






แบบบัญชี Check List น ำส่งเอกสำรกำรสมัครลูกจ้ำงชั่วครำว (รำยเดือน)  
สถำบันบ ำรำศนรำดูร 

 
ต ำแหน่งที่สมัคร ................................................................. 

ชื่อ – นำมสกุล ................................................................... 

เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นสมัคร 
  ใบสมัคร (ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

  ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

  ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ฯ (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น เอกสารทางทหาร (ส าหรับเพศชาย) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  
             (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) (ถ้ามี) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ เอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับต้องชัดเจนและให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส ำเนำถูกต้อง” และ 
ลงลายมือชื่อ และวันที่ ก ากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร  
 

ช่องทางช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

 เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 แอปพลิเคชั่น Krungthai Next  
 

 
 
 
               ลงชื่อ).......................................................ผูส้มัคร
    (.....................................................) 
                    วันที่.................................................... 

  
 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแล้ว ปรากฏว่า 
  ครบถ้วน 

            ไม่ครบถ้วน ได้แก่............................................................ ................................... 

 
    (ลงชื่อ).......................................................เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน 

            (.....................................................) 
        วันที่....................................................    เวลา......................... น. 

 

ช่องทำงกำรสมัคร 
 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
 ยื่นใบสมัครทำงไปรษณีย์ 
 



                                                                                            ใบสมัครเลขที่….…………............ 
 
 
 
 

ใบสมัครส ำหรับลูกจ้ำงชั่วครำว  
.......................................... 

    1. ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อและนามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………..……………………..…………..... 

สมัครต าแหน่ง 
..................................................................... 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้………………………………………….................................. 
……………………………………………………………………………………..…...…..………. 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/มือถือ..................................................................... 
E-mail Address…………………………………………………….………………..………. 

วัน/เดือน/ปีเกิด 
............................... 

อายุ 
………… 

หมู่โลหิต 
………….. 

สถานที่เกิด(จังหวัด) 
………………………… 

เชื้อชาติ 
.................................. 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................................ 
ออกให้ที่อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด....................................... 
วันเดือนปีที่ออกบัตร................................หมดอายุ....................................... 

สถานภาพ 
............................... 

สัญชาติ 
.................................. 

การรับราชการทหาร 
............................... 

ศาสนา 
.................................. 

อาชีพปัจจุบัน.............................................................................................. ........................................................................ 
เหตุผลที่ออกจากงาน............................................................................ ............................................................................... 

    2. ข้อมูลกำรศึกษำและฝึกอบรม 
ปี พ.ศ. 

สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 
จาก ถึง 

    
  

    
  

    
  

ควำมรู้ด้ำนภำษำ/ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 

ภาษาอังกฤษ  ระบุ         □ ดีมาก           □ ดี              □ พอใช้            □ เล็กน้อย 
ภาษาต่างประเทศอ่ืนที่สามารถสื่อสารได้ (ระบุภาษา  และระดับ)…………………………………………………………………………… 

หลักสูตรเพิ่มเติม      กำรฝึกอบรม 

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

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

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

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

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

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

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 

1 X 1.5 นิ้ว 
(ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 
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3. ข้อมูลกำรท ำงำนและประสบกำรณ์ท ำงำน (โปรดให้รายละเอียดของงานท่ีท าในช่วง 5 ปีหลัง) 
ปี พ.ศ. ชื่อหน่วยงาน/สถานที่

ท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 

ค่าจ้าง สาเหตุที่ลาออกจากงาน 
จาก ถึง 

      

      

      

      

      
โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ท่ีได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้นๆ เป็นประโยชนต์่องานที่สมัครในครั้งนี้อย่างไร 
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................................................... ................................
................................................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................. 

4. ข้อมูลควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. บุคคลอ้ำงอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคล 
ที่เป็นญาติหรือเพ่ือน) 

ชื่อและนามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน ที่ท างานปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 

    

    

    

6. ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในประกำศรับสมัครของสถำบันบ ำรำศนรำดูร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ลงวันที่........25..มกรำคม 2566....... 

  ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จจริงหรือ          
ไม่ตรงกับความจริงให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 
 
 

       ลงชื่อ.........................................................................ผู้สมัคร  

                      (……………………………………………………………….) 

            ยื่นใบสมัครวันที่.............เดือน..................................พ.ศ.......................    

    



  
 

 

 
แบบค ำร้องขอสมัครลูกจ้ำงชั่วครำว 

 
เขียนที่...................................................................... 

วันที่...........เดือน..............................พ.ศ. ................ 
 
เรียน   ผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูร 

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................                                                                                 
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา/ประกาศนียบัตร……………………………………………………………………………………….………………….. 
สาขาวิชา/วิชาเอก..............................................โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ............................................................. 
เมื่อวันที่.....................................(ภายในวันปิดรับสมัคร) มีความประสงค์ที่จะสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
สถาบันบ าราศนราดูร ต าแหน่ง............................................................... .................................ซ่ึงรับสมัครจากผู้ที่ได้รับวุฒิ 
(ปริญญา/ประกาศนียบัตร)............................................................... สาขาวิชา/วิชาเอก........................................... 
ระหว่างวันที่.................................ถึงวันที่................................พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ขอยื่นใบสมัครและเอกสารไว้ก่อน 

  ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร หรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นสมัครแล้ว ปรากฏว่า ก.พ.ยังมิได้
รับรองคุณวุฒิของข้าพเจ้าหรือคุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่ข้ าพเจ้าสมัคร อันมีผลท าให้ข้าพเจ้าไม่มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครที่กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... ...................ผู้สมัคร 

                      (……………………………………………………………….) 

       

 

 

 

 

 

 

 

* หมายเหตุ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องได้รับการรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ไม่เกินวันปิดรับสมัคร 
มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร 

 


	9ec15a6302a9818bf4b657ee3188a26774dfd234bd419c36c6f0d6101fd59dce.pdf
	65292a548fa4c24c9be1d6c859a905a80119fc83ce902101cc1375a8c74f1791.pdf

	d5ef70d13839fd3bf585e204d93cc84a22f733cf51af4d1347e63c5566312d8f.pdf
	บันทึกข้อความ

