












 
 

 

ใบสมัครเปนเจาหนาที ่
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

****************************************** 
 

 ขาพเจาขอสมัครเปนเจาหนาที่ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตําแหนง ................................................................ 
อัตราเงินเดือนท่ีตองการ ........................ บาท และขอใหถอยคําเปนหลักฐานไวดังตอไปนี้ 
 

1.ประวัติสวนตัวและครอบครัว 
  (1) ชื่อนาย/นาง/นางสาว ........................................................................ นามสกุล .............................................................. 
หมูเลือด ........... มีแผลตําหนิที่ ................................................................... สัญชาติ .................. ศาสนา .......................................... 
เกิดเมื่อวันท่ี ............. เดือน ................................................................ พ.ศ............... อายุ ............. ป ............... เดือน ..................วัน 
(นับถึงวันสมัครและตองนําหลักฐาน เชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารผานเกณฑทหารมาแสดง
ดวย) 
  (2) ท่ีอยูตามสําเนาทะเบียนบานที่ ................. ซอย ........................................ ถนน ........................................................... 
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ........................................................ 
  (3) ท่ีอยูปจจุบันเลขที่ ................... ซอย .......................................................... ถนน .......................................................... 
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/แขวง ............................................. จังหวัด ........................................................ 
รหัสไปรษณีย ........................................... โทรศัพท ............................................... โทรศัพทมอืถือ ............................................... 
  (4) บิดาชื่อ .......................................................... สัญชาติ ................ ศาสนา ................ อาชีพ .......................................... 
  (5) มารดาชื่อ ...................................................... สัญชาติ ................ ศาสนา ................ อาชีพ .......................................... 
  (6) สถานภาพทางครอบครัว 
  (......) หยา  (......) โสด       (......) สมรส         ภรรยา/สามีชื่อ ........................................................ 
   
  มีบุตรจํานวน ........ คน คือ 
  (1) ชื่อ ........................................................... อายุ ......... ป (2) ชื่อ ......................................................... อายุ ......... ป 
  (3) ชื่อ ........................................................... อายุ ......... ป (4) ชื่อ ......................................................... อายุ ......... ป 

 

2. ประวัติการศึกษา 
 

ลําดับที ่
 

สถาบันการศกึษา 
 

ปที่สําเร็จการศึกษา 
 

สาขาวิชา 
คุณวุฒ ิ

ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร 
      
      
      
      
      
 

  ขาพเจาไดแนบสําเนาวุฒิบัตรตามรายการที่ .................... มาพรอมนี้ (ใหเรียงลําดับของระดับการศึกษาโดยใหเริ่มจากระดับ
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) 

 

 

ติดรปูถายผูสมัคร 
    ขนาด 1 น้ิว 

ใบสมัครเลขที ่.................. 
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  3. ความรูที่เปนประโยชนตอสังคม 
  
  
  
  
 

   
  4. ความรูภาษาตางประเทศ 
 

ลําดับที่ 
 

ภาษา 
เขียน พูด 

พอใช ดี ดีมาก พอใช ดี ดีมาก 
1. อังกฤษ       
2. ฝรั่งเศส       
3. อื่นๆ (ระบุ)       

 

   
  5. กิจกรรมทางสังคม 

 

ลําดับ
ท่ี 

 

ชื่อสถาบัน 
ลักษณะของกิจกรรม  

ระยะเวลา 
สมาชิก กรรมการ ท่ีปรึกษา วิทยากร อื่นๆ(ระบุ) 

        
        
        
        
 
  

  6.การประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
ลําดับ

ท่ี 
ประเทศ 

วัตถุประสงค 
ปพ.ศ. ระยะเวลา ผูใหทุน 

ประชุม สัมมนา ศกึษาดูงาน อื่นๆ 
         
         
         
         
 
 

  7. ตําแหนงท่ีเคยดํารงตําแหนง 
ลําดับ ชื่อสถาบัน/หนวยงาน ตําแหนง ชวงเวลา รวม

เวลา 
หมายเหตุ 
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  8. ตําแหนงงานปจจุบัน 
ลําดับ ชื่อหนวยงาน ตําแหนง เงินเดือน ชวงเวลา หมายเหตุ 
      
      
      
 

9. งานอดิเรก 
1. ............................................................................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................................................................................... 
3. ............................................................................................................................................................................... 

 

  10. บุคคลท่ีอางอิง (2 ทาน) 
  1 ชื่อ .................................................................... นามสกุล ....................................................................................... 
  ตําแหนง .......................................................................... สังกัด ............................................................................. 
  ท่ีอยูปจจุบัน .......................................... หมูที่ ................ ซอย ................................................................................ 
  ถนน .............................................. ตําบล/แขวง ........................................... อําเภอ/เขต ....................................... 
  จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย ....................................... โทรศัพท .......................................... 
  2 ชื่อ .................................................................... นามสกุล ....................................................................................... 
  ตําแหนง .......................................................................... สังกัด ............................................................................. 
  ท่ีอยูปจจุบัน .......................................... หมูที่ ................ ซอย ................................................................................ 
  ถนน .............................................. ตําบล/แขวง ........................................... อําเภอ/เขต ....................................... 
  จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย ....................................... โทรศัพท .......................................... 
 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงในใบสมัครนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ และขาพเจาเปนผูที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามระเบียบสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยทุกประการ 
 
 

    (ลงชื่อ) .................................................. ผูสมัคร 
    (................................................) 

    วันท่ี ............ เดือน ................................... พ.ศ. ........... 

 
หมายเหตุ 1. เอกสารการสมัครงานใหลงนามรับรองสําเนาถูกตองทกุหนา 
   2. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถายคร้ังเดียวกันไมเกิน 6 เดอืน) 
   3. ใบรับรองแพทย (ไมเกิน 6 เดอืน) 
   4. ใบรับรองการเกณฑทหาร/ใบผาน รด. (ถามี) 
   5. หลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชือ่ นามสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานแสดงคณุวุฒอิื่น ฯลฯ 


