
 

สหกรณอ์อมทรพัยส์ ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ จ ำกดั 

962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100 

โทร. 0-2280-4085  ต่อ  2230-2232 , 0-2281-8462  โทรสาร. 0-2628-2814 

ประกาศฉบับท่ี 9/2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ ากัด 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
-------------------------------- 

 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จ ำกัด     
(สอ.สศช.) จะด ำเนินกำรสอแแ่่ง่ันเพ่ออแรรจ แต่งตั้งแ คคลเป็นเจ้ำหน้ำทีอประจ ำ่องสหกรณ์ออมทรัพย์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จ ำกัด   
 อำศัยอ ำนำจตำมระเแียแสหกรณ์ออมทรัพย์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ จ ำกัด ว่ำด้วยกำรเจ้ำหน้ำทีอแห่งสหกรณ์และ่้อแังคัแเกีอยวกัแกำรท ำงำน พ.ศ.2554 ่้อ 7 และมติทีอประช ม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ช ดทีอ 49 ครั้งทีอ 12/2562 เม่ออวันทีอ 28 พฤศจิกำยน 2562 และมติทีอประช ม
คณะกรรมกำรสรรหำเจ้ำหน้ำทีอสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จ ำกัด ครั้งทีอ  1/2562 วันทีอ 9 ธันวำคม 2562  จึงประกำศ
รัแสมัครสอแแ่่ง่ันเพ่ออแรรจ แต่งตั้งแ คคลเป็นเจ้ำหน้ำทีอประจ ำ่องสหกรณ์ออมทรัพย์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จ ำกัด  ดังต่อไปนี้ 

 1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
 ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีอสหกรณ ์ จ ำนวน  2   อัตรำ 
 อัตรำเงินเด่อน ปวส. จ ำนวน 12,070 แำท และปริญญำตรี จ ำนวน 15,170  แำท   

 2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
  ปฏิแัติงำนทีอต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนทำงด้ำนสหกรณ์ออมทรัพย์ ปฏิแัติงำน
เกีอยวกัแด้ำนกำรเงิน  กำรแัญชี  สินเช่ออ  ให้แริกำรท กประเภทแก่สมำชิกสหกรณ์  จัดประช มคณะกรรมกำร่อง
สหกรณ์  รวมทั้งปฏิแัติหน้ำทีออ่อนตำมทีอได้รัแมอแหมำย 

 3. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขัน 

 3.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีสัญชำติไทย 
 (2) มีอำย ไม่ตอ ำกว่ำ 18 ปีแริแูรณ์ 
 (3) เป็นผู้เล่ออมใสในกำรปกครองตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยด้วยควำมแริส ทธิ์ใจ 
และมีศรัทธำในอ ดมกำรณ์่องสหกรณ์ 
 (4) มีควำมกระต่อร่อร้น อดทนในกำรท ำงำน ซ่ออสัตย์ส จริต ยิ้มแย้มแจ่มใส มีจิตใจ
พร้อมแริกำร (Service mind) สำมำรถท ำงำนร่วมกัแผู้อ่อนได้ดี และสำมำรถปฏิแัติงำนนอกเวลำท ำกำรได้  
 (5) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยท พพลภำพ ไร้ควำมสำมำรถ หร่อจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอแ     
ไม่เป็นโรคเร่้อน วัณโรคระยะอันตรำย โรคเท้ำช้ำงในระยะทีอปรำกฏอำกำรเป็นทีอรังเกียจแก่สังคม หร่อโรคอย่ำง
อ่อนตำมทีอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 
 (6) ไม่เป็นผู้แกพร่องในศีลธรรมและจริยธรรมอันดี 
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 (7) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หร่อต้องค ำพิพำกษำให้เป็นแ คคลล้มละลำย 
 (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจำกงำน หร่อออกจำกรำชกำรหร่อหน่วยงำน่อง
รัฐหร่อเอกชน ฐำนท จริตต่อหน้ำทีอ 
 (9) ไม่เป็นผู้เคยรัแโทษจ ำค กโดยค ำพิพำกษำถึงทีอส ดให้จ ำค ก เว้นแต่ควำมผิดลห โทษ
หร่อควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท 

                   3.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

 (1) ได้รัแว ฒิกำรศึกษำตั้งแต่ ปวส. - ปริญญำตรี หร่อค ณว ฒิอย่ำงอ่อนทีอเทียแเท่ำได้     
ไม่ตอ ำกว่ำทำงนี้ในระดัแเดียวกัน ในสำ่ำแัญชี กำรเงิน กำรแริหำรธ รกิจ กำรธนำคำร คอมพิวเตอร์ธ รกิจ และ
เศรษฐศำสตร์ หร่อสำ่ำอ่อนทีอเกีอยว่้อง   
 (2) มีควำมรู้ควำมสำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ
Internet  เป็นอย่ำงด ี
 (3) กรณีมีประสแกำรณ์จะได้รัแกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ 

 4. การรับสมัคร 

 4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอแแ่่ง่ัน ติดต่อ่อใแสมัครหร่อดำวน์โหลดใแสมัครได้ทีอเว็แไซต์
www.nesdc.go.th  และย่อนใแสมัครด้วยตนเองได้ทีอ สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จ ำกัด อำคำร 1 ชั้น 2 ส ำนักงำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ถนนกร งเกษม  แ่วงวัดโสมนัส  เ่ตป้อมปรำแศัตรูพ่ำย
กร งเทพมหำนคร  ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2562 – วันที่ 13 มกราคม 2563 ในวันเวลำรำชกำร ภำคเช้ำ
เวลำ 08.30 - 12.00 น.   และ ภำคแ่ำยเวลำ 13.00 - 16.30 น. 

                    4.2 หลักฐานในการสมัคร 

 (1) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ่นำด 1.5 x 1 นิ้ว ถ่ำยครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เด่อน (นัแถึงวันทีอย่อนใแสมัคร)  จ ำนวน  3  รูป 
 (2) ส ำเนำประกำศนียแัตร  ส ำเนำปริญญำแัตรหร่อส ำเนำหนังส่อรัแรองฉแัแสภำ
มหำวิทยำลัยอน มัติ หร่อส ำเนำประกำศนียแัตร และระเแียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript of Records)  
ทีอแสดงว่ำเป็นผู้มีว ฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรัแสมัคร อย่ำงละ 1 ฉแัแ ทั้งนี้ ผู้ทีอจะถ่อว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ตำมหลักสูตร่องสถำนศึกษำใดนั้น จะถ่อตำมกฎหมำย กฎ หร่อระเแียแเกีอยวกัแกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
่องสถำนศึกษำนั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รัแอน มัติจำกผู้มีอ ำนำจอน มัติภำยในวันปิดรัแ
สมัครสอแแ่่ง่ัน 
 (3) ส ำเนำแัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเแียนแ้ำน อย่ำงละ 1 ฉแัแ 
 (4) ใแรัแรองแพทย์จำกแพทย์ซึองได้่ึ้นทะเแียนรัแอน ญำตให้ประกอแโรคศิลป์ สำ่ำ 
เวชกรรม ซึองออกให้ไม่เกิน 1 เด่อน (นัแถึงวันทีอย่อนใแสมัคร) โดยแสดงว่ำไม่เป็นผู้มีกำยท พพลภำพ  ไร้ควำมสำมำรถ   
หร่อจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอแ ทั้งไม่เป็นโรคเร่้อน วัณโรคระยะอันตรำย โรคเท้ำช้ำงในระยะทีอปรำกฏอำกำร  
เป็นทีอรังเกียจแก่สังคม 
 (5)   ส ำเนำหลักฐำนผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร (กรณีผู้สมัครเพศชำย) เช่น ใแส ำคัญทหำร
กองเกิน (ส.ด.9) ใแส ำคัญ่องทหำรกองหน น (ส.ด.43) จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉแัแ  
 (6)  ส ำเนำหลักฐำนหร่อหนังส่อรัแรองกำรผ่ำนงำนกำรปฏิแัติงำน(ถ้ำมี)  
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 (7) ส ำเนำหลักฐำนอ่อน ๆ (ถ้ำมี) เช่น ใแเปลีอยนช่ออ – นำมสก ล (กรณีทีอช่ออ – นำมสก ล 
ในหลักฐำนกำรสมัครสอแแ่่ง่ันไม่ตรงกัน) อย่ำงละ 1 ฉแัแ 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครสอแต้องกรอกใแสมัครและเอกสำรกำรสมัครด้วยลำยม่อตนเองให้ถูกต้อง
และครแถ้วน รวมทั้งส ำเนำหลักฐำนท กฉแัแให้ผู้สมัครสอแเ่ียนค ำรัแรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” และ   ลงลำยม่อ
ช่ออก ำกัแไว้ด้วย 

 4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

 ผู้สมัครสอแจะต้องรัแผิดชอแในกำรตรวจสอแและรัแรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีค ณสมแัติทัอวไป
และค ณสมแัติเฉพำะส ำหรัแต ำแหน่งตรงตำมประกำศรัแสมัครสอแ และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใแสมัคร
ด้วยตนเอง พร้อมทั้งย่อนหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครแถ้วน ในกรณีทีอมีกำรผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครสหกรณ์  
ออมทรัพย์ สศช. จ ำกัด จะถ่อว่ำผู้นั้น่ำดค ณสมแัติในกำรสมัครเ่้ำรัแกำรสอแแ่่ง่ันในครั้งนี้ 
 กรณีทีอตรวจพแภำยหลังว่ำหลักฐำนกำรสมัครสอแ หร่อผู้สมัครมีค ณสมแัติกำรสมัครสอแ
ไม่ครแถ้วน จะถ่อว่ำเป็นผู้่ำดค ณสมแัติกำรสมัครสอแตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รัแกำรแรรจ และแต่งตั้ง 
หร่อเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จ ำกัด  
จะประกำศรำยช่ออผู้มีสิทธิเ่้ำรัแกำรสอแ พร้อมทั้งก ำหนด วัน เวลำ และสถำนทีอสอแ ในวันทีอ 20 มกรำคม 2563   
ณ ป้ำยปิดประกำศ อำคำร 1 ชั้น 2  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และทีอเว็แไซต์ 
www.nesdc.go.th 

 6. วิธีการสอบ 
 6.1 สอแควำมรู้ควำมสำมำรถ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 โดยวิธีสอแ่้อเ่ียน ประกอแด้วย ควำมรู้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถทัอวไป เกีอยวกัแ กำรแัญชี 
กำรเงิน  เศรษฐศำสตร์ ควำมรู้เแ่้องต้นเกีอยวกัแสหกรณ์ออมทรัพย์ และทดสอแทักษะทำงคอมพิวเตอร์เแ่้องต้น 

 6.2 สอแสัมภำษณ์  คะแนนเต็ม 100  คะแนน 

 โดยวิธีกำรสอแสัมภำษณ์ และประเมินควำมเหมำะสมกัแต ำแหน่งหน้ำทีอจำกประวัติ
ส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน จำกกำรสังเกตพฤติกรรมทีอปรำกฏ่องผู้เ่้ำสอแ และพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมรู้ทีออำจใช้เป็นประโยชน์ในกำรปฏิแัติงำนในหน้ำทีอ ควำมสำมำรถ 
ประสแกำรณ์ ทัศนคติ อ ปนิสัย อำรมณ์ กำรปรัแตัวเ่้ำกัแผู้ร่วมงำน ควำมคิดริเริอมสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริแ 
เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะทีอจ ำเป็น่องต ำแหน่ง 

 7. เกณฑ์การตัดสิน 
 7.1 ผู้ทีอจะถ่อว่ำเป็นผู้สอแแ่่ง่ันได้ ต้องเป็นผู้สอแได้คะแนนในกำรสอแสัมภำษณ์ ไม่ตอ ำกว่ำ    
ร้อยละ 60 
 7.2 กำรพิจำรณำ่องคณะกรรมกำรฯ ถ่อเป็นทีอสิ้นส ด 
 7.3  กำรประกำศรำยช่ออผู้สอแแ่่ง่ันได้จะเรียงล ำดัแจำกผู้สอแได้คะแนนสูงส ดลงมำ
ตำมล ำดัแ 
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 8. การบรรจุและแต่งตั้ง 

 8.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จ ำกัด จะแรรจ ผู้ทีอสอแแ่่ง่ันได้และแต่งตั้งในต ำแหน่ง
เจ้ำหน้ำทีอสหกรณ์ พร้อม่้ึนแัญชีรำยช่ออส ำรองผู้ผ่ำนกำรคัดเล่อกตำมล ำดัแไว้เป็นเวลำ  1 ปี 

 8.2 ผู้ทีอสอแแ่่ง่ันได้และได้รัแกำรคัดเล่อกต้องท ำสัญญำจ้ำงต่อสหกรณ์และต้องมีหลักประกัน
เพ่ออประกันกำรท ำงำน  ค้ ำประกันควำมเสียหำยใดๆ อันอำจเกิด่ึ้น เน่อองจำกกำรปฏิแัติหน้ำทีอหร่อกำรละเว้น
กำรปฏิแัติหน้ำทีอ จ ำนวนสองเท่ำ่องเงินได้รำยเด่อนทีอจะได้รัแจำกสหกรณ์ และมี่้ำรำชกำรตั้งแต่ระดัแช ำนำญกำร 
หร่อ ระดัแช ำนำญงำน  ค้ ำประกัน จ ำนวน 1 รำย  

                     8.3 ผู้ทีอได้รัแคัดเล่อกจะต้องทดลองปฏิแัติงำนไม่เกิน 120 วัน หำกทดลองปฏิแัติงำนผ่ำน
ตำมทีอสหกรณ์ก ำหนด จึงจะได้รัแกำรแรรจ และแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำทีอแห่งสหกรณ ์ 

  

ประกำศ  ณ  วันทีอ  13  ธันวำคม  พ.ศ. 2562 
      

                              

 (นำงจันทร์เพ็ญ   พยัคฆ์เกษม) 
รองประธำนกรรมกำรคนทีอ 1  ปฏิแัติหน้ำทีอแทน 

ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 
สหกรณ์ออมทรัพย์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จ ำกัด 



เลขประจ ำตวัสอบ......................... 
ใบสมคัรสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจบุคุคลเข้าเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
 สหกรณ์ออมทรพัยส์ านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ จ ากดั 
 
 

เรียน ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 

 

 ดว้ยขำ้พเจำ้ประสงคจ์ะสมคัรสอบแขง่ขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขำ้เป็นเจำ้หน้ำทีส่หกรณ์ออมทรพัย ์สศช. จ ำกดั 

จงึขอแจง้รำยละเอยีดของขำ้พเจำ้เพื่อประกอบกำรพจิำรณำ ดงัต่อไปนี้ 
1. ชื่อ – นำมสกุล (นำย /นำง / นำงสำว)…………………………………………………………………………..………….……………... 
2. ต ำแหน่งทีส่มคัรสอบ………………………………………………………………………………………..………………….…………... 
3. วุฒกิำรศกึษำตรงตำมต ำแหน่งทีส่มคัรสอบ คอื ไดร้บัประกำศนียบตัร / ปรญิญำ................ สำขำหรอืวชิำเอก………..…………….. 

 โดยส ำเรจ็กำรศกึษำและไดร้บัอนุมตัจิำกสถำบนักำรศกึษำชื่อ……………………………………….….. ประเทศ.............................. 
 เมื่อวนัที.่.............. เดอืน............................... พ.ศ........................ (ภำยในวนัปิดรบัสมคัร) 

4. อำยุนบัถงึวนัปิดรบัสมคัรไม่ต ่ำกว่ำ 18 ปี คอืเกดิวนัที.่.............. เดอืน.......................... พ.ศ................ (อำยุ..........ปี .........เดอืน) 
5. สญัชำต.ิ.................. เลขประจ ำตวัประชำชน................................................. เลขทีบ่ตัรประชำชน…………..….….………………. 

 วนัหมดอำยุ................................................... สถำนทีอ่อกบตัร..................................................................................................... 
6. ทีอ่ยู่ปจัจุบนั บำ้นเลขที.่.................... หมู่ที.่.............. ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................................... 

 ต ำบล/แขวง................................. อ ำเภอ/เขต.................................. จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย.์...................... 
 โทรศพัท.์..................................... โทรศพัทม์อืถอื...................................... e – mail………………………………..……………..……………… 

7. ทีอ่ยู่ตำมทะเบยีนบำ้น บำ้นเลขที.่................... หมู่ที.่............. ตรอก/ซอย..................................... ถนน........................................ 
 ต ำบล/แขวง................................. อ ำเภอ/เขต.................................. จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย.์...................... 

8. บดิำ ชื่อ – นำมสกุล....................................................................               มชีวีติอยู ่  ถงึแก่กรรม 
 อำยุ........................ปี อำชพี......................................................................................................................................................... 

9. มำรดำ ชื่อ – นำมสกุล.................................................................               มชีวีติอยู ่  ถงึแก่กรรม 
 อำยุ.........................ปี อำชพี........................................................................................................................................................ 

10. สถำนภำพ  โสด  แต่งงำนแลว้        แยกกนัอยู ่              หมำ้ย              หย่ำ 
 คู่สมรส ชื่อ – นำมสกุล................................................................................................................................................................. 

11. จ ำนวนบุตร / ธดิำ...............................คน ก ำลงัศกึษำ..................คน ไม่อยู่ระหว่ำงกำรศกึษำ....................คน 
12. อำชพีปจัจุบนั        ลกูจำ้งในหน่วยงำนรฐับำล / เอกชน            ขำ้รำชกำรประเภทอื่น                       อำชพีอื่น 
          ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั ต ำแหน่ง..............................................                               ก ำลงัศกึษำต่อ                                             
 สถำนทีท่ ำงำน...................................................................................... อำยุกำรท ำงำน..............ปี โทรศพัท.์................................ 

 

ขำ้พเจำ้ขอใหค้ ำรบัรองว่ำ ขอ้ควำมดงักล่ำวขำ้งต้นนี้เป็นควำมจรงิทุกประกำร และขำ้พเจำ้เป็นผูม้คีุณสมบตัทิัว่ไปและไม่มี
ลกัษณะต้องหำ้มตำมระเบยีบว่ำดว้ยเจำ้หน้ำที่แห่งสหกรณ์และขอ้บงัคบัเกี่ยวกบักำรท ำงำน พ.ศ. 2554 ขอ้ 8 และตำมประกำศรบั
สมคัรบุคคลเขำ้เป็นเจำ้หน้ำทีส่หกรณ์ ขอ้ 3.1  และมคีุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งทีส่มคัรสอบตรงตำมประกำศรบัสมคัรสอบ 

 

(ลงลำยมอืชื่อ)................................................................ผูส้มคัรสอบ 

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

วนัที.่.............เดอืน..............................พ.ศ................. 

 

 
 
 

 

 

ตดิรปูถ่ำย 

ขนำด 1.5 x 1 นิ้ว 

(ถ่ำยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 



 
รายละเอียดของผูส้มคัรสอบแข่งขนั (แนบพร้อมใบสมคัรสอบ) 

 
ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศกึษา ปีทีส่ าเรจ็
การศกึษา 

สถานศกึษา สาขาวชิา /วชิาเอก เกรดเฉลีย่ 

มธัยมศกึษำตอนตน้     
มธัยมศกึษำตอนปลำย / ปวช.     
อนุปรญิญำ / ปวส.     
ปรญิญำตร ี     
ปรญิญำโท     
อืน่ ๆ…………………….     

 

 
ประวติัการท างานดดยสงัเขป 

ชือ่สถานทีท่ างาน ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ ระยะเวลา (ปี/เดอืน) สาเหตุทีอ่อก 
    
    
    
    

 

 
ประวติัการฝึกอบรม/การฝึกงานต่างๆ 

หลกัสตูร หน่วยงานทีฝึ่กอบรม/ฝึกงาน ปี พ.ศ.ทีฝึ่กอบรม/ฝึกงาน 
   
   
   
   

 

 
ความรู้ความสามารถพิเศษ 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

    (ลงชื่อ).......................................................ผูส้มคัรสอบ 

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

 


