บริ ษทั เอ แอนด์ ดี อิ นเตอร์เอ็ดดูเคชั ่น จํากัด

Internship Program Pre-Application Form
3 เดือน
 6 เดือน
 12 เดือน
 18 เดื อน
เอกสารที่นํามาประกอบการสมัคร  สําเนาบัตรนักศึกษา
 สําเนาบัตรประชาชน
 ตัวจริ ง/สําเนา Transcript
 รู ปถ่าย จํานวน
รูป
 เงินจํานวน 500 บาท (ค่าสมัครสอบ)
ระยะเวลาในการเข้ าร่ วมโครงการ



เลขประจําตัวสอบ
………………....…........

 P  F  W
Personal Information (Complete this section in English as in passport)
Do you have Passport?  Yes If yes please fill out your First Name-Last Name
Miss/ Mr.…………………………………..................…………........................... Passport No……………..…………………..
Issue Date………………………………………….……… Expire Date …………………….………………………………………
 No
If no when do you think you will apply your passport? ………………………………………................................

ข้ อมูลส่ วนตัว (กรุณาตอบคําถามให้ ครบถ้ วน เป็ นภาษาไทย)

นาย / น.ส. ชื่อ……………………….........................นามสกุล…………………………...................ชื่อเล่น…………………..…….
วัน เดือน ปี เกิด……………อายุ………ปี สถานทีเ่ กิด…………………..…เชื ้อชาติ............ สัญชาติ ………… ศาสนา ……....….
บ้ านเลขที่ (รับเอกสาร).............................................................................................................................................................
..................................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์ ....................
โทรศัพท์ บ้ าน......................................................เบอร์ ที่ติดต่อได้ สะดวก......................................... มือถือ.................................
Fax No................................................. Email....................................................................... (หลังจากสมัครแล้วไม่ควรเปลีย่ นอีเมล์)
ชื่อ-นามสกุล บิดา ........................................................ชื่อ-นามสกุล มารดา.............................................................................
บุคคลอื่นที่สามารถติดต่ อได้ กรณีฉุกเฉิน
ชื่อ-สกุล...................................................................................................ความสัมพันธ์............................................................
โทรศัพท์บ้าน.......................................... มือถือ......................................................อีเมล์..........................................................
การศึกษา
ระดับการศึกษา  ปริ ญญาตรี  ปริ ญญาโท  อื่นๆ .........................................................
สถานศึกษา......................................................................วิทยาเขต ..........................................คณะ......................................
 ภาคปกติ
 นานาชาติ
ภาควิชา........................................ หลักสูตร
ชันปี
้ ............... เกรดเฉลีย่ GPA............... เดือน และ ปี ที่คาดว่าจะจบ..................... ช่วงเวลาปิ ดภาคเรียน..............................
กรณี ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ ทาํ งาน
 2 แห่ง
 มากกว่า 2 แห่ง
ประสบการณ์ในการทํางาน  1 แห่ง
ชื่อสถานประกอบการ(1) ...................................................................ที่อยู.่ ................................................................................
................................รหัสไปรษณีย์......................เบอร์ โทร.....................................ตําแหน่งงานล่าสุด........................................
วันเริ่ มทํางาน.......................................วันสิ ้นสุดการทํางาน........................................รวมระยะเวลาที่ทํา งาน..............................
ชื่อสถานประกอบการ(2) ...................................................................ที่อยู.่ ................................................................................
................................รหัสไปรษณีย์......................เบอร์ โทร.....................................ตําแหน่งงานล่าสุด........................................
วันเริ่ มทํางาน.......................................วันสิ ้นสุดการทํางาน........................................รวมระยะเวลาที่ทํา งาน..............................

ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
 ไม่เคยสอบ  เคยสอบ

Pre-Application Form


TOEIC



TOEFL



IELTS คะแนนที่ได้ .................................ปี ที่...............................

ข้ อมูลและความคิดเห็นของท่ าน

1. คุณเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุชื่อประเทศ........................................................................
2. คุณเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่  ไม่เคย  เคย โครงการ..............................................ประเทศ.............................................
ปี ที่ยื่นขอวีซา่ ............................................. เหตุผลของการปฏิเสธ............................................. ............................................
3. คุณเคยยื่นขอวีซา่ เข้ าประเทศอเมริ กาหรื อไม่
 ไม่เคย
 เคย เมื่อ เดือน / ปี .............................. หากได้ รับวีซา
่ กรุณาระบุประเภทวีซา่ ที่ได้ รับ  ท่องเที่ยว  นักเรี ยน F-1
 นักเรี ยน/วีซา
่ ประเภทโครงการแลกเปลีย่ น J-1 โครงการ................................................................................................
หลังจากได้ รับวีซา่ แล้ วคุณได้ เดินทางไปประเทศอเมริกาหรื อไม่  ไม่เคย เหตุผล................................................  เคย
4. คุณเคยเข้ าร่วมโครงการ Work and Travel in USA มาก่อนหรื อไม่
 ไม่เคย  เคย
โปรดระบุองค์กรที่ทา่ นเคยเข้ าร่วมโครงการ...........................................................................................
สถานที่ทํางาน.....................................................ที่อยู.่ ..................................................................รัฐ...................................
6. การสมัครครัง้ นี ้ ท่านได้ รับความยินยอมหรื อ แจ้ งผู้ปกครองให้ ทราบแล้ วหรื อไม่?
 แจ้ งแล้ ว
 ยังไม่ได้ แจ้ ง
 ยังไม่ได้ แจ้ งแต่ประสงค์แจ้ งหลังจากได้ รับการคัดเลือกแล้ ว
7. ใครเป็ นผู้สนับสนุนค่าใช้ จา่ ยของท่าน
 บิดา
 มารดา
 ญาติ โปรดระบุ ..................................  คนอื่น โปรดระบุ .....................................
หากผู้สนับสนุนค่าใช้ จา่ ยไม่ใช่คนในครอบครัวท่าน โปรดชี ้แจงเหตุผล...................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
อาชีพของผู้สนับสนุนค่าใช้ จ่าย ............................................................ รายได้ ตอ่ เดือนโดยประมาณ...............................บาท
8. ทราบข่าวโครงการ Internship USA Program จาก
 หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร ........................................................  โปสเตอร์
 เว็บไซต์
 ใบปลิว
 เพื่อน ชื่อ-สกุล......................................................................  การออกบู๊ธที่มหาวิทยาลัย
 อื่นๆ ……………………
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลข้ างต้ นเป็ นความจริ งทุกประการ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้ าร่วมโครงการ
ถ้ าหากมีข้อมูลใดเป็ นเท็จ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้น บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนค่าสมัครสอบไม่วา่ กรณีใดๆ
ลงชื่อ ..........................................................................ผู้สมัคร
(นาย / น.ส. .....................................................................)
วันที่สมัคร .......... / .........../............

