โรงเรียนเซนต์คาเบรียล Saint Gabriel's College
565 Samsen Road, Dusit, Bangkok 10300
http://www.sg.ac.th

Telephone: 0-2243-0065
Fax: 0-2243-2150

ใบสมัครงาน / Application Form (Use block letter)
ตาแหน่ง

 ครู

Position

teacher

สอนวิชา
เงินเดือนที่ตอ้ งการ………...........

Subject

 เจ้าหน้าที่ งาน.................................................................................... Expected starting salary

รูปถ่าย

Photo

 พนักงาน งาน……..………….…………….............................................
ชื่อ-สกุลภาษาไทย : นาย/นาง/น.ส.

ประวัตสิ ่วนตัว
Personal Backgroud

Full name in English : Mr./Mrs./Miss

วัน เดือน ปี เกิด

สัญชาติ

เชื้อชาติ

ศาสนา

Date of birth

Nationality

Race

Rellgion

อายุ

ส่วนสูง

น้าหนัก

กรุ๊ปเลือด

Age

Height

Weight

Blood group

สถานที่เกิด

จังหวัด

ประเทศ

อีเมล์

Place of Birth

City

Country

E-mail

ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก

มือถือ

Present address

Mobile

ที่อยู่ตามสามะโนครัว

โทร.(บ้าน)

Permanent address

Tel.(Home)

บัตรประชาชนเลขที่

ออกให้ ณ อาเภอ/เขต

จังหวัด

Passport no.

Issued at

Country

วันที่ออกบัตร

บัตรหมดอายุ

เลขที่บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี

Issued date

Expired date

Tax ID.Card no.

บัตรประกันสังคมเลขที่

ออกให้ ณ

Social security card no

Issued at

สถานะความเป็นอยู่

บ้านส่วนตัว

บ้านเช่า

อาศัยบิดา-มารดา

อาศัยกับผู้อื่น

Living status

Own house

Rented house

Live with parents

Live with other

สถานะครอบครัว

โสด

แต่งงาน

หย่า

หม้าย

แยกกันอยู่

Marital status

Single

Married

Divorced

Widowed

Separated

กรณีที่แต่งงาน

จดทะเบียน

ไม่ได้จด

คู่สมรสมีเงินได้

มี

ไม่มี

If married

Registered

Non-registered

Spouse earning

Yes

No

ชื่อคู่สมรส

อาชีพ

สถานที่ทางาน

Name of the spouse

Occupation

Firm address

จานวนบุตร

ชาย

No. of children

Male

ชื่อบิดา

อายุ

อาชีพ

มีชีวิต

ถึงแก่กรรม

Name of father

Age

Occupation

Alive

Passed away

ชื่อมารดา

อายุ

อาชีพ

มีชีวิต

ถึงแก่กรรม

Name of mother

Age

Occupation

Alive

Passed away

จานวนพีน่ ้อง

คน จานวนพีส่ าว/น้องสาว

คน หญิง

คน จานวนบุตรที่กาลังศึกษา คน

Female

Children in school

คน จานวนพีช่ าย/น้องชาย
No. of brother

คน เป็นคนที่

No.of brother&sister

No. of sister

Your number is

สถานะทางทหาร

ได้รับการยกเว้น

ศึกษาวิชาทหาร

ผ่านการเกณฑ์ทหาร

อื่นๆ

Military service

Exempted

Military studied

Discharged

Other

ประวัตกิ ารศึกษา
Educational background
ประวัตกิ ารทางาน
Employment History
ภาษา
Languages

ระดับการศึกษา

วุฒิ

วิชาเอก

วิชาโท

ชื่อสถาบัน

Education level
มัธยมศึกษา/Secondary
อนุปริญญา/Dipioma
ปริญญาตรี/Bachelor degree

Completed

Major Course

Minor Couse

Name of Institute

ปริญญาโท/Master degree
อื่นๆ/Other
ชื่อสถานที่ทางาน
ระยะงาน (Date Employed)
List of company

จาก (From)

ประเภทภาษา
Language
ไทย Thai
อังกฤษ English
ญี่ปุ่น Japanese
จีน Chinese
อื่นๆ Other

ถึง (To)

จังหวัด/ประเทศ ปีการศึกษา/Year attended
Country

จาก/From

ถึง/To

ตาแหน่ง

เงินเดือนครั้งสุดท้าย

สาเหตุที่ลาออก

Position

Last salary

Reason for resignation

โปรดระบุว่า พอใช้ ดี หรือ ดีมาก/Please indicate whether fair, good or excellent
การพูด/Spoken
การเขียน/ Writing ความเข้าใจ/ Understanding การอ่าน/ Reading

บุคลากรที่ไม่ใช่ญาติซึ่งทราบประวัตขิ องท่านซึ่งโรงเรียนสามารถสอบถามได้
Persons Other than relatives can be contacted

ชื่อ-สกุล

ความสัมพันธ์

สถานที่ทางาน/ที่อยู่

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

Name

Relationship

Firm address

Position

Telephone

โปรดให้เหตุผลในตาแหน่งที่สมัคร …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Reason for this position
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
Computer skills, program?

ในการปฏิบัตงิ าน สามารถเปลี่ยนแปลงตาแหน่งได้ตามความเหมาะสมหรือไม่

ขัดข้อง

ไม่ขัดข้อง

Can you change your work/position?

Yes

No

บุคคลในโรงเรียนที่ท่านรู้จัก คุ้นเคยชื่อ

ความสัมพันธ์

Relatives of friends working in this college

Relationship

ความสามารถพิเศษ

กีฬา

ขับร้อง/ดนตรี

อื่นๆ

Special abitity

Sports

Musics

Others

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนหนึ่งตอนใดไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้าพเจ้าขอ
ยอมรับว่าการว่าจ้างที่ตกลงกันนั้นเป็นอันโมฆะทันที
I certify that all of the statements in this application are true and correct to the best of my knowledge and any false information willfully
given shall be sufficient reason to dismiss me from the service
วันที่ ............/ ................./ ..............
ลงชื่อผู้สมัครงาน ……...........……………………..…………………
Date

Applicant's signature

For college only
ความคิดเห็นเบื้องต้นของหัวหน้างานบุคลากร
Personal Department Comment

วันที่ ............/ ................./ ..............

(.......................................................................)
งานบุคลากร

