








รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และพนักงาน 
ตามประกาศสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่ ๐๒ /256๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม 256๓ 

 
1. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
1.1 เงินเดือนที่จะได้รับ 
 อัตราเงินเดือนเริ่มบรรจุ 15,000 บาท 
 
1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบายและแผนงาน ประสานแผน ประมวลแผนเพ่ือพิจารณา
เสนอแนะหรือเพ่ือประกอบการจัดท าแผนงานหรือแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย 

(2) จัดท าแผนงานหรือโครงการ แผนยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนงานและงบประมาณ
ประจ าป ี

(3) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ 
ตลอดจนควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ 

(4) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นที่เกีย่วข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
1.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ 

สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
1.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 (1) มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน และการจัดท า

แผนงาน โครงการ แผนยุทธศาสตร์ หรืองบประมาณ 
 (2) มีความรู้ความสามารถในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผนและการบริหารอย่าง

เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 (3) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 
 (4) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 

(Word/Excel/Powerpoint) และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 (5.) มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
 (6) มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
 (7) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์

สุจริต และมีความเหมาะสมแก่งานในหน้าที่ 
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2. ต าแหน่งนิติกร 
 

2.1 เงินเดือนที่จะได้รับ 
 อัตราเงินเดือนเริ่มบรรจุ 15,000 บาท 
 
2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(1) ประสานงานและช่วยเหลือสหกรณ์ทางกฎหมาย ตลอดจนการให้ค าปรึกษาแนะน า
ด้านกฎหมาย 

(2) การด าเนินคด ี
(3) จัดท านิติกรรมสัญญา 
(4) ยกร่างระเบียบ ประกาศ และค าสั่ง 
(5) เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหาเพ่ือเป็นข้อมูล

สนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 
(6) งานบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ 

 
2.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ 
 
2.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 (1) มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย 
 (2) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/ 

Excel/Powerpoint) และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 (3) มีประสบการณ์หรือมีใบอนุญาตว่าความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 (4) มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
 (5.) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์

สุจริต และมีความเหมาะสมแก่งานในหน้าที่ 
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3. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 
 

3.1 เงินเดือนที่จะได้รับ 
 อัตราเงินเดือนเริ่มบรรจุ 15,000 บาท 
 
3.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(1) ตรวจสอบ และจัดท าข้อมูลรายรับค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และออก
ใบเสร็จรับเงิน 

(2) ตรวจสอบและจัดท าข้อมูลค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างช าระ 
(3) ประสานงานและติดตามค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างช าระ 
(4) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและใบส าคัญการเบิกจ่ายเงิน การออกใบเสร็จ/ใบก ากับ

ภาษี การจัดท าเช็คสั่งจ่าย 
(5) จัดท างบแสดงรายรับรายจ่าย การควบคุมการใช้จ่ายเงิน และการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 

 
3.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการบัญชี สาขาการ

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ สาขาสถิติประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
3.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 (1) มีความรู้ความสามารถด้านการควบคุมและวางแผนบริหารการเงิน การให้บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน และการจัดท ารายงานทางการเงิน 
 (2) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/ 

Excel/Powerpoint) และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 (3) มีความรู้ความสามารถในการจัดท าระบบฐานข้อมูล การบันทึกข้อมูลทางสถิติ และ

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน 
 (4) มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
 (5.) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์

สุจริต และมีความเหมาะสมแก่งานในหน้าที่ 
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๔. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การประชุม 
 

4.1 เงินเดือนที่จะได้รับ 
 อัตราเงินเดือนเริ่มบรรจุ 15,000 บาท 
 
๔.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(1) ติดต่อประสานงาน และจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการ และการประชุมใหญ่ 

(2) จัดท าระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุม 
 
4.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคุรุศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ 

สาขาสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์  สาขาบริหารการจัดการ และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
4.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 (1) มีความสามารถในการสื่อความ จับใจความ และสรุปประเด็นได้ดี 
 (2) มีความรู้ความสามารถในงานบริหารจัดการงานประชุม การจัดท าระเบียบวาระ 

การประชุม เอกสารประกอบการประชุม การจัดท ารายงานการประชุมได้เป็นอย่างดี 
 (3) มีความรู้ด้านงานสารบรรณและการร่างหนังสือโต้ตอบ 
 (4) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/ 

Excel/Powerpoint) และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 (5) มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
 (6.) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์

สุจริต และมีความเหมาะสมแก่งานในหน้าที่ 
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5. เจ้าหน้าที่สหกรณ์สัมพันธ์ 
 

5.1 เงินเดือนที่จะได้รับ 
 อัตราเงินเดือนเริ่มบรรจุ 15,000 บาท 
 
5.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องเกี่ยวกับ
กิจการสหกรณ ์

(2) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายหรือเชื่อมโยงเครือข่ายภายในขบวนการสหกรณ์ 
และการจัดตั้งและการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด  

(๓) งานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการสหกรณ์ และการบริหารจัดการ
โครงการพิเศษ 

 
5.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเกษตรศาสตร์ (สหกรณ์,ประมง) สาขา

เศรษฐศาตร ์สาขาสังคมสงเคราะห์ สาขาพัฒนาชุมชน หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
5.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 (1) มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน

ภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 (2) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/ 

Excel/Powerpoint) และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 (3) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์

สุจริต และมีความเหมาะสมแก่งานในหน้าที่ 
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6. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 

 
6.1 เงินเดือนที่จะได้รับ 
 อัตราเงินเดือนเริ่มบรรจุ 15,000 บาท 
 
6.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(1) ติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกในการจัดการศึกษาดูงาน, การประชุม
การฝึกอบรม, การสัมมนาหรือกิจกรรมกับองค์การระหว่างประเทศ และระดับนานาชาติ 

(2) ท าหน้าทีล่่ามแปลภาษาในการประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
(๓) งานด้านเอกสาร การร่างและแปลเอกสารภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
(๔) สนับสนุนงานเชื่อมโยงสินค้าสหกรณ์ระหว่างประเทศ 

 
6.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาภาษาต่างประเทศ 

สาขามนุษยศาสตร/์อักษรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
6.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 (1) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการพูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาต่างประเทศอ่ืนได้เป็นอย่างด ี
 (2) มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน

ภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 (3) มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 (4) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/ 

Excel/Powerpoint) และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 (5) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์

สุจริต และมีความเหมาะสมแก่งานในหน้าที่ 
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7. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

7.1 เงินเดือนที่จะได้รับ 
 อัตราเงินเดือนเริ่มบรรจุ 15,000 บาท 
 
7.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(1) การจัดท า พัฒนา และควบคุมดูแลระบบ Network , Web Application , 
Webpage และ Website 

(2) สนับสนุนงานเชื่อมโยงสินค้าสหกรณ์ 
 
7.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
7.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 (1) มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนในการใช้งานการจัด

กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ พัฒนาระบบเครือข่ายภายใน และการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ 
 (2) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้จะได้รับ

การพิจารณาเป็นพิเศษ 
 (3) มีความรู้ความสามารถจัดท าเว็บไซต์ เว็บเพจ หรือสื่อออนไลน์อื่น 
 (4) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/ 

Excel/Powerpoint) และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 (5) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์

สุจริต และมีความเหมาะสมแก่งานในหน้าที่ 
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8. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้าสหกรณ์ 
 
8.1 เงินเดือนที่จะได้รับ 
 อัตราเงินเดือนเริ่มบรรจุ 15,000 บาท 
 
8.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(1) ส่งเสริมการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างสหกรณ์ 
(2) ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ 
(๓) สนับสนุนงานเชื่อมโยงสินค้าสหกรณ์ระหว่างประเทศ 

 
8.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
8.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 (1) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการพูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 (2) มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน

ภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 (3) มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 
 (๔) มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการน าเข้า/ส่งออกสินค้า 
 (5) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/ 

Excel/Powerpoint) และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 (6) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์

สุจริต และมีความเหมาะสมแก่งานในหน้าที่ 
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9. เจ้าหน้าที่วิชาการ 
 

9.1 เงินเดือนที่จะได้รับ 
 อัตราเงินเดือนเริ่มบรรจุ 15,000 บาท 
 
9.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือการพัฒนากิจการของสหกรณ์ 
(2) ด าเนินการวางแผนและจัดการฝึกอบรมให้แก่สหกรณ์ ก าหนดและจัดท าหลักสูตรการ

ฝึกอบรม การจัดหาวิทยากร และการจัดท าเอกสารการฝึกอบรม 
(๓) ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรของสหกรณ์ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงาน 
 
9.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา 
 
9.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 (1) มีความสามารถในการวางแผนงานและจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม 
 (2) มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน

ภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 (3) มีความสามารถในการเป็นพิธีกร และมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
 (๔) สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 
 (5) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/ 

Excel/Powerpoint) และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 (6) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์

สุจริต และมีความเหมาะสมแก่งานในหน้าที่ 
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10. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
 
๑0.1 เงินเดือนที่จะได้รับ 
 อัตราเงินเดือนเริ่มบรรจุ 15,000 บาท 
 
๑0.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(1) วางแผนงานและบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมแก่สหกรณ์ ติดต่อประสานงานกับ
สหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร และสถานที่จัดฝึกอบรม ตลอดจนการจัดท าเอกสารทางวิชาการ 

(2) ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาให้บุคลากรของสหกรณ์มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

 
๑0.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา 
 
๑0.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 (1) มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน

ภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 (2) มีความสามารถในการเป็นพิธีกร และมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
 (3) สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 
 (๔) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/ 

Excel/Powerpoint) และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 (5) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์

สุจริต และมีความเหมาะสมแก่งานในหน้าที่ 
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11. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
 
๑1.1 เงินเดือนที่จะได้รับ 
 อัตราเงินเดือนเริ่มบรรจุ 15,000 บาท 
 
๑1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานเอกสาร การ
จัดท าหนังสือโต้ตอบ 

(2) ประชาสัมพันธ์ และพัฒนางานด้านการตลาดและการให้บริการห้องพัก/ห้องประชุม/
ห้องสัมมนาของศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 

 
๑1.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด สาขาการโรงแรม สาขาการบริหาร

จัดการ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่นวข้อง 
 
๑1.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 (1) มีความรู้ความสามารถด้านการตลาด การโรงแรม และการบริหารจัดการ 
 (2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 (3) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการประชาสัมพันธ์ 
 (๔) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/ 

Excel/Powerpoint) และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 (5) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์

สุจริต และมีความเหมาะสมแก่งานในหน้าที่ 
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12. พนักงานช่างไฟฟ้า 
 
๑2.1 เงินเดือนที่จะได้รับ 
 อัตราเงินเดือนเริ่มบรรจุ 12,500 บาท 
 
๑2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(1) ซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาอาคารสถานที่และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(2) ควบคุมระบบเครื่องเสียงภายในห้องประชุม/ห้องสัมมนา 

 
๑2.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 (1) เพศชาย 
 (2) วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า  
 
๑2.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 (1) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานช่างไฟฟ้า 
 (2) สามารถท างานเป็นกะได ้
 (3) หากมีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์ไฟฟ้า จะได้รับ 

การพิจารณาเป็นพิเศษ 
 (๔) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Word/Excel/Powerpoint 

และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ได้ 
 (5) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์

สุจริต และมีความเหมาะสมแก่งานในหน้าที่ 
 



 
 

 
ใบสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
****************************************** 

 

 ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นเจ้าหน้าทีข่องสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ต าแหน่ง ................................................................ 
อัตราเงินเดือนที่ต้องการ ........................ บาท และขอให้ถ้อยค าเป็นหลักฐานไว้ดังต่อไปนี้ 
 

1.ประวัติส่วนตัวและครอบครัว 
  (1) ชื่อนาย/นาง/นางสาว ........................................................................ นามสกุล .............................................................. 
หมู่เลือด ........... มีแผลต าหนิที่ ................................................................... สัญชาติ .................. ศาสนา .......................................... 
เกิดเมื่อวันที่ ............. เดือน ................................................................ พ.ศ............... อายุ ............. ปี ............... เดือน ..................วัน 
(นับถึงวันสมัครและต้องน าหลักฐาน เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารผ่านเกณฑ์ทหารมาแสดง
ด้วย) 
  (2) ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบา้นที่ ................. ซอย ........................................ ถนน ........................................................... 
ต าบล/แขวง ............................................... อ าเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ........................................................ 
  (3) ที่อยู่ปัจจุบนัเลขที่ ................... ซอย .......................................................... ถนน .......................................................... 
ต าบล/แขวง ............................................... อ าเภอ/แขวง ............................................. จังหวัด ........................................................ 
รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ ............................................... โทรศัพท์มือถือ ............................................... 
  (4) บิดาชื่อ .......................................................... สัญชาติ ................ ศาสนา ................ อาชีพ .......................................... 
  (5) มารดาชื่อ ...................................................... สัญชาติ ................ ศาสนา ................ อาชีพ .......................................... 
  (6) สถานภาพทางครอบครัว 
  (......) หย่า  (......) โสด       (......) สมรส         ภรรยา/สามชีื่อ ........................................................ 
   
  มีบุตรจ านวน ........ คน คือ 
  (1) ชื่อ ........................................................... อายุ ......... ปี (2) ชื่อ ......................................................... อายุ ......... ปี 
  (3) ชื่อ ........................................................... อายุ ......... ปี (4) ชื่อ ......................................................... อายุ ......... ปี 

 

2. ประวัติการศึกษา 
 

ล าดับที ่
 

สถาบันการศึกษา 
 

ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 
 

สาขาวิชา 
คุณวุฒิ 

ประกาศนียบตัร ปริญญาบัตร 
      
      
      
      
      
 

  ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาวุฒิบัตรตามรายการที่ .................... มาพร้อมนี้ (ให้เรียงล าดับของระดับการศึกษาโดยให้เร่ิมจากระดับ
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) 

 

 
ติดรูปถ่ายผู้สมัคร 
    ขนาด 1 นิ้ว 

ใบสมัครเลขท่ี .................. 
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  3. ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
  
  
  
  
 

   
  4. ความรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ล าดับที ่
 

ภาษา 
เขียน พูด 

พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก 
1. อังกฤษ       
2. ฝรั่งเศส       
3. อื่นๆ (ระบุ)       

 

   
  5. กิจกรรมทางสังคม 

 

ล าดับ
ที่ 

 

ชื่อสถาบัน 
ลักษณะของกจิกรรม  

ระยะเวลา 
สมาชิก กรรมการ ที่ปรึกษา วิทยากร อื่นๆ(ระบ)ุ 

        
        
        
        
 
  

  6.การประชุม/สัมมนา/ศึกษาดงูาน 
ล าดับ

ที่ 
ประเทศ 

วัตถุประสงค ์
ปีพ.ศ. ระยะเวลา ผู้ให้ทุน 

ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน อื่นๆ 
         
         
         
         
 
 

  7. ต าแหน่งที่เคยด ารงต าแหนง่ 
ล าดับ ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน ต าแหน่ง ช่วงเวลา รวม

เวลา 
หมายเหตุ 
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  8. ต าแหน่งงานปัจจบุัน 
ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง เงินเดือน ช่วงเวลา หมายเหตุ 
      
      
      
 

9. งานอดิเรก 
1. ............................................................................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................................................................................... 
3. ............................................................................................................................................................................... 

 

  10. บุคคลที่อ้างอิง (2 ท่าน) 
  1 ชื่อ .................................................................... นามสกุล ....................................................................................... 
  ต าแหน่ง .......................................................................... สังกัด ............................................................................. 
  ที่อยู่ปัจจุบนั .......................................... หมู่ที่ ................ ซอย ................................................................................ 
  ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... อ าเภอ/เขต ....................................... 
  จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ .......................................... 
  2 ชื่อ .................................................................... นามสกุล ....................................................................................... 
  ต าแหน่ง .......................................................................... สังกัด ............................................................................. 
  ที่อยู่ปัจจุบนั .......................................... หมู่ที่ ................ ซอย ................................................................................ 
  ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... อ าเภอ/เขต ....................................... 
  จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ .......................................... 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยทุกประการ 
 
 

    (ลงชื่อ) .................................................. ผู้สมัคร 
    (................................................) 

    วันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ. ........... 

 
หมายเหตุ 1. เอกสารการสมัครงานให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
   2. รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายครัง้เดียวกันไมเ่กิน 6 เดือน) 
   3. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 6 เดือน) 
   4. ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร/ใบผา่น รด. (ถ้ามี) 
   5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกลุ ทะเบียนสมรส หลักฐานแสดงคุณวุฒิอ่ืน ฯลฯ 



 
 

 
ใบสมัครเป็นพนักงาน 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
****************************************** 

 

 ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นพนักงานของสันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ต าแหนง่ ................................................................ 
อัตราเงินเดือนที่ต้องการ ........................ บาท และขอให้ถ้อยค าเป็นหลักฐานไว้ดังต่อไปนี้ 
 

1.ประวัติส่วนตัวและครอบครัว 
  (1) ชื่อนาย/นาง/นางสาว ........................................................................ นามสกุล .............................................................. 
หมู่เลือด ........... มีแผลต าหนิที่ ................................................................... สัญชาติ .................. ศาสนา .......................................... 
เกิดเมื่อวันที่ ............. เดือน ................................................................ พ.ศ............... อายุ ............. ปี ............... เดือน ..................วัน 
(นับถึงวันสมัครและต้องน าหลักฐาน เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารผ่านเกณฑ์ทหารมาแสดง
ด้วย) 
  (2) ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบา้นที่ ................. ซอย ........................................ ถนน ........................................................... 
ต าบล/แขวง ............................................... อ าเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ........................................................ 
  (3) ที่อยู่ปัจจุบนัเลขที่ ................... ซอย .......................................................... ถนน .......................................................... 
ต าบล/แขวง ............................................... อ าเภอ/แขวง ............................................. จังหวัด ........................................................ 
รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ ............................................... โทรศัพท์มือถือ ............................................... 
  (4) บิดาชื่อ .......................................................... สัญชาติ ................ ศาสนา ................ อาชีพ .......................................... 
  (5) มารดาชื่อ ...................................................... สัญชาติ ................ ศาสนา ................ อาชีพ .......................................... 
  (6) สถานภาพทางครอบครัว 
  (......) หย่า  (......) โสด       (......) สมรส         ภรรยา/สามชีื่อ ........................................................ 
   
  มีบุตรจ านวน ........ คน คือ 
  (1) ชื่อ ........................................................... อายุ ......... ปี (2) ชื่อ ......................................................... อายุ ......... ปี 
  (3) ชื่อ ........................................................... อายุ ......... ปี (4) ชื่อ ......................................................... อายุ ......... ปี 

 

2. ประวัติการศึกษา 
 

ล าดับที ่
 

สถาบันการศึกษา 
 

ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 
 

สาขาวิชา 
คุณวุฒิ 

ประกาศนียบตัร ปริญญาบัตร 
      
      
      
      
      
 

  ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาวุฒิบัตรตามรายการที่ .................... มาพร้อมนี้ (ให้เรียงล าดับของระดับการศึกษาโดยให้เร่ิมจากระดับ
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) 

 

 
ติดรูปถ่ายผู้สมัคร 
    ขนาด 1 นิ้ว 

ใบสมัครเลขท่ี .................. 
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  3. ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
  
  
  
  
 

   
  4. ความรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ล าดับที ่
 

ภาษา 
เขียน พูด 

พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก 
1. อังกฤษ       
2. ฝรั่งเศส       
3. อื่นๆ (ระบุ)       

 

   
  5. กิจกรรมทางสังคม 

 

ล าดับ
ที่ 

 

ชื่อสถาบัน 
ลักษณะของกจิกรรม  

ระยะเวลา 
สมาชิก กรรมการ ที่ปรึกษา วิทยากร อื่นๆ(ระบ)ุ 

        
        
        
        
 
  

  6.การประชุม/สัมมนา/ศึกษาดงูาน 
ล าดับ

ที่ 
ประเทศ 

วัตถุประสงค ์
ปีพ.ศ. ระยะเวลา ผู้ให้ทุน 

ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน อื่นๆ 
         
         
         
         
 
 

  7. ต าแหน่งที่เคยด ารงต าแหนง่ 
ล าดับ ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน ต าแหน่ง ช่วงเวลา รวม

เวลา 
หมายเหตุ 
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  8. ต าแหน่งงานปัจจบุัน 
ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง เงินเดือน ช่วงเวลา หมายเหตุ 
      
      
      
 

9. งานอดิเรก 
1. ............................................................................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................................................................................... 
3. ............................................................................................................................................................................... 

 

  10. บุคคลที่อ้างอิง (2 ท่าน) 
  1 ชื่อ .................................................................... นามสกุล ....................................................................................... 
  ต าแหน่ง .......................................................................... สังกัด ............................................................................. 
  ที่อยู่ปัจจุบนั .......................................... หมู่ที่ ................ ซอย ................................................................................ 
  ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... อ าเภอ/เขต ....................................... 
  จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ .......................................... 
  2 ชื่อ .................................................................... นามสกุล ....................................................................................... 
  ต าแหน่ง .......................................................................... สังกัด ............................................................................. 
  ที่อยู่ปัจจุบนั .......................................... หมู่ที่ ................ ซอย ................................................................................ 
  ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... อ าเภอ/เขต ....................................... 
  จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ .......................................... 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยทุกประการ 
 
 

    (ลงชื่อ) .................................................. ผู้สมัคร 
    (................................................) 

    วันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ. ........... 

 
หมายเหตุ 1. เอกสารการสมัครงานให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
   2. รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายครัง้เดียวกันไมเ่กิน 6 เดือน) 
   3. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 6 เดือน) 
   4. ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร/ใบผา่น รด. (ถ้ามี) 
   5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกลุ ทะเบียนสมรส หลักฐานแสดงคุณวุฒิอ่ืน ฯลฯ 


