
Unit One:  Applying for  jobs  การสมัครงาน 

 
 บทเรียนนี้เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการสมัครงาน  การทําประวัติสวนตัว  การเขียนจดหมาย

สมัครงาน  การกรอกแบบฟอรมสมัครงานเปนภาษาอังกฤษ   ตลอดจนการสัมภาษณงานเปน

ภาษาอังกฤษ  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูและสามารถนําเอาไปใชไดจริง 

 สถานท่ีประกอบการโดยปกติแลวจะลงโฆษณาตําแหนงงานวางในหนังสือพิมพ  สื่อสิ่งพิมพ  

หรือในอินเตอรเนต   การลงประกาศรับสมัครงานปกติจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ

ผูสมัครตลอดจนเงินเดือนและผลประโยชนท่ีจะไดรับ   ในการสมัครงานนั้น ผูสมัครงานสามารถท่ี

จะไปติดตอกรอกใบสมัครดวยตนเอง  ท่ีสถานประกอบการหรือเขียนจดหมายสมัครงานพรอม

ประวัติสวนตัวและเอกสารหลักฐานเพ่ือสงไปสมัครงานยังบริษัทท่ีตนเองสนใจ   เมื่อสถานท่ี

ประกอบการไดรับเอกสารสมัครงาน           ก็จะทําการตรวจสอบและนัดหมายผูสมัครท่ีนาสนใจ 

เพ่ือทําการสอบขอเขียนและหรือสอบสัมภาษณ  หลังจากนั้นสถานประกอบการหรือนายจางจะทําการ

คัดเลือกผูสมัครท่ีดีท่ีสุด เพ่ือเขาทํางานในตําแหนงวางท่ีรับสมัคร    
 
 Resume คือประวัติสวนตัวที่เราตองนําเสนอในการสมัครงาน   ซึ่งในการเขียนรีซูเม
นั้นจะตองมีหลักการเขียนที่ถูกตองประกอบไปดวยหัวขอดังตอไปนี้ 

1. Heading  (คําขึ้นตน) 
2. Objective  (วัตถุประสงค) 
3. Education/Qualifications (ประวัติการศึกษา / คุณสมบัติ) 
4. Experience and skills  (ประสบการณทํางานและทักษะ) 
5. Special Qualities/attributes  (ความสามารถพิเศษ ) 
6. Personal details  (รายละเอียดขอมูลสวนตัว) 
7. References   (ผูอางอิง) 

รายละเอียดแตละหัวขอที่กลาวมานี้  มีอยูในหนังสือเรียนและอาจารยไดอธิบายโดยละเอียด
แกนักศึกษาในหองเรียนแลวนะครับ 

เชนเดียวกับการกรอกแบบฟอรมสมัครงาน  และการเขียนจดหมายสมัครงาน  มีเนื้อหา
และตัวอยางในหนังสือเรียน  ซึ่งอาจารยไดอธิบายและใหนักศึกษาลองฝกหัดทําดูนะครับ 

ที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากในหนังสือคือ การสัมภาษณงานเปนภาษาอังกฤษ   อาจารยไดสอน
และใหนักศึกษาฝกพูด  ตลอดจนอาจารยไดนําวีดีโอการสัมภาษณงานเปนภาษาอังกฤษ  มาใสใน
บทเรียนออนไลนนี้และใหนักศึกษาฝกดูรูปและการออกเสียงที่ถูกตอง  เพื่อนําไปฝกฝนใหไดผลดี
ย่ิงขึ้นนะครับ 

 
 
 
 
 

 



APPLICATION FOR EMPLOYMENT 

ใบสมัครงาน 
กรอกข้อมลูด้วยลายมือของทา่นเอง 

(To be completed in own handwriting) 

 

 

ช่ือ : …………………………………………………………………………………………….………………….……. 

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

ตําแหน่งท่ีต้องการ  1  .…………………….…….……………………   เงินเดือน  ………………....  บาท / เดือน 

Position Applied for 2  ………………………………………………….  Salary    ……………….... Bath / month 

Personal information (ประวัตส่ิวนตวั) 

ท่ีอยูปั่จจบุนัเลขท่ี …………….. หมูท่ี่ ……..…. ถนน  ............……………....……..... ตําบล/แขวง  …………………….. 

Present address                      Moo        Road    District 

อําเภอ/เขต  …………………………………….  จงัหวดั  ...…………...........…..........   รหสัไปรษณีย์  …………………... 

Amphur                  Province         Post code   

โทรศพัท์  ………........………...............…...…. ...............……...........……. …………มือถือ  

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

Tel.              Mobile 

อีเมล์   .…………………………………………………………………………………………………………………………  

E-mail 

  อาศยักบัครอบครัว บ้านตวัเอง       บ้านเช่า     หอพกั 

  Living with parent Own home       Hired house  Hiredflat / Hostel 

 

วนั เดือน ปีเกิด ................…………................ อาย ุ……................... ปี   เชือ้ชาติ  ………………...............  

Date of birth    Age                            Yrs.   Race       

สญัชาติ  ……………………………................  ศาสนา ………………….................... 



Nationality     Religion 

บตัรประชาชนเลขท่ี..............…......................   บตัรหมดอาย ุ ...……………..............   

Identity card no.                         Expiration date 

สว่นสงู .................... ซม.    นํา้หนกั ................... กก. 

Height                      cm.    Weight                    kgs. 

ภาวะทางทหาร  ได้รับการยกเว้น  ปลดเป็นทหารกองหนนุ  ยงัไมไ่ด้รับการเกณฑ์ 
Military status  Exempted  Served    Not yet served 

สถานภาพ  โสด  แตง่งาน   หม้าย   แยกกนั  

Marital status  Single  Married   Widowed   Separated 

เพศ   ชาย   หญิง 

Sex   Male   Female 
 

Family Information  (ประวัตคิรอบครัว) 

บิดา ช่ือ-สกลุ .................................................................…….... อาย ุ........... ปี  อาชีพ 

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

Father’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 

มารดา ช่ือ-สกลุ.........................................................................  อาย ุ........... ปี  อาชีพ 

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

Mother’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 

ช่ือภรรยา/สามี ….……………………………… สถานท่ีทํางาน ……………….……… ตําแหน่ง ……………….………… 

Name of wife / Husband          Working Place       Position 

มีบตุร …………. คน 

Number of children 

มีพ่ีน้อง (รวมผู้สมคัร) ............. คน      ชาย ............. คน     หญิง ............. คน  เป็นบตุรคนท่ี 

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

Number of Members in the family  Male                  Female                     You’re the child of the 
family ord.nbr. 

 

 



 

ช่ือ  

Name 

อาย ุ(ปี)  

Age 

อาชีพ  

Occupation 

   

   

   

   

 

Education (การศกึษา) 

ระดบัการศกึษา 

Educational Level 

สถาบนัการศกึษา  

Institution 

สาขาวิชา 

 Major 

ตัง้แต ่

From 

ถงึ 

To 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 

High school 

    

ปวช. 

Vocational 

    

ปวท. / ปวส. 

Diploma 

    

ปริญญาตรี 

Bachelor degree 

    

สงูกวา่ปริญญาตรี 

Post-Graduate 

    

อ่ืนๆ 

Others 

    

 

 



Working Experience In Chronological (รายละเอียดของงานที่ผ่าน เรียงลาํดบั

ก่อน-หลัง) 

สถานท่ีทํางาน 
Company 

ระยะเวลา  Time ตําแหน่งงาน 

Position 

ลกัษณะงาน 

Job description 

คา่จ้าง 

Salary 

เหตท่ีุออก 

Reasons of 
resignation 

เร่ิม 

From 

ถงึ 

To 

       

       

       

       

 

 

Language Ability (ภาษา ) 

ภาษา 

Language 

พดู (Speaking) เขียน (Writing) อา่น (Reading) 

ดี 

Good 

ปานกลาง

Fair 
พอใช้

Poor 

ดี 

Good 

ปานกลาง 

Fair 

พอใช้

Poor 

ดี 

Good 

ปานกลาง 

Fair 

พอใช้

Poor 

ภาษาไทย  (Thai)          

ภาษาองักฤษ  

(English) 

         

อ่ืนๆ (Other)          

 

Special Ability (ความสามารถพเิศษ) 

พิมพ์ดีด       :    ไมไ่ด้  ได้                        ไทย ............ คํา/นาที               องักฤษ............ คํา/นาที 

Typing  No  Yes  Thai     Words/Minute      English     Words/Minute 

คอมพิวเตอร์ :    ไมไ่ด้  ได้  ระบ ุ 

Computer  No  Yes (Please Mention) ………………………………………………………… 



ขบัรถยนต์     :  ไมไ่ด้  ได้  ใบขบัข่ีเลขท่ี  

Driving  No  Yes  Driving License No. ……………………………………… 

ความสามารถในการใช้เคร่ืองใช้สํานกังาน   

Office Machine …………………………………………………………………………………………………………… 

งานอดิเรก    : ระบ ุ  

Hobbies Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

กีฬาท่ีชอบ    : ระบ ุ  

Favorite Sport Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

ความรู้พิเศษ  : ระบ ุ  

Special knowledge Please Mention …………………………………………………………………………………… 

อ่ืนๆ              : ระบ ุ 

Others Please Mention ………………………………………………………………………………………... 

 

สามารถไปปฏิบติังานตา่งจงัหวดั ไมไ่ด้  ได้  อ่ืนๆ ระบ ุ

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

I can work up Country   No  Yes  Others (Please Mention) 

กรณีฉกุเฉินบคุคลท่ีติดตอ่ได้ แจ้งช่ือ-นามสกลุ ……............................................. เก่ียวข้องกบัผู้สมคัร 

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

Person to be notified in case of emergency                         Related to the applicant as 

ท่ีอยู ่......................................................................................................................... โทร. 

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

Address           Tel. 

ทราบข่าวการรับสมคัรจาก  

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

Sources of job information 

ทา่นเคยป่วยหนกัและเป็นโรคติดตอ่ร้ายแรงมาก่อนหรือไม่?   เคย   ไมเ่คย 

Have you ever been seriously or contracted with contagious disease?  Yes  No 



ถ้าเคยโปรดระบช่ืุอโรค  

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

If yes, explain fully 

ทา่นเคยสมคัรงานกบับริษัทฯ นีม้าก่อนหรือไม่   เคย      ไม่เคย  ถ้าเคย เม่ือไร 

?............ 

Have you ever applied for employment with us before?  Yes        No    If yes, When? 

เขียนช่ือญาติ / เพ่ือน ท่ีทํางานอยูใ่นบริษัทฯ ซึง่ทา่นรู้จกัดี 

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

Give the name of relatives / friends, working with us known to you 

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

 

 

เขียนช่ือ ท่ีอยู่ โทรศพัท์ และอาชีพของผู้ ท่ีอ้างถึง 2 คน (ซึง่ไมใ่ช่ญาติ หรือนางจ้างเดิม) ท่ีรู้จกัคุ้นเคยตวัทา่นดี 

List name, address, telephone and occupation of 2 references (Other than relatives or former employers) who 
know you 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.............................. 

กรุณาแนะนําตวัทา่นเอง เพ่ือให้บริษัทรู้จกัตวัทา่นดีขึน้ 

Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better 

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

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

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

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

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

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

 

 

 



ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความดงักลา่วทัง้หมดในใบสมคัรนีเ้ป็นความจริงทกุประการ หลงัจากบริษัทจ้างเข้ามา

ทํางานแล้วปรากฏวา่ ข้อความในใบสมคัรงานเอกสารท่ีนํามาแสดง หรือรายละเอียดท่ีให้ไว้ไมเ่ป็นความจริง บริษัทฯ มี

สทิธ์ิท่ีจะเลกิจ้างข้าพเจ้าได้โดยไมต้่องจ่ายเงินชดเชยหรือคา่เสียหายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after 

engagement. The Company has right to terminate my employment without any compensation or 
severance pay what so ever.  

       

                

 …………………………………….. 

ลายมือช่ือผู้สมคัร  

(Applicants signature) 

 

การพจิารณาว่าจ้าง 

ตําแหน่ง  ………………………….… แผนก…………………………..…… เงินเดือน …………………………  ตอ่

เดือน        

Position    Department    Salary          Baht/ 
month     

วนัท่ีเร่ิมงาน …………..………….….  คา่ใช้จ่ายพิเศษ ……………..………. 

Starting date            Allowances 

 

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

                                   หวัหน้าแผนก...................                ผู้จดัการทัว่ไป 

                                            ………………….Manager                 General Manager 

…………./………./……….     ………./………../……… 

 

         ………………………….……………… 

          ลายเซ็นผู้สมคัรงาน 

Signature of Applicant 

………../………./…….. 



ตัวอย่างจดหมายสมคัรงานภาษาองักฤษ  

 
                                                                                                                                         191/36 Bangrakpattana 

                                                                                                                                           Muang, Lampang 52000 

May 15, 2012 

 

Ezyprice Asia Corporationx Co, Ltd. 

191/36 Bangrakpattana 

Bangbuathong Nonthaburi 11110 

  

Dear Sir, 

  

 Your advertisement in website www.tumcivil.com/jobs on May 11, 2012, for the position of a Civil Engineering has 

attracted my attention because I think that my qualifications will be fulfilled your requirements. 

  

 My name is Athipat Soraket. I graduated from Mahidol University in March 2010 and hold a Bachelors degree from the 

faculty of  Engineering, which major in Civil Engineering with CUM-GPA at 3.05. The attached resume will enable you to 

investigate my working experience, training program that I had in the past. Besides, my special skill experiences are also 

included. 

  

  My experience especially for working my project (THE STUDY ON THE DEVELOPMENT OF THE PORT OF 

BANGKOK) has provided me with the opportunity to develop my skill as a problem solver. To be an energetic, responsible, 

analytical and honest person, I feel that I would be a qualified candidate to work for your company. I  am confident that I will be 

able to perform my duties to your satisfaction. 

  

 I will be able to call for an interview at your convenience. If you need any additional information, please do not hesitate 

to call me at 089-499-XXXX. Enclosed you will find my detailed resume, a degree certificate and two photographs. 

  

       Yours sincerely, 

  

                         (Mr. Athipat Soraket) 

Enclosure : Resume  

 

http://www.tumcivil.com/jobs


คําศัพทในการสมัครงานออนไลนท่ีควรทราบ 

1. Position name   ตาํแหน่งงาน 

2. Position type   ประเภทของตาํแหน่งงาน 

3. Expect salary   เงินเดือนท่ีคาดหวงั 

4. Prefer work area  มีความประสงคจ์ะทาํงานในพ้ืนท่ี 

5. Gender    เพศ 

6. Contact Address  ท่ีอยูส่าํหรับการติดต่อ 

7. Education background  พ้ืนเพการศึกษา 

8. Highest Education  การศึกษาสูงสุด 

9. Degree    ใบปริญญา 

10. Faculty    คณะ 

11. Institute   สถาบนั 

12. Professional Experience  ประสบการณ์ในวชิาชีพ 

13. Type of business  ประเภทธุรกิจ 

14. Responsibilities   ความรับผดิชอบหรือหนา้ท่ี 

15. Skills    ความชาํนาญ 

16. Car Licence   ใบขบัข่ีรถยนต ์

17. Language ability  ความสามารถทางดา้นภาษา 

18. Fair    ดีพอใช ้

19. Good    ดี 

20. Excellent   ดีมาก 

21. Poor    แย ่

22. Birth date   วนั เดือน ปีเกิด 

23. Marital Status   สถานภาพทางการสมรส 

24. Nationality   สัญชาติ 

25. Grade Point Average (GPA) คะแนนเฉล่ีย 

 

 

 

 



¤íÒ¶ÒÁ·Õè¤ÇÃàµÃÕÂÁÊíÒËÃÑº¡ÒÃÊÍºÊÑÁÀÒÉ³� 

(Questions to be prepared for job interview) 

1. Q Please tell me about yourself briefly. 
Ans. My name is …. I have Graduated from …. University in the faculty of …. 

ถาม ช่วยเล่ารายละเอียดเก่ียวกบัตวัคุณยอ่ ๆ หน่อยซิ 

ตอบ ดิฉนัช่ือ .... ไดรั้บปริญญา จาก .... คณะ .... 

 
2. Q What are your future plans? 

Ans. I want to get a good job that can give me security and permanent income. 

ถาม คุณมีแผนการอะไรในอนาคตบา้ง 

ตอบ ดิฉนัอยากมีงานดีๆ ทาํ งานซ่ึงมีความปลอดภยั และรายไดแ้น่นอน 

 
3. Q Why did you choose this type of job? 

Ans.  Because I feel I am suited to this type of work, and I am sure I will enjoy it very 
much. 

ถาม ทาํไมคุณจึงเลือกงานประเภทน้ี 

ตอบ เพราะวา่ดิฉนัรู้สึกวา่ ดิฉนัเหมาะสมกบังานประเภทน้ี และดิฉนัมีความมัน่ใจวา่ ดิฉนัจะชอบมนัมากดว้ย 

 
4. Q What do you know about our company? Why are you interested in working for us? 

Ans. Your company has a good reputation, it is well-established and has good 
management, I have also heard your company gives an opportunity for 
advancement to its employees. That is the reason why I want to work with you. 

ถาม คุณรู้อะไรเก่ียวกบับริษทัเราบา้ง ทาํไมคุณจึงสนใจท่ีจะทาํงานกบัเรา 

ตอบ เพราะบริษทัของคุณมีเช่ือเสียงดี มัน่คงและมีการบริหารงานดี ดิฉนัยงัทราบมาอีกวา่ บริษทัของคุณเปิด

โอกาสใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ 

 
5. Q What qualities do you end to make you successful in your work? 

Ans. I must be sincere, hard-working, determined to succeed, enthusiastic to learn new 
things, open minded and highly responsible. 

ถาม คุณตอ้งมีคุณสมบติัอะไรบา้ง ในการทาํงานใหส้าํเร็จ 

ตอบ ดิฉนักซ่ื็อสัตย ์ทาํงานหนกั มีความตั้งใจท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จกระตือรือร้นท่ีจะเรียนส่ิงใหม่ ๆ ใจกวา้ง

และมีความรับผิดชอบสูง 

 
 
 
 
 



6. Q What is your aim in life? 
Ans. My aim in life is to be promoted to higher positions with better pay. 

ถาม คุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิตของคุณ 

ตอบ เป้าหมายในชีวติของดิฉนักคื็อ ไดรั้บแต่งตั้งในตาํแหน่งสูง ๆ ข้ึนไป พร้อมกบัเงินเดือนดีๆ 

 
7. Q Do you like to work alone or with other people? Why 

Ans. I like to work with others, because I can exchange views and ideas which may be 
useful in my work. 

ถาม คุณชอบทาํงานคนเดียวหรือกบัคนอ่ืน ๆ เพราะเหตุใด 

ตอบ ดิฉนัชอบทาํงานกบัคนอ่ืน ๆ เพราะวา่ดิฉนัสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคนอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจจะเป็น

ประโยชน์ ต่องานของดิฉนัได ้

 
8. Q What special qualifications do you have? 

Ans. I can type both Thai and English and can also handle telex and correspondence on 
my own. 

ถาม คุณมีคุณสมบติัพิเศษอะไรบา้ง 

ตอบ ดิฉนัพิมพดี์ดไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษและสามารถใชเ้คร่ืองเทเลก็ซ์ และ เขียนจดหมายโตต้อบ

ไดต้ามลาํพงั 

 
9. Q Do you like to work in a big or small company? 

Ans. It doesn’t matter whether the company is big or small. The only thing is that it 
should be well-established and has a good reputation. 

ถาม คุณชอบทาํงานในบริษทัใหญ่ หรือบริษทัเลก็ 

ตอบ บริษทั จะใหญ่หรือเลก็ไม่สาํคญั ส่ิงหน่ึงท่ีควรคาํนึงถึงกคื็อ ควรจะเป็นบริษทัท่ีมัน่คงและมีช่ือเสียง 

 
10. Q What type of work do you like? 

Ans. I like the work that challenges my ability and demands greater responsibilities. 

ถาม คุณชอบงานชนิดไหน 

ตอบ ดิฉนัชอบทาํงานท่ีทา้ทายความสามารถ และตอ้งการมีความรับผิดชอบมากขั้นกวา่น้ี 

 
11. Q Do you like employees to wear clothes of their own choosing or uniforms? 

Ans. I like them to wear a uniform, because this will help them save a lot of money. 

ถาม คุณชอบใหพ้นกังานแต่งตวัตามสบายหรือใส่แบบฟอร์ม 

ตอบ ดิฉนัอยากใหพ้นกังานใส่แบบฟอร์ม มากกวา่เพราะจะช่วยประหยดัเงินไดม้ากทีเดียว 

 
 
 
 
 



12. Q Do you like to work with a female or male boss? 
Ans.  I don’t mind either. 

ถาม คุณชอบทาํงานกบันายท่ีเป็นผูห้ญิงหรือผูช้าย 

ตอบ สาํหรับดิฉนัไม่มีปัญหาในขอ้น้ี 

 
13. Q Do you think experience is important for work? 

Ans.  Yes, I do, Because it improves my ability to work well and deepens my 
understanding. 

ถาม คุณคิดวา่ประสบการณ์มีความสาํคญั ต่องานหรือไม่ 

ตอบ แน่นอน เพราะวา่นัน่จะช่วย ปรับปรุงความสามารถในการทาํงานของเราใหดี้ข้ึนและทาํใหเ้รามีความ

เขา้ใจดีข้ึน 

 
14. Q What would you do if you happen to have a moody boss? 

Ans. Try to keep col, be alert to possible mistakes and try to avoid direct argument with 
him. 

ถาม คุณจะทาํอยา่งไร ถา้หากวา่บงัเอิญ คุณมีเจา้นายท่ีเป็นคนเจา้อารมณ์ 

ตอบ ตอ้งพยายามเป็นคนใจเยน็ ตอ้งระวงัความผดิพลาดซ่ึงอาจเกิดข้ึนได ้และพยายามหลีกเล่ียงการโตเ้ถียง

โดยตรงกบัเขา 

 
15. Q What do you usually do after work? 

Ans. I usually take exercise and then go to study foreign languages. 

ถาม โดยปกติคุณทาํอะไรหลงัจากเลิกงาน 

ตอบ โดยปกติฉนัจะออกกาํลงักาย แลว้กไ็ปเรียนภาษาต่างประเทศ 

 
16. Q At university, which year was the hardest for you? 

Ans. For me, first year was the tough one. Because I was new to university life. 

ถาม ปีไหนท่ีเป็นปีท่ียุง่ยากท่ีสุดของคุณ ในมหาวทิยาลยั 

ตอบ สาํหรับดิฉนัแลว้ ปีแรกเป็นปีท่ียาก เพราะวา่ดิฉนัยงัใหม่ต่อชีวติในมหาวทิยาลยั 

 
17. Q  Do you feel nervous while being interviewed? 

Ans. Well, just a little. 

ถาม คุณรู้สึกประหม่าในขณะถูกสัมภาษณ์ หรือเปล่า 

ตอบ มีบา้งนิดหน่อย 

 
18. Q  Do you read newspapers everyday? What stories do you prefer? 

Ans. Yes, I do. I prefer to read political and social news. 

ถาม คุณอ่านหนงัสือพิมพทุ์กวนัหรือเปล่า คุณชอบอ่านเร่ืองอะไรมาก 

ตอบ ค่ะ ดิฉนัชอบอ่านข่าวการเมืองและสังคม 



19. Q  What position do you expect to hold five years from now? 
Ans. I would like to be head of my department. 

ถาม คุณมีความหวงัท่ีจะอยูใ่นตาํแหน่งใด ในอีก 5 ปีขา้งหนา้จากน้ีไป 

ตอบ ดิฉนัอยากท่ีจะไดเ้ป็นหวัหนา้แผนกท่ีดิฉนัทาํอยู ่

 
20. Q Is there anything else you would like to ask me? 

Ans. No, Sir! 

ถาม  มีอะไรอ่ืนอีกไหมท่ีคุณอยากจะถามเรา 

ตอบ ไม่มีค่ะ 
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