
 

ใบสมัครครูวทิยาลยัเทคโนโลยชุีมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค) 
สมคัรต าแหน่ง 
        ธุรการ              สามญั                    คอมพิวเตอร์                          การบญัชี                การตลาด                  การโรงแรม 
        ช่างไฟฟ้า              ช่างเช่ือม               ช่างอิเลก็ทรอนิกส์                 ช่างยนต ์                ช่างก่อสร้าง              เจา้หนา้ท่ีสโตร์ 
                   ภาษาจีน                ภาษาองักฤษ          เจา้หนา้ท่ีงานแนะแนว          เจา้หนา้ท่ีทวภิาคี 
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ส าเร็จการศึกษา 

ที ่ ระดบัการศึกษา สาขา / วชิาเอก ช่ือสถานศึกษา เกรดเฉลีย่ 

1 มธัยมศึกษาตอนตน้    
2 มธัยมศึกษาตอนปลาย    
3 ระดบั ปวช.    
4 ระดบั ปวส.    
5 ปริญญาตรี    
6 ปริญญาโท    
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1.ประสบการณ์ในการท างาน........................................................................................................................................................................................ 
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.................................................................................................................................................................................................................................... 
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วชิาทีส่ามารถสอนได้ 

ที ่ สาขาวชิาช่างยนต์ ได้ ไม่ได้ ที ่ สาขาวชิาช่างยนต์ ได้ ไม่ได้ 
1 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้   30 กลศาสตร์วศิวกรรม   
2 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้   31 กลศาสตร์ของไหล   
3 งานฝึกฝีมือ 1   32 เขียนแบบเทคนิค   
4 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพ

อุตสาหกรรม 
  33 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์   

5 งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้   34 งานเช่ือมและโลหะแผน่   
6 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม   35 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้   
7 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้   36 ความแขง็แรงของวสัดุ   
8 งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้   37 งานเทคนิคพ้ืนฐาน   
9 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้   38 วสัดุช่าง   
10 เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ   39 งานวดัละเอียด   
11 งานไฟฟ้ารถยนต ์   40 งานช้ินส่วนเคร่ืองกลทัว่ไป   
12 เช้ือเพลิงและวสัดุหล่อล่ืน   41 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์   
13 กลศาสตร์เคร่ืองกล   42 การจดัการความปลอดภยั   
14 งานบ ารุงรักษารถยนต ์   43 งานระบบเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนควบคุมดว้ย

อิเลก็ทรอนิกส์ 
  

15 งานเคร่ืองยนตเ์ลก็   44 งานระบบเคร่ืองยนตดี์เซลควบคุมดว้ย
อิเลก็ทรอนิกส์ 

  

16 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ควบคุม
รถยนต ์

  45 งานเทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหม่   

17 งานปรับแต่งเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้   46 งานไฟฟ้ายานยนต ์   
18 งานแก๊สรถยนต ์   47 งานปรับแต่งเคร่ืองยนต ์   
19 งานเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน   48 เทอร์โมไดนามิกส์   
20 งานเคร่ืองยนตดี์เซล   49 งานส่งถ่ายก าลงั   
21 งานส่งก าลงัรถยนต ์   50 เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ   
22 งานเคร่ืองล่างรถยนต ์   51 เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน   
23 งานเขียนแบบและอ่านแบบเคร่ืองกล   52 เช้ือเพลิงและวสัดุหล่อล่ืน   
24 งานจกัรยานยนต ์   53 งานทดลองเคร่ืองกล   
25 การขบัรถยนต ์       
26 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั       
27 งานปรับอากาศรถยนต ์       
28 งานตวัถงัและพน่สีรถยนต ์       
29 งานทดสอบป๊ัมและหวัฉีดเคร่ืองยนต ์       



               ความสามารถพเิศษ         ความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์ 

ที่ รายการ ได้ ไม่ได้ ที่ รายการ ได้ ไม่ได้ 
1 ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์   1 โปรแกรม Microsoft Word   
2 ขบัรถยนต ์   2 โปรแกรม Microsoft Excel   
3 พิมพดี์ดไทย   3 โปรแกรม Microsoft Access   
4 พิมพดี์ดองักฤษ   4 โปรแกรม Microsoft PowerPoint   
5 พิมพดี์ดไฟฟ้า   5 INTERNET   
6 เล่นกีฬา   6 อ่ืนๆ ระบุ   
7 ร้องเพลง       
8 ถ่ายภาพ       
9 ถ่ายวดีิโอ       
10 ถ่ายเอกสาร       
11 Copy Print เอกสาร    ความเสียสละ   
12 เล่นดนตรี   1 กลบับา้นค ่า   
13 นาฏศิลป์   2 ช่วยงานวทิยาลยัฯในวนัหยดุ   
14 พิธีกร   3 ช่วยงานพิเศษในกรณีเร่งด่วน   
15 ผูน้ าพิธีทางศาสนา   4 อ่ืนๆ   
16 งานศิลป์ดว้ยมือ       
17 งานศิลป์ดว้ยคอมพิวเตอร์       
18 เป็นผูน้ าดา้นกิจกรรม       
19 สามารถใชภ้าษาองักฤษ       
20 อ่ืนๆ (งานดา้นเอกสาร, 

หนงัสือราชการ,จดัท าโครงการ) 
      

 

หลกัฐานการสมัคร 

1.  ส าเนาบตัรประชาชน    1 ใบ 

2.  ส าเนาทะเบียนบา้น    1 ใบ 

 3.  ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มี)  1 ใบ 

 4.  Transcript หรือ ใบรับรองผลการเรียน 1 ใบ 

 5.  รูปถ่าย      2 ใบ 

 


