
โครงการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลยัทกัษิณ   140  หมู่ที่ 4  ตาํบลเขารูปชา้ง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา  90000 

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

 

 

 
                 

โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

Thaksin University Cooperative Education Project  

แบบตอบรับนิสิตเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา 

ช่ือสถานประกอบการ........................................................................................................................ 

ที่อยูเ่ลขที่...............หมู่ที่........ถนน...........................ซอย.........ตาํบล/แขวง...................................... 

อาํเภอ/เขต..............................จงัหวดั..........................................รหัสไปรษณีย.์............................... 

โทรศพัท.์..............................โทรสาร...................................E-mail:................................................ 

เรียน   หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา 

 ตามที่สาํนกังานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ไดข้อความอนุเคราะห์รับนิสิตเขา้ปฏิบติัสหกิจศึกษา 

สถานประกอบการไดพิ้จารณาแลว้   

   ยินดีรับนิสิตดงัรายช่ือต่อไปน้ีเขา้ปฏิบติัสหกิจศึกษา 

1. ........................................................................................แผนก/หนา้ที่.................................................... 

2. ........................................................................................แผนก/หนา้ที่.................................................... 

3. .................................................................... ...................แผนก/หนา้ที่.................................................... 

4. ........................................................................................แผนก/หนา้ที่.................................................... 

5. ........................................................................................แผนก/หนา้ที่.................................................... 

6. ........................................................................................แผนก/หนา้ที่.................................................... 

ตั้งแต่วนัที่ ……………………………….. ถึงวนัที่ ……………………………………. 

 

   ไม่สามารถรับนิสิตเขา้ปฏิบติัสหกิจศึกษาได ้

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

 

       ลงช่ือ..........................................(ฝ่ายบุคคล) 

           (...................................................) 

       ตาํแหน่ง................................................. 

        วนัที่.............................. 

หมายเหตุ   ขอความกรุณาระบุรายละเอียดงานเพ่ือมหาวิทยาลยัจะไดเ้ตรียมความพร้อมนิสิตให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของหน่วยงาน 

Coop  02 
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Typewriter
บริษัท ณัฐนารา โซเชียล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

User
Typewriter
36/147                                                                                                          คลองสองต้นนุ่น

User
Typewriter
ลาดกระบัง                               กทม                                                                10520
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0628595241                                                                                     natnara.corp@gmail.com
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 นางสาวสรัญญา เรืองอร่าม
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นางสาวพรวนัช พรหมชาติ
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การตลาดท่องเที่ยวภาษาญี่ปุ่น
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Typewriter
การตลาดท่องเที่ยวภาษาญี่ปุ่น
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29 พฤศจิกายน 2564                                    18 มีนาคม 2565

User
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นายธนปัถพ์ คีรีไพฑูรย์
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Typewriter
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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Typewriter
1 พฤศจิกายน 2564
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โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

Thaksin University Cooperative Education Project  

รายละเอียดงานสหกจิศึกษา 

 
 

เรียน   หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา 

สถานประกอบการ / หน่วยงาน   ขอเสนอรายละเอียดงานดงัต่อไปน้ี 
 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ / หน่วยงาน 
 

ช่ือสถานประกอบการ / หน่วยงาน 

(ภาษาไทย) _________________________________________________________________________ 

(ภาษาองักฤษ) _______________________________________________________________________ 

ที่อยูเ่ลขที่____________หมู่ที่______ ถนน__________________ ซอย____ ตาํบล_________________ 

อาํเภอ____________________ จงัหวดั_______________________ รหัสไปรษณีย_์________________ 

โทรศพัท ์_________________โทรสาร ____________________  

Website  _______________________________ 

ลกัษณะการดาํเนินงาน_________________________________________________________________  

 

ช่ือผูจ้ดัการสถานประกอบการ/หัวหนา้หน่วยงาน 

ช่ือ-สกุล____________________________________________________________________________ 

ตาํแหน่ง___________________________ โทรศพัท_์_________________ โทรสาร________________ 

 

หากมหาวิทยาลยัทกัษิณประสงคจ์ะติดต่อประสานงาน (การนิเทศงานนิสิตและประสานงานอื่นๆ) ขอให้ 

(      )  ติดต่อกบัผูจ้ดัการโดยตรง 

(      )  มอบหมายให้บุคคลต่อไปน้ีประสานงานแทน 

 ช่ือ – นามสกุล ________________________________________________________ 

 ตาํแหน่ง______________________________ แผนก__________________________ 

 โทรศพัท_์____________________________ โทรสาร _________________________ 

 E-mail_______________________________ 
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บริษัท ณัฐนารา โซเชียล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
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2. คุณสมบัติของนิสิตที่ต้องการ (เพิม่เติม) รายละเอียดเกีย่วกับงาน   และสวัสดิการที่เสนอให้นิสิต 
  

ความสามารถทางวิชาการหรือทกัษะที่นิสิตควรมี ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

ขอ้กาํหนดอืน่ๆ  (เช่นอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีตอ้งนาํติดตวัไประหว่างปฏิบติังาน หรืออื่นๆ โปรดระบุ) ____________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

สวัสดิการที่ขอเสนอให้นิสิตในระหว่างปฏิบัติงาน 

 ที่พกั             (     )  ไม่ม ี   (     ) มี      (      )  ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

                                                            (      )  นิสิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง________บาท/เดือน/วนั 

              รถรับส่งไป-กลบัระหว่างสถานประกอบการ  ที่พกัและชุมชนใกลเ้คียง 

                                  (     )  ไม่มี    (     ) มี      (      )  ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

                                                            (      )  นิสิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง________บาท/เดือน/วนั 

 อาหาร         (     )  ไม่ม ี   (     ) มี ________ มื้อ/วนั  

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

             สวสัดิการอื่นๆ ถา้มี โปรดระบุ ___________________________________________________ 

              

การแต่งกายในระหว่างการปฏิบัติงาน 

 (     )  ชุดนิสิต    (     )  แบบฟอร์มตามที่หน่วยงานกาํหนด   (     )  อื่น ๆ ____________________ 

              

 การไปรายงานตัว  

 (     )  ก่อนการฝึกงาน ในวนัที่ _________________   (     )  วนัแรกของการปฏิบติังาน   
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3. รายละเอียดเพิ่มเติม 

(โปรดระบุมาตรการและแนวทางในการดูแลนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโลน่า  

2019 (COVID-19)) 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

(ลงช่ือ) _______________________________ (ผูใ้ห้ขอ้มูล)     

ตาํแหน่ง _____________________________ 

วนัที่ _____________________________ 
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ปัจจุบัน ให้นักศึกษาฝึกงานอยู่ที่บ้าน (Work From Home)
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ถ้าสถานการณ์โควิคดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ป้องกันความเสี่ยงได้ (ต่ำกว่า 5000 คนต่อวัน) ถึงจะให้เข้ามาฝึกงาน
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