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ใบสมคัรโครงการสหกิจศึกษา 
                 Application Form for Cooperative Education Program                Photo 

1.ข้อมลูส่วนตวันักศึกษา(Student personal data) 

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ไทย                                                                                                

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

รหสันกัศกึษา (Student identification No.)                                                                                  

ภาควชิา (Department)                                        สาขา                                                                   

คณะ(Faculty)                                               หลกัสตูร(Program)                                               

นกัศกึษาชัน้ปีที ่(Year in school)                 อาจารยท์ีป่รกึษา (Advisor)                                              

เกรดเฉลีย่ภาคการศกึษาทีผ่่านมา (GPA)                  เกรดเฉลีย่รวม (GPAX)                                      

วนัเดอืนปีเกดิ                  อาย ุ        ปี   ช่วงระยะเวลาทีอ่อกสหกจิศกึษาวนัที ่                 ถงึวนัที ่                                                                                                                                                                                         

 (Date of birth)   (Age)   

 ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(Registered Address)                                                                   

                                                                   โทรศพัท(์Telephone No.)                   

ทีอ่ยูใ่นภาคการศกึษานี้(Address this semester)                                                                   

                                                                   โทรศพัท(์Telephone No.)                   

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

ภาวะทางทหาร   [   ]ไดร้บัการยกเวน้  [   ]ปลดเป็นทหารกองหนุน [   ]ยงัไม่ไดร้บัการ

เกณฑ ์ 

(Military status)   (Exempted)   (Served)    (Not yet served) 

2.ข้อมลูครอบครวั (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.บคุคลทีติ่ดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency case contact to) 

ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว)                                                      ความเกีย่วขอ้ง         

 (Name & Surname)                                                               (Relation) 

อาชพี                                         สถานทีท่าํงาน                            

(Occupation)         (Place of work)      

ทีอ่ยู(่Address)                                                                                   

โทรศพัท(์Telephone No.)                          โทรศพัทม์อืถอื(Mobile phone No.)        
 
 
4.ประวติัการศึกษา (Education Background) 
 
 

ระดบั 

Level 

 

สถานศึกษา 

School / College / University 

ปีท่ีสาํเรจ็

การศึกษา  

Year graduated 

วฒิุการศึกษา 

Certificate 

 

วิชาเอก  

Major 

 

ระดบัคะแนนเฉลี่ย 

(GPA.) 

ปรญิญาตร ี

Bachelor 

     

อนุปรญิญา/ปวส. 

High Vocational 

     

มธัยมปลาย /ปวช. 

High School/Vocational 

     

 

 

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

 

ชื่อหลกัสตูร 

(Course) 

สถาบนั 

(Institute) 

วฒุทิีไ่ดร้บั 

(Degree/Certificate) 

ระยะเวลา 

(Period) 
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7.โปรดแนบเอกสารต่อไปน้ี (Attachment) (พร้อมลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนา sign on the documents to verify) 

[   ] สาํเนาใบแสดงผลการเรยีน (a copy of official transcript) 

[   ] สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน (a copy of personal ID) 

[   ] สาํเนาบตัรนกัศกึษา (a copy of Student ID) 

 [   ] อื่นๆระบ ุ                                                                

 

 

ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าขอ้มลูขา้งตน้และหลกัฐานประกอบทีแ่นบมาพรอ้มน้ีเป็นความจรงิทุกประการ และขา้พเจา้พรอ้มทีจ่ะ

ปฏบิตังิานสหกจิศกึษา ตามระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสหกจิศกึษาของมหาวทิยาลยั และสถานประกอบการอย่างเคร่งครดั 

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 

 
ความสามารถพิเศษ 

(Talent) 

ระดับความสามารถ 

ดีมาก 

Very Good 

ดี 

Good 

ปานกลาง 

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) ภาษาองักฤษ / English     

3) ภาษาจีน / Chinese     

4) อื่นๆ (ระบุ) / Others (identify)...............................................     
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ชือ่-สกลุ(นักศึกษา)...................................................................................................................... 

สถานประกอบการทีเ่ลือกเข้าปฏิบติังานสหกิจศึกษา  

(Establishments that choose to work cooperative education) 

อนัดบัที ่1                                                                                                                         

อนัดบัที ่2                                                                                                                         

อบัดบัที ่3                                                                                                                         
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ส่วนท่ี 2 ผลการพิจารณา (สาหรบัภาควชิาหรอืสาขาวชิา พจิารณา)  

เหมาะสม  ไม่เหมาะสม       หมายเหต ุ 

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

2. ความประพฤต ิ     □   □           ..…………….……………  

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

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

5. ผูต้ดิต่อประสานงาน……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

(........................................................) 
อาจารย์สหกจิศกึษา/เจา้หน้าทีส่หกจิศกึษา 

วนัที.่........................................................ 

 ความเหน็ของหวัหน้าภาควิชา   

□ สามารถไปปฏบิตังิานสหกจิศกึษาได ้ 

□ รอพจิารณาในโอกาสต่อไป………………………………………………………………………………………………………… 

□ เสนอชื่ออาจารยน์ิเทศน์……………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

(........................................................) 
      หวัหน้าภาควชิา/ประธานอาจารย์นิเทศ 

วนัที.่........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนท่ี 3 ผลการพิจารณา (สาํหรบัสถาบนัสหกจิศกึษาฯ พจิารณา) 

สถาบนัสหกจิศกึษาฯไดพ้จิารณาความเหมาะสมของนกัศกึษารายนี้แลว้ ขอแจง้ผลการพจิารณาดงันี้  

□ สามารถไปปฏบิตังิานสหกจิศกึษาได ้ 

□ รอพจิารณาในโอกาสต่อไป  

□ อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………………………… 

 

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

   (........................................................) 
ผูอ้ํานวยการสถาบนัสหกจิศกึษาและพฒันาสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ไทย-เยอรมนั 



 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

วนัที.่........................................................ 
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