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  ใบสมคัรเข้าศึกษา 
Application Form 

 

 

 

 

 

    

    1. ชื่อ – สกุล: ………………………………………...   Name – Surname: …………………..………………………… 

    2. วนั/เดอืน/ปี เกดิ / Date of Birth: ……/……./……    3. Citizen ID: …………………………………………………………. 

        E-mail: ……………………………………………..      Phone number: ……………………………………………………. 

    4. ทีอ่ยู่ส าหรบัจดัสง่เอกสาร / Mailing Address: 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    5. อาชพีปจัจุบนั / Occupation: ……………………………………………………………………………………………………. 

    6. ประวตักิารศกึษา (โปรดระบุ โดยเริม่จากวุฒกิารศกึษาสงูสดุทีไ่ดร้บั) /  

    Education (Please order from the highest level of education) 

ปี  
Year 

สถาบนัการศกึษา 
Institution 

สาขา / วชิาเอก 
Major 

ชื่อปรญิญา 
Name of the Degree 

GPA 

………….. ……………………. ………………. …………………… ………. 

………….. ……………………. ………………. …………………… ………. 

………….. ……………………. ………………. …………………… ………. 

………….. ……………………. ………………. …………………… ………. 

 

 

ตดิรปูถ่าย ขนาด 1 นิ้ว / 

1-Inch photograph 

  หลกัฐานประกอบการสมคัร 

 ___ รปูถ่ายขนาด 1 นิ้ว / 1-Inch photograph  

 ___ ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ และส าเนาทะเบยีนบ้าน / Certified Thai Citizen ID Card or Passport if non Thai Citizen 

 ___ ส าเนาปรญิญาบตัร หรอืส าเนาหนงัสอืส าคญั / certified Graduate Master Degree Transcript 

 ___ ส าเนาใบรบัรองผลการศกึษา / Transcript 

 ___ หนงัสอืใหค้ ารบัรอง / Confidential Recommendations จ านวน 2 ฉบบั 

 ___ ส าเนาใบแสดงผลสอบภาษาองักฤษ / English proficiency scores 
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    7. ผลการทดสอบความรูภ้าษาองักฤษทีใ่ชป้ระกอบการสมคัรสอบ ( TOEFL, IELTS หรอื TU-GET ผลสอบอายุไม่เกนิ 2 ปี) / 

        English Proficiency Test Scores (The scores must not be older than two years to the application date) 

        TOEFL Score: …………………………………   Date Issued: ………………………………… 

        IELTS Score:  …………………………………  Date Issued: ………………………………… 

        TU GET Score: …………………………………  Date Issued: ………………………………… 

   8. ผูใ้หก้ารสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการศกึษา / Financial Support 

    ผูป้กครอง / Parents    

               บรษิทั/ หน่วยงานเป็นผูส้นบัสนุน / Applicant’s company 

    ผูส้มคัรออกค่าใชจ้่ายเอง / Self-support 

        ผูส้มคัรและบรษิทั/ หน่วยงานร่วมกนัออกค่าใชจ้่าย / Applicant and company (Cooperate sponsorship) 

 

   9. กจิกรรมดา้นสงัคม วชิาชพี และกจิกรรมพเิศษ (โปรดเรยีงตามล าดบั และความส าคญัต่อทา่น) /  

          Social, Professional and Special Activities (Sorted by priority)  

กจิกรรม  
Activity 

ปี 
Year 

ต าแหน่ง 
Position 

………………………..……………………. ………………. ………………………..……………………. 

………………………..……………………. ………………. ………………………..……………………. 

………………………..……………………. ………………. ………………………..……………………. 

………………………..……………………. ………………. ………………………..……………………. 

………………………..……………………. ………………. ………………………..……………………. 

   10. ประสบการณ์ในการท างาน (โปรดระบุประสบการณ์การท างานในชว่ง 5 ปีทีผ่่านมา โดยเริม่ตน้จากงานปจัจุบนั   

 หากมมีากกว่า 2 ต าแหน่ง โปรดกรอกในดา้นหลงัของใบสมคัร) /  

 Work Experiences (Please list your work experiences for the past 5 years beginning with your recent job.  

 If you have more than two jobs, please write down on the back application form) 

 10.1 ต าแหน่ง / Position:...................................................................................... 

ระดบั 
Grade 

ช่วงเวลา 
Period of Time 

หน่วยงานทีส่งักดั 
Company’s name 

ทีต่ ัง้ 
Address 

โทรศพัท์ 
Contact No. 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
Responsibility 

………….. ………………. ………………. ……………… ………........... ………................. 
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 10.2 ต าแหน่ง / Position:...................................................................................... 

ระดบั 
Grade 

ช่วงเวลา 
Period of Time 

หน่วยงานทีส่งักดั 
Company’s name 

ทีต่ ัง้ 
Address 

โทรศพัท์ 
Contact No. 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
Responsibility 

………….. ………………. ………………. ……………… ………........... ………................. 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้มคีณุสมบตัติรงตามประกาศรบัสมคัรสอบจรงิ และขอ้ความทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นใบสมคัรถูกตอ้งตามความ

เป็นจรงิทุกประการ / I certify that all the statements given above are absolutely true. 

 

     Signature…………………………………………………… 

(      ) 

  ………. / ….…… / ………   

  

. 


