








 
 
 
 
 

ใบสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลอืกเป็นเจ้าหน้าที่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จ ากัด 

                           ………………………………………..…    
     เขียนที่.................................................................

    วนัที่...........เดือน...............................พ.ศ……………. 
 

ช่ือผูส้มคัร นาย /นาง/นางสาว………………..……..นามสกุล…………..……………….....อาย.ุ.................ปี 
ขา้พเจา้มีความประสงคส์มคัรสอบคดัเลือกเจา้หนา้ที่สหกรณ์ในต าแหน่ง     เจ้าหน้าที่การเงิน  โดยขา้พเจา้ยินดีปฏิบตัิ 
ตามประกาศของสหกรณ์ฯ ทุกประการ ตามรายละเอียดดงัน้ี  
ประวัติส่วนตัว  

วนั-เดือน-ปี เกิด........................................ เลขที่บตัรประชาชน..............................................เช้ือชาติ............... 
สัญชาติ................................ศาสนา.......................................ส่วนสูง......................ซม. น ้าหนกั.................................กก.   
สถานภาพ          โสด         สมรส         หยา่ร้าง/หมา้ย..................สถานภาพทางทหาร          ผ่านการเกณฑท์หาร            
                               ยงัไม่ผ่านการเกณฑท์หาร 
ที่อยูบ่า้นเลขที่..….……..หมู่ที่…….…..ตรอก/ซอย…………….…......……….…ถนน………………..……………..
ต าบล…………………………อ าเภอ……………………....………จงัหวดั……………..…………………….............
หมายเลขโทรศพัท…์……..………………….…....……อีเมล.์......................................................  
ประวัติครอบครัว 

ช่ือ-สกุลบิดา นาย…………....……..……..นามสกุล……………….………….....อาย.ุ.................................ปี 
อาชีพ............................................................สถานภาพปัจจุบนั....................................................................................... 

ช่ือ-สกุลมารดา นาง/นางสาว..………..……..……........นามสกุล………….........…….....อาย.ุ........................ปี 
อาชีพ............................................................สถานภาพปัจจุบนั........................................................................................ 

ช่ือ-สกุลคู่สมรส สามี/ภรรยา……………..……..……..นามสกุล………......……….....อาย.ุ...........................ปี 
อาชีพ............................................................สถานภาพปัจจุบนั........................................................................................ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา/ปวส. 
โรงเรียน/สถาบนั……………….......………….เอกวิชา.................................  ส าเร็จการศึกษา พ.ศ……..…  
ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
สถาบนั………………………………..……….เอกวิชา.................................  ส าเร็จการศึกษา พ.ศ………… 
สถาบนั…........………………………..……….เอกวิชา.................................. ส าเร็จการศึกษา พ.ศ……....... 
สถาบนั…………………………………......….เอกวิชา.................................. ส าเร็จการศึกษา พ.ศ….......… 

 



 
ประวัติ หรือประสบการณ์การท างาน  
                       

สถานที่ท างาน/ฝึกงาน ระยะเวลา ต าแหน่ง ลกัษณะงาน/ต าแหน่ง เงินเดือน 
     
     
     
     
     
 
ความสามารถพิเศษ 

ดา้นภาษาองักฤษ(พูด/อ่าน/เขียน)........................................................................................................................ 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 

ดา้นการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน........................................................................................................... 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 

สมรรถนะการขบัรถยนต.์..................................................................................................................................... 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 

อื่นๆ..……………………………………………………………………...…………........................................ 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 

กรณีฉุกเฉิน บุคคลที่สามารถติดต่อได ้ช่ือ-สกลุ...................................................................................................
ความเก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัร…………………………….ที่อยูบ่า้นเลขที่........................ ถนน............................................ 
หมู่ที่……..………ต าบล…………………......………อ าเภอ……………...…….......จงัหวดั.........................................
โทรศพัท.์....................................................................................... 
 
 ที่มาการรับทราบข่าวการรับสมคัร....................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



 
ข้อมูลแนะน าตัวเพิ่มเติม(ถ้าม)ี 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายละเอียดและขอ้มูลในใบสมคัรน้ีเป็นความจริงทุกประการ หากขอ้มูลไม่เป็นความจริง 
และหากทางสหกรณ์ให้ออกหรือเลิกจา้งขา้พเจา้ยินดีรับผิดชอบ โดยทางสหกรณ์ไม่ตอ้งเสียค่าชดเชยใดๆทั้งส้ิน 
 

ลงช่ือ…………….…………………….ผูส้มคัร 
                                                                                         (…………….……………………) 
                                         ………../………../…….. 

 
  หลักฐานการรับสมัคร        ขา้พเจา้ไดเ้ตรียมหลกัฐานการรับสมคัรมาย่ืนพร้อมใบสมคัร  ดงัน้ี.-  

1)      ส าเนาหลกัฐานแสดงวุฒิศึกษาที่เป็นตน้ฉบบัจริงหรือรับรองส าเนาถูกตอ้ง จ านวน  1   ฉบบั 
  2)         ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง                     จ านวน  1   ฉบบั 

3)         ส าเนาทะเบียนบา้นพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง                              จ านวน   1  ฉบบั 
4)         ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรม                             จ านวน   1  ฉบบั 
5)         รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 น้ิว 

(แต่งกายสุภาพตามสากลนิยม    ถ่ายไวไ้ม่เกิน 1 ปี)                      จ านวน   2  แผ่น 
6)         ส าเนาหลกัฐานอื่นๆ (ถา้มี) เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล ใบส าคญัการสมรส 

พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง                        จ านวน   1  ฉบบั 
7)         หนงัสือรับรองการท างาน  

(รับรองส าเนาถูกตอ้งจากเจา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจลงนาม  (ถา้ม)ี      จ านวน  1 ฉบบั 
8)         เงินค่าธรรมเนียมการสมคัร         จ านวนเงิน 250 บาท      
             (เงินค่าธรรมเนียมการสมคัรน้ี  จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 
9)         เอกสาร CV หรือ RESUME ของผูส้มคัรที่จดัท าขึ้น                            จ านวน  1  ชุด 
 

  ขา้พเจา้ไดย่ื้นหลกัฐานการสมคัรให้กบัเจา้หนา้ที่ไวเ้ป็นการถูกตอ้ง เรียบร้อย แลว้ 
 

                 ลงช่ือ…………….…………………….ผูส้มคัร 
                                                                                            (…………….……………………) 
                                            ………../………../…….. 
 



 
 
 
การตรวจสอบหลักฐานการรับสมัคร(ส าหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร) 
             ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบหลกัฐานการรับสมคัรตามคุณสมบตัิในประกาศ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัอุบลราชธานี จ ากดั  แลว้ปรากฏว่า 
 
………...ผูส้มคัรมีหลกัฐานการรับสมคัร  ครบถว้น  ถูกตอ้งตามประกาศ  จึงเห็นสมควรรับใบสมคัรไวต้ามระเบียบ 
 
………..ผูส้มคัรมีหลกัฐานการรับสมคัรไม่ครบถว้น  ตามประกาศ   จึงเห็นสมควรให้ผูส้มคัรจดัหาหลกัฐานการรับ
สมคัรเพ่ิมเติม  คอื……………………………………………………………………………………………………… 
 
 เมื่อผูส้มคัรจดัส่งหลกัฐานการรับสมคัร  ครบถว้น  ถูกตอ้งแลว้ จึงรับใบสมคัรไวต้ามระเบียบ 
 

  
ลงช่ือ….…………….…………..….ผูรั้บสมคัร 

                                                                          (…………….……………………) 
                                              ………../………../…….. 



 
 
 
 
 

ใบสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลอืกเป็นเจ้าหน้าที่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จ ากัด 

                           ………………………………………..…    
     เขียนที่.................................................................

    วนัที่...........เดือน...............................พ.ศ……………. 
 

ช่ือผูส้มคัร นาย /นาง/นางสาว………………..……..นามสกุล…………..……………….....อาย.ุ.................ปี 
ขา้พเจา้มีความประสงคส์มคัรสอบคดัเลือกเจา้หนา้ที่สหกรณ์ในต าแหน่ง     เจ้าหน้าที่พัสดุ  โดยขา้พเจา้ยินดีปฏิบตัิ 
ตามประกาศของสหกรณ์ฯ ทุกประการ ตามรายละเอียดดงัน้ี  
ประวัติส่วนตัว  

วนั-เดือน-ปี เกิด........................................ เลขที่บตัรประชาชน..............................................เช้ือชาติ............... 
สัญชาติ................................ศาสนา.......................................ส่วนสูง......................ซม. น ้าหนกั.................................กก.   
สถานภาพ          โสด         สมรส         หยา่ร้าง/หมา้ย..................สถานภาพทางทหาร          ผ่านการเกณฑท์หาร            
                               ยงัไม่ผ่านการเกณฑท์หาร 
ที่อยูบ่า้นเลขที่..….……..หมู่ที่…….…..ตรอก/ซอย…………….…......……….…ถนน………………..……………..
ต าบล…………………………อ าเภอ……………………....………จงัหวดั……………..…………………….............
หมายเลขโทรศพัท…์……..………………….…....……อีเมล.์......................................................  
ประวัติครอบครัว 

ช่ือ-สกุลบิดา นาย…………....……..……..นามสกุล……………….………….....อาย.ุ.................................ปี 
อาชีพ............................................................สถานภาพปัจจุบนั....................................................................................... 

ช่ือ-สกุลมารดา นาง/นางสาว..………..……..……........นามสกุล………….........…….....อาย.ุ........................ปี 
อาชีพ............................................................สถานภาพปัจจุบนั........................................................................................ 

ช่ือ-สกุลคู่สมรส สามี/ภรรยา……………..……..……..นามสกุล………......……….....อาย.ุ...........................ปี 
อาชีพ............................................................สถานภาพปัจจุบนั........................................................................................ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา/ปวส. 
โรงเรียน/สถาบนั……………….......………….เอกวิชา.................................  ส าเร็จการศึกษา พ.ศ……..…  
ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
สถาบนั………………………………..……….เอกวิชา.................................  ส าเร็จการศึกษา พ.ศ………… 
สถาบนั…........………………………..……….เอกวิชา.................................. ส าเร็จการศึกษา พ.ศ……....... 
สถาบนั…………………………………......….เอกวิชา.................................. ส าเร็จการศึกษา พ.ศ….......… 

 



 
ประวัติ หรือประสบการณ์การท างาน  
                       

สถานที่ท างาน/ฝึกงาน ระยะเวลา ต าแหน่ง ลกัษณะงาน/ต าแหน่ง เงินเดือน 
     
     
     
     
     
 
ความสามารถพิเศษ 

ดา้นภาษาองักฤษ(พูด/อ่าน/เขียน)........................................................................................................................ 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 

ดา้นการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน........................................................................................................... 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 

สมรรถนะการขบัรถยนต.์..................................................................................................................................... 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 

อื่นๆ..……………………………………………………………………...…………........................................ 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 

กรณีฉุกเฉิน บุคคลที่สามารถติดต่อได ้ช่ือ-สกลุ...................................................................................................
ความเก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัร…………………………….ที่อยูบ่า้นเลขที่........................ ถนน............................................ 
หมู่ที่……..………ต าบล…………………......………อ าเภอ……………...…….......จงัหวดั.........................................
โทรศพัท.์....................................................................................... 
 
 ที่มาการรับทราบข่าวการรับสมคัร....................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



 
ข้อมูลแนะน าตัวเพิ่มเติม(ถ้าม)ี 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
…………………...……………………………………………………………………...…………................................. 
 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายละเอียดและขอ้มูลในใบสมคัรน้ีเป็นความจริงทุกประการ หากขอ้มูลไม่เป็นความจริง 
และหากทางสหกรณ์ให้ออกหรือเลิกจา้งขา้พเจา้ยินดีรับผิดชอบ โดยทางสหกรณ์ไม่ตอ้งเสียค่าชดเชยใดๆทั้งส้ิน 
 

ลงช่ือ…………….…………………….ผูส้มคัร 
                                                                                         (…………….……………………) 
                                         ………../………../…….. 

 
  หลักฐานการรับสมัคร        ขา้พเจา้ไดเ้ตรียมหลกัฐานการรับสมคัรมาย่ืนพร้อมใบสมคัร  ดงัน้ี.-  

1)      ส าเนาหลกัฐานแสดงวุฒิศึกษาที่เป็นตน้ฉบบัจริงหรือรับรองส าเนาถูกตอ้ง จ านวน  1   ฉบบั 
  2)         ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง                     จ านวน  1   ฉบบั 

3)         ส าเนาทะเบียนบา้นพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง                              จ านวน   1  ฉบบั 
4)         ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรม                             จ านวน   1  ฉบบั 
5)         รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 น้ิว 

(แต่งกายสุภาพตามสากลนิยม    ถ่ายไวไ้ม่เกิน 1 ปี)                      จ านวน   2  แผ่น 
6)         ส าเนาหลกัฐานอื่นๆ (ถา้มี) เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล ใบส าคญัการสมรส 

พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง                        จ านวน   1  ฉบบั 
7)         หนงัสือรับรองการท างาน  

(รับรองส าเนาถูกตอ้งจากเจา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจลงนาม  (ถา้ม)ี      จ านวน  1 ฉบบั 
8)         เงินค่าธรรมเนียมการสมคัร         จ านวนเงิน 250 บาท      
             (เงินค่าธรรมเนียมการสมคัรน้ี  จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 
9)         เอกสาร CV หรือ RESUME ของผูส้มคัรที่จดัท าขึ้น                            จ านวน  1  ชุด 
 

  ขา้พเจา้ไดย่ื้นหลกัฐานการสมคัรให้กบัเจา้หนา้ที่ไวเ้ป็นการถูกตอ้ง เรียบร้อย แลว้ 
 

                 ลงช่ือ…………….…………………….ผูส้มคัร 
                                                                                            (…………….……………………) 
                                            ………../………../…….. 
 



 
 
 
การตรวจสอบหลักฐานการรับสมัคร(ส าหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร) 
             ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบหลกัฐานการรับสมคัรตามคุณสมบตัิในประกาศ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัอุบลราชธานี จ ากดั  แลว้ปรากฏว่า 
 
………...ผูส้มคัรมีหลกัฐานการรับสมคัร  ครบถว้น  ถูกตอ้งตามประกาศ  จึงเห็นสมควรรับใบสมคัรไวต้ามระเบียบ 
 
………..ผูส้มคัรมีหลกัฐานการรับสมคัรไม่ครบถว้น  ตามประกาศ   จึงเห็นสมควรให้ผูส้มคัรจดัหาหลกัฐานการรับ
สมคัรเพ่ิมเติม  คอื……………………………………………………………………………………………………… 
 
 เมื่อผูส้มคัรจดัส่งหลกัฐานการรับสมคัร  ครบถว้น  ถูกตอ้งแลว้ จึงรับใบสมคัรไวต้ามระเบียบ 
 

  
ลงช่ือ….…………….…………..….ผูรั้บสมคัร 

                                                                          (…………….……………………) 
                                              ………../………../…….. 


