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รูปถ่าย

ใบสมัครงาน

1 นิว้

วันที่ ........................................................................
โปรดเขียนข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน
จบวิชาเอก .............................................................................................

คณะ ...............................................................................................

วิชาที่ถนัดสอน

1. …………………………………………………..………

2. …………………………………………………………..………….….……..………

วิชาที่สอนได้

1. ……………………………………………………….….

2. ……………………………………………………..………………..………..………

เงินเดือนที่ต้องการ ................................................................................

วันที่พร้อมจะเริ่มงานได้ ................................................................

ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

..................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์บ้าน.................................................................

มือถือ......................................................

วัน/เดือน/ปีเกิด ............................................................

อายุ.........................................................

เชื้อชาติ ........................................................................

สัญชาติ .................................................

ศาสนา ......................................................................

บัตรประชาชนเลขที่...........................................................

วันหมดอายุ..............................................

สถานที่ออกบัตร...........................................................

สถานภาพการสมรส

 โสด

 แต่งงานแล้ว

 แยกกันอยู่

 หม้าย

 หย่า

บิดา/มารดา

 อยู่ร่วมกัน

 แยกกันอยู่

 หย่า

 (บิดา/มารดา) ถึงแก่กรรม

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีเร่งด่วน ชื่อ.................................................................................................ความสัมพันธ์........................................
ที่อยู่ .............................................................................................................................................................โทรศัพท์................................................
รายละเอียดครอบครัว

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

อาชีพ/ตำแหน่ง

ที่อยู่/สถานที่ทำงาน

โทรศัพท์

บิดา
มารดา
คู่สมรส
จำนวนบุตร/ธิดา

คน

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
อื่น ๆ

ชื่อสถาบันการศึกษา/ที่ตั้ง

วุฒิที่ได้รับ

สาขา

ตั้งแต่ พ.ศ.

ถึง พ.ศ.

คะแนนเฉลี่ย

ประวัติการฝึ กอบรม/ดูงาน/ฝึ กงาน
ชื่อหลักสูตร

วุฒิที่ได้รับ

สถาบัน

ระยะเวลา

ความสามารถพิเศษ ()
โปรแกรม/พิมพ์ดีด

พอใช้

ดี

ดีมาก

Word
Excel
โปรแกรมอื่นๆ....................................................
โปรแกรมอื่นๆ....................................................
พิมพ์ดีดไทย
พิมพ์ดีดอังกฤษ
ประสบการณ์การทางาน
ประเภทธุรกิจ

1.ชื่อโรงเรียน/บริษัท
ที่อยู่

โทรศัพท์

ลักษณะงานที่รบั ผิดชอบโดยย่อ
วันเริ่มงาน

ถึง

เงินเดือนแรกเข้า

ตาแหน่งแรกเข้า
บาท/เดือน

เงินเดือนสุดท้าย

ตาแหน่งสุดท้าย
บาท/เดือน

รายได้อื่น ๆ

บาท/เดือน

เหตุผลทีอ่ อกจากงาน
ประเภทธุรกิจ

2. ชื่อโรงเรียน/บริษัท
ที่อยู่

โทรศัพท์

ลักษณะงานที่รบั ผิดชอบโดยย่อ
วันเริ่มงาน
เงินเดือนแรกเข้า

ถึง

ตาแหน่งแรกเข้า
บาท/เดือน

เงินเดือนสุดท้าย

ตาแหน่งสุดท้าย
บาท/เดือน

รายได้อื่น ๆ

บาท/เดือน

เหตุผลทีอ่ อกจากงาน
ตาแหน่งพิเศษที่เคยได้รับมอบหมายและความสามารถพิเศษ
1.
2.
3.
บันทึกเพิ่มเติมซึ่งท่านคิดว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการสมัครงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องและเป็ นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินดีให้โรงเรียนสอบประวัติเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าได้ และหากข้าพเจ้าได้รบั การพิจารณาเข้าทางาน และโรงเรียน
ตรวจสอบว่าข้อความที่ให้ไว้ไม่ตรงกับความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้โรงเรียนยกเลิกการจ้างของข้าพเจ้าทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยใด ๆ ทัง้ สิน้ จากทางโรงเรียน
ลงชื่อ ………………….............................................................…................ ผูส้ มัคร
(…………………..............................................…................)

ใบสมัครถ่ายเอกสารได้

วันที่

………………/………………/………………

เอกสารประกอบการเขียนใบสมัคร
 ประวัติและสถานะปั จจุบนั ของโรงเรียน
โรงเรียนรัตนศึกษาเป็ นโรงเรียนเอกชนระดับประถมขนาดกลาง ตัง้ อยู่บนเนือ้ ที่ 10 ไร่เศษ เริ่มก่อตัง้ และได้รบั อนุญาตให้
เปิ ดทาการสอนมาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2502 เป็ นต้นมา ปั จจุบนั มีชนั้ เรียนตัง้ แต่ชนั้ อนุบาลปี ท่ี 1– ชัน้ ประถมศึกษา ปี ท่ี 6
ประกอบด้วย
ชั้นเรียนระดับอนุบาล

24

ห้ องเรียน

จานวนนักเรียน

802

คน

ชั้นเรียนระดับประถมศึกษา

36

ห้ องเรียน

จานวนนักเรียน 1,656

คน

รวม

60

ห้ องเรียน

จานวนนักเรียน 2,458

คน

 สถานที่ตงั้ และการติดต่อกับทางโรงเรียน
โรงเรียนตัง้ อยู่ในเขตเทศบาลตาบลปากแพรก อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ใกล้กบั โรงพยาบาลรถไฟทุ่งสง
ห่างจากตัวตลาดประมาณ 1 กิโลเมตร การติดต่อกับทางโรงเรียนทางไปรษณีย ์
โปรดจ่าหน้าดังนี ้

โรงเรียนรัตนศึกษา (ชายเขา)
เลขที่ 1 ถนนหมู่บ้านเขาราบ
อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80110
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7541-1539 , 0-7541-1915 ได้ทกุ วันทาการ ตัง้ แต่เวลา 7.30 น. - 17.00 น.
หรือที่ www.ratana.ac.th
E-mail: ratanaschool@gmail.com

 เงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ ที่ครูจะได้รบั

เงินเดือน โรงเรียนจะจ่ายเงินเดือนให้แก่ครูอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าวุฒิการศึกษา เช่น ครูระดับปริญญาตรี ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
จะได้รับ เงินเดือนอย่างต่ำ 16,000 บาท หรือ (ตามประสบการณ์ และ ความสามารถ )ครูระดับปริญญาตรี ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
จะเริ่มต้น เงินเดือนที่ 15,000 บาท ในทุกวันที่ 1 ของแต่ละเดือน และจะมีการขึ้นเงินเดือนทุกปีตามผลงานและความสามารถ
เงินเพิ่มพิเศษ จะจ่ายให้ครูตามความชานาญ ประสบการณ์ และความสามารถของแต่ละบุคคล
เงินสะสม ครูทกุ คนจะมีเงินสะสมเป็ นจานวน 12% ของเงินเดือนแต่ละเดือน โดยหักจาก 3% ของเงินเดือนครูเอง
โรงเรียน ออกเงินสบทบ 3% และทางกองทุนเลีย้ งชีพออกให้อีก 6% เงินจานวนนีจ้ ะสะสมไปเรื่อย ๆ ทุก ๆ เดือน และครูจะ
ได้รบั คืนทัง้ หมดพร้อมดอกเบีย้ เมื่อลาออก
ค่ารักษาพยาบาล ครูสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเองได้ ปี ละ 100,000 บาท
เงินค่าเล่าเรียนบุตร เบิกได้เหมือนข้าราชการของรัฐฯ
เงินค่าช่วยเหลือบุตร เบิกได้เหมือนข้าราชการของรัฐฯ

 เงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ ที่ครูจะได้รบั (ต่อ)
สวัสดิการจากคุรุสภา ครูจะได้รบั สวัสดิการต่าง ๆ จากคุรุสภาเช่น การใช้หอพัก การเช่าซือ้ รถ และอื่น ๆ เช่นเดียวกับ
ครูในโรงเรียนรัฐบาล
สวัสดิการโครงการประกันอุบตั เิ หตุ ครูทกุ คนในโรงเรียนจะได้รบั การประกันอุบตั ิเหตุฟรี ตามเงื่อนไขดังนี ้
คุม้ ครอง 24 ชั่วโมง ทัง้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
- กรณีเสียชีวิต 50,000 บาท - ค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท/ครัง้
 ข้อแนะนาในการเขียนใบสมัครและการติดต่อเพื่อการเรียกตัว

ทางโรงเรียนจะเปิ ดรับครูใหม่คณะ ครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการ
สารสนเทศ ในทุกสาขาวิชาเอก
ในใบสมัครจะมีช่องต่าง ๆ ให้กรอกข้อความ โปรดเขียนตามความเป็ นจริงและลงให้ครบทุกช่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่อง
“ ทีอ่ ยู่ทส่ี ามารถติดต่อได้ “ และ หากท่านมีการย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบด้วย
ในหัวข้อ “ บุคคลทีส่ ามารถติดต่อได้ กรณีเร่งด่วน” โปรดกรอกรายละเอียดบุคคลที่ท่านมั่นใจว่าสามารถจะติดต่อ
กับ
ท่านได้สะดวกและรวดเร็วที่สดุ
ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับไปยังตัวท่านอีกครัง้ หนึ่ง เมื่อได้รบั จดหมายเรียกตัวโปรดมาติดต่อกับทางโรงเรียนด้วยตนเอง
หรือถ้าขัดข้องโดยเหตุประการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยจะเป็ นพระคุณอย่างยิ่ง
 แผนที่โรงเรียนรัตนศึกษา
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