
 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 

ใบสมัครเจาหนาที่ธุรการ 

1. ชื่อและนามสกุล  ......................................................................................................................................................  

 วัน เดือน ปเกิด  .........................................................................................อายุ....................ป.........................เดือน.......................วัน  

 เชื้อชาติ  ..................................................  สัญชาติ  ...................................................  ศาสนา  .........................................................  

 บัตรประจาํตัวประชาชน เลขที่  ...........................................................ออกให ณ ............................................................. .....................   

 วันที่ออกบัตร..............................................................................  วันที่บัตรหมดอายุ............................................................................  

 ที่อยูปจจุบัน  ........................................................................................................................................................................................   

 โทรศัพท....................................................โทรศัพทมือถือ.................................................... 

 ที่อยูตามทะเบียนบาน  .........................................................................................................................................................................  

2. ชื่อบิดา  ....................................................................................  อายุ  .................  ป  อาชีพ  ............................................................  

 ชื่อมารดา  .................................................................................  อายุ  .................  ป  อาชีพ  ............................................................  

3. สถานภาพ    โสด    สมรส    หยา 

 คูสมรสชื่อ  ................................................................................  อายุ  .................  ป  อาชีพ  ............................................................  

4. มีพี่นองจํานวน  ..................  คน  ดังรายชื่อและรายละเอียดดังน้ี 

คนที่                        ชื่อ – นามสกุล มีฐานะเปน อาชีพ (ชื่อหนวยงาน/ประเภทธุรกิจ) 

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

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

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

4 ............................................................................. 

5 ............................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. การศึกษา 

ประวัติการศึกษา ชื่อสถาบันศึกษา/จังหวัด ตั้งแตป พ.ศ. จนถึงป พ.ศ. คณะและวิชาเอก 

ประถมศึกษา     

มัธยมศึกษา     

มัธยมปลาย     

วิทยาเขต/วทิยาลัย     

มหาวิทยาลัย(ตรี)     

มหาวิทยาลัย(โท)     

สถานศึกษาอ่ืน ๆ     

  

 

 

ภาพถาย 

2 X 1.5 นิ้ว 

เลขท่ี……………... 
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 ขณะน้ียังอยูระหวางการศึกษาตอหรือไม   ไมใช   ใช  ที่..............................................  วิชา/คณะ................................................ 

 ใหระบกิุจกรรมในระหวางการศกึษา  ....................................................................................................................................................  

 ใหระบกิุจกรรมสังคมในปจจุบันและอดีต  ..............................................................................................................................................  

 ใหระบคุวามรู/ความชํานาญพิเศษ  .......................................................................................................................................................  

6. ภาษาตางประเทศและความสามารถพิเศษ 

ความรูภาษาตางประเทศ                       อาน เขียน พูด 

ภาษา ...................................    ดีมาก    ดี    พอใช   ดีมาก    ดี    พอใช   ดีมาก    ดี    พอใช 

ภาษา ...................................    ดีมาก    ดี    พอใช   ดีมาก    ดี    พอใช   ดีมาก    ดี    พอใช 

 ทานสามารถใชเคร่ืองใชในสํานักงานอะไรบาง  ...................................................................................................................................... 

 อัตราการพิมพดีดภาษาไทย ....................... คํา/นาที  ภาษาอังกฤษ ....................... คํา/นาที      

 โปรแกรมคอมพวิเตอรที่สามารถใชงานได  ............................................................................................................................................  

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

 ใหระบยุานยนตที่ทานขบัขี่ได  ..............................................................................................................................................................  

7. ประสบการณในการทํางาน (จากปจจบุัน) 

ชื่อบริษัทหรือนายจาง ประเภทธุรกิจ ตําแหนง เงินเดือน อายุงาน สาเหตุที่ลาออก 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. บุคคลที่อางถึง โปรดใหรายชื่อบคุคลที่จะรับรองทานได 3 คน  

ชื่อ – นามสุกล ความสัมพันธ ที่อยู 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. พนักงานที่ทานเปนญาติหรือรูจกัในสหกรณ 

ชื่อ – นามสุกล ความสัมพันธ ที่อยู 

   

10. สุขภาพ ทานมีโรคประจําตัวหรือไม    ม ี    ไมม ี

 ถามีโปรดระบุ  .....................................................................................................................................................................................  

11. เงินเดือนที่ตองการ  ............................. บาท สวัสดิการที่ตองการ ........................................................................................................ 

 เหตุใดจึงสนใจทํางานกับสหกรณ  .........................................................................................................................................................  
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12. บุคคลที่สหกรณ ติดตอไดเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน  ...................................................................................................................................... 

13. งานอดิเรก  ..........................................................................................................................................................................................  

14. ทานเคยตองโทษ/จองจํา หรือไม    เคย    ไมเคย 

 ถาเคย สาเหตุ  ................................................................................................................................... .................................................. 

15. ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ซ่ึงไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัคร คือ  

       ทะเบียนบานฉบับจริง พรอมสําเนา  1  ชุด 

                   บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง พรอมสําเนา  1  ชุด  

วุฒิการศึกษา .......................................................................................................... 

ใบรับรองแพทย 

                   รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด  1.5  น้ิว จํานวน  2  รูป โดยถาย 

คร้ังเดียวกันไมเกิน  6  เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) 

                   หลักฐานที่แสดงวาผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน เน่ืองจากไดผานหลักสูตร 

นักศึกษาวชิาทหารฉบับจริง พรอมสําเนา 1 ชุด (เฉพาะเพศชาย) 

                   หลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบเปล่ียนชือ่ – นามสกุล  

(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกับฉบับจริง) พรอมสําเนา  1  ชุด 

 ขาพเจาขอใหคํารับรองวา ขอความดังกลาวขางตนน้ีเปนความจริงทุกประการ และขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรง

ตามประกาศการรับสมัครคัดเลือก 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่กรอกในใบสมัครเปนความจริง 
 

 

     ลงชื่อผูสมัคร  ...................................................................... 

                 (......................................................................) 

                      วันที่.................................................................. 

    
สําหรับเจาหนาที่สหกรณ 

ไดตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติครบถวนแลว 

 

 

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

(.................................................) 

............../................./......... 
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