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ใบสมัครฝึกงาน 

 
ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)  
ชื่อ (นาย/นางสาว) ...................................................................... นามสกุล...........................................................................  
Name (Mr./ Ms.) ........................................................................ Surname ............................................................................. 
โทรศัพท์(บ้าน)Phone number(Home)............................................... มอืถือ (Mobile) .................................................................. 
Email ..................................................................................................................  

วัน/เดือน/ปีเกิด(Date-of-birth)....................................เลขบัตรประชาชน (ID Identification Card).................................................... 
 

การศกึษา (Education)  
ชื่อสถานศึกษา(Institution).................................................................... คณะ(Faculty) ............................................................ 
สาขาวิชา(Major)..........................................................................ชั้นปทีี(่Year)………........... เกรดเฉลี่ย (GPAX).......................  
 

ที่อยู่ปัจจบุัน (Present Address)  
บ้านเลขที(่Address)...............................ถนน/ซอย)(Street)......................................ตาบล/แขวง(District) ...................................  
อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด(City)...........................................รหัสไปรษณีย์(Postal Code) ..................... 
โทรศัพท์ (บ้าน(Phone Number Home)) .....................................................  
 
บุคคลตดิต่อในกรณีเร่งด่วน (Emergency Contact)  
ชื่อ(Name)................................................................ นามสกุล(Surname) ............................................................................... 
ความสัมพันธ(์Relationship) ............................................................................  
โทรศัพท์(Phone)................................................ มือถือ(Mobile).................................................................  
 
ทักษะและความสามารถ (Skill and Ability) 

ภาษา 

(Languages) 

พูด (Speaking) อ่าน (Reading) เขียน (Writing)  คอมพิวเตอร์/โปรแกรม 

(Computer/Program) Good Fair Little Good Fair Little Good Fair Little 

English           

Thai           
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ข้อมูลการฝกึงาน  

ช่วงเวลาฝึกงาน  
      เริ่มตั้งแต ่วันที่ …….. เดือน ……………………พ.ศ. ……….  ถึง วันที่ …….. เดือน ……………………….พ.ศ. ……..… 
  รวมจ านวน …………. วัน 
 
หน่วยงานที่ต้องการฝึกงาน 
 
 Application Developer 

          Technical Support 

            Sales Marketing 

  

  

  

 Others ……………………………………………………………………………. 

 

โปรดระบุกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ท าระหว่างเรียน (Please include the activities of the University, Joined during the study).

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ความคาดหวังจากการฝกึงานในครั้งนี้ (Expectation

 

from Internship)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ลงช่ือ (Signature) ………………..………………………………………………… 

(………………………………………………………………..) 

………..……/……………………………/………………… 
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