








 
 

 

ใบสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

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

 ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นเจ้าหน้าทีข่องสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ต าแหน่ง ................................................................ 
อัตราเงินเดือนที่ต้องการ ........................ บาท และขอให้ถ้อยค าเป็นหลักฐานไว้ดังต่อไปนี้ 
 

1.ประวัติส่วนตัวและครอบครัว 
  (1) ชื่อนาย/นาง/นางสาว ........................................................................ นามสกุล .............................................................. 
หมู่เลือด ........... มีแผลต าหนิที่ ................................................................... สัญชาติ .................. ศาสนา .......................................... 
เกิดเมื่อวันที่ ............. เดือน ................................................................ พ.ศ............... อายุ ............. ปี ............... เดือน ..................วัน 
(นับถึงวันสมัครและต้องน าหลักฐาน เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารผ่านเกณฑ์ทหารมาแสดง
ด้วย) 
  (2) ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบา้นที่ ................. ซอย ........................................ ถนน ........................................................... 
ต าบล/แขวง ............................................... อ าเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ........................................................ 
  (3) ที่อยู่ปัจจุบนัเลขที่ ................... ซอย .......................................................... ถนน .......................................................... 
ต าบล/แขวง ............................................... อ าเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ........................................................ 
รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ ............................................... โทรศัพท์มือถือ ................................................... 
  (4) บิดาชื่อ .......................................................... สัญชาติ ................ ศาสนา ................ อาชีพ .......................................... 
  (5) มารดาชื่อ ...................................................... สัญชาติ ................ ศาสนา ................ อาชีพ .......................................... 
  (6) สถานภาพทางครอบครัว 
  (......) หย่า  (......) โสด       (......) สมรส         ภรรยา/สามชีื่อ ........................................................ 
   
  มีบุตรจ านวน ........ คน คือ 
  (1) ชื่อ ........................................................... อายุ ......... ปี (2) ชื่อ ......................................................... อายุ ......... ปี 
  (3) ชื่อ ........................................................... อายุ ......... ปี (4) ชื่อ ......................................................... อายุ ......... ปี 

 

2. ประวัติการศึกษา 
 

ล าดับที ่
 

สถาบันการศึกษา 
 

ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 
 

สาขาวิชา 
คุณวุฒิ 

ประกาศนียบตัร ปริญญาบัตร 
      
      
      
      
      
 

  ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาวุฒิบัตรตามรายการที่ .................... มาพร้อมนี้ (ให้เรียงล าดับของระดับการศึกษาโดยให้เร่ิมจากระดับ
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) 

 

 
ติดรูปถ่ายผู้สมัคร 
    ขนาด 1 นิ้ว 

ใบสมัครเลขท่ี .................. 
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  3. ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
  
  
  
  
 

   
  4. ความรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ล าดับที ่
 

ภาษา 
เขียน พูด 

พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก 
1. อังกฤษ       
2. ฝรั่งเศส       
3. อ่ืนๆ (ระบุ)       

 

   
  5. กิจกรรมทางสังคม 

 

ล าดับ
ที่ 

 

ชื่อสถาบัน 
ลักษณะของกจิกรรม  

ระยะเวลา 
สมาชิก กรรมการ ที่ปรึกษา วิทยากร อื่นๆ(ระบ)ุ 

        
        
        
        
 
  

  6.การประชุม/สัมมนา/ศึกษาดงูาน 
ล าดับ

ที่ 
ประเทศ 

วัตถุประสงค ์
ปีพ.ศ. ระยะเวลา ผู้ให้ทุน 

ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน อื่นๆ 
         
         
         
         
 
 

  7. ต าแหน่งที่เคยด ารงต าแหนง่ 
ล าดับ ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน ต าแหน่ง ช่วงเวลา รวม

เวลา 
หมายเหตุ 
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  8. ต าแหน่งงานปัจจบุัน 
ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง เงินเดือน ช่วงเวลา หมายเหตุ 
      
      
      
 

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

 

  10. บุคคลที่อ้างอิง (2 ท่าน) 
  1 ชื่อ .................................................................... นามสกุล ....................................................................................... 
  ต าแหน่ง .......................................................................... สังกัด ............................................................................. 
  ที่อยู่ปัจจุบนั .......................................... หมู่ที่ ................ ซอย ................................................................................ 
  ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... อ าเภอ/เขต ....................................... 
  จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ .......................................... 
  2 ชื่อ .................................................................... นามสกุล ....................................................................................... 
  ต าแหน่ง .......................................................................... สังกัด ............................................................................. 
  ที่อยู่ปัจจุบนั .......................................... หมู่ที่ ................ ซอย ................................................................................ 
  ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... อ าเภอ/เขต ....................................... 
  จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ .......................................... 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยทุกประการ 
 
 

    (ลงชื่อ) .................................................. ผู้สมัคร 
    (................................................) 

    วันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ. ........... 

 
หมายเหตุ 1. เอกสารการสมัครงานให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
   2. รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายครัง้เดียวกันไมเ่กิน 6 เดือน) 
   3. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 6 เดือน) 
   4. ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร/ใบผา่น รด. (ถ้ามี) 
   5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกลุ ทะเบียนสมรส หลักฐานแสดงคุณวุฒิอ่ืน ฯลฯ 


