ติดรูปถ่าย
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม PINE CAMP # 5
จัดโดย โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ (นาย/นางสาว)...............................................นามสกุล............................................... ชื่อเล่น...........................
2. วัน/เดือน/ปี เกิด...............................................อายุ........................ปี หมู่เลือด.........................ศาสนา...................
3. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
-

-

-

-

4. ที่อยู่ (ทีส่ ามารถติดต่อได้สะดวก) .........................ตาบล/แขวง......................อาเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์..................เบอร์โทรศัพท์................................อีเมล์……………………………
5. มีโรคประจาตัว คือ .................................................................................................................................................
อาหารที่แพ้หรือไม่สามารถรับประทานได้................................................................................................................

6. ไซซ์เสื้อยืด (รอบอก,ความยาว)
 S (36,26)
 M (36,28)

 L (40,29)

 XL (44,30)

 2XL (48,31)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการศึกษา/กิจกรรม
1.  กาลังศึกษา

 จบการศึกษาแล้ว

ระดับชั้น.........................................แผนการเรียน................................เกรดเฉลี่ย...................................................
สถานศึกษา....................................................................................จังหวัด...............................................................
2. กิจกรรมที่เคยทาระหว่างศึกษา................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ความสามารถพิเศษ..................................................................................................................................................
4. เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวการศึกษาหรือไม่
 เคยเข้าร่วม
ระบุ...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ...........................
 ไม่เคยเข้าร่วม
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ปกครอง
1. ชื่อ-สกุล บิดา.......................................................................................อาชีพ.........................................................
สถานที่ทางาน.....................................................................................โทรศัพท์(มือถือ)...........................................
2. ชื่อ-สกุล มารดา...................................................................................อาชีพ.........................................................
สถานที่ทางาน.....................................................................................โทรศัพท์(มือถือ)...........................................
3. ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง (หรือบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน)........................................................................
โทรศัพท์ (มือถือ).........................................อาชีพ..............................................มีความสัมพันธ์เป็น......................
ส่วนที่ 4 ข้อมูลอื่นๆ
1. เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการ TU-PINE หลักสูตรใด (โปรดเลือก √ ) ตอบเฉพาะผู้ที่ได้สมัคร
 หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง (EBM)
 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)
 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-en)
2. รับทราบข่าวสารการจัดกิจกรรม PINE – CAMP จากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เว็บไซต์............................................

 Facebook โครงการ TU-PINE

 ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน

 เพื่อน

 ผู้ปกครอง

 อื่นๆ...........................................................................

ส่วนที่ 5 แสดงความคิดเห็น
1. ถ้ าน้ องมี โอกาสได้ ออกแบบบ้ านของตัว น้ อ งเอง จะน าความรู้ด้ านวิศวกรรม ใน 4 ภาควิช า (วิศ ว กรรมโยธา
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า วิ ศ วกรรมซอฟแวร์ และวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล) มาพั ฒ นาบ้ า นของน้ อ งให้ มี ค ว ามทั น สมั ย และ
สะดวกสบายได้อย่างไร (หากพื้นที่ไม่เพียงพอ สามารถพิมพ์แล้วแนบท้ายเอกสารนี้ได้)
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
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2. ทาไมน้องถึงสมัครค่าย PINECAMP # 5 และน้องคิดว่าน้องจะได้รับอะไรจากการมาค่ายครั้งนี้
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................. ............................................................
3. ถ้าน้องตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วพบว่าตัวเองอยู่ในยุคคาวบอย และน้องเป็น “ตารวจ” ที่มีหน้าที่จับผู้ร้าย ซึ่งมีค่าหัว
มากพอที่จะใช้ชีวิตทั้งชีวิตได้อย่างสบาย น้องจะเลือกอะไรระหว่าง “ตามจับผู้ร้ายให้ได้ค่าหัวมา” กับ “พยามยาม
หาทางกลับมาสู่ปัจจุบัน” เพราะเหตุใด (หากพื้นที่ไม่เพียงพอ สามารถพิมพ์แล้วแนบท้ายเอกสารนี้ได้)
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
......................................................................................................................................................... ................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
ข้าพเจ้าได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ตามรายการขั้นต้นนี้เป็นความ
จริงทุกประการ
ลงชื่อ...................................................................................ผูส้ มัคร
(..................................................................................)
วันที่............................................
ลงชื่อ..............................................................................ผู้ปกครอง
(..............................................................................)
วันที่............................................
หมายเหตุ
1. ประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th เท่านั้น
2. หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2562
3. เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร
1. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม PINE CAMP

จานวน 1 ชุด

2. รูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (ติดบนใบสมัคร)

จานวน 1 ใบ

3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ชุด

4. ใบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ปกครอง

จานวน 1 ชุด

5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ชุด
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ใบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม PINE CAMP # 5
จัดโดย โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สาหรับผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................................................
เป็นผู้ปกครองของ………………………………………………….…………….……….มีความสัมพันธ์เป็น.....................................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.....................................................................................................................
หากผู้อยู่ในความดูแลของข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือก ข้าพเจ้ายินยอมอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม PINE CAMP # 5
ทีจ่ ัดโดย โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต ในระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบสาเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมเอกสารนี้แล้ว
ลงชื่อ........................................................................ผู้ปกครอง
(........................................................................)
วันที่......................................
การส่งใบสมัครและเอกสารแนบ (ตามหมายเลข 3) ให้ส่งมาทางไปรษณีย์เท่านั้น
โดยจ่ายหน้าซองถึง
โครงการ TU-PINE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
วงเล็บท้ายซองว่า (ใบสมัคร PINE CAMP # 5)
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