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Application Form

รายละเอียดครอบครัว/ Family Details

ประวัติสวนตัวของผูสมัคร/ Personal Data

วันที่สมัคร/ Date………./………../……..…
สมัครตําแหนง/ Position Applied for …………………………….…….…………………………………....เงินเดือนที่ตองการ/ Salary Expect …………………………บาท
ชื่อ-นามสกุล
นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................................................................................................
Name- Surname Mr./Mrs./Miss...........................................………………………...............................................................………..……………………….
ว/ด/ป เกิด/ Date of Birth ……..…………………………………อายุ/ Age …………….ป/ Years ศาสนา Religion ………………………………………..….
เชื้อชาติ/ Race..........….............สัญชาติ/ Nationality...........….............ความสูง/ Height...................…....ซม./ cms. น้ําหนัก/ Weight....................…...กก./ kgs.
บัตรประชาชนเลขที่/ ID No. …………..……....………………………….….......วันที่ออกบัตร/ Issue Date…….……………………………...…………….…
วันหมดอายุ/ Expired Date ………………………….………………………….…ออกที่จังหวัด/ Province ……………………………………………………...
ที่อยูปจจุบัน /Present Address ..................................……………………………………………………………………………….……………………..............
รหัสไปรษณีย/Post Code……………………………..โทรศัพท/Phone…………………….……..โทรศัพทมือถือ/Mobile Phone.....…………………………...
E-mail………………………………….กรณีฉุกเฉินติดตอคุณ/ Emergency Contact Person ...........................................โทรศัพท/Phone………………………
สถานภาพ/ Marital Status
 โสด/Single
 สมรส/Married
 หยา/Divorce
 หมาย/Widow
ชื่อคูสมรส/ Spouse’s name..................................................................................…………………อาชีพ/ Occupation ……………............................................
สถานที่ทํางาน/ Office............………………………………………………………………………………………………………………….……......................
จํานวนบุตร/No. of Children................................................................คน/Person กําลังศึกษา/Studying....................................................................คน/Person
ที่อยู/ Address……………………………………………………………………………………….โทรศัพท/Phone………………………………….…………..
ชื่อบิดา/ Father’s Name ……………………………..………………...อาชีพ/ Occupation ..….........…...............…….  มีชีวิต/Alive  เสียชีวิต/Dead
ชื่อมารดา/ Mother’s Name ……………...…………..…….…………..อาชีพ/ Occupation ....….......…...............…….  มีชีวิต/Alive  เสียชีวิต/Dead
ที่อยูบิดา/มารดา Parent’s Address …………………………………………………….................………รหัสไปรษณีย/Post Code……………………………..
โทรศัพท/Phone ……………...................………………..…………..โทรศัพทมือถือ/Mobile Phone..................................................…………………..……...
จํานวนพี่นอง/ No. of brother / sister …………..................คน/Person ชาย/Male………….................คน/Person หญิง/Female………….................คน/Person
ชื่อ–สกุล พี่-นอง/Brother & Sister’s Name-Surname
อายุ/ Age
อาชีพ/ Occupation
1. ……………………………………………………………………………………………………………… …………………….…………
2. ……………………………………………………………………………………………………………… …………………….…………
3. ………………………...…………………………………………………………...…... ……………… …………………….…………

ประวัติการศึกษา/ Educational Background

ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
Education Level

ระยะเวลา/
Period
จาก/ From
ถึง/ To

ชื่อสถานศึกษา/
Institute’s Name

ต่ํากวาปริญญาตรี/
Below Bachelor
ปริญญาตรี/
Bachelor
ปริญญาโท/
Master
ปริญญาเอก/
Ph.D.
อื่นๆ/
Other
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คณะ/แผนก/
Faculty

สาขาวิชา/
Major

คะแนนเฉลีย่ /
GPA.

ทักษะความสามารถ/ Ability & Skill

อบรม/ Training

ระยะการทํางาน/ Period
จาก/ From
ถึง/ To

ประวัติการทํางาน/ Employment Record (เรียงจากปจจุบันไปหาอดีต/ From present to past)
ชื่อบริษัท/
ตําแหนง/
เงินเดือน/
Company’s name
Position
Salary

ชื่อหัวขอ/
Subject

สถาบันฝกอบรม/
Institute

ดีมาก/
ภาษาตางประเทศ/
Excellent
Language Skill
English :Speaking
:Reading
:Writing
…..………:Speaking
:Reading
:Writing
ความสามารถในการพิมพดีด/
Typing Skill (W.P.M.)

ดี/
Good

พอใช/
Fair

ออน/
Slight

งานอดิเรก กีฬาและกิจกรรมที่สนใจ/
Hobbies, Sports interest

ไทย/ Thai………………………….....
อังกฤษ/ English…………..………….

…………………………………
………………….……………..

เหตุที่ออก/
Reason of Leaving

วุฒิที่ไดรับ/
Certificate

ดีมาก/
คอมพิวเตอร/
Excellent
Computer Skill
Ms Word
Ms Excel
Ms Access
Ms PowerPoint
SPSS
Other………………...
ความสามารถในการขับขี่/
Driving ability

ระยะเวลา/
Duration

ดี/
Good

พอใช/
Fair

ออน/
Slight

ใบอนุญาตขับขี่/
Driving License

 ขับรถยนตได/ Car Driving
 มี/ yes

ขับจักรยานยนตได/  มี/ yes
Motorcycle
Driving

 ไมมี/ No
 ไมมี/ No

การรับราชการทหาร/Military Service
 เกณฑทหารแลว/ Served  จะเกณฑในป/ will serve in (Year)………..  ไดรับการยกเวน เนื่องจาก/ Exempted
because ………………………...…………
บุคคลอางอิง (บุคคลที่รูจักทานดี แตไมใชญาติ) / References (Two persons - not relatives)
1. ชื่อ-นามสกุล/ Name-Surname………………………………….………….สถานที่ทํางาน/Office……………………….……………....โทรศัพท/Phone…………………..
2. ชื่อ-นามสกุล/ Name-Surname………………………………….………….สถานที่ทํางาน/Office……………………….……………....โทรศัพท/Phone…………………..
กรุณาแนะนําตัวเองเพื่อใหสถาบันรูจักทานดีขึ้น เชน งานที่ถนัด สนใจ หรือความสําเร็จที่ผานมา Please provide any future information about yourself
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ทานมีครอบครัว ญาติ หรือคนรูจักทํางานที่สถาบันฯ หรือไม โปรดระบุชื่อและความสัมพันธ Do you have your family, relatives or someone that you know working for
TEI? If yes, please indicate their names and relationship………………………………………………………………………………………………………………………..
ทานทราบขาวการเปดรับสมัครงานของสถาบันจากสื่อใด How did you know about TEI employment opportunity?  เว็บไซดสถาบัน TEI Website
 บุคคลในสถาบันแนะนํา(ระบุ) From TEI staff recommendation (please indicate)……………......  สื่อนสพ.(ระบุ) Newspaper (please
indicate) ……………………...
 สื่ออินเตอรเน็ต(ระบุ) Internet (please indicate) …………………….….................  อื่นๆ (ระบุ) Others (please
indicate).......................................................................
ทานเคยถูกใหออกจากงานเนื่องจากความประพฤติหรืองานไมเปนที่พอใจของนายจางหรือไม?
 เคย/ yes  ไมเคย/ No
Have you ever been discharged from employment because your conduct or work was not satisfactory?
ทานมีขอบกพรองหรืออุปสรรคเกี่ยวกับรางกาย โรคเรื้อรัง หรืออวัยวะสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือไม?
 มี/ yes
 ไมมี/ No
Have you any physical handicaps, chronic diseases, or other disabilities?
ทานเคยถูกจับและตองโทษคดีอาญาหรือไม?
 เคย/ yes  ไมเคย/ No
Have you ever been arrested and convicted of crime?
ทานยินดีใหเราสอบถามไปยังบริษัทที่ทานทํางานอยูในขณะนี้และในอดีตเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะนิสัยของทานหรือไม?  ยินดี/ yes  ไมยินดี/ No
May inquiry be made of your present and previous employers regarding your qualifications and character?
ขาพเจาขอรับรองวาขอความทั้งหมดที่ขาพเจาใหไวเปนความจริงและถูกตองทุกประการ หากขอความใดเปนความเท็จหรือไมตรงกับความจริง ใหถือเปนหลักฐานเพื่อเลิกจางขาพเจาไดทันที

The statements made by me in this application are true, complete and correct. A false statement or dishonest answer to any questions may be ground for my immediate discharge from
employment with the Institute.
ลงชื่อ/Signature………………………………………………………………….
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(….………………………...……………………………………)

