ใบสมัครงาน
APPLICATION FOR EMPLOYMENT
โรงเรียนซางตาครูสศึกษา
SANTA CRUZ SUKSA SCHOOL
1 ………………………………………………..……………..
Position Applied For 2 ………………………………………………………………
ตําแหนงที่สมัคร

ชื่อ –สกุล (ภาษาไทย)

รูปถาย
1 นิ้ว

เงินเดือนที่ตองการ
Expected Saiary ……………………………..

ประวัติสวนตัว (PERSONAL DATA)
ชื่อ –สกุล (ภาษาอังกฤษ)

นามนักบุญ
Christian Name
Name – Surname (In Thai)
Name – Surname (In English)
………………………………………………..………………….…. …………………………………………… ………………………
วัน เดือน ปเกิด
อายุ
สถานที่เกิด (จังหวัดเมือง)
สวนสูง ซ.ม
น้ําหนัก ก.ก
ชาย Male
Date of Birth
Age
Price of Birth
Height…..Cm
Weight………Kg
หญิง Female
…………………… ……………… ……………………… ……………………. …………………… …………………..
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
สถานภาพสมรส
Nationality
Race
Religion
โสด
สมรส
หมาย
หยา
แยกกันอยู
…………….. ……………… ……………….....
Single
Married
Widowed
Divorced
Saparated
สถานภาพทางทหาร
เกณฑแลว
ยังไมเกณฑ
ไดรับการยกเวน
Military service
Served
Not yet
Exempted
บัตรประจําตัวประชาชน
ออกใหโดย
วันที่ออกบัตร
วันหมดอายุ
เลขบัตรประจําตัวผูเสียภาษี
ID Card Number
Issued at
Issued on
Expire Date
Tax-file no.
………………………………. …………………..…… …………………… ………………… ………………………………….
โทรศัพท
ที่อยูปจจุบัน ( เลขที่หอง/บาน ซอย ถนน แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย )
Tel.no.
Present Address (Include apartment/house number,alley,street,etc.Sub-district,province,postal number)
…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท
ที่อยูตามทะเบียนบาน
Tel.no.
Registered Address (Include apartment/house number,alley,street,etc.Sub-district,province,postal number)
…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ประวัติการศึกษาสูงสุด 3 ระดับ ( EDUCATION RECORD 3 HIGHEST LEVELS )
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เกรดเฉลี่ย
ปที่สําเร็จการศึกษา
Educational level
Institution
Certificate/Degree
Major Subject
G.P.A
Geaduated Year

ยังเปนนักศึกษาอยูหรือไม ( Are you currently a student at a college/university? )
ไมเปน
เปน
ถาเปนศึกษาอยูที่ ................................................................................................................................................
No
Yes
If yes,Where? ………………………………………………………………………………………………...

ภาษา
Language
ดีมาก
Very
good

ความสามารถทางภาษา (LANGUAGE ABILITY)
ความเขาใจ
การพูด
Understanding
Speaking
ดี
ปาน ไมดี ดีมาก
ดี
ปาน
ไมดี
Good กลาง Poor
Very Good กลาง Poor
Fair
good
Fair

ดีมาก
Very
good

การเขียน
Writng
ดี
ปาน ไมดี
Good กลาง Poor
Fair

ภาษาอังกฤษ
English
ภาษาอื่นๆ
Others
คุณสมบัติอื่นๆ และความสนใจ (OTHER QUALIFICATION/INTERESTS)
ความสามารถดานคอมพิวเตอร
ความเร็วในการพิมพ
ชวเลข
Computer Ability
Typing speed
Shorthand
………………………………………………… ภาษาอังกฤษ English……...คํา/นาที w.p.m ภาษาอังกฤษ English……...คํา/นาที w.p.m
………………………………………………… ภาษาไทย Thai…………....คํา/นาที w.p.m ภาษาไทย Thai…………....คํา/นาที w.p.m
กีฬา
งานอดิเรก
ความสามารถอื่นๆ
Sport
Hobbies
Other Interests
………………………………………………….. …………………………………………… ……………………………………………
ประวัติการทํางาน (EMPLOYMENT HISTORY)
เริ่มจากงานลาสุดหรือกําลังทําอยู
Start with your most recent present job
ชื่อโรงเรียน/สถานที่ทํางาน 1.Name of institution/firm
ชื่อผูอํานวยการ
เงินเดือนเมื่อเริ่มทํางาน
ที่ตั้ง(Address)…………………………………………..……
Name and Title of your principle/manager
Starting Salary
.................................โทรศัพท (Tel No. )................................. ...................................................................
……………………….
เริ่มงาน
ตําแหนงเมื่อเริ่มงาน/ตําแหนงเมื่ออกจากงาน เงินเดือนครั้งสุดทายที่ไดรับ
Dates of employment (Date, Month, Year)
First Position/Last Position
Final Salary
ตั้งแต (From)………………….. ถึง (To)…………………… ……………………………………………
………………………..
ลักษณะงาน (อธิบายอยางชัดเจน) Description of work (explain clearly)………………………………………………………………………...
เหตุผลที่ออก (Reason for leaving) .........................................................................................................................................................................
เริ่มจากงานลาสุดหรือกําลังทําอยู
Start with your most recent present job
ชื่อโรงเรียน/สถานที่ทํางาน 2.Name of institution/firm
ชื่อผูอํานวยการ
เงินเดือนเมื่อเริ่มทํางาน
ที่ตั้ง(Address)…………………………………………..……
Name and Title of your principle/manager
Starting Salary
.................................โทรศัพท (Tel No. )................................. ...................................................................
……………………….

เริ่มงาน
Dates of employment (Date, Month, Year)
ตั้งแต (From)………………….. ถึง (To)……………………

ตําแหนงเมื่อเริ่มงาน/ตําแหนงเมื่ออกจากงาน
First Position/Last Position
……………………………………………

เงินเดือนครั้งสุดทายที่
ไดรับ
Final Salary
………………………..
ลักษณะงาน (อธิบายอยางชัดเจน) Description of work (explain clearly)………………………………………………………………………...
เหตุผลที่ออก (Reason for leaving) .........................................................................................................................................................................
ทั่วไป (GENERAL)
ใครแนะนําใหมาสมัครงานที่นี่ หรือทราบไดอยางไร
หนังสือพิมพ
เพื่อน
อื่นๆ
How did you know of job vacancies here?
Newspaper
Friend
Other
ใหเขียนชื่อญาติหรือเพื่อนที่ทํางานในโรงเรียนนี้
ชื่อ
กลุมสาระการเรียนรู
List relatives or friends in our employment
Name………………………..…….. Department …………..……………………
เคยตองคดีหรือไม
เคย
ไมเคย
Have you ever had any legal action taken against you?
Yes
No
ถาเคยโปรดอธิบาย
If yes,Explain ………………………………………………………………………………………………………………………………….
มีบานเปนของตัวเองหรือเปลา
มี
ไมมี
เชา
อยูหอพัก
Do you have your own house?
Yes
No
Rent
Board
ถาไมมีอาศัยอยูกับใคร
อยูกับพอแม Staying with Parents
If not,where do you live?
พักอยูกับ Staying with ………………………………………………………………
มีรถเปนของตัวเองหรือเปลา
มี
ไมมี
Do you have your own transport
Yes
No
ใบขับขี่รถยนต
เลขที่
ชนิดของรถ
รุน
เลขทะเบียน
ออกใหเมื่อวันที่
Motorcar driving licence
No.
Make
Year
Plate No.
Issue Date
………………. ...………......
……………….. ………………… ………………….
ใบขับขี่รถมอเตอรไซค
เลขที่
ชนิดของรถ
รุน
เลขทะเบียน
ออกใหเมื่อวันที่
Motorcycle driving licence
No.
Make
Year
Plate No.
Issue Date
………………. ...………......
……………….. ………………… ………………….
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (EMERGENCY ADDRESS)
ในกรณีเหตุฉุกเฉิน / ติดตอบุคคล
In case of emergency , contact
1. ชื่อ – สกุล ( Name – Surname )......................................................................................ความสัมพันธ ( Relationship) ………………………
ที่อยู ( Address )................................................................................................................โทรศัพท (Tel No.).....................................................
2. ชื่อ – สกุล ( Name – Surname ) )....................................................................................ความสัมพันธ ( Relationship) ………………………
ที่อยู ( Address )................................................................................................................โทรศัพท (Tel No.).....................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ขาพเจากรอกลงในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ ขาพเจาเขาใจและยอมรับวาถาขอความขางตนนี้
คลาดเคลื่อน จากความเปนจริงประการใดๆ ทางโรงเรียน ฯ มีสิทธิปลดขาพเจาออกจากหนาที่ไดทนั ทีหากขาพเจาทํางานแลว
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 on fact herein will give cause to terminate my service immediately.
ลงนามผูสมัคร
วันที่สมัคร
Applicant’s signature …………………………………………………………..……………. Application Date ………………………………

