
Coop - PSRU02สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท/โทรสาร 0-5526-7077 อีเมล coop.psru@gmail.com เว็บไซต http://asqa.psru.ac.th

ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
ช่ือสถานประกอบการ …………………….……………………….…
สมัครตําแหนง ………………………………………………………..…
ระยะเวลาปฏิบัติงาน …………………….. ถึง …………………...

ขอมูลสวนตัว
ช่ือ-สกุล  นาย/นางสาว………………………………………….……..รหัสประจําตัว………………………………………….……………………………..
Mr./Miss….……………………………….………………………………………………………………………..……………………..……(เขียนดวยตัวพิมพใหญ)
สาขาวิชา/กลุมวิชา ................................................................................คณะ ...........................................................................
เกรดเฉล่ียสะสม.................. ช้ันปท่ี..................วัน / เดือน / ปเกิด........../......................../..............อายุ...............สวนสูง.............
นํ้าหนัก.................. เช้ือชาติ...........................สัญชาติ........................... ศาสนา............................. ภูมิลําเนา...............................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน................................วันออกบัตร.......................วันหมดอายุ.......................โทรศัพท...........................

ใบขับข่ีรถยนต O มี O ไมมี   วันออกบัตร.............................................วันหมดอายุ..........................................

ใบขับข่ีรถจักรยานยนต O มี O ไมมี   วันออกบัตร.............................................วันหมดอายุ..........................................

ท่ีอยูในปจจุบัน............................................................................................................................................................. ...............
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน.......................................................................... ........................................................................................

การเกณฑทหาร Oผานการเกณฑทหารมาแลว Oยังไมผานการเกณฑทหาร

Oไดรับการยกเวน Oอยูในระหวางการผอนผัน
ขอมูลครอบครัว

ช่ือ – สกุล  บิดา..........................................................OมีชีวิตOถึงแกกรรม  อายุ............. อาชีพ..............................

สถานท่ีทํางาน......................................................................โทรศัพทท่ีติดตอไดสะดวก................................................................

ช่ือ – สกุล มารดา...........................................................Oมีชีวิต Oถึงแกกรรม  อายุ............. อาชีพ...............................

สถานท่ีทํางาน......................................................................โทรศัพทท่ีติดตอไดสะดวก...............................................................
ท่ีอยูบิดา / มารดา............................................................................................................................. .........................................
มีพ่ีนองท้ังหมด........................คน (รวมตนเอง) เปนบุตรคนท่ี...............ประกอบดวย
1...........................................................อายุ.....................อาชีพ.......................................โทรศัพท............................................
2...........................................................อายุ.....................อาชีพ.......................................โทรศัพท...........................................
3...........................................................อายุ.....................อาชีพ.......................................โทรศัพท............................................
บุคคลท่ีสามารถติดตอไดกรณีฉุกเฉิน
ช่ือ – สกุล..............................................................................................โทรศัพท......................................................................
เก่ียวของเปน...................................................................... ....................ของผูสมัครงานสหกิจศึกษา

รูปถาย
หนาตรง
ไมสวมหมวก
ขนาด 1 นิ้ว
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ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา ปท่ีจบ

การศึกษา
สถานศึกษา วิชาเอก / สาขาวิชา เกรด

เฉล่ีย
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การฝกอบรม

หัวขอการฝกอบรม หนวยงานท่ีใหการฝกอบรม ระยะเวลาการฝกอบรม

ความสามารถพิเศษ
คอมพิวเตอร Excellent Good Fair Poor ภาษาตางประเทศ Excellent Good Fair Poor

Word English
Excel Chinese

Powerpoint Japanese
Internet อ่ืน ๆ (ระบุ)

ดนตรี / กีฬา Excellent Good Fair Poor

ประสบการณดานกิจกรรมนักศึกษา
ระยะเวลา / ป องคกร / กิจกรรมท่ีเขารวม หนาท่ีความรับผิดชอบ หมายเหตุ

รางวัลท่ีไดรับ
ช่ือรางวัล หนวยงานท่ีมอบให วัน / เดือน / ป  ท่ีไดรับ

เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีแนบมีดังน้ี
1. ใบแสดงผลการศึกษา 2. สําเนาบัตรนักศึกษา3. สําเนาทะเบียนบาน 4. สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาหนังสือรับรอง / วุฒิบัตรอ่ืน ๆ (ถามี) จํานวน............................ฉบับ
ขอรับรองวาขอความขางตนและหลักฐานตางๆ ท่ีแนบมาพรอมน้ีเปนความจริงทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน

ลงช่ือนักศึกษา ..........................................................................
(.........................................................................)
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