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        รูปถ่าย 
          “1” 

 
ใบสมัครงาน 

APPLICATION FOR EMPLOYMENT 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 

ST. JOSEPH CONVENT SCHOOL 
 

ต าแหน่งท่ีสมคัร           1. …………………………………………………... 
Position Applied for     2. ………………………………………………….. 

เงินเดือนที่ตอ้งการ 
Expected Salary      ………………………………………………… 

ประวัติส่วนตัว ( PERSONAL DATA) 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) 
Name-Surname (in Thai) 
………………………………………………………. 

ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) 
Name-Surname (in English) 
…………………………………………………… 

นามนกับุญ 
Christian Name 
……………………………………… 

วนั เดือน ปีเกิด 
Date of Birth 
………………….. 

อาย ุ
Age 

………………… 

สถานท่ีเกิด (จงัหวดั เมือง) 
Place of  Birth (Province, Town) 
………………………………….. 

ส่วนสูง  ซ.ม. 
Height …….. Cm. 
…………………. 

น ้าหนกั        ก.ก. 
Weight ………….. Kg. 
……………………….. 

 ชาย Male 

 หญิง Female 
……………….… 

สัญชาติ 
Nationality 

……………… 

เช้ือชาติ 
Race 

……………… 

ศาสนา 
Religion 

………………… 

สถานภาพสมรส 
       โสด                 สมรส                  หมา้ย                  หยา่                      แยกกนัอยู ่
  Single        Married         Widowed        Divorced       Separated 

สถานภาพทางทหาร 
Military service 

 เกณฑแ์ลว้ 
        Served 

 ยงัไม่เกณฑ์ 
Not yet 

 ไดรั้บการยกเวน้ 
         Exempted 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ID Card Number 

……………………………… 

ออกให้โดย 
Issued at 

……………………………. 

วนัที่ออกบตัร 
Issued on 

…………………….. 

วนัหมดอาย ุ
Expire Date 

………………….. 

เลขบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษี 
Tax-file no. 

……………………………… 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน  (เลขท่ีห้อง/บา้น ซอย ถนน แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย)์ 
Present Address (Include apartment/house number, alley ,street, etc. Sub-district, province,postal number) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

โทรศพัท ์
Tel no. 
…………………………… 
 

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

โทรศพัท ์
Tel no. 
………………………… 

ประวัติการศึกษาสูงสุด 3 ระดับ  EDUCATIONAL RECORD (3 HIGHEST LEVELS) 

ระดบัการศึกษา 
Educational level 

ช่ือสถานศึกษา 
Institution 

วุฒิการศึกษา 
Certificate/Degree 

สาขาวิชา 
Major Subject 

เกรดเฉล่ีย 
G.P.A 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
Graduated Year 

      
      
      

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

       ไม่เป็น                เป็น                  ถา้เป็นศึกษาอยูท่ี่  ……………………………………………………………………………………………….. 
   No                Yes?           If yes, Where ? …………………………………………………………………………………………………. 



การแกไ้ขคร้ังท่ี  00 วนัท่ีบงัคบัใช ้: 10 – 11 - 2551                                                                                                    SJC - F14 – PN - 002 

 

ความสามารถทางภาษา  (LANGUAGE ABILITY) 

ภาษา 
Language 

ความเขา้ใจ 
Understanding 

การพูด 
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 

            

ภาษาอื่นๆ 
Others 

            

คุณสมบัติอ่ืน ๆ  และความสนใจ   (OTHER QUALIFICATIONS/INTERESTS) 

ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ 
Computer Ability 

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

ความเร็วในการพิมพ ์
Typing speed 

ภาษาองักฤษ English ……….. ค า/นาที w.p.m. 

ภาษาไทย Thai ……………… ค า/นาที w.p.m. 

ชวเลข 
Shorthand 

ภาษาองักฤษ English ……….. ค า/นาที w.p.m. 

ภาษาไทย Thai ……………… ค า/นาที w.p.m. 

กีฬา 
Sports 

………………………………………………. 

งานอดิเรก 
Hobbies 

………………………………………………… 

ความสามารถอื่น ๆ 
Other Interests 

………………………………………………… 

ประวัติการท างาน  (EMPLOYMENT  HISTORY) 

เร่ิมจากท่ีท าล่าสุดหรือก าลงัท าอยู ่
Start with your most recent present job 

ช่ือโรงเรียน/สถานท่ีท างาน 
1.Name of institution/firm 

 ท่ีตั้ง (Address) …………………………………………………. 

 …………………………. โทรศพัท ์(Tel No.) ………………….                                                                   

 
 

ช่ือผูอ้  านวยการ 
Name and Title of your principal/manager 
 
………………………………………………… 

 
 

เงินเดือนเม่ือเร่ิมงาน 
Starting Salary 
 
…………………………….. 

เร่ิมงาน 
Dates of employment (Date, month, year) 

ตั้งแต่  (From) ……………………. ถึง (To) …………………… 

ต าแหน่งเม่ือเร่ิมงาน/ต าแหน่งเม่ือออกจากงาน 
First Position/Last Position 
……………………………………………… 

เงินเดือนคร้ังสุดทา้ยท่ีไดรั้บ 
Final Salary 
……………………………. 

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

เหตุผลท่ีออก  (Reason for leaving)  …………………………………………………………………………………………………………………. 

เร่ิมจากท่ีท าล่าสุดหรือก าลงัท าอยู ่
Start with your most recent present job 

ช่ือโรงเรียน/สถานท่ีท างาน 
2.Name of institution/firm 

 ท่ีตั้ง (Address) …………………………………………………. 

 …………………………. โทรศพัท ์(Tel No.) ………………….                                                                   

 
 

ช่ือผูอ้  านวยการ 
Name and Title of your principal/manager 
 
………………………………………………… 

 
 

เงินเดือนเม่ือเร่ิมงาน 
Starting Salary 
 
…………………………….. 

เร่ิมงาน 
Dates of employment (Date, month, year) 

ตั้งแต่  (From) ……………………. ถึง (To) …………………… 

ต าแหน่งเม่ือเร่ิมงาน/ต าแหน่งเม่ือออกจากงาน 
First Position/Last Position 
……………………………………………… 

เงินเดือนคร้ังสุดทา้ยท่ีไดรั้บ 
Final Salary 
……………………………. 

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

เหตุผลท่ีออก (Reason for leaving) …………………………………………………………………………………………………………………… 
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ทั่วไป - General 

ใครแนะน าให้มาสมคัรงานท่ีน่ี หรือทราบไดอ้ยา่งไร                                                หนงัสือพิมพ ์              เพื่อน               อืน่ 
How did you know of job vacancies here?                                                              Newspaper                  Friend                Others 

ให้เขียนช่ือญาติหรือเพ่ือนท่ีท างานในโรงเรียนน้ี               ช่ือ                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
List relatives or friends in our employment :               Name ………………………………  Department ……………………………………… 

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

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

มีบา้นเป็นของตนเองหรือเปล่า                                             มี                     ไม่มี                    เช่า                               อยูห่อพกั 
Do you have your own house?                                             Yes                         No                          Rent                                   Board  

ถา้ไม่มี อาศยัอยูก่บัใคร                                                             อยูก่บัพ่อแม่  Staying with Parents 

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

มีรถเป็นของตนเองหรือเปล่า                                       มี                                         ไม่มี 
Do you have your own transport                                 Yes                                             No 

ใบขบัขี่รถยนต ์
  Motorcar driving licence 

เลขท่ี 
No. 

……………… 

ชนิดของรถ 
Make 

…………………… 

รุ่น 
Year 

…………………… 

เลขทะเบียน 
Plate No. 

…………………… 

ออกให้เม่ือวนัที่ 
Issue date 

…………………….. 

ใบขบัขี่รถมอเตอร์ไซค ์
  Motorcycle driving licence 

เลขท่ี 
No. 

……………… 

ชนิดของรถ 
Make 

…………………… 

รุ่น 
Year 

…………………… 

เลขทะเบียน 
Plate No. 

…………………… 

ออกให้เม่ือวนัที่ 
Issue date 

…………………….. 

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
(EMERGENCY ADDRESS) 

ในกรณีเหตุฉุกเฉิน / ติดต่อบุคคล 
In case of  emergency, contact 

1. ช่ือ – สกุล (Name –Surname) ……………………………………………………………  ความสัมพนัธ์ (Relationship) ………………………… 

    ท่ีอยู ่(Address) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………….. โทรศพัท ์(Tel No) …………………………………………………………. 

2. ช่ือ – สกุล (Name –Surname) ……………………………………………………………  ความสัมพนัธ์ (Relationship) ………………………. 

    ท่ีอยู ่(Address) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………….. โทรศพัท ์(Tel No) ………………………………………………………… 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้ความท่ีขา้พเจา้กรอกลงในใบสมคัรน้ีเป็นความจริงทุกประการ ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรับว่าถา้ขอ้ความขา้งตน้น้ีคลาดเคล่ือน 
จากความเป็นจริงประการใด ๆ ทางโรงเรียนฯ มีสิทธิปลดขา้พเจา้ออกจากหนา้ท่ีไดท้นัทีหากขา้พเจา้เขา้ท างานแลว้ 
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                                                                                                                                 วนัที่สมคัร 
Applicant’s signature …………………………………………………………………………… Application Date ………………………………… 

 


