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ใบสมคัรโครงการสหกิจศึกษา 
   Application Form for Cooperative Education Program Photo 

     หลกัสตูร(Program)

     อาจารยท์ีป่รกึษา (Advisor)

1.ข้อมูลส่วนตวันักศึกษา(Student personal data) 

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ไทย   

Name & Surname (Mr./Mrs./Miss.) English 

รหสันกัศกึษา (Student identification No.)  

สาขา(Department)     

คณะ(Faculty)

นกัศกึษาชัน้ปีท่ี (Year in school)        

เกรดเฉล่ยีภาคการศกึษาท่ผี่านมา (GPA) เกรดเฉลีย่รวม (GPAX)           

วนัเดอืนปีเกดิ               อาย ุ  ปี   เพศ               ส่วนสงู    น ้าหนกั   
 (Date of birth)          (Age)  (Gender)  (Height)              (Weight) 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(Registered Address)          

   โทรศพัท(์Telephone No.)

ทีอ่ยูใ่นภาคการศกึษานี้(Address this semester)          

   โทรศพัท(์Telephone No.)

โทรศพัทม์อืถอื(Mobile phone No.)            (E-mail)              

ภาวะทางทหาร  [   ]ไดร้บัการยกเวน้  [   ]ปลดเป็นทหารกองหนุน [   ]ยงัไมไ่ดร้บัการเกณฑ ์
(Military status) (Exempted)   (Served)    (Not yet served) 

2.ขอ้มูลครอบครวั (Family details) 

บดิา ชื่อ-สกุล              อาย ุ         ปี  อาชพี         
(Father’s name-surname)  (Age)           (Occupation) 

ทีอ่ยู ่         โทรศพัท ์    
(Address) (Telephone No.) 

มารดา ชื่อ-สกุล              อาย ุ         ปี  อาชพี         
(Mother’s name-surname) (Age)          (Occupation) 

ทีอ่ยู ่         โทรศพัท ์    
(Address) (Telephone No.) 

รูปถ่าย 
หนา้ตรง 

ขนาด ๑ น้ิว 
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3.บุคคลทีติ่ดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency case contact to) 

ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว)    ความเกีย่วขอ้ง  
 (Name & Surname)                (Relation) 
อาชพี           สถานทีท่ างาน
(Occupation)  (Place of work)  
ทีอ่ยู(่Address)    

โทรศพัท(์Telephone No.)                 โทรศพัทม์อืถอื(Mobile phone No.) 

4.ประวติัการศกึษา (Education Background) 

ระดบั 
Level 

สถานศึกษา 
School / College / University 

ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา  

Year graduated 

วฒิุ
การศึกษา 
Certificate 

วิชาเอก 
Major 

ระดบัคะแนนเฉล่ีย 
(GPA.) 

ปรญิญาตร ี
Bachelor 

อนุปรญิญา/ปวส. 
High Vocational 

มธัยมปลาย /ปวช. 
High School/Vocational 

5.ประวติัการฝึกอบรม/ดงูาน/ฝึกงาน Job Training/Inspection/Apprenticeship 

ชื่อหลกัสตูร 
(Course) 

สถาบนั 
(Institute) 

วุฒทิีไ่ดร้บั 
(Degree/Certificate) 

ระยะเวลา 
(Period) 
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7.โปรดแนบเอกสารต่อไปน้ี (Attachment) (พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนา sign on the documents to verify) 

[   ] ส าเนาใบแสดงผลการเรยีน (a copy of official transcript) 

[   ] ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (a copy of personal ID) 

[   ] ส าเนาบตัรนกัศกึษา (a copy of Student ID) 

 [   ] อื่นๆระบ ุ

ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าขอ้มลูขา้งตน้และหลกัฐานประกอบทีแ่นบมาพรอ้มนี้เป็นความจรงิทกุประการ และขา้พเจา้พรอ้มทีจ่ะ
ปฏบิตังิานสหกจิศกึษา ตามระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสหกจิศกึษาของมหาวทิยาลยั และสถานประกอบการอยา่งเคร่งครดั 
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. 

ลงช่ือนกัศึกษา / Student’s Signature
(    ) 

           /  /        

6.ความสามารถพิเศษ (โปรดระบคุวามสามารถ ดีมาก / ดี / ปานกลาง / พอใช้) / Special Abilities 

ความสามารถพเิศษ 
(Talent) 

ระดบัความสามารถ 
ดมีาก 

Very Good 
ด ี

Good 
ปานกลาง 

Moderately 
พอใช้ 
Poor 

6.1 ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ / Computer Ability 
1) 

2) 
3) 
4) อ่ืนๆ (ระบุ) /Others (identify).................................................

6.2 ความสามารถทางภาษา / Language Ability 
1) ภาษาไทย / Thai
2) ภาษาองักฤษ / English
3) ภาษาจีน / Chinese
4) อ่ืนๆ (ระบุ) / Others (identify)...............................................
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สาํหรับเจา้หนา้ที�สหกิจศึกษา (ใหน้าํส่งเจา้หนา้ที� TGDE) 
ชือ่-สกลุ(นักศึกษา).............................................................................คณะ..................................................โทร......................... 
สถานประกอบการทีเ่ลือกเข้าปฏิบติังานสหกิจศึกษา  
(Establishments that choose to work cooperative education) 
อนัดบัที ่1
อนัดบัที ่2 
อบัดบัที ่3 
วนั/เดือน/ปี ท �อีอกปฏิบติังาน   ตั�งแต่วนัท �.ี..........................................ถึงวนัท �.ี.............................................. 

 ส่วนที่ 2 ผลการพิจารณา (สําหรบัภาควชิาหรอืสาขาวชิา พจิารณา) 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม      หมายเหต ุ 

1. ความพรอ้มทางวชิาการ (พจิารณาจากผลการเรยีน)  □ □ …………………………… 

2. ความประพฤติ □ □  ..…………….……………  

3. สถานประกอบการทีไ่ดไ้ปปฏบิตังิานสหกจิศกึษา……………………………………………………………………………………

4. ทีอ่ยูต่ดิต่อสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………………………………

5. ผูต้ดิต่อประสานงาน (ผูท้ี�จะใหเ้รยีนหนงัสอืราชการถงึ กรณุา ใสช่ื�อ - นามสกุล รวมไปถงึตาํแหน่งที�ถกูตอ้ง)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

อาจารยส์หกจิศกึษา/เจา้หน้าทีส่หกจิศกึษา 
วนัที.่........................................................ 

ความเหน็ของหวัหน้าภาควิชา 
□ สามารถไปปฏบิตังิานสหกจิศกึษาได้
□ รอพจิารณาในโอกาสต่อไป…………………………………………………………………………………………………………

□ เสนอชือ่อาจารยนิ์เทศ………………………………………………………………………………………………………………

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

      หวัหน้าภาควชิา/ประธานอาจารยน์ิเทศ 
วนัที.่........................................................ 

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

ส่วนท่ี 3 ผลการพิจารณา (ส าหรบัสถาบนัสหกจิศกึษาฯ พจิารณา) 
สถาบนัสหกจิศกึษาฯไดพ้จิารณาความเหมาะสมของนกัศกึษารายน้ีแลว้ ขอแจง้ผลการพจิารณาดงันี้  
□ สามารถไปปฏบิตังิานสหกจิศกึษาได้
□ รอพจิารณาในโอกาสต่อไป
□ อื่น ๆ โปรดระบ…ุ……………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ).................................……............. 
   (........................................................) 
วนัที.่........................................................ 

กรณุากรอกทกุชอ่งและนําเอกสารสง่เจา้หน้าที�สหกจิศกึษา TGDE 4/4




