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ใบสมัครขอออกฝึกการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
 

ชื่อสถานประกอบการที่ต้องการสมัคร  (Name of employer)      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ที่อยู่สถานประกอบการ
.........................................................................................................................................................................................  
เบอร์โทรศัพท์.............................................................................. โทรสาร ...................................................................... 
ระยะเวลาปฏิบัติงานออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (Period of working)               
จาก (From) ………………………………….…………………...….……. ถึง (To) …………………………………………………..……..……… 
 
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา  (Student personal data) 
ชื่อ – สกุล ไทย (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………….………............................ 
Name & Surname (Mr./Ms/Miss.) …………………………………………………………………………….……………....................... 
รหัสนักศึกษา  (Student identification No.) ……......………………………………………………………………………………......... 
หลักสูตร (Program) …………………………………………....................................................................................................... 
สาขาวชิา (Department) …………………………………………….…...... นักศึกษาชั้นปีที่ ………………………………………..……... 
อาจารย์ที่ปรึกษา …………………………………………………….…..……….................................................................................. 
เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาที่ผ่านมา …………………………...........….... เกรดเฉลี่ยรวม ……………………………………...…………. 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ (Identification card No.) ............................................................................................  
ออกให้  ณ …………………………………………………….. เม่ือวันที่ …………………….. หมดอายุวันที…่……………………………….. 
เชื้อชาติ ………………………………………. สัญชาติ ………………………………. ศาสนา ……………………………………………………. 
วันเดือนปีเกิด …………………………………..……… สถานที่เกิด ……………………………………………………………………………...... 
อายุ …………… ปี  เพศ ………….……. ส่วนสงู ………………. ซม.    น้ าหนัก ………………   กก.    หมู่โลหิต………………….. 
โรคประจ าตัวระบุ (Chronicle disease: specify) ……………………………………………………………………………………...…… 
ที่อยู่ปัจจุบนั...............................................................……………………………………………………………………………………...….. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
โทรศัพท์ ……………………………….  มือถือ …………………………………..  โทรสาร ……………………………………………....……..
อีเมล ์………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉนิ (Emergency case contact to) 
ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………..........................................................................   
ความเก่ียวข้อง ………………………………............................................................................................................................ 
อาชีพ ……………………………………………..…………………. สถานทีท่ างาน ………………………………………………………………… 

 
 

รูปถ่าย 
หน้าตรง 

ขนาด 1 นิว้ 
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ที่อยู่ (Address) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์  …………………………………. มือถือ ...........……………………….………….โทรสาร …………………………………………... 

 
 

ข้อมูลครอบครัว  (Family  details) 
ชื่อบิดา …………………………………………………………………………………………..................…… อายุ  ……………….…………. ปี    
อาชีพ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
ชื่อมารดา ………………………………………………..……………………………………………………..…  อายุ .....………………………. ปี    
อาชีพ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
ที่อยู่ (Address) …………………………………………………………………………………………………………………………………..….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 
โทรศัพท์  …………….........………..……. จ านวนพี่น้อง …………….............…… คน   เป็นบุตรคนที่ …………………................          
 
ประวัติการศึกษา  (Education background) 

ระดับ 
Level 

สถานศึกษา 
School/Institute/University 

ปีที่เร่ิม 
Year 

attended 

ปีที่จบ 
Year 

graduated 

วุฒิการศึกษา 
Certificate 

วิชา 
Major 

มหาวิทยาลยั 
University 

     

อนุปริญญา 
High Vocational 

     

ปวส. 
Vocational 

     

มัธยมปลาย 
High  School 

     

มัธยมต้น 
Secondary 

     

ประถม 
Primary 
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ประวัติการฝึกอบรมและปฏิบตัิงานฝึกประสบการณ ์ (Previous  Training) 
แนบเอกสารเพิ่มเติมมาพร้อมนี้ (Additional  pages  are  attached) 

ระยะเวลาฝึก 
Training  Period 

สถานท่ีปฏิบัติงาน / ที่อยู ่
Organization / Address 

ต าแหน่ง / หัวข้ออบรม / หน้าที่ 
Position / Topics / Job title / Job description 

จาก (From) ถึง (To) 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
จุดมุ่งหมายอาชีพ  (Career objectives) 
ระบุสายงานและลักษณะงานทีน่ักศึกษาสนใจ (Indicate your career objectives, field of interest and job 
preference) 
1.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………....................… 
3.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
4.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
5.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
6.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
7.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………....................… 
8.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
9.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
10.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
กิจกรรมนอกหลักสูตร  (Student activities) 
1.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………....................… 
3.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
4.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
5.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
6.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
7.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………....................… 
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8.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
9.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
10.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
ความสามารถทางภาษา  (Language Command) 
    ฟัง (Listen)           พูด (Speaking)            เขียน (Writing) 
                      Good/Fair/Poor          Good/Fair/Poor             Good/Fair/Poor            

 
ภาษาอังกฤษ  (English)    
ภาษาจนี  (Chinese) 
 
ภาษาอ่ืนๆ  (Other) ระบ ุ

 

 
 
 
 

 
 


