Please attach
a current
passport
sized photo
ติดรู ป

LOCAL STAFF APPLICATION FORM
ใบสมัครงาน
1. Applicant Information ข้ อมูลผู้สัมคร

0

Position Applied for:
_____________________________________Date: ______________________
ตำแหน่งงำนที่สมัคร:
Full Name: __________________________________________________________________________________
ชื่อ (ภำษำอังกฤษ)
Title/คำนำหน้ำชื่อ
First/ชื่อ
Last/นำมสกุล
Nickname /ชื่อเล่น
Full Name in Thai: ____________________________________________________________________________
ชื่อ (ภำษำไทย)
คำนำหน้ำชื่อ
ชื่อ
นำมสกุล
ชื่อเล่น
Address/ที่ อยู:่ _________________________________________________________________________________
Phone/โทรศัพท์: _________________________________ Email/อีเมล: _____________________________________
D.O.B./วันเกิด________________ Passport หนังสือเดินทำง/ID บัตรประชำชน No.: ___________________________________
Expiry date/วันหมดอำยุ: ______________________
Current Salary/เงินเดือนปั จจุบนั : ______________________

Expected Salary/เงินเดือนที่คำดหวัง: __________________

Are you currently employed?  Yes/ใช่  No/ไม่
ปั จจุบนั ท่ำนทำงำนอยูห่ รื อไม่
Have you ever worked for this company?
Yes/ใช่  No/ไม่
ท่ำนเคยทำงำนก ับเรำมำก่อนหรื อไม่

Nationality/สัญชำติ: ________________________________


Marital Status:  Married  Single  Divorced
 Other ______________
สถำนภำพกำรสมรส: แต่งงำน  โสด  หย่ำ  อื่นๆ ___________

Do you know anyone currently employed here?
 Yes/ใช่  No/ไม่
If yes, explain: _______________________________

Spouse’s Occupation: ____________________________
อำชีพคู่สมรส
Children:  Yes /  No Details:___________________

ท่ำนรู ้จกั พนักงำนที่ทำงำนที่นี่ ถ้ำรู ้จกั กรุ ณำชี้แจง

จำนวนบุตร:  มี /  ไม่มี

จำนวน: ________________

2. Emergency Contact ข้ อมูลบุคคลที่สามารถกรณีฉุกเฉิน
In case of accident or illness, please contact/กรณี เกิดอุบตั ิเหตุหรือเจ็บป่ วยกรุ ณำติดต่อ
Relationship /ควำมสัมพันธ์) ___________________________________________________________________
1. Full Name: _________________________________________________________________________________
ชื่อเต็ม
Title/คำนำหน้ำชื่อ
First/ชื่อ
Last/นำมสกุล
Address: ที่อยูช่ ื่อเต็ม
____________________________________________________________________________________________
Telephone: __________________________________________________________________________________
โทรศัพท์
Daytime No./เบอร์ที่ติดต่อได้ระหว่ำงวัน
Mobile No./มือถือ
Email/อีเมล
2. Full Name: _________________________________________________________________________________
ชื่อเต็ม
Title/คำนำหน้ำชื่อ
First/ชื่อ
Last/นำมสกุล
(Relationship /ควำมสัมพันธ์) ______________________________________________________________________
Address: ที่อยูช่ ื่อเต็ม
___________________________________________________________________________________________
Telephone: __________________________________________________________________________________
โทรศัพท์

Daytime No./เบอร์ที่ติดต่อได้ระหว่ำงวัน

Mobile No./มือถือ

Email/อีเมล

3. Languages and Computer Competency ความสามารถทางภาษาและคอมพิวเตอร์
Please check  to indicate your level of languages proficiency /กรุ ณำทำเครื่ องหมำย  หน้ำระดับควำมสำมำรถทำงภำษำ

Beginner

Intermediate

Advanced

Native

Writing/เขียน

Beginner

Intermediate

Advanced

Native

Reading/อ่ำน

Beginner

Intermediate

Advanced

Native

Listening/ฟัง

Beginner

Intermediate

Advanced

Language Proficiency
ควำมสำมำรถทำงภำษำ

Native

Speaking/พูด

English/อังกฤษ

Non Native Speakers: English Test Result สำหรับผูส้ มัครที่ไม่ได้ใช้ภำษำอังกฤษเป็ นภำษำหลัก
 TOEIC ______________________ Date of Test: __________  IELTS ____________ Date of Test:_________
 TOEFL ______________________ Date of Test: ___________  Others/อื่นๆ: ___________________________
Please check  to indicate how often you use/access กรุ ณำทำเครื่ องหมำย  หน้ำระดับควำมถี่/สำมำรถทำงกำรใช้คอมพิวเตอร์
Programmes/โปรแกรม

Level of usage in current job/ ระดับควำมถี่ในกำรใช้ในงำนปั จจุบนั
High (daily) มำก
Mid (weekly) กลำง
Low (monthly) ต่ำ
N/A ไม่เลย

Word
Excel
Power Point
Outlook
Database
Internet
Management Information
System
Other/อื่นๆ: _________________
Typing Skills/กำรพิมพ์:  Thai _____________WPM/จำนวนคำต่อนำที  English ______________WPM/จำนวนคำต่อนำที
4. Education/Qualifications ประวัติการศึกษา
Please provide all details of your educational background with most recent qualification first. Any details that you
cannot fit below should be included in the copy of your full CV, which should be emailed along with this
application form and the copy(s) of academic transcript(s).
กรุ ณำระบุขอ้ มูลประวัติกำรศึกษำโดยเรี ยงลำดับกำรกำรศึกษำล่ำสุดไว้ลำดับแรก หำกข้อมูลใดที่ไม่สำมำรถระบุรำยละเอียดในใบสมัครนี้ได้ ให้ระบุไว้ในประวัติกำรทำงำนส่วน
บุคคลของท่ำนซึ่งท่ำงต้องส่งมำพร้อมก ับใบสมัครนี้และสำเนำใบรับรองผลกำรศึกษำ
Name/location of Institution
Study Dates
Qualification and Grade
Date Obtained
วันเริ่ มกำรศึกษำ
ประกำศนียบัตร
วันจบกำรศึกษำ
ชื่อสถำบัน/ที่ต้ งั

Name/location of Institution
ชื่อสถำบัน/ที่ต้ งั

Study Dates
วันเริ่ มกำรศึกษำ

Qualification and Grade
ประกำศนียบัตร

Date Obtained
วันจบกำรศึกษำ

Name/location of Institution
ชื่อสถำบัน/ที่ต้ งั

Study Dates
วันเริ่ มกำรศึกษำ

Qualification and Grade
ประกำศนียบัตร

Date Obtained
วันจบกำรศึกษำ

5. Employment History ประวัติการทางาน
Previous Employment: Please include any previous experience (paid or unpaid), starting with the most recent first.
กำรทำงำนที่ผ่ำนมำ: กรุ ณำระบุประสบกำรณ์ทำงำนทั้งที่ได้รบั ค่ำตอบแทนหรื อไม่ได้ค่ำตอบแทน โดยเริ่ มจำกสถำนที่ทำงำนล่ำสุดเป็ นลำดับแรก
Current or most recent employer/ สถำนที่ทำงำนปัจจุบนั หรื อที่ล่ำสุด
Name of Employer:
ชื่อบริ ษทั นำยจ้ำง
Location:
สถำนที่ต้ งั
Type of Business:
ประเภทกิจกำร
Summary of duties:
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

Position Position Held:
ตำแหน่งงำน

Date Started:
วันเริ่ มงำน
Salary on leaving this post:
เงินเดือนปั จจุบนั
Name of Employer:
ชื่อบริ ษทั นำยจ้ำง
Location:
สถำนที่ต้ งั
Type of Business:
ประเภทกิจกำร
Summary of duties:
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

Date left:

Date Started:
วันเริ่ มงำน
Salary on leaving this post:
เงินเดือนปั จจุบนั
Name of Employer:
ชื่อบริ ษทั นำยจ้ำง
Location:
สถำนที่ต้ งั
Type of Business:
ประเภทกิจกำร
Summary of duties:
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

Date left:

Date Started:
วันเริ่ มงำน
Salary on leaving this post:
เงินเดือนปั จจุบนั

Reason for leaving:
วันสิ้นสุดงำน
Notice period:
ต้องแจ้งล่วงหน้ำ

เหตุผลกำรออกจำกงำน

Position Position Held:
ตำแหน่งงำน

Reason for leaving:
วันสิ้นสุดงำน
Notice period:
ต้องแจ้งล่วงหน้ำ

เหตุผลกำรออกจำกงำน

Position Position Held:
ตำแหน่งงำน

Date left:

Reason for leaving:
วันสิ้นสุดงำน
Notice period:
ต้องแจ้งล่วงหน้ำ

เหตุผลกำรออกจำกงำน

6. Training and Professional Development การอบรมและการพัฒนาความสามารถในสาขาอาชี พ
Please provide details of all training and professional development which you cannot fit below in the copy of
your full CV, which should be emailed along with this application form. กรุ ณำระบุรำยละเอียดกำรอบรมและกำรพัฒนำควำมสำมำรถใน
สำขำอำชีพหำกข้อมูลใดที่ไม่สำมำรถระบุรำยละเอียดในใบสมัครนี้ได้ ให้ระบุ ไว้ในประวัติกำรทำงำนส่วนบุคคลของท่ำนซึ่งท่ำงต้องส่งมำพร้อมก ับใบสมัครนี้
Course Title/ชื่อกำรอบรม:
Provider/ผูจ้ ดั กำรอบรม:
Date/วันที่:

From/จำก:

To/ถึง:

From/จำก:

To/ถึง:

Summary of course details/รำยละเอียดกำรอบรม:
Course Title/ชื่อกำรอบรม:
Provider/ผูจ้ ดั กำรอบรม:
Date/วันที่:
Summary of course details/รำยละเอียดกำรอบรม:

7. References บุคคลอ้างอิง
Please give the names and addresses of two employers (if applicable). กรุ ณำระบุชื่อและที่อยูข่ องบุคคลอ้ำงอิงอย่ำงน้อยจำกสอง

บริ ษทั ที่ทำงำนล่ำสุ ด หำกมี หนึ่งในผูอ้ ำ้ งอิงของท่ำนต้องเป็ นนำยจ้ำงปัจจุบนั . One of the Referees MUST be your CURRENT
EMPLOYER

Reference 1 บุคคลอ้ างอิงที่1

Reference 2 บุคคลอ้ างอิงที่ 2

Name/ชื่อ:

Name/ชื่อ:

Job Title/ตำแหน่ง:

Job Title/ตำแหน่ง:

Organisation/บริ ษทั :

Organisation/บริ ษทั :

Address/ที่ อยู:่

Address/ที่ อยู:่

Contact no/โทร:

Contact no/โทร:

Email/อีเมล:

Email/อีเมล:

How is this person known to you? บุคคลอ้ำงอิงนี้รู้จกั ท่ำนได้
อย่ำงไร

How is this person known to you? บุคคลอ้ำงอิงนี้รู้จกั ท่ำนได้อย่ำงไร

Do you wish to be consulted before this referee is
approached? ท่ำนต้องกำรที่จะแจ้งให้บุคคลอ้ำงอิงทรำบก่อนหรื อไม่

Do you wish to be consulted before this referee is
approached? ท่ำนต้องกำรที่จะแจ้งให้บุคคลอ้ำงอิงทรำบก่อนหรื อไม่

 Yes/ใช่

 No/ไม่

 Yes/ใช่

 No/ไม่

8. Medical Self Declaration ถ้ อยแถลงเรื่ องสุ ขภาพส่ วนบุคคล
 Blood Type/ระบุกรุ๊ บเลือด _________________________________________________________________
Are you currently suffering from, or have previously been diagnosed or treated for,(example but not limited to):
Epilepsy, Heart Disease, Liver Disease, Cancer, HIV, severe allergic reaction, Hypertension, Diabetes Mellitus,
Cerebrovascular Disease, Bone or Muscular Diseases or any other serious disease or condition?

ปัจจุบนั คุณมีควำมเจ็บป่ วยจำกหรื อได้รับกำรตรวจพบว่ำเป็ นหรื อรับกำรรักษำควำมเจ็บป่ วยดังต่อไปนี้ โรคลมบ้ำหมู โรคหัวใจ โรคตับ มะเร็ ง ภูมิแพ้รุนแรง
ควำมดันโลหิตสู ง โรคเบำหวำน โรคหลอดเลือดสมอง โรคกระดูกหรื อกล้ำมเนื้อ หรื อโรคอื่นๆที่มีภำวะกำรเจ็บป่ วยร้ำยแรง
 No/ไม่

 Yes/มี please give details/รำยละเอียด: _________________________________________________

Are you currently taking any medication or receiving any regular treatment?
คุณรับประทำนยำหรื อต้องรับกำรรักษำใดเป็ นประจำหรื อไม่
 No/ไม่

 Yes/มี please give details/รำยละเอียด:_______________________________________________________

Do you have any other physical or mental health needs that we should know about?
คุณมีควำมจำเป็ นเกีย่ วก ับสุขภำพร่ ำงกำยหรื อสุขภำพจิตที่ทำงบริ ษทั ต้องรับทรำบหรื อไม่
 No/ไม่

 Yes/มี please give details/รำยละเอียด:____________________________________________________

How many days have you been absent from work in the past 12 months? คุณลำป่ วยเป็ นจำนวนกีว่ นั ในระยะเวลำ 1 ปี ที่ผ่ำนมำ
________________________________________________________________________________________
Please give details of any prolonged periods of absence in your career: กรุ ณำระบุรำยละเอียดกำรขยำยเวลำกำรหยุดงำนต่อเนื่องในก

รำทำงำนที่ผำ่ นมำของท่ำน
________________________________________________________________________________________

9. Safeguarding- Self Declaration การป้ องกัน-ถ้ อยแถลงส่ วนบุคคล
Have you ever been dismissed or forced to resign from any previous employment? ท่ำนเคยได้รับกำรปลดหรื อให้ลำออกจำกงำน
หรื อไม่  No/ไม่  Yes/มี Please give details/รำยละเอียด: _____________________________________________
Have you ever been arrested, convicted of any criminal offence or have any outstanding criminal matters against
you? ท่ำนเคยถูกจับกุมหรื อได้รับกำรพิพำกษำให้รับผิดทำงอำญำหรื อมีคดีควำมที่ยงั ไม่สิ้นสุดหรื อไม่
 No/ไม่  Yes/มี Please give details/รำยละเอียด: ____________________________________________________
Have you ever been subject to any disciplinary sanction by any professional or regulatory body in this country or
abroad or are you currently the subject of investigation by such a body?
ท่ำนเคยได้รับลงโทษด้ำนควำมประพฤติจำกหน่วยงำน หรื อองค์กรในประเทศ หรื อต่ำงประเทศ หรื อกำลังรับกำรไต่สวนจำกหน่วยงำนนั้นหรื อไม่
 No/ไม่  Yes/มี Please give details/รำยละเอียด: _____________________________________________________
Is there any other information we should know about which may have a bearing on your suitability to work with
children or vulnerable adults? Activities which could bring the reputation of the School or profession into
disrepute? มีขอ้ มูลใดอีกหรื อไม่ที่ทำงบริ ษทั ควรทรำบซึ่งจะมีผลกบั กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของท่ำนในกำรทำงำนก ับเด็ก หรื อผูใ้ หญ่ที่มีควำมอ่อนไหวกิจกรรมใดที่
จะส่งผลต่อชื่อเสียงของโรงเรี ยน หรื อวิชำชีพ
 No/ไม่  Yes/ Please give details/รำยละเอียด: ______________________________________________________
10. Personal Declaration ถ้ อยแถลงส่ วนบุคคล
o I understand that this application will be treated confidentially & If I am successful, the School will retain the
information provided in this form (with supporting documents) in my personal file. ข้ำพเจ้ำเข้ำใจว่ำใบสมัครนี้จะถูกเก็บรักษำ
เป็ นควำมลับและหำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรกำรแต่งตั้งให้เข้ำทำงำน ทำงโรงเรี ยนจะเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มประวัติส่วน บุคคลของพนักงำน
o If my application is unsuccessful, all documentation relating to my application will be destroyed after 7
months. หำกใบสมัครของข้ำพเจ้ำไม่ได่รับกำรคัดเลือก เอกสำรทั้งหมดที่เกีย่ วข้องก ับกำรสมัครของข้ำพเจ้ำจะถูกทำลำยหลังจำก 7 เดือน

o I confirm that the information I have given on this application form is true and correct to the best of my
knowledge. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็ นจริ งทุกประกำร
o I confirm that I am not disqualified from working with children or subject to sanctions imposed by a
regulatory body/barred list etc. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำข้ำพเจ้ำไม่ได้เป็ นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติที่จ ะทำงำนก ับเด็ก หรื อรับกำรลงโทษจำกหน่วยงำน/สถำบัน
รับรองวิชำชีพ
o I understand that providing false information could result in my application being rejected or (if the false
information comes to light after my appointment) in summary dismissal without any compensation or
severance pay and may amount to a criminal offence. ข้ำพเจ้ำเข้ำใจว่ำกำรให้ขอ้ มูลเท็จจะทำให้ใบสมัครของข้ำพเจ้ำถูกปฎิเสธ หรื อ) หำก
ควำมเท็จถูกเปิ ดเผยหลังจำกกำรรับเข้ำทำงำนแล้ว (ถูกปลดออกจำกตำแหน่งโดย ปรำศจำกค่ำเสียหำย หรื อชดเชยใดๆทั้งสิ้น และอำจถูกดำเนินคดีอำญำ
o I understand that I must undergo a medical examination by a certified physician and a police check before the
first date of employment. If the results of the above are deemed by the school to show that I am not the
suitable employee for the school, the school may terminate the employment contract at any time. ข้ำพเจ้ำเข้ำใจว่ำ
ข้ำพเจ้ำจะต้องเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพโดยแพทย์ผมู ้ ีใบอนุญำตและให้ใบรับรองผลกำรตรวจ และรวมถึงรับกำรตรวสอบประวัติอำชญำกรรมก่อนกำรทำงำน วันแรก หำก
ผลกำรตรวจทำให้โรงเรี ยนทรำบว่ำท่ำนไม่ใช่บุคคลที่เหมำะสม ทำงโรงเรี ยนมีสิทธิยกเลิกสัญญำกำรจ้ำงงำนได้ทุกเมื่อ
o I consent to the School processing the information given on this form, including any ‘sensitive’ information, as
may be necessary during the selection process. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้โรงเรี ยนจัดกำรข้อมูลที่ให้ไว้ใบสมัครนี้ รวมถึงข้อมูลที่ขอ้ มูลที่มีควำม
ละเอียดอ่อนซึ่งอำจมีควำมจำเป็ นในขั้นตอนกำรคัดสรร
o I consent to the School making direct contact with all previous employers including the people specified as
my referees, to add detail to my application. All references will be treated as confidential.
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้โรงเรี ยนทำกำรติดต่ออดีตนำยจ้ำง รวมถึงบุคคลที่อำ้ งอิงที่ขำ้ พเจ้ำได้ให้ไว้ในใบสมัครนี้ได้โดยตรงและจะถูกเก็บเป็ นควำมลับ
Signature/ลำยมือชื่อ: _________________________________

Date/วันที่: ________________________________

