
 

                                                                                                                         เลขประจ ำตัวผู้สมัครสอบ 
   

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

 

ใบสมัครเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์  จ ำกัด 

 
1.  ต ำแหน่งที่สมัคร      
  เจ้ำหน้ำที่ประมวลผล                  
 
2.  ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร 
     2.1  ชื่อ – นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว) .......................................................... ........................................ 
            สัญชาติ ................................   เชื้อชาติ.................................  ศาสนา ................................................ 
     2.2  เกิดวันที ่...........  เดือน ...................................   พ.ศ. .............  ปัจจุบันอายุ ..............ป.ี..........เดือน 
            (นับถึงวันที่ปิดรับสมัครไม่ต่่ากว่า  18  ปีบริบูรณ์)  สถานที่เกิดจังหวัด ................................................ 
     2.3  เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน                                   
            ออกให ้ ณ  อ่าเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด .................................................. 
            วัน/เดือน/ปีที่ออกบัตร................................................วัน/เดือน/ปีที่บัตรหมดอายุ............................... 
     2.3  ชื่อบิดำ.........................................................................สัญชาติ......................อาชีพ.................. ............ 
     2.4  ชื่อมำรดำ.....................................................................สัญชาติ......................อาชีพ.............................. 
     2.5  สถำนภำพ       โสด        สมรส        หม้าย         หย่า 
            ชื่อสามี/ภรรยา.................................................................สญัชาติ............. ... อาชีพ.............................. 
     2.6  กำรรับรำชกำรทหำร..................................................................................................... ........................  
     2.7  ที่อยู่ท่ีติดต่อได้  บ้านเลขท่ี........................หมู่ที ่..................................... ตรอก/ซอย ..........................  
            ต่าบล ............................อ่าเภอ ......................... จังหวัด ............................ รหสัไปรษณีย์ .................   
           โทรศัพท์ .................................................... e-mail Address................................................................ 
 
3.  ข้อมูลกำรศึกษำ 

3.1  วุฒิกำรศึกษำที่ใช้ในกำรสมัคร  คือ  ปริญญา.........................................................................................     
        สาขาวิชาเอก.......................................... ...............คะแนนเฉลี่ยสะสม…..............โดยได้รับอนุมัติจาก 
        สถานศึกษาชื่อ......................................................  เมื่อวันที่ .........เดือน......................... พ.ศ..............   
        (ส่าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร)          

     3.2  วุฒิกำรศึกษำสูงสุด...........................................................  สาขาวิชาเอก ...............………….............    
            คะแนนเฉลี่ยสะสม.................  โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ....................................................     
            เมื่อวันที่ ............ เดือน...................................... พ.ศ..................            
 

/ 4. ข้อมูลกำรท ำงำน... 

ข้อปฏบิัต ิ
1.  ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ชัดเจน
อ่านง่าย  และลงลายมือชื่อตอ่หน้า
เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
2.  ก่อนยื่นใบสมัคร  จะตอ้งตรวจสอบ
หลักฐานต่างๆ  ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

 
         
         รูปถ่าย  
     ขนาด  2   นิ้ว 
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4.  ข้อมูลกำรท ำงำนและประสบกำรณ์ท ำงำน    
      4.1  อำชีพปัจจุบัน      ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ      ลูกจ้าง/พนักงานของเอกชน      ธุรกิจสว่นตัว 

                ก่าลังศึกษาอยู่ในวุฒิ.........................................   อ่ืน ๆ ................................. 
            สถำนที่ท ำงำน ............................................................................................................ ......................... 
             .............................................................................................................โทรศัพท์.................................. 
               เหตุผลที่ (อยาก)  ออกจากงาน.................................................................................................. ....... 
      4.2  ข้อมูลกำรท ำงำนและประสบกำรณ์ท ำงำน   (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ท่าในช่วง  3  ปีหลัง) 
 

ปี พ.ศ. 
หน่วยงำน ต ำแหน่งงำน เงินเดือน 

สำเหตุที่ออก 
จำกงำน จำก ถึง 

 
 
 
 
 

     

 

         4.3  ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ  (ถ้ำมี) ............................................................................................... 
                .......................................................................................................................... ............................... 
                .......................................................................................................................... ............................... 
        4.4  บุคคลอ้ำงอิง (ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับกำรท ำงำนของท่ำน) 

           ชื่อ-สกุล.............................................................................  ต่าแหน่งปัจจุบัน....................................  
           ที่ท่างานปัจจุบัน....................................................................................โทรศัพท์...............................  

               มีความสัมพันธ์กับท่านเป็น.................................................................................................... ........... 
 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศ  และข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้น
เป็นควำมจริงทุกประกำร  หำกข้อควำมตอนใดเป็นควำมเท็จหรือไม่ตรงกับควำมจริงให้ถือเป็นหลักฐำน
เพื่อเลิกจ้ำงข้ำพเจ้ำได้ทันที 
 
 
      ลงลายมือชื่อ.....................................................ผู้สมัคร 
           (.....................................................) 
         วันที่...........เดือน ............................. พ.ศ…............ 
 

 
ได้ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ  ที่ผู้สมัครสอบน่ามายื่นแล้ว 
   (     )  ครบถ้วน 
   (     )  มีปัญหา  คือ ...................................... 
   ....................................................................                 ลงชื่อ..........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
   .....................................................................                     ............./................./..............  
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2.  ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร 
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     2.3  เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน                                   
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            วัน/เดือน/ปีที่ออกบัตร................................................วัน/เดือน/ปีที่บัตรหมดอายุ............................... 
     2.3  ชื่อบิดำ.........................................................................สัญชาติ......................อาชีพ................ .............. 
     2.4  ชื่อมำรดำ.....................................................................สัญชาติ......................อาชีพ.............................. 
     2.5  สถำนภำพ       โสด        สมรส        หม้าย         หย่า 
            ชื่อสามี/ภรรยา.................................................................สญัชาติ............. ... อาชีพ.............................. 
     2.6  กำรรับรำชกำรทหำร................................................................................................. ............................  
     2.7  ที่อยู่ท่ีติดต่อได้  บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่ ..................................... ตรอก/ซอย ..........................  
            ต่าบล ............................อ่าเภอ ......................... จังหวัด ............................ รหสัไปรษณีย์ .................   
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3.  ข้อมูลกำรศึกษำ 
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