










 
 
                                                                                                                                                        หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร                   

                                                  ใบสมัครรับเลือกต้ังเป็น   ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด 
                                                                                    ประจ าปี  2565 

.............………………… 
 
1.    ช่ือ………………..………สกุล…………….…………ต ำแหน่ง ..............................................เลขทะเบียนสมำชิก………… 
2.    เกิดวนัท่ี…………เดือน………………….……พ.ศ….…..…… 
3.    อำยุ…………..ปี………………เดือน……….วนั 
4.    บำ้นเลขท่ี………………..หมู่ท่ี…………..….…ซอย/ตรอก……….……………..ถนน………….….……………..            

ต ำบล………………………….อ  ำเภอ…………………………..จงัหวดั………………….……….…………….… 
5.     สถำนท่ีปฏิบตัิงำน………………………………………อ ำเภอ………….……..………………จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
6.     มีควำมประสงคส์มคัรรับเลือกตั้งเป็นประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัอบุลรำชธำนี  จ ำกดั 
7.     สมำชิกรับรอง  จ ำนวน  5  คน  ดงัลำยมือช่ือต่อไปน้ี 

 
  
 
 
 
 
 

         ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขำ้พเจำ้มิใช่บุคคลตอ้งห้ำม    ตำมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัอุบลรำชธำนี   จ ำกดั   
ขอ้  67    และขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำจะปฏิบตัิตำมระเบียบของสหกรณ์ฯ    ว่ำดว้ย    กำรสรรหำและวธีิกำรเลือกตั้งประธำนกรรมกำร
ด ำเนินกำร  กรรมกำรด ำเนินกำร และผูต้รวจสอบกิจกำร พ.ศ.2563   และยอมรับค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งปี  2564 
 
  ลำยมือช่ือ……………………………………ผูส้มคัร     หมำยเลขโทรศพัทท่ี์สำมำรถติดต่อได ้  ................................................ 
             (……………………………………) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

บันทึกเจ้าหน้าที ่                                                                                                                                                เลขที่รับ................ 
          
1.การตรวจสอบหลักฐาน 
      1.1  รูปถ่ำยขนำด  2   น้ิว จ ำนวน  3  รูป     มี                      ไม่มี  
      1.2  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/ขำ้รำชกำร  และส ำเนำทะเบียนบำ้น  มี                      ไม่มี 

     1.3  เอกสำรรำยงำนเครดิตบูโร      มี          ไม่มี  
2. หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร   

        ลำยมือช่ือ…………………………ผูจ้ดักำร 
        (นำงวรำภรณ์   ธงไชย) 

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

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล เลขทะเบียนท่ี ลายมือช่ือ 
1    
2    
3    
4    
5    

 

 

  

 

  

 



 
                                                                                                                                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร                   
 

                                                     ใบสมัครรับเลือกต้ังเป็น  กรรมการด าเนินการ 
                                                   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด 
                                                                                      ประจ าปี  2565 
                                                                                     …………………… 

 

1.    ช่ือ………………..………สกุล………...…………ต ำแหน่ง ...........................................เลขทะเบียนสมำชิก………… 
2.    เกิดวนัท่ี…………เดือน………………….……พ.ศ….…..…… 
3.    อำยุ…………..ปี………………เดือน……….วนั 
4.    บำ้นเลขท่ี………………..หมู่ท่ี…………..….…ซอย/ตรอก……….……………..ถนน………….….……………..            

ต ำบล………………………….อ  ำเภอ…………………………..จงัหวดั………………….……….…………….… 
4. สถำนท่ีปฏิบตัิงำน………………………………………อ ำเภอ………….……..………………จงัหวดัอุบลรำชธำนี 
5. มีควำมประสงคส์มคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัอุบลรำชธำนี  จ ำกดั   

เขตท่ี........................ 
6. สมำชิกรับรอง  จ ำนวน  5  คน  ดงัลำยมือช่ือต่อไปน้ี 

 
  
 
 
 
 
 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขำ้พเจำ้มิใช่บุคคลตอ้งห้ำม    ตำมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัอุบลรำชธำนี จ ำกดั  ขอ้ 67  
และขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำจะปฏิบติัตำมระเบียบของสหกรณ์ฯ  ว่ำดว้ย กำรสรรหำและวิธีกำรเลอืกตั้งประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร  
กรรมกำรด ำเนินกำร และผูต้รวจสอบกิจกำร พ.ศ.2563 และยอมรับค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตั้งปี  2564 
 
 ลำยมือช่ือ……………………………………ผูส้มคัร       หมำยเลขโทรศพัท์ท่ีสำมำรถติดต่อได ้  ................................................  
              (……………………………………)     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

บันทึกเจ้าหน้าที ่                        เลขท่ีรับ................                                                                                                                                                                               
1.การตรวจสอบหลักฐาน 
      1.1  รูปถ่ำยขนำด  2   น้ิว จ ำนวน  3  รูป     มี                      ไม่มี  
      1.2  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/ขำ้รำชกำร  และส ำเนำทะเบียนบำ้น  มี                      ไม่มี 

     1.3  เอกสำรรำยงำนเครดิตบูโร      มี          ไม่มี  
2.  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร   

           ลำยมือช่ือ…………………………ผูจ้ดักำร 
              (นำงวรำภรณ์  ธงไชย) 

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

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล เลขทะเบียนท่ี ลายมือช่ือ 
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                                                                                                                                                        หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร                   
  

                                                               ใบสมัครรับเลือกต้ังเป็น  ผู้ตรวจสอบกิจการ   
                                                          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด 
                                                                                         ประจ าปี   2565       
                                                                                        …………………… 
 
1.    ช่ือ………………..………สกุล……….….…………ต ำแหน่ง ...........................................เลขทะเบียนสมำชิก………… 
2.    เกิดวนัท่ี…………เดือน………………….……พ.ศ….…..…… 
3.    อำยุ…………..ปี………………เดือน……….วนั 
4.    บำ้นเลขท่ี………………..หมู่ท่ี…………..….…ซอย/ตรอก……….……………..ถนน………….….……………..            

ต ำบล………………………….อ  ำเภอ…………………………..จงัหวดั………………….……….…………….… 
5.    สถำนท่ีปฏิบตัิงำน………………………………………อ ำเภอ………….……..………………จงัหวดัอุบลรำชธำนี 
6.    มีควำมประสงคส์มคัรรับเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัอุบลรำชธำนี  จ ำกดั   
 ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขำ้พเจำ้มีคุณสมบตัิตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์  ว่ำดว้ยกำรตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ พ.ศ.
2563  ขอ้ 7 ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขอ้มูลขำ้งตน้และหลกัฐำนประกอบกำรสมคัรเป็นควำมจริงทุกประกำร  และขำ้พเจำ้ขอรับรอง
ว่ำจะปฏิบติัตำมระเบียบของสหกรณ์ฯ  ว่ำดว้ย กำรสรรหำและวิธีกำรเลือกตั้งประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร  กรรมกำรด ำเนินกำร และ
ผูต้รวจสอบกิจกำร พ.ศ.2563   และยอมรับค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งปี 2564 
 
 ลำยมือช่ือ……………………………………ผูส้มคัร           หมำยเลขโทรศพัทท่ี์สำมำรถติดต่อได ้  ................................................  
              (……………………………………) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

  เลขท่ีรับ................ 

บันทึกเจ้าหน้าที ่          
1.การตรวจสอบหลักฐาน 
      1.1   ส ำเนำใบรับรองวุฒิกำรศึกษำ                มี                    ไม่มี  
      1.2   ส ำเนำใบรับรองกำรผ่ำนกำรอบรมกำรตรวจสอบบญัชีสหกรณ์        มี                    ไม่มี 
      1.3   ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/ขำ้รำกำร และส ำเนำทะเบียนบำ้น       มี                    ไม่มี 
      1.4  รูปถ่ำยขนำด  2   น้ิว หนำ้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ จ ำนวน  3  รูป       มี                   ไม่มี 
     2.หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร   
 

ลำยมือช่ือ…………………………ผูจ้ดักำร 
(นำงวรำภรณ์  ธงไชย) 

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

 

หมายเหตุ:-      ประเภทที่  1    เป็นผู้จบการศึกษาด้านการเงินและการบัญชีการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์   
          ประเภทที่  2    เป็นผู้จบการศึกษาสาขาประเภททั่วไป                
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