
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

……………………………………………………………… 
ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ มีควำมประสงค์จะรับสมัคร 

บุคคลเพ่ือกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นครูผู้สอนภำษำอังกฤษ จ ำนวน ๑ อัตรำ ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมหนังสือ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๙๘/๑๒๙๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง กำรส ำรวจข้อมูลในกำรจัดจ้ำงครูผู้สอนชำวต่ำงชำติหรือครูผู้สอนชำวไทย เพ่ือสอนวิชำภำษำอังกฤษและ
สอนภำษำจีน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ และหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำชั้นพื้นฐำน ด่วน
ที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๙๘/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๕ และโอนจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือเป็นค่ำจ้ำงครูผู้สอนภำษำอังกฤษในโรงเรียนคุณภำพ และโรงเรียนที่มีควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นครูผู้สอนภำษำอังกฤษ โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียด 
๑.๑ ชื่อต ำแหน่ง ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ 

๑) โรงเรียนห้วยเม็กรำษฎร์นุกูล จ ำนวน  ๑  อัตรำ 
๑.๒ ลักษณะงำนที่จะให้ปฏิบัติ 

๑) ปฏิบัติหน้ำที่เป็นครูผู้สอนทักษะกำรฟัง กำรอ่ำน กำรพูด และกำรเขียนใน 
    วิชำ  ภำษำอังกฤษ 
๒) สอนภำษำอังกฤษ ทักษะ (ฟัง พุด อ่ำน เขียน) ในระดับประถมศึกษำ 
๓) ปฏิบัติหน้ำที่สอน ๕ วันท ำกำรตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
๔) ปฏิบัติหน้ำที่สอนอย่ำงน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
๕) ปฏิบัติหน้ำที่สอนร่วมกับครูไทย โดยครูต่ำงชำติเป็นครูผู้สอนหลัก 
๖) จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และบันทึกกำรสอนส่งหัวหน้ำกลุ่มสำระกำร  
    เรียนรู้ทุกสัปดำห์ 
๗) เป็นวิทยำกรในกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษแก่ครูไทยทั้งในและนอก 
    โรงเรียนเมื่อทำงโรงเรียนจัดกำรอบรมข้ึนร่วมปฏิบัติหน้ำที่กับครูผู้ควบคุม 
    ดูแลนักเรียน เมื่อมีกิจกรรม English Day Camp และ กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ทำง   
    โรงเรียนจัดขึ้น 
๘) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑.๓ ค่ำตอบแทน ๓๐,๐๐๐ บำท/เดือน 
๑.๔ ระยะเวลำกำรจ้ำง เดือน มีนำคม - กันยำยน ๒๕๖๕ 

/๒. คุณสมบัติ.... 



--๒- 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
๒.๑.๑ อำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
๒.๑.๒ ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๔ แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและ 
         บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๑) เป็นผู้มคีวำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๒) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๓) เคยต้องโทษจ ำคุกในคดีท่ีคุรุสภำเห็นว่ำอำจน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสีย 
     เกียรติศักดิ์แห่งวิชำชีพ 

๒.๑.๓ เป็นเจ้ำของภำษำโดยตรงจำก ๕ ประเทศ (Native Speakers) ได้แก่  
         สหรำชอำณำจักร (อังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์ สก๊อตแลนด์) สหรัฐอเมริกำ    
         แคนำดำ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือเป็นชำวต่ำงประเทศท่ีใช้  
         ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สอง ได้แก่ ประเทศแอฟริกำใต้ เนเธอร์แลนด์   
         สวีเดน ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ เป็นต้น 
๒.๑.๔ กรณีครูผู้สอนภำษำอังกฤษชำวต่ำงชำติไม่ใช่เจ้ำของภำษำ (Non-Native  

Speaker) หรือครูผู้สอนภำษำอังกฤษชำวไทย ต้องจบกำรศึกษำขั้นต่ ำในระดับ
ปริญญำตรี มีผลกำรทดสอบวัตระดับควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ 
๔ ทักษะตำมกรอบมำตรฐำน CEFR ในระดับ B ๒ ขึ้นไป และมมีำตรฐำน
ควำมรู้ดังนี้ 
๑) มีควำมรู้ในกำรประกอบวิชำชีพครูตำมมำตรฐำนควำมรู้ที่คณะกรรมกำร 
   คุรุสภำก ำหนด 
๒) มีวุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ สำขำวิชำใดก็ได้ 
๓) กรณีท่ีมีวุฒิปริญญำอ่ืนสำขำวิชำอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สำขำด้ำนกำรศึกษำ ต้อง    
   มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ ชัว่โมง 
 ๓.๑ ประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู TEFL จำกมหำวิทยำลัยที่ใช้  
       เวลำศึกษำ 
 ๓.๒ ผลคะแนน TKT Module ๑, ๒, ๓, และ YL ไม่น้อยกว่ำ Band-๓      
       ส ำหรับครูสอนระดับประถมศึกษำ 
 ๓.๓ Trinity TESOL Level & Certificate 
 ๓.๔ CELT-P ส ำหรับครูสอนระดับประถมศึกษำ 
 ๓.๕ CELTA 

๒.๒ เป็นผู้มีควำมประพฤติดี มีจรรยำบรรณของวิชำชีพ และประพฤติตนตำมวัฒนธรรม 
      ไทยได ้

/๓. กำรรับสมัคร…. 



-๓- 
 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเลือกสรร ให้สมัครด้วยตนเอง  
      ระหว่ำงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ – ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
      (เว้นวันหยุดรำชกำร ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒) โดย  
      แต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อย 
๓.๒ หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมโบสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นเอกสำร ตังต่อไปนี้ใบสมัคร และ  
      เอกสำรทุกรำยกำรที่ก ำหนดให้มีฉบับจริงและส ำเนำ อย่ำงละ ๑ ชุด ฉบับส ำเนำให้     
      ผูส้มัครรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ ยกเว้นใบรับรองแพทย์ให้ใช้ฉบับจริงเท่ำนั้น 

๓.๒.๑ ปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลกำรเรียน  
         (transcript) ระบุวิชำเอก กลุ่มวิชำหรือทำงวิชำตำมประกำศรับสมัครซึ่ง    
         ต้องได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจไม่หลังวันปิดรับสมัครวันสุดท้ำย 
๓.๒.๒ ประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครูและระเบียนแสดงผลกำรเรียน           
         (transcript) (ถ้ำมี) 
๓.๒.๓ หลักฐำนแสดงควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ กำรสอน  
        ภำษำอังกฤษ จำกสถำนบันที่เชื่อถือ 
๓.๒.๔ ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ที่ไม่หมดอำยุ 
๓.๒.๕ ทะเบียนบ้ำน 
๓.๒.๖ บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (Passport) ที่ไม่หมดอำยุ 
๓.๒.๗ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว   
         ซึ่งถ่ำยครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน จ ำนวน ๓ รูป ใบรับรองแพทย์ จำก 
          โรงพยำบำลของรัฐ ซ่ึง ออกให้ผู้สมัครไม่เกิน ๖ เดือน 

๓.๓ ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
๓.๓.๑ ผู้สมัครต้องเสียค่ำสมัคร จ ำนวน ๓๐๐ บำท 
๓.๓.๒ เมือ่ได้ยื่นใบสมัครเลือกสรร และได้ออกใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมกำร  
         รับสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรรับสมัคร ไม่ว่ำกรณีใดๆ 

๓.๔ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็น

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสำร หลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท ำให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรรเป็นครูผู้สอนภำษำอังกฤษตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ผู้นั้นจะ
เรียกร้องสิทธิไดๆ มิได้ 

/๔. กำรประกำศ… 



-๔- 
๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ จะประกำศรำยซื้อผู้มีสิทธิ์เข้ำ 
รับกำรเลือกสรร ภำยในวันที่ ๑๔ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ และทำงเว็บไซต์ https://www.kalasin2.go.th 

๕. วิธีการเลือกสรร 
๕.๑ ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประเมิน  
      โดยวิธีกำรสัมภำษณ์ โดยกำรประเมินจำก 

๕.๑.๑ ประวัติสว่นตัวและกำรศึกษำ 
๕.๑.๒ แนวคิด หลักกำรในกำรสอนภำษำอังกฤษส ำหรับนักเรียนไทย 
๕.๑.๓ บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวำจำ 
๕.๑.๔ วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 
๕.๑.๕ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เจตคติและอุดมกำรณ์ 

๖. วันเวลา และสถานที่เลือกสรร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ จะจัดสอบประเมินควำม 

เหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ ในวันที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๕ ส่วนสนำมสอบ จะประกำศให้ทรำบพร้อมกำร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ำรับกำรเลือกสรร ตำมก ำหนดตำรำง ดังนี้ 

วันที่สอบ วิชาที่สอบ เวลา หมายเหตุ 
๑๖  มีนำคม ๒๕๖๕ ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

และวิชำชีพ  
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

 
๗. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรต้องได้คะแนนแต่ละภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖o โดยเรียงล ำดับจำกผู้ได้ 
คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อยกรณีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ที่มีล ำดับที่เลขประจ ำตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 

๘. การประกาศผลการเลือกสรร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ จะประกำศรำยชื่อผู้ฝำนกำร 

เลือกสรรภำยในวันที่ ๑๘ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ และทำงเว็บไซต์  https://www.kalasin2.go.th  โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
เป็นเวลำไม่เกินเดือนกันยำยน ๒๕๖๕ นับแต่วันประกำศข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 

๙. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้มารายงานตัว 
๙.๑ กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่ำประกำศข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำร 

เลือกสรรเป็นกำรเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ ตำมประกำศก ำหนด 
/๙.๒ ในกรณีตรวจสอบ... 



-๕- 
๙.๒ ในกรณีตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ ผู้สมัครรำยใดเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมประกำศที่ 

ก ำหนดให้ถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ ที่จะได้รับกำรจ้ำง หรือ หำกได้รับกำรจ้ำงไปแล้ว ผู้มีอ ำนำจจะยกเลิก
กำรจ้ำงทันที และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ 

๑๐. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร 
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร จะถูกยกเลิกบัญชีเป็นรำยบุคคล ในกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑๐.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำรจัดจ้ำงในต ำแหน่งที่เลือกสรรได้ 
๑๐.๒ ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัว เพื่อรับกำรจัดจ้ำง ตำมวัน เวลำที่ก ำหนด 
๑๐.๓ ผู้นั้นไม่อำจมำท ำสัญญำจ้ำงตำมก ำหนด 
๑๐.๔ ผู้นั้นไม่เข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมก ำหนดวัน เวลำก ำหนด 

 
ประกำศ  ณ  วันที่  ๒๕ กุมภำพันธ์    พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 
  (นำยสุรเชษฐ์  พละเอ็น) 

                          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ 
แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  

ลงวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 

การด าเนินการ 
 

 
วันที่ด าเนินการ 

 
ประกำศรับสมัคร 
 

 
ภำยในวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์   –  ๔ มีนำคม  ๒๕๖๕ 

 
รับสมัคร 
 

 
วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ – ๑๓  มีนำคม  ๒๕๖๕ 

 
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
 

 
ภำยในวันที่ ๑๔  มีนำคม  ๒๕๖๕ 
 

 
สอบประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและ
วิชำชีพ 
 

 
วันที่  ๑๖  มีนำคม  ๒๕๖๕ 
 

 
ประกำศผลกำรสรรหำ 
 

 
วันที่   ๑๘  มีนำคม  ๒๕๖๕ 
 

 
รำยงำนตัวและจัดท ำสัญญำจ้ำง 
 

 
วันที่ ๒๑  มีนำคม  ๒๕๖๕ 
 

 
 

 
 
 
 



      เลขประจ ำตัวสอบ  
 

 
ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
เรียน  ผู้อ านวยการสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 

ด้วยข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งครูสอน
ภำษำอังกฤษ โรงเรียนห้วยเม็กรำษฎร์นุกูล  จึงขอเสนอรำยละเอียดพร้อมหลักฐำนเกี่ยวกับตัวข้ำพเจ้ำเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำ  ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อ- นำมสกุล …………………………………………………………สัญชำติ……………….เชื้อชำติ.................. 
๒. เกิดวันที่.........เดือน.............................พ.ศ..................อำยุ..........ปี..........เดือน (นับถึงวันสมัคร) ๓. 
วุฒิกำรศึกษำ .....................................................วิชำเอก…………………………………..……………..….. 

จำกสถำนศึกษำ ..................................................................................................... .........................................เมื่อ
วันที่...............เดือน............................พ.ศ............................ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม.................................... 

๔. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ...................................................................................................... ...... ๕. 
บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี..............................................................ออกให้ ณ  

อ ำเภอ/เขต...................................จังหวัด .................................. 
๖. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่.....................หมู่ที่..........ต ำบล................................. อ ำเภอ........................

จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย.์.....................................เบอร์โทรศัพท์........................................... 
E-mail Address……………………………………………………………………….ID Line………………………………………… 

๗. สถำนภำพ     โสด     สมรส     หม้ำย   หย่ำ 
๘. ชื่อสำมี/ภรรยำ........................................................................  อำชีพ........................................... 

บิดำ..........................................................................................ชื่อมำรดำ........................................................ 
๗. หลักฐำนต่ำงๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วดังนี้ 

 ส ำเนำใบปริญญำบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ    ใบแสดงผลกำรเรียน (Transcript) 
 ส ำเนำบัตรประชำชน      ใบรับรองแพทย์ (จำกสถำนพยำบำลของรัฐ) 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน     ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู 
 ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ำมี)    อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครเข้ำรับ
คัดเลือกแล้ว ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมไม่เป็นควำมจริงข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกสิทธิ์ใดๆ 
ทั้งสิ้นในกำรคัดเลือก 

 
        ลงชื่อ..................................................................... .ผูส้มัครสอบ 

(.....................................................................) 
วันที่.......... เดือน...................................พ.ศ........................ 



-๒- 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครสอบฉบับ
จริงพร้อมฉบับถ่ำยส ำเนำแล้ว ปรำกฏว่ำ 
 หลักฐำนครบถูกต้อง 
 ไม่ถูกต้อง เนื่องจำก........................................ 
................................................................................. 
 
ลงชื่อ....................................เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
(.........................................................) 
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้งเห็นว่ำ 
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร 
 ขำดคุณสมบัติเนื่องจำก……………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
ลงชื่อ........................................เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
(.......................................................) 
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Application Form  for  Teaching  Foreign  Language 
แบบฟอร์มใบสมัครสอนภาษาต่างประเทศ 

Part 1 : For  Foreign  Teacher  ส่วนที่ 1 ส ำหรับผู้สมัครชำวต่ำงชำติ 
 
1. Name ชื่อ....................................................................Surname นำมสกุล............................................... 
2. Sex:  Male  เพศชำย   Female เพศหญิง   
3. Date of birth เกิดวันที่...........................Place of birth สถำนที่เกิด.................................Age อำยุ....... 
4. Marital status สถำนภำพสมรส  Single  Married   Divorce   Widow/Widower 
5. Nationality สัญชำติ...................................................................................................................... ............. 
6. Passport Number หมำยเลขพำสปอร์ต...................................................ออกให้โดยAuthority………….. 
7. Home address ที่อยู่ตำมพำสปอร์ต 
   ............................................................................................................................. ........................................ 
8. Address in Thailand………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel: ………………………………………………………..E-mail Adress: ……………………………………………………………. 
9. Education: กำรศึกษำ 

Name of institution Add place 
of study 

ชื่อสถำบันและสถำนที่ 

Major field of study 
สำขำวิชำเอก 

Years of graduation 
ปีที่จบกำรศึกษำ 

Degree 
วุฒิ 

    
    

10. Employment ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
  Name of Institution     From 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…11. Expected Salary…………………………………………………………………………………………………………………….. 
12. Medical, or other personal considerations: สุขภำพและเงื่อนไขทำงสุขภำพ (ที่ต้องกำรให้ผู้อื่นทรำบ
เพ่ือดูแล)................................................................................................................. .............................. 
13. English  Language  Ability  (range  from 0 to 5 with 5 indicating native fluency ควำมสำมำรถ
ทำงภำษำ 
 reading………….. listening comprehension………. writing………….. speaking……………….. 
14. Reference: ผู้รับรอง 
............................................................................................................................. .................................................... 
15. Date of Application วนัที่สมัคร.................................Applicant’s Signature  ลงชื่อ........................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


