
 
ใบสมัครงาน : Application For Employment 

(กรุณากรอกขอ้มูลดว้ยลายมือท่านเอง : To be completed in own handwriting) 

ตาํแหน่งทีต้่องการสมคัร : Position Applied for  1.)............................................................. 2.)............................................................................ 

เงนิเดอืน : Expected Salary  ………………………………….. บาท Baht / เดอืน Month 

ช่ือ-สกลุ ภาษาไทย นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................ช่ือเล่น…........................................... 

Name – Surname  Mr./ Mrs. / Miss ……………………………………..……………………...…......Nickname.…..………………...…….. 

ประวตัส่ิวนตวั : Personal Information  

ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี : Present Address ……..….…….หมู่บา้น/อาคาร : Village / building…………………………….หมู่ท่ี : Moo. ..………….... 

ถนน : Road ……………..……………ตาํบล / แขวง : Sub-District …………………...… อาํเภอ / เขต : District ...…………………....………

จงัหวดั : Province …..………………….. รหสัไปรษณีย ์: Post ………..………… โทรศพัทบ์า้น : Home phone …………………..…….….....

โทรศพัทมื์อถือ : Mobile phone ……...………………… Line Id…………...…………… E-Mail Address ……………………………….…... 

 อาศยักบัครอบครัว   บา้นตวัเอง  บา้นเช่า   หอพกั 
 Living with parent (s)  Own home  Rented house  Rented flat / Apartment / Condo 

วนั เดือน ปีเกิด : Date of birth ……………………..…….  อาย ุ: Age …….......…ปี Yrs.    เช้ือชาติ : Ethnicity/ Race ……...………….....…. 

สญัชาติ : Nationality …………………  ศาสนา : Religion …………บตัรประชาชนเลขท่ี : Identity card no. .....................................................  

บตัรหมดอาย ุ: Expiration date ……………………….ส่วนสูง : Height ……………..ซม. cm.          นํ้ าหนกั : Weight ………………กก. kgs. 

โรคประจาํตวั : Congenital Diseases / Disorders ………….....................................................  หมู่เลือด / Blood type : ………………………… 

โปรดระบุความบกพร่องทางกายภาพของคุณ (ถา้มี) : Please identify your types of disabilities (if  any)………………………………….…...... 

สถานภาพ : Marital Status     โสด : Single  สมรส : Married   หมา้ย : Widowed 

ภาวะทางทหาร : Military status          ไดรั้บยกเวน้ : Exempted           ปลดเป็นกองหนุน : Served          ยงัไม่ไดรั้บการเกณฑ ์: Not yet served                                                                                                                                                                        

ประวตัคิรอบครัว : Family  Information   

บิดา ช่ือ – สกลุ : Father’s name-surname........................…………………………………………………......... อาย ุ: Age …….… ปี Yrs. 

ท่ีอยู ่: Address ........................................................................................................................................................................................................... 

สถานท่ีทาํงาน : Working Place.........................................................................................................จงัหวดั : Province ………………….

ตาํแหน่ง : Position ………………...... โทรศพัทท่ี์ทาํงาน : Office Phone …………..……. โทรศพัทมื์อถือ : Mobile Phone ……..………..… 

มารดา ช่ือ – สกลุ : Mother’s name-surname........................…………………………………………………......... อาย ุ: Age …….… ปี Yrs. 

ท่ีอยู ่: Address ........................................................................................................................................................................................................... 

สถานท่ีทาํงาน : Working Place.........................................................................................................จงัหวดั : Province ………………….

ตาํแหน่ง : Position ………………...... โทรศพัทท่ี์ทาํงาน : Office Phone …………..……. โทรศพัทมื์อถือ : Mobile Phone ……..………..… 

ช่ือ ภรรยา / สาม ี: Name of wife / Husband ........................…………………………………………………......... อาย ุ: Age …….… ปี Yrs. 

ท่ีอยูปั่จจุบนั : Present Address ................................................................................................................................................................................ 

สถานท่ีทาํงาน : Working Place.........................................................................................................จงัหวดั : Province ………………….

ตาํแหน่ง : Position ………………...... โทรศพัทท่ี์ทาํงาน : Office Phone …………..……. โทรศพัทมื์อถือ : Mobile Phone ……..………..… 

 
กรุณาตดิรูปถ่าย

หน้าตรง 1 นิว้ 

ไมเ่กิน 6เดือน 

วนัท่ีส่งใบสมคัร 

 Date of application 



จาํนวนบุตร : Number of children ................ คน   ศึกษาอยู ่: Studying …............ คน    ไม่ศึกษา : No studying …............. คน 

ช่ือ – สกลุบุตร : Child's Name - Surname อาย ุ: Age กาํลงัเรียน/ศึกษา /ทาํงานท่ี : Studying / Working at 

1.   

2.   

3.   

จาํนวนพีน้่อง (รวมผูส้มคัร) : Number of Members in the family.............คน /เป็นบุตรคนท่ี : Your sibling position in family………...... 

ช่ือ – สกลุ : Name-Surname อาย ุ: Age อาชีพ : Occupation จงัหวดั : Province โทรศพัท ์: Telephone 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

ประวตักิารศึกษา : Education Background 

ระดบัการศึกษา : Educational Level สถาบันการศึกษา : Institution สาขาวชิา : Major เร่ิม:From ถึงปี:To 

ประถมศึกษา: Primary School     

มธัยมศึกษา : Secondary School     

ปริญญาตรี : Bachelor degree     

สูงกวา่ปริญญาตรี : Post - Graduate     

อ่ืนๆ : Others 
    

 

ประสบการณ์การทาํงาน: Working Experience in Chronological order  (เรียงลาํดบัเร่ิมแรก-ล่าสุด) 

เดอืน-ปีที่

เร่ิม:From 

เดอืน-ปี 

ส้ินสุด:To 

สถานทีท่าํงาน/โรงเรียน 

Company/School 

ตาํแหน่งงาน 

Position 

ลกัษณะงาน 

Job description 

ค่าจ้าง 

Salary 

สาเหตุทีล่าออก 

Reason(s) for leaving 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



ความสามารถทางภาษา : Language Ability     ( 3 = Excellent ,  2 = Good , 1 = Fair) 

ภาษา 

Language 

ฟัง : Listening พูด : Speaking อ่าน : Reading เขียน : Writing 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1.English             

2.             

3.             

4.              

ความสามารถพเิศษ : Special Ability 

ใบประกาศนียบัตรทางภาษา : Language Proficiency Certificate(s) 

Toeic Scores ……….....................….  / IELTS (Overall Band Score) .......................................  / TOEFL ………….. / JLPT  level N…....... 

 1อืน่ๆ : Others ……………………………………..……………………………………………………………………………….…………..… 

คอมพวิเตอร์ : Computer          Microsoft Word           Excel           Power Point           E-Mail          Internet           Scan          Video Editing 

     Photoshop         Illustrator         In design         HTML         Others (Details)....................................................................................................  

งานอดิเรก (ระบุ) : Hobbies (Details) .................................................... 

.................................................................................................................. 

กีฬาท่ีเล่นได ้(ระบุ) : Play a Sport (Details)………………….......... 

........................................................................................................... 

ทกัษะดา้นดนตรี (ระบุ) : Musical Skills (Details)................................... 

………………………………………………………………………..... 

ออกกาํลงักายโดย (ระบุ) : Exercise by (Details)………………....... 

........................................................................................................... 

ขบัรถยนต ์: Driving              ไม่ได ้: No                 ได ้: Yes 

ใบขบัข่ีเลขท่ี : Driving License No. ………...………………………….  

ความสามารถพิเศษ (ระบุ)  : Special knowledge/Skills 

(Details)……………………………………………………………. 

ข่ีรถจกัรยานยนต ์: Riding a motorcycle          ไม่ได:้ No          ได:้Yes 

ใบขบัข่ีเลขท่ี : Driving License No. ……………………...……………. 

อ่ืนๆ (ระบุ) : Others (Details)………………………........................ 

…………………………………………………………………… 

สามารถไปปฏบิัตงิานต่างจงัหวดั : I can work up Country           

ได ้: Yes   ไม่ได ้: No       เน่ืองจาก : Please state reason …………………………………………………………………… 

สามารถปฏิบตังิานวนัเสาร์ / อาทติย์ : I can work on weekends 

 ได ้: Yes   ไม่ได ้: No       เน่ืองจาก : Please state reason ……………………………………………….………………… 

ท่านเคยป่วยหนักหรือเป็นโรคทีต้่องตดิตามการรักษาเป็นพเิศษหรือไม่? : Have you ever been seriously ill or suffer from an ongoing illness? 

                 ไม่เคย : No   เคย : Yes  โปรดระบุช่ือโรค : Explain fully .………………………………………………………………………. 

ท่านเคยสมคัรงานทีส่ารสาสน์เอกตรามาก่อนหรือไม่? : Have you ever applied for employment with us before? 

ไม่เคย : No   เคย : Yes   เม่ือไร? : When? ……………………….………………….......................…………………… 

ทราบข่าวการรับสมคัรงานจาก : Sources of job information ………………………………………………………………………………… 

เขียนช่ือญาต ิ/ เพือ่น ทีท่าํงานอยู่ทนีี่ ซ่ึงท่านรู้จกัด ี: Give the name of relatives / friends, working with us known to you 

……….......................………….……………… ตาํแหน่ง : Position ………..............……………ความสมัพนัธ์ : Relation   ………………….. 

บุคคลทีต่ดิต่อได้กรณีฉุกเฉิน : Person to be notified in case of emergency  ..................…………………………………..…………….......... 

เก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัรเป็น : Related to the applicant as …..........……..ท่ีอยู ่: Address ............................................................................................. 

จงัหวดั : Province ………………….…สถานท่ีทาํงาน: Working Place ..........................................................ตาํแหน่ง : Position………………

โทรศพัทท่ี์ทาํงาน : Office Phone…………..........….……...........#............. โทรศพัทมื์อถือ : Mobile Phone ………...................…..……........... 



ระบุช่ือ ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ และอาชีพของบุคคลอ้างองิ จาํนวน 4 คน (ไม่ใช่ญาติ หรือ นายจา้งเดิม) ท่ีรู้จกัคุน้เคยกบัตวัท่านดี 

List name, Working Place ,Position and telephone and of 4 references (Other than relatives or former employers) who know you 

ช่ือ – สกลุ : Name-Surname สถานท่ีทาํงาน : Working Place ตาํแหน่ง : Position โทรศพัท ์: Telephone 

1.    

2.    

3.    

4.    

กรุณาแนะนําตัวท่านเอง เพื่อให้โรงเรียนรู้จักตัวท่านดีขึน้ : Please provide any further information about yourself which will allow 

our school to know you better. …………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความทั้งหมดในใบสมคัรน้ีเป็นความจริงทุกประการ หากโรงเรียนฯจา้งทาํงานแลว้ปรากฎวา่ ขอ้ความในใบ

สมคัรงานและเอกสารท่ีนาํมาแสดงเป็นเท็จ บิดเบือนรายละเอียดท่ีให้ไว ้ โรงเรียนฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเลิกจา้งขา้พเจา้ได ้   โดยไม่ตอ้งจ่ายเงินชดเชย

หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน : I certify all statement given in this application from is true if any is found to be untrue after engagement. The 

school has right to terminate my employment without any compensation or severance pay whatsoever. 

……………..……………………………………………. 

           ลายมือช่ือผูส้มคัร : Applicant’s signature 

                            …………/……………./…………… 

********************************************************************************************************************* 

เฉพาะโรงเรียน 

ตรวจสอบเอกสาร            สาํเนาบตัรประชาชน สาํเนาทะเบียนบา้น  สาํเนาผลการเรียน  สาํเนาใบผา่นงาน 

   สาํเนาการเกณฑท์หาร สาํเนาการฝึกอบรม  อ่ืนๆ.................................................................................     

เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพ่ิมเติม หากผา่นการพิจารณา ไดแ้ก่ ...................................................................................................................................... 

- บันทกึบทสัมภาษณ์จากฝ่ายงานบุคคล.............................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................................................... ..

...........................................................................................................................................................................................................................................  

ลงช่ือ .................................................................................ผูส้มัภาษณ์ 

     (..............................................................................) 

    …………/……………./…………… 

- บันทกึความเห็น / ผลการประเมนิความสามารถ-ทศันคต ิจากฝ่ายงาน_______________________________ 

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... ................................................ 

ลงช่ือ .................................................................................ผูป้ระเมิน / ทดสอบ 

   (..............................................................................) 

…………/……………./…………… 

                        

                  


	 อื่นๆ : Others ……………………………………..……………………………………………………………………………….…………..…
	Toeic Scores ……….....................….  / IELTS (Overall Band Score) .......................................  / TOEFL ………….. / JLPT  level N….......

