
 

 
 

งานสหกิจศึกษา ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
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http://coop.skru.ac.th  E-mail : coopskru@gmail.com 

 

ใบสมัครงานสหกจิศึกษา 
ช่ือสถานประกอบการท่ีตอ้งการสมคัร (Name of employer)        
สมคัรงานในต าแหน่ง (Position sought)          
ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจศึกษา (Period of working) เร่ิม (From)   18  พฤศจิกายน  2562   ถึง (Untill)   13  มีนาคม  2563  

 
ข้อมูลส่วนตวันกัศึกษา 

ช่ือ – นามสกลุ ภาษาไทย (นาย/นางสาว)          
Name & Surname ภาษาองักฤษ ( Mr./Miss )          
รหสันกัศึกษา (Student identification No.)    คณะ(Faculty)      
สาขาวชิา (Major)     นกัศึกษาชั้นปีท่ี (Years in university)   เกรดเฉล่ียรวม (GPA)  
อาจารยท่ี์ปรึกษาช่ือ (Name of academic advisor)           
บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี   ออกให ้เม่ือวนัท่ี   หมดอายวุนัท่ี   
(Identification Card No.)                   (Issued date)                                 (Expiry date) 
เช้ือชาติ (Race)    สญัชาติ (Nationality)   ศาสนา (Religion)    
วนัเดือนปีเกิด(Date of birth)     สถานท่ีเกิด (Place of birth)      
อาย ุ(Age)  ปี(Years)  เพศ (Sex)   ส่วนสูง (Height)   ซม. (Cm.)   น ้ าหนกั(Weight)  กก. (kg.) 
โรคประจ าตวั(Chronical Disease)           
ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้(Address)         
              
โทรศพัท ์(ท่ีบา้น) (Telephone)   มือถือ (Mobile)    E-mail     
บุคคลทีส่ามารถตดิต่อได้ในกรณฉุีกเฉิน(Emergency case contact to) 
ช่ือ-สกลุ(Name)     ความเก่ียวขอ้ง (Relation)   อาชีพ (Occupation)   
สถานท่ีท างาน (Place of work)           
โทรศพัท ์(ท่ีบา้น) (Telephone)   มือถือ (Mobile)    E-mail     

ข้อมูลครอบครัว(Family Details) 

ช่ือบิดา      อาย ุ  ปี         อาชีพ     
Father’s name                                                          Age                    Years     Occupation 

ช่ือมารดา      อาย ุ  ปี         อาชีพ     
Mother’s name                                                          Age                    Years     Occupation 
จ านวนพี่นอ้ง (No.of relative)   คน (Person)       เป็นบุตรคนท่ี You are the     
ท่ีอยู ่(Address)            
              
โทรศพัท ์(Telephone)      โทรสาร (Fax)       
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ประวตักิารศึกษา (Education Background) 
ระดบั 
Level 

สถานศึกษา 
School/College/University 

ปีท่ีเร่ิม 
Year 

attended 

ปีท่ีจบ 
Year 

graduated 

วฒิุ
การศึกษา 
Certificate 

ผล
การศึกษา 

Grade 
ประถม (Primary)      
มธัยมตน้  (Secondary)      
มธัยมปลาย  (High School)      
ประวตักิารอบรม (Previous Training) 

ระยะเวลา 
Year Trained 

สถานท่ีฝึก 
Organization 

หวัขอ้อบรม 
Topics 

จาก 
From 

ถึง 
To 

  

    
    
    
อาชีพเป้าหมาย (ระบุลกัษณะงานทีน่ักศึกษาสนใจ) 
1.               
2.               
3.               
ความสามารถทางภาษา (Language Ability) 

ภาษา(Language) 
ฟัง(Listening) พดู(Speaking) อ่าน(Reading) เขียน(Writing) 

Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor 
องักฤษ English             
มาเลย ์ Malay             
อ่ืนๆ             
ความสามารถพเิศษอืน่ ๆ (Other Skills) 
1.               
2.               
3.               
โปรดอธิบายให้ผู้อืน่รู้จกัท่านได้ดขีึน้ (Please explain about yourself to make other people understand you better) 
             
             
             
              
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความทั้งหมดเป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ 
I hereby confirm that at the answers and statements given by me in the application are ture and correct in every aspect. 
       

           ลายเซ็นผูส้มคัร     
                                         (    ) 

                                วนัท่ี     
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ข้อมูลส่วนตวันกัศึกษา 
ช่ือ – นามสกลุ ภาษาไทย (นาย/นางสาว)          
รหสันกัศึกษา (Student identification No.)    คณะ(Faculty)      
สาขาวชิา (Major)     นกัศึกษาชั้นปีท่ี (Years in university)   เกรดเฉล่ียรวม (GPA)  
โทรศพัทมื์อถือ  อีเมล ์  
 
ข้อมูลสถานประกอบการ 
ช่ือสถานประกอบการ  
ท่ีอยู ่  
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
เบอร์ติดต่อ  
บุคคลท่ีติดต่อ  โทรศพัท(์มือถือ)  
 
ความเห็นอาจารย์ทีป่รึกษา / อาจารย์ประจ าวชิา / อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
  
  
  
  
 
 

  
 ( ) 

วนัท่ี  
 
 
 

หมายเหตุ : เอกสารหนา้ท่ี 3 ส าหรับงานสหกิจศึกษาเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 


