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เลขท่ี No.                            .                     
วนัที่  Date                          . 

   
 
 

ขนาดรูปถ่าย Approx. size 
2 น้ิว 

 
 

  
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั 

ใบสมคัรงำน 

 

(บอกขอ้มูลใหล้ะเอียดมากท่ีสุดถา้มี Please provide as much details as possible)                                         ลบั CONFIDENTIAL 
ต าแหน่งท่ีสมคัร Applied Position ……………………………………………………………………………………………………………………..                    

  ข้อมูลส่วนตวั PERSONAL DETAILS  
 

1. ค าน าหนา้ช่ือไทย   นาย    นาง    นางสาว     อ่ืนๆ (ระบุ)               . เพศ Sex    ชาย Male      หญิง Female 

 Title (in Eng.)    Mr.  Mrs.  Ms.  Others                       . ช่ือเล่น Nickname                                        . 
 ช่ือ Name (in Thai):                                                                    . นามสกุล Surname (in Thai):                                                                     . 
 ช่ือภาษาองักฤษ Name (in Eng.):                                                 .                  นามสกุลภาษาองักฤษ Surname (in Eng.):                                                  . 
2. วนัเกิด Date of Birth: วนั Day:               .  เดือน Month:                    .  ปี Year:                    . อาย ุAge:                  .  สถานท่ีเกิด Place of Birth:                     .

น ้าหนกั Weight:                         .  กก. kg.  ส่วนสูง Height:                         . ซม. cm.:                       . หมู่โลหิต Blood Group:                            . 
เช้ือชาติ Citizenship:                              . สัญชาติ Nationality:                                     .  ศาสนา Religion:                                                         .  
เลขท่ีบตัรประชาชน  I.D. Card No.:      วนัที่ออกบตัรประชาชน Issued Date:                       .                                      
วนัที่บตัรประชาชนหมดอาย ุExpiration Date of I.D. Card:                                                   .  สถานท่ีออกบตัรประชาชน Place where I.D. Card 

issued ออกใหท่ี้วา่การอ าเภอ Issued by:                                     .จงัหวดั Province:                                      . ต าหนิ Scar:                                   . 
                                           

3. อุปสมบท Ordination :    ไม่เคย No.   เคย ณ วดัใด Yes. at what temple? :                                                                                               .  
4. สถานภาพทางทหาร Military Service:    ไดรั้บยกเวน้เพราะ Exempted                            . 

 ผา่นการเกณฑท์หาร Conscripted  

 ผา่นการศึกษาวชิาทหาร Military Studied 
 อ่ืนๆ Other :                                             . 

  ข้อมูลสถานที ่ADDRESS  
 

5. ภูมิล  าเนาเดิม Permanent Home Address:                                                                                                                                                           .   
6. ท่ีอยูปั่จจุบนั Current Address:                                                                                                                                                                           .    
 โทรศพัท ์Telephone:                                         .  โทรศพัทมื์อถือ Mobile Phone:                                        .  . E-mail:                                       .   
7. บุคคลท่ีติดต่อกรณีฉุกเฉิน Person to contact in emergency:                                                      .  ความสัมพนัธ์ Relationship:                               .   

สถานท่ีติดต่อ Contact Address:                                                                                              . โทรศพัท ์Telephone:                                         .   

  ข้อมูลครอบครัว FAMILY  
 

8. สถานภาพครอบครัว Marital Status:   โสด Single     สมรส Married     ม่าย Widowed     หยา่ร้าง Divorced 
9. ช่ือบิดา Father’s name:                              .อาย ุAge:                    . 

ช่ือมารดา Mother’s name:                          .อาย ุAge:                   .          
ช่ือคู่สมรส Spouse’s name:                        .อาย ุAge:                   . 

อาชีพ  Occupation:                         . 
อาชีพ  Occupation:                         . 
อาชีพ  Occupation:                         . 

 มีชีวิตอยู ่alive  ถึงแก่กรรม pass away 
 มีชีวิตอยู ่alive  ถึงแก่กรรม pass away 
 มีชีวิตอยู ่alive  ถึงแก่กรรม pass away 

 

10. จ านวนพี่นอ้ง a number of Relatives:                    .คน persons (รวมตวัท่าน including yourself)  

จ านวนพี่ชาย Older Brother:                    .   คน persons          จ านวนพี่สาว Older Sister:                    .คน persons . 
จ านวนนอ้งชาย Younger brother:                    . คน persons  . จ านวนนอ้งสาว Younger sister:                    .คน persons  จ 
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11. จ านวนบุตรของผูส้มคัร Number of Children:                      .คน persons 
ล าดบั No. ช่ือ-นามสกุล Name - Surname เกิดวนัท่ี Date of Birth อาย ุAge ช่ือสถานศึกษา Institution  

     
     
     

 

  ข้อมูลการศึกษา EDUCATION  
 

ระดบั  
Class/Level 

 
ช่ือสถานศึกษา  

Name of Institution  
 

ปีท่ีเขา้ศึกษา 
Year attended วติุท่ีไดรั้บ  

Diploma/Degree 
สาขาวชิาเอก 

Major 
เกรดเฉล่ีย  

GPA. 

 
เกียรตินิยม 

Honour  
 

จาก 
From 

ถึง 
To 

มธัยมศึกษาตอนตน้        
มธัยมศึกษาตอนปลาย        
ปวช. High School        
ปวส. Junior College        
มหาวทิยาลยั University        
วทิยาลยั/อนุปริญญา        
ปริญญาตรี        
ปริญญาโท        

อ่ืนๆ Other :                      .        

12. 
 

กิจกรรมนอกหลกัสูตรหรือกิจกรรมกีฬาระหวา่งศึกษา Extra Curricular Activities; Academic Activities, Sports, Recreation Activities: 
                                                                                                                                                                                                                    . 
                                                                                                                                                                                                                    . 

 

  ข้อมูลความสามารถพเิศษ SPECIAL SKILLS  
 

13. พิมพดี์ด Typewriting     ไทย Thai:                    .(ค  า/นาที words/minute)  องักฤษ English:                  .(ค  า/นาที words/minute) 

  อ่ืนๆ Others (ระบุ identify) :                                                                                                                                                              . 
14. ความช านาญทางภาษา Languages Proficiency  

ความรู้ 
Knowledge of 

การพดู Speaking การอ่าน Reading การเขียน Writing การเขา้ใจ Comprehension 
ดีมาก 
Excel. 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ดีมาก 
Excel. 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ดีมาก 
Excel. 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ดีมาก 
Excel. 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

ภาษาองักฤษ English               
ภาษาอ่ืนๆ Other:                                       .              
ภาษาอ่ืนๆ Other:                                       .             

15. ผลการทดสอบภาษาหรือใบรับรองท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ Language Test or Certificate to be received.   
  TOEFL/TOEIC 

 GRE/GMAT 
 Other:                                     . 

คะแนนที่ไดรั้บ Scored:                      . 
คะแนนที่ไดรั้บ Scored:                      . 
คะแนนที่ไดรั้บ Scored:                      . 

วนัที่ไดรั้บ Received Date:                      . 
วนัที่ไดรั้บ Received Date:                      . 
วนัที่ไดรั้บ Received Date:                      . 
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16. ความสามารถทางคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบุ Computer/IT Skills 
(indicate) :                                                                                                                                                                                                    . 
                                                                                                                                                                                                                    . 

  ข้อมูลประวตักิารท างาน WORK EXPERIENCE  
 

17. ขณะน้ีมีอาชีพ Present Occupation:                                                                 .  ต าแหน่ง Position:                                                                . 
สถานท่ีท างาน Organization :                                                                                                                                                                       . 
วนั เดือน ปี เขา้ท  างาน Start at work :                                  .เงินเดือนสุดทา้ย Final Salary :                                   . บาท Baht/Month    

ช่ือผูบ้งัคบับญัชาหรือนายจา้ง name of employer:                                                                     .โทรศพัท ์Telephone:                                      . 
18. ความช านาญงาน (เร่ิมจากปัจจุบนัลงไปจนถึงคร้ังแรกเรียงตามล าดบั) Work Experience (From present to past) 

เดือนปีท่ีเขา้ท างาน 
M/Y of employment สถานท่ีท างาน  

Organization 
ต าแหน่ง  
Position  

งานท่ีรับผิดชอบ 
Responsibilities 

เงินเดือน Salary 
สาเหตุท่ีออก 

Reasons for leaving 
จาก From 

ถึง 
To 

เร่ิมตน้
Starting 

สุดทา้ย 
Final 

        

        
        
        
        
        
        

 

  ข้อมูลผู้รับรอง REFERENCES  
 

19. บุคคลท่ีใหค้  ารับรองได ้References 
 19.1 ช่ือ-นามสกุล Name - Surname:                                                 .ระยะเวลาท่ีรู้จกั How long have you known this person?                    . 

.ต าแหน่ง Position :                                  สถานท่ีท างาน/ท่ีอยู ่Organization /Address :                                                                       . 
โทรศพัท ์Telephone:                                                  .E-mail :                                      .ความสัมพนัธ์ Relationship :                        . 

 19.2 ช่ือ-นามสกุล Name - Surname:                                                 .ระยะเวลาท่ีรู้จกั How long have you known this person?                    . 
.ต าแหน่ง Position :                                  สถานท่ีท างาน/ท่ีอยู ่Organization /Address :                                                                       . 
โทรศพัท ์Telephone:                                                  .E-mail :                                      .ความสัมพนัธ์ Relationship :                        . 

 

20. ท่านเดินทางไปปฏิบติังานต่างจงัหวดัไดห้รือไม่ Are you able to work up country?  ไม่ขดัขอ้ง Yes  ขดัขอ้ง  No 
21. 
 

ท่านเคยเจบ็ป่วยขนาดหนกั หรือมีโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่ Have you ever been seriously ill or had any 
serious contagious disease ? 

 เคย  Yes  ไม่เคย No 

22. ท่านเคยจ าคุกหรือตอ้งคดีอาญาหรือไม่ ถา้เคย, เพราะอะไร  Have you ever been arrested, taken into 
custody, held for criminal investigation or questioning or charged by any law enforcement authority?  If 
yes, please indicate:                                                                                                                 . 

 เคย  Yes  ไม่เคย No 

23. ท่านเคยถูกใหอ้อกจากงานหรือเลิกจา้งหรือไม่ ถา้เคย, เพราะอะไร Have you ever been discharged from 
employment for any reason? If yes, please indicate:                                                             . 

 เคย  Yes  ไม่เคย No 

24. ท่านสมคัรงานใน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์  น้ีเป็นคร้ังแรก Is this your first-time applying for a position at STI 
 

   ใช่.  Yes   ไม่ใช่ No  เป็นคร้ังท่ี No. …………………. 
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25. ท่านมีญาติพ่ีนอ้ง หรือเพ่ือนใน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั และนวตักรรมแห่งชาติหรือไม่  
Do you have any friends or relatives working at STI? If yes, please mention. 

    มี Yes  ไม่มี No 
 

ถา้ใช่ If yes 1.    ช่ือ-สกุล Name - Surname:                                             . ความสัมพนัธ์ Relationship:                     . สังกดั in:                              . 
                   2.    ช่ือ-สกุล Name - Surname:                                              .ความสัมพนัธ์ Relationship:                      .สังกดั in:                              . 
26. เงินเดือนที่ตอ้งการ Salary Required:                                . บาท Baht 

 
27. เป้าหมายระยะแรกในการท างานที่ ชสอ. และเป้าหมายสูงสุดของชีวติ Your initial expectation of work success at STI and your aspiration in life: 

s                                                                                                                                                                                                                    . 
 s                                                                                                                                                                                                                    . 

28. มีใครแนะน าท่านมาสมคัรงานน้ี Who recommend you to apply this job?:   
s                                                                                                                                                                                                                    .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

29. งานอดิเรก/กีฬาในปัจจุบนั your current hobbies/sports:                                                                                                                                     . 

30. เล่าเก่ียวกบัตวัเอง และประสบการณ์เพ่ิมเติมเช่นท่านเป็นคนนิสัยใจคออยา่งไร Describe yourself  and  relevant experience 
s                                                                                                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                                                                                                      . 

31. ท่านชอบท างานคนเดียวหรือท างานเป็นทีม ท าไม ช่วยอธิบายเหตุผล  Do you  prefer to work alone or with others? please explain.. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

32. ท่านเคยประสบความส าเร็จอะไรมาบา้ง What are your achievements?   
s                                                                                                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                                                                                                       . 
                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

33. เหตุผลท่ีท่านคิดวา่ท่านเหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีสมคัร Why did you apply for this position?        
s                                                                                                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                                                                                                       . 
                                                                                                                                                                                                                       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

34. ท่านมีโครงการจะศึกษาต่อหรือไม่   Do you have  a plan to further your study ?    ศึกษาต่อ  Have    ไม่ศึกษาต่อ  Don’t have 
ถา้มี จะศึกษาในสาขา  If yes,  in what subject                                                        เม่ือใด  and when .....................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                              

  
35. ปัจจุบนัท่านด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั้น ในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัใด

หรือไม่ Are you a member of managing director, director or other related position in any partnerships or any companies ?  
  ใช่  Yes กรุณาระบุ  Please 
indicate:…………………………………………………………….…………………………………………………..       
  ไม่ใช่ No 

36. 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนัท่านเป็นสมาชิกชมรม หรือสมาคมใด  Are you a member of any clubs, societies or  any associations ? 

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

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

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

................................................................................................................................................ ............................................................................... 
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37. 

 
โปรดแสดงความคิดเห็น เพราะเหตุใดท่านจึงสมคัรเขา้ท างานกบั ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั  Why do you want to work at STI? 
 .................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

38. ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลงัวา่ ขอ้ความท่ีขา้พเจา้ไดก้ล่าวขา้งตน้เป็นเทจ็ ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั  อาจพิจารณาเลิกจา้งขา้พเจา้ได ้โดยขา้พเจา้จะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน  I declare that the 
above information is correct in every respect. I agree that if any above information is false then my employment  may be terminated. 
 
 

  ลายมือช่ือผูส้มคัร Signature of applicant................................................................... 
                                                
วนัที่ Date..................................................................................................................... 

 


