
โครงการสหกจิศึกษา  มหาวิทยาลยัทกัษิณ   140  หมู่ท่ี 4  ตาํบลเขารูปชา้ง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา  90000 

โทรศพัท/์โทรสาร 0-7431-7629  E-mail : jirattakan1@hotmail.com 
 

 

 
                 

โครงการสหกิจศึกษา มหาวทิยาลัยทักษิณ 

Thaksin University Cooperative Education Project  

แบบตอบรับนิสิตเข้าปฏิบัตสิหกจิศึกษา 

ช่ือสถานประกอบการ....บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน ....................... 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี..123/804.หมู่ท่ี........ถนน...ราษฏร์ยนิดี .ซอย.........ตาํบล/แขวง....หาดใหญ่ 

อาํเภอ/เขต...หาดใหญ่....จงัหวดั.........สงขลา......รหสัไปรษณีย.์..90110 

โทรศพัท.์..0909730959..โทรสาร...074-858 036....E-mail Khemporn_pro@truecorp.co.th 

เรียน   หัวหน้าโครงการสหกจิศึกษา 

 ตามท่ีสาํนกังานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ไดข้อความอนุเคราะห์รับนิสิตเขา้ปฏิบติัสหกิจศึกษา 

สถานประกอบการไดพิ้จารณาแลว้   

   ยนิดีรับนิสิตดงัรายช่ือต่อไปน้ีเขา้ปฏิบติัสหกิจศึกษา 

1. ......นางสาวบณัฑิตา กลา้ขยนั                        แผนก/หนา้ท่ี.....Sale Support..... 

2. ......นางสาวปําณิศา แสงศรี............................แผนก/หนา้ท่ี.....Corporate Sale...... 

3.       นางสาวกฤติยาภรณ์ ทะนวนรัมย.์.............แผนก/หนา้ท่ี....ประสานงานขาย........ 

4. ..................................................................... .แผนก/หนา้ท่ี.................................................... 

5. ...................................................................... .แผนก/หนา้ท่ี.................................................... 

6. .................................................................... . ..แผนก/หนา้ท่ี.................................................... 

ตั้งแต่วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564…….. ถึงวนัท่ี …18 มีนาคม 2565……. 

 

   ไม่สามารถรับนิสิตเขา้ปฏิบติัสหกิจศึกษาได ้

        เน่ืองจาก ………………………………………………………………………………………….. 

 

     ลงช่ือ.. ..(ฝ่ายบุคคล) 

             (.นางสาวเข็มพร  พรหมมารักษ)์ 

     ตาํแหน่ง...เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรบุคคลอาวโุส.. 

        วนัท่ี.27/8/2564... 
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 2 

หมายเหตุ   ขอความกรุณาระบุ รายละเอียดงานเพ่ือมหาวิทยาลยัจะไดเ้ตรียม

ความพร้อมนิสิตใหต้รง กบัความตอ้งการของหน่วยงาน 

 

 
                 

โครงการสหกิจศึกษา มหาวทิยาลัยทักษิณ 

Thaksin University Cooperative Education Project  

รายละเอยีดงานสหกจิศึกษา 

 
 

เรียน   หัวหน้าโครงการสหกจิศึกษา 

สถานประกอบการ / หน่วยงาน   ขอเสนอรายละเอียดงานดงัต่อไปน้ี 
 

1. รายละเอยีดเกีย่วกบัสถานประกอบการ / หน่วยงาน 
 

ช่ือสถานประกอบการ / หน่วยงาน 

(ภาษาไทย) ___บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)________________ 

(ภาษาองักฤษ) _True Corporation Public Company__________________ 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี_123/804__หมู่ท่ี _____ถนน...ราษฏร์ยนิดี .ซอย.........ตาํบล/แขวง....หาดใหญ่ 

อาํเภอ/เขต...หาดใหญ่....จงัหวดั.........สงขลา......รหสัไปรษณีย.์..90110 

Website  _______________________________ 

ลกัษณะการดาํเนินงาน___Telecommunication_______________  

 

ช่ือผูจ้ดัการสถานประกอบการ/หวัหนา้หน่วยงาน 

ช่ือ-สกุล__นางสาววรินทร์พร อคัรทวีศุภณัฐ__________________________ 

ตาํแหน่ง_ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล_____ โทรศพัท_์_083-645 4563__ โทรสาร 074-858036 

หากมหาวิทยาลยัทกัษิณประสงคจ์ะติดต่อประสานงาน (การนิเทศงานนิสิตและประสานงานอ่ืนๆ) ขอให ้

(      )  ติดต่อกบัผูจ้ดัการโดยตรง 

(      )  มอบหมายใหบุ้คคลต่อไปน้ีประสานงานแทน 

 ช่ือ – นามสกุล __เข็มพร พรหมมารักษ_์__________________________ 

 ตาํแหน่ง__เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรบุคคลอาวโุส____ แผนก__________________________ 

 โทรศพัท_์_090-9730950_______ โทรสาร _074-858036 

 E-mail : khemporn_pro@truecorp.co.th 
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2. คุณสมบัตขิองนิสิตทีต้่องการ (เพิม่เตมิ) รายละเอยีดเกีย่วกบังาน   และสวสัดิการทีเ่สนอให้นิสิต 
  

ความสามารถทางวิชาการหรือทกัษะท่ีนิสิตควรมี Skill Program Microsoft Office  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ  (เช่นอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีตอ้งนาํติดตวัไประหว่างปฏิบติังาน หรืออื่นๆ โปรดระบุ) ____________ 

Notebook  

___________________________________________________________________________________ 

 

สวสัดิการที่ขอเสนอให้นิสิตในระหว่างปฏิบัตงิาน 

 ท่ีพกั             (     )  ไม่มี    (     ) มี      (      )  ไม่เสียค่าใชจ่้าย 

                                                            (      )  นิสิตรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง________บาท/เดือน/วนั 

              รถรับส่งไป-กลบัระหว่างสถานประกอบการ  ท่ีพกัและชุมชนใกลเ้คียง 

                                  (     )  ไม่มี    (     ) มี      (      )  ไม่เสียค่าใชจ่้าย 

                                                            (      )  นิสิตรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง________บาท/เดือน/วนั 

 อาหาร         (     )  ไม่มี    (     ) มี ________ ม้ือ/วนั  

 ค่าตอบแทน (     )  ไม่มี    (     ) มี ________________ บาท/วนั  หรือ  บาท/เดือน  

             สวสัดิการอ่ืนๆ ถา้มี โปรดระบุ ___________________________________________________ 

              

การแต่งกายในระหว่างการปฏิบัตงิาน 

 (     )  ชุดนิสิต    (     )  แบบฟอร์มตามท่ีหน่วยงานกาํหนด   (     )  อ่ืน ๆ ____________________ 

              

 การไปรายงานตวั  

 (     )  ก่อนการฝึกงาน ในวนัท่ี _________________   (     )  วนัแรกของการปฏิบติังาน   
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3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

(โปรดระบุมาตรการและแนวทางในการดูแลนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโลน่า  

2019 (COVID-19)) 
  

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

                                                                    ลงช่ือ..  

             (.นางสาวเข็มพร  พรหมมารักษ)์ (ผูใ้หข้อ้มูล)      

     ตาํแหน่ง...เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรบุคคลอาวโุส.. 

        วนัท่ี.27/8/2564... 
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