
 
 
 

เลขที่ ........................     
วนัท่ี ........................ 
              ใบสมัครงาน 
    สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภมิูภาค จ ากดั 

                                                                       . 
 
 
 

 สมคัรงานในต าแหนง่ ........................................................... 
     เขียนท่ี ..................................................... 
     วนัท่ี ....... เดือน ....................พ.ศ.............. 
1. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................นามสกลุ ........................................ 
    ช่ือภาษาองักฤษ (.............................................................)    (....................................................) 
2. เกิดวนัท่ี ....... เดือน .........................พ.ศ........... อาย.ุ......... ปี น า้หนกั...........กก.สว่นสงู.........ซม. 
    เชือ้ชาติ........... สญัชาต.ิ..........ศาสนา................ต าหนิ................................................................. 
    บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี.......................ออกให้โดย ณ ท่ีวา่การอ าเภอ................จงัหวดั........... 
3. ภมูิล าเนาเดมิอยูบ้่านเลขท่ี ..............หมูท่ี่ ..................ตรอก/ซอย....................... ถนน.................... 
    ต าบล/แขวง...................... อ าเภอ/เขต ........................ จงัหวดั ...................... รหสัไปรษณีย์......... 
    โทรศพัท์(บ้าน) .................................................. โทรศพัท์มือถือ ................................................... 
4. บ้านท่ีอยู่ปัจจบุนัเลขท่ี .....................หมูท่ี่ ..................ตรอก/ซอย....................... ถนน................... 
    ต าบล/แขวง...................... อ าเภอ/เขต ........................ จงัหวดั ...................... รหสัไปรษณีย์......... 
    โทรศพัท์(บ้าน) .................................................. โทรศพัท์มือถือ ................................................... 
5. อปุสมบท          ยงั           แล้ว ณ วดั ....................................................... พ.ศ............................ 
6. เรียนส าเร็จวิชารักษาดนิแดนปีท่ี .............................. จะถกูเกณฑ์ทหารใน พ.ศ.............................. 
ได้รับการยกเว้นเพราะ................................................ รับราชการทหารแล้วเม่ือ พ.ศ...................... 
โดยประจ าการ ณ ................................................... จงัหวดั ........................................................ 

7. บดิาช่ือ ............................................... นามสกลุ ................................................ อาย ุ............ ปี  
          ยงัมีชีวิตอยู่        ถึงแก่กรรม  เชือ้ชาต ิ....... สญัชาต ิ............ ศาสนา ............. อาชีพ...............         
8. มารดาช่ือ ............................................... นามสกลุ ............................................. อาย ุ............ ปี  
          ยงัมีชีวิตอยู่        ถึงแก่กรรม  เชือ้ชาต ิ....... สญัชาต ิ............ ศาสนา ............. อาชีพ...............         
9. จ านวนพ่ีชาย ............. คน พ่ีสาว ................ คน น้องชาย ................. คน น้องสาว ...................คน 
10. ปัจจบุนัทา่น         โสด         สมรส         หม้าย/หยา่  
 
 

ผู้สมคัรต้องพิมพ์หรือเขียนข้อความในใบสมคัรด้วยลายมือ
ตนเองอยา่งชดัเจนและเขียนข้อความให้ละเอียดทกุข้อ 

ปิดรูปถ่ายหน้าตรง 
2”x2” 
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11. คูส่มรสช่ือ ................................................ นามสกลุก่อนสมรส (กรณีภริยา) ............................... 
      อาย ุ............. ปี อาชีพ ................................ สถานท่ีท างาน....................................................... 
      รายได้ประมาณเดือนละ .......................... บาท ทะเบียนสมรสเลขท่ี ........................................... 
      ออกให้ ณ อ าเภอ ................................... จงัหวดั ....................................................................... 
12. มีบตุร ............. คน มีผู้อยูใ่นอปุการะท่ีไมใ่ชบ่ตุร ............... คน  

ท่ี ช่ือ วนั  เดือน  ปี 
อาย ุ
(ปี) 

สถานศกึษา 

     

     

     

     

     

  
13. การศกึษา (ของผู้สมคัร) 

ระดบัการศกึษา ช่ือสถานศกึษา 
ปีท่ีเข้าศกึษา 

ประกาศนียบตัร 
หรือ 

แผนกหรือ
สาขาวิชา 

จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ. ปริญญาท่ีได้รับ 
ประถมศกึษา     

มธัยมศกึษาตอนต้น     

มธัยมศกึษาตอนปลาย     

มธัยมศกึษาตอนปลาย 
สายอาชีพ 

    

ปริญญาตรี     

ปริญญาโท     

ปริญญาเอก     

 
14. กิจกรรมพิเศษในสถานศกึษา ..................................................................................................... 
      ................................................................................................................................................ 
15. ความรู้ ความสามารถ ความช านาญหรือคณุวฒุิพิเศษ ................................................................ 
      ................................................................................................................................................ 
      ................................................................................................................................................ 
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16. ความรู้ภาษาไทยถ่ินตา่ง ๆ และภาษาตา่งประเทศ ( เตมิ       พอใช้        ดี       ดีมาก ในชอ่งวา่ง) 
      ภาษา.................................. อา่น                  ฟัง                    เขียน                  พดู  
      ภาษา.................................. อา่น                  ฟัง                    เขียน                  พดู  
      ภาษา.................................. อา่น                  ฟัง                    เขียน                  พดู  
17. ขณะนีมี้อาชีพ.................................................................. ต าแหนง่ ........................................... 
      สถานท่ีท างาน .......................................................................................................................... 
      วนั เดือน ปี ท่ีเข้าท างาน .......................... มีรายได้เดือนละ ............... บาท วนัละ.................บาท 
      ช่ือผู้บงัคบับญัชาหรือนายจ้าง ....................................................... โทรศพัท์ .............................. 
18. ประสบการณ์ในการท างานหรือการรับราชการ (ให้ระบปุระวตักิารท างานเร่ิมต้นด้วยครัง้หลงัสดุไป

จนถึงครัง้แรก เรียงตามล าดบั 
 

ระยะเวลาที่ท างาน 
จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ. 

  นายจ้างหรือสว่นราชการ สงักดัและที่ตัง้ 
ต าแหน่งลกัษณะ
งานในหน้าที ่

เงินเดือนครัง้ 
สดุท้าย 

สาเหตทุี่ออก
หรือย้าย 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
19. ผู้ ท่ีรู้จกัคุ้นเคยและสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัตวัข้าพเจ้า  
      19.1 ช่ือ ............................................. อาชีพ....................................เก่ียวข้องเป็น ..................... 
               สถานท่ีท างานหรือท่ีอยู ่..................................................................................................... 
      19.2  ช่ือ ............................................. อาชีพ...................................เก่ียวข้องเป็น ..................... 
               สถานท่ีท างานหรือท่ีอยู ่..................................................................................................... 
20. ข้าพเจ้า         เคย          ไมเ่คย  ต้องโทษคดีอาญา ถ้าเคย มีความผิดฐานใด ................................. 
      .............................................ก าหนดจ าคกุ .................. ปี ................ เดือน .......................... วนั  
      พ้นโทษเม่ือใด ................................ ปรับ ........................... บาท (ถ้าหากได้รับรอการลงโทษ หรือ       

โทษอยา่งอ่ืนให้ระบไุว้ด้วย) ........................................................... 
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21. ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ 
       ก. จะปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาสว่นภมูิภาค จ ากดั โดยเคร่งครัด 
       ข. หากข้าพเจ้าได้เข้าท างานให้สหกรณ์ฯ และต้องพ้นจากงาน ไมว่า่กรณีใด ๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้  
      สหกรณ์ฯ หกัเงินเดือนท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ เพ่ือชดใช้หนีส้ินแก่สหกรณ์ฯ (ถ้ามี) จนหมดสิน้ 
       ค. ข้อความท่ีกล่าวข้างต้นนี ้เป็นความสตัย์จริงทกุประการ 

 
 
    ลงช่ือ .................................................... ผู้สมคัร 
    ( .......................................................... ) 
 

 
 
 


