
 

 
 
  

                          

 

 

 

 

 

 No……………. 
ต ำแหน่งที่สมัคร        
Position  Applied     

เงินเดือนที่ต้องกำร  
Expected  Salary 

 

ประวัติส่วนตัว/ Personal Details 

ช่ือ– สกุล (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว  . ส่วนสูง Height น ้าหนกั Weight 

Name - Surname (English) Mr. / Mrs. / Miss ...   

วนั/เดือน/ปีเกิด 
Date of  Birth 

อาย ุ
Age 

จงัหวดัท่ีเกิด 
Place of Birth 

เช้ือชาติ 
Nationality 

สัญชาติ 
Race 

ศาสนา 
Religion 

      

เลขท่ีบตัรประชาชาชน 
Identification No. 

เลขท่ีบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษี 
Tax  Payer  No. 

เลขท่ีบตัรประกนัสังคม 
Social  Security  No. 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง 
Passport  No. 

    

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น      เลขท่ี              หมู่                ซอย                                      ถนน                                                ต าบล/แขวง                          
Permanent Address      No.               Moo            Soi                                    Road                                          Tambon                            

อ าเภอ/เขต                                     จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์                                                     โทรศพัท ์                                                                                        
Amphur                                        Province                                     Postal Code                                                  Telephone                                      

ท่ีอยูปั่จจุบนั               เลขท่ี           หมู่              ซอย                           ถนน                                 ต าบล/แขวง                           อ าเภอ/เขต                      
Present Address      No.             Moo           Soi                          Road                                Tambon                            Amphur                        

จงัหวดั                                รหสัไปรษณีย ์                          โทรศพัท์                                โทรศพัท ์มือถือ                                อีเมลล ์
Province                           Postal Code                        Telephone                          Mobile Phone                             E-mail   

สถานภาพสมรส          โสด             สมรส              หยา่                   หมา้ย           
Marital Status           Single         Married          Divorced         Widow 

สถานภาพทางทหาร                พน้การเกณฑแ์ลว้             ไดรั้บการยกเวน้ 
Military Service                    Drafted                           Exempted  

 

รายละเอียด
ครอบครัว 

Family Details 

ช่ือ-นามสกุล 
First Name-Last Name 

อาย ุ
Age 

อาชีพ 
Occupation 

ท่ีอยู/่สถานท่ีท างาน 
Address/Office Address 

โทรศพัท ์
Telephone 

บิดา/ Father      

มารดา / Mother      

พี่นอ้ง.................คน 
Brother/Sister 

ท่านเป็นคนที่........ 
You are number 

1.     

2.     

3.     

ภรรยา/สามี 
Wife/Husband 

 
    

จ านวนบุตรรวม                          คน                       
No. of Children                                                 

ผูช้าย                                     คน                          
No. of Boys                                                          

ผูห้ญิง                                       คน 
No. of Girls                            

 

 
  

             ใบสมัครงำน 

                                   Application  Form 

  Better Knowledge Education Company Limited 

                บริษัทเบ็ทเทอร์ โนเลจ เอ็ดดูเคช่ัน จ ำกัด 
 

 เลขท่ี 2 อาคารมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ช้ันท่ี 4  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 
                 โทรศัพท ์02-1851438    โทรสาร 02 – 1851442   E-mail : edcom.fsg@gmail.com 
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 2 
ประวัติกำรศึกษำ / Educational  Background 

ระดบัการศึกษา 
Level 

ระยะเวลา เร่ิม-ถึง 
Period From-To 

ช่ือสถานศึกษา 
Name of institution 

วุฒิท่ีไดรั้บ 
Cert./Degree 

สาขาวิชา 
Field  of  Study 

เกรดเฉลี่ย 
GPA 

ประถมศึกษา / Primary       

มธัยมศึกษา / Secondary      

อาชีวศึกษา /  Vocational      

อนุปริญญา / Diploma      

ปริญญาตรี / Bachelor      

ปริญญาโท / Master      

ปริญญาเอก / Doctorate      
 

ประวัติกำรฝึกอบรม  ดูงำน  ฝึกงำน / Training  Record 
วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิม-จบ  

Dates (From-to) 
 ช่ือหลกัสูตร  

Course  Name 
สถาบนัที่จดั  
Institution 

ระยะเวลา   
Period   

    
    

    
    
    

 

ควำมสำมำรถพิเศษ / Special  Ability 

การใชภ้าษา 
Language  Skill 

การพูด / Speaking การเขา้ใจ / Uuderstanding  การอ่าน / Reading การเขียน / Writeing 

ดีมาก 
Exc 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ไม่ดี 
Bad 

ดีมาก 
Exc 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ไม่ดี 
Bad 

ดีมาก 
Exc 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ไม่ดี 
Bad 

ดีมาก 
Exc 

ดี 
Good  

พอใช ้
Fair 

ไม่ดี 
Bad 

ภาษาองักฤษ/Engilsh                 

ภาษาจีน / Chinese                 

อื่น ๆ / Others……...                 

คอมพิวเตอร์ 
Computer 

       

        Word                 Excel               PowerPoint            Access             Email             Internet            Other s                                                    

พิมพดี์ด                                          ไทย                                 ค  า / นาที                                    องักฤษ                                   ค  า / นาที 
Typing                                           Thai                              Word/min                              English                                Word/min                                        

ความสามารถในการขบัรถ             รถยนต ์                รถจกัรยานยนต์ Ability 
Ability to Driving                        Car                    Motorcycle  

มีพาหนะเป็นของตนเอง                    รถยนต ์               รถจกัรยานยนต์  
Owner  of  Vehicle                        Car                    Motorcycle  

กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมในขณะท่ีก าลงัศึกษา/ในปัจจุบนั 
State your activities in School / University / Community 

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ 
Other  Special  Abilities 

กีฬาท่ีเล่น  
Sports 

งานดิเรก 
Hobbies 

 

ประวัติกำรท ำงำน / Employment  History 

ระยะเวลาปฏิบติังาน 
Dates 

บริษทั/องคก์ร 
Name of Employer 

ประเภทธุรกิจ 
Business 

ต าแหน่ง/ลกัษณะงานท่ีท า 
Position/Scope of Work 

สาเหตุท่ีออก 
Reason of Leaving 

เร่ิม/ From ส้ินสุด/To 

      
      
      



 3 
ข้อมูลท่ัวไป / General Information 

1. ท่าน           สูบบุหร่ี / smoke                         ไม่สูบบุหร่ี / Do not smoke                                   เคยสูบบุหร่ีแต่เลิกแลว้ / Used to smoke. But quit 
    You            เสพยาเสพติด / Take drug          ไม่เสพยาเสพติด / Do not take drugs                  เคยเสพยาเสพติดแต่เลิกแลว้ / Used to take drug. But quit      
                      ด่ืมสุราจดั / Drink a lot               ด่ืมสุราบา้งแต่ไม่บ่อย / Drink occasionally         ไม่ด่ืมสุรา / Do not drink   

2. ท่านเคยป่วยอยา่งหนกัหรือไดรั้บอุบติัเหตุอยา่งรุนแรง หรือ ไดเ้ขา้รับการผา่ตดั ในระยะ  3  ปี ท่ีผา่นมาหรือไม่ 
    Have you been seriously ill, involved in a severe accident or had an operation during the  past 3 years ? 

        เคย / Yes            ไม่เคย / No 

3. ท่านมีโรคประจ าตวัหรือไม่ 
    Do you have an  illness ? 

        มี / Yes               ไม่มี / No 

4. ท่านเคยตอ้งโทษในคดีอาญาหรือกระท าความผิดทางกฎหมายหรือไม่ 
    Have you ever been charged with any lawsuit or convicted on a criminal charge ? 

        เคย / Yes            ไม่เคย / No 

5. ท่านเคยถูกลงโทษดว้ยความผิดทางวินยัหรือถูกเลิกจา้งจากบริษทั/องคก์ร/หน่วยงานราชการใดหรือไม่ 
    Have you ever been suspended or dismissed by any company / organization / government service ? 

        เคย / Yes            ไม่เคย / No 

6. ท่านเคยสมคัรงานกบัโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยมาก่อนหรือไม่  
     Do you have any immediate relative(s) working at Montfort  college ? 

        เคย / Yes            ไม่เคย / No 

7. ท่านทราบข่าวการรับสมคัรงานไดอ้ยา่งไร                                        หนงัสือพิมพ ์/ Newspaper             สถาบนัการศึกษา / Education Institution                             
    How do you know about the school’s job openings ?              อนิเตอร์เน็ต / Internet                     อืน่ ๆ/ Other    

8. ท าไมท่านตอ้งการเขา้มาท างานกบัฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย /บริษทัฯ น้ี 
    Why do you want to work with  Montfort  college  ?    
9.  ขอ้เสนอแนะท่ีทา่นตอ้งการจะแจง้ให้กบัทางฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย /บริษทัฯ ไดรั้บทราบ  
    The sucgestions for  Montfort  college ?    
 

บุคคลอ้ำงอิง(ยกเว้นบุคคลในครอบครัว) / Reference persons (other than family/close relatives) 
ช่ือ – สกลุ 

Name - Sumame 
ต าแหน่ง/ความสัมพนัธ์ 
Position/Relationship 

อาชีพ 
Occupation 

สถานท่ีท างาน  
Office  

โทรศพัท ์/อีเมลล ์
Telephone/ email Address 

1.     
2.     

ในกรณีฉุกเฉิน ติดต่อ หรือแจ้ง / Incase of emergency please contact 
ช่ือ – สกลุ 

Name - Sumame 
ต าแหน่ง/ความสัมพนัธ์ 
Position/Relationship 

อาชีพ 
Occupation 

สถานท่ีท างาน  
Office  

โทรศพัท ์/อีเมลล ์
Telephone/ email Address 

      
  

                     ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความท่ีขา้พเจา้เขียนขา้งตน้นั้นเป็นความจริงทุกประการ  หากภายหลงัโรงเรียนตรวจสอบพบว่า  ขอ้ความใดเป็นเท็จ  
ขา้พเจา้ยินยอมให้ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลฯ บอกเลิกการว่าจา้งขา้พเจา้ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย และค่าบอกกล่าวล่วงหนา้ใด ๆ ทั้งส้ิน 
                     I certify that all statements given in this application  are true.  If any of them are found to be untrue after employment, the school 
has the right to terminate The employment without compensation or severance. 

                                       
                                                                                                                                           ลงช่ือ                                                                             ผูส้มคัร  
                                                                                                                              Signature ….………………………..….…………... Applicant 

                                                                                                                                                            (......………………………..….…..……..) 
                                                                                                                                                  วนัที ่
                                                                                                                                                   Date .....…….…./….…..………/….……..…... 

              
 

 

หมำยเหตุ  : เอกสารท่ีผูส้มคัรจะตอ้งแนบมาประกอบใบสมคัรงาน 

Remarks :  The following documents of the applicant are required. 
      ส าเนาบตัรประชาชน / Copy of identification card 
      ส าเนาทะเบียนบา้น / Copy of House Registration 
      ส าเนารับรองการศึกษา / Copy of Education Testimony 
      ส าเนาใบยกเวน้การเป็นทหาร / Copy of Military Service Exemption 
      อื่น ๆ Others……………………………………………………………… 
 


