
 
ใบสมัครเป็นครูสอนภาษาองักฤษ 

Employment Application 
เลขที่  วนัที ่
Ref. Number ........................................................................  Date ........................................................................ 
โปรดเขียนข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน 
Please fill this form in complete. 

ต าแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 
Position Applied  1. ........................................................................................ 2. ...................................................................................... 
เงินเดือนที่ต้องการ   บาท/เดือน  วนัที่พร้อมจะเร่ิมงานได้ 
Expected Salary  ..................................................................... Bht./Month  Starting Date ...................................................................... 

ช่ือ-สกุล นาย/นาง/นางสาว 
Name Mr./Mrs./Miss  ............................................................................................... ............................................................................................... 
 ภาษาไทย Thai Language ภาษาองักฤษ English Language 
ที่อยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ (Present Address).............................................................................................................................................................................. 
  โทรศพัท์ 
.............................................................................................................................................. Telephone No. .................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด อาย ุ ภมิูล าเนา น า้หนกั กก. สว่นสงู ซม. 
Date of Birth ................................... Age ....................... Place of Birth ............................ Weight ............................ kg. Height .............................. cm. 
เชือ้ชาติ สญัชาต ิ ศาสนา 
Race .............................................................. Nationality ................................................................. Religion .................................................................. 
บตัรประชาชนเลขที ่ วนัหมดอาย ุ สถานที่ออกบตัร 
Identity Card No.  .......................................... Expiry Date ................................................................. Issued By ............................................................... 
สถานภาพทางทหาร   ได้รับยกเว้น  ยงัไมผ่่านการเกณฑ์ทหาร  เรียนรักษาดินแดน  รับราชการทหารแล้ว 
Military Status  Exempted  Non Exempted  Territorial Degree Student  Date Entered Service 
สถานภาพการสมรส  โสด  แตง่งานแล้ว  แยกกนัอยู ่  หม้าย  หยา่ 
Marital Status  Single  Married  Separated  Widowed  Divorced 
บคุคลที่สามารถตดิตอ่ได้กรณีเร่งดว่น ชื่อ ความสมัพนัธ์ 
In case of emergency please contact  Name .............................................................................. Relations .................................................................... 
ที่อยู ่  โทรศพัท์ 
Address ............................................................................................................................................ Telephone No. .................................................. 
ประวัติการศึกษา   
Education Background 
ระดับการศึกษา 

Level 
ช่ือสถานศึกษา 

Institution 
เมือง/ประเทศ 

Country 
วุฒิที่ได้รับ 

Degree/Certificate 
สาขา 
Major 

ปีที่จบ 
Year Graduated 

คะแนนเฉล่ีย 
G.P.A. 

ประถมศกึษา 
Primary School 

      

มธัยมศกึษา 
Secondary 
School 

      

ปวช. 
Vocational 

      

ปวท./ปวส. 
Diploma 

      

ปริญญาตรี 
Bachelor 

      

ปริญญาโท 
Master 

      

อ่ืน ๆ 
Other 

      

 

 
ติดรูปถ่าย 

Photo 



 
 
ความสามารถทางภาษา 
Language Ability 

 
ภาษาต่างประเทศ 

การพูด 
Speaking 

การเขียน 
Writing 

ความเข้าใจ 
Understanding 

Language ดี 
Good 

พอใช้ 
Fair 

เล็กน้อย 
Poor 

ดี 
Good 

พอใช้ 
Fair 

เล็กน้อย 
Poor 

ด ี
Good 

พอใช้ 
Fair 

เล็กน้อย 
Poor 

1. องักฤษ 
 (English) 

         

2. อ่ืน ๆ 
 (Others) .................................... 

         

 
ความสามารถพิเศษ 
Special Ability 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….  
โปรดให้ช่ือและที่อยู่ของบุคคลที่สามารถอ้างอิงถึงความสามารถของท่านได้ 
Please give name and address only those who have known you in a professional ability. 

ชื่อ-นามสกลุ 
Name-Surname 

ต าแหน่ง 
Position 

ที่อยู/่สถานที่ท างาน 
Address/Office Address 

โทรศพัท์ 
Telephone No. 

    
    
    
 
บนัทกึเพ่ิมเติมซึง่ทา่นคิดวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่การสมคัรงาน 
Additional information which you considered to be beneficial to application. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้นและหลกัฐานตา่ง ๆ ถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ ข้าพเจ้ายินดีให้โรงเรียนสอบประวตัิเก่ียวกบัตวัข้าพเจ้าได้  
และหากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาเข้าท างาน และโรงเรียนตรวจสอบวา่ข้อความที่ให้ไว้ไมต่รงกบัความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้โรงเรียนยกเลิกสญัญาจ้างของข้าพเจ้า
ทนัที โดยข้าพเจ้าจะไมเ่รียกร้องคา่สินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยใด ๆ ทัง้สิน้จากโรงเรียน 
I certify that my answers or evidences are true.  I understand that any incorrect, incomplete, or false statement of information furnished by me will be 
considered as just cause for rejection of this application or dismissal from employment without any compensation of severance pay whatsoever. 
 
 
 ลงช่ือ  ผู้สมคัร 
 Signature …………………........................…................ Applicant 
  (…………………......................…................)  
 Date ………………/………………/……………… 


