
 

 

 

 

ASSUMPTION COLLEGE RAYONG 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

 

วันท่ีรับเอกสาร...........................  เลขประจําตัวครู...................... 
 

ลําดับท่ี.............../........................ รหัส......................................... 

 

 

ใบสมัครงาน 
APPLICATION  FOR  EMPLOYMENT 

 
ประเภท         ครู              บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากร     เจาหนาท่ี    

 

ตําแหนงท่ีสมัคร  1…..................................................................................... 

Applied For     2 ....................................................................................... 
 

 

 

เงินเดือนท่ีตองการ (Salary Expected) ………….…………..……..……บาท (Baht) 
 

 

ช่ือ (ภาษาไทย)  .................................................................................. นามสกุล.............................................................................................................. 
Name (In English) ........................................................................... Surname ........................................................................................................... 
 

 

ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอทางไปรษณียไดสะดวก (Address)……………………………………………….………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………... 
โทรศัพท (Tel.)………………………………………………………………………..   อีเมล (E-mail)………………………………………………………………………………………… 

ประวัติสวนตัว (Personal Record) 
 

วัน  เดือน  ป (Date of Birth)    
 

อายุ (ป) 
(Age) 

 

 

เพศ 
(Sex) 
 

 

น้ําหนัก
(Weight) 

 

 

สวนสูง 
(Height) 

 

ที่อยูตามภูมิลําเนา (Permanent address)/จังหวัด (Province) 
 

 

บัตรประชาชน/บัตรขาราชการเลขที่ (ID Card No. or Passport No.) 
 
 

ออกใหเมื่อ 
(Issued On) 

ตําหนิ 
(Distinguishing Marks) 

 

เชื้อชาติ 
(Race) 

สัญชาติ
(Nationality) 

ศาสนา 
(Religion) 

 

บัตรประกันสังคม (Social Security No.) 
 

 

ใบประกอบวิชาชีพคร ู(Teachers License)   
  

 ไมมี (N/A)    กําลังดําเนินการ (On Process)       มี เลขที่ (License No.)....................................... 
 

 

ชื่อบิดา (Father Name)               อาชีพ/ที่ทํางาน (Occupation)   
 
 

 

อายุ (ป)
(Age) 

    

สัญชาติ 
(  (Nationality) 

 

 

ศาสนา 
(Religion) 

 

 

 มีชีวิตอยู (Alive)  
 

 ถึงแกกรรม (Passed away) 

 

ชื่อมารดา (Mother Name)          อาชีพ/ที่ทํางาน (Occupation)                                                                  
 
 

 

อายุ (ป)
(Age) 

   

 สัญชาติ 
(Nationality) 

 

 

ศาสนา 
(Religion) 

 

 

 มีชีวิตอยู (Alive)  
 

 ถึงแกกรรม (Passed away) 
 

สถานภาพ        โสด  (Single)                  สมรส  (Married)    
                     แยกกันอยู (Separated)     หยา (Divorced)   
                     หมาย (Widow) 

 

    

  จํานวนบุตร (No. of Children) .………..… คน     
 

  อายุบุตรตามลําดับ (Age of children respectively) 
  เพศ (Sex)     ชาย (Male)………… หญิง (Female) ………..…                                                                                               

 

ชื่อคูสมรส  (Name of spouse)        
 
 

 

อาชีพ/ที่ทํางาน (Occupation)              
 

ประวัติการศึกษา (Educational Level) 

ระดับ (Level) ชื่อสถานศึกษา (Institute) / จังหวัด (Province) วุฒ ิ(Degree) 
 

เกรดเฉลีย่ 
GPA 

 

ปท่ีสําเร็จ 
Year 

ประถมศึกษา 
(Primary) 

    

มัธยมศึกษาตอนตน 
(Lower Secondary) 

    

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(Senior High school) 

    

อาชีวศึกษา 
(Vocational Certificate) 

    

ปริญญาตรี 
(Bachelor’s Degree) 

    

ปริญญาโท/เอก 
(Master’s Degree) 

    

ปริญญาเอก 
(Doctoral Degree)     

อ่ืน  ๆ
(Other) 

 

    

 

รูปถาย 
 PHOTO 

1 น้ิว 



 

ประวัติการทํางาน  Employ Record  (รายละเอียดของงานที่ผาน เรียงลําดับกอน - หลัง) 

ชื่อและที่อยูสถานที่ทํางาน 
(Name & Address of Company) 

ระยะเวลา (Period) ตําแหนง (Position) 
เงินเดือนสุดทาย 
(Latest Salary) 

สาเหตุที่ออก 
(Reason for leaving) 

จากป 
(From) 

ถึงป 
   (To) 

และความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 

 
 
 

     

      

 
 

 

     

 
 
 

     

ประวัติการอบรม  Training / Courses  (เรียงลําดับ กอน-หลัง) 
ป พ.ศ. (Year) ชื่อหลักสูตร (Course) ที่ตั้งสถาบัน (Institute) ระยะเวลา (Duration) 

    

    

    

    

ความสามารถพิเศษ Special  Ability 
 

ความสามารถดานภาษา (Language Competency) 
ใหระบุวา  :   ดีมาก /Excellent,  ดี/Good,  ปานกลาง/Fair, นอย/Poor  

 
 

คอมพิวเตอร / พิมพดดี (PC/Typing) 
 
 

คอมพิวเตอร : ไมได   ได   ระบ ุ ......................................................... 
 (Computer)      No        Yes   (Please Mention) 
 
  พิมพดีด :    ไมได   ได   ไทย...........คํา/นาที    อังกฤษ ...........คํา/นาที 
  (Typing)           No         Yes  Thai       Words/Min  English     Words/Min 

ภาษา 
(Language) 

พูด 
(Speaking) 

อาน 
 (Reading) 

เขียน 
(Writing) 

ภาษาไทย (Thai)    
 

ภาษาอังกฤษ (English)    

ภาษาจีน (Chinese)    
 

ขับรถยนต           ไมได     ได     ใบขับข่ีเลขท่ี ......................................     
(Automobile)            No             Yes     Driving License No. 
 
 

ขับรถมอเตอรไซด  ไมได     ได     ใบขับข่ีเลขท่ี .....................................     
(Motorcycle)              No            Yes    Driving License No. 
 

ภาษาญี่ปุน (Japanese)    

อื่น ๆ (Other Languages)    

ความสามารถดานดนตรี 

(Music ability) 
 

1. ………………………………………………. 

2. ………………………………………………. 

3. ……………………………………………….    

ความสามารถดานกีฬา 

(Sports ability) 

1. ………………………………………………. 

2. ………………………………………………. 

3. ……………………………………………….    

 

ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ  (Special Other) 
 
 
งานอดิเรก  (Hobbies) 
 

 เรียนสําเร็จรักษาดินแดนปที ่(Military training in school) …………………………….………………… 

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

     ยศครั้งสดุทาย (Last rank) …………..…………….…… ประจําราชการ ณ (At) ………………………………………….………… 
 

     จังหวดั (Province) …………………………….………………  เปนกองหนุนเมื่อ (Reserved date) ………….……..………… 
 

 
 

 ไดรับการยกเวน (มิใชผอนผัน) เพราะ (Exempt) 
 

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

 

 คัดเลือกแลวไมถูกเกณฑที่อําเภอ (Not recruited) 
     อําเภอ ………………….………………จังหวัด ……………………...….……………… 
     เมื่อป พ.ศ. ……………………………………… 
 

 

ในกรณีรีบดวน ผูใกลชิดที่จะติดตอขาพเจาได (Person to be contacted in case of emergency) 
 

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

ที่อยู (Address) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….…… โทรศัพท (Tel.)………….……………….………..………………………………………………. 
 
. 

 



 
 บุคคลที่ไมใชญาติ ไมใชเพ่ือนและไมใชคร/ูเจาหนาท่ีของโรงเรียน ซึ่งทราบประวัติ ความประพฤติของขาพเจา และสามารถใหคํารับรองกับโรงเรียนได 

(Name 2 persons to whom reference may be made, omitting relatives,  friends and anyone in school) 
 
 

1. ชื่อ (Name) …………………………………………..………นามสกุล (Surname)…………………...…..…….….……….. เกี่ยวของเปน (Relationship) ………………..…….…… 

    อาชีพ (Occupation) ………………………………..…สถานที่ติดตอ (Address) …………..…………..………...……………………….…. โทรศัพท (Tel.) …………….….……… 
 

2. ชื่อ (Name) …………………………………………..………นามสกุล (Surname)…………………...…..…….….……….. เกี่ยวของเปน (Relationship) ………………..…….…… 

    อาชีพ (Occupation) ………………………………..…สถานที่ติดตอ (Address) …………..…………..………...……………………….…. โทรศัพท (Tel.) …………….….……… 
 

เขียนชื่อ ญาติ / เพื่อน ท่ีทํางานอยูในโรงเรียนนี้ ซึ่งทานรูจักดี /ระบุตําแหนง  
(Give the name of relatives / Friends, working with us known to you /Position) 
 

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

 

ทานทราบประกาศรับสมัครของโรงเรียนจากที่ใด  
(Where did you see the advertisement?) 
 

…………………………..…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..… 

ทานกําลังศึกษาตอหรือไม  ถาศึกษาตอทานศึกษาอยูสถาบันใด ระดับใด   
(Are you studying? If yes, at what institute and at what level) 
 

…………………………..…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

สุขภาพในระยะ 2 ป ท่ีผานมา  
(Personal health for the last 2 years.) 
 

…………………………..…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

ประเภทของงานที่สนใจ / ระบุไดมากกวา 1 อยาง (Position you are seeking) 
 

     1.………………………………………………………………..………………………….………     2.  ………………………………………..…….……………………………………..………………… 

    3. ……………………………………………………………………….………………….………     4.  ……………………………………………………………………..…………………………….…… 

 
 

คําอนุญาตขอประวัติการทํางานจากท่ีทํางานเดิม 
(Permission to check  your record of employment from your previous employer (s) 

 

  อนุญาต (Yes)                     ไมอนุญาต (No) 
 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีขาพเจาไดเขียนขางตนนั้นเปนความจริงทุกประการ 
I hereby certify that answers given above are true and complete to the best of my knowledge. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

เอกสารที่แนบ  (Documents)  
 หลักฐานท่ีตองแนบพรอมใบสมคัร (Document to support the application) 
          1.    รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 น้ิว 1 รูป (1”  Photo) 
          2.    สําเนาใบสุทธิ หรือใบแสดงผลการเรียน หรือประกาศนียบัตรตาง  ๆ(Education certificate) 
          3.    สําเนาพาสปอรต  (Copy of Passport) 
          4.    สําเนาทะเบียนบาน และ สําเนาบัตรประชาชน (Copy of house registration and ID card) 
         5.    ใบรับรองแพทย (Medical Certificate) 

 

ขาพเจาทราบแลววาการแจงขอความเท็จจะเปนเหตุใหถูกออกจากงาน  
In the event of employment, I understand that false or misleading information given in my application or interview (s) my result in dismissal.   

ลายมือช่ือผูสมัคร _____________________________ 
                             (Applicant’s Signature) 
                             Date……../……..../………… 

อนุมัติใหรับเขาทํางานโดย:  _____________________________ 
                               (Hiring Approval by Rev. Bro. Director) 
                                      Date……../……..../………… 



 

….เฉพาะเจาหนาท่ีโรงเรียน (For Office Use Only)….  
 

  ผลสัมภาษณ (หัวหนาฝาย).................................................................................................. 

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

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

 

ลงช่ือ.......................................................... 

         (...................................................) 

              ............/............../............. 
              

 

  ผลสัมภาษณ (หัวหนาฝายทรพัยากรมนุษย)........................................................................ 

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

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

 

ลงช่ือ.......................................................... 

         (มาสเตอรสมหวัง  อภิธรรมภูษิต) 

   ............/............../............. 
              

 

  ผลสัมภาษณ (ผูอํานวยการ).................................................................................................. 

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

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

 

ลงช่ือ.......................................................... 

         (ภราดา ดร.ประวัติ  สุทธินนท) 

  ............/............../............. 
              

 

 

เร่ือง   เสนอพิจารณารับบุคลากรเขาทํางาน 

เรียน  ผูอํานวยการ 

ขอมูลสวนท่ี 1  บันทึกโดยหัวหนากลุมสาระฯ/หัวหนางาน และหัวหนาฝาย 

ช่ือ – สกุล (บุคลากรท่ีรับเขาทํางาน).......................................................................................................................................................................................... 

เหตุผลในการรับบุคลากร  เน่ืองจาก.......................................................................................................................................................................................... 

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

ตําแหนงท่ีรับ :           ครูผูสอน        ครูสนับสนุนการสอน          เจาหนาท่ี         อ่ืน ๆ ……………………………… 

ประเภทการจาง :       อัตราจาง        ระยะเวลา..............................เดือน/ป              ทดลองงาน  ระยะเวลา......................เดือน/ป         

                 อ่ืน  ๆระบุ......................................................................................... 

รายละเอียดของงาน :     

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

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

 

   ลงช่ือ............................................หัวหนากลุมสาระฯ/งาน..............................        ลงช่ือ............................................หัวหนาฝาย.........................     

        (...............................................)                                                              (............................................) 

           ........./.............../............                                                                       ......../............/............   
            
 

 

ขอมูลสวนที่ 2 บันทึกโดยงานบุคลากร 
เงินเดือน/คาจาง..................................................   ผลประโยชนอ่ืน .ๆ.................................................... 
เร่ิมทํางานวันท่ี....................................................   ถึงวันท่ี..............................              
หมายเหตุ .................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ........................................................... 
        (....................................................)      
                   งานบุคลากร     
             ............/............../.............. 

 

 บันทึกของหัวหนางานบุคลากร 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
                    ลงช่ือ....................................................... ผูเสนออนุมัติ 
                            (มาสเตอรสมหวัง  อภธิรรมภูษิต) 
                           ............../................/............... 

 

  บันทึกของผูอํานวยการ  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
                         ลงช่ือ.................................................... ผูอนุมัติ 
                                 (ภราดา ดร. ประวัติ  สุทธินนท) 
                                  ............/................/............... 

 

นัดสัมภาษณ  เม่ือวันท่ี ................................................. 
ผลการสัมภาษณ           สละสิทธ์ิ  เม่ือ ..............................................        ปฏิเสธ เน่ืองจาก................................................................... 
                               ข้ึนบัญชี  ต้ังแต ............................................        ยกเลิก/ครบกําหนด 1 ป                                
                               อื่น  ๆ ............................................                                                           ลงช่ือ ........................................งานบุคลากร 


