
 

 

 

ISSUE  :1  Coop.FTE.RMUTI - 02 
วันบังคับใช�  : ป�การศึกษา 2555   
 

RMUTI - 02 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก3น 

ข�อมูลประวัตินักศึกษาฝ�กประสบการณ�วิชาชีพในสถานศึกษา 

(ผู�ให�ข�อมูล : นักศึกษา) 

ชื่อสถานศึกษาท่ีสมัคร................................................................................................................................ 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา…………………………………………………………………………………………. 

ข�อมูลส'วนตัวนกัศึกษา (Student personal data) 

ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว) ไทย...................................................................................................................................... 

Name & Surname (Mr./Miss) English.................................................................................................................. 

รหัสนักศึกษา (Student Identification No.) .......................................................................................................... 

สาขาวิชา (Department) .......................................................คณะ (Faculty)......................................................... 

เกรดเฉลี่ยภาคเรียนท่ีผ3านมา........................................................เกรดเฉลี่ยรวม....................................................... 

(GPA for most recently completed semester year)    (GPAX for all courses completed to date) 

อาจารย[ประสานงาน(Name of academic advisor)............................................................................................. 

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี (Identification card No.) 

 

ออกให� ณ (Issue at).................................................................................................................................................. 

เม่ือวันท่ี(Issue date).................................................หมดอายุวันท่ี(Expiry  date).................................................. 

เชื้อชาติ(Race)...............................สัญชาติ(Nationality)............................  ศาสนา(Religion).............................. 

วันเดือนป�เกิด(Date of birth)........................................สถานท่ีเกิด(Place of birth)............................................. 

อายุ(Age).............ป� เพศ(Sex).............. ส3วนสูง(Height)..............เซนติเมตร หนัก(Weight).................กิโลกรัม 

กรุgปเลือด  �  A  �  B  �  AB  �  O   

โรคประจําตัว ระบุ (Chronicle disease : specify)................................................................................................. 

 

 

รูปถ่าย 

หน้าตรง 

ขนาด 1 นิ �ว 
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RMUTI - 02 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก3น 

ท่ีอยู'ท่ีสามารถติดต'อได� (Current Address) 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โทรศัพท[(Telephone No.).....................................โทรศัพท[เคลื่อนที(Mobile phone No.)................................... 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส[ (E-mail)…….......................................................................................................................... 

ท่ีอยู'ท่ีตามทะเบียนบ�าน(Permanent Address) 

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

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

โทรศัพท[(Telephone No.).....................................โทรศัพท[เคลื่อนที(Mobile phone No.)................................... 

บุคคลท่ีติดต'อได�ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency  Case contact to) 

ชื่อ-สกุล (นาย /นาง/นางสาว).........................................................................ความเก่ียวข�อง.................................... 

(Name & Surname)           (Relation) 

อาชีพ.............................................................สถานท่ีทํางาน...................................................................................... 

(Occupation)  (Place of work) 

ท่ีอยู3(Address)........................................................................................................................................................... 

โทรศัพท[............................................................................โทรศัพท[เคลื่อนท่ี..............................................................
(Telephone No.)  (Mobile phone No.) 
 

ท่ีพักขณะฝ�กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

�  ท่ีอยู3ปnจจุบัน    

�  ท่ีอยู3ตามทะเบียนบ�าน 

�  บ�านพักของทางวิทยาลัย  โดยมีอาจารย[ผู�รับผิดชอบคือ ................................................................................... 

�  หอพัก/บ�านเช3า ชื่อ .................................................................... ค3าเช3า/เดือน...........................................บาท 
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ประวัติการศึกษา (Education  Background) 

ระดับ 
Level 

สถานศึกษา 
School / College / University 

ปNท่ีเร่ิม 
 

ปNท่ีจบ 
 

วุฒิการศึกษา 
 

มัธยมต�น 
Secondary 

 
 

   

มัธยมปลาย 
High School 

 
 

   

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
Vocational Certificate 

    

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) 

Higher Vocational Certificate 

    

มหาวิทยาลยั 
University 

 
 

   

จุดมุ'งหมายอาชีพ (Career objectives) - ระบุสายงานและลักษณะงานท่ีนักศึกษาสนใจ 

1. ………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรมนอกหลักสูตร (Student  activities) 

 ระยะเวลา  Years  ตําแหน3งและหน�าท่ี Position / Responsibility 

1. ………..…………………………………  …………………………………………………………………………………………………. 

2. ………..…………………………………  …………………………………………………………………………………………………. 

3. ………..…………………………………  …………………………………………………………………………………………………. 
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ความสามารถทางภาษา  Language   Ability  ให�ทําเครื่องหมาย ���� ในช'อง ����ท่ีต�องการเลือก 

ภาษา 

ฟXง / Listen พูด / Speaking เขียน/ Writing 

ดี 
(Good) 

ปานกลาง 
(Fair) 

พอใช� 
(Poor) 

ดี 
(Good) 

ปานกลาง 
(Fair) 

พอใช� 
(Poor) 

ดี 
(Good) 

ปานกลาง 
(Fair) 

พอใช� 
(Poor) 

ภาษาอังกฤษ � � � � � � � � � 

ภาษาอ่ืนๆ � � � � � � � � � 

........................................... � � � � � � � � � 

  

ขอรับรองว3าข�อความท่ีข�าพเจ�าได�แจ�งในใบสมัครข�างต�นเปuนความจริงทุกประการ 

 

                     ลงชื่อ.........................................................นักศึกษา 

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

                                                    วันท่ี............เดือน................พ.ศ............... 


