
        ใบสมัครงาน 
  APPLICATION FORM 

ครู (Teacher)   บุคลากร (Personnel) 

ประวัติสวนตัว Personal Information 

ชื่อผูสมัคร (นาย /นาง/นางสาว) : ....................................... นามสกุล .............................................ชื่อเลน ...........  
First name Mr./ Mrs./ Miss            Family name     Nickname  
วัน เดือน ปเกิด...............................อายุ........ป กลุมเลือด.......เชื้อชาติ..................สัญชาต.ิ................ศาสนา................. 
Date of birth    Age Yrs.   Blood type  Race     Nationality         Religion 
บัตรประชาชนเลขที่..............................................วันท่ีบัตรหมดอายุ................................ช.พ.ค.เลขที่............................ 
 Identity card no.          Expiration date 
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ........................................................................... วันที่หมดอายุ. .............................................. 
Teaching License       Expiration date  
       อาศัยกับครอบครัว          บานตัวเอง          บานเชา           หอพัก 
       Living with parents           Owned home      Rented house  Rented flat/hostel 
ที่อยูปจจุบันเลขที่......................หมูที่.................ถนน....................................ตําบล/แขวง ..............................................  
Current address         Moo     Road        District    
อําเภอ/เขต ......................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย...............................................  
Amphur     Province      Postal code 
โทรศพัท ...................................................มือถือ.......................................อีเมล............................................................  
Tel.            Mobile     E-mail 
เฟซบุก ...........................................................................     อินสตาเเกรม ..................................................................... 
Facebook               Instagram 
สถานะทางทหาร         ไดรับการยกเวน              ปลดเปนทหารกองหนุน          ยังไมไดรับการเกณฑ  
Military status           Exempted  Served           Not yet served 
สถานภาพ  โสด         เเตงงาน       หมาย       เเยกกันอยู 
Marital status  Single        Married       Widowed               Separated 
 
ประวัติครอบครัว Family Information 
ชื่อภรรยา/สามี................................................................เชื้อชาติ..................สัญชาติ..........................ศาสนา.................  
Name of wife/husband        Race        Nationality     Religion 
บัตรประชาชนเลขที่.........................................................................................................................................................  
Identity card no.  
สถานที่ทํางาน ...........................................................อาชีพ...................................ตําแหนง...........................................  
Workplace     Career     Position 

 



มีบุตร ................... คน  ชาย...................คน  หญิง...................คน 
Number of children  Male    Female 
บิดาชื่อ-สกุล..................................................................................อายุ............ป  อาชีพ............................................. 
Father’ s name-surname        Age Yrs.   Occupation 
เชื้อชาติ........................................สัญชาติ...............................................ศาสนา.........................................................  
Race            Nationality     Religion 
มารดาชื่อ-สกุล.................................................................................อายุ...............ป  อาชพี.......................................... 
Mother’ s name-surname           Age Yrs.        Occupation 
เชื้อชาติ............................................สัญชาติ............................................ศาสนา......................................................... 
Race         Nationality     Religion  
ประวัติการศึกษา Education  

ระดับการศึกษา  

Level 

สถาบันการศึกษา  

Institute / Location 

วุฒกิารศึกษา  

Degree / 
Certificate 

สาขาวิชา  

Major 

ปท่ีจบ
(พ.ศ.)  
Year of 

completion 

เกรด  

เฉลี่ย GPA. 

มัธยมศกึษาตอนปลาย  

High school 

     

ปวช.  

Vocational degree 

     

ปวท. / ปวส.  

Diploma 

     

ปริญญาตรี  

Bachelor’s degree 

     

ปริญญาโท  

Master’s degree 

     

ปริญญาเอก  

Doctorate degree 

     

อ่ืน ๆ  

Other 

     

 

 
 
 
 



ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน/ฝกงาน Job Training/Inspection/Apprenticeship  
 

ช ื่อหลักสูตร  

Course 

สถาบัน  

Institute 

วุฒทิี่ไดรับ  

Degree/Certificate 

ระยะเวลา  

Period 

    

    

    

 

ความสามารถทางภาษา Language Ability 
 

ภาษา  

Language 

พูด (Speaking)  เขียน (Writing)  อาน (Reading) 

ด ี

Good 

ปานกลาง 

Fair 

นอย 

Poor 

ด ี

Good 

ปานกลาง 

Fair 

นอย 

Poor 

ด ี

Good 

ปานกลาง 

Fair 

นอย 

Poor 

ภาษาอังกฤษ (English)          

ภาษาจีน (Chinese)          

อ่ืนๆ (Other)          

ประวัติการทํางาน (รายละเอยีดของงานท่ีผานเรียงลําดับกอน-หลัง) Working Experience In Chronological 

สถานท่ีทํางาน  

Company 

เริ่ม  

ว/ด/ป  
From 

ถึง  

ว/ด/ป  
To 

ตําแหนงงาน  

Position 

คาจางที่ไดรับ 

Salary 

สาเหตุท่ีลาออก  

Reasons of   
resignation 

1……………………...……….…...…… ………… ………… .............................  …................. …................. 

2…………………………........….…... ………… ………… .............................  …................. …................. 

3…………………………….…...……… ………… ………… .............................  …................. …................. 

4…………………………….…...……… ………… ………… .............................  …................. …................. 

 

 
 



ความสามารถพิเศษ Special Ability   
 

คอมพิวเตอร:           ไมได          ได    ระบุ ........................................................................................................................ 

Computer:             No           Yes    (specify)  

ขับรถยนต :             ไมได          ได         ใบขับขี่เลขที่ …………………………………………………………………....................….. 

Driving:                  No           Yes         Driving License No.  

ความสามารถในการใชเครื่องใชสํานักงาน ………………………………………………………………………………………………………….…… 

Office Machine  

งานอดิเรก :         ระบุ  ………………………………………………………………………………………...................................................... 

Hobbies            Please specify 

กีฬาที่ชอบ :         ระบุ  ………………………………………………………………………….…………….……….…….............................…….. 

Favorite Sport     Please specify  

ความรูพิเศษ :       ระบุ  ……………………………………………………………...................…………………...................………..…………… 

Special knowledge         Please specify  

อ่ืนๆ :                ระบุ …………………………………………………………………………….…………………........................…………………... 

Others               Please specify  

ขอมูลอื่น ๆ  Others 
ทานมีบุคคลที่รูจักในโรงเรียนอัสสมัชัญ แผนกประถม หรือไม            ไมมี             มี  ระบุ ...............................................  
Do you have any friends or relatives here in ACP?       No     Yes   Specify 

ทานมีความบกพรองของรางกาย หรือเปนโรคตดิตอเรื้อรังท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางาน หรือไม         ไมมี          มี ระบุ .................... 
Do you have any physical handicaps, chronic diseases or accidents?    No         Yes    Specify 

ทานเคยถูกศาลพิพากษาใหเปนบคุคลลมละลาย หรือเคยทําผิดทางอาญาหรือไม         ไมเคย         เคย ระบุ .................................... 
Have you ever had any legal action taken against you?            No   Yes  Specify 

ทานเคยถูกใหออกจากงานดวยกรณีใด ๆ หรือไม               ไมเคย         เคย ระบุ ........................................................................... 
Have you ever been terminated for any reason?  No  Yes  Specify 

กรณีฉุกเฉินบคุคลที่ตดิตอไดแจง ชื่อ-นามสกุล............................................................เก่ียวของกับผูสมคัร............................................. 
Person to be notified in case of emergency         Related to the applicant as 
ที่อยู ................................................................................................................................................. โทร. ..............................................  
Address                             Tel. 
ทราบขาวการรับสมัครจาก        บุคลากรภายใน  โทรสอบถาม อินเทอรเน็ต อ่ืนๆ ระบุ………………..…. 
Source of job information   Internal Personnel Phone Call Internet             Others  Specify 



เขียนช่ือที่อยูโทรศัพทและอาชีพของผูที่อางถึง 2 คน (ซึ่งไมใชญาติหรือนายจางเดมิ) ทีรู่จักคุนเคยตัวทานด ี
List name, address, telephone and occupation of 2 references (Other than relatives or former employers) who 
know you 

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

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

กรุณาแนะนําตัวทานเอง เพ่ือใหโรงเรียนรูจักตัวทานดีข้ึน 
Please provide any further information about yourself which will allow our school to know you better 

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

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวท้ังหมดในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการหลังจากโรงเรยีนอัสสัมชญั แผนกประถม
พิจารณารับขาพเจาเขามาทํางานแลวปรากฏวา ขอความในใบสมัครงานเอกสารที่นํามาแสดงหรือรายละเอียดท่ีใหไวไมเปนความจริง 
โรงเรียนอัสสมัชัญ แผนกประถม มีสิทธิท่ีจะเลิกจางขาพเจาไดโดยไมตองจายเงนิชดเชยหรือคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น 
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 whatsoever. 

    .............................................................................ลงชื่อ Signed 

                               (......................................................................) ผูสมัคร Applicant name

                 ............../……………………/……………. วันที่ Date (dd/mm/yyyy) 

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร Documents Required 

รูปถายขนาด 1 นิ้ว 1 Inch photograph 

สําเนาบัตรประชน A copy of Identity Card 

สําเนาใบรับรองผลการศกึษา A copy of Transcript 

สําเนาทะเบียนบาน A copy of House Registration Certificate 

สําเนาใบผานการเกณฑทหาร   A copy Military Service Certificate 

หนังสือรับรองการทํางาน (ถามี) A copy of Certificate of Employment (if applicable) 

อ่ืนๆ Others .............................................................


