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ประกาศ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 
ฉบับท่ี 1/2563 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจาง ตำแหนงแมบาน 
----------------------- 

 ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดจาง

เปนลูกจาง ตำแหนงแมบาน  จำนวน 1 อัตรา   
 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความใน ขอ 77 (9) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน 
จำกัด พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 40 ครั้งท่ี 21/2562 เม่ือวันท่ี 24 

ธันวาคม 2562 จึงออกประกาศรับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพ่ือจางเปนลูกจาง ตำแหนงแมบาน ดังนี้     
1. ตำแหนงท่ีจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปน แมบาน (อัตราเงินเดือน 11,880.00 บาท) 
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  

2.1  มีสัญชาติไทย 
2.2  อายุไมต่ำกวา 20 ป บริบูรณ (นับถึงวันสมัคร) และอายุไมเกิน 40 ป บริบูรณ 
2.3  ถามีประสบการณการทำงานจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ 

2.4  มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
2.5  มีความมุงม่ัน เสียสละ อดทนในการทำงาน 
2.6  มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ทำงานดวยความรอบคอบ 

2.7  มีความซ่ือสัตย มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
2.8  มีวุฒิการศึกษา ม.3 ข้ึนไป  
2.9  สามารถขับข่ีรถจักรยานยนต หรือรถยนตได 

2.10  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได 
 3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
              ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได ท่ี สำนักงานสหกรณออม

ทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด  เลขท่ี 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน      
โทร. 094-295-3331 หรือ 083-1422699 ตั้งแตวันท่ี 13 – 17  มกราคม 2563 ในวันเวลาราชการ 
 4  เอกสารและหลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

  4.1 สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน    1   ฉบับ 
 4.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                   จำนวน    1   ฉบับ 

4.3  สำเนาทะเบียนบาน                                 จำนวน    1   ฉบับ 

4.4   หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ถามี)           จำนวน    1   ฉบับ 
4.5  สำเนาทะเบียนสมรส (ถามี)                        จำนวน    1   ฉบับ 
4.6  กรณีเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว       จำนวน    1   ฉบับ 

4.7  ใบรับรองแพทย                                      จำนวน    1   ฉบับ 
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  ท้ังนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงชื่อกำกับไวดวย  และ
สหกรณจะไมคืนหลักฐานการสมัครไมวากรณีใด  ๆเวนแตจะขาดคุณสมบัติ 

  5.  การย่ืนใบสมัคร  
       5.1  ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน 

      5.2  ผูสมัครตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน และเบอรโทรศัพทท่ี
สามารถติดตอไดแนนอน 
      5.3  ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอเจาหนาท่ีรับสมัคร 
 6.  คาธรรมเนียมการสมัคร 

ผูสมัครตองชำระคาธรรมเนียมการสมัคร จำนวน  200.- บาท (คาธรรมเนียมการสมัคร สหกรณ 
จะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ) 
 7.   การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 

 สหกรณจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก ในวันท่ี 21 มกราคม  2563  ณ สำนักงาน 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด หรือ เว็บไซตของสหกรณ www.coopkku.com, 
 8. วิธีการคัดเลือก 
                 สอบสัมภาษณ 
 9. วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
     สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันท่ี 23 มกราคม 
2563 ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป     
 10  เกณฑการตัดสิน 
    10.1 ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60  ในกรณีท่ีมีคะแนนเทากัน 
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

10.2 สหกรณจะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ 10.1 เรียงตามลำดับจากผูได คะแนน
รวมสูงลงมา ในวันท่ี 27 มกราคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด หรือ
ทางเว็บไซตของสหกรณ www.coopkku.com, 

11  กำหนดรายงานตัวและปฏิบัติงาน 
  11.1 ใหบุคคลท่ีผานการคัดเลือก มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสหกรณออม

ทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. หากไมรายงานตัวตาม
วัน เวลา ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ สหกรณจะเลือกลำดับถัดไปข้ึนมาแทน  และผูมีรายชื่อสำรองสหกรณจะข้ึน
บัญชีรอเรียกชื่อไวเปนเวลา 2 ป   

  11.2  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคาน 
ไมไดไมวากรณีใดๆ   

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

             ประกาศ ณ วันท่ี 13  มกราคม พ.ศ. 2563 

 
 

 

(รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จำกัด 

http://www.coopkku.com/
http://www.coopkku.com/
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 ใบสมคัรงาน 
 ลูกจ้างสหกรณ์ ตาํแหน่ง แม่บ้าน   

กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง 

------------------------ 

 

ชื่อ :  …..…………………………………………นามสกลุ ..………………………….………………….……. 

สมคัรงานตําแหน่ง………………………….……………………   เงินเดือน  ……..…………..……....  บาท / เดือน 

เงินค่าวิชาชีพ /เงินประจําตําแหน่ง........................................... บาท / เดือน 

ประวัติส่วนตัว  

ที่อยู่ปัจจบุนัเลขที่ …………….. หมู่ที่ ……..….ถนน  ............……………....ตําบล/แขวง  …………….………….. 

อําเภอ/เขต  ………………………………. จงัหวดั  ...………...........….......... รหสัไปรษณีย์  ……..……………... 

โทรศพัท์  ………...................…...…..มือถือ  ................................................อีเมล.์...........................................  

       อาศยักบัครอบครัว               บ้านตวัเอง               บ้านเช่า     หอพกั 

วนั เดือน ปีเกิด .............................…………................อาย ุ……................... ปี   เชือ้ชาติ  ……….………….....  

สญัชาติ  …………..........ศาสนา …………………......บตัรประชาชนเลขที่................................…......................   

วนัออก..........................บตัรหมดอาย.ุ..………...……............. สว่นสงู .................. ซม.  นํา้หนกั ................. กก. 

สถานภาพ       โสด                     แต่งงาน        หม้าย     แยกกนั 

เพศ         ชาย           หญิง 

ภาวะทางทหาร       ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว       ปลดเป็นทหารกองหนนุ          อ่ืน ๆ ระบ.ุ.......................  

ประวัติครอบครัว 

บิดา ชื่อ-สกลุ ...................................................………….... อาย ุ........... ปี  อาชีพ ..........................................  

มารดา ชื่อ-สกลุ....................................................................  อาย ุ........... ปี  อาชีพ ......................................... 

ชื่อภรรยา/สามี ….…………………………………..…………สถานที่ทํางาน ……………………………….………

ตําแหน่ง ………………………………………..….…………  มีบตุร ………..………. คน 

มีพี่น้อง (รวมผู้สมคัร) ............... คน    ชาย ............. คน     หญิง ............. คน  เป็นบตุรคนที ่................ 

ชื่อ  อาย ุ(ปี) อาชีพ  

   

   

   
 

การศึกษา 

ระดบัการศกึษา สถาบนัการศกึษา  สาขาวิชา ตัง้แต่ ถึง 

มธัยม………………..     

ปวช.     

ปวท. / ปวส.     

ปริญญาตรี     

อ่ืนๆ     
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รายละเอียดของงานท่ีผ่าน เรียงลําดับก่อน - หลัง 

สถานที่ทํางาน 

 
ระยะเวลา  ตําแหน่งงาน 

 
ลกัษณะงาน 

 
ค่าจ้าง 

 
เหตทุี่ออก 

 เร่ิม ถึง 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

ความสามารถพิเศษ 

คอมพิวเตอร์ :    ไม่ได้  ได้  ระบ ุ 

ขบัรถยนต์     :  ไม่ได้  ได้             ใบขบัขี่เลขที ่…………………………………….…… 

งานอดิเรก    : ระบ…ุ………………………………………………………………………………………….  
กีฬาที่ชอบ    : ระบ ุ ……………………………………………………………………………………..…… 

ความรู้พิเศษ  : ระบ ุ …………………………………………………………………………………..………  

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

อ่ืนๆ              : ระบ ุ …………………………………………………………………………………..………  

                               ………………………………………………………………………………………….. 

สามารถไปปฏิบติังานลว่งเวลา            ไม่ได้  ได้ อ่ืนๆ ระบ ุ…..................................................... 

กรณีฉกุเฉินบคุคลที่ติดต่อได้ แจ้งชื่อ-นามสกลุ ……......................................................................................... 

เก่ียวข้องกบัผู้สมคัร .......................... ที่อยู่  …………………..หมู่ที่  .................. ตําบล................................... 

อําเภอ .............................. .............. จงัหวดั ..................................................  โทรศพัท์ ............................... 

ท่านเคยป่วยหนกัและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่?   เคย   ไม่เคย 

ถ้าเคยโปรดระบชุื่อโรค  ................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดงักล่าวทัง้หมดในใบสมคัรนีเ้ป็นความจริงทุกประการ หลงัจากสหกรณ์จ้าง

เข้ามาทํางานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมคัรงานเอกสารที่นํามาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง 

สหกรณ์มีสิทธ์ิที่จะบอกเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

………………....……………………..ลายมือชื่อผู้สมคัร  

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

วนัที่ ........ เดือน .......................2563 
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