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APPLICATION FOR STUDENT INTERNSHIP COURSE IN JAPAN 

ใบสมัครเรียนคอรส์นักศึกษามหาลัยฝึกงานที่ญี่ปุ่น 
กรอกขอ้มลูดว้ยตวัท่านเอง 

(To be completed in own handwriting) 
 
 

ชื่อ(ไทย) : …………………………………………………………………………………………….………………….……. 

Name  : …………………………………………………………………………………………….………………….……. 
 

Personal information (ประวัติส่วนตัว)                             

ท่ีอยูปั่จจบุนัเลขท่ี …………….. หมูท่ี่ ……..…. ถนน  ............……………....……..... ตาํบล/แขวง  …………………….. 
Present address                      Moo        Road    District 
อาํเภอ/เขต  ……………………………………. จงัหวดั  ...…………...........…..........   รหสัไปรษณีย ์ …………………... 
Amphur                  Province         Post code   
โทรศพัทบ์า้น  ………........………...............…...….  มือถือ  .........................................................................  
Home Tel.           Mobile 
อีเมล   .……………………………………………………  ไลนไ์อดี   …………………………………………........…  
E-mail        Line ID 
  อาศยักบัครอบครวั บา้นตวัเอง       บา้นเช่า      หอพกั 
  Living with parent Own home       Hired house   Hired flat / Hostel 
 

วนั เดือน ปีเกดิ ................…………......................... อาย ุ……................... ปี   เพศ       Male /        Female  
Date of birth        Age                            Yrs.   Age      
สญัชาต ิ …………………………….....................  ศาสนา ………………….................... 
Nationality      Religion 
บตัรประชาชนเลขท่ี......................…......................    บตัรหมดอาย ุ ...………........................…….............  
Identity card no.                           Expiration date 
พาสปอรต์เลขท่ี..............…...................................    พาสปอรต์หมดอาย ุ ...……………..............................  
Passport no.                           Expiration date 
ส่วนสงู .................... ซม.    นํา้หนกั ................... กก 
Height                      cm.    Weight                    kgs. 
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน   หมา้ย   แยกกนั  
Marital status  Single  Married   Widowed   Separated 
Family Information (ประวัติครอบครัว) 

บิดา ชื่อ-สกลุ .................................................................…….... อาย ุ........... ปี   อาชีพ .............................................. 
Father’s name-surname                               Age          Yrs.  Occupation 
มารดา ชื่อ-สกลุ.........................................................................  อาย ุ........... ปี   อาชีพ ............................................... 
Mother’s name-surname                               Age          Yrs.  Occupation 
ชื่อภรรยา/สาม ี….……………………….........................……… สถานท่ีทาํงาน ……………….…….............................…  
Name of wife / Husband            Working Place        
ตาํแหน่ง …………….............................................….………… มีบตุร …………. คน 
Position        Number of children 
Education (การศึกษา) 

ระดบัการศกึษา 
Educational Level 

สถาบนัการศกึษา  
Institution 

สาขาวชิา 
 Major 

ตัง้แต ่
From 

ถึง 
To 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 
High school 

    

ปรญิญาตรี 
Bachelor degree 

    

สงูกวา่ปรญิญาตรี 
Post-Graduate 

    

 

 

กรุณาใส่รูป 

ภาพปัจจบุนั 

อยู่ในกรอบนี ้
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เรียนพิเศษ อ่ืน ๆ 
Others 

Maru Cruise and Hotel Job Training 

School (Maru CHOT) 

Food & Beverage 

(90hrs Course) 

3 Weeks 

หรือ 15วนั 

 

Working Experience In Chronological (รายละเอียดของงานทีผ่่าน เรียงลาํดับก่อน-หลัง) 

สถานท่ีเคยทาํงานหรือฝึกงาน 
Company 

ระยะเวลาTime ตาํแหน่งงาน 
Position 

ลกัษณะงาน 
Job description 

 เริ่ม From ถึง To 

     

     

     

Language Ability (ทักษะด้านภาษา)             นอกจากภาษาไทยตอ้งแนบเอกสารประกอบ 

ภาษา 
Language 

พดู (Speaking) เขียน (Writing) อ่าน (Reading) 

ด ี
Good 

ปานกลาง

Fair 
พอใช ้
Poor 

ด ี
Good 

ปานกลาง 

Fair 
พอใช ้
Poor 

ด ี
Good 

ปานกลาง 

Fair 
พอใช ้
Poor 

ภาษาไทย  (Thai)          

ภาษาองักฤษ  
(English) 

         

ภาษาญ่ีปุ่ น  
(Japan) 

         

อ่ืน ๆ (Other) 

.......................... 

         

Special Ability (ความสามารถพิเศษ) 

พิมพด์ีด       :    ไม่ได ้  ได ้                        ไทย ............ คาํ/นาที                          องักฤษ............ คาํ/นาที 
Typing  No  Yes                        Thai        Words/Minute                      English     Words/Minute 
คอมพิวเตอร ์:    ไม่ได ้  ได ้ ระบ ุ 
Computer  No  Yes (Please Mention) ………………………………………………………… 
ขบัรถยนต ์    :  ไม่ได ้  ได ้  ใบขบัขี่เลขท่ี  
Driving  No  Yes  Driving License No. ……………………………………… 
ความสามารถในการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังาน หรือโปรแกรมพิเศษ  
Office Machine …………………………………………………………………………………………………………… 
งานอดเิรก    : ระบ ุ  
Hobbies Please Mention ………………………………………………………………………………………... 
กีฬาท่ีชอบ    : ระบ ุ  
Favourite SportPlease Mention ………………………………………………………………………………………... 
ความรูพิ้เศษ  : ระบ ุ  
Special knowledge Please Mention …………………………………………………………………………………… 

อ่ืนๆ              : ระบ ุ 
Others Please Mention ………………………………………………………………………………………... 
สามารถไปฝึกงานไดท้กุท่ีในญ่ีปุ่ น    ไม่ได ้  ได ้ ระยะเวลา ............... เดือน  (ไปไดเ้ดือน........ ปี .............) 
I can do Internship in all Japan     No  Yes (Intended Length of Stay) 
 
กรณีฉกุเฉินบคุคลท่ีตดิต่อได ้แจง้ชื่อ-นามสกลุ ……............................................. เก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัร .......................... 
Person to be notified in case of emergency                         Related to the applicant as 
 
ท่ีอยู ่....................................................................................................... โทรมือถือ ..................................…... 
Address        Mobile Tel. 
ทราบข่าวการรบัสมคัรจาก  .........................................................................................................................................  
Sources of job information 
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ท่านเคยป่วยหนกัและเป็นโรคตดิต่อรา้ยแรงมาก่อนหรือไม?่   เคย   ไม่เคย 
Have you ever been seriously or contracted with contagious disease?  Yes  No 
 
ถา้เคยโปรดระบชุื่อโรค  .............................................................  (ตอ้งมีเอกสารรบัรองจากแพทยว์่าสามารถไปฝึกงานตา่งประเทศได)้ 
If yes, explain fully 
 
ท่านยินดีท่ีจะลงทะเบียนเรียนคอรส์ท่ีโรงเรียนมารุฯ หรือไม ่ ยินด ี      ไม่ยินดี       จะเรียนเมื่อไร ?.......................... 
Have you ever applied for employment with us before?   Yes        No               If yes, When? 
 
 
เขียนเหตุผลทีท่่านสนใจสมัครไปฝึกงานทีป่ระเทศญ่ีปุ่ น 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................ 

ท่านคิดว่าการเรียนคอรส์พิเศษ ทีโ่รงเรียนมารุฯ จะทาํให้ท่านได้ประโยชนอ์ะไรบ้าง 

โดยหลกัสตูร F&B (รวม 90ขม) จะประกอบดว้ยเนือ้หาดงันี ้Restaurant 30 hrs. (5 Days), Bar 30 hrs. (5 Days), Coffee 12 

hrs. (2 Days) และ Wine 18 hrs. (3 Days) หรือใชเ้วลา 15วนั 

............................................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้ความดงักล่าวทัง้หมดในใบสมคัรนีเ้ป็นความจรงิทกุประการ และไดร้บัความยินยอมจาก

ผูป้กครองในการมาสมคัรนีแ้ลว้ หากหลงัจากโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสาํราญและการโรงแรม รบัเขา้มาเรียนคอรส์พิเศษ

เพ่ือเตรียมตวัไปโครงการฝึกงานแลว้ ปรากฏวา่ขอ้ความในใบสมคัรท่ีนาํมาแสดง หรือรายละเอียดท่ีใหไ้วไ้ม่เป็นความจรงิ 

โรงเรียนมารุฯ มีสิทธิ์ท่ีจะไม่พิจารณาขา้พเจา้ใหไ้ดไ้ปฝึกงานท่ีญ่ีปุ่ นโดยไม่ตอ้งจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทัง้สิน้ 

  

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

ลายมือชื่อผูส้มคัร  
(Applicants signature) 

 

Date: ........../............./............... 
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

การพิจารณารับผู้สนใจ สมัครเรียนคอรส์นักศึกษามหาลัยฝึกงานที่ญ่ีปุ่ น 

เอกสารรบัมาวนัท่ี 
Received Date 

โทรกลบัยืนยนัแลว้ ส่งพนัธมิตรญ่ีปุ่ น 
Send to Agency 

ปัญหาท่ีพบ 
Problem 

 เริ่ม From ถึง To 
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