ใบสมัครครู วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค)
สมัครตาแหน่ ง
การบัญชี
การตลาด
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
สามัญ
ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี

การโรงแรม
ธุรกิจการบิน
ช่างเชื่อม
ช่างไฟฟ้า
ภาษาจีน
ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

ธุรกิจสถานพยาบาล
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่สโตร์

คอมพิวเตอร์
ช่างก่อสร้าง
แม่บา้ น

ข้าพเจ้าชื่อ ...............................................................................................เกิดวันที่ ............... เดือน ............................พ.ศ. ....................อายุ...............ปี
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ….............................................................ออกโดยอาเภอ ......................................... จังหวัด ........................................
วันที่ออกบัตร .............................................วันหมดอายุ ...................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ….........................................................
บิดาชื่อ ...................................................................อาชีพ ................................................ สถานที่ทางาน......................................................................
ตาบล.......................... อาเภอ.............................จังหวัด.............................เบอร์โทรศัพท์...........................เบอร์โทรศัพท์มือถือ..................................
มารดาชื่อ ...............................................................อาชีพ ................................................. สถานที่ทางาน .....................................................................
ตาบล.......................... อาเภอ.............................จังหวัด.............................เบอร์โทรศัพท์...........................เบอร์โทรศัพท์มือถือ..................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่..........................หมู่ที่..............หมู่บา้ น..................................ซอย................................ถนน......................................................
ตาบล .......................................... อาเภอ............................................. จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณี ย ์ .........................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หย่าร้าง
มีบุตร........................คน
สาเร็จการศึกษา
ที่
ระดับการศึกษา
1
2
3
4
5
6

สาขา / วิชาเอก

ชื่ อสถานศึกษา

เกรดเฉลี่ย

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

ข้าพเจ้า
มีใบประกอบวิชาชีพครู
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
ประสบการณ์ การสอนและการทางาน
1.ประสบการณ์ในการทางาน........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
2.ปัจจุบนั กาลังทางานอยูท่ ี่............................................................................................................................................................................................
3.ข้าพเจ้าได้เงินเดือนครั้งสุ ดท้าย........................................บาท
ข้าพเจ้าต้องการเงินเดือนจากที่นี่........................................บาท
ลงชื่อ..............................................................ผูส้ มัคร
ลงชื่อ................................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(...............................................................)
(.................................................................)
วันที่........... เดือน..........................พ.ศ...............
วันที่........... เดือน..........................พ.ศ...............
บันทึกความคิดเห็นของผู้บริหาร
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

รายวิชาทีส่ ามารถสอนได้ (ปวช.)
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน จังหวัดขอนแก่น
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ชื่อ - ชื่อสกุล……………………………………………………………………….
ลาดับ
รหัส
รายวิชา
1
20000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2
20000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง
3
20000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
4
20000-1220
ภาษาจีนเพือ่ การสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
5
20202-2001
การตลาดเบื้องต้น
6
20202-2002
การขายออนไลน์
7
20200-1003
การขายเบื้องต้น
8
20200-1004
พิมพ์ไทยเบื้องต้น
9
20202-2003
การหาข้อมูลการตลาด
10
20202-2004
การดาเนิ นธุรกิจขนาดย่อม
11
20000-1204
การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
12
20000-1502
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย
13
20001-1001
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
14
20001-1002
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
15
20202-2107
การประกันภัย
16
20202-2109
การจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
17
20001-1003
ธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
18
20001-1005
กฎหมายพาณิ ชย์
19
20202-2007
การจัดแสดงสิ นค้า
20
20202-2008
การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
21
20000-1401
คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐานอาชีพ
22
20000-1505
อาเซี ยนศึกษา
23
20000-1303
วิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาอาชีพธุรกิจและบริ การ
24
20000-1603
พลศึกษาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ
25
20000-1210
ภาษาอังกฤษสาหรับงานธุรกิจ
26
20000-1102
ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ
27
20000-1202
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
28
20001-2001
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ
29
20200-1002
การบัญชีเบื้องต้น
30
20000-1221
ภาษาจีนเพือ่ การสื่ อสารในงานอาชีพ
31
20202-2102
การขายตรง
32
20202-2103
การค้าปลีกและค้าส่ง

ได้

ไม่ได้

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

20200-1005
20202-2005
20202-2006
20000-1208
20000-1301
20000-1602
20200-1001
20000-1601
20000-1503
20000-1606
20202-2111
20202-2113
20000-1504
20000-1205
20000-1404

พิมพ์องั กฤษเบื้องต้น
การจัดจาหน่ายสิ นค้าและบริ การ
การโฆษณาและการส่งเสริ มการขาย
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพือ่ การทางาน
วิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาทักษะชีวิต
เพศวิถีศึกษา
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ทักษะการดารงชีวิตเพือ่ สุขภาวะ
ทักษะชีวิตและสังคม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การค้ากลุ่มประชาคมเสรษฐกิจอาเซียน
ศิลปะการขาย
ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ไทย
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
คณิ ตศาสตร์ ธุรกิจบริ การ

ความสามารถพิเศษ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์
ขับรถยนต์
พิมพ์ดีดไทย
พิมพ์ดีดอังกฤษ
พิมพ์ดีดไฟฟ้ า
เล่นกีฬา
ร้องเพลง
ถ่ายภาพ
ถ่ายวิดีโอ
ถ่ายเอกสาร
Copy Print เอกสาร
เล่นดนตรี
นาฏศิลป์
พิธีกร
ผูน้ าพิธีทางศาสนา
งานศิลป์ ด้วยมือ
งานศิลป์ ด้วยคอมพิวเตอร์
เป็ นผูน้ าด้านกิจกรรม
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
อื่นๆ (งานด้านเอกสาร,
หนังสื อราชการ,จัดทาโครงการ)

ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์
ได้ ไม่ ได้

ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรม Microsoft Access
โปรแกรม Microsoft PowerPoint
INTERNET
อื่นๆ ระบุ

ความเสี ยสละ
1
2
3
4

กลับบ้านค่า
ช่วยงานวิทยาลัยฯในวันหยุด
ช่วยงานพิเศษในกรณี เร่ งด่วน
อื่นๆ

หลักฐานการสมัคร
1. สาเนาบัตรประชาชน

1

ใบ

2. สาเนาทะเบียนบ้าน

1

ใบ

3. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

1

ใบ

4. Transcript หรื อ ใบรับรองผลการเรี ยน

1

ใบ

5. รู ปถ่าย

2

ใบ

ได้ ไม่ ได้

