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Application Form for Cooperative Education Program

1.ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา(Student personal data)

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ไทย
Name & Surname (Mr./Mrs./Miss.) English
รหัสนักศึกษา (Student identification No.)
สาขา(Department)
คณะ(Faculty)

หลักสูตร(Program)

นักศึกษาชัน้ ปีท่ี (Year in school)

อาจารย์ทป่ี รึกษา (Advisor)

เกรดเฉล่ยี ภาคการศึกษาท่ผี ่านมา (GPA)
วันเดือนปีเกิด
(Date of birth)

อายุ
(Age)

เกรดเฉลีย่ รวม (GPAX)
ปี เพศ
(Gender)

ส่วนสูง
(Height)

น้าหนัก
(Weight)

ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน(Registered Address)
โทรศัพท์(Telephone No.)
ทีอ่ ยูใ่ นภาคการศึกษานี้(Address this semester)
โทรศัพท์(Telephone No.)
โทรศัพท์มอื ถือ(Mobile phone No.)
ภาวะทางทหาร
(Military status)

(E-mail)

[ ]ได้รบั การยกเว้น
(Exempted)

[ ]ปลดเป็นทหารกองหนุน
(Served)

[ ]ยังไม่ได้รบั การเกณฑ์
(Not yet served)

2.ข้อมูลครอบครัว (Family details)
บิดา ชื่อ-สกุล
(Father’s name-surname)

อายุ
(Age)

ทีอ่ ยู่
(Address)
มารดา ชื่อ-สกุล
(Mother’s name-surname)
ทีอ่ ยู่
(Address)

ปี อาชีพ
(Occupation)
โทรศัพท์
(Telephone No.)

อายุ
(Age)

ปี อาชีพ
(Occupation)
โทรศัพท์
(Telephone No.)
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3.บุคคลทีต่ ิ ดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น (Emergency case contact to)

ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว)
(Name & Surname)
อาชีพ
(Occupation)
ทีอ่ ยู(่ Address)

ความเกีย่ วข้อง
(Relation)
สถานทีท่ างาน
(Place of work)

โทรศัพท์(Telephone No.)

โทรศัพท์มอื ถือ(Mobile phone No.)

4.ประวัติการศึกษา (Education Background)

ระดับ
Level

ปี ที่สาเร็จ
วุฒิ
สถานศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
School / College / University Year graduated Certificate

วิ ชาเอก
Major

ระดับคะแนนเฉลี่ย
(GPA.)

ปริญญาตรี
Bachelor
อนุปริญญา/ปวส.
High Vocational
มัธยมปลาย /ปวช.
High School/Vocational
5.ประวัติการฝึ กอบรม/ดูงาน/ฝึ กงาน Job Training/Inspection/Apprenticeship

ชื่อหลักสูตร
(Course)

สถาบัน
(Institute)

วุฒทิ ไ่ี ด้รบั
(Degree/Certificate)

ระยะเวลา
(Period)
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6.ความสามารถพิ เศษ (โปรดระบุความสามารถ ดีมาก / ดี / ปานกลาง / พอใช้) / Special Abilities
ความสามารถพิเศษ

ดีมาก
Very Good

(Talent)

ระดับความสามารถ
ดี
ปานกลาง
Good
Moderately

พอใช้
Poor

6.1 ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ / Computer Ability
1)
2)
3)
4) อื่นๆ (ระบุ) /Others (identify).................................................
6.2 ความสามารถทางภาษา / Language Ability
1) ภาษาไทย / Thai
2) ภาษาอังกฤษ / English
3) ภาษาจีน / Chinese
4) อื่นๆ (ระบุ) / Others (identify)...............................................
7.โปรดแนบเอกสารต่อไปนี้ (Attachment) (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา sign on the documents to verify)
[
[
[
[

] สาเนาใบแสดงผลการเรียน (a copy of official transcript)
] สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (a copy of personal ID)
] สาเนาบัตรนักศึกษา (a copy of Student ID)
] อื่นๆระบุ

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลข้างต้นและหลักฐานประกอบทีแ่ นบมาพร้อมนี้เป็ นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าพร้อมทีจ่ ะ
ปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา ตามระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการอย่างเคร่ งครัด
I certify that the information provided in this application is complete and accurate to the best of my knowledge. I have
read the program announcement. I agree to abide by the provisions, requirements and selection process of the
program and follow all the regulations pertaining to the Cooperative Education Program and the workplace strictly.

ลงชื่อนักศึกษา / Student’s Signature
)

(
/

/
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ชือ่ -สกุล(นักศึกษา).............................................................................คณะ..................................................โทร.........................
สถานประกอบการทีเ่ ลือกเข้าปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึกษา
(Establishments that choose to work cooperative education)

อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อับดับที่ 3
วัน/เดือน/ปี ทอ�ี อกปฏิ บตั ิ งาน ตัง� แต่วนั ท.�ี ..........................................ถึงวันท.�ี ..............................................
ส่วนที่ 2 ผลการพิ จารณา (สําหรับภาควิชาหรือสาขาวิชา พิจารณา)
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

หมายเหตุ

1. ความพร้อมทางวิชาการ (พิจารณาจากผลการเรียน) □
□
……………………………
2. ความประพฤติ
□
□
..…………….……………
3. สถานประกอบการทีไ่ ด้ไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา……………………………………………………………………………………
4. ทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………………………………
5. ผูต้ ดิ ต่อประสานงาน (ผูท้ จ�ี ะให้เรียนหนังสือราชการถึง กรุณา ใส่ชอ�ื - นามสกุล รวมไปถึงตําแหน่งทีถ� กู ต้อง)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ).................................…….............

(........................................................)
อาจารย์สหกิจศึกษา/เจ้าหน้าทีส่ หกิจศึกษา

วันที.่ ........................................................

ความเห็นของหัวหน้ าภาควิ ชา
□ สามารถไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาได้
□ รอพิจารณาในโอกาสต่อไป…………………………………………………………………………………………………………
□ เสนอชือ่ อาจารย์นิเทศ………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ).................................…….............
(........................................................)
หัวหน้าภาควิชา/ประธานอาจารย์นิเทศ

วันที.่ ........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ส่วนที่ 3 ผลการพิ จารณา (สาหรับสถาบันสหกิจศึกษาฯ พิจารณา)
สถาบันสหกิจศึกษาฯได้พจิ ารณาความเหมาะสมของนักศึกษารายนี้แล้ว ขอแจ้งผลการพิจารณาดังนี้
□ สามารถไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาได้
□ รอพิจารณาในโอกาสต่อไป
□ อื่น ๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ).................................…….............
(........................................................)
วันที.่ ........................................................
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