












รหัสประจำตัวผู้สมัคร............................. 

                                                                          (Applicant ID) 
 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว 

Application from for recruitment of temporary teachers 

ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย 

The position of Foreign English teachers and Thai teachers 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1 

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

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร (Persona Details) 

     1.1 ชื่อ (Name): นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................... .............. 

  ชื่อเล่น (Nickname):.........................วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth):............................................................... 

  อายุ (Age):……......ป ี(Yeasr) น้ำหนัก(Weight)…….............กก.(Kg.) ส่วนสูง (Height)............................ซม.(Cm.) 

  สัญชาติ (Nationality):............................................ เชื่อชาติ (Race):........................................................ .............. 

  ศาสนา (Religion):.................................................... หมู่โลหิต (Blood Group):..................................................... 

     1.2. เลขที่หนังสือเดินทาง (PassPort No):...........................................ออกให้ ณ (lssued at):....................................... 

  วันที่ออกบัตร (lssue date):....................................................วันหมดอายุ (Expiry date):...................................... 

     1.3 ภูมิลำเนาเลขท่ี (Home town Address):............................................................................................................... ... 

     1.4 ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี (Present Address):.....................................................................................................................  

  โทรศัพท ์(Telephone No):.................................................,มือถือ (Mobile):......................................................... 

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

     1.5 กรณีเร่งด่วนบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (Name of Person Who suggest you to apply) 

 ชื่อ-สกุล (Name):..................................................................... .................................................................................. 

 ที่อยู่ (Address):............................................................................................................................. ............................ 

 โทรศัพท์ (Telephone No.):........................................ความสัมพันธ์เป็น(Relationship With):………………………… 

2. สถานภาพการสมรส (Marital Status) 

     โสด (Single)       สมรส (Married)        หย่า (Divorce)      หม้าย (Widowed) 

    จำนวนบุตร(Number of Children):...................... ชาย (Male):....................... หญงิ(Female):.................................... 

    ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส (Name of husband/Wife):................................................................... ......................................... 

    อายุ (Age):........................................ปี (Year) อาชีพ (Career):........................................................................................  

    สถานที่ทำงาน (Office):............................................................................................................................. ......................... 

    โทรศัพท์ (Telephone No.):............................................................................................................................. ................. 
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3. ข้อมูลทั่วไป (Genera Date) 

   3.1 การเจ็บป่วยหนัก หรือ โรคติดต่อร้ายแรง (Have you ever been seriously ill or contacted with contagious?) 

 ไม่เคย (NO)           เคย(Yes, explain fully) 

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

  3.3 เคยถูกจำคุก หรือต้องโทษทางอาญาหรือไม่ (Have you ever been arrested, taken into custody, held for 

investigation or questioning or charged by any law enforcement authority?):..................................................... 

4. ประวัติการศึกษา (Education Background) 

ระดับการศึกษา 
(Education Level) 

ชื่อ/ที่ตั้งสถานศึกษา 
(lnstitute name) 

วุฒิท่ีได้รับ 
(Certificate) 

วิชาเอก/โท 
(Major/Minor
Subject) 

เกรดเฉลี่ย/ปีท่ีจบ 
(GPA/Graduated) 

มัธยมศีกษาตอนต้น 
(Secondary School) 

    

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
(High School/Vocational) 

    

อนุปริญญา/ปวส. 
(Diploma/Higher Vocational) 

    

ปริญญาตรี 
(Bachelor Degree) 

    

ปริญญาโท/อ่ืนๆ 
(Master Degree/others) 

    

 

5. ประวัติการทำงานจนถึงปัจจุบัน (Preveious employment) 

ช่วงเวลาทำงาน 
(Dete of Employment) 

ชื่อ/ที่ตั้งสถานที่ทำงาน 
(Company name/location) 

ตำแหน่ง/ลักษณะงาน 
(Position/Work) 

เงินเดือน 
(Salary) 

    
    
    
    

 

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

...................................................................................................................................................................................... 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากหลักจากโรงเรียนจ้างเข้า

มาทำงาน ปรากฏข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง โรงเรียนมีสิทธิ์เลิก

จ้างข้าพเจ้าโดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น 

 (I certify that all statements given in this application form are correct. If any found to be 

incorrect after engagement, the School has the right to terminate my employment without any 

compensation or severance pay whatsoever. 

 ลงชื่อผู้สมัคร (Applicant’s Signature)........................................................... 

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

             ........./................................../............. 

                                        วันที่ (Date) / เดือน (Month) / ปี (Year) 

หมายเหตุ : ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติถือเป็นที่สิ้นสุด 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ staff only 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครแล้ว ปรากฏว่า 
 หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
 ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.............................................................. 
     …………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………. 
 
   ลงชื่อ................................................................เจ้าหน้าที่รบัสมัคร 
        (................................................................) 
 ตำแหน่ง.............................................................. 
           .......... กุมภาพันธ์ 2565 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครแล้ว ปรากฏว่า 
 หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
 ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.............................................................. 
     …………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………. 
 
   ลงชื่อ................................................................เจ้าหน้าที่รบัสมัคร 
        (................................................................) 
 ตำแหน่ง.............................................................. 

           .......... กุมภาพันธ์ 2565 



รหสัประจำตัวผู้สมัคร............................. 

 

 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

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

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร (个人资料) 

     1.1 ชื่อ (姓名): นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................... .............. 

  ชื่อเล่น (小名):.........................วัน/เดือน/ปีเกิด (出生日期):............................................................... 
  อายุ (年龄):……......ปี (岁) น้ำหนัก(体重)…….............กก.(公斤) ส่วนสูง (身高)..........................ซม.(厘米) 
  สัญชาติ (国籍):............................................ เชื่อชาติ (民族):...................................................................... 
  ศาสนา (宗教信仰):.................................................... หมู่โลหิต (血型):................................................................. 
     1.2. เลขที่หนังสือเดินทาง (护照号码):...........................................ออกให้ ณ (签发地点):....................................... 

  วันที่ออกบัตร (签发日期):....................................................วันหมดอายุ (有效期至):...................................... 
     1.3 ภูมิลำเนาเลขท่ี (家乡地址):............................................................................................................... ... 

     1.4 ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี (现住地址):.....................................................................................................................  

  โทรศัพท ์(家庭电话):.................................................,มือถือ (移动电话):......................................................... 
  E-mail address （邮件） …………………………………………………………………………………………………………………… 
     1.5 กรณีเร่งด่วนบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (紧急联系人) 

 ชื่อ-สกุล (姓名):..................................................................... .................................................................................. 
 ที่อยู่ (地址):............................................................................................................................. ............................ 
 โทรศัพท์ (电话号码.):..............................................................ความสัมพันธ์เป็น(关系):…………….……………… 
2. สถานภาพการสมรส (Marital Status) 

    โสด (未婚)       สมรส (已婚)        หย่า (离婚)      หม้าย (丧偶) 
    จำนวนบุตร(孩子人数):...................... ชาย (男):....................... หญิง(女):.................................... 
    ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส (丈夫/妻子姓名):............................................................................................................  
    อายุ (年龄):........................................ปี (岁) อาชีพ (职业):..................................................................... 
    สถานที่ทำงาน (工作地点):............................................................................................................................. . 
    โทรศัพท์ (联系电话):............................................................................................................. ................................. 
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3. ข้อมูลทั่วไป (其他信息) 

   3.1 การเจ็บป่วยหนัก หรือ โรคติดต่อร้ายแรง (您是否曾患过重病或接触过传染病？) 

  ไม่เคย (否)           เคย(是) 
  3.2 โรคประจำตัว (疾病):…………………………………………………………………………… 

  3.3 เคยถูกจำคุก หรือต้องโทษทางอาญาหรือไม่ (您是否曾被任何执法机构逮捕、拘留、拘留接受调查或讯问或

指控?): ...................................................…………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ประวัติการศึกษา (教育背景) 

ระดับการศึกษา 
(教育程度) 

ชื่อ/ที่ตั้งสถานศึกษา 
(学校/地址) 

วุฒิท่ีได้รับ 
(学位) 

วิชาเอก/โท 
(专业) 

เกรดเฉลี่ย/ปีท่ีจบ 
(成绩平均) 

มัธยมศีกษาตอนต้น 
(初中) 

    

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
(高中) 

    

อนุปริญญา/ปวส. 
(大专) 

    

ปริญญาตรี 
(学士学位) 

    

ปริญญาโท/อ่ืนๆ 
(硕士/其他) 

    

 

5. ประวัติการทำงานจนถึงปัจจุบัน (工作经验) 

ช่วงเวลาทำงาน 
(就业期间) 

ชื่อ/ที่ตั้งสถานที่ทำงาน 
(公司名称/公司地址) 

ตำแหน่ง/ลักษณะงาน 
(职位/工作范围) 

เงินเดือน 
(月薪) 

    
    
    
    

 
6. ความสามารถพิเศษ (特殊能力) 

............................................................................................................................………………………………………………….. 

...................................................................................................................................................................................... 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากหลักจากโรงเรียนจ้างเข้า
มาทำงาน ปรากฏข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง โรงเรียนมีสิทธิ์เลิก
จ้างข้าพเจ้าโดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น 
 (我保证本申请表中的所有陈述都是正确的。 如果在聘用后发现任何不正确的，学校有权终止我

的聘用，无需任何补偿或遣散费。) 

 
 ลงชื่อผู้สมัคร (申请人签名)               ........................................................... 
             (.........................................................) 
             ........./................................../............. 

                                        วันที่ (日) / เดือน (月) / ปี (年) 

หมายเหตุ : ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติถือเป็นที่สิ้นสุด 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 仅限工作人员 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครแล้ว ปรากฏว่า 
 หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
 ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.............................................................. 
     …………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………. 
 
   ลงชื่อ................................................................เจ้าหน้าที่รบัสมัคร  
        (................................................................) 
 ตำแหน่ง.............................................................. 
           .......... กุมภาพันธ์ 2565 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครแล้ว ปรากฏว่า 
 หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
 ไมถู่กต้อง เนื่องจาก.............................................................. 
     …………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………. 
 
   ลงชื่อ................................................................เจ้าหน้าที่รบัสมัคร  
        (................................................................) 
 ตำแหน่ง.............................................................. 

           .......... กุมภาพันธ์ 2565 




