
 
ใบสมัครเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษ 

Employment Application 
เลขที่  วนัที ่
Ref. Number ........................................................................  Date ........................................................................ 
โปรดเขียนข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน  Please fill this form in complete. 
ต ำแหน่งงำนที่ตอ้งกำรสมคัร 
Position Applied  .........................................................................................................................................................................................  
เงินเดือนที่ตอ้งกำร                                                                  บำท/เดือน            วนัที่พรอ้มจะเริ่มงำนได ้
Expected Salary ..................................................................... Bht./Month          Starting Date ...................................................................... 

ช่ือ-สกุล นำย/นำง/นำงสำว 
Name Mr./Mrs./ Miss ............................................................................................................................................................................................................  
 
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได ้(Present Address).............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. Telephone No. .................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด อำย ุ ภมิูล ำเนำ น ำ้หนกั กก. ส่วนสงู ซม. 
Date of Birth ................................... Age ....................... Place of Birth ............................ Weight ............................ kg. Height .............................. cm. 
เชือ้ชำติ สญัชำต ิ ศำสนำ 
Race .............................................................. Nationality ................................................................. Religion .................................................................. 
บตัรประชำชนเลขที ่ วนัหมดอำย ุ สถำนที่ออกบตัร 
Identity Card No.  .......................................... Expiry Date ................................................................. Issued By ............................................................... 
สถำนภำพทำงทหำร   ไดร้บัยกเวน้  ยงัไม่ผ่ำนกำรเกณฑท์หำร  เรียนรกัษำดินแดน  รบัรำชกำรทหำรแลว้ 
Military Status  Exempted  Non Exempted  Territorial Degree Student  Date Entered Service 
สถำนภำพกำรสมรส  โสด  สมรสแลว้  แยกกนัอยู่  หมำ้ย  หย่ำ 
Marital Status  Single  Married  Separated  Widowed  Divorced 
บคุคลที่สำมำรถตดิต่อไดก้รณีเรง่ด่วน ชื่อ ควำมสมัพนัธ ์
In case of emergency please contact  Name .............................................................................. Relations .................................................................... 
ที่อยู่   โทรศพัท ์
Address ............................................................................................................................................ Telephone No. ........................................................... 
 

ประวัติการศึกษา  Education Background 
ระดับการศึกษา 

Level 
ช่ือสถานศึกษา 

Institution 
เมือง/ประเทศ 

Country 
วุฒิทีไ่ด้รับ 

Degree/Certificate 
สาขา 
Major 

ปีทีจ่บ 
Year Graduated 

คะแนนเฉล่ีย 
G.P.A. 

ประถมศกึษำ 
Primary School 

      

มธัยมศกึษำ 
Secondary 
School 

      

ปวช. 
Vocational 

      

ปวท./ปวส. 
Diploma 

      

ปริญญำตร ี
Bachelor 

      

ปริญญำโท 
Master 

      

อ่ืน ๆ  
Other 

      

 

 
 

 
ติดรูปถ่ำย 

Photo 



ความสามารถทางภาษา  Language Ability 
 

 
ภาษาต่างประเทศ 

การพูด 
Speaking 

การเขียน 
Writing 

ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม 
Understanding in the cultures of 

English speaking country. 
Language ดี 

Good 
พอใช ้
Fair 

เล็กนอ้ย 
Poor 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

เล็กนอ้ย 
Poor 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

เล็กนอ้ย 
Poor 

1. ภำษำองักฤษ 
 (English) 

         

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

         

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

ชื่อ-นำมสกลุ 
Name-Surname 

ต ำแหน่ง 
Position 

ที่อยู่/สถำนที่ท  ำงำน 
Address/Office Address 

โทรศพัท ์
Telephone No. 

    
    
    

 
บนัทึกเพ่ิมเติมซึ่งท่ำนคิดว่ำจะเป็นประโยชนต์่อกำรสมคัรงำน 
Additional information which you considered to be beneficial to application. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้ควำมขำ้งตน้และหลกัฐำนต่ำง ๆ ถกูตอ้งและเป็นควำมจริงทกุประกำร ขำ้พเจำ้ยินดีให้โรงเรียนสอบประวตัิเก่ียวกับตวัขำ้พเจำ้ได ้ 
และหำกขำ้พเจำ้ไดร้บักำรพิจำรณำเขำ้ท ำงำน และโรงเรียนตรวจสอบว่ำขอ้ควำมท่ีใหไ้วไ้ม่ตรงกบัควำมจริง ขำ้พเจำ้ยินดีใหโ้รงเรียนยกเลิกสญัญำจำ้ง
ของขำ้พเจำ้ทนัที โดยขำ้พเจำ้จะไม่เรียกรอ้งค่ำสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยใด ๆ ทัง้สิน้จำกโรงเรียน 
I certify that my answers or evidences are true.  I understand that any incorrect, incomplete, or false statement of informat ion 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  ผูส้มคัร 
 Signature …………………........................…................ Applicant 
  (…………………......................…................)  
 Date ………………/………………/……………… 


