
ทางบริษัท โอสถสภา จํากัด(มหาชน) กําลังเปดรับนักศึกษาฝกงาน สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

รอบฝกงาน มิ.ย.-ก.ค. 2563 หรือตามกําหนดของมหาวิทยาลัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ 

  

สวัสดิการท่ีนักศึกษาไดรับชวงเวลาฝกงาน 

• เบี้ยเลี้ยง 300 บาท/วัน 

• ใชบริการ Osotspa Fitness 

• สวัสดิการสถานพยาบาล 

• ประกันอุบัติเหตุ 

• โอกาสไดรวมทํางานกับบริษัท โอสถสภา จํากัด(มหาชน) หลังผานการฝกงาน (สําหรับนักศึกษาท่ีมีผล

การฝกงานยอดเยี่ยม) 

  

รบกวนอาจารยชวยประชาสัมพันธใหนองๆ นักศึกษาทราบ หรืออยากใหทางเราติดตอโดยตรงกับทางคณะ 

รบกวนแนะนําดวยนะคะ 

หากนักศึกษาตองการสอบถามรายละเอียด ติดตอไดท่ี Line : @ospcareers 

 



 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสมคัร............................................................................ 

วนัท่ีฝึกงาน ตั้งแต่.......................ถึงวนัท่ี.............................. 

 รวมทั้งส้ิน........................................................................วนั 

 

ขอ้มูลส่วนตวั 

 

ช่ือ-นามสกลุ...................................................................................................................................ช่ือเล่น.................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกิด.....................................................เพศ.............................อาย.ุ..............................ปี  ศาสนา.................................................  

เลขท่ีบตัรประชาชน............................................. ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี........................หมู่ท่ี....................ตรอก/ซอย...................................... 

ถนน..............................................แขวง......................................................เขต.......................................จงัหวดั.......................................... 

โทรศพัทมื์อถือ...................................................โทรศพัทบ์า้น............................................E-mail .............................................................. 

Lind ID....................................................... Facebook ................................................... 

ช่ือผูติ้ดต่อกรณีฉุกเฉิน .....................................................ความสมัพนัธ์..........................................เบอร์ติดต่อ........................................... 

 

ขอ้มูลดา้นการศึกษา 

 

ช่ือสถานศึกษา............................................................................................ระดบัการศึกษา...........................................................................  

คณะ................................................................................สาขาวชิา......................................................................ชั้นปีท่ี................................ 

เกรดเฉล่ียสะสม.............................................................. 

ช่ืออาจารยผ์ูป้ระสานงาน (อาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารยแ์นะแนว) ............................................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ...................................................................โทรศพัทมื์อถือ .........................................................................................................  

กิจกรรมระหวา่งศึกษา 

1. ................................................................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................................................................  

3. ................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

ใบสมคัรนกัศกึษาฝึกงาน O-INTERNS 

 

Photo 



ขอ้มูลดา้นทกัษะต่างๆ 

 

ทกัษะ                                                          ดีมาก                                ดี                                ปานกลาง                               พอใช ้

ภาษาองักฤษ                                              

ภาษาอ่ืนๆ.......................................... 

คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม)                           ....................................................................................................................................................  

ความสามารถอ่ืนๆ                                     .................................................................................................................................................... 

 

ตาํแหน่งและลกัษณะงานท่ีสนใจ 

ตาํแหน่งท่ีสนใจ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

ลกัษณะงานท่ีสนใจ

..................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................... 

 

ขอ้มูลสอบถามเพ่ิมเติม 

 

คุณทราบข่าวการรับสมคัรนกัศึกษาฝึกงาน “OSOTSPA Internship Program” จากช่องทางใด 

                      เวบ็ไซต ์Osotspa.co.th                                                กิจ     กรรมประชาสมัพนัธ์มหาวทิยาลยั 

                      โปรเตอร์ประชาสมัพนัธ์                                             Facebook 

                      รุ่นพ่ีหรือเพ่ือน                                                            เวบ็ไซตอ่ื์นๆ (โปรดระบุ) .................................................. 

                      อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................. 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ และไดแ้นบเอกสารการขอฝึกงานมาครบถว้นแลว้ 

 

ลงช่ือ .....................................................................                   

      (                                                                   )  

 

หลกัฐานการสมคัร     

1. แบบฟอร์มใบสมคัรนกัศึกษาฝึกงาน (ดาวน์โหลด) 

2. สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศึกษา 

3. สาํเนาบตัรประชาชน 

4. รูปถ่ายชุดนกัศึกษาขนาด 1 น้ิว 1 รูป  

วิธีการสมัคร 

ดาวน์โหลดใบสมคัร กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เตรียมหลกัฐานประกอบการ

สมคัรใหพ้ร้อม จากนั้นเลือกวธีิส่งตามขอ้มูลดา้นล่าง  

1. ทางไปรษณีย ์ส่งมาท่ี คุณศิตรุจ อินทะปัญโญ บริษทั โอสถสภา 

จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี   348 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขต

บางกะปิ กทม.10240 

2. ทางอีเมล ์ท่ี O-Interns@osotspa.com  

3. สมคัรไดท่ี้ตวัเองท่ี บริษทั โอสถสภา จาํกดั  

4. Line ID : @ospcareers 

*ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิพจิารณาเฉพาะผู้ทีส่่งหลกัฐานการสมคัรฝึกงานมาอย่างครบถ้วนเท่านั้น 
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