โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

วันที่สมัคร ............................
ตาแหน่ง ...............................
วันที่เริ่มงานได้ .....................

ข้าพเจ้าคือใคร
1. ข้าพเจ้าชื่อ.................................................... นามสกุล ................................................... ชื่อเล่น.......................
ชื่อ(อังกฤษ)............................................นามสกุล(อังกฤษ)......................................ชื่อเล่(อังกฤษ)..................
2. ข้าพเจ้าเกิดเมื่อ ....................................... ปัจจุบันข้าพเจ้าอายุ ........................ ปี ศาสนา ................................
ส่วนสูง.............................ซม. น้าหนัก ........................ กก. กรุ๊ปเลือด...........................................................
3. ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ..................... หมู่ ................. ซอย.................................. ถนน................................
แขวง .............................. เขต.................................. จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย.์ .....................
โดยอาศัยอยู่ร่วมกับ ........................................................................จานวนทั้งหมด ................. คน
4. ข้าพเจ้าพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัด ......................................... สถานที่เกิด...........................................................
5. บิดาของข้าพเจ้าชื่อ.................................... นามสกุล.................................... อาชีพ ..................... อายุ ......... ปี
มารดาของข้าพเจ้าชื่อ................................ นามสกุล ................................... อาชีพ ..................... อายุ ....... ..ปี
บิดามารดาของข้าพเจ้า
อาศัยอยู่ร่วมกัน
แยกกันอยู่
หย่าร้าง ตั้งแต่ข้าพเจ้าอายุ ...............ปี
6. ข้าพเจ้ามีพี่น้อง (รวมตัวข้าพเจ้าด้วย) รวม ................ คน ชาย .......... คน หญิง ......คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่ ......
7. สถานภาพทางครอบครัว
โสด
แยกกันอยู่
อย่าร้าง
สมรส
คู่สมรสชื่อ ...............................................................อาชีพ ....................................... มีบุตรจานวน .......... คน
8. ครอบครัวข้าพเจ้าจัดอยู่ในประเภท (เลือกตอบหัวข้อละ 1 ข้อ)
8.1 ฐานะความเป็นอยู่ทางการเงิน มั่นคง ค่อนข้างมั่นคง ปานกลาง ค่อนข้างยากลาบาก ลาบาก
8.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว
อบอุ่นและมีความสุขมาก
อบอุ่นและมีความสุขพอสมควร ปานกลาง มีปัญหาบ้างบางครั้ง
ไม่ค่อยดี
9. ผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของข้าพเจ้ามีจานวน ................... คน เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น .........................
10. บุคคลที่ข้าพเจ้ารักมากที่สุดในขณะนี้ ............................................................................................................
เหตุผลคือ .......................................................................................................................................................
11. บุคคลที่ข้าพเจ้าชอบน้อยที่สุดในขณะนี้ .........................................................................................................
เหตุผลคือ .......................................................................................................................................................
12. ข้าพเจ้ามีปัญหาชีวิตข้าพเจ้าปรึกษา ................................................................................................................
13. ถ้าข้าพเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งของตนเองได้ ข้าพเจ้าเลือกที่จะ ...............................................
เหตุผลคือ .......................................................................................................................................................
14. การศึกษาของข้าพเจ้า เป็นดังนี้
14.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวส. จบจาก ...................................................................................................
สาขา........................................................................... เกรดเฉลี่ย.....................
14.2 ปริญญาตรี จบจาก..................................................................................................................................
อักษรย่อของปริญญาบัตร ....................................วัน/เดือน/ปีที่จบ......................................................
คณะ .................................................................สาขา ............................................. เกรดเฉลี่ย.............

14.3 ปริญญาโท จาก .........................................................................................................ปีที่จบ..................
อักษรย่อของปริญญาบัตร ............................................วัน/เดือน/ปีที่จบ..........................................
คณะ .................................................................สาขา ............................................. เกรดเฉลี่ย.............
14.4 ปริญญาเอก จาก .........................................................................................................ปีที่จบ..................
อักษรย่อของปริญญาบัตร ............................................วัน/เดือน/ปีที่จบ..........................................
คณะ .................................................................สาขา ............................................. เกรดเฉลี่ย.............
15. สิ่งที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจที่สุดเกี่ยวกับการศึกษาของตนเอง ...............................................................................
16. ข้าพเจ้าคิดว่าตนเองอยู่ในระดับใด (เลือกตอบหัวข้อละ 1 ข้อ)
16.1 ความฉลาด
ฉลาดค่อนข้างมาก ค่อนข้างฉลาด ปานกลาง พอเอาตัวรอด ไม่ค่อยเก่ง
16.2 ความขยัน ขยันมาก ค่อยข้างขยัน ปานกลาง ไม่ค่อยขยัน
16.3 ความรับผิดชอบ รับผิดชอบมาก ค่อนข้างรับผิดชอบ ปานกลาง ไม่ค่อยรับผิดชอบ
16.4 รูปแบบการทางาน ชอบลองผิดลองถูก วางแผนคร่าว ๆ แล้วทา วางแผนอย่างละเอียดแล้วทา
ศึกษาของคนอื่น แล้วค่อยทา
ทาตามผู้ที่เคยทา ทุกขั้นตอน
16.5 การแสดงความคิดเห็น
มีส่วนร่วมในทุกเรื่อง เฉพาะบางเรื่องที่ถนัด จะทาเมื่อโดนถาม
ฟังเป็นส่วนใหญ่
ไม่ชอบการแสดงความคิดเห็น
17. เมื่อสมัยเป็นเด็ก ข้าพเจ้าชอบครูที่ ..................................................................................................................
18. เมื่อสมัยเป็นเด็ก ข้าพเจ้าไม่ชอบครูที่ .............................................................................................................
19. นับถอยหลังไปสมัยที่สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าเลือกคณะที่จะศึกษาเรียงตามลาดับต่าง ๆ ดังนี้
ลาดับ
คณะ/วิชาที่เลือก
สถาบัน
1. ...............................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................................................
20. ระหว่างการศึกษาวิชาที่ข้าพเจ้าชอบมากที่สุด คือ ...................................... และรองลงไปคือ .......................
21. กิจกรรมที่ข้าพเจ้าเคยร่วมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และ/หรือระหว่างทางาน คือ
21.1.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
21.2…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
21.3…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
21.4…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
21.5…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....
22. อาชีพที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝันอยากทา / เป็น คือ .........................................................................................................
23. ข้าพเจ้ามีความสามารถพิเศษทางด้าน ............................................................................................................

24. ภาษาที่ข้าพเจ้าสามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ คือ ....................................................................................
25. กีฬาที่ข้าพเจ้าชอบและมีความถนัด คือ .........................................................................................................
26. ดนตรี หรือ นาฏศิลป์ที่ข้าพเจ้าถนัด คือ .........................................................................................................
27. งานด้านศิลปะที่ข้าพเจ้ามีความถนัด คือ .........................................................................................................
28. ข้าพเจ้าคิดว่าตนเองมีความรู้จริง / เก่ง ในด้านใด เพียงพอที่จะไปสอนและแนะนาผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ
........................................................................................................................................................................
29. ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือประเภท .............................................. หนังสือในดวงใจของข้าพเจ้า .....................
30. ข้าพเจ้าชอบดูภาพยนตร์ / รายการโทรทัศน์ประเภท ......................................................................................
31. ภาพยนตร์ / รายการโทรทัศน์ในดวงใจ ..........................................................................................................
32. ข้าพเจ้ามีโรคประจาตัว คือ .............................................................................................................................
33. ลักษณะงานที่ข้าพเจ้าชอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
งานด้านวิชาการ
งานด้านบริหาร
งานปฏิบัติ
ทาคนเดียว ทารวมกลุ่ม งานทาอย่างต่อเนื่อง งานโครงงานระยะสั้นมีเวลาเป็นตัวกาหนด
งานรุก (เปรียบเสมือนกองหน้าฟุตบอล)
งานรับ (เปรียบเสมือนกองหลังฟุตบอล)
เพราะ .............................................................................................................................................................
34. ถ้าข้าพเจ้าได้ทางานที่โรงเรียนนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าตาแหน่งที่เหมาะสมกับตัวข้าพเจ้าที่สุด คือ ...........................
เพราะ .............................................................................................................................................................
35. ข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติงานในต่างจังหวัดเป็นบางครั้ง
ได้ ไม่ได้เพราะ ........................................
36. ข้าพเจ้าพร้อมที่จะทางานล่วงเวลาหรือทางานในวันเสาร์ / อาทิตย์ เป็นบางครั้ง
ได้
ได้และข้าพเจ้าควรได้รับค่าล่วงเวลา
ไม่ได้เพราะ ............................................................
37. เพื่อน ๆ เคยบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนประเภท (เลือกตอบ 3 ข้อ)
โกรธง่ายหายเร็ว
ความคิดค่อนข้างรุนแรง
เรียบร้อย
ชอบเอาชนะ
ใจน้อยบางครั้ง
ชอบคุยถึงตัวเอง
ขี้เกรงใจ
คิดลึกซึ้ง
อารมณ์ปรวนแปร
ชักช้า ไม่ทันคน
ชอบโทษคนอื่น พูดขวานผ่าซาก
เข้ากับคนง่าย
ชอบทาสิ่งต่าง ๆ เอง
ไม่ชอบตัดสินใจ ผัดวันประกันพรุ่ง
38. ความใฝ่ฝันในชีวิตของข้าพเจ้า คือ
1) ...................................................................................................................................................................
2) ...................................................................................................................................................................
39. สิ่งที่ข้าพเจ้าคาดว่าจะทาในอนาคตอันใกล้นี้ คือ ............................................................................................
40. ข้าพเจ้าคิดว่าองค์ประกอบที่สาคัญที่จะทาให้บุคคลไปสู่ความสาเร็จในชีวิต คือ
1) ...................................................................................................................................................................
2) ...................................................................................................................................................................
41. ถ้าในโรงเรียนนี้อาจารย์ใหญ่อยู่ในระดับ 10 และงานที่กาลังสมัครนี้อยู่ในระดับ 3 ถ้าข้าพเจ้าได้เข้าทางาน
และอยู่จนเกษียณอายุ ข้าพเจ้าคิดว่าในตอนนั้น ข้าพเจ้าจะอยู่ในระดับ .........................................................
42. อัตราเงินเดือนที่ข้าพเจ้าคิดว่าเหมาะสมกับคุณสมบัติของข้าพเจ้า และควรได้รับจากงานนี้ คือ ..................บาท

สาหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทางาน
43. ข้าพเจ้าเคยทางานมาแล้ว (เรียงตามลาดับก่อน – หลัง) (โรงเรียนจะพิจารณาค่าประสบการณ์ให้ในกรณีมีใบผ่าน
งานมาเท่านั้น)

สถานที่
ตาแหน่ง
เป็นระยะเวลา (จาก – ถึง) อัตราเงินเดือน
1. ....................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................................................
6. ....................................................................................................................................................................
7. ....................................................................................................................................................................
8 . ...................................................................................................................................................................
ปัจจุบันข้าพเจ้าทางานที่ .................................................................................................................................
เป็นระยะเวลา ..........................................................................ตาแหน่ง ......................................................
เริ่มงานตั้งแต่ .............................................. ถึง .............................................. อัตราเงินเดือน ......................
44. สาเหตุที่ข้าพเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงงาน คือ ................................................................................................
45. สาเหตุที่สมัครเข้าทางานที่โรงเรียนนี้ เพราะ ..................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ หากโรงเรียน
ตรวจสอบภายหลัง พบว่าข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ทาง
โรงเรียนดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
ลงชื่อ ..........................................................ผู้สมัคร
........../........../..........
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เราสามารถติดต่อท่านได้ง่ายที่สุดที่นี่ค่ะ ..........................................................
My E-mail address……………………………………………………………………………….…………

