แบบคำขอประเมิ นประสบกำรณ์ กำรทำงำน
หมำยเลขคำขอ (สำหรับเจ้ำหน้ ำที่หน่ วยงำนผู้จดั ส่ง)

직무능력평가신청서

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการกรณีเอกสารทีน่ ามายืน่ (หนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน สาเนาใบรับรอง) ในการลงทะเบียนสอบ EPS-TOPIK เป็นเอกสารเท็จ
※ หำกพิ สูจน์ ได้ว่ำเอกสำรของผู้สมัครเป็ นเอกสำรเท็จ ผลกำรทดสอบจะเป็ นโมฆะและผู้ทุจริ ตจะไม่สำมำรถสมัครเข้ำรับกำรทดสอบ
เป็ นเวลำ ๒ ปี

ผูส้ มัครกรอกข้อมูล

*ทาเครือ่ งหมายประเภทอุตสาหกรรมทีส่ มัครทดสอบ (●)

시험응시자 기재

หมำยเลขสอบ EPS-TOPIK

한국어능력시험 응시번호

ก่อสร้ำง 건설
เกษตร/เลี้ยงสัตว์

(●)

해당업종 세부분야에 마킹

농축산

ช่ำงไม้

목공

เหล็กเส้น

철근

เพำะปลูก

작물재배

เลี้ยงสัตว์

축산

วันเดือนปี เกิ ด 생년월일

โทรศัพท์

(ป/ด/ว)
2017/09/............

วันที่ยื่นเอกสำร 작성일자

ผูส้ มัครกรอกข้อมูล

นำมสกุล-ชื่อ

서명

(ภาษาอังกฤษ)

* ทำเครื่องหมำยคำตอบ (●)

시험응시자 기재

전화번호

สำหรับเจ้ำหน้ ำที่หน่ วยงำนผูจ้ ดั ส่ง
송출기관 확인

해당사항에 마킹 (●)

ประสบกำรณ์ กำรทำงำน (สำหรับผูม้ ีประสบกำรณ์ เท่ ำนัน้ )
경력사항 (해당자만 작성 기입 및 마킹)

๑ ปี ขึน้ ไป

น้ อยกว่ำ ๑ ปี

1 년 이상

1 년 미만

จริง
เท็จ

사실
허위

ชัวโมงกำรฝึ
่
กอบรม
훈련기간 (해당자만 작성 기입 및 마킹)

๑๒๐ ชัวโมงขึ
่
น้ ไป

120시간 이상

น้ อยกว่ำ ๑๒๐ ชัวโมง
่

120시간 미만

จริง
เท็จ

사실
허위

ใบรับรอง (สำหรับผู้มีใบรับรอง ส่งเอกสำรไม่เกิ น ๒ ใบ)
자격취득 (해당자만 작성 기입 및 마킹, 2개 이내만 작성)

ลาดับ

ชื่อใบรับรอง

วันทีอ่ อก

หน่วยงาน/องค์กรทีอ่ อก

연번

자격증명

발급연도

발급처

๑ 1

จริง
เท็จ

사실
허위

๒ 2
ผูร้ บั เอกสำร
ผูป้ ระเมิ น
(HRD KOREA)

ชื่อ-นำมสกุล

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

ชื่อ-นำมสกุล

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

* ระยะเวลาประสบการณ์ทางานระบุจานวนเป็ นเดือน
** ควรมีการตรวจสอบประกาศนียบัตรการฝึ กอบรมในลาดับแรกและระบุช ั ่วโมงการฝึกอบรมทัง้ หมด
*** ควรมีการตรวจสอบใบรับรองว่าเป็ นเอกสารทีถ่ ูกต้องและระบุจานวนใบรับรองทัง้ หมด

หนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน
หมายเลขสอบ EPS-TOPIK 한국어능력시험 응시번호 :
สัญชาติ 국적
ชื่อ-นามสกุล 성명
ข้อมูลบุคคล

경력증명서
.

หมายเลขประชาชน 신분증번호
โทรศัพท์บา้ น

인적사항

ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั 주+소

전화번호

โทรศัพท์มอื ถือ 휴대폰번호
อีเมล์

이메일

ระยะเวลาจ้างงาน

ตาแหน่ง

งานทีร่ บั ผิดชอบ(บอกลักษณะงาน)

재직기간

직위

담당업무내용

รายละเอียด
การจ้างงาน
증명사항

(ป/ด/ว – ป/ด/ว)
รวม 합계

รวมระยะเวลาจ้างงาน 총재직기간:

เดือน

วัน

ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตั ติ ามนโยบายทัง้ มวลทีเ่ กีย่ วข้องกับการปลอมแปลงเอกสารซึง่ มีโทษทางอาญาในฐานะผูก้ ระทาผิดร้ายแรง ข้าพเจ้ารับทราบด้วย
ว่าเอกสารฉบับนี้มไี ว้เพือ่ การประเมินผลการทดสอบตามทีต่ กลงร่วมกันไว้ในบันทึก ความเข้าใจระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย

ลงนาม ............................................................................
(............................................................................)
วันที่ ……….…………….……………………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ชื่อบริษทั :
หมายเลขโทรศัพท์ :
ทีอ่ ยู่ :

ออกโดย* 발급자
หน่วยงาน
.

소속
.

ตาแหน่ง

.

직위

หมายเลขโทรศัพท์
ลงนาม :

.

(ผูบ้ ริหารทีม่ อี านาจลงนาม)
วันที่ .....................................................................................
ประธาน HRD Korea

전화번호

ลงนาม
성명

※ ข้อควรระวัง : กรณีมกี ารกรอกข้อมูลสาคัญไม่ครบถ้วน เช่น การลงนาม ประทับตรา ชื่อ หรือหมายเลขติดต่อ
เอกสารจะไม่ถูกนามาใช้และประสบการณ์ทางานถือเป็ นโมฆะ

