












ใบสมัครพนักงานจางเหมาบริการ ตำแหนง ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 

สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1 

(Application form for a contractor for the position of an English teacher 

Nakhon Phanom Primary Educational Service Area District Office 1) 

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

1. ขอมูลสวนตวัของผูสมัคร (Personal Details) 

    1.1 ชื่อ (Name) ………………………….……………….................................................................................. 

         ชื่อเลน (Nickname) ...........................................วัน/เดือน/ป เกิด (Date of Birth) ............................................... 

         อายุ (Age) ..................ป (Years)  น้ำหนัก (Weight) ……..……... กก. (Kg.)   สวนสูง (Height)………..….ซม. (cm.) 

         สัญชาติ (Nationality)……………………………………………………....   เชื้อชาติ (Race)……………………………………………. 

         ศาสนา (Religion)…………………………………………………………….   หมูโลหิต (Blood Group)……………………………… 

    1.2 เลขหนังสือเดินทาง (Passport No.) ……………………………………. ออกให ณ (Issued at)………………………………… 

         วันที่ออกบัตร (Issue date)……………………………………………………วันหมดอายุ (Expiry date)…………………………. 

    1.3 ภูมิลำเนาเลขที่ (Home town Address) ……..…………………………………………………………………………………………… 

    1.4 ที่อยูปจจุบัน (Present Address) ……………….………………………………………………………………………………………….... 

          โทรศัพท (Telephone No.)…………………………………………………. มือถือ (Mobile) ………………………………………. 

          E-mail address…………………………………………………………………………………………………. 

    1.5 กรณีเรงดวนบุคคลที่สามารถติดตอได (Name of person who suggest you to apply) 

         ชื่อ - สกุล (Name)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         ที่อยู (Address)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         โทรศัพท (Telephone No.)……………………………………… ความสัมพันธเปน(Relationship with)………..…………… 

2. สถานภาพการสมรส (Marital Status) 

     โสด (Single)   สมรส (Married)   หยา (Divorce)  หมาย (Widowed) 

    จำนวนบุตร (Number of Children) …………………… ชาย (Male)……………………… หญิง (Female)…………………….. 

    ชื่อ – นามสกุลคูสมรส (Name of husband/Wife) ………..………………………………………………………………………………. 

    อายุ (Age) …………………….. ป (Years)   อาชีพ (Career) ………………….……………………………………………………………… 

    สถานท่ีทำงาน (Office) …………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

    โทรศัพท (Telephone No.) ……………………………..…………………………………………………………………………………………… 

3. ขอมูลทั่วไป (General Date) 

   3.1 การเจ็บปวยหนัก หรือ โรคติดตอรายแรง (Have you ever been seriously ill or contacted with 

contagious diseases?) 

         ไมเคย (No)   เคย ระบุ (Yes, explain fully) ………………………………………………………………….. 

   3.2 โรคประจำตัว (Any physical disability or handicapped) ……….…………………………………………………………….. 

   3.3 เคยถูกจำคุก หรอื ตองโทษทางอาญาหรือไม (Have you ever been arrested, taken into custody,  

        held for investigation or questioning or charged by any law enforcement authority?) 

   ไมเคย (No)   เคย ระบุ (yes, explain fully) …………..………………………………………….. 

 
 

Photo 

   รหัสประจำตัวผูสมคัร    
          Applicant ID    

 



-2- 

8. ประวัติการศึกษา (Education Background)  

ระดบัการศึกษา 

(Education Level) 

สถาบันการศึกษา 

(Institute name) 

สาขาวิชา 

(Certificate) 

วิชาเอก/โท 

(Major/Minor Subject) 

เกรดเฉลี่ย/ปท่ีจบ 

(GPA/Graduated) 

มัธยมศกึษาตอนตน 

(Secondary School) 

    

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 

(High School/Vocational) 

    

อนุปริญญา/ปวส. 

(Diploma/Higher 

Vocational) 

    

ปริญญาตรี 

(Bachelor Degree) 

    

ปริญญาโท/อ่ืน ๆ 

(Master Degree/others) 

    

5. ประวัติการทำงานจนถึงปจจุบัน (Previous employment) 

ชวงเวลาทำงาน 

(Date of Employment) 

ชื่อ/ท่ีตั้งสถานที่ทำงาน 

(Company name/location) 

ตำแหนง/ลักษณะงาน 

(Position/Work) 

เงินเดือน 

(Salary) 

เหตุที่ออก  

(Reasons of resignation) 

     

     

     

 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวทั้งหมดในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ หากหลังจากโรงเรียนจาง

เขามาทำงานปรากฏวาขอความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ใหไวไมเปนความจริง โรงเรียนมี

สทิธ์ิเลิกจางขาพเจาโดยไมตองจายเงินชดเชย หรือคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after 

engagement. The school has right to terminate my employment without any compensation or 

severance pay what so ever. 

   

ลงชื่อ (Signature) .............................................................ผูสมัคร (Applicant) 

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

……………./……………………………/………………. 

วันที่ (Date) /เดือน (Month) / ป (Year) 
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เฉพาะเจาหนาที่ (Staff only) 

           ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครแลว 

ปรากฏวา 

       หลักฐานถูกตองครบถวน 

        ไมถูกตอง เนื่องจาก..................................... 

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

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

(ลงชื่อ)........................................เจาหนาที่รบัสมัคร 

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

ตำแหนง ................................................... 

      วันที่............/............./................... 

          ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏวา 

        มีสิทธ์ิคัดเลือก 

        ไมมีสิทธิ์คัดเลือก  เพราะ.................................... 

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

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

 

 

   ลงชื่อ).....................................คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัต ิ

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

  ตำแหนง................................................. 

        วันที่.........../.............../............... 
 

หมายเหตุ  ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติถือเปนที่สิ้นสุด 


