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ข้อมูลส่วนตัวนิสิต (APPLICANT 'S INFORMATION) 
 

ชื่อ/Name     นามสกุล/Surname       

รหัสนิสิต/Student ID No.    โทรมือถือ/Tel.        

อีเมล์/E-mail               

สาขาวิชา/Major (  )  วิทยาการคอมพิวเตอร์     (  )  เทคโนโลยีสารสนเทศ     

   (  )  วิศวกรรมซอฟต์แวร์    (  ) ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

ระยะเวลาปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วันที่     ถึง      
 

ชื่อสถานประกอบการที่ต้องการสมัคร    

รอบท่ี ................... 

บริษัท/Employer Name             

สมัครงานในต าแหน่ง/Position            

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (APPLICATION FOR COOPERATIVE EDUCATION JOB) 
ผู้ให้ข้อมูล : นสิิต 
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รูปถ่าย 1 น้ิว 
Recent Photo 

of 
Applicant 

(1"x1") 

ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (APPLICATION FOR COOPERATIVE EDUCATION JOB) 
ผู้ให้ข้อมูล : นิสิต 

 

ข้อมูลส่วนตัวนิสิต Student Personal Data: 

ชื่อ-นามสกุล (นาย, นางสาว)      ชื่อเล่น   

Name - Surname (Mr/Miss.)          

รหัสนิสิต  ชั้นปีที่  สาขาวิชา      

คณะ     เกรดเฉลี่ย   เกรดเฉลี่ยสะสม   

เลขที่บัตรประชาชน   วันที่ออกบัตร /    / วันที่หมดอายุ /    /  

โรคประจ าตัว ระบุ   ไม่มี    มี(โปรดระบุ)           

สถานที่เกิด        วันเดือนปีเกิด   /         /  อายุ.   

สัญชาติ    ศาสนา   เพศ  ส่วนสูง cm       น้ าหนัก kg    

การเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้ชาย):   ยังไม่ไดเ้กณฑ/์อยู่ในระหว่างการผ่อนผัน   ผ่านการเกณฑ์ทหาร  ได้รับการยกเว้น 

ข้อมูลครอบครัว Family Data: 

ชื่อบิดา        มีชีวิตอยู่   ถึงแก่กรรม อาชีพ      
ที่อยู่            โทรศัพท์   
ชื่อมารดา      มีชีวิตอยู่   ถึงแก่กรรม อาชีพ      
ที่อยู่            โทรศัพท์   
เป็นบุตร/ธิดาคนที่   ของครอบครัว จ านวนพี่น้อง  คน ประกอบด้วย  

ชื่อ-นามสกุล อายุ ความสัมพันธ์ อาชีพ 

    

    

    

ที่อยู่อาศัย Address: 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้              
               

โทรศัพท์    โทรสาร       มือถือ     

E-mail Address               

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน             
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บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน In Case of Emergency Please Contact: 

ชื่อ – นามสกุล         ความสัมพันธ์กับผู้สมัครเป็น   

ที่อยู่ที่ติดต่อได้              
               

โทรศัพท์    โทรสาร      มือถือ      

E-mail Address               

ประวัติการศึกษา และฝึกอบรม Educational and Training Background: 

 

การฝึกอบรม หัวข้อฝึกอบรม หน่วยงาน 
ที่ให้การฝึกอบรม/ฝึกงาน 

ช่วงเวลาที่ฝึกอบรม  
(วัน/เดือน/พ.ศ.) 

    

    

    

    

 
ความสามารถพิเศษ Skills: 

 

การศึกษา ชื่อสถานศึกษา สาขาวิชา วุฒิท่ีได้รับ ช่วงเวลาที่ศึกษา เกรดเฉลี่ย 

ปฐมศึกษา  -    

มัธยมศึกษา  -    

ปริญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา  ก าลังศึกษา   

ภาษาต่างประเทศ Excellent Good Fair Poor คอมพิวเตอร์ Excellent Good Fair Poor 
English     Word     

Japanese     Excel     
Chinese     Internet     
กีฬา/ดนตรี Excellent Good Fair Poor อ่ืนๆ Excellent Good Fair Poor 
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ความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์ 

Development Tool Programming Lang DBMS OS & Application Computer System & 
Other 

 MS C#.MET V. ___    C/C++  MS SQL Server V. ___    MS Windows  Client & Server 

 MS VB.MET V. ___    JAVA  Oracle   Server V. ___    MS Windows Server  Object Oriented Prog. 

 MS ASP.MET V. ___    Visual Basic  MS Access V. ___    Unix  TCP/IP 

 MS Access V. ___    COBOL  DB2  Linux  3-Tier Application 

 Crystal Report V. __  RPG AS400  My SQL  MS Word  Web Service 

 Oracle Developer  SQL Command  Informix  MS Excel  Design Pattern 

 Delphi  SQL Store Procedure  Other ………………………  MS Project  IIS 

 WAP Programming  PL/SQL   MS Power Point  Apache 

 Mobile Programming  HTML   MS Visio  Data Warehouse 

 WebSphere  PHP   Photoshop  AJAX 

 Eclipse  ASP   CORBA  XML 

 Other ……………………  JSP   ACCPAC  Other …………………… 

  VB Script   ERP  

  JAVA Script   Other ……………………  

  Shell Script    

  Pascal    

  Assembly    

  Other ……………………    

 

ประสบการณ์การปฏิบัติงานและกิจกรรมนิสิต Work Experience & Student Activities: 
 

ช่วงเวลา-ปี องค์กร/กิจกรรม ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
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รางวัลที่ดีรับ Awards: 
 

ช่วงเวลา-ปี องค์กร/กิจกรรม ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 

    

    

    

    

 
จุดหมายงานอาชีพ Career Visions: 
 
ระบุสายงานและลักษณะงานอาชีพที่นิสิตสนใจ ( List your career goals, fields of interest and job preferences.) 

1.                
2.                
3.                
4.                

 เอกสารประกอบการพิจารณาที่ส่งมาด้วย Additional Information: 
 

  เอกสารรับรองการศึกษา   ส าเนาบัตรนิสิต 
  Curriculum Vitae (CV)   ใบประกาศนียบัตร   
  อ่ืนๆ (        ) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดข้างต้นและหลักฐานต่างๆ ที่ แนบพร้อมกับใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ 
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้ลงช่ือไว้เป็นหลักฐานด้านล่างนี้  

 

             ลงชื่อ      ผู้สมัคร 
        (     ) 

                 วันที่     / /  
 


