
ใบสมัครครู 

TEACHER APPLICATION FORM 
โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

52/4  หมู่ 8 ต.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
โทร.053  - 331554  แฟกซ์  053 – 392791  

******************************************************* 

BAANSANKUMPHEANG  SCHOOL 
52/4  MOO  8 TAMBON SANKUMPHEANG CHIANGMAI  50130 

Tel. 053  - 331554  Fax: 053 – 392791  
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร (Personal Information)  
1.1 ชื่อ (Name) นาย/นาง/นางสาว........................................นามสกุล (Surname)……………………………  
ชื่อเลน่ (Nickname)………………………….………วนั/เดือน/ปี เกดิ (Date of Birth)……...….…………  
อายุ (Age)................ปี (Years) น ้ าหนัก (Weight)..................กก.(kg.) สว่นสูง (Height)………......ซม.(cm.)  
สัญชาติ (Nationality)…………………………..…เชื้อชาติ (Ethnic Descent)……...……………..…………  
ศาสนา (Religion)…………………………….…………..….หมูโลหิต (Blood Group)………….…………  
1.2 บตัรประชาชนเลขท่ี (ID card No.)..........................................(Passport No.)……………………………  
ออกให้ ณ (Issued at)………………………..…..………..จงัหวดั (Province/City)………….……..………  
วนัท่ีออกบตัร (Issuance Date).....................................วนัหมดอายุ (Expiry Date)………………..………….  
1.3 ภูมลิ าเนาเลขท่ี (Hometown Address)………………..………………………………………………… 
 ……………………………………………………………..………………………………………………  
1.4 ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี (Present Address)……………………………………………………………..…….  
 …………………………………………………………………...…………………………………………  
โทรศพัท์ (Telephone No.)…………….….....………..มอืถือ (Mobile Phone No.)…….……….….….. …. 
 (E-mail Address)………………………………………………………..……………………………… … 
1.5 ในกรณีฉกุเฉิน บุคคลท่ีสามารถติดตอ่ได ้ (Person to contact in case of an emergency)  
ชื่อ (Name)…………………………..…….……….นามสกลุ (Surname)……..…..………....……...……  
ท่ีอยู ่ (Address)……………………….………… ถนน (Road)……………….…....………….  
แขวง (Subdistrict)........................... เขต (Distr ict).….…...…..……….จงัหวดั (Province)…………………....  
โทรศพัท์ (Telephone No.)…………………………….…………………………………...  
ความสัมพนัธ์เป็น (His/Her relationship with you)…………………………………………….…………  
 
 



2. สถานภาพการสมรส (Marital Status)  
โสด (Single)    สมรส (Married)  หยา่ (Divorced)   หมา้ย (Widowed)   แยกกนั (Separated)   
จ านวนบุตร (Number of Children)……… …….คน ชาย (Male)… …….คน หญิง (Female)… ….……คน 
ชื่อ-สกลุคูส่มรส (Name of Spouse) ชื่อ (Name)………………..…………………………………….………  
นามสกลุ (Surname)………………………………………………………………………………………..…  
อายุ (Age)…………………ปี (Year) อาชีพ (Career)………………………………………………………  
สถานท่ีท างาน (Office Address)…………………………..…………… ……………………………………  
……………………………………………............โทรศพัท์ (Telephone No.)……………………………… 
3. ขอ้มลูทัว่ไป (General Information)  
3.1 การเจ็บป่วยหนัก หรือโรคติดตอ่ร้ายแรง 
(Have you ever been seriously ill or afflicted with a contagious disease?)  
ไมเ่คย (No) เคย ระบุ (If yes, please explain fully)…………………………………………………..  
3.2 โรคประจ าตวั (Any physical infirmity or chronic ailment)……… ……………………………………  
3.3 งานอดิเรก (Hobbies)……………… …………………………………………………………………….  
4. ประวติัการศึกษา (Educational Background)  
ระดบัการศึกษา(Level of Education)…………................................................................................................ 
ชื่อ/ท่ีตั้งสถานศึกษา(Name of Institute/Location) …………………………………………………………… 
วฒุิท่ีไดรั้บ (Diploma/Degree) ……………………………………………………………………………… 
วชิาเอก/โท(Major/Minor Subject) ………………………………………………………………………….. 
เกรดเฉล่ีย/ปีท่ีจบ(GPA/Graduation Year) …………………………………………………………………. 
มธัยมฯ ตน้(Junior High School) ………………..…………………………………………………………. 
มธัยมฯ ปลาย/ปวช. (Senior High School/ Vocational) ……………………………………………………. 
อนุปริญญา/ปวส. (Undergraduate /Higher Vocational) ……………………………………………………. 
ปริญญาตรี(Bachelor’s Degree) ……………………………………………………………………………. 
ปริญญาโท/อ่ืนๆ(Master’s Degree/Others) ……………………………………………………………….. 
5. ประวติัการฝึกอบรม (Training) หลกัสูตร (Course) สถาบนั (Name of Institute) ระยะเวลา (Duration) ป

พ.ศ. (Year) สถานท่ี (Location) 3- 4 ISSUE 
1 ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 



6. ความสามารถพิเศษ (Special Abilities) …………………………………………………………………. 
6.1 ความรู้ทางภาษาองักฤษ (Level of English knowledge)  
การฟังอยูใ่นระดบั (Listening Skill):  
{ ดี (Good) { พอใช ้(Fair) { ไมม่คีวามถนัด (Unskilled)  
การพดูอยูใ่นระดบั (Speaking Skill):  
{ ดี (Good) { พอใช ้(Fair) { ไมม่คีวามถนัด (Unskilled)  
การอา่นอยูใ่นระดบั (Reading Skill):  
{ ดี (Good) { พอใช ้(Fair) { ไมม่คีวามถนัด (Unskilled)  
การเขียนอยูใ่นระดบั (Writing Skill):  
{ ดี (Good) { พอใช ้(Fair) { ไมม่คีวามถนัด (Unskilled)  
6.2 ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (Computer skills)  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช ้งานได้ ดี (Programs you are well-versed in)……………………………………....  
………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………  
6.3 ความสามารถทางดา้นกฬีา (Sportingability)………… ……………………………………………….  
6.4 ความสามารถทางดา้นดนตรี / นาฏศิลป์ (Musical ability)……………………………………………….  
6.5 วฒุิทางลูกเสือ / เนตรนารี (Scouting certificate)………………………………………………………  
6.6 ความสามารถอ่ืนๆ (Other abilities)…………………………………………………………………….  
7. ต าแหนง่และเงินเดือน (Position and Salary)  
7.1 เหตุผลท่ีมาสมคัร (Reason for your application)……………………………………………………...  
 ………………………………………………………………………………………………………………
………. ……………………………………………………………………………………………………… 
8 .ถา้โรงเรียนรับเขา้ท างาน ขา้พเจา้จะเร่ิมไดต้ั้งแต ่ (When can you start working with the school if  
employed)……………………………………………………..…………………………………………… 
8.1 หลกัฐานท่ีตอ้งแนบมากบัใบสมคัร (Attachments with Application Form)  
ส าเนาทะเบียนบา้น (Copy of Household Registration)  
 ส าเนาบตัรประชาชน (Copy of ID card)  
 ส าเนาหลกัฐานการศึกษา (Copy of Transcript)  
ส าเนาใบประกอบวชิาชีพครู (Copy of Teacher’s License)  
รูปถา่ยขนาด 1 น้ิวจ านวน 3 รูป (3 One-inch photos)  
ส าเนาหนังสือเดินทาง (Copy of Passport)  
อ่ืนๆ โปรดระบุ (Others)………………… …………………………………………  



ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความดงักลา่วทั้งหมดในใบสมคัรน้ีเป็นความจริงทุกประการ หลงัจาก
โรงเรียนรับเขา้ท างาน หากปรากฏวา่ขอความในใบสมคัร เอกสารท่ีน ามาแสดง หรือรายละเอียดท่ีให้ไวไ้ม ่
เป็นความจริง โรงเรียนมสิีทธ์ิเลิกจา้งขา้พเจา้โดยไมไมต่อ้งจา่ยเงินชดเชย หรือคา่เสียหายใดๆ ทั้งส้ิน 

I certify that information contained in this application is true and complete. I understand that  
false information may be grounds for not hiring me or for immediate termination of employment at any 
point in the future if I am hired. I authorize the verification of any or all information listed above.  
 
 

ลงชื่อผูส้มคัร (Applicant’s Signature)……………………………………….….  
 (………………………………………….)  

                                    .……./….….……/…..……….  
                                                                                                          วนั/เดือน/ปี (Date/Month/Year) 


