
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
ใบสมัครงานสหกิจศึกษา 

(Application Form for Cooperative Education) 

แบบสหกิจ อก. 02

 
ชื่อสถานประกอบการที่ต้องการสมัคร  
(Name of employer)  
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จาก ........ มกราคม พ.ศ.  ถึง ……… เมษายน  พ.ศ.  
(Period of working) (From)  (Until)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (Student personal data) 
ชื่อ – นามสกุล        (นาย/นางสาว)    

Name & Surname   (Mr./Miss )    

รหัสนักศึกษา (Student ID. No.) คณะ (Faculty)  

สาขาวิชา  นักศึกษาชั้นปีท่ี  เกรดเฉลี่ยรวม   

(Program) (Years in school)  (GPAX)  
อาจารย์ท่ีปรึกษาชื่อ (Name of academic advisor).  

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ออกให้ เม่ือวันท่ี หมดอายุวันท่ี  

(Identification Card No.) (Issue date) (Expire date)  
เชื้อชาติ (Race) สัญชาติ (Nationality) ศาสนา (Religion)  

วันเดือนปีเกิด อายุ ปี  เพศ  ส่วนสูง ซม.  น้ําหนัก   กก.  
(Date of birth) (Age) (Year) (Sex) (Height) (cm) (Weight) (kg) 
โรคประจําตัว ระบุ (Chronicle disease: specific)  

ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้ (Present address)  

  
โทรศัพท์ (Telephone No.) โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile phone No.)  

E-mail  

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency case contact to) 
ชื่อ-สกุล (Name)  ความเกี่ยวข้อง (Relation)  
อาชีพ (Occupation)  

สถานท่ีทํางาน (Place of work).  

ท่ีอยู่ (Address)  

โทรศัพท์ (Telephone No.) โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile phone No.)  

E-mail  

ข้อมูลครอบครวั (Family details) 
ชื่อบิดา อายุ ปี  อาชีพ  

(Father’s name) (Age) (Year)  (Occupation)  
ชื่อมารดา อายุ ปี   อาชีพ  

(Mother’s name) (Age) (Year)  (Occupation)  
จํานวนพ่ีน้อง (No.of relative) คน (Person)   เป็นบุตรคนท่ี (You are the)  
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รูปถ่าย 
หน้าตรง 

ขนาด 1 นิ้ว 



 

ข้อมูลครอบครัว (Family details) (ต่อ) 
ท่ีอยู่ (Address)  

โทรศัพท์ (Telephone No.)  โทรสาร (Fax)  

ประวัติการศึกษา (Education background) 
ระดับ 
(Level) 

สถานศึกษา 
(School/College/University) 

ปีท่ีเร่ิม 
(Year attended) 

ปีท่ีจบ 
(Year graduated) 

วุฒิการศึกษา 
(Certificate) 

ผลการศึกษา 
(Grade) 

ประถม (Primary)      

มัธยมต้น (Secondary)      

มัธยมปลาย (High School)      

 
ประวัติการอบรม/ประสบการณ์ทํางาน (Previous training/Work experience) 

ระยะเวลา 
(Period) 

จาก (From) ถึง (To) 

สถานท่ี 
(Organization) 

หัวข้ออบรม/ตําแหน่งงาน 
(Trained topic/Position) 

    
    
    

ความสามารถทางภาษา (Language ability) 
ฟัง (Listening) พูด (Speaking) อ่าน (Reading) เขียน (Writing) ภาษา 

(Language) Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor 

อังกฤษ (English)             

จีน (Chinese)             

ญี่ปุ่น (Japanese)             

อ่ืน Other……...........................…             

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ (Other skills) 
1  

2  

3  

โปรดอธิบายให้ผู้อื่นรู้จักท่านได้ดีขึ้น (Please explain about yourself to make other people understand you better) 
  
  
  
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ 
I hereby confirm that the answers and statements given in this application are true and correct in every 
aspect. 
       

ลายเซ็นผู้สมัคร (Signature)  
( ) 

วันท่ี (Date)  
 

หมายเหตุ  โปรดส่งข้อมูลกลับมาภายในวันท่ี   

สหกจิศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบงั กรงุเทพฯ 10520 
โทร  02-3298526 โทรสาร  02-3298527  (สายใน) 02-3298000-99  ต่อ 7294  http://www.kmitl.ac.th/~coop_ed/ 
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