
ใบสมคัรเขา้รบัการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 

          กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน   หน่วยงาน : .................................................................. 
            ฝึกเตรียมเข้าทาํงาน               หลักสตูร : .................................................................................... 
          ฝึกยกระดับฝีมือ                   ระหว่างวันที! : ................................................................................ 

         ฝึกอาชีพเสริม                      จาํนวนชั!วโมงฝึก : ....................... ชั!วโมง 
". ขอ้มูลส่วนบุคคล ชื!อ(นาย/นาง/นางสาว).................................................... นามสกุล.....................................................เพศ       ชาย        หญิง 
   "."ขอ้มูลทั  วไป (Mr./Mrs./Miss)....................................................................................................ศาสนา..................................สญัชาติ............................. 
    เลขประจาํตัวประชาชน                                                                                วันเดือนปีเกดิ.............../...................../.................. อายุ............ปี         
   ".# ที อยู่ที ติดต่อได ้ชื!อหน่วยงาน............................................................................................เลขที.............................หมู่ที!.................................... 
    ถนน/ตรอกซอย........................................... ตาํบล...................................... อาํเภอ......................................... จังหวัด.......................................... 
    รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท.์.................................................. โทรสาร........................................ อเีมล์............................................ 
   ".$ ที อยู่ตามทะเบยีนบา้น บ้านเลขที!.............................หมู่ที!...................... ถนน/ตรอกซอย.................................................................................. 
    ตาํบล.............................................. อาํเภอ............................................. จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์........................... 
    โทรศัพท.์............................................................. โทรสาร.............................................................. อเีมล์............................................................ 
   ".% การศึกษาสูงสุด ระดับ       ประถมศึกษา       ม.$           ม.&                   ปก.ศ.ต้น            ปก.ศ.สงู/อนุปริญญา 
                                                           ปวช.                 ปวท.         ปวส.                 ปริญญาตรี          ปริญญาโท                 ปริญญาเอก 

    สาขาวิชา...................................... สถานศึกษา................................................... จังหวัด.......................................... ปี พ.ศ.ที!สาํเรจ็........................ 
   ".' สภาพร่างกาย                 ปกติ             พิการ       ความพิการ         การมองเหน็         การได้ยิน        การเคลื!อนไหว ระบุ พิการ........................... 
!. ขอ้มูลการทํางานในปัจจุบนั (กรณีมีงานทาํ กรอก #." กรณีไม่มีงานทาํ กรอก #.#) 
   #." ผูมี้งานทํา                  ทาํงานภาคเอกชน       ทาํงานรัฐวิสาหกจิ        ช่วยธุรกจิในครัวเรือน 

                                       ภาครัฐ       (  ) ข้าราชการพลเรือน (  ) ข้าราชการตาํรวจ (  ) ข้าราชการทหาร (  ) ข้าราชการครู (  ) ข้าราชการอยัการ                                             
                                                       (  ) ลูกจ้างประจาํ       (  ) พนักงานราชการ (  ) พนักงานจ้างเหมา 
                                       ประกอบธุรกจิส่วนตัว/ประกอบอาชีพอสิระ (  ) ผู้รวมกลุ่มอาชีพ/วิสาหกจิชุมชน (  ) ผู้รับจ้างทั!วไปโดยไม่มีนายจ้าง (  ) เกษตรกร          
ประเภทการจา้ง/รายได ้        รายเดือน               รายสปัดาห์         รายวัน            รายชั!วโมง           งานเหมา/รายชิ*น                
    รายได้เฉลี!ย่อเดือน                "-',+++ บาท         ',++"--,+++ บาท      -,++"-"',+++ บาท       "',++"-#+,+++ บาท                              
                                           #+,++"-$+,+++ บาท       $+,++"-%+,+++ บาท      %+,++" บาท ขึ*นไป                              
อาชีพ........................................... ตาํแหน่ง............................................................อายุงาน.......... ปี อัตราค่าจ้าง/รายได้...................................บาท 

สถานที ทํางาน  ชื!อหน่วยงาน....................................................................................................เลขที! .........................หมู่ที!.................................... 
ถนน/ตรอกซอย.......................................................... ตาํบล...................................................... อาํเภอ.............................................................. 
จังหวัด.......................................................... รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท.์....................................... โทรสาร........................................ 
จาํนวนลูกจ้างทั*งหมดในสถานประกอบการ       "-"++ คน       "+"-#++ คน       #+"-$++ คน        $+"คน ขึ*นไป 

กลุ่มอุตสาหกรรมที ทํางาน      ยานยนต์และชิ*นส่วน       สิ!งทอและแฟชั!น       อาหาร           ซอฟต์แวร์           เฟอร์นิเจอร์          ผลิตภัณฑย์าง 
                                       เหลก็และเหลก็กล้า         ก่อสร้าง                 แม่พิมพ์         เซรามิกส์             ปิโตรเคมี            ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์                
                                       ท่องเที!ยวและบริการ        โลจิสติกส ์              อื!นๆ ระบุ.......................................................... 
   #.# ผูไ้ม่มีงานทํา        (  ) อยู่ระหว่างหางาน (  ) นักเรียน/นักศึกษา        (  ) ทหารก่อนปลดประจาํการ   (  ) ผู้อยู่ในสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรมฯ      
                                 (  ) ผู้ต้องขัง            (  ) ผู้ประกนัตนที!ถูกเลิกจ้าง (  ) แม่บ้าน-ทาํงานบ้านตัวเอง  (  )  อื!นๆ ระบุ...........................................     
$. เคยเขา้รบัการฝึกอบรม         ไม่เคย       เคย      (  ) จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (  ) ในสถานประกอบกจิการ  (  ) จากหน่วยงานราชการอื!นๆ 

%. ความตอ้งการหางาน  มีความประสงค์จะให้กรมการจัดหางาน หางานให้เมื!อผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 

                                       ไม่ต้องการ  ต้องการจัดหางานในประเทศ ตาํแหน่ง........................................ ของกลุ่มอุตสาหกรรม.................................... 
                                       ต้องการจัดหางานในต่างประเทศ  ประเทศที!จะไปทาํงาน................................................................................................... 
'. เหตุผลที สมคัรเขา้ฝึก        เพื!อเพิ!มทกัษะและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี          เปลี!ยนงาน          เพื!อยกระดับมาตรฐานฝีมือ 

                                       สมัครงานในประเทศ                   สมัครงานต่างประเทศ                 เพิ!มเงินเดือน/รายได้ 

                                       เพื!อประกอบอาชีพส่วนตัว             เพื!อเป็นประโยชน์กบัตนและครอบครัว 
&. แหล่งที ทราบการฝึก           วิทยุ                 โทรทศัน์             สื!อสิ!งพิมพ์ ป้ายประกาศ         อนิเทอร์เนต็           สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 

                                        สถานศึกษา         อบจ./อบต.         พ่อแม่ ญาติ พี! น้อง               นายจ้าง                 เพื!อนหน่วยงานอื!นสงักดักระทรวงแรงงาน            
                                        กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์                            
0. ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้กบัหน่วยงานของรัฐและเอกชนทราบ เพื!อประโยชน์ในการจัดหางานและบริหารแรงงานต่อไป 

                                        ยินยอมเปิดเผย           ไม่เปิดเผย      
 

(เฉพาะเจา้หนา้ที ) ประเภทแรงงาน 

           แรงงานในระบบ       แรงงานนอกระบบ 

 

เจ้าหน้าที!รับสมัคร....................................................... 
วันที!รับสมัคร............../.........................../................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครมาด้วย 

          สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน        สาํเนาทะเบียนบ้าน          สาํเนาวุฒิการศึกษา                
          อื!นๆ ................................ 
 

                                                      ลงชื!อ..............................................................ผู้สมัคร 
                                                      วันที!............/.........................../.................... 

 

 

ติดรูปถาย 
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ของกองแผนฯที!เป็นปัจจุบัน 


