
 

        รูปถ่าย 

          “1” 

SPN-บจ-01.31 

 
 

ใบสมัครครู 
APPLICATION  FOR  EMPLOYMENT 

โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 
St.Paul Nongkhai  School 

 

 

ตาํแหน่งทีสมคัร           1. ………………………………………...……………... 

Position Applied for     2. ……………………………………….……………….. 

 

เงินเดือนทีตอ้งการ 

Expected Salary      …………………………………………………… 

ประวตัส่ิวนตวั ( PERSONAL DATA) 

ชือ-สกลุ (ภาษาไทย) / Name-Surname (in Thai) 

…………………………………………………………….

ชือ-สกลุ (ภาษาองักฤษ) / Name-Surname (in English) 

…………………………………………………..………..… 

นามนกับุญ / Saint  Name 

…………………………………… 

วนั เดือน ปีเกิด 

Date of Birth 

………………….. 

อาย ุ

Age 

………………… 

สถานทีเกิด (จงัหวดั เมือง) 

Place of  Birth (Province, Town) 

………………………………….. 

ส่วนสูง / ซ.ม. 

Height  /  Cm. 

…………………. 

นาํหนกั/ ก.ก. 

Weight  / Kg. 

……………………….. 

 ชาย Male 

 หญิง Female 

……………….… 

สัญชาติ 

Nationality 

……………… 

เชือชาติ 

Race 

…………….… 

ศาสนา 

Religion 

………………………… 

สถานภาพสมรส 

       โสด                 สมรส                  หมา้ย                  หยา่                      แยกกนัอยู ่

  Single        Married         Widowed        Divorced       Separated 

สถานภาพทางทหาร / Military service  เกณฑแ์ลว้ / Served  ยงัไม่เกณฑ ์/ Not yet  ไดรั้บการยกเวน้ / Exempted 

บตัรประจาํตวัประชาชน 

ID Card Number 

………………………………… 

ออกให้โดย 

Issued at 

………………………………… 

วนัทีออกบตัร 

Issued on 

……………………... 

วนัหมดอาย ุ

Expire Date 

……………..…..… 

เลขบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี 

Tax-file no. 

………………………………… 

ทีอยู่ปัจจุบัน  (เลขทีหอ้ง/บา้น ซอย ถนน แขวง/ตาํบล เขต/อาํเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย)์ 

Present Address (Include apartment/house number, alley ,street, etc. Sub-district  ,  province  ,  postal code 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โทรศพัท์     Tel. 

…………………………… 

…………………………… 

ทอียู่ตามทะเบียนบ้าน 

Registered Address (Include apartment/house number ,alley, street, etc. Sub-district  ,  province  ,  postal code 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โทรศพัท์    Tel. 

……………………………. 

……………………………. 

ประวตักิารศึกษาสูงสุด 3 ระดับ  EDUCATIONAL RECORD (3 HIGHEST LEVELS) 

ระดบัการศึกษา 

Educational level 

ชือสถานศึกษา 

Institution 

วฒิุการศึกษา 

Certificate/Degree 

สาขาวิชา 

Major Subject 

เกรดเฉลีย 

G.P.A 

ปีทีสําเร็จการศึกษา 

Graduated Year 

      

      

      

ยงัเป็นนกัศึกษาอยูห่รือไม่   (Are you currently a student at a college/university?) 

       ไม่เป็น                เป็น                  ถา้เป็นศึกษาอยูที่  ……………………………………………………………………………………………….. 

   No                Yes?           If yes, Where ? ………………………………………………………………………………………………… 
 

 



 

ความสามารถทางภาษา  (LANGUAGE ABILITY) 

ภาษา 

Language 

ความเขา้ใจ / Understanding การพดู / Speaking การเขียน / Writing 

ดีมาก 

Very 

good 

    ดี 

  good 

ปานกลาง

    Fair 

  ไม่ดี 

  Poor 

ดีมาก 

Very 

good 

    ดี 

Good 

 ปานกลาง 

   Fair 

  ไม่ดี 

  Poor 

ดีมาก 

Very  

good 

    ดี 

good 

 ปานกลาง 

Fair 

  ไม่ดี 

Poor 

ภาษาองักฤษ 

English 

            

ภาษาอืนๆ………… 

Others…………… 

            

คุณสมบัตอินื ๆ  และความสนใจ   (OTHER QUALIFICATIONS/INTERESTS) 

ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ / Computer Ability 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

ความเร็วในการพิมพ ์/ Typing speed 

ภาษาองักฤษ English ……….. คาํ/นาที w.p.m. 

ภาษาไทย Thai ……………… คาํ/นาที w.p.m. 

 Mail ………………..…………………………… 

Line ………………………………………………. 

กีฬา / Sports 

……………………………………………….……. 

งานอดิเรก / Hobbies 

…………………………………………….… 

ความสามารถอืน ๆ / Other Interests 

………………………………….………………… 

ประวตักิารทํางาน  (EMPLOYMENT  HISTORY) 

เริมจากทีทาํล่าสุดหรือกาํลงัทาํอยู ่

Start with your most recent present job 

ชือโรงเรียน/สถานทีทาํงาน / Name of institution/firm 

 ทีตงั (Address) …………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………. 

 ………………………….. โทรศพัท์ (Tel No.) …………………..….            

 

ชืออาจารยใ์หญ่ 

Name and Title of your principal/manager 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

เงินเดือนเมือเริมงาน 

Starting Salary 

 

……………………………….. 

เริมงาน / Dates of employment (Date, month, year) 

 

ตงัแต่  (From) ……………………. ถึง (To) …………..……….…… 

ตาํแหน่งเมือเริมงาน/ตาํแหน่งเมือออกจากงาน 

First Position/Last Position 

………………….………………………………… 

เงินเดือนครังสุดทา้ยทีไดรั้บ 

Final Salary 

………………………………. 

ลกัษณะงาน (อธิบายอยา่งชดัเจน) Description of work (explain clearly) ……………………………………………………………………………………… 

เหตุผลทีออก  (Reason for leaving)  ……………………………………………………………………………………………………….……………………. 

เริมจากทีทาํล่าสุดหรือกาํลงัทาํอยู ่

Start with your most recent present job 

ชือโรงเรียน/สถานทีทาํงาน / .Name of institution/firm 

 ทีตงั (Address) ………………………………..……………………. 

………………………………………………………………………… 

 …………………………. โทรศพัท์ (Tel No.) ………………..…….                                                                  

 

ชืออาจารยใ์หญ่ 

Name and Title of your principal/manager 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

เงินเดือนเมือเริมงาน 

Starting Salary 

 

……………………………….. 

เริมงาน 

Dates of employment (Date, month, year) 

ตงัแต่  (From) ………………..……. ถึง (To) ………………….…… 

ตาํแหน่งเมือเริมงาน/ตาํแหน่งเมือออกจากงาน 

First Position/Last Position 

…………………………………………….……… 

เงินเดือนครังสุดทา้ยทีไดรั้บ 

Final Salary 

……………………….………. 

ลกัษณะงาน (อธิบายอยา่งชดัเจน) Description of work (explain clearly) ………………………………………………………..……………………………. 

เหตุผลทีออก (Reason for leaving) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                      

 



 

                                           

ทัวไป – General 

ใครแนะนําใหม้าสมคัรงานทีนี หรือทราบไดอ้ยา่งไร                         หนงัสือพิมพ ์              เพือน               อืน …………………………………. 

How did you know of job vacancies here?                                      Newspaper                  Friend                Others ………………….…………….. 

ใหเ้ขียนชือญาติหรือเพือนทีทาํงานในโรงเรียนนี               ชือ                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

List relatives or friends in our employment :               Name ……………………..…………  Department ……………………………………………… 

เคยตอ้งคดีหรือไม่ / Have you ever had any legal action taken against you?          เคย / Yes                          ไม่เคย / No 

ถา้เคยโปรดอธิบาย / If  yes , explain ……………………………………………………………………………………………………………….…………… 

มีบา้นเป็นของตนเองหรือเปล่า                                             มี                     ไม่มี                    เช่า                               อยูห่อพกั 

Do you have your own house?                                             Yes                        No                          Rent                                  Board 

ถา้ไม่มี อาศยัอยูก่บัใคร                                                       อยูก่บัพอ่แม่  Staying with Parents 

If not, where do you live?                                                 พกัอยู่กบั    Staying with …………………………………………………………………… 

 มีรถเป็นของตนเองหรือไม่                           มี                     ไม่มี 

Do you have your own transport               Yes                        No 
การสอบบรรจุครูรัฐบาล    

                      ไดเ้คยสอบบรรจุ          ไม่เคยสอบ  

ใบขบัขีรถยนต์ 

  Motorcar driver’s  licence 

เลขที 

No. 

……………… 

ชนิดของรถ 

Make 

…………………… 

รุ่น 

Year 

…………………… 

เลขทะเบียน 

Plate No. 

…………………… 

ออกใหเ้มือวนัที 

Issue date 

…………………….. 

ใบขบัขีรถมอเตอร์ไซค ์

  Motorcycle driver’s  licence 

เลขที 

No. 

……………… 

ชนิดของรถ 

Make 

…………………… 

รุ่น 

Year 

…………………… 

เลขทะเบียน 

Plate No. 

…………………… 

ออกใหเ้มือวนัที 

Issue date 

…………………….. 

กรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน / (EMERGENCY ADDRESS) 

ในกรณีเหตุฉุกเฉิน / ติดต่อบุคคล / In case of  emergency, contact 

1. ชือ – สกลุ (Name –Surname) ……………………………………………………………  ความสัมพนัธ์ (Relationship) ……………………….………… 

    ทีอยู่ (Address) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

    …………………………………………………………………..…………….. โทรศพัท์ (Tel. ) ……………………………………………………………. 

2. ชือ – สกลุ (Name –Surname) ……………………………………………………………  ความสัมพนัธ์ (Relationship) ………………………..………. 

    ทีอยู่ (Address) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

    ………………………………………………………………………………….. โทรศพัท์ (Tel No) ………………………………………………………… 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความทีขา้พเจา้กรอกลงในใบสมคัรนีเป็นความจริงทุกประการ ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรับวา่ถา้ขอ้ความขา้งตน้นีคลาดเคลือน 

จากความเป็นจริงประการใด ๆ ทางโรงเรียนฯ มีสิทธิปลดขา้พเจา้ออกจากหน้าทีไดท้นัทีหากขา้พเจา้เขา้ทาํงานแลว้ 

 

I hereby certify that all  statements made in this application for employment are true and correct. I understand and agree that 

if  I am employed , any misrepresentation of fact herein will give cause to terminate my service immediately. 

 

 

ลงนามผูส้มคัร                                                                                                                                 วนัทีสมคัร 

Applicant’s signature …………………………………………………………………………… Application Date …………………………….…………… 

 

 

 

โปรดกรอกให้ครบทุกช่อง  รวม 4 หน้า 



 

 

 

เอกสารแนบพร้อมใบสมคัร 

 

บตัรประชาชน                         ใบรายงานผลการศึกษา 
 

 ผลงานทีผา่นมา                               รูปถ่าย 1 นิว   
 

ใบประกอบวิชาชีพครู    ใบรับรองคุณวุฒิ 
 

    ทะเบียนบา้น            ใบรับศีลลา้งบาป   
 

  อืนๆ ................................................................................... 

 

 

 

 
 

ความคิดเห็นของผู้ อํานวยการ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


