เลขทีผ่ ู้สัมภาษณ์

รหัส

(เจ้ าหน้ าที่)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 0-2562-5555 ext 647204 , 0-2942-8761-2
สั มภาษณ์ นิสิตสหกิจศึกษา ภาคต้ น ประจําปี การศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) รุ่ นที่ 33

 ปกติ

ติดรู ปถ่ าย
ขนาด1 นิว้

 พิเศษ

ตรวจสอบข้ อมูลการเปิ ดรับสมัครให้ ละเอียดก่อนยื่นใบสมัคร และเขียนตัวบรรจงให้ ครบทุกรายการ
 นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ …………..…………….…....………………………………………….
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ………………………..…………….(ภาษาอังกฤษ)..………………………………………….
รหัสประจําตัวนิสิต..................................................... สาขาวิชา …วิทยาการคอมพิวเตอร์……………………….

ประวัติส่วนตัว

สถานภาพ

เพศ  ชาย  หญิง วัน/เดือน/ปี เกิด ….……/…………/….…… อายุ …………. ปี สัญชาติ ……...…
สถานที่พกั อาศัย เขต……………………….…………………. จังหวัด……………….……………………

การศึกษา/สหกิจ
1. ผลการเรี ยนภาษาอังกฤษ

*** กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบ***
อังกฤษ 1.................

อังกฤษ 2.................

อังกฤษ 3..................

2. เกรดเฉลี่ย……………….………….…………..
3. ผลการเรี ยนโปรแกรม (1)………………….เกรด…… (2)………………….เกรด…… (3) ………………….เกรด……
(4)………………….เกรด…… (5)………………….เกรด…… (6) ………………….เกรด……
4. เทอมปลาย ลงทะเบียนเรี ยนวิชาใด
01418443 Web Technology & Web Services
01418344 Enterprise Res.Plan.Sys.Design & Develop.
01418476 Software Testing & Verification
5. ต้องการฝึ กสหกิจในด้านใด
Programmer/Developer
ERP
Software Testing
อื่นๆ.......................................................
6. ต้องการทําสหกิจ

ในประเทศ
ต่างประเทศ
ใต้หวัน ( Taiwan )
สิ งคโปร์ ( Singapore )

7. นิสิตสนใจจะเข้าฝึ กงานในสถานประกอบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
บริ ษทั Avalant

บริ ษทั เมตามีเดีย เทคโนโลยี จํากัด

ธนาคาร HSBC

บริ ษทั Zygen

บริ ษทั รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษทั ซอฟต์สแควร์ (Softsquare)

บริ ษทั เคอร์เนิล คอนซัล จํากัด (kernel Consulting)

บริ ษทั Yonyou Software Co.,Ltd

บริ ษทั ฮิวแมนิกา้ จํากัด ( Humanica Co.,Ltd )

บริ ษทั เออาร์ไอพี จํากัด

บริ ษทั ทรี นิต้ ี รู ทส์ จํากัด(Trinity Roots Co.,Ltd)

บริ ษทั ไอ-ทรี ครี เอชัน่ จํากัด (i3Creation)

บริ ษทั พี.บี.เอ็น อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

บริ ษทั ปาล์ม โซลูชนั่ จํากัด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บริ ษทั newkru

บริ ษทั เอ็กซ์ไซด์ดีก จํากัด (xsidekick)

บริ ษทั innoviz

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จํากัด

บริ ษทั ซีคอะมอร์ จํากัด (seekanore)

บริ ษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (EGAT-Inter)
บริ ษทั A-Host จํากัด
บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (S&P)
บริ ษทั ซัมมิทคอมพิวเตอร์ จํากัด
บริ ษทั Western Digital (Thailand) Co., Ltd. (WD)
บริ ษทั Professional Computer Co.,Ltd
บริ ษทั คิวพอยท์ ซอฟต์แวร์ เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั ทีทูพี จํากัด (T2P)
บริ ษทั อังสตรอมโซลูชนั่ จํากัด (Angstrom Solutions)
บริ ษทั ไซแคปท์ จํากัด
บริ ษทั ภัทร โปรเกรส จํากัด
บริ ษทั เนทติเซนท์ จํากัด
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด(มหาชน)
บริ ษทั ไอบีเอ็ม โซลูชนั่ ส์ ดิลิเวอรี่ จํากัด
บริ ษทั แฟคเกอร์ จํากัด
บริ ษทั โนดเฟรม โซลูชน่ั จํากัด
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครื อข่ายไทย
บริ ษทั เตทต้า – อี เอเชีย จํากัด
บริ ษทั บางกอก เว็บ โซลูชนั่ จํากัด
บริ ษทั แมเนจเม้น ซิสเท็ม จํากัด
กองมาตรฐานและความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
อื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)....................................................................
8. เหตุผลที่สนใจเข้าฝึ กงานสหกิจในสถานประกอบการดังกล่าว
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
9. ความสามารถพิเศษอื่นๆ.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
บ้ านเลขที่ ………………… หมู่ ………….. ซอย/ตรอก ……………………… ถนน ………………………….
แขวง/ตําบล ……………………………………. เขต/อําเภอ ……………………………………………………
จังหวัด …………………..……………. รหัสไปรษณี ย ์ ……………………  ……………………... มือถือ …………….…………
e-mail ……………………………………………..………………………………………………………………………………..

สถานทีต่ ิดต่ อ

อื่นๆ (ถ้ ามี)
หน้าที่และความรับผิดชอบของนิสิต(นอกจากเรียนหนังสื อ)
กรุ ณาเขียนประสบการณ์การเขียนโปรแกรม / การเข้าอบรม เรี ยงตามลําดับ (จากปั จจุบนั )
ปี /เดือน
การเขียนโปรแกรม / การเข้าอบรม
บริ ษทั /หน่วยงาน

สิ่ งที่ท่านคาดหวังจากการฝึ กงานสหกิจศึกษา

ข้อเพิ่มเติมของท่านที่ทาํ ให้คณะกรรมการสามารถประเมินใบสัมภาษณ์ได้ดีข้ ึน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครสหกิจทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติ ข้าพเจ้า
ยินดีให้ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตัดสิ ทธิในการลงทะเบียนรายวิชา 01449490 Cooperative Education สหกิจศึกษา โดยไม่มีขอ้
อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
1.ลงชื่อ ……………………………. นิสิต 2. ลงชื่อ ………………………………. ผูป้ กครอง 3.ลงชื่อ ………………………………. อาจารย์ที่ปรึ กษา
(....................................................)
(........................................................)
(........................................................)
………./……………./……..…..
……./……………./……..…
……./……………./……..…
..

เอกสารทีต่ ้ องนํามาวันสอบสั มภาษณ์
สําเนาใบบันทึกผลการเรี ยน (transcript)
รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก, ไม่สวมแว่นตาดํา ) 1 รู ป
ประวัติ ( RASUMA )
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

สํ าหรับเจ้ าหน้ าที
ค่า G.P.A
เลขที่ผสู ้ มัคร

เอกสารครบ

1,2,3,4

ขาดเอกสาร

เจ้าหน้าที่

สํ าหรับผู้สัมภาษณ์
รับฝึ กงานสหกิจ
ไม่รับฝึ กงานสหกิจ
ผูส้ มั ภาษณ์

ความเห็นของผู้สัมภาษณ์ / อาจารย์ทปี่ รึกษา

