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                    แบบ   สก 1 
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               IT Cooperative  Education  Center 
 

ใบสมัครงานสหกิจศึกษา 
APPLICATION FOR CO-OP JOB 
 
ชื่อสถานประกอบการท่ีตองการสมัคร.............................................................................................................................. 
Name of employer………………………………………………………………………………………………………. 
สมัครงานในตําแหนง……………………………………………………หมายเลขงาน.................................................. 
Position Sought………………………………….…………….……… Job Number…………….……………………… 
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จาก.........................................................................ถึง.................................................... 
Period of working from…………………………………………………..Until……………………….………………… 
 

ขอมูลสวนตัวนกัศึกษา ( Student Personal Data) 

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นางสาว)....................................................................................................................................... 
Name & Surname (Mr./Miss.)……………………………………………………………………………………….... 
รหัสนักศึกษา……………………………………………….เบอรโทรศัพท................................................................. 
Student Identification No.…………………………………Telephone No................................................................. 
สาขาวิชา........................................................................................................................................................................ 
School…………………………………………………………………………………………………………………. 
นักศึกษาชั้นปท่ี...................................ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา........................................................................................... 
Year in School……………………….Name of academic advisor…………………………………………………… 
เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาท่ีผานมา...........................................เกรดเฉลี่ยรวม................................................................. 
GPA for most recently completed semester  year………… GPAX for all courses completed to date……………… 

รูปถาย 
หนาตรง 

ขนาด 1 นิ้ว 
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บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี............................................ออกให ณ ......................................................................... 
Identification Card No. ………………………………….Issue at…………………………………………………… 
เม่ือวันท่ี..........................................................................หมดอายุวันท่ี........................................................................ 
Issue date…………………………………………….Expiry date…………………………………………………… 
เชื้อชาติ......................................สัญชาติ................................ศาสนา........................................................................... 
Race…………………………..Nationality…………………………Religion……….……..………………………. 

วันเดือนปเกิด................................................สถานท่ีเกิด................................................อายุ.....................................ป 
Date of Birth…………….…………………Place of birth…………………………….Age……..……………Years 
เพศ......................................................สวนสูง........................................ซม. น้ําหนัก............................................กก. 
Sex…………………………………...Height………………………….cm.  Weight……….…………………...Kg. 
โรคประจําตัว ระบุ....................................................................................................................................................... 
Chronicle  disease: specific………………………………………………………………………………………….. 
ท่ีอยูในภาคการศึกษานี(้Address this semester) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท(Tel.).................................................โทรสาร(Fax)………………………………………………………… 
E-mail………………………………………………………………………………………………………………… 
ท่ีอยูถาวร(Permanent address) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท(Tel)…………………………..........โทรสาร(Fax)………………………………………………………… 
บุคคลท่ีติดตอไดกรณีฉุกเฉิน(Emergency case contact to) 
ชื่อ – นามสกุล..........................................................................................ความเกี่ยวของ.............................................. 
Name & Surname……………………………………………..........………Relation……………………………….. 
อาชีพ.......................................................................สถานท่ีทํางาน.............................................................................. 
Occupation……………………….……………….Place of work………………………………….……………….. 
ท่ีอยู(Address) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท(Tel.)…………………………………โทรสาร(Fax)……………………. E-mail………………………… 
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ขอมูลครอบครัว (Family details) 
 
ชื่อบิดา................................................................อายุ......................ป          อาชีพ..................................................... 
Father’s name………………….........................Age……………Years    Occupation………………………….... 
ชื่อมารดา..................................................................อายุ........................ป อาชีพ......................................................... 
Mother’s name…………………………………Age……………Years  Occupation……………..……………. 
ท่ีอยู(Address)........................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท..................................................................................... 
จํานวนพ่ีนอง........................................คน       เปนบุตรคนท่ี................................ตามรายละเอียดขางลางดังนี ้
No. of relatives……………………….Persons     You are the ……………………..as follows: 
ลําดับ

ท่ี 
NO. 

ชื่อและนามสกุล 
Name & Surname 

อาย ุ
Age 

อาชีพ 
Occupation 

ตําแหนง 
Position 

     
     
     
     

 
ประวัติการศึกษา (Education Background) 

ระดับ 
Level 

สถานศึกษา 
School/college/ 

University 

ปท่ีเริ่ม 
Year attended 

ปท่ีจบ 
Years 

graduated 

วุฒิการศึกษา 
Certificate 

วิชา 
Major 

ประถม
(Primary) 

     

มัธยมตน
(Secondary) 

     

มัธยมปลาย 
(High School) 

     

 ปริญญา 
(Higher 

Education) 
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ความสามารถทางภาษา (Languages Ability) 
ภาษา
(Language) 

ฟง(Listening) พูด(Speaking) อาน(Reading) เขียน(Writing) 
Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor 

อังกฤษ
(English) 

            

จีน(Chinese)             
 

อื่น(other) 
ระบุ
..................... 

            
 
 
 

ประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (Previous Training) 

แนบเอกสารเพ่ิมเติมมาพรอมนี้ (Additional pages are attached) 
ระยะเวลาการฝก สถานท่ีฝก/ท่ีอยู 

Organization/Address 

ตําแหนง/หัวขออบรม/หนาท่ี 
Position/Topics/Job titles 

/Job description จาก(From) ถึง(Until) 

    
    
    
    

จุดหมายอาชีพ (Career Objectives) 
ระบุงานและลักษณะงานอาชีพที่นิสิตสนใจ 

(Indicate your career objectives, fields of interest and job preference) 

 
1……………………………………………………………………………………................................................. 

 
 
2................................................................................................................................................................................. 
 
 
3…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ความสามารถพิเศษและเกียรติท่ีคุณไดรับ 
Special Ability and Honor Received 

 
1………………………………………………………………………………………………………..………………… 
2…………………………………………………………………………………………………………………..……… 
3………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
ความสามารถอื่นๆ Other Skills 
ความสามารถทางคอมพิวเตอร(Computer Ability) 
………………………………………………………………………….………………………………………................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ใบขับข่ี (Driver license)  
� รถยนต (Car) ใบอนุญาตเลขท่ี (Driver license No.)…………………………………………………………………… 
� จักรยานยนต (Motor Cycle) ใบอนุญาตเลขท่ี (Driver license No.)…………………………………………............... 
กีฬา (Sport)……………………………………………………………………………………………………….……… 
 
โปรดอธิบายใหผูอื่นรูจักทานดีข้ึน  
Please explain yourself to make other people understand you better 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความท้ังหมดเปนความจริงและถูกตองทุกประการ 
I hereby confirm that at the answer and statements given by me in the application are true and correct in every aspect. 

 
 

................................................................................................ 
      ลายเซ็นผูสมัคร(Applicant signature) 
 

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

       วันท่ี(Date)……………………………………………. 


