
 
วิธีการกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ 

          อ. ภูษิต  รัตนวงศ 
 
 ใบสมัครงานท่ีผูสมัครตองกรอกตอนท่ีไปสมัครงานตามบริษัท   หางรานตาง ๆ น้ัน  จะมีลักษณะ
ตางๆกันในแตละแหง  แตโดยสวนรวมแลวมักจะมีลักษณะท่ีคลายคลึงกันแทบทุกแหง  โดยมีรายละเอียดการ
กรอกดังน้ี 

1. หลักการเบ้ือตน  (How to complete an application form)  
1.1 ทําความเขาใจกฎเกณฑของใบสมัคร  (Read clear what the procedures are)  เชน ให

เขียนหรือพิมพ หรือขอความตอนใดท่ีตองเขียนดวยอักษรตัวพมิพ 
1.2 ตอบคําถามในใบสมัครใหครบถวน  (Complete all questions)  ขอความใดที่ไมตองการก็

ใหทําเครื่องหมายหรือใสขอความลงไป 
1.3 กรอกใบสมัครใหดูนาสนใจท่ีสุด  (Make it clean, clear, accurate interesting, and well-

presented)  หมายถึงเขียนใหสะอาดเรียบรอยและเลือกเฉพาะประเด็นท่ีนาสนใจมากท่ีสุด 
1.4 เตรียมคําถามท่ีอาจถูกถามจากการกรอก  (Prepare to be questioned about what you 

filled in)  เปนการเตรียมคําอธิบายวาสิ่งที่เรากรอกลงไปนั้น  ถาตองการคําอธิบายเพ่ิมเติม
จะอธิบายเพิ่มเติมไดอยางไร 

1.5 กรอกใบสมัครใหเสร็จโดยเร็วและรีบสงทันที  (Complete and submit an application as 
soon as possible). 

2. การกรอกประวัติสวนตัว  (Personal Details) 
2.1 การเขียนช่ือ  เขียนดวยตัวพิมพใหญทั้งชื่อ (Name) และนามสกุล (Last Name / Surname)  

โดยใสคํานําหนาช่ือดวย  เชน Mr. , Mrs. , Miss. , Ms. ,  บางแหงจะใหเขียนทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

ตัวอยาง 
 Name :  Mr. SOMBAT RAKDI 
           (English) 
 NAME :  นายสมบัติ  รักดี 
         (THAI) 
2.2 การเขียนท่ีอยู  (Address)  ควรเขียนใหละเอียด  การเขียนชื่อทางภูมิศาสตร  

(Geographical name)  นั้นสามารถเขียนทับศัพทไดเลย เชน 
Soi  (ซอย) 
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         Thanon (ถนน-แตคําวาถนนสามารถใชคําวา Road แทนไดเพราะเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป) 
         Amphoe / khet (อําเภอ / เขต) 

        Changwat  (จังหวัด – จะเขียนนําหนาช่ือหรือไมก็ได  เพราะช่ือจังหวัดตาง ๆ เปนที่รูจัก   
    กันดีแลว)  และอยาลืมใสรหัสไปรษณีย 
         ตัวอยาง 
  Present Address 622/151 Soi Suan Luang, Charansanitwong Rd., 
     Khet Bangkoknoi, Bangkok 10700 
 การเขียนท่ีอยูในบางคร้ังจะมีชองสําหรับกรอก 2 ชองคือ  (1)  Home Address / Present Residence 
(ท่ีอยูบาน)  หรืออาจใช  Permanent Address – ท่ีอยูถาวร คือท่ีอยูตามทะเบียนบาน และ  (2)  Mailing 
Address  หมายถึงท่ีอยูท่ีตองการใหติดตอทางไปรษณีย 
 กรณีท่ีสถานท่ีอยูเปนสถานท่ีเดียวกันท้ังสองชอง  ผูสมัครไมจําเปนตองเขียนขอความซํ้ากันควรเขียน
วา  As above หรือ Same as above  หมายถึงท่ีอยูเหมือนกับสถานท่ีอยูขางตน 

2.3 สถานภาพทางการสมรส  (Marital Status)  และขอมูลสวนตัวอ่ืน ๆ  (Personal Data)  
ผูสมัครตองกาเคร่ืองหมาย /  ลงหนาชองที่เวนไว 

ตัวอยาง 
Single (โสด)   Married             (แตงงานแลว) 
Widowed (เปนหมาย) Married with no children         (แตงงานแลวแตยังไมมีบุตร) 
Divorced (หยา)  Separated   (แยกทางกัน) 
ในกรณีที่แตงงานแลว  จะตองกรอก 
Marriage Cert. No ………………………………..  (หมายเลขใบทะเบียนสมรส) 
Issued at ………………………………………….   (ออกใหที่อําเภอ หรือเขต) 
Dated Issued ………………………………          (วัน  เดือน  ปท่ีออกใบทะเบียนสมรส ) 
Spouse …………………………………………       (ช่ือคูสมรส) 
Birthdate   (วัน  เดือน  ปเกิด)  เชน  May 1, 1970 
Birthplace / Nataive Place   (สถานท่ีเกิด)  ใหเขียนช่ือจังหวัดท่ีเกิด เชน  Pattani 
ID Card No.   (เลขประจําตัวบัตรประชาชน)  เชน  2 9099 00050 11 6 
Issued at   (สถานที่ออกบัตร) เชน  Amphoe Panare, Pattani 
Date Issued / Dated  (วันท่ีออกบัตร) เชน  October 12, 1990 
Expiry date / Valid Until   (วันท่ีบัตรหมดอายุ) เชน  October 11, 1996 
Religion  (ศาสนา) เชน  Buddhism / Islam / Catholic / Protestant 
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      Taxpayer’s No.   (หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี) 
      Social  Security No.   (เลขประจําตัวบัตรประกันสังคม) 

2.4 สถานภาพทางการทหาร  (Military Status)  มี 3 สถานภาพคือ 
Serving           หมายถึง   การอยูในระหวางรับราชการทหาร  เชน กําลังอยูในภาวะ

เปนทหารเกณฑ 
Completed หมายถึง ผานการเกณฑทหารมาแลวโดยการเปนทหารเกณฑ 
Exempted         หมายถึง ไดรับการยกเวนโดยการเรียน ร.ด.จบหลักสูตร หรือจับ

ฉลากไดใบดํา หรือรางกายไมไดขนาด หรือกําลังเปน
นักศึกษา 

 ในบางคร้ังเราตองบอกเหตุผลของการไดรับการยกเวนวาเปนเพราะอะไร  (With reason)  สามารถ
บอกไดหลายวิธี เชน 

- Finished Reserved Officers’ Training Corps Course (R.O.T.C.)  (สําเร็จหลักสูตร
รักษาดินแดน) หรือจะใชวา 

- Finished Military Service Training of Territorial Defence Course  (สําเร็จหลักสตูร
รักษาดินแดน 

- Reserved Status  หรือ  Reservist   (ทหารกองหนุน) 
- Registered Status หรือ Registrant   (ทหารกองเกิน) 
- Exempted through Military Drawing Ballot  (ผานการเกณฑทหาร เพราะจับฉลากได
ใบดํา) 

- Exempted by Being Undersize  (เพราะรางกายไมไดขนาด) 
by physical disability   (เพราะจุดบกพรองของรางกาย) 
by being a student  (เพราะเปนนักศึกษา) 

 ตัวอยาง 
  If you are eligible for Military Service, state whether serving, completed or exempted 

(with reason)  ………………………….  Exempted with ROTC ……………………………… 
 หรือบางคร้ังจะมีคําถามกวาง ๆ เราก็เลือกตอบได เชน 
 State your military service ……………… No Military Service Obligation ………………… 
 (พนพันธะทางทหาร) 
 หมายเหตุ  ศัพทภาษอังกฤษ “การเกณฑทหาร” แบบอังกฤษจะใชวา 
 Drafting (Drafted) สวนแบบอเมริกันจะใชวา Conscription (Conscripted) 
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ตัวอยาง 

      If you are under the military age, indicate when your conscription is die, ………………….. 
      (ถาคุณมีอายุไมถึงการเกณฑทหาร  ใหระบุเวลาท่ีถึงกําหนดตองเกณฑทหาร) 

2.5 สุขภาพ  (Health Conditions)  สวนใหญจะถามถึงสุขภาพและโรคประจําตัวหรือการไดรับ
อุบัติเหตุวาเปนอยางไร  คําศัพทท่ีถามเก่ียวกับโรคภัย  ไดแก 

Physical disabilities or defects  -  ขอบกพรองทางรางกาย 
Handicap    -  ความพิการ 
Chronic disease   -  โรคติดตอ 
Serious mental illness   -  การเจ็บปวยทางจิต 
Serious physical illness  -  การเจ็บปวยทางกาย 
Colour blindness   -  โรคตาบอดสี 

 ชองเก่ียวกับสุขภาพเรามักจะตอบวา  ไมเคยเปนโรค หรืออาการเจ็บปวยเพราะฉะนั้นเราจึงไมตอบ  
โดยวิธีเขียนวา  N/A  (Not Applicable)  หมายถึง  ไมกรอกขอความหรือไมมีขอมูล 
 ตัวอยาง   
  Physical disabilities or handicap or chronic disease (e.g. sight, hearing, speech, 

colour  blindness, lameness, heart) 
     N/A 

2.6 รายละเอียดเก่ียวกับครอบครัว  (Family Details)  ในใบสมัครจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ
บิดา-มารดา  พี-่นอง  และจุดท่ีสําคัญคือ อาชีพของแตละคน คําศัพทที่ใชกรอกในชองอาชีพ 
(Occupation) มีดังนี้ 

Civil Servant  (Government Official)  ขาราชการพลเรือน 
  Retired Government Official   ขาราชการบํานาญ 
  Officer   รับราชการ (ทหาร – ยศรอยตรีข้ึนไป) 
     Sub Lieutenant  รอยตรี  (Sub. Lt.) 
     Lieutenant  รอยโท   (Lt.) 
     Army Captain  รอยเอก  (Army Capt.) 
     Soldier   รับราชการ (ทหาร – ยศตํ่ากวารอยตรี) 
     Sergeant Major First Class  จานายสิบเอก  (จ.ส.อ.) 
     Sergeant Major Second Class            จาสิบโท  (จ.ส.ท. ) 
     Sergeant Major Third Class  จานายสิบตรี (จ.ส.ต.) 
     Sergeant    สิบเอก (ส.อ.) 
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      Self-Employed  หรือ  Own Business  ทํางานสวนตัว 
      State Enterprise Employee   พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  Employee     ลูกจาง 
  Trader      คาขาย 
 ในกรณีที่ทํางานในอาชีพที่มีเกียรติ หรืออาชีพท่ีใชความรูทางวิชาการ หรืออาชีพท่ีรูจักกันกวางขวางใน
สังคม หรือไดรับการยอมรับจากสังคม (Profession)  เราอาจจะใสชื่ออาชีพนั้น ๆ ไปก็ได เชน  นายแพทย 
(Doctor)  ทนายความ (Lawyer)  ครู-อาจารย (Instructor)  วิศวกร (Engineer)  เปนตน 

3.   การกรอกประวัติการศึกษา  (Educational Background) 
3.1 ระดับประถมศึกษา  (Educational Level) 

Primary   (ระดับประถมศึกษา) 
Secondary   (ระดับมธัยมศึกษา) 
Vocational / Technical (ระดับอาชีวะ หรือวิชาชีพ) 
College   (ระดับวิทยาลัย) 
University   (ระดับมหาวิทยาลัย) 

3.2 วุฒิการศึกษา  (Degree / Certificate) 
Certificate, Diploma ประกาศนียบัตร 
High School Certificate ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
Certificate of Technical Vocation  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
Certificate of Vocational Education (Cert. Of Voc.Ed.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือ  
Vocational Certificate (Voc. Cert.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
Diploma / High vocational Certificate (Dip. / High Voc. Cert.) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
Bachelor of Science (B. Sc.) ปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตร 
Bachelor of Engineering (B.Eng.) ปริญญาตรีทางดานวิศวกรรมศาสตร 
Bachelor of Industrial Technology  (B.Ind.Tech.)ปริญญาตรีดานอุตสาหกรรม
ศาสตร 
Bachelor of Accountancy (B.Acct.) ปริญญาตรีดานบัญชี 
Bachelor of Business Administration (B.BA.) ปริญญาตรีดานบริหารธุรกิจ 

 หลังคุณวุฒิการศึกษาควรท่ีจะใสสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาโดยเติมคําวา in หรืออยูในวงเล็บ และ
ตามดวยสาขาวิชา  เชน 
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Auto Mechanics    ชางยนต   
Machine Shop Mechanics       ชางกลโรงงาน 

 Mechanical Technology        ชางยนต             
Electrical Engineering           วิศวกรรมไฟฟา 

 Building Construction    ชางกอสราง           
 Mechanical Engineering       วิศวกรรมเคร่ืองกล 

 Civil Construction    ชางกอสราง / ชางโยธา    
Electronics Engineering   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
Electrical Power Technology     ชางไฟฟากําลัง    
Civil Engineerin  วิศวกรรมโยธา 
Architectural Drawing      ชางเขียนแบบสถาปตยกรรม     
 Surveying         ชางสํารวจ 
Electronics Technology      ชางอิเล็กทรอนิกส   
Accounting          การบัญชี 
Marketing    การตลาด    
Finance and Banking   การเงินและการธนาคาร 
Business Computer   คอมพิวเตอรธุรกิจ 
Human Resource Management การจัดการทรัพยากรมนุษย 
Business English   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Computer Science   วิทยาการคอมพิวเตอร 
Industrial Engineering   วิศวกรรมอุตสาหการ 
ตัวอยาง 
     Voc.Cert. in Auto Mechanics 
     Diploma in Electronics Technology 
     B.Eng. in Electronics Engineering / Electrical Engineering 
หมายเหตุ  ถาชองสําหรับกรอกการศึกษาเวนประเภทของโรงเรียนไวใหผูสมัครเติมขอความเองผูสมัคร

ควรท่ีจะเขียนการศึกษาสูงสุดท่ีตนเองไดรับกอน และเขียนการศึกษายอนหลังไปอีกระดับหรือสองระดับก็เปน
การเพียงพอ สวนใบสมัครท่ีไดกําหนดระดับการศึกษาไวในใบสมัครแลว ผูสมัครก็ตองเขียนรายการตามท่ีใบ
สมัครกําหนดไวเชน 
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EDUCATION 
Type Name of Institution Year Att. Degree Obtained 

University 
College 
School 

South-East Asia Univ. 
Rajamangala Institute of Technology 
Pattani Technical School 

1986-1991 
1984-1986 
1981-1984 

B.Eng. (Electrical Eng.) 
Dip. (Electrical Technology) 
Voc.Cert.(Electrical Technolohy) 

 
 ในบางคร้ังมีการระบุวาตองเขียนสถานท่ีต้ัง (Location) ของสถาบันการศึกษาดวยซ่ึงหมายถึงช่ือ
จังหวัดท่ีสถาบันน้ัน ๆ ตั้งอยู เชน Phuket Technical College, Phuket 
 4.  การกรอกความสามารถพิเศษ  (Language Proficiency)  ความสามารถพิเศษจะแบงกลุมใหญ ๆ 
ได  2  ลักษณะ คือ 

4.1 ความสามารถทางภาษา  (Language Proficiency)  ภาษาตางประเทศท่ีใชกรอก  ไดแก 
English  ภาษาอังกฤษ 
Japanese ภาษาญ่ีปุน 
Chinese ภาษาจีน  ควรจะระบุดวยวาเปน Taechiew ภาษาจีนแตจ๋ิว 
      Mandarin ภาษาจีนกลาง 
      Cantonese ภาษาจีนกวางตุง 

 วิธีระบุความสามารถทางภาษาจะมีดานตาง ๆ เชน Speaking, Reading, Writing, Understanding 
ผูกรอกมีวิธีการกรอกโดยเติมศัพทดังน้ี 

แบบท่ี  1   แบบท่ี  2   แบบท่ี  3 
Poor       ออน  Very Good ดีมาก  Fluent  คลองแคลว 
Fair       พอใช  Good  ดี  Working ใชงานได 
Good       ดี   Fair  พอใช  Slight  ไดเล็กนอย 
ตัวอยาง 

Language proficiency other than Thai.  Indicate whether poor, fair, or good. 
Language Speaking Reading  Writing 

English  Fair Good Fair 
    

 
4.2 ความสามารถดานอ่ืน ๆ  (Career Qualifications)  ความสามารถท่ีจะเปนการเพ่ิมคุณสมบัติ
ของเราเพ่ือประโยชนในการสมัครงาน เชน ดานกีฬา หรือดานอาชีพ เชน 
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Computer repair and knowledge of software 
ซอมคอมพิวเตอรและมีความรูเรื่องซอฟตแวร 
Knowledge of setting up computer networks 
มีความรูในการติดต้ังขายงานคอมพิวเตอร 
Knowledge of CAD and computer systems 
มีความรูในการออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย 
Able to write program with BASIC, C language 
สามารถเขียนโปรแกรมภาษาเบลิคและภาษาซี 
Machine design or equipment making 
การออกแบบเคร่ืองจักรกลหรือการสรางอุปกรณ 
Mechanical engineering design 
การออกแบบทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
Knowledge in switchboard design on manufacture and wiring works 
มีความรูดานการออกแบบแผงสวิตซเพ่ือการผลิต และงานเดินสายไฟฟา 
Practical ability to operate PC and other OA equipment 
มีความสามารถเชิงปฏิบัติในการใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล และอุปกรณสํานักงานอัตโนมัติ 
Ability in troubleshooting, modification and maintenance for electronics measurement 
equipments 
มีความสามารถในการตรวจซอม การดัดแปร และการบํารุงรักษาอุปกรณการวัดทางอิเล็กทรอนิกส 
Working knowledge of computers using spreadsheets and data bases. 
มีความรูทางคอมพิวเตอร สามารถใชแผนตารางทําการและฐานขอมูล 
Goodknowledge of PC hardware and software, especially spreadsheets wordprocessor, 
databases, LAN communication and graphics 
มีความรูอยางดีดานฮารดแวร และซอฟตแวรของคอมพิวเตอรสวนบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง
แผนตารางทําการ เครื่องประมวลคํา ฐานขอมูล การส่ือสารขายงานบริเวณเฉพาะท่ีและกราฟกส 
Production planning, material supply or executing production lines process 
การวางแผนการผลิต การจัดหาวัสดุ หรือการดําเนินการขบวนการสายการผลิต 
The capability to prepare and review full-scale tenders 
มีความสามารถในการเตรียมการ และวิเคราะหการประมูลราคาโครงการขนาดใหญ 
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 5.  ประสบการณการทํางาน  (Experience)  ในใบสมัครงานทุกบริษัทจะมีชองประสบการณการ
ทํางานไวเพื่อจะไดรูวาผูสมัครนั้นเคยผานงานอะไรมาบาง  การกรอกประสบการณก็เหมือนกับการกรอก
ประวัติการศึกษาคือ ใหกรอกการทํางานลาสุดกอนแลวคอยยอนหลังลงไปจนถึงการทํางานคร้ังแรก  สําหรับ
การกรอกประวัติการทํางานมกัมีรายละเอียดดังน้ี 

5.1 ตําแหนงท่ีทํางาน  (Position)  เชน 
Technician   นายชางเทคนิค 
Foreman   หัวหนาควบคุมงาน 
Junior Foreman  หัวหนาควบคุมงาน  (ผูชวย) 
Senior Foreman  หัวหนาควบคุมงาน  (ระดับสูง) 
Supervisor   ผูควบคุมงาน 
Assistant Supervisor  ผูชวยผูควบคุมงาน 
Engineer   วิศวกร 
Assistant Engineer  ผูชวยวิศวกร 
Inspector   ผูตรวจสอบ 
Manager   ผูจัดการ 

5.2 เหตุผลที่ลาออก  (Reason for Leaving)  เชน 
No Progress    �  
Limited career opportunity  � ไมมีความกาวหนาในอาชีพ 
Company Discontinued  บริษัทเลิกกิจการ 
Unsuitable Position   ตําแหนงไมเหมาะสม 
Contract Terminated   สิ้นสุดสัญญา 
Further Study   �  
To get higher education � เพ่ือศึกษาตอ 
Continue Education  � 
Military Service    เพ่ือเขาเปนทหาร 
Needed Better Job   ตองการงานท่ีดีกวา 
Company Loss    บริษัทขาดทุน 
Company Reduced Manpower บริษัทลดพนักงาน 
Temporary Employ   เปนงานชั่งคราว 
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5.3 สถานที่ทํางาน  (Work Place)  เชน 

Electricity Generating Autority of Thailand (EGAT)    การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
Thailand Tobacco Monopoly            โรงงานยาสูบ 
Metropolitan Water Works Authouity            การประปานครหลวง 

 
 ตัวอยาง  1.  มีประสบการณการทํางาน 

EXPERIENCE 
From To Employer’s Name and Location Position Reason for Leaving 
1985 Present ABC Engineering Co., Bangkok Engineer No Progress 

     
     

 
 ตัวอยาง  2.  ไมเคยมีประสบการณการทํางาน 

From To Employer’s Name and Location Position Reason for Leaving 
     
  N/A   
     

 
6. เร่ืองเบ็ดเตล็ด  (Miscellaneous)  ผูกรอกตองกรอกในหัวขอดังน้ี 

6.1 ตําแหนงท่ีสมัคร  ใหกรอกตามประกาศท่ีรับสมัครโดยใหตรงตามคุณวุฒิและขอกําหนดของ
ตําแหนงน้ัน ๆ 

6.2 เงินเดือน  การกรอกเงินเดือนควรกรอกเปนชวงเพื่อใหนายจางมีทางเลือกที่จะพิจารณา  เชน  
9,000  - 10,000  บาท  การกรอกเงินเดือนไมควรใหตํ่าหรือสูงเกินไป  ในกรณีที่ผูสมัครไม
ตองการจะกรอกจํานวนเงิน  อาจจะกรอกขอความอยางอ่ืนได เชน 

Negotiable    เงินเดือนแลวแตจะตกลง 
Is up to your consideration  เงินเดือนแลวแตจะพิจารณา 

ตัวอยาง 
 Salary required 3,000 – 3,500 / month .א 
 Salary Negotiable .ב 
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         6.3  คําถามเก่ียวกับการกระทําความผิด  มีดังนี้ 

Have you ever been arrested,   คุณเคยถูกจับกุมหรือไม 
taken into custody,    เคยถูกคุมขัง 
held for investigation,    เคยถูกสอบสวน 
the offence charged?    ถูกกลาวหาวากระทําความผิด 
Do not give minor traffic   ไมตองกลาวถึงการฝาฝนกฎจราจร 
violations     เล็กนอย 

6.4  คําถามเก่ียวกับการถือครองใบอนุญาตตาง ๆ  เชน 
Driving Licence / Driver’ s License  ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 
Auditing Licence    ใบอนุญาตการตรวจสอบบัญชี 
Registered Engineering Licence  ใบประกอบอาชีพวิศวกร 
Certified Professional Auditor             ใบประกอบอาชีพผูตรวจสอบบัญชี  
Teaching Licence    ใบประกอบวิชาชีพครู 

 ตัวอยาง 
  Do you hold any licence?  If yes, what? 
   Yes, Registered Engineering Licence 

6.5 คําถามเก่ียวกับการเร่ิมเขาทํางาน 
When will you be available to start work? 
 I will be available / on Sept. 1 / anytime you wish. 

 7.  การเขียนผูรับรอง  (Reference)  ควรที่จะเขียนอยางนอย  2  คน หรือตามจํานวนที่ระบุไวในใบ
สมัคร  ซึ่งในใบสมัครงานมักจะระบุวาผูรับรองตองไมใชญาติ  (Relatives)  กับผูสมัคร  การเขียน ชื่อ – สกุล  ผู
รับรองน้ันตองมีคํารําหนานามเสมอ  ในกรณีผูรับรองมียศทางทหาร / ตํารวจ หรือตําแหนงทางราชการ บริหาร 
/ การเมือง หรือตําแหนงทางวิชาการ  (ผศ. Asst. prof.   รศ.  Assoc. Prof.   ศ.  Prof)  ควรที่จะเขียนดวยเพื่อ
ความนาเช่ือถือ 
 ตัวอยาง 

References      - Teacher, professional and business people, who have known you for 
more than five years.  Do not use names of relatives. 
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FULL NAME FULL ADDRESS BUSINESS OCCUPATION 
1.  POL. CAPT. SOMBONRAKSA Criminal Office, 

Police Department 
Police 

2.  ASST. PROF. SUWAN SUWANNA Department of Foreign 
Languages, Univ. of 
the South 

Lecturefr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


