
โครงการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลยัทกัษิณ   140  หมู่ที 4  ตาํบลเขารูปชา้ง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา  90000 

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

 

 

 

 
                 

 

โครงการสหกิจศึกษา มหาวทิยาลัยทักษิณ 

Thaksin University Cooperative Education Project  

แบบตอบรับนิสิตเข้าปฏิบัตสิหกิจศึกษา 

ชือสถานประกอบการ........................................................................................................................ 

ทีอยูเ่ลขที...............หมู่ที........ถนน...........................ซอย.........ตาํบล/แขวง...................................... 

อาํเภอ/เขต..............................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์............................... 

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

เรียน   หวัหนา้โครงการสหกิจศึกษา 

  ตามทีสาํนกังานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ไดข้อความอนุเคราะห์รับนิสิตเขา้ปฏิบติัสหกิจ

ศึกษา สถานประกอบการไดพ้ิจารณาแลว้   

�   ยนิดีรับนิสิตดงัรายชือต่อไปนีเขา้ปฏิบติัสหกิจศึกษา 

1. ........................................................................................แผนก/หนา้ที.................................................... 

2. ........................................................................................แผนก/หนา้ที.................................................... 

3. ........................................................................................แผนก/หนา้ที.................................................... 

ตงัแต่วนัที ……………………………….. ถึงวนัที ……………………………………. 

              �   ไม่สามารถรับนิสิตเขา้ปฏิบติัสหกิจศกึษาได ้

        เนืองจาก ………………………………………………………………………………………….. 

 

ลงชือ..........................................(ฝ่ายบุคคล) 

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

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

                                                                                                 วนัที.............................. 

 

หมายเหตุ   ขอความกรุณาระบุรายละเอียดงานเพือมหาวิทยาลยัจะไดเ้ตรียมความพร้อมนิสิตใหต้รงกบัความ

ตอ้งการของหน่วยงาน 

 

Coop  02 

 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
1252 พัฒนาการ สวน หลวง

สวน

สวนหลวง กทม. 10250
0647021248 soprakrit_tha truecovp.co.th

นาง

นาง
สันพิชญ์นรี จินตนปัญญา HR trainee

19 มี.ค. 64

นายก

นายกๆต ญวนเลย
RegionalHR People strayigi

09092020



 

                 

 

โครงการสหกิจศึกษา มหาวทิยาลัยทักษิณ 

Thaksin University Cooperative Education Project 

รายละเอียดงานสหกิจศึกษา 

เรียน   หัวหน้าโครงการสหกจิศึกษา 

สถานประกอบการ / หน่วยงาน   ขอเสนอรายละเอียดงานดงัต่อไปนี 

1. รายละเอยีดเกยีวกบัสถานประกอบการ / หน่วยงาน 

 

 

ชือสถานประกอบการ / หน่วยงาน 

(ภาษาไทย) _________________________________________________________________________ 

(ภาษาองักฤษ) _______________________________________________________________________ 

ทีอยูเ่ลขที____________หมู่ที______ ถนน__________________ ซอย____ ตาํบล_________________ 

อาํเภอ____________________ จงัหวดั_______________________ รหสัไปรษณีย_์________________ 

โทรศพัท ์_________________โทรสาร ____________________  

Website  _______________________________ 

ลกัษณะการดาํเนินงาน_________________________________________________________________  

 

ชือผูจ้ดัการสถานประกอบการ/หวัหนา้หน่วยงาน 

ชือ-สกุล____________________________________________________________________________ 

ตาํแหน่ง___________________________ โทรศพัท_์_________________ โทรสาร________________ 

 

หากมหาวิทยาลยัทกัษิณประสงคจ์ะติดต่อประสานงาน (การนิเทศงานนิสิตและประสานงานอืนๆ) ขอให ้

(      )  ติดต่อกบัผูจ้ดัการโดยตรง 

(      )  มอบหมายใหบุ้คคลต่อไปนีประสานงานแทน 

 ชือ – นามสกุล ________________________________________________________ 

 ตาํแหน่ง______________________________ แผนก__________________________ 

 โทรศพัท_์____________________________ โทรสาร _________________________ 

 E-mail_______________________________ 

 

 

ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
True Corporation Public company Limited

1252 พัฒนาการ สวนหลวง

สวน

สวนหลวง กทม. 10250

0647021248

www.truecorp.co.th
Xdooomunioation

ศุ์ภ

ศุ์ภกกต ธัญญวิขยะวช
HR ana People strategicpartner 064702 1248



2.คุณสมบัตขิองนิสิตทต้ีองการ(เพมิเตมิ)รายละเอยีดเกยีวกบังานและสวสัดิการทเีสนอให้นิสิต 

 

 

 

 

ความสามารถทางวิชาการหรือทกัษะทีนิสิตควรมี  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

ขอ้กาํหนดอืนๆ  (เช่นอุปกรณ์หรือเครืองมือทีตอ้งนาํติดตวัไประหว่างปฏิบติังาน หรืออืนๆ โปรดระบุ)           

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

สวสัดิการทีขอเสนอให้นิสิตในระหว่างปฏิบัตงิาน 

 ทีพกั             (     )  ไม่มี    (     ) มี   (      )  ไม่เสียค่าใชจ่้าย 

                                                         (      )  นิสิตรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง________บาท/เดือน/วนั 

              รถรับส่งไป-กลบัระหว่างสถานประกอบการ  ทีพกัและชุมชนใกลเ้คียง 

                                  (     )  ไม่มี    (     ) มี   (      )  ไม่เสียค่าใชจ่้าย 

                                                        (      )  นิสิตรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง________บาท/เดือน/วนั 

 อาหาร          (     )  ไม่มี    (     ) มี ________ มือ/วนั  

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

             สวสัดิการอืนๆ ถา้มี โปรดระบุ ___________________________________________________ 

 

การแต่งกายในระหว่างการปฏิบัตงิาน 

 (     )  ชุดนิสิต    (     )  แบบฟอร์มตามทีหน่วยงานกาํหนด   (     )  อืน ๆ 

____________________ 

 

การไปรายงานตวั  

 (     )  ก่อนการฝึกงาน ในวนัที _________________   (     )  วนัแรกของการปฏิบติังาน   

 

 

นศ. ได้ผ่านการคัดเลือกจาก บรัสนเรียบสันแม่โ

Notebook
ยุบกรมสื่อสาร

ะ

ะ



. รายละเอยีดเพมิเตมิ 

(โปรดระบุมาตรการและแนวทางในการดูแลนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโลน่า  

 (COVID- )) 

 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

(ลงชือ) _______________________________ (ผูใ้หข้อ้มูล) 

ตาํแหน่ง _____________________________ 

วนัที _____________________________ 

 

 

 

 

 

HRanaPeoplestrategicpartner
09 อก 2020


