
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
ใบสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

1. ชื่อและนามสกุล  .................................................................................................................................................................................. 

 วัน เดือน ปีเกิด  ............................................................................................................................อายุ..............................................ป ี

 สัญชาติ  ..................................................................................  ศาสนา  .............................................................................................. 

 บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่  ...........................................................ออกให้ ณ ................................................................................ 

 วันที่ออกบัตร..............................................................................  วันที่บัตรหมดอายุ............................................................................. 

 ที่อยู่ปัจจุบัน  .........................................................................................................................................................................................   

 โทรศัพท.์..................................................................โทรศัพท์มอืถือ....................................................................................................... 

 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  .......................................................................................................................................................................... 

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

2. ชื่อบิดา  ....................................................................................  อายุ  .................  ปี  อาชพี  ............................................................ 

 ชื่อมารดา  .................................................................................  อายุ  .................  ปี  อาชพี  ............................................................ 
3. สถานภาพ    โสด    สมรส    หย่า 

 คู่สมรสชื่อ  ................................................................................  อายุ  .................  ปี  อาชพี  ............................................................ 

4. มีพี่น้องจํานวน  ..................  คน  ดังรายชื่อและรายละเอียดดงันี ้

คนที่                        ชื่อ – นามสกุล มีฐานะเป็น อาชีพ (ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธรุกิจ) 

1  ............................................................................ 

2 ............................................................................. 

3 ............................................................................. 

4 ............................................................................. 

5 ............................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. การศึกษา 

ประวัติการศึกษา ชื่อสถาบันศึกษา/จังหวัด คณะและวิชาเอก ตั้งแต่ปี พ.ศ. จนถึงปี พ.ศ. 
มัธยมศึกษา     
ประกาศนียบัตร     
อนุปริญญา     
ปริญญาตร ี     
ปริญญาโท     
อื่น ๆ     

 ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาต่อหรอืไม่   ไม่ใช ่   ใช่  ที.่.............................................  วิชา/คณะ................................................ 

 ให้ระบกุิจกรรมในระหว่างการศึกษา  ........................................................................................................................................................ 

 ให้ระบกุิจกรรมสังคมในปัจจุบนัและอดีต  ................................................................................................................................................. 

 ให้ระบุความรู้/ความชํานาญพิเศษ  ........................................................................................................................................................... 

 
ภาพถ่าย 

2 X 1.5 นิ้ว 

เลขที…่………………... 



6. ภาษาต่างประเทศและความสามารถพเิศษ 

ความรู้ภาษาต่างประเทศ                       อ่าน เขียน พูด 

ภาษา ...................................    ดีมาก    ดี    พอใช ้   ดีมาก    ดี    พอใช ้   ดีมาก    ดี    พอใช ้

ภาษา ...................................    ดีมาก    ดี    พอใช ้   ดีมาก    ดี    พอใช ้   ดีมาก    ดี    พอใช ้

 ท่านสามารถใชเ้ครื่องใช้ในสํานกังานอะไรบ้าง  ...................................................................................................................................... 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้  .............................................................................................................................................. 

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

7. ประสบการณใ์นการทํางาน (จากอดีต - ปัจจบุัน) 

ชื่อบริษทัหรือนายจ้าง ประเภทธรุกิจ ตําแหน่ง เงินเดอืน อายุงาน สาเหตุที่ลาออก 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. บุคคลที่อ้างถงึ โปรดใหร้ายชื่อบุคคลที่จะรับรองท่านได้ 3 คน  

ชื่อ – นามสุกล ความสัมพันธ์ ที่อยู ่

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. สุขภาพ ท่านมีโรคประจาํตัวหรอืไม ่    มี    ไม่มี 

 ถ้ามีโปรดระบุ  ........................................................................................................................................................................................ 

10. เหตุใดจึงสนใจทํางานกับสหกรณ์  ........................................................................................................................................................... 

11. งานอดิเรก  ............................................................................................................................................................................................... 

12. ท่านเคยต้องโทษ/จองจํา หรือไม่    เคย    ไม่เคย 

 ถ้าเคย สาเหตุ  ......................................................................................................................................................................................... 

13. บุคคลที่สามารถติดตอ่ได้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน  ................................................................................เบอร์โทรศัพท์ .................................. 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกในใบสมัครเป็นความจริง 
 

       ลงชื่อผู้สมัคร  .......................................................................... 

              (........................................................................) 

        วันที่........................................................................... 



วันที่ ................................................................

1. เปด Application ธนาคาร

ที่ตองการจายคาสมัครสอบ

2. เขา เมนู “จายบิล”

3.พิมพคนหา

“สหกรณออมทรัพยกรมปาไม”

ใบแจงชำระเงินคาสมัครสอบบรรจุ
เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด

Payment Slip 

การชําระเงินผาน App กรุงไทย Next , Scb Easy  

4. ใสเลขบัตรจำตัวประชาชน 

5. ใสตัวเลข “116”

6. ใสจำนวนเงิน “100 บาท”

ชื่อ-นามสกุล (Name-lastname)...............................................................................................................

เลขบัตรประจำตัวประชาชน  (Ref1.) ........................................................................................................

หมายเลขอางอิง 2        (Ref2.) 

คาธรรมเนียมการสมัครสอบ (Registration Fee)

ชำระเงินภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 28 ตุลาคม 2565 

หมายเหตุ
1. หากพนกำหนดนี้แลว การสมัครถือวาเปนโมฆะ
2. ระบบจะบันทึกผลการชำระเงินทันทีที่ไดรับขอมูลการชำระเงินจากหนวยงานที่รับชำระเงิน

เลขที่ใบแจงชำระเงิน

ชำระผานเคานเตอรสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด

ชำระผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย COMP CODE 7002

ชำระผานเคานเตอรธนาคารไทยพาณิชย 053-3-00793-7

Payment Number

1 100.00

ผูรับเงิน (receiver)

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

Description Amount (THB)
รายการ จำนวนเงิน (บาท)

1 1 6


