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503/30 K.S.L. Building, 18th Floor, Sri-Ayudhaya Road, Phayathai, Rajatevee,  
Bangkok 10400 Thailand 10400 
 

Telephone : 02 642-6114, 02 642-4290, 642-6519 Fax. 02 642-6115 
E-mail : admin@tieca.com, info@tieca.com    Website : www.tieca.com 

 
แบบฟอรม์ใบสมคัรสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาต ิ

 

ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท  (ภาษาไทย)           

ช่ือบริษัท  (ภาษาองักฤษ)          
ท่ีอยู่บริษัท (สาํนักงานใหญ่)          
             
ก่อตัง้ปี พ.ศ. ( ด้านการศกึษา )            
โทรศพัท์       โทรสาร      
E-mail        Website:       
ผู้ มีอํานาจทําการแทนบริษัท           
ตําแหนง่        โทรศพัท์มือถือ     
ผู้ มีอํานาจทําการแทนบริษัท           
ตําแหนง่        โทรศพัท์มือถือ     
ผู้ มีอํานาจทําการแทนบริษัท           
ตําแหนง่        โทรศพัท์มือถือ     
 

ท่ีอยู่บริษัท (สํานกังานสาขาท่ี 1)          
             
โทรศพัท์       โทรสาร      
E-mail        Website:       
ผู้ มีอํานาจทําการแทนบริษัท           
ตําแหนง่        โทรศพัท์มือถือ     
ผู้ มีอํานาจทําการแทนบริษัท           
ตําแหนง่        โทรศพัท์มือถือ     
 

ท่ีอยู่บริษัท (สํานกังานสาขาท่ี 2)          
             
โทรศพัท์       โทรสาร      
E-mail        Website:       
ผู้ มีอํานาจทําการแทนบริษัท           
ตําแหนง่        โทรศพัท์มือถือ     
ผู้ มีอํานาจทําการแทนบริษัท           
ตําแหนง่        โทรศพัท์มือถือ     
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ธุรกรรมท่ีให้บริการ คือ            

 แนะแนวและรับสมคัรเพ่ือการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ   
      (Overseas studies counseling & placements) 

 โครงการพ่ีเลีย้งเด็ก (Au Pair) 

 แนะแนวและรับสมคัรเพ่ือการศกึษาตอ่ในประเทศไทย 
      (Domestic studies counseling & placements) 

 โครงการอาสาสมคัร (Volunteer) 

 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์  

        (Work & Travel in USA / J-1 Visa)  
 โครงการฝึกอบรม (Internship) 

 โครงการแลกเปลีย่นนกัเรียนมธัยมศกึษา   

        (Secondary Students Exchange) 
 โครงการเรียนภาคฤดรู้อน (Study Tour) 

 โครงการเรียนและทํางาน  (Work & Holidays)   อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ............................................. 
 

ทา่นสง่นกัเรียน/นกัศกึษาไปเรียนท่ีประเทศใดบ้าง  โปรดทําเคร่ืองหมาย X  ในชอ่ง     ด้านล่างนี ้   
พร้อมทัง้แนบเอกสารสญัญาการเป็นตวัแทนของสถาบนัในประเทศนัน้ๆ 
  สหรัฐอเมริกา    U.S.A.  องักฤษ           United Kingdom   ออสเตรเลยี    Australia 

  แคนาดา           Canada  นิวซีแลนด์       New  Zealand   สงิคโปร์        Singapore 
  เยอรมนันี         Germany  สวิสเซอร์แลนด์  Switzerland   จีน                 China 

  ประเทศอ่ืน ๆ ………….………  ประเทศอ่ืน ๆ ………………..…   ประเทศอ่ืน ๆ ………….…….… 

   
รายละเอียดของบริษัท  พร้อมแนบเอกสารการจดัตัง้ปริษัท ตามข้อบงัคบัของสมาคมฯ  รูปถ่ายท่ีตัง้  และ 

รูปถ่ายภายในบริษัทจํานวน 4 รูป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหต ุ  สาํหรบัสมาชิกใหม่หรอืผูท้ีม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูจากเดมิที่ไดแ้จง้ไวท้างสมาคมฯ 
 

สิ่งท่ีทา่นคิดวา่จะทําเพ่ือสมาคมฯ เม่ือได้รับการคดัเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามของ TIECA 

1. กรุณา X บริการท่ีทา่นดําเนินการอยู ่

 ให้ข้อมลูเก่ียวกบัสถาบนัตา่งๆ และระดบัการศกึษา รวมทัง้สถานท่ีตัง้ของสถาบนัการศกึษา  

 ระบบการศกึษาและข้อมลูทัว่ไปของประเทศตา่งๆ 

 รายละเอียดของหลกัสตูร  คา่เลา่เรียน  และระเบียบการ  ขัน้ตอนการสมคัรเรียน 

  การเตรียมเอกสารสมคัรเรียน และขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ 

 คําแนะนําและข้อมลูด้านการเตรียมตวัการเดนิทาง  และรายละเอียดของท่ีพกั  จดัหาท่ีพกั 
และรถรับท่ีสนามบนิ 

 ให้คําแนะนําการใช้บริการธนาคารในตา่งประเทศ  ของแตล่ะประเทศ 

 จดัหาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน  ในราคานกัเรียน 

 จดัทําประกนัสขุภาพ สําหรับนกัเรียน/นกัศกึษา ระหว่างศกึษาอยูใ่นตา่งประเทศ 

 แจ้งสิทธิตา่งๆ  ท่ีนกัศกึษาพึงได้รับในฐานะนกัเรียนนานาชาต ิ

 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ...................................................................................................................... 

 

2. โปรดระบช่ืุอพนกังานประจําทัง้หมด  พร้อมทัง้ตําแหนง่งานท่ีกําลงัปฏิบตังิานด้านแนะแนว
การศกึษาตอ่ตา่งประเทศ (พมิพ์หรือตวับรรจง) 

ช่ือ ……..……………………………………….………. ตําแหนง่ ……..……..……..……..……..……..……..…….. 

ช่ือ ……..…………………………………………….…. ตําแหนง่ ……..……..……..……..……..……..……..…….. 

ช่ือ ……..……………………………………….………. ตําแหนง่ ……..……..……..……..……..……..……..…….. 

ช่ือ ……..……………………………………….………. ตําแหนง่ ……..……..……..……..……..……..……..…….. 

ช่ือ ……..……………………………………….………. ตําแหนง่ ……..……..……..……..……..……..……..…….. 

ช่ือ ……..……………………………………….………. ตําแหนง่ ……..……..……..……..……..……..……..…….. 

ช่ือ ……..……………………………………….………. ตําแหนง่ ……..……..……..……..……..……..……..…….. 
  

3.1.  กรุณาเรียงลําดบัประเทศท่ีทา่นมีความถนดัให้คําแนะนําและจดัสง่นกัเรียน/นกัศกึษา ได้ดีท่ีสดุ 

1………………………………… 2………………………………… 3…………………………………… 

4………………………………… 5………………………………… 6…………………………………… 

7………………………………… 8………………………………… 9…………………………………… 

10………………………………… 11..……………………………… 12………………………………….. 

   

 
3 



   

3.2 กรุณากรอกข้อความ 
หลักสูตร/ประเทศ AUS CA NZ UK USA ประเทศอ่ืนๆ 

           

HIGH SCHOOL 

เร่ิมให้บริการ (ว/ด/ป)             

- Counseling fees 
ค่าบริการ 

(จํานวนเงิน) 

          

- Fees for special program           

- Fax / Telephone           

DIPLOMA 

เร่ิมให้บริการ (ว/ด/ป)             

- Counseling fees 
ค่าบริการ 

(จํานวนเงิน) 

          

- Fees for special program           

- Fax / Telephone           

BACHELOR 

เร่ิมให้บริการ (ว/ด/ป)             

- Counseling fees 
ค่าบริการ 

(จํานวนเงิน) 

          

- Fees for special program           

- Fax / Telephone           

MASTER 

เร่ิมให้บริการ (ว/ด/ป)             

- Counseling fees 
ค่าบริการ 

(จํานวนเงิน) 

          

- Fees for special program           

- Fax / Telephone           

DOCTORATE 

เร่ิมให้บริการ (ว/ด/ป)             

- Counseling fees 
ค่าบริการ 

(จํานวนเงิน) 

          

- Fees for special program           

- Fax / Telephone           

LANGUAGE / หลกัสตูรอ่ืนๆ ถ้าม ี

เร่ิมให้บริการ (ว/ด/ป)             

- Counseling fees 
ค่าบริการ 

(จํานวนเงิน) 

          

- Fees for special program           

- Fax / Telephone           
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4. กรุณาระบแุบบโปรแกรมการศกึษาท่ีนกัเรียนให้ความสนใจตามลําดบั (1 - 8) 

 หลกัสตูรภาษาองักฤษ                             หลกัสตูรมธัยม  

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร                        หลกัสตูรอนปุริญญา 

 หลกัสตูรปริญญาตรี                               หลกัสตูรปริญญาโท 

 หลกัสตูรปริญญาเอก                             อื่นๆ โปรดระบ.ุ...................................................... 
 

5. กรุณาให้คําอธิบายสัน้ ๆ วา่ทําอย่างไรนกัเรียนจะสามารถเข้ารับการศกึษายงัสถาบนัการศกึษา 
           ในประเทศท่ีต้องการได้อยา่งเหมาะสมตามท่ีนกัเรียนตัง้ใจไว้ 

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

 

6. ทา่นมีวิธีการอย่างไรในการบนัทกึประวตักิารศกึษาของนกัเรียน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

7. กรุณาอธิบายเหตผุลท่ีท่านสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

  
 รายละเอียดตา่ง ๆ จะต้องเป็นข้อมลู  ณ ปัจจบุนั  และทางสมาคมฯ  มีสิทธิท่ีจะขอรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือให้

เป็นไปตามความเหมาะสมถกูต้อง   

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียด ดังระบุในข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการ และข้าพเจ้าขอรับรองว่า

ข้อความท่ีข้าพเจ้าให้ไว้ในใบสมคัรนีท้ัง้หมด เป็นความจริงและถกูต้องทกุประการ ข้าพเจ้าตระหนกัดีวา่การให้ข้อความท่ีผิด

ไปจากความจริงในใบสมคัรนี ้จะยงัผลให้การสมคัรเข้ามาเป็นสมาชิกของข้าพเจ้ากบัสมาคมฯ เป็นโมฆะไปโดยไมมี่เง่ือนไข 
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 พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะต้องชําระค่าลงทะเบียน ซึ่งจะชําระเพียงครัง้เดียว เม่ือได้รับการตอบรับให้เป็น

สมาชิกวิสามญั ของสมาคมฯ จํานวน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) และคา่บํารุงสมาคมฯ จํานวน 8,000 บาท (แปดพนับาท

ถ้วน) เป็นประจําทกุๆ ปี ในขณะท่ีมีสถานภาพเป็นสมาชิกวิสามญัและ/หรือสามญัของสมาคมฯ  

 

ลงช่ือผู้สมคัร    …………………………………….. 

                                                                          (…………………………………..…) 

        วนัท่ี …………..……………………. 
 

สมาชิกผู้ให้การรับรอง 

1. สมาชิกช่ือ …………………………………………………………………………………………………………… 

 บริษัท…………………………………………………………………………………………………………… 

  ประทบัตราบริษัท 

 

 

 

 

 

  ลายมือช่ือ................................................ 

  วนัท่ี.................................................. 
 

2. สมาชิกช่ือ.…………………………………………………………………………………………………………… 

 บริษัท…………………………………………………………………………………………………………… 

ประทบัตราบริษัท 

 

 

 

 

 

  ลายมือช่ือ................................................ 

  วนัท่ี.................................................. 

เอกสารที่จะต้องแนบพร้อมใบสมัครนี ้

 เอกสารสญัญาการเป็นตวัแทนของประเทศท่ีทําการแนะแนวฯ 

 รายละเอียดของบริษัท   
 เอกสารการจดัตัง้บริษัท (หนงัสอืรับรองบริษัท ไมเ่กิน 6 เดือน) 
 รูปถ่ายท่ีตัง้ ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทจํานวน 4 รูป 

 แผนท่ีบริษัท 
 

วนัท่ีรับใบสมคัร.................................................. ....... ช่ือเจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ ผู้ รับใบสมคัร........................................................... 
 

ผู้ตรวจสอบใบสมคัร.....................................................วนัท่ีได้รับอนมุตัิ...................................................................................... 

                                (...............................................) 

                                        ผู้จดัการสมาคมฯ 
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