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SANGAREEE KINDERGARTENSANGAREEE KINDERGARTENSANGAREEE KINDERGARTENSANGAREEE KINDERGARTEN    
APPLICATION FOR EMPLOYMENTAPPLICATION FOR EMPLOYMENTAPPLICATION FOR EMPLOYMENTAPPLICATION FOR EMPLOYMENT    
ใบสมัครงานใบสมัครงานใบสมัครงานใบสมัครงาน    กรอกขอมลูดวยตวัทานเอง    (To be completed in own handwriting)    
 

ชื่อ :          
Name  

ตําแหนงที่ตองการ     เงินเดือน  บาท / เดือน 
Position Applied for      Salary       Bath / month 

Personal infPersonal infPersonal infPersonal information ormation ormation ormation ((((ประวัติสวนตวัประวัติสวนตวัประวัติสวนตวัประวัติสวนตวั))))    
ที่อยูปจจุบันเลขที ่  หมูที่  ถนน   ตําบล/แขวง    
Present address          Moo        Road   District 

อําเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณยี    
Amphur                  Province        Post code   

โทรศัพท     Line   มือถือ     
Tel.             Mobile 

อีเมล     Facebook       
E-mail 

 อาศัยกับครอบครวั  บานตัวเอง       บานเชา     หอพัก 
  Living with parent  Own home         Hired house  Hired flat / Hostel 

วัน เดือน ปเกิด   อายุ  ป เชื้อชาต ิ   สัญชาต ิ
  
Date of birth   Age                    Yrs.  Race         Nationality 

ศาสนา   บัตรประชาชนเลขที ่   บัตรหมดอาย ุ  
  
Religion    Identity card no.                        Expiration date 

สวนสูง  ซม.  นํ้าหนัก  กก. 
Height                 cm.  Weight              kgs. 

ภาวะทางทหาร  ไดรับการยกเวน  ปลดเปนทหารกองหนุน  ยังไมได
รับการเกณฑ 
Military status  Exempted   Served    Not yet served 

สถานภาพ  โสด  แตงงาน   หมาย  แยกกัน  
Marital status  Single    Married   Widowed   Separated 

เพศ   ชาย  หญิง 
Sex   Male  Female 

Family InfFamily InfFamily InfFamily Information  ormation  ormation  ormation  ((((ประวัตคิรอบครวัประวัตคิรอบครวัประวัตคิรอบครวัประวัตคิรอบครวั))))    
บิดา ชื่อ-สกุล    อายุ ป  อาชีพ    
Father’ s name-surname   Age       Yrs. Occupation 
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มารดา ชื่อ-สกลุ    อายุ ป  อาชีพ    
Mother’ s name-surname   Age      Yrs. Occupation 

ชื่อภรรยา/สาม ี    สถานที่ทํางาน   ตําแหนง  
  
Name of wife / Husband           Working Place       Position 

มีบุตร   คน 
Number of children 

มีพ่ีนอง (รวมผูสมัคร) คน      ชาย คน     หญิง   คน  เปนบุตรคนที ่   
Number of Members in the family  Male                  Female                     You’ re the child of the family 
 

ชื่อ  
Name 

อายุ (ป)  
Age 

อาชีพ  
Occupation 

   
   
   
   

EducationEducationEducationEducation    ((((การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา))))    
ระดับการศึกษา 

Educational Level 
สถาบันการศึกษา  

Institution 
สาขาวชิา 

 Major 
ตั้งแ
ต 

From 

ถึง 
To 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

High school 

    

ปวช. 
Vocational 

    

ปวท. / ปวส. 
Diploma 

    

ปริญญาตร ี
Bachelor degree 

    

สูงกวาปริญญา
ตร ี

Post-Graduate 

    

อ่ืนๆ 
Others 

    

Working Experience In Chronological Working Experience In Chronological Working Experience In Chronological Working Experience In Chronological ((((รายละเอียดของงานทีผ่าน เรยีงลาํดบัรายละเอียดของงานทีผ่าน เรยีงลาํดบัรายละเอียดของงานทีผ่าน เรยีงลาํดบัรายละเอียดของงานทีผ่าน เรยีงลาํดบั
กอนกอนกอนกอน----หลงัหลงัหลงัหลงั))))    
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สถานที่ทํางาน 
Company 

ระยะเวลา  Time ตําแหนง
งาน 

Position 

ลักษณะงาน 
Job description 

คาจ
าง 

Salary 

เหตุที่
ออก 

Reasons of 
resignation 

เริม่
From 

ถึงTo 

       
       
       
       

Language AbilityLanguage AbilityLanguage AbilityLanguage Ability    ((((ภาษา ภาษา ภาษา ภาษา ))))    
ภาษา 

Language 
พูด (Speaking) เขียน (Writing) อาน (Reading) 

 
ดี 

Goo
d 

ปาน
กลางFair 

พอ
ใช
Poor 

ดี 
Good 

ปาน
กลางFair 

พอ
ใช
Poor 

ดี 
Goo

d 

ปาน
กลางFair 

พอ
ใช
Poor 

ภาษาไทย  
(Thai) 

         

ภาษาอังกฤษ  
(English) 

         

ภาษาจีน 
(Chinese) 

         

อ่ืนๆ (Other)          

Special Ability Special Ability Special Ability Special Ability ((((ความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษ))))    
พิมพดีด       :    ไมได  ได      ไทย      คํา/นาที        อังกฤษ      
คํา/นาที 
Typing       No  Yes Thai    Words/Minute         English           Words/Minute 

คอมพิวเตอร   :      ไมได  ได  ระบุ 
………………………………………................................………………… 
Computer       No  Yes (Please Mention)  

ขับรถยนต     :  ไมได  ได ใบขับขี่เลขที่                     
ประเภทรถ      .                               
Driving               No  Yes Driving License No                           Type  

ความสามารถในการใชเครื่องใชสํานักงาน   
Office Machine 
………………………………………………………………………………………………................................................
..............................................................................……………... 

งานอดิเรก    : ระบุ   
Hobbies Please Mention 
………………………………………………………………………………………………................................................
....................................................... 

กีฬาที่ชอบ    : ระบุ   
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Favorite Sport Please Mention 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..............................................................  

ความรูพิเศษ  : ระบุ   
Special knowledge Please Mention 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………................... 

อ่ืนๆ        : ระบุ  
Others Please Mention 
………………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………...................... 

กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ตดิตอได แจงชื่อ-นามสกุล     เกี่ยวของกับ
ผูสมัคร     
Person to be notified in case of emergency                           Related to the applicnt as 

ที่อยู          โทร.      
Address           Tel. 

ทราบขาวการรับสมัครจาก        
Sources of job information 

ทานเคยปวยหนักและเปนโรคติดตอรายแรงมากอนหรือไม?  เคย   ไมเคย 
Have you ever been seriously or contracted with contagious disease?  Yes  No 

ถาเคยโปรดระบุชื่อโรค           
  
If yes, explain fully 

ทานเคยสมัครงานกับโรงเรยีนฯ น้ีมากอนหรือไม เคย      ไมเคย   ถาเคย เมื่อไร ?
    
Have you ever applied for employment with us before?  Yes          No    If yer,When? 

 
เขียนชื่อญาต ิ/ เพ่ือน ที่ทํางานอยูในโรงเรียนฯ ซึ่งทานรูจักด ี     
    
Give the name of relatives / friends , working with us known to you 

เขียนชื่อ ที่อยู โทรศัพท และอาชีพของผูที่อางถึง 2 คน (ซึ่งไมใชญาติ หรือนางจางเดิม) ที่รูจัก
คุนเคยตัวทานด ี
List name, address, telephone and occupation of 2 references (Other than relatives or former employers) who know you 

              
                
กรณุาแนะนําตัวทานเอง เพ่ือใหโรงเรียนรูจักตัวทานดีขึ้น 
Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better 
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ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวทั้งหมดในใบสมัครน้ีเปนความจรงิทุกประการ 
หลังจากบริษัทจางเขามาทํางานแลวปรากฏวา ขอความในใบสมัครงานเอกสารที่นํามาแสดง 
หรือรายละเอียดที่ใหไวไมเปนความจริง บรษัิทฯ มีสิทธ์ิที่จะเลิกจางขาพเจาไดโดยไมตอง
จายเงินชดเชยหรือคาเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน 

I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after engagement. The Company has 
right to terminate my employment without any compensation or severance pay what soever.  

 
      ลายมือชื่อ
ผูสมัคร  

      (Applicants signature) 

การพิจารณาวาจางการพิจารณาวาจางการพิจารณาวาจางการพิจารณาวาจาง    
ตําแหนง    เงินเดือน   ตอเดือน    วันที่เริม่ทดลองงาน 
   
Position    Salary           Baht/ month    Starting date 

คาจางทดลองงาน   หมายเหตุ        
   
Allowances    Remark 
 

           
        ฝายบุคลากร             ผูอนุมัต ิ
   Human resource department           Authorized signature 

  / /     / /  
 
              
              ลายเซ็นผูสมัครงาน 

     Signature of Applicant 

 / /  


