
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาคณุสมบัติของผูส้มัคร 

                 

       โรงเรียนอัสสัมชญัสมุทรปราการ ASSUMPTION SAMUTPRAKARN SCHOOL 
   

 
 
 

ต าแหน่งที่สมัคร (Apply for position)…………………………………………………………………….………………… 
 

กรุณากรอกข้อความลงในใบสมัครตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนและชัดเจน 
 
 

1.  ข้อมูลส่วนตัว (Personal Profile)   :   นับถือศาสนา     พุทธ      คริสต์     อิสลาม   อื่นๆ ระบุ………….……….. 
            

    เลขประจ าตัวประชาชนผู้สมัคร                   เพศ     ชาย    หญิง 
 

1.1 ชื่อผู้สมัคร(นาย/นาง/นางสาว) ..…………..…….………..……...………….….…… นามสกุล……..………………………….…….…..……..… 
 

Name(กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่) ………………….……..…………..……Surname ……………………….…..…………..……….….…. 

เกิดวันที่…………เดือน…………….………………พ.ศ. 25…..….… จังหวัดที่เกิด…………………………………………อายุ…………………..ปี 

1.2 เชื้อชาติ…………….…….………....…สัญชาต…ิ………………...…….….…… หมู่โลหติ      A       B      O      AB 

โรคประจ าตัวของผู้สมัคร   ไม่ม ี     มี  (ระบุ)…………..…..…..…ประวัติการแพ้ยา/อาหาร......................................... 
 

2.  ที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัคร (Current Address of Applicant) :  
 

 เลขที่………………...…..หมู่บ้าน…………………………….หมู่ที…่……..........…ซอย…………….……..…..….ถนน…………………...…………  

ต าบล/แขวง………….………….….…….……อ าเภอ/เขต……………..……………………..….……จังหวัด.................................…………… 

รหัสไปรษณีย.์...................................บ้าน…………......………………………….     มือถือ……….....…..…………………….…………. 
     

 3.  ข้อมลูเกี่ยวกับครอบครัว (Information of Family) : 
 

    3.1  สถานภาพ  (Married Status)  
 

  โสด (Single)    สมรส (Married)         แยกกันอยู่ (Separated)     หย่า (Divorced)  
         

3.2 ชื่อสามี/ภรรยา (Spouse) : ……………………….…..……………………………………………………………………………………………………… 
 

 มีชีวิตอยู ่(Alive)     ถึงแก่กรรม (Passed away)  สัญชาติ ............................... ศาสนา .................................. 
 

สถานที่ท างาน………………………..…...………………………….….จงัหวัด………………………………..       .......................................... 
  

 จ านวนบุตร................คน เป็นชาย ................... คน  เป็นหญิง ..................... คน  
  

3.3 บิดา ชื่อ – นามสกุล .............................................................................................................................อายุ………….……....ปี  
 

  มีชีวิตอยู ่(Alive)   ถึงแก่กรรม (Passed away)  สัญชาติ ...................................... ศาสนา ................................. 
 

3.4 มารดา ชื่อ – นามสกุล .........................................................................................................................อายุ……..….....…....ปี 
 

  มีชีวิตอยู ่(Alive)    ถึงแก่กรรม (Passed away)  สัญชาติ ..................................... ศาสนา .................................. 
 

ใบสมัครครูใบสมัครครู  (APPLICATION FORM FOR TEACHERS) 
  

 

 
AFFIX PHOTO 

1 Inch 
 

(Applicant Identification No.) 

(Please fill out the application truthfully and completely) 

 (Gender) (Male) (Female) 

(Date of Birth) (Month) (Year) 

  (Race) (Nationality) 

(Place of Birth) (Age) 

(Blood Type) 

(Disease of Applicant)   (None)   (Yes)   (Specify)   

(Village) (Moo) (Alley) (Road) 

(District/Town) (Sub-district) (Province) 

(Zip Code) (Home) (Mobile) 

(Father Name - Surname) (Age) 

(Mother Name - Surname) (Age) 

(Religion)   (Buddhist)    (Christ)   (Islam)   (Other)    (Specify)    

(Present Employment) (Province) 

(Nationality) (Religion)   
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4. การศึกษา (Education) 

ระดับ 
(Level) 

ชื่อสถานศึกษา 
(Institute) 

จังหวัด 
(Province) 

วุฒิการศึกษา 
(Certificate/ 

Degree) 

สาขา
วิชาเอก 
(Major) 

สาขา 
วิชาโท 
(Minor) 

คะแนน 
เฉลี่ย 
(GPA) 

ปีท่ีส าเร็จ 
(Year 

completion) 

มัธยมศึกษา 
(Senior High school) 

       

อาชีวศึกษา 
(Vocational Certificate) 

       

ปริญญาตรี  
(Bachelor’s Degree)  
 หลักสูตร 4 ปี 
 หลักสูตร 5 ปี 

 

 
 

 

 
    

ปริญญาโท 
(Master Degree) 

       

อ่ืนๆ  
(Other) 

       

 

5. ประวัติการท างาน (Previous Employment) 

ชื่อและที่อยู่สถานที่ท างาน 
(Name & Address of 

Company) 

ระยะเวลา 
(Period) ต าแหน่ง 

(Position) 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
(Duty & Responsibility) 

สาเหตุที่ออก 
(Reason for 

leaving) จากป ี
(From) 

ถึงป ี
(To) 

      

      

      
 

   5.1  ที่ท างานปัจจบุัน (Present Employment)…………………………………………………………………………..…………………….…….…… 
          

 บุคคลอ้างอิง (Referrent Person)……………………………………………………………………โทรศัพท์ (Tel.)……….….……….….……. 
  

 ต าแหน่งปัจจบุัน (Current position)…………………………………….………เข้างานเมื่อ (Date joined)……………………...………. 
  

 ลักษณะของงานที่ท า (Brief of job description)…………………………………..…………………………………………………............... 
  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
   5.2  รายได้จากที่ท างานปัจจุบัน (Allowance)   เงินเดือนปัจจุบัน (Current salary)…………..…………………….บาท (Baht)  

 

         โบนัส (Bonus)…………………………………………..บาท (Baht)    อื่น ๆ (Other)……………………………….………บาท (Baht) 
 

6. การอบรม การดูงาน การฝึกงาน (Training Courses) 

ปี พ.ศ. (Year) ชื่อหลักสูตร (Course) สถาบัน (Institute) 
ระยะเวลา 

(Duration) 
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7. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ, ความสามารถพิเศษ (Foreign Language / Special Skill) 
ภาษา (Language) 
อังกฤษ (English) 

ระบุว่าดีมาก  ดี  พอใช้ 
 (Excellent, Good, Fair)  

คอมพิวเตอร์  
(Computer) 

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ 
(Special Skills) 

พูด (Speaking) 
 

 Microsoft office 
กีฬาที่เล่นได้ (Sports) 

……………………………………… 

เขียน (Writing) 
 

 MAC OS. 
งานอดิเรก (Hobbies) 

……………………………………… 
อ่ืน ๆ (Other languages) 
………………………………………………… 

  Other………………… 
………………………………… 

Typing word /minute 
………………………………………. 

 รถยนต์ (Automobile) ใบขับขี่เลขที่ (Driver Licence No.) 
 รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) ใบขับขี่เลขที่ (Driver Licence No.) 
 

8. สถานะทางการทหาร (MILITARY STATUS) 
    เรียนส าเร็จรักษาดินแดนปีที่ (Military training in school)………………………………………………………………………………...…     

    รับราชการทหารแล้วเม่ือปี พ.ศ.  (Joined the military service in year)……………………………………………..…..…..….….. 
 

    ได้รับการยกเว้น (มิใช่ผอ่นผัน) เพราะ (Exempt) …………………………………………………………………………….……….…..………. 
 

    คัดเลือกแล้วไม่ถูกเกณฑ์ที่อ าเภอ (Not recruited) อ าเภอ…………………..…………………..จังหวัด……………..……………………. 
 

9. ในกรณีรีบด่วน ผู้ใกล้ชิดที่จะติดต่อข้าพเจ้าได้ (Personal to be contacted in case of emergency) 
 

    ชื่อ(Name)……………………..………นามสกุล(Surname)…………………………………เกี่ยวข้องเป็น (Relationship)…………...…….. 
 

    ที่อยู่ (Address)……………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………….. 
 

   บ้าน (Home)…………......………….………………..……….     มือถือ (Mobile) ….…….....…..…………………………………..….………. 
 
10. ท่านทราบประกาศรับสมัครของโรงเรียนจากที่ใด (Where did you see the advertisement ?)….………………………………. 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าทราบแล้วว่าการแจ้งข้อความเท็จจะเป็นเหตุให้ถูกออกจากงาน 
I certify that above information is correct , true and complete In the event of employment, I understand that false of 

misleading information given in my application or interview (s) my result in dismissal 
 

ลงช่ือผู้สมัคร (Applicant’s Signature)…………………………….……….……………….………… 
      

วันที่ (Date) …………. / ……………. / …………. 
 

  
 

หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร (Document to support the application) 
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (1" Photo) 
2. ส าเนาใบสุทธิ หรือใบแสดงผลการเรียน หรือประกาศนียบัตรต่าง ๆ (Education certificate) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน (House certificate) 
4. ส าเนาบัตรประชาชน (I.D. card) 
5. ส าหรับผู้สมัครผู้ชาย ต้องน าหลักฐานการพ้นภาระทางทหารมาแสดงด้วย (Male : military service certificate) 
6. ส าเนาใบรับรองจากท่ีท างานเดิม (ถ้ามี)  (Previous work certificate) 
7. ส าเนาใบอนุญาต (กรณีเคยบรรจุเป็นครูมาก่อน)  (Copy of work permit from previous work in Thailand.) 

 
 

ความวิริยะ  อตุสาหะ  น ามาซึ่งความส าเร็จ 
(LABOR  OMNIA  VINCIT) 


