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                     ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มจธ. 
วันท่ีสมัคร........................................... 
ต ำแหน่งที่สมัคร ................................. 
 

ข้าพเจ้าคือใคร 

1. ข้ำพเจ้ำ (นำย,นำง,นำงสำว)...................................นำมสกุล ............................................ชื่อเล่น............. 
2. วัน/เดือน/ปี เกิด ..................................ปัจจุบันข้ำพเจ้ำอำยุ ....................ปี  ศำสนำ .............................. 
    ส่วนสูง.............................ซม.  น  ำหนัก ........................ กก.  กรุ๊ปเลือด.................................................. 
3. ปัจจุบันอำศัยอยู่บ้ำนเลขท่ี ..................... หมู่ ........ ซอย..................................ถนน................................ 
 แขวง ...........................เขต................................จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์...................... 
 โดยอำศัยอยู่ร่วมกับ .............................. จ ำนวนทั งหมด ....... คน ภูมิล ำเนำเดิมจังหวัด ......................... 
4. บิดำของข้ำพเจ้ำชื่อ................................ นำมสกุล.................................... อำชีพ ...................อำยุ .......ป ี
 มำรดำของข้ำพเจ้ำชื่อ..............................นำมสกุล ....................................อำชีพ ...................อำยุ ......ป ี
5. ข้ำพเจ้ำมีพ่ีน้อง (รวมตัวข้ำพเจ้ำด้วย) รวม ....... คน  ชำย ....... คน หญิง ...... คน ข้ำพเจ้ำเป็นคนที่ ......     
6. สถำนภำพทำงครอบครัว  โสด แยกกันอยู่       หย่ำร้ำง        สมรส 
 คู่สมรสชื่อ .........................................................อำชีพ ....................................... มีบุตรจ ำนวน ......... คน 
7. บุคคลที่ข้ำพเจ้ำรักมำกที่สุดในขณะนี  ........................เหตุผลคือ............................................................ 
8. บุคคลที่ข้ำพเจ้ำชอบน้อยที่สุดในขณะนี ......................เหตุผลคอื............................................................  
9. ข้ำพเจ้ำมีปัญหำชีวิตข้ำพเจ้ำปรึกษำ ................................................................ ...................................... 
10. ถ้ำข้ำพเจ้ำสำมำรถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งของตนเองได้ ข้ำพเจ้ำเลือกท่ีจะ....................................... 
 เหตุผลคือ ......................................................................................... ..................................................... 
11. กำรศึกษำของข้ำพเจ้ำ เป็นดังนี  
 11.1 มัธยมศึกษำตอนปลำย / ปวส. จบจำก.............................................................. ............................ 
        สำขำ....................................................................... เกรดเฉลี่ย..................... ปีที่จบ..................... 
 11.2 ปริญญำตรี จบจำก............................................................................... .......................................... 
       ชื่อปริญญำบัตร ................................................................... ปีที่จบ............................................... 
       คณะ ...........................................................สำขำ ............................................. เกรดเฉลี่ย........... 
 11.3 ปริญญำโท จำก ................................................................................. ............................................ 
           ชื่อปริญญำบัตร ...................................................................... ปีที่จบ............................................ 
           คณะ ............................................................สำขำ ............................................. เกรดเฉลี่ย.......... 
    11.4 ปริญญำเอก จำก ...........................................................................................................................  
  ชื่อปริญญำบัตร ................................................................................ที่จบ....................................... 
           คณะ ............................................................สำขำ ............................................. เกรดเฉลี่ย.......... 

 

 

รูปถ่าย 
1 น้ิว 
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12. สิ่งที่ข้ำพเจ้ำภำคภูมิใจที่สุดเกี่ยวกับกำรศึกษำของตนเอง .......................................... ............................ 
13. ข้ำพเจ้ำคิดว่ำตนเองอยู่ในระดับใด (เลือกตอบหัวข้อละ 1 ข้อ) 
 13.1 ความฉลาด     ฉลำดค่อนข้ำงมำก     ค่อนข้ำงฉลำด    ปำนกลำง    พอเอำตัวรอด    ไม่ค่อยเก่ง 
 13.2 ความขยัน     ขยนัมำก     ค่อนข้ำงขยัน    ปำนกลำง     ไม่ค่อยขยัน 
 13.3 รูปแบบการท างาน    ลองผิดลองถูก    วำงแผนคร่ำวๆแล้วท ำ    วำงแผนอย่ำงละเอียดแล้วท ำ 
                             ศึกษำของคนอ่ืน แล้วค่อยท ำ      ท ำตำมผู้ที่เคยท ำ ทุกขั นตอน 
 13.4 การแสดงความคิดเห็น    มีส่วนร่วมในทุกเรื่อง     เฉพำะบำงเรื่องที่ถนัด     จะท ำเมื่อโดนถำม 
       ฟังเป็นส่วนใหญ่          ไม่ชอบกำรแสดงควำมคิดเห็น 
14. เมื่อสมัยเป็นเด็ก ข้ำพเจ้ำชอบครูที่ ............................................ไม่ชอบครูที…่………………………………… 
15. หำกย้อนสมัยที่สอบคัดเลือกเข้ำมหำวิทยำลัย ข้ำพเจ้ำเลือกคณะที่จะศึกษำเรียงตำมล ำดับต่ำง ๆ ดังนี  
   ล ำดับ   คณะ/วิชำที่เลือก                     สถำบัน 
   1................................................................................................... ............................................................. 
   2................................................................................................................................................................ 
   3................................................................................................... ............................................................. 
 16. ระหว่ำงกำรศึกษำวิชำที่ข้ำพเจ้ำชอบมำกท่ีสุด คือ .............................และรองลงไปคือ ...................... 
 17. กิจกรรมที่ข้ำพเจ้ำเคยร่วมในโรงเรียนและมหำวิทยำลัย และ/หรือระหว่ำงท ำงำน  คือ       
 17.1........................................................................................................................................................ 
 17.2…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 17.3………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
18. อำชีพท่ีข้ำพเจ้ำใฝ่ฝันอยำกท ำ / เป็น คือ .............................................................................................. 
19. ข้ำพเจ้ำมีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำน ................................................................. .................................. 
20. ภำษำท่ีข้ำพเจ้ำสำมำรถใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรได้ คือ ............................................................................ 
21. กีฬำที่ข้ำพเจ้ำชอบและมีควำมถนัด  คือ ............................................................. .................................. 
22. งำนศิลปะ/ดนตรี/นำฏศิลป์ที่ข้ำพเจ้ำถนัด คือ ....................................................... ............................... 
23. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ข้ำพเจ้ำถนัด คือ ………………………………………………………………………………….. 
24. ข้ำพเจ้ำคิดว่ำตนเองมีควำมรู้จริง / เก่ง ในด้ำนใด เพียงพอที่จะไปสอนและแนะน ำผู้อ่ืนได้อย่ำงมั่นใจ 
 ................................................................................................... ............................................................. 
25. ข้ำพเจ้ำชอบอ่ำนหนังสือประเภท .......................................หนังสือในดวงใจของข้ำพเจ้ำ ..................... 
26. ข้ำพเจ้ำชอบดูภำพยนตร์ / รำยกำรโทรทัศน์ประเภท ..................................................... ...................... 
27. ข้ำพเจ้ำมีโรคประจ ำตัว คือ..................................................................................................................... 
28. ลักษณะงำนที่ข้ำพเจ้ำชอบ  (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
       งำนด้ำนวิชำกำร        งำนด้ำนบริหำร   งำนปฏิบัติ          ท ำคนเดียว        ท ำรวมกลุ่ม                                                      
       งำนท ำอย่ำงต่อเนื่อง      งำนโครงงำนระยะสั นมีเวลำเป็นตัวก ำหนด       งำนบริกำร 
  งำนรุก (เปรียบเสมือนกองหน้ำฟุตบอล)    งำนรับ (เปรียบเสมือนกองหลังฟุตบอล) 
      เพรำะ.................................................................................................................................................... 
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29. ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ท ำงำนที่โรงเรียนนี  ข้ำพเจ้ำคิดว่ำต ำแหน่งที่เหมำะสมกับตัวข้ำพเจ้ำที่สุด คือ .................. 
  เพรำะ ................................................................................................................................................... 
30. ข้ำพเจ้ำพร้อมที่จะปฏิบัติงำนในต่ำงจังหวัดเป็นบำงครั ง      ได้      ไม่ได้เพรำะ .................................. 
31. ข้ำพเจ้ำพร้อมที่จะท ำงำนในวันหยุด เป็นบำงครั ง 
      ได้       ไม่ได้เพรำะ ......................................................... 
32. เพื่อน ๆ เคยบอกว่ำข้ำพเจ้ำเป็นคนประเภท (เลือกตอบ 3 ข้อ) 
  โกรธง่ำยหำยเร็ว  ควำมคิดค่อนข้ำงรุนแรง     เรียบร้อย         ชอบเอำชนะ 
  ใจน้อยบำงครั ง  ชอบคุยถึงตัวเอง      ขี เกรงใจ         คิดลึกซึ ง 
  อำรมณ์ปรวนแปร          ชักช้ำ ไม่ทันคน      ชอบโทษคนอ่ืน       พูดขวำนผ่ำซำก 
  เข้ำกับคนง่ำย   ชอบท ำสิ่งต่ำง ๆ เอง     ไม่ชอบตัดสินใจ      ผลัดวันประกันพรุ่ง  
33. ควำมใฝ่ฝันในชีวิตของข้ำพเจ้ำ คือ.................................................................. ........................................ 
34. สิ่งที่ข้ำพเจ้ำคำดว่ำจะท ำในอนำคตอันใกล้นี  คือ ................................................... ................................ 
35. ข้ำพเจ้ำคิดว่ำสิ่งที่ส ำคัญที่จะท ำให้บุคคลไปสู่ควำมส ำเร็จในชีวิต คือ .................................................... 
36. ข้ำพเจ้ำเคยต้องโทษคดีอำญำหรือไม่     ไม่เคย     เคย คดี................................................................... 
37. ใน 5 ปี ที่ผ่ำนมำข้ำพเจ้ำเคยได้รับกำรผ่ำตัด/พักตัวรักษำท่ีโรงพยำบำลหรือไม่     ไม่เคย     เคย 
     ถ้ำเคยโปรดระบุชื่อโรคหรือสำเหตุ…………………………………………………………………………………………….. 
38. ถ้ำในโรงเรียนนี อำจำรย์ใหญ่อยู่ในระดับ 10 งำนที่ก ำลังสมัครนี อยู่ในระดับ 3 ถ้ำข้ำพเจ้ำได้เข้ำท ำงำน 
      และอยู่จนเกษียณอำยุ ข้ำพเจ้ำคิดว่ำในตอนนั น ข้ำพเจ้ำจะอยู่ในระดับ .............................................. 
39. อัตรำเงินเดือนที่คิดว่ำเหมำะสมกับคุณสมบัติของข้ำพเจ้ำ และควรได้รับจำกงำนนี  คือ .......................บำท 
ส าหรับผู้ที่มีประสบการณ์การท างาน 
40. ข้ำพเจ้ำเคยท ำงำนมำแล้วและปัจจุบัน (เรียงตำมล ำดับก่อน – หลัง) (โรงเรียนจะพิจำรณำค่ำ
ประสบกำรณ์ให้ในกรณีมีใบผ่ำนงำนมำเท่ำนั น 
    สถานที่   ต าแหน่ง  เป็นระยะเวลา (จาก – ถึง)      อัตราเงินเดือน 

1. ................................................................................................... ............................................................. 
หน้ำที่รับผิดชอบ : ................................................................................ .................................................. 
................................................................................................... ............................................................. 
สำเหตุที่ลำออก....................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................... ............................................................. 
หน้ำที่รับผิดชอบ : ................................................................................ .................................................. 
................................................................................................... ............................................................. 
สำเหตุที่ลำออก....................................................................... ................................................................ 

3. ................................................................................................................................................................ 
หน้ำที่รับผิดชอบ : ................................................................................ .................................................. 
................................................................................................... ............................................................. 
สำเหตุที่ลำออก..................................................................................... .................................................. 
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41. สำเหตุที่ข้ำพเจ้ำต้องกำรเปลี่ยนแปลงงำน คือ …………………………………………………………………………….……. 
42. สำเหตุที่สมัครเข้ำท ำงำนที่โรงเรียนนี  เพรำะ ……………………………………………………………………………………. 
43. โรงเรียนมีกำรจัดคอร์สอบรมจิต /พัฒนำสติ / ฝึกวิปัสสนำ 
 ข้ำพเจ้ำ   ยินดีเข้ำร่วมกิจกรรม 
    ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ เพรำะ........................................................................ 
44. กำรมีใบประกอบวิชำชีพครู 
    มีใบประกอบวิชำชีพครู และได้แนบมำพร้อมกับใบสมัครงำนแล้ว 
    ไม่มีใบประกอบวิชำชีพครู 
45. สถำนะทำงทหำร เป็นทหำรกองหนุน  ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร ยังไม่ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่ข้ำพเจ้ำเขียนข้ำงต้นนั นเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกโรงเรียน
ตรวจสอบภำยหลัง พบว่ำข้อควำมดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เป็นควำมจริง ข้ำพเจ้ำยินดีให้ทำง
โรงเรียนด ำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรต่อไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ .......................................................... ผู้สมัคร 
  ........../........../.......... 
เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อข้ำพเจ้ำได้ง่ำยที่สุดที่นี่................................................................................... 
My E-mail address………………………………………………………………………………….……………………….………… 
 
เอกสารประกอบการสมัครงาน 
1. ส าเนาใบ Transcript , ส าเนาใบปริญญาบตัร 
3. ส าเนาบตัรประชาชน , ส าเนาทะเบียนบา้น 
5. เอกสารการผา่นการเกณฑท์หาร  
5. ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู (ถา้มี) 
6. เอกสารประกอบอ่ืน (ถา้มี) 


