
โครงการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลยัทกัษิณ   140  หมู่ที่ 4  ต าบลเขารูปชา้ง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา  90000 

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

 
 
                 

โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
Thaksin University Cooperative Education Project  

แบบตอบรับนิสิตเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา 
ช่ือสถานประกอบการ บริษทั แอดซายน์ สตูดิโอ จ ากดั 
ที่อยูเ่ลขที่ 33/4 ถนน พระราม 9 ต าบล/แขวง ห้วยขวาง 
อ าเภอ/เขต ห้วยขวาง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10310 
โทรศพัท ์088-6961400  E-mail info@adsignstudio.com 
เรียน   หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา 
 ตามที่ส านกังานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ไดข้อความอนุเคราะห์รับนิสิตเขา้ปฏิบตัิสหกิจศึกษา 
สถานประกอบการไดพ้ิจารณาแลว้   

   ยินดีรับนิสิตดงัรายช่ือต่อไปน้ีเขา้ปฏิบติัสหกิจศึกษา 
1. นาย อรรถกร เครือทอง แผนก/หนา้ที่ Content Creator 
2. ........................................................................................แผนก/หนา้ที่.................................................... 
3. .................................................................... ...................แผนก/หนา้ที่.................................................... 
4. ........................................................................................แผนก/หนา้ที่.................................................... 
5. ........................................................................................แผนก/หนา้ที่.................................................... 
6. ........................................................................................แผนก/หนา้ที่.................................................... 

ตั้งแต่วนัที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึงวนัที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565 
 
   ไม่สามารถรับนิสิตเขา้ปฏิบตัิสหกิจศึกษาได ้
        เน่ืองจาก ………………………………………………………………………………………….. 

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

               (นาย พงศภ์คั ศรีทรัพยวศิน) 
        ต าแหน่ง หัวหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
              วนัที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

หมายเหตุ   ขอความกรุณาระบุรายละเอียดงานเพื่อมหาวิทยาลยัจะไดเ้ตรียมความพร้อมนิสิตให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของหน่วยงาน 
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โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
Thaksin University Cooperative Education Project  

รายละเอียดงานสหกิจศึกษา 
 

เรียน   หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา 
สถานประกอบการ / หน่วยงาน   ขอเสนอรายละเอียดงานดงัต่อไปน้ี 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ / หน่วยงาน 
 

ช่ือสถานประกอบการ / หน่วยงาน 
(ภาษาไทย) บริษทั แอดซายน์ สตูดิโอ จ ากดั 
(ภาษาองักฤษ) Adsign Studio Co.,Ltd 
ที่อยูเ่ลขที่ 33/4 ถนน พระราม 9 ต าบล/แขวง ห้วยขวาง 
อ าเภอ/เขต ห้วยขวาง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10310 
โทรศพัท ์088-6961400  E-mail info@adsignstudio.com  
Website https://www.adsignstudio.com/ 
ลกัษณะการด าเนินงาน บริษทั แอดซายน์ สตูดิโอ เป็นบริษทัเอเจนซ่ีที่ให้บริการดา้นการตลาดและส่ือ
ออนไลน์แบบครบวงจร บริษทัเป็น Data Driven Marketing Agency ที่ให้บริการ ตั้งแต่ Research, Marketing, 
Design, Website&Apps, Production ตลอดจนถึง Sales Operation 
 
ช่ือผูจ้ดัการสถานประกอบการ/หัวหนา้หน่วยงาน 
ช่ือ-สกุล นาย พงศภ์คั ศรีทรัพยวศิน 
ต าแหน่ง หัวหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศพัท ์083-4795732 
 
หากมหาวิทยาลยัทกัษิณประสงคจ์ะติดต่อประสานงาน (การนิเทศงานนิสิตและประสานงานอื่นๆ) ขอให้ 
(      )  ติดต่อกบัผูจ้ดัการโดยตรง 
(      )  มอบหมายให้บุคคลต่อไปน้ีประสานงานแทน 
 ช่ือ – นามสกุล ________________________________________________________ 
 ต าแหน่ง______________________________ แผนก__________________________ 
 โทรศพัท_์____________________________ โทรสาร _________________________ 
 E-mail_______________________________ 
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2. คุณสมบัติของนิสิตที่ต้องการ (เพิม่เติม) รายละเอียดเกีย่วกับงาน   และสวัสดิการที่เสนอให้นิสิต 
  

ความสามารถทางวิชาการหรือทกัษะที่นิสิตควรมี มีความคิดสร้างสรรค ์, มีใจรักในการเขียนคอนเทนตแ์ละใช้
ภาษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง , มีความรู้ ความเขา้ใจใน Social Media เช่น Facebook, Instagram, Tiktok หรือ Line 
OA เป็นตน้ , อธัยาศยัดี เขา้กบัผูอ้ื่นไดง่้าย 
 
ขอ้ก าหนดอืน่ๆ  (เช่นอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีตอ้งน าติดตวัไประหว่างปฏิบตัิงาน หรืออื่นๆ โปรดระบุ) นกัศึกษาใชเ้พียง
คอมพิวเตอร์ส่วนตวัก็สามารถท างานไดแ้ลว้ 
 
สวัสดิการที่ขอเสนอให้นิสิตในระหว่างปฏิบัติงาน 
 ที่พกั             (     )  ไม่มี    (     ) มี      (      )  ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
                                                            (      )  นิสิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง________บาท/เดือน/วนั 
              รถรับส่งไป-กลบัระหว่างสถานประกอบการ  ที่พกัและชุมชนใกลเ้คียง 
                                  (     )  ไม่มี    (     ) มี      (      )  ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
                                                            (      )  นิสิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง________บาท/เดือน/วนั 
 อาหาร         (     )    ไม่มี    (     ) มี ________ มื้อ/วนั  
 ค่าตอบแทน (     )  ไม่มี    (     ) มี ________________ บาท/วนั  หรือ  บาท/เดือน  
             สวสัดิการอื่นๆ ถา้มี โปรดระบุ ___________________________________________________ 
              
การแต่งกายในระหว่างการปฏิบัติงาน 

 (     )  ชุดนิสิต    (     )  แบบฟอร์มตามที่หน่วยงานก าหนด   (     )  อื่น ๆ ในช่วง WFH บริษทัไม่จ ากดั
การแต่งกาย ขอเพียงแต่มีความสุภาพ เรียบร้อยในกรณีที่ตอ้งเขา้ประชุมออนไลน์เท่านั้น 

              
 การไปรายงานตัว  
 (     )  ก่อนการฝึกงาน ในวนัที่ _________________   (     )  วนัแรกของการปฏิบตัิงาน โดยรายงานตวั

ผ่านทางการประชุมออนไลน์  
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3. รายละเอียดเพิ่มเติม 
(โปรดระบุมาตรการและแนวทางในการดูแลนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโลน่า  
2019 (COVID-19)) 
  

ในช่วงน้ีจะเป็นการท างานแบบ WFH เพื่อลดการพบปะและเส่ียงท่ีจะเกิดการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงจะใชก้ารท างานแบบออนไลน์กบันกัศึกษาฝึกงานแบบ 
100% 

 
 

(ลงช่ือ) _______________________________ (ผูใ้ห้ขอ้มูล)     
ต าแหน่ง หัวหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

วนัที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
 

 
 


