
 
                ประวัติยอ่ผู้สมัคร 
เป็นบุคลากรของโรงเรยีนหาดใหญ่วิทยาคาร 

ต ำแหน่งที่ต้องกำรสมัคร 
ล ำดับที่ ต ำแหน่ง เงินเดือนที่ต้องกำร(บำท/เดือน) หมำยเหตุ 

1    
2    

ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นำมสกุล(อักษรไทย) นำย/นำง/นำงสำว…………………………………………….………………………………………...… 
ชื่อ-นำมสกุล(อักษรอังกฤษ) MR/MRS/MISS…………………………………………………………………….…………………. 
ชื่อ-นำมสกุล(อักษรอำหรับ) …………………………………………….…………………………………..………………………...…… 

วุฒิการศึกษาในการสมัคร 
 วุฒิกำรศึกษำ..................................................... .................................เกรดเฉลี่ยสะสม........................................ 
 โปรแกรมวิชำ................................................................... ...คณะ......................................................................... 
 สถำบันกำรศึกษำ..................................................................................................................... ............................ 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
วันเดือนปีเกิด …………………………… อำยุ  ……...….ปี  ที่อยู่..............................................................................................             
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
หมู่โลหิต..................................................น  ำหนัก  …………………..กิโลกรัม   ส่วนสูง ………………..เซนติเมตร 
ท่ำนมีโรคประจ ำตัว   ไม่มี      มี  ระบุ..................................................................................................... ....          
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก) ……………………………………………………………..……………………………….…………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………..…....................................................... 
โทรศัพท์(บ้ำน)…………………………….…………..…โทรศัพท์มือถือ...........…………………………………………………….………………. 
โทรสำร ……………………….……… E-mail address …………………….………..……………………………………………..……………. 
สิทธิกำรรักษำพยำบำลในปัจจุบัน(ระบุ).......................................................................................... ............................. 
สภำพร่ำงกำย   ไม่มีโรคประจ ำตัว   มีโรคประจ ำตัว คือ ....................................................................................  
บัตรประจ าตัว 
  หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน..................................วันออกบัตร...................บัตรหมดอำยุ.......................  
  หมำยเลขบัตรประกันสังคม(ถ้ำมี)..................................วันออกบัตร...................บัตรหมดอำยุ................ 
ประวัติครอบครัว 
สถำนภำพ    โสด       สมรส       หม้ำย       หย่ำร้ำง 
ศำสนำ    อิสลำม   พุทธ  คริสต์  อ่ืนๆ(ระบุ).............................................................................................. 
ชื่อ-สกุล(คู่สมรส) ………………………………………….…อำยุ…………… ปี  ที่อยู่....................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………... 
สถำนที่ท ำงำน (ระบุชื่อและที่ตั ง)   ………………………………………………………………............................................................. 
 ….…………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
ต ำแหน่ง ………………………………………………..…เบอร์โทรติดต่อสะดวก......................................... 

 
รูปถ่ำย 

ขนำด  1 นิ ว 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

ใบสมัครเลขท่ี............... 
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จ ำนวนบุตร   ……………………  คน 
ชื่อ-สกุลบุตรคนที่ 1……………………………………ชื่อ-สกุลบุตรคนที่ 4……………………………………… 
ชื่อ-สกุลบุตรคนที่ 2……………………………………ชื่อ-สกุลบุตรคนที่ 5……………………………………… 
ชื่อ-สกุลบุตรคนที่ 3……………………………………ชื่อ-สกุลบุตรคนที่ 6……………………………………… 
สถำนภำพ บิดำ มำรดำ  ยังมีชีวิตอยู่      เสียชวีิตแล้ว      บิดำเสียชีวิต      มำรดำเสียชีวิต 
ชื่อ-สกุล(บิดำ)  ……………………………………………………………อำชีพ………………………….. 
ชื่อสกุล(มำรดำ)  ……………………………………………………………อำชีพ………………………….. 
การเกณฑ์ทหาร            ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว       ยังไม่เกณฑ์ทหำร(ผ่อนผัน)   

 จบนักศึกษำวิชำทหำรปีที่..........   ได้รับกำรยกเว้น เพรำะ............................ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับกำรศึกษำ ชื่อสถำบัน/เมือง/ประเทศ ปีที่จบ วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ เกรด
เฉลี่ย 

มัธยมศึกษำตอนต้น      
มัธยมศึกษำตอนปลำย      
อนุปริญญำ      
ปริญญำตรี      
ปริญญำโท      
ปริญญำเอก      
อ่ืน(ระบุ)...................      
 
ประวัติการท างาน(ถ้ามี) 
สถำนที่ท ำงำน 1 ……………………………………………………………….……………………………………. 
ประเภทกิจกำร ………………………………………………………………….…………………………………. 
ที่ตั ง  ………………………………………………….…………โทรศัพท์…………………………….. 
ต ำแหน่ง ………………………………………..……….………………เงินเดือน  ……………………บำท 
รำยได้อ่ืน …………………………………………………………………………..…………………………. 
ควำมรับผิดชอบ ………………………………………………………………………..……………………………. 
ต ำแหน่งของหัวหน้ำ ……………………………………………………………..……………………………… 
ระยะเวลำด ำรงต ำแหน่ง วันเริ่มงำน…………..………วันลำออก ..................................รวม……ปี…………เดือน   
สำเหตุที่ออกจำกงำน........................................................................................................... ................................... 
    
สถำนที่ท ำงำน   ……………………………………………………………….……………………………………. 
ประเภทกิจกำร ………………………………………………………………….…………………………………. 
ที่ตั ง  ………………………………………………….…………โทรศัพท์…………………………….. 
ต ำแหน่ง ………………………………………..……….………………เงินเดือน  ……………………บำท 
รำยได้อ่ืน …………………………………………………………………………..…………………………. 
ควำมรับผิดชอบ ………………………………………………………………………..……………………………. 
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ต ำแหน่งของหัวหน้ำ ……………………………………………………………..……………………………… 
ระยะเวลำด ำรงต ำแหน่ง วันเริ่มงำน…………..………วันลำออก ..................................รวม……ปี…………เดือน   
สำเหตุที่ออกจำกงำน......................................................................................................................................... ..... 
 
สถำนที่ท ำงำน 3 ……………………………………………………………….……………………………………. 
ประเภทกิจกำร ………………………………………………………………….…………………………………. 
ที่ตั ง  ………………………………………………….…………โทรศัพท์…………………………….. 
ต ำแหน่ง ………………………………………..……….………………เงินเดือน  ……………………บำท 
รำยได้อ่ืน …………………………………………………………………………..…………………………. 
ควำมรับผิดชอบ ………………………………………………………………………..……………………………. 
ต ำแหน่งของหัวหน้ำ ……………………………………………………………..……………………………… 
ระยะเวลำด ำรงต ำแหน่ง วันเริ่มงำน…………..………วันลำออก ..................................รวม……ปี…………เดือน   
สำเหตุที่ออกจำกงำน.................................................................................................. ............................................ 
 
ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน(ที่ส าคัญ)(แนบหลักฐานด้วย(ถ้ามี)) 

หลักสูตร/วิชำ วันเดือนปี ระยะเวลำ สถำบันผู้จัด สถำนที่ ผู้สนับสนุนงบ 
      
      
      
      
      
ความรู้ความช านาญพิเศษ 
ความสามารถพิเศษทางด้านภาษา (ให้ระบุว่า ไม่ได้ หรือ น้อย หรือพอใช้ หรือ ปานกลาง หรือ ดี หรือ ดีมาก)  

ภาษา พูด ฟัง อ่าน เขียน 
ภาษาไทย     
ภาษาอาหรับ     
ภาษาอังกฤษ     
ภาษามลายู     
ภาษาอื่นๆ
(ระบุ)......................................... 

    

ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ (ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ท่านเลือก) 
โปรแกรม ไม่ได้ น้อย พอใช้ได้ ปานกลาง ด ี ดีมาก 

Microsoft Words       
Microsoft  Excel       
Microsoft  Power point       
Microsoft  Access       
Adobe  Photoshop       
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Macromedia  Dreamweaver       
Macromedia  Flash       

อ่ืนๆ ระบุ.............................................. 
      

ควำมสำมำรถด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ (ระบุชื่ออุปกรณ์) …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
งำนอดิเรก …………………………………………………………………………………………...………………………………………………... 
ควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ควำมสำมำรถ
อ่ืนๆ……………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความสามารถพิเศษ และความช านาญเชิงวิชาการ(ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
งานบริการวิชาการ และงานบริการสังคม(ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
รางวัลความดี ความชอบ และเกียรติคุณที่ได้รับ(ถ้ามี)(แนบหลักฐานด้วย(ถ้ามี)) 

ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่มอบให้ ปี พ.ศ. 
   
   
   
บุคคลอ้างอิง  3 ท่าน(ไม่ใช่ญาติและเพื่อน) 
1. ชื่อ - สกุล…………………….………………………………………….เกี่ยวข้องเป็น.......................................................................... 
อำชีพ……………………………………………………….ที่อยู่…………………………..…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
โทรศัพท์(บ้ำน)…………………………………………..…โทรศัพท์มือถือ...........……………………………………………………………………. 
 . ชื่อ - สกุล…………………….………………………………………….เกี่ยวข้องเป็น.......................................................................... 
อำชีพ……………………………………………………….ที่อยู่…………………………..…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์(บ้ำน)…………………………………………..…โทรศัพท์มือถือ...........…………………………………………………………….……… 
3. ชื่อ - สกุล…………………….….………………………………………….เกี่ยวข้องเป็น...................................................................... 
อำชีพ……………………………………………………….ที่อยู่…………………………..……………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์(บ้ำน)…………………………………………..…โทรศัพท์มือถือ...........…………………………………………….……………………… 
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บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน 2 ท่าน 
1. ชื่อ - สกุล…………………….………………………………………….เกี่ยวข้องเป็น.......................................................................... 
อำชีพ……………………………………………………….ที่อยู่…………………………..…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
โทรศัพท์(บ้ำน)…………………………………………..…โทรศัพท์มือถือ...........……………………………………………………………………. 
 . ชื่อ - สกุล…………………….………………………………………….เกี่ยวข้องเป็น.......................................................................... 
อำชีพ……………………………………………………….ที่อยู่…………………………..…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์(บ้ำน)…………………………………………..…โทรศัพท์มือถือ...........…………………………………………………………….……… 
ท่านคิดว่า ท่านจะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของท่านอย่างไร ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและ
โรงเรียน 

ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่ ประโยชน์ต่อผู้เรียนและโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่านมีประสบการณ์หรือคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่อะไรบ้างท่ีกรรมการควรเลือกท่านเพื่อร่วมงาน 
……………………………………………………………………………………….………………………………...…………………………………………
………………………………………………………………….…………...……………………………………………………………………………………
………….………………………...…………………………………………………………………………………………….…………………………...……
…………………………………………………………………………………………….……………………...………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………... 
ความคาดหวังเกี่ยวกับงานที่ท่านรับผิดชอบ หากท่านได้รับเลือกเข้าท างาน 
……………………………………………………………………………………….………………………………...…………………………………………
………………………………………………………………….…………...……………………………………………………………………………………
………….………………………...…………………………………………………………………………………………….…………………………...……
…………………………………………………………………………………………….……………………...………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………….………………………………...…………………………………………
………………………………………………………………….…………...……………………………………………………………………………………
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………….………………………...…………………………………………………………………………………………….…………………………...……
…………………………………………………………………………………………….……………………...………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………….………………………………...…………………………………………
………………………………………………………………….…………...…………………………………………………………………………………… 
ท่านได้รับข่าวการประกาศรับสมัครจาก 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
เหตุผลที่ท าให้ท่านมาสมัคร  
............................................................................................................................. ........................................................... 

  
                                                                                           ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
                                                                                          ความ จริง หากโรงเรียนตรวจพบว่า  
                                                                                          ข้าพเจ้ายินดีลาออก หรือให้โรงเรียน 
                                                                                          เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหาย
ใดๆ ” 
 
                             ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร 
                                                         (                                          ) 
                                 วันที ่............../.............................../……… 
 
 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
 รูปถ่ำยขนำด 1 นิ ว              1 รูป 
 ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ  1 ชุด 
 ส ำเนำบัตรประชำชน  1 ฉบับ 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  1 ฉบับ 
 ส ำเนำหลักฐำนกำรเกณฑ์ทหำร  1 ฉบับ 
 ใบรับรองกำรท ำงำน(ถ้ำมี) 1 ฉบับ 
 ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำอื่น(ถ้ำมี) 1 ชุด 
 ส ำเนำวุฒิวิชำชีพครู(ถ้ำมี) 1 ชุด 
 อื่นๆ(ถ้ำมี) 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบเอกสาร  เอกสำรครบ/ถูกต้อง  เอกสำรไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง 
 
         ลงชื่อ..............................ผู้ตรวจสอบเอกสำร                     ลงชื่อ......................................เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
               (.............................................)                                      (.............................................) 
                ........./................/.............                                            .........../................../......... 

การพิจารณา 
สอบข้อเขียน เมื่อ ว/ด/ป...................................  ผ่ำน  ไม่ผ่ำน   อ่ืนๆ(ระบุ)................................... 
สอบสัมภาษณ์ เมื่อ ว/ด/ป...................................  ผ่ำน  ไม่ผ่ำน   อ่ืนๆ(ระบุ)................................... 
สาธิตการสอน เมื่อ ว/ด/ป...................................  ผ่ำน  ไม่ผ่ำน   อ่ืนๆ(ระบุ)................................... 
ผลการพิจารณาของคณะผู้บริหารโรงเรียน  รับเป็นครู/บุคลำกร  ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ  เข้ำบัญชีรำยชื่อ 
         ลงชื่อ...................................ประธำนสอบคัดเลือก           ลงชื่อ......................................ผู้บริหำรโรงเรียน 
                  (..................................)                                                      (.................................. ) 
                ........./................/.............                                                    ... ......../................../......... 
     


