
 

ใบสมคัรฝึกงาน 
INTERNSHIP APPLICATION FORM 

 
โครงงานทีส่นใจสมคัร (Apply for project) 1.....................................................2..................................................................3........................................................... 

 

ประวติัส่วนตวั (Personnel Details) 

ชือ่: นาย,นาง,นางสาว.....................................................................................นามสกุล ………………………………………….….................................................... 

Name :Mr./Mrs./Miss………………………………………………………………..Surname…………………………………………………….………………………….. 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ( Date of birth)............................อายุ( Age)............จงัหวดัเกดิ (Province of birth).............................ประเทศเกดิ(Country of birth)......................

เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน ( ID card no.)…………………………………………สญัชาต ิ(Nationality) ............................   ศาสนา (Religion)...............................                                                 

โทรศพัท/์มอืถอื (Telephone/Mobile no.)...................................................................   E-mail address..........................................................................................  

ชือ่บุคคลทีต่ดิต่อไดก้รณเีร่งด่วน (Emergency Contact).......................................................โทรศพัท/์มอืถอื (Telephone/Mobile no.)...............................................                                         

 

ท่ีอยู่ปัจจบุนั (Present Address)     ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (Registered Address) 

บา้นเลขที ่(Address).....................ถนน/ซอย (Street)..................................     บา้นเลขที ่(Address).....................ถนน/ซอย (Street).................................. 

ต าบล/แขวง (Sub-district)...........................................................................     ต าบล/แขวง (Sub-district)............................................................................ 

อ าเภอ/เขต (District).........................จงัหวดั (Province).............................   อ าเภอ/เขต (District)...............................จงัหวดั (Province)......................... 

ประเทศ (Country)…................... รหสัไปรษณยี ์(Postal Code) ..............      ประเทศ (Country)......................... รหสัไปรษณยี ์(Postal Code) ...............  

 

การศึกษา  (Educational Background) 

ระดบัการศกึษา 

(Education Level) 

สถาบนั 

(Institution) 

คณะ 

(Faculty) 

สาขา 

(Major) 

ชัน้ปี  

(Year) 

เกรดเฉลีย่สะสม 

(GPAX) 

ปรญิญาตร ี(Bachelor)      

อื่น ๆ (Other)      

 

ผลงานหรือกิจกรรมท่ีผ่านมา (Achievement or activities) 

ชือ่ผลงานหรอืกจิกรรม  

(Achievement or activities) 

เดอืน/ปีทีเ่ริม่-สิน้สุด 

 (Month/year from-to) 

รายละเอยีดงานทีร่บัผดิชอบ/รางวลัทีไ่ดร้บั  

(Responsibilities/Award) 

   

   

 

 

รปูถ่าย 

 



ระบทุกัษะความสามารถต่างๆท่ีมี (Specify skill and abilities)    

ภาษาต่างประเทศ (Language)     

1. ภาษาองักฤษ (English)   พดู (Speaking)   ดมีาก (Excellent)   ด ี(Good)   ปานกลาง (Fair)   ไมด่ ี(Poor)       

  เขยีน (Writing)   ดมีาก (Excellent)   ด ี(Good)   ปานกลาง (Fair)   ไมด่(ีPoor)       

2. ………………………… พดู (Speaking)   ดมีาก (Excellent)   ด ี(Good)   ปานกลาง (Fair)   ไมด่ ี(Poor)       

  เขยีน (Writing)   ดมีาก (Excellent)   ด ี(Good)   ปานกลาง (Fair)   ไมด่ ี(Poor)       

3. ……………………….. พดู (Speaking)   ดมีาก (Excellent)   ด ี(Good)   ปานกลาง (Fair)   ไมด่ ี(Poor)       

  เขยีน (Writing)   ดมีาก (Excellent)   ด ี(Good)   ปานกลาง (Fair)   ไมด่ ี(Poor)       

คอมพวิเตอร ์ระบุโปรแกรมส าเรจ็รปู ภาษา ระบบ (Computer Program, programming language) 

1. …………………………………………………………….   ดมีาก (Excellent)   ด ี(Good)   ปานกลาง (Fair)   ไมด่ ี(Poor)  

2. .................................................................................                             ดมีาก (Excellent)   ด ี(Good)   ปานกลาง (Fair)   ไมด่ ี(Poor) 

3. ................................................................................    ดมีาก (Excellent)   ด ี(Good)   ปานกลาง (Fair)   ไมด่ ี(Poor) 

 

ทราบขา่วการรบัสมคัรฝึกงานจาก (Where did you hear about internship opportunity?) 

สถาบนัการศกึษาชือ่ (Educational Institution)………………………………………   ตลาดนดัแรงงานที ่(Job Fair)………………..……………………………… 

 เวบ็ไซต์บรษิทั (Company’s website)………………………………………………   อื่น ๆ ระบุ (Others)………………………………………………………… 

 

กรุณาเล่าถงึความคาดหวงั สิง่ทีต่อ้งการจะไดร้บัหรอืจะท าในการมาฝึกงานกบับรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน)  

(Please specify your expectation or intention for this internship program of Thaicom Public Company Limited) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
 

ลงชือ่ผูส้มคัร (Applicant’s Signature)…………………………………………………วนัทีส่มคัร(Date)………………………………… 
    

 


