
 
 

 

Energetic high school physics teacher with three-year experience in the 
international program of one of the largest public school in Phuket. Effective mathematics and 
physics tutor more than five years. Good at interacting with kids and teenagers. Fast learning. 
Hard working. Open mind. Able to work under pressure and flexible time. 

Education 
Mahidol University 
Bachelor of Science: Physics (second – class honour) 

Skills 
 Excellent organizational skills 
 Genuine interest in children 
 Good ability to establish positive relationship with parents 
 Excellent teaching methods 
 Computer skills: Microsoft Office, iWork 
 English: IELTS (6.5), CEFR (B2) 

Experience 
Regular Program, Srinagarindra The Princess Mother School 
International Program, Satree Phuket School 
Physics Teacher 

 Maintain student attendance and grade records 
 Implement curriculum changes smoothly 
 Offer out-of-class instruction to students struggling in subject 
 Provide some activities to encourage learning 
 Be a mentor. Met with parents to discuss student progress and behavior 
 Worked with administration to handle disciplinary issues 
 Plan and coordinate the extra-curricular activities 

Private Tutor (Physics and Mathematics) 
 Help students passing their exams 



 Help graduating students prepare for admissions tests (both Thai National Test, IGCSE 
and SAT) 

Other Experience 

 Cook’s assistant in Thai restaurant. 

 Volunteer in the Tsunami Memorial Ceremony in Phuket 

 Voluntary basketball team liaison in Asian Beach Game 2014 

 Junior secretary in Education Hub Academic Festival 2015  



 
 
 

จุดมุ่งหมายในงาน 
 ต้องการใช้ความรู้ความสามารถทางด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ในการพัฒนานักเรียนให้มีค วามรู้
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ  และใช้ความรู้ความสามารถด้านอื่นๆ ในการฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะในการ
ด ารงตนในสังคม เจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ 

ประวัติการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาฟิสิกส์  (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ความสามารถพิเศษ 
 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (IELTS: 6.5, CEFR: B2) 
 สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่วทั้งในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 

(Windows) และแมคอินทอช (Mac OS)  เช่น Microsoft Office, iWork เป็นต้น 
 มีความสามารถด้านการติดต่อประสานงานและการบริหารจัดการเบ้ืองต้น 
 มีมนุษยสัมพันธ์ดี  คล่องแคล่ว  สามารถท างานภายใต้แรงกดดันได้ 

ประสบการณ์การท างาน 
ตุลาคม 2559 ถึง ปัจจุบัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ครูผู้สอนในรายวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
 ครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ประสานงานระหว่าง นักเรียน โรงเรียน และผู้ปกครอง 
 ร่วมรับผิดชอบงานแผนงานและงบประมาณ 
 ร่วมรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เขียนโครงการและพานักเรียนไปท ากิจกรรมต่างๆ 

พฤษภาคม 2557  ถึง ตุลาคม 2559  โครงการหลักสูตรนานาชาติ  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 ครูผู้สอนในรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
 ครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประสานงานระหว่าง นักเรียน โรงเรียน และผู้ปกครอง 
 ร่วมรับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เขียนโครงการและพานักเรียนไปท ากิจกรรมต่างๆ  



พฤษภาคม 2553  ถึง ปัจจุบัน  ครูพิเศษวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
 สอนเสริมเติมเต็มในรายวิชาฟิสิกส์ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย 
 สอนเสริมเติมเต็มในรายวิชาคณิตศาสตร์ท้ังในหลักสูตรไทย  IGCSE  และ  SAT 

ประสบการณ์การท างานอื่นๆ 
 ผู้ช่วยแม่ครัวในร้านอาหารไทย 
 อาสาสมัครงานร าลึกเหตุการณ์สึนามิท่ีจังหวัดภูเก็ต 
 อาสาสมัครผู้ประสานงาน (liaison) ประจ าทีมบาสเกตบอลในงาน Asian Beach Games 2014 
 ผู้ช่วยเลขานุการในการจัดกิจกรรม Education Hub Academic Festival 2015 ท่ีจังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

 


