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รูปถาย
หนาตรง
ขนาด 1 นิ้ว

1. ชื่อสถานประกอบการทีต่ องการสมัคร (Name of employer) …………………………………………..…………………………………….……
สมัครงานในตําแหนง (Position sought) ………………………………………………………….…..………………………………….…………………...
หมายเลขงาน (Job number)………………………………………………………………….………………………………..…………………….................
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Period of working) จาก (From) ……………….……….…..… ถึง (Until)…………..………………….
2. ขอมูลสวนตัวนักศึกษา (Student personal data)
ชื่อ – สกุล
ไทย (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………...
Name - Surname English (Mr./Ms/Miss.)……………………………………………………………………………………………………………
รหัสนักศึกษา
(Student identification No.)………………………….…………………………………………...……………….............
หลักสูตร (School) …………………………………….…………….สาขาวิชา (Department) ………….………………..…………………………….
นักศึกษาชัน้ ปที่ (Years in school) ……………………………………………………………………………………………….……………………………..
อาจารยที่ปรึกษา (Name of academic advisor) ……………………………………………….…………………………….……………………..…..
เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาที่ผานมา (GPA for most recently completed academic year) ……….……………………………………
เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX for all courses completed to date) ………………………………………..……………………………….……………
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ (Identification card No.)
ออกให ณ (Issue at)……………………….....เมื่อวันที่ (Issue date)…………………......หมดอายุวันที่ (Expiry date)…….……….………
เชื้อชาติ(Race) ……………………………….….สัญชาติ (Nationality)…………..……….….ศาสนา (Religion)………..…………………………..
วันเดือนปเกิด (Date of birth)…………………………………..สถานที่เกิด (Place of birth)…………………………..……………………………
อายุ (Age)…..……ป เพศ (Sex)…….…. หมูโลหิต(Blood group)…..…… สวนสูง (Height)…….….ซม. น้ําหนัก (Weight)…….…กก.
โรคประจําตัวระบุ (Chronicle disease: specify) …………………….………………………….…………………………………………………………
ที่อยูในภาคการศึกษานี้ (Address this semester) ……………………….…………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………………………………………
โทรศัพท (Telephone No.)………………..….มือถือ (Mobile phone No.)………………………..โทรสาร(Fax No.)…………..….………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E – mail) ………………………………………………………….…………………………………………………………………….
ที่อยูถาวร (Permanent Address) ……………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
โทรศัพท (Telephone No.)……………..……….มือถือ (Mobile phone No.)………………………..โทรสาร(Fax No.)………..….………
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3. บุคคลที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน (Emergency case contact to)
ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) (Name - Surname)…………………..…………….…………………………………………………………………….
ความเกี่ยวของ (Relationship) ………………....................................................................................................................................
อาชีพ (Occupation)………………………………………………………………………………………..…………………………………………..………………
สถานทีท่ ํางาน (Place of work)……………………………………………………….…………………..……………………………………….…………..
ที่อยู (Address) ………………………………………………………….………………………………………..…………………………………….………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….………………………………….…………………
โทรศัพท (Telephone No.)………………….มือถือ (Mobile phone No.)……………………..…..โทรสาร(Fax No.)……..……..………
ขอมูลครอบครัว (Family details)
ชื่อบิดา (Father’s name) ……………………………………………………………………………….…………………..… อายุ (Age)………………. ป
อาชีพ (Occupation)……………………………………………..……….……………………………………………………………………………………………
ชื่อมารดา (Mother’s name)………………………………………………………………………………………….….…… อายุ (Age)………………. ป
อาชีพ (Occupation)…………………………………..………………….……………………………………………………………………………………………
ที่อยู (Address)………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……………………………………
โทรศัพท (Telephone No.)……………………………………………………………………………………………………………………..………………….
จํานวนพี่นอง (No. of relatives) ………………....…คน เปนบุตรคนที่ (You are the)……………...……… ตามรายละเอียดขางลางนี้
ลําดับที่
(No.)
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – นามสกุล
(Name - Surname)

อายุ
(Age)

อาชีพ
(Occupation)

ตําแหนง
(Position)
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4. ประวัติการศึกษา (Education background)
ระดับ
Level

สถานศึกษา
School/College/University

ปที่เริ่ม
Year
attended

ปที่จบ
Year
graduated

วุฒิการศึกษา
Certificate

วิชา
Major

ประถม
Primary
มัธยมตน
Secondary
มัธยมปลาย
High School
ต่ํากวาอนุปริญญา
Vocational
อนุปริญญา
High Vocational
มหาวิทยาลัย
University
5. ประวัติการฝกอบรมหรือปฏิบัติงาน (Previous Training)

ชวงเวลา
Training Period

แนบเอกสารเพิ่มเติมมาพรอมนี้ (Additional pages are attached)
ตําแหนง / หัวขออบรม / หนาที่
สถานทีป่ ฏิบัตงิ าน / ที่อยู
Position / Topics / Job title / Job description
Organization / Address
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6. จุดมุงหมายอาชีพ (Career objectives)
ระบุสายงานและลักษณะงานที่นักศึกษาสนใจ (Indicate your career objectives, files of interest and job preference)
1. ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. กิจกรรมนอกหลักสูตร (Student activities)
ระยะเวลา (Years)
ตําแหนงและหนาที่ (Position / Responsibility)
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. ความสามารถทางภาษา (Language Ability)
ฟง (Listen)
พูด (Speaking)
Good / Fair / Poor
Good / Fair / Poor

อาน(Read)
เขียน (Writing)
Good / Fair / Poor Good / Fair / Poor

ภาษาอังกฤษ (English)
ภาษาจีน (Chinese)
ภาษาอื่นๆ (Other) ระบุ

9.รางวัลและความสามารถพิเศษทางดานอื่นๆ
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)…………..………….…………….….….ผูสมัคร
(………………………………………..…..…)
วันที…่ ……..…/…………….……/………...…….
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