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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ 
Triamudomsuksanomklao School 

 
 
 

APPLICATION  FORM 

 

 
 
 
 

Photo Here 

 
ต าแหน่งงานท่ีตอ้งการสมคัร 
Applied Position 

เงินเดือนท่ีตอ้งการ 
Expected Salary 

ประวัติส่วนตวั/Information 

      นาย /Mr. 

      นาง/Mrs.     

      นางสาว/Miss  

       อ่ืนๆ/Others 

ช่ือ                                นามสกุล                                    นามสกุลเดิม (ถา้มี) วนั/เดือน/ปีเกิด 
Date of Birth 

Name  Surname  Maiden Name (if applicable) อายุ 
Age 

เช้ือชาติ 
Race 

สญัชาติ 
Nationality 

ศาสนา 
Religion 

  

หมายเลขหนงัสือเดินทาง / บตัรประชาชน 
Passport Number / ID card number 

วนัออกบตัร 
Date of Issue 

วนัหมดอาย ุ
Expiry Date 

ออกให้ ณ 
Place of Issue 

สถานะทางครอบครัว                         โสด                       สมรส                     หยา่                       หมา้ย                   แยกกนัอยู ่
Marital Status  Single  Married  Divorced  Widow  Separated 

ช่ือ-สกุล คู่สมรส 
Spouse's Name 

อาชีพ 
Occupation 

ท่ีท  างาน 
Office Address 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น  เลขท่ี หมู่ท่ี  ซอย  ถนน 
Address as in the Hose Registration  No.  Moo.  Soi  Road 

ต าบล อ าเภอ  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์
Sub-district  District  Province  Postal Code  Tel. 

ท่ีอยูปั่จจุบนั (ถา้ต่างจากขา้งตน้)  เลขท่ี  หมู่ท่ี  ซอย  ถนน 
Present Address (if different from above)  No.  Moo.  Soi  Road 

ต าบล อ าเภอ  จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์
Sub-district  District  Province  Postal Code  Tel. 

โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดส้ะดวก อีเมล 
Contact No.  E-mail 

 
ประวัตกิารศึกษา/Educational Background 

ระดบัการศึกษา 
Level 

ระยะเวลา/Period ช่ือสถานศึกษา 
Name of institution 

วฒิุท่ีไดรั้บ 
Cert. Degree 

สาขาวิชา 
Field of Study 

เกรดเฉล่ีย 
GPA เร่ิ ม/From ถึง/To 

ปริญญาตรี /Bachelor degree       

สูงกว่าปริญญาตรี/Post-Graduate       

อ่ืนๆ/Others       

กิจกรรมพิเศษระหว่างการศึกษา 
Extra-curricular Activities 

 



 
2 

 

   

ประวัตกิารท างาน/Work Experience  
ระยะเวลา/Period สถานท่ีท างาน 

Name of Company 

ลกัษณะงาน 
Job description 

ต าแหน่ง 
Position 

เงินเดือนสุดทา้ย 
Last Salary 

สาเหตุท่ีออก 
Reason for Leaving เร่ิ ม/From ถึง/To 

       

       

       

 
ประวัตกิารฝึกอบรม/Training Record 
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ทักษะ/Skills 
การใชภ้าษา 
Language Skills 

ฟัง/Listening พดู/Speaking อ่าน/Reading เขียน/Writing 
ดีมาก 

Excellent 
ดี 

Good 
พอใช ้
Fair 

ไม่ดี 
Poor 

ดีมาก 
Excellent 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ไม่ดี 
Poor 

ดีมาก 
Excellent 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ไม่ดี 
Poor 

ดีมาก 
Excellent 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ไม่ดี 
Poor 

ภาษาองักฤษ (English)                 

ภาษาจีน (Chinese)                 

ภาษาญ่ีปุ่ น (Japanese)                 

อ่ืนๆ (Others)________                 
คะแนนวดัมาตรฐานภาษาองักฤษ / English Standard Test Score             
 Score of TOEIC…………..                        Score of TOEFL…………………                              Level or score of IELTS …………………     

 

คอมพิวเตอร์/ Computer      Word             Excel          PowerPoint           Access           Project              Others ___________________ 

ทกัษะ/ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
Other Special Skills 

กีฬาท่ีเล่น 
Sports 

 
ข้อมูลทัว่ไป (ต่อ) /General Information 

ท่านทราบข่าวการรับสมคัรโรงเรียนไดอ้ยา่งไร / How do you know about the school’s job opening? 

         หน่วยงานราชการ _____________________________    เวบ็ไซตข์อง โรงเรียน 
   Government Office   Website : www.tun.ac.th 

  พนกังานบริษทัฯช่ือ __________________________      อินเตอร์เน็ต  _________________________________   อ่ืนๆ ______________________ 
  Personal Recommendation Internet Others 

บุคคลท่ีโรงเรียน สามารถสอบถามเก่ียวกบัผูส้มคัรในเร่ืองคุณวฒิุ คุณสมบติั และความประพฤติได ้(ยกเวน้บุคคลในครอบครัว/ญาติสนิท) 
People (other than family/close relatives) whom the school can make inquiry regarding applicant’s qualifications and character. 
 
  

ช่ือ-สกุล/Name-Surname ความสมัพนัธ์/Relationship อาชีพ/Occupation โทรศพัทท่ี์ติดต่อได/้Contact No. 

    

    

12. ช่ือบุคคลท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน     ความสมัพนัธ์  โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้
Name of person to contact in case of emergency    Relationship  Contact No. 
  

13. วนัท่ีสามารถเร่ิมงานได ้หากไดรั้บการวา่จา้ง 
Date available for employment 
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ท่านคิดวา่อะไรคือข้อดเีก่ียวกบัตวัท่าน / What are your strengths? ท่านคิดวา่อะไรคือข้อเสียเก่ียวกบัตวัท่าน / What are your weaknesses? 

  

เขียนสั้นๆวา่ ท  าไมท่านตอ้งการเขา้มาท างานกบั โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ / Write a few words why you want to work with Triamudomsuksanomklao  School. 

 

  หมายเหตุ  :  เอกสารท่ีผูส้มคัรจะตอ้งแนบมาประกอบการสมคัรงาน และโรงเรียนจะไม่คืนให้ไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน 
  Remarks   :  The following documents of the applicant are required and will not be returned in any case. 

    รูปถ่ายปัจจุบนัขนาด 1” หรือ 2” 1 รูป         ส าเนาหนสืัอเดินทาง / ส าเนาบตัรประชาชน           ส าเนาทะเบียนบา้น  
             Current one 1” or 2” photograph                       Copy of  Passport / Identification Card                              Copy of House Registration 

    ส าเนาใบรับรองการศึกษาและผลการเรียน              ส าเนาผลการทดสอบภาษาองักฤษ                                อ่ืนๆ ______________ 
            Copy of Education Testimony& Transcript                       Copy of  English Standard Score or equivalence          Others  
 

    ส าเนาใบยกเวน้การเป็นทหาร                   ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ         ส าเนาผลการทดสอบภาษาองักฤษ           อ่ืนๆ ______________ 
 Copy of Military Service Exemption       Copy of Professional/work license    Copy of TOEIC Score or equivalence Others  

 

 
    ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ค  าตอบและขอ้ความทั้งหมดท่ีขา้พเจา้ให้ไวใ้นใบสมคัรของท่านน้ีเป็นความจริงทุกประการ หากวา่ทางโรงเรียนรับขา้พเจา้เป็นพนกังานแลว้ 

และต่อมาภายหลงัพบวา่ ขอ้ความตอนหน่ึงตอนใดเป็นเทจ็หรือไม่ตรงกบัความเป็นจริงแลว้ ขา้พเจา้ยินยอมท่ีจะให้ท่านปลดขา้พเจา้ออกจากการเป็นพนกังาน
ทนัที โดยมิตอ้งจ่ายค่าชดเชยใดๆ 

 I hereby confirm that all the answers and statements given on the application form are true and correct in every aspect. However, should the school employ 
me, and should it be from afterwards that any of the information given is false or inaccurate, I shall allow the school to dismiss me from its employment 
immediately without any compensation. 

 
 
         ___________________________________ 

        ลายมือช่ือผูส้มคัร / Applicant’s Signature 
 

 


