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ฝ่ายสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Cooperative Education of Hatyai University
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7420-0386-7 แฟกซ์ 0-7420-0375 E-mail : coop@hu.ac.th

ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
ชื่อสถานประกอบการทีต่ ้องการสมัคร บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด
Name of employer
สมัครงานในตาแหน่ง
แคชเชียร์
Position sought
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา(Period of working) เริม่ (From) 8 มกราคม 2561 ถึง (Until) 28 เมษายน 2561

ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
ชื่อ – นามสกุล ไทย (นาย/นางสาว) คิดดี มีชัย
Name & Surname English (Mr./Miss) Kiddee Meechai
รหัสนักศึกษา (Student identification No.) 5702910024 คณะ (Faculty) บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา (Major) การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ นักศึกษาชั้นปีที่ (Years in school) 4 เกรดเฉลี่ยรวม (GPA) 3.21
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ (Name of academic advisor) อาจารย์สริ ิกาญจน์ พิมพงศ์ไพศาล
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ 1-234-5678-90-1 ออกให้ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2557 หมดอายุวันที่ 20 มี.ค 2566
(Identification Card No.)
(Issued date)
(Expiry date)
เชื้อชาติ (Race) ไทย สัญชาติ (Nationality) ไทย ศาสนา (Religion) พุทธ
วันเดือนปีเกิด(Date of birth) 4 ก.พ. 2539 สถานที่เกิด (Place of birth) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อายุ (Age) 21 ปี (Years) เพศ (Sex) หญิง ส่วนสูง (Height) 165 ซม. (Cm.) น้าหนัก (Weight) 51 กก.(kg.)
โรคประจาตัว (Chronical Disease) ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (Address) 1 หมู่ 5 ถนนพลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ (ที่บ้าน) (Telephone) - มือถือ (Mobile) 081-610-2300 E-mail: kiddee@hu.ac.th

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency case contact to)
ชื่อ-สกุล (Name) กานดา มีชัย
สถานที่ทางาน (Place of work)
โทรศัพท์ (ที่บ้าน) (Telephone)

ความเกี่ยวข้อง(Relation) มารดา
อาชีพ (Occupation) แม่บ้าน
- มือถือ (Mobile) 088-410-2500
E-mail
-

ข้อมูลครอบครัว(Family Details)
ชื่อบิดา ชัยวัฒน์ มีชัย
อายุ
65 ปี
อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว
Father’s name
Age
Years
Occupation
ที่อยู่ (Address) บ้านเลขที่ 1 หมู่ 5 ถนนพลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ชื่อมารดา การดา มีชัย
อายุ
55 ปี
อาชีพ
แม่บ้าน
Mother’s name
Age
Years
Occupation
อยู่ (Address) บ้านเลขที่ 1 หมู่ 5 ถนนพลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
จานวนพี่น้อง (No.of relative) 1 คน (Person) เป็นบุตรคนที่ (You are the) 1
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ประวัติการศึกษา (Education Background)
ระดับ
Level

สถานศึกษา
School/College/University

มัธยมต้น(Secondary School) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กูลกันยา
มัธยมปลาย(High School)
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กูลกันยา

ปีที่เริ่ม
ปีที่จบ
วุฒิ
Year
Year
การศึกษา
attended graduated Certificate
2550
2553
2553
2556
ศิลป์-ภาษา

ผล
การศึกษา
Grade
3.00
2.98

ประวัติการอบรม (Previous Training)
ระยะเวลา
Year Trained
สถานที่ฝึก
Organization
จาก
ถึง
From
To
25 ม.ค. 2560 25 ม.ค. 2560 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
7 พ.ย. 2560
7 พ.ย. 2560 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

หัวข้ออบรม
Topics
Marketing Innovation for Thailand 4.0
วันนักการตลาดสัญจร ภาคใต้ ครัง้ ที่ 12

อาชีพเป้าหมาย
1. ผู้บริหาร
2. ฝ่ายการตลาด
3. จัดแสดงสินค้า (Display)

ความสามารถทางภาษา (Language Ability)
ภาษา(Language)
อังกฤษ English
จีน Chinese
ญี่ปุ่น Japanese
อื่น Other………

ฟัง(Listening)
Good Fair Poor
√
√
√

พูด(Speaking)
Good Fair Poor
√
√
√

อ่าน(Reading)
Good Fair Poor
√
√
√

เขียน(Writing)
Good Fair Poor
√
√
√

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ (Other Skills)
1. เล่นกีฬา
2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word ได้ดี

โปรดอธิบายให้ผู้อื่นรู้จักท่านได้ดีขึ้น
(Please explain about yourself to make other people understand you better)
เป็นคนตั้งใจทางาน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในหน้าที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย สามารถปรับตัวได้เร็ว และสามารถรับ
ความกดดันได้ดี มีความขยันทางานและพยายามหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาตลอด มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ
I hereby confirm that at the answers and statements given by me in the application are true and correct in
every aspect.

ลายเซ็นผู้สมัคร
...........................................................
(..........................................................)
วันที่.....................................
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