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                โครงการ Thai Print Academy                          รูปถ่าย 

          (สถาบันการพิมพ์)                            ขนาด 1.5”                    

     Thai Print Academy application form 
                        หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ตเบ้ืองต้น 
ส่วนที่ 1  ช่ือและรายละเอียดติดต่อ / Section 1 NAME AND CONTACT INFORMATION 
 
ช่ือ-สกุล(ไทย)  
 
 
ช่ือ-สกุล(อังกฤษ) 
 

วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth) ………………………………………………………….. 
เพศ (Gender)           ชาย (Male)             หญิง (Female) 

ภูมิลำเนา (Home address) 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
สถานที่ติดต่อ (Mailing address) 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

โทรศัพท์ (Tel.) ................................................... โทรสาร (Fax)............................................................ 

มือถือ(Mobile).....................................................  อีเมล์ (Email).......................................................... 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน / Emergency contact 

ช่ือ ...................................................................  นามสกุล .................................................................... 

ความสัมพันธ์ (Realtionship) …………………………… โทรศัพท์ (Tel) ……………………………….. 

มือถึอ (Mobile) ………………………………….….……………… 
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ส่วนที่ 2 การศึกษาและประสบการณ์การทำงาน / Section 2 QUALIFICATION AND WORK 
EXPERIENCE (Please fill in the form in English) 

การศึกษาสูงสุด / Most recent study 

เริ่ม / From   ถึง / to    ประเทศ / Country 

……………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถาบัน / Institution     ระดับการศึกษา / Name of qualification 

…………………………………………………………………………………………………………..……… 
ประสบการณ์การทำงาน / Employment history 

เดือน / ปี ที่เริ่มทำงาน (Month and year 
from) 

เดือน / ปี ที่เริ่มทำงาน (Month and year 
from)

ประเทศ (Country) ประเทศ (Country) 

ผู้ว่าจ้าง (Employer) ผู้ว่าจ้าง (Employer)

ตำแหน่ง (Position) ตำแหน่ง (Position)

หน้าที่ (Duty) หน้าที่ (Duty)
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ส่วนที่ 3 ความต้องการพิเศษ / Section 3 Special circumstances 
(Please fill in the form in English) 
คุณมีปัญหาด้านสุขภาพ ทุพพลภาพ หรือต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อการเรียนของคุณหรือไม่ 
Do you have a disability, impairment or long-term medical condition which may affect your 
studies? 
 
          ใช่ (Yes)           ไม่ใช่(No) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ถ้ามี กรุณาติดต่อสมาคมการพิมพ์ไทย เพื่อทางเราจะได้อำนวยความสะดวกให้กับคุณในระหว่าง
หลักสูตร 
If you do, please contact Thai Print Academy so that we can assist you during your study 
program 

อ่ืนๆ (Others)  …................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ขนาดเส้ือโปโล 

ชาย 
หญิง 
 
  S   M   L   XL 
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