




























 
 

 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูผู้สอนภาษาองักฤษ 

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

------------------------------------------- 
1. ข้อมูลส่วนตัวของผูส้มัคร 

1.1 ชื่อ – นามสกุล (Name)............................................................................................................. 
วันเดือนปีเกิด (Date of birth) ...................................  อายุ (Age)  ............ ปี สัญชาติ (Nationality) ....................................... 
เชื้อชาต ิ(Ethnicity) ........................................................ ศาสนา (Religion) ................................................................................ 

1.2 เลขที่บัตร ปชช./หนังสือเดินทาง (Passport No.) .......................................................................................................... .............  
    ออกให้ ณ (Place of Issued) ..................................................................................................... ............................................... 
    วันออกบัตร (Date of Issue................................................. วนัหมดอายุ (Expiry date)............................................................ 

1.3 ภูมิลำเนา (Domicile Address) ........................................................................................................................... ................... 
.......................................................................................................................................................................................................  

1.4 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ (Present Address) …………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
โทรศัพท์มือถือ (Mobile) ........................................ E-mail address ………………………………………………………………………....… 

1.5 กรณีเรง่ด่วนบคุคลที่สามารถติดต่อได้ (Name of person to contact in case of urgency) 
ชื่อ – สกุล (Name-Surname) ...................................................................... โทรศัพท์ (Phone No.) ....................................... 
ความสัมพันธ์เป็น (Relationship) .……………………….............................................................................................……….… 

2. สถานภาพการสมรส (Marital Status) 
 โสด (Single)    สมรส (Married)   หย่า (Divorce)   หม้าย (Widowed) 
ชื่อ - สกุล (Name of Husband/wife) ...................................................................... ......................................................................... 
อาชีพ (Occupation) .............................................. สถานที่ทำงาน (Workplace) ............................................................................  
......................................................................................................................................................................................................... ..... 
โทรศัพท์ (Phone No.) ................................................................................. 

3. ข้อมูลทั่วไป (General Information) 
3.1 การเจ็บป่วยหนักหรอืโรคติดต่อร้ายแรง (Have you ever been seriously ill or contacted with contagious diseases?) 
 ไม่เคย (No)  เคย ระบุ (Yes,explain fully).................................................................................................................... .... 

3.2 โรคประจำตัว (Any physical disability or congenital disease) ........................................................................................... 
3.3 เคยถูกจำคุก หรือต้องโทษทางอาญาหรือไม่ (Have you ever been imprisoned taken into custody, held for 

investigation or questioning or chared by any law enforcenment authority?) 
 ไม่เคย (No)  เคย ระบุ (Yes,explain fully)....................................................................................................................  

4. ประวัติการศึกษา (Educational Background) 
ระดับการศึกษา 

(Educational Level) 
ชื่อ:ที่ตั้งสถานศึกษา 
(Name of Institute) 

วุฒิที่ได้รับ 
(Degree) 

วิชาเอก/โท 
(Major/Minor Subject) 

เกรดเฉลี่ย:ปีที่จบ 
(GPA: Year of Graduated) 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
(Secondary School) 

    

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
(High School / Vocational) 

    

 เลขประจำตัวผูส้มัคร   
.................................. 

           
 

ติดรูป 
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ระดับการศึกษา 
(Educational Level) 

ชื่อ:ที่ตั้งสถานศึกษา 
(Name of Institute) 

วุฒิที่ได้รับ 
(Degree) 

วิชาเอก/โท 
(Major/Minor Subject) 

เกรดเฉลี่ย:ปีที่จบ 
(GPA: Year of Graduated) 

อนุปริญญา/ปวส. 
(Diploma/Higher Vocational) 

    

ปริญญาตร ี
(Bachelor’s Degree) 

    

ปริญญาโท/อื่นๆ 
(Master’s degree/others) 

    

5. ประวัติการทำงาน (Work Experience) 
ช่วงเวลาทำงาน 

(Employment Period) 
ชื่อ:ที่ตั้งสถานที่ทำงาน 

(Company’s name/location) 
ตำแหน่ง/ลักษณะงาน 

(Position/Work field) 
เงินเดือน 
(Salary) 

    
    
    
    
    

6. ความสามารถพิเศษ (Talent) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ขอ้ความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ หากหลังจากได้รับคัดเลือกเข้า
ปฏิบัติงาน ปรากฏว่าข้อความในใบสมัครและเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง โรงเรียนมีสิทธิเ์ลิกจ้าง
ข้าพเจ้า โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย หรือค่าเสียหายใดใดทั้งสิ้น 

(I,hereby,certify that all statements given in this application form are correct. If they are found to be 
incorrect after engagement, the School has the right to terminate my employment without any compensation or 
severance pay) 

 
       ลงชื่อ       .................................................      ผู้สมัคร(Applicant’s Signature) 

                                                                        (..................................................)   (Applicant’s fullname) 
  วันที่ (Date) ....... เดือน (Month) .....................พ.ศ. (Year) ............. 

 
 

 
 
 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครคัดเลือกแล้ว เอกสาร 
 ครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน เพราะ .............................................................................. 
.................................................................................................................. 
 
               ลงชื่อ         ......................................        เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
                       (........................................................) 

 

ความเห็นของกรรมการตรวจคุณสมบตัิ 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า 
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรบัสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก ......................................................................... 
....................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ...................................... ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
               (........................................................) 


