
                                  APPLICATION FOR EMPLOYMENT 
              ใบสมัครงานโรงเรียนเตชะวิทย์  

              กรอกข้อมลูด้วยตวัทา่นเอง 
    (To be completed in own handwriting) 

 
ช่ือ – นามสกลุ : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Name  

ต าแหนง่ทีต้่องการ         ระดบั..  1. ครู teacher     2. ครูพี่เลีย้ง TA         3. พนกังาน staff 
Position Applied for      ฝ่าย..       

     ฝ่ายเนสเซอร์ร่ี     Nursery     ฝ่ายอนบุาล  Kindergarten 
             ฝ่ายประถมศกึษา  Elementary       ฝ่ายอื่นๆ      Others 

 

Personal information (ประวัตส่ิวนตัว) 
ทีอ่ยูปั่จจบุนัเลขที ่…………….. หมูท่ี ่……..…. ถนน  ............……………....……..... ต าบล/แขวง  ……………………..….. 
Present address                      Moo        Road    District 

อ าเภอ/เขต  …………………………………….  จงัหวดั  ...…………...........…..........   รหสัไปรษณีย์  ……………..………... 
Amphur                  Province         Post code   

โทรศพัท์  ………........………...............…...…. มือถือ  .......................................  อีเมล์…………………….…………… 
Tel.          Mobile    E-mail 

  อาศยักบัครอบครัว บ้านตวัเอง       บ้านเช่า     หอพกั 
  Living with parent Own home       Hired house   Hired flat / Hostel 

 
วนั เดือน ปีเกิด .......................…………................ อาย ุ……................... ปี   เชือ้ชาต ิ ……………….........  
Date of birth     Age                            Yrs.   Race        

สญัชาต ิ ……………………………................   ศาสนา ………………….................... 
Nationality      Religion 

บตัรประชาชนเลขท่ี..............…......................    บตัรหมดอาย ุ ...………………………………..………..............   
Identity card no. / Passport no.                        Expiration date 

สว่นสงู ....................................... ซม.   น า้หนกั ................................... กก. 
Height                                         cm.   Weight                                     kgs. 
 

เพศ        .......................................   ใบประกอบวชิาชีพเลขท่ี ..................................................... 
        Teacher license No. 
   ชาย   หญิง 
Sex   Male   Female 

Education (การศึกษา) 
 

ระดบัการศกึษา 
Educational Level 

สถาบนัการศกึษา  
Institution 

สาขาวชิา 
 Major 

ตัง้แต ่
From 

ถึง 
To 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 
High school 

    

ปวช 
Vocational  

    

ปริญญาตรี 
Bachelor Degree 

    

ปริญญาโท 
Master  Degree 

    

 



Working Experience in Chronological (รายละเอียดของงาน หรือชมรม ที่ผ่าน เรียงล าดับก่อน-หลัง) 
โรงเรียน/บริษัท 

 

ระยะเวลา  Time ต าแหนง่ 
Position 

ลกัษณะงาน 
Job description เร่ิม 

From 
ถึง 
To 

     
     
     
     

 

Special Ability (ความสามารถพเิศษ) 
พิมพ์ดีด       :    ไมไ่ด้  ได้                        ไทย ............ ค า/นาที               องักฤษ............ ค า/นาที 
Typing  No  Yes  Thai     Words/Minute      English     Words/Minute 

คอมพิวเตอร์ :    ไมไ่ด้  ได้  ระบ ุ 
Computer  No  Yes (Please Mention) ………………………………………………………… 

ขบัรถยนต์     :  ไมไ่ด้  ได้  ใบขบัขี่เลขท่ี  
Driving  No  Yes  Driving License No. ……………………………………… 

ความสามารถในการใช้เคร่ืองใช้ส านกังาน   
Office Machine …………………………………………………………………………………………………………… 

งานอดเิรก    : ระบ ุ  
Hobbies Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

กีฬาที่ชอบ    : ระบ ุ  
Favorite Sport Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

ความรู้พิเศษ  : ระบ ุ  
Special knowledge Please Mention …………………………………………………………………………………… 

อื่นๆ              : ระบ ุ 
Others Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

 

กรณีฉกุเฉินบคุคลที่ติดตอ่ได้ แจ้งช่ือ-นามสกลุ ……....................................................... เก่ียวข้องกบัผู้สมคัร ......................... 
Person to be notified in case of emergency                         Related to the applicant as 

ที่อยู ่......................................................................................................................... โทร. .........................................…... 
Address           Tel. 

กรุณาแนะน าตวัทา่นเอง เพื่อให้โรงเรียนรู้จกัตวัทา่นดีขึน้ 
Please provide any further information about yourself which will allow our school to know you better 

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

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

............................................................................................................................................................... ......................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดงักล่าวทัง้หมดในใบสมคัรนีเ้ป็นความจริงทุกประการ หลงัจากโรงเรียนจ้างเข้ามา

ท างานแล้วปรากฏวา่ ข้อความในใบสมคัรงานเอกสารท่ีน ามาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไมเ่ป็นความจริง โรงเรียน มีสิทธ์ิท่ีจะ
เลกิจ้างข้าพเจ้าได้โดยไมต้่องจ่ายเงินชดเชยหรือคา่เสยีหายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
I certify all statement given in this application form 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 what so ever.  

 
 
  …………………………………….. 

ลายมือช่ือผู้สมคัร  
(Applicants signature) 

 


