
 

 

ใบสมัครงาน 
EMPLOYMENT APPLICATION FORM 
วนัท่ีสมคัร/Applied Date_______________________ 

 

ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร (Personal Details) 

ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/น.ส.) Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) 

อายุ (Age)          ปี วัน/เดือน/ปีเกิด (Birth Date) จังหวัดที่เกิด (Place of Birth) 

ส่วนสูง (Height)              ซม. น า้หนัก (Weight)          กก. สัญชาติ/เชือ้ชาติ (Nationality/Race) ศาสนา (Religion) 

บัตรประชาชนเลขที่ (Identity Card No.) วันออกบัตร (Issued Date) วันหมดอายุ (Expiry Date) 

ที่อยู่ ปัจจุบัน (Present Address) เบอร์โทรที่ติดต่อได้ (Tel1) 
 

เบอร์โทรส ารอง (Tel2) 
 

อีเมล์ (Email) LINE ID  

บุคคลที่ติดต่อกรณีเร่งด่วน ความสัมพันธ์ (Relation) โทรศัพท์ (Tel.) 
 

วิชาที่ต้องการสมัคร (Subjects to apply) – ดูรหสัวิชาที่เมนูหลักสูตร ( See subject code on our website) 

รหสัวิชา 1 (Subject Code1)  รหสัวิชา 3 (Subject Code3)  

รหสัวิชา 2 (Subject Code2)  รหสัวิชา 4 (Subject Code4)  

วิชาอื่นๆที่มีความเช่ียวชาญ (Others)  
 
 

ท่านอนุญาตให้ลงประวัติของท่านหน้าเว็บไซต์ได้หรือไม่?  
Do you allow to public your profile in our website? 

          ได้  Yes          ไม่ได้ No. 

ท่านสามารถสอนหลักสูตร International program อ้างอิงตาม textbook สอนโดยภาษาไทยได้หรือไม่? 
Can you teach International Program based on text books in Thai Language? 

          ได้  Yes          ไม่ได้ No. 

ท่านสามารถสอนออนไลน์ ได้หรือไม่ Can you teach via online program?           ได้  Yes          ไม่ได้ No. 
ท่านมีประสบการณ์สอนหรือไม่? Do you have teaching experience?           มี ระบุ Yes, Specify          ไม่มี No. 
ปี 

Year 
ช่ือหน่วยงาน 

Organization Name 
วิชา 

Subjects 
จ านวนผู้เรียน 
No. of Student 

ระดับ 
Level 

จ านวนช่ัวโมง 
No. of Hours 

ผลตอบแทน 
Benefits 

       
       
       

 

ระดับการศึกษา ช่ือสถาบัน / ประเทศ วุฒิ สาขา ปีจบ 
คะแนน
เฉล่ีย 

Level Institute / Country Degree Major Graduated G.P.A. 

ปริญญาเอก 
Doctor 

     

ปริญญาโท 
Master 

     

ปริญญาตรี 
Bachelor 

     

มัธยม/ ปวช/ ปวส 
Pre-University 

     

อื่น 
Other 

     

 

 

 
 

PHOTO 



 
 
 
 

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ Professional Certifications 
ช่ือใบอนุญาต Certificate Name เลขที่ Number วันหมดอายุ Expire Date  หน่วยงานก ากับดูแล Originations 

    
    

 

ท่านมีประสบการณ์การท างานหรือไม่? Do you have work experience?           ไม่มี No.          มี ระบุ  Yes, Specify 

ประสบการณ์ท างานรวม Total Work Experience                                                                                                                                     ปี Yr                                                            

ประสบการณ์ท างานด้านบัญชีและการเงนิรวม Total Accounting & Finance Work Experience                                                                            ปี Yr 

  วันเร่ิมต้น-สิน้สุด 
   Start – End Date 

ช่ือท างาน 
Company 

ต าแหน่ง 
Position 

     ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
         Job Responsibility 

   เงนิเดือน 
Salary 

     

     

  
 

 

   

 

ข้อมูลอื่น ๆ (Others) 
1. ท่านมีความบกพร่องของร่างกายหรือเป็นโรคติดต่อเรือ้รังที่เป็น 
    อุปสรรคต่อการท างานหรือไม่  Do you have any physical handicaps,  
    chronic diseases or other Disabilities? 

          ไม่มี No.          มี ระบุ  Yes, Specify 

2. สุขภาพโดยทั่วไปของท่าน General condition of your health? ดี Good พอใช้ Fair ไม่ดี Poor 

3. ท่านเคยถูกศาลพิพากษาให้บุคคลล้มละลายหรือเคยท าผิดทางอาญา 
    หรือไม่  Have you ever been any legal action taken against you? 

ไม่เคย  No.      เคย Yes ระบุ  Specify………………….. 
 

4. ท่านเคยถูกให้ออกจากงานด้วยกรณีใด ๆ หรือไม่ 
    Have you ever been terminated for any reason? 

ไม่เคย  No.         เคย Yes ระบุ  Specify…………………… 
 

5. ท่านทราบข่าวการรับสมัครจากที่ใด? How did you know us?  
ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน  Additional information which you considered to be beneficial to application. 
 
 
 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในใบสมัครและหลักฐานการสมัครถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการหากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือ
หลักฐานการสมัครเป็นเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้ถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะยกเลิกการสมัครของข้าพเจ้าหรือยกเลิกการจ้างงานโดยไม่ต้องจ่ายเงนิชดเชยใดๆ
ทัง้สิน้ ทัง้นีข้้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการท างานของบัญชีติวเตอร์ดอทคอมเรียบร้อยแล้ว 

I certify that all statement given in this application form and evidences are true.  I understand that any incorrect, incomplete, 

or false statement of information furnished by me will be considered as just cause for rejection of this application or to terminate my 

employment without any compensation, therefore I understood and accepted buncheetutor.com terms and conditions already. 
 

Applicant’s signature Officer’s signature 
 

ลงช่ือ.................................................................ผู้สมคัร 
                             (............................................................) 

 
ลงช่ือ.................................................................ผู้ตรวจสอบ 

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


