ใบสมัครสอบคัดเลือกหรือเข้ ารั บการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็ นพนักงานจ้ างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ของกระทรวงการต่ างประเทศ
เบิกจายจากเงินฝากคาใชจายในการดําเนินงานการกงสุล
(เงินนอกงบประมาณ)

วุฒทิ ่ สี มัคร

 วุฒปิ ริญญาตรี

โปรดกรอกข้ อความด้ วยตัวบรรจง
ตอนที่ 1

ข้ อมูลเบือ้ งต้ น

1. ชื่อ และนามสกุล (นาย นาง นางสาว).....................................................................................................
สัญชาติ ................................................. เชื้อชาติ .......................................... ศาสนา .............................
2. เกิดวันที่ ............................................ เดือน ............................................ พ.ศ. .......................................
3. อายุถงึ วันสมัคร .......................................... ป ......................................... เดือน ................................. วัน
เกิดที่ตําบล ..................................... อําเภอ ................................... จังหวัด .............................................
4. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ............................................... ออกให ณ สํานักงาน ....................................
วันที่ออกบัตร .................................................... เดือน ........................................ พ.ศ. ............................
วันที่บัตรหมดอายุ ............................................. เดือน ........................................ พ.ศ. ............................
5. ทีอ่ ยูปจ จุบนั เลขที่ ...........................................หมูที่ ............................... ตรอก/ซอย ................................
ถนน ....................................................................... ตําบล/แขวง .............................................................
อําเภอ/เขต ................................................................ จังหวัด ..................................................................
รหัสไปรษณีย ................................... โทรศัพท ..................................... มือถือ .........................................
6. สถานที่ติดตอไดสะดวกรวดเร็ว(หากแตกตางจากที่อยูในขอที่ 5) บานเลขที่ ................................ หมูที่ .........
ตรอก/ซอย ................................................. ถนน ...................................... ตําบล/แขวง ...........................
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย .................
โทรศัพท ..................................................................................................................................................
7. ชื่อบิดา .............................................................................. อาชีพ ...........................................................
สถานที่ทํางาน ....................................................................... โทรศัพท ...................................................
8. ชื่อมารดา ........................................................................... อาชีพ ..........................................................
สถานที่ทํางาน ....................................................................... โทรศัพท ...................................................
9. ชื่อคูสมรส ........................................................................... อาชีพ .........................................................
สถานที่ทํางาน ....................................................................... โทรศัพท ..................................................
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ตอนที่ 2

ประวัตกิ ารศึกษา

1. ชือ่ สถานศึกษา ...................................................... จังหวัด .............................................
ตอนปลาย/อาชีวศึกษา เริ่มการศึกษาเมื่อ พ.ศ. ............................................จบการศึกษาเมื่อ พ.ศ. ..........................
สาขาวิชา ......................................................... วุฒิที่ไดรับ .................................................
เฉลี่ยผลการศึกษา .............................................
ระดับปริญญาตรี
2. ชือ่ สถานศึกษา ......................................... จังหวัด ........................................................
เริ่มการศึกษาเมื่อ พ.ศ. ...................................จบการศึกษาเมื่อ พ.ศ. .................................
สาขาวิชา ................................................... วุฒิที่ไดรับ ..................................................
เฉลี่ยผลการศึกษา .............................................

ระดับมัธยมศึกษา

การศึกษาหรือเข้ ารั บการอบรมอื่นๆ
3. .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ตอนที่ 3
1. ปั จจุบัน

2. อดีต

ประวัตกิ ารทํางาน
สถานที่ ................................................................... ตําแหนง ..........................................................
เริ่มเมื่อวันที่ .................... เดือน ...................... พ.ศ. .................. เปนเวลา ............. ป .............. เดือน
โทรศัพท ..............................................................................................................................................
ชื่อผูบงั คับบัญชาหรือนายจาง ............................................................................................................
จะยินยอมใหติดตอไดหรือไม  ได
 ไมได
สถานที่ .................................................................. ตําแหนง................................................................
เริ่มเมื่อวันที่...........เดือน .............................พ.ศ..............จนถึงวันที่ .................เดือน ............................
พ.ศ. ................... เปนเวลา ................... ป .................. เดือน โทรศัพท .............................................
เหตุผลที่ออก ...................................................................................................................................
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ตอนที่ 4

ข้ อมูลสําหรั บการสมัครครั ง้ นี ้

1. ขาพเจาขอสมัครเปนพนักงานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฎิบัติงานที่สํานักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล
มีระยะเวลาการจางโดยประมาณตองไมเกินปงบประมาณ และในกรณีที่มีการจางตอเนื่องในปงบประมาณถัดไป
กระทรวงการตางประเทศ จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางเหมาบริการแตละราย เพื่อประเมินวา
สมควรจางตอเนื่องในปงบประมาณตอไป หรือไม ในอัตราคาจางเดือนละ 15,000.- บาท โดยวุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร
คือ ...วุฒิปริญญาตรี..... (วุฒิปริญญาตรีที่ใชสมัครจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจจากสถาบันการศึกษา
กอนวันปดรับสมัคร)
2. เคยสมัครเขาทํางานในกระทรวงตางประเทศหรือไม  ไมเคย
 เคย
ตําแหนง ................................................................................................................................................................
จํานวน ..................... ครั้ง พ.ศ. ..................... พ.ศ. ..................... พ.ศ. ..................... พ.ศ. ...............................
3. เหตุผลที่ตองการเขาทํางานในกระทรวงการตางประเทศ ............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..……........
…………………………………………………………………………………………………………………..……........
4. ความรูความสามารถพิเศษของผูสมัคร…………………………………………..……………………………...…..........
…………………………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………..…….
5. ผูสมัครไดทราบขาวการสมัครครั้งนี้จากแหลงใด ..............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..…….
6. โปรดใหรายชื่อผูรูจักคุนเคย (ที่ไมใชญาติ) ที่อาจใหคําแนะนําและติดตอได

6.1 ชือ่ ........................................................................... ที่อยูป จจุบนั ...................................................
................................................................................... โทรศัพท .....................................................
6.2 ชือ่ ........................................................................... ที่อยูป จจุบนั ...................................................
................................................................................... โทรศัพท .....................................................

ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนใดเปนเท็จหรือไมตรงกับความ
จริง ใหถือเปนหลักฐานเพื่อเลิกจางขาพเจาไดทันที
(ลงชื่อ) ............................................................................. ผูสมัคร
( .........................................................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่ ................... เดือน ....................................... พ.ศ. .....................
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เฉพาะเจ้ าหน้ าที่รับสมัครกรอกข้ อความ
ไดตรวจรายละเอียดเกี่ยวกับใบสมัครและคุณสมบัติผูสมัครรายนี้แลว
 ผูสมัครยื่นเอกสารครบถวนเรียบรอยแลว
 ผูสมัครยื่นเอกสารไมครบถวน ไดแก


สําเนาทะเบียนบาน



สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน



สําเนาวุฒิการศึกษา (หากยังไมไดรับปริญญา ตองมีใบอนุมัติรับรองการจบการศึกษาภายในวันที่สมัคร)

 สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)


หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล หรือ ทะเบียนสมรส



รูปถาย



อื่นๆ .......................................................

จึงขอสงเอกสารสมัครเขารับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกมาเพื่อดําเนินการตอไป

………………………………………………………..
เจาหนาที่รับสมัคร
......................./................................./....................

