บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
ใบสมัครเข้าทางาน

สมัครตำแหน่ง …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
รูปถ่าย 2 นิ้ว

ประวัติ
 ชำย

 หญิง

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว/ยศ ............................ I, Mr./Mrs./Miss/Title ……………………………………………….
ชื่อ ………………………………………………………………………. Name ………………………………………………………………………
นำมสกุล …………………………………………………………..... Last Name ………………………………………………………………
(CAPITAL LETTER ตัวอักษรภำษำอังกฤษตัวใหญ่ทั้งหมด)

วัน เดือน ปี(พ.ศ.) เกิด …………………………………………………… อำยุ ปี ………..… เดือน ………...... สถำนที่เกิด จังหวัด …………………………………………
ส่วนสูง ...................................................... (ซ.ม.)
สัญชำติ ......................................................

น้ำหนัก .................................................................. (ก.ก.)
เชือ้ ชำติ .............................................. ศำสนำ .................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ................... หมู่ที่ ................ หมู่บ้ำน/อำคำร ........................................................ ชั้นที่ ............. ห้องเลขที่ ..................
ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ................................................................. ตำบล/แขวง .............................................
อำเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด ..................................................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน
 เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ ................... หมู่ที่ ................ หมู่บ้ำน/อำคำร ................................................................... ชั้นที่ ............. ห้องเลขที่ ...........................
ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ......................................................................... ตำบล/แขวง .....................................
อำเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด ...................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................
โทรศัพท์ที่บ้ำน ............................................ โทรศัพท์ที่ทำงำน (ปัจจุบัน) ............................................ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..........................
บัตรประชำชนเลขที่ .............................................................................

ออกที่ ................................................................................

 โสด
 สมรส
 สมรสไม่จดทะเบียน
 หย่ำ
 หม้ำย
 สมรสใหม่
ทะเบียนสมรส
 มี
 ไม่มี ทะเบียนสมรสเลขที่ ............................................ ออกเมื่อวันที่ .....................
หย่ำ / หม้ำย เมื่อวันที่ ........................... ทะเบียนหย่ำเลขที่ ............................ กรณีหย่ำ บุตรอยู่ในควำมดูแล (บิดำ/มำรดำ) .......................
ครอบครัว
สถำนภำพ

บิดำ
มำรดำ
พี่ชำย

 ยังมีชีวิตอยู่
 เสียชีวิต
 ยังมีชีวิตอยู่
 เสียชีวิต
 ............... คน น้องชำย  ................ คน พี่สำว  ................ คน น้องสำว  ................ คน
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ชื่อบิดำ ............................................................... อำชีพ ................................................................................ สัญชำติ .............................
สถำนที่ทำงำน ........................................................................................................................ โทรศัพท์ที่ทำงำน ........................................
ที่อยู่ของบิดำ  เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน  ตำมทะเบียนบ้ำน  หรือที่อยู่อื่น ๆ
ชื่อมำรดำ ............................................................ อำชีพ ................................................................................ สัญชำติ .............................
สถำนที่ทำงำน ......................................................................................................................... โทรศัพท์ที่ทำงำน .......................................
ที่อยู่ของมำรดำ  เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน  ตำมทะเบียนบ้ำน  หรือที่อยู่อื่น ๆ
ชื่อ-สกุล คู่สมรส (ถ้ำแต่งงำน) .............................................................................. สัญชำติคสู่ มรส .............................................................
รำยได้
 มีรำยได้ประจำ
 ไม่มีรำยได้ประจำ
อำชีพ
 ข้ำรำชกำร
 พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
 ลูกจ้ำง
 ธุรกิจส่วนตัว
 ข้ำรำชกำรบำนำญ
 ข้ำรำชกำรบำเหน็จ
 พ่อบ้ำน / แม่บ้ำน  อื่น ๆ ...................................
สถำนที่ทำงำน ............................................................................................................................ โทรศัพท์ที่ทำงำน .....................................
ที่อยู่ของคู่สมรส  เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน  ตำมทะเบียนบ้ำน  หรือที่อยู่อื่น ๆ
บุตร / รับรองบุตร / บุตรบุญธรรม
1. ชื่อ-สกุล …................................................................................................................ วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด ...........................................
ชื่อสถำนศึกษำ ........................................................................ ชัน้ เรียน .............................. ประเภท (เอกชน/รัฐบำล) .............................
 โสด  สมรส
 กำลังศึกษำ  ไม่ได้ศึกษำ  บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย  รับรองบุตร  บุตรบุญธรรม
2. ชื่อ-สกุล ….................................................................................................................... วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด .....................................
ชื่อสถำนศึกษำ ........................................................................ ชัน้ เรียน .............................. ประเภท (เอกชน/รัฐบำล) .............................
 โสด  สมรส
 กำลังศึกษำ  ไม่ได้ศึกษำ  บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย  รับรองบุตร  บุตรบุญธรรม
3. ชื่อ-สกุล …................................................................................................................... วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด ......................................
ชื่อสถำนศึกษำ ....................................................................... ชัน้ เรียน .............................. ประเภท (เอกชน/รัฐบำล) .............................
 โสด  สมรส
 กำลังศึกษำ  ไม่ได้ศึกษำ  บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย  รับรองบุตร  บุตรบุญธรรม
ประวัตกิ ารศึกษา
1. มัธยมศึกษำตอนปลำย ชื่อสถำนศึกษำ …...........................................................................................................เกรดเฉลี่ย ......................
วิชำเอก .................................................................................................. วัน/เดือน/ปี ที่จบกำรศึกษำ ...........................................................
2. ปวช. หรือเทียบเท่ำ ชื่อสถำนศึกษำ ….................................................................................................................. เกรดเฉลี่ย ..................
คณะ ............................................................ สำขำวิชำ .................................................... วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) ที่จบกำรศึกษำ .....................
3. ปวส. หรือเทียบเท่ำ ชื่อสถำนศึกษำ ….................................................................................................................. เกรดเฉลี่ย ..................
คณะ ............................................................ สำขำวิชำ ..................................................... วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) ที่จบกำรศึกษำ .....................
4. ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ชื่อสถำนศึกษำ ….............................................................................................................เกรดเฉลี่ย ................
คณะ .................................................................................................. สำขำวิชำ .........................................................................................
วุฒิที่ได้รับ .......................................................... ชื่อย่อของวุฒิที่ได้รับ ........................... วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) ที่จบกำรศึกษำ .......................
5. ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ ชื่อสถำนศึกษำ ….............................................................................................................เกรดเฉลี่ย ................
คณะ .................................................................................................. สำขำวิชำ .........................................................................................
วุฒิที่ได้รับ .......................................................... ชื่อย่อของวุฒิที่ได้รับ ........................... วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) ที่จบกำรศึกษำ .......................
6. ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ ชื่อสถำนศึกษำ …...........................................................................................................เกรดเฉลี่ย ................
คณะ .................................................................................................. สำขำวิชำ .........................................................................................
วุฒิที่ได้รับ .......................................................... ชื่อย่อของวุฒิที่ได้รับ ........................... วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) ที่จบกำรศึกษำ .......................
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การรับราชการทหาร
ท่ำนผ่ำนกำรรับรำชกำรทหำรมำแล้วหรือยัง

 ผ่ำน

 ได้รับกำรยกเว้น

ถ้ำผ่ำนหรือได้รับกำรยกเว้น

 สด 8
อบรม / ดูงาน

 สด 43

1. ชื่อหลักสูตร / หัวข้อ / เรื่อง ............................................................................. สถำนที่ ...........................................................................
ระยะเวลำ ตั้งแต่ วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.)....................................................... ถึง วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.).................................................................
2. ชื่อหลักสูตร / หัวข้อ / เรื่อง ............................................................................. สถำนที่ ..........................................................................
ระยะเวลำ ตั้งแต่ วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.)....................................................... ถึง วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.).................................................................
ฝึกงาน
หน่วยงำน/บริษัทฯ ............................................................................................. แผนก/สังกัด .....................................................................
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ .............................................. ตั้งแต่ วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) ............................ ถึง วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) ............................
ความสามารถทางภาษา
1. ภำษำอังกฤษ
กำรฟัง
 ดีมำก  ดี  พอใช้  เล็กน้อย
กำรพูด
 ดีมำก  ดี  พอใช้  เล็กน้อย
กำรอ่ำน
 ดีมำก  ดี  พอใช้  เล็กน้อย
กำรเขียน
 ดีมำก  ดี  พอใช้  เล็กน้อย
ผลคะแนน TOEIC (ระบุ) …..................................................
2. ภำษำจีน
กำรฟัง
 ดีมำก  ดี  พอใช้  เล็กน้อย
กำรพูด
 ดีมำก  ดี  พอใช้  เล็กน้อย
กำรอ่ำน
 ดีมำก  ดี  พอใช้  เล็กน้อย
กำรเขียน
 ดีมำก  ดี  พอใช้  เล็กน้อย
3. ภำษำอื่น ๆ (ระบุ) .........................................................................
กำรฟัง
 ดีมำก  ดี  พอใช้  เล็กน้อย
กำรพูด
 ดีมำก  ดี  พอใช้  เล็กน้อย
กำรอ่ำน
 ดีมำก  ดี  พอใช้  เล็กน้อย
กำรเขียน
 ดีมำก  ดี  พอใช้  เล็กน้อย
ความสามารถพิเศษ
1. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐำน …....................................................
 ดีมำก
 ดี
 พอใช้
 เล็กน้อย
2. ทักษะด้ำนอื่น ๆ (ระบุ) …....................................................................
 ดีมำก
 ดี
 พอใช้
 เล็กน้อย
3. ทักษะด้ำนอื่น ๆ (ระบุ) …....................................................................
 ดีมำก
 ดี
 พอใช้
 เล็กน้อย
ประวัตกิ ารทางาน (ระบุงานปัจจุบันก่อนแล้วย้อนไปตามลาดับ)
1. หน่วยงำนและที่ตั้ง .......................................................... ตั้งแต่ วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.)........................ ถึง วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) ........................
ตำแหน่ง ............................................................ เงินเดือน .................................. (บำท) เหตุผลที่ออก ....................................................
2. หน่วยงำนและที่ตั้ง ......................................................... ตั้งแต่ วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.)........................ ถึง วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) ........................
ตำแหน่ง ............................................................ เงินเดือน .................................. (บำท) เหตุผ ลที่ออก ....................................................
3. หน่วยงำนและที่ตั้ง ......................................................... ตั้งแต่ วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.)........................ ถึง วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) ........................
ตำแหน่ง ............................................................ เงินเดือน .................................. (บำท) เหตุผ ลที่ออก ....................................................
4. หน่วยงำนและที่ตั้ง ......................................................... ตั้งแต่ วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.)........................ ถึง วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) ........................
ตำแหน่ง ............................................................ เงินเดือน .................................. (บำท) เหตุผ ลที่ออก ....................................................
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เบ็ดเตล็ด
1. ท่ำนมีโรคประจำตัว/โรคติดต่อหรือไม่
 ไม่มี
 มี (ระบุ) ..............................................................................................
2. ท่ำนเคยประสบอุบัติเหตุหรือมีบำดแผลบริเวณศีรษะหรือได้รับกำรกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะหรือไม่  ไม่เคย
 เคย
เมื่ออำยุ .......... ปี เนื่องมำจำก (เหตุผล) ..................................................................................................... รักษำอยู่นำน..................(วัน)
3. ท่ำนเคยได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นหรือได้รับกำรรักษำโรคเหล่ำนีห้ รือไม่
 พยำธิสภำพทำงสมอง
 โรคจิตทำงอำรมณ์
 โรคจิตเภท
 บุคลิกภำพผิดปกติ
 โรคจิตที่เกิดจำกสำรเสพติด
 โรคประสำท
 อื่น ๆ ....................................................................................................................................................
4. ท่ำนเคยถูกปลดออก/ไล่ออกจำกงำนหรือไม่  ไม่เคย
 เคย (ระบุ) .......................................................................................
5. ท่ำนเคยต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกหรือไม่  ไม่เคย
 เคย (ระบุ) .......................................................................................
กีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ
สมาชิกสโมสรและสมาคม
ตาแหน่งหน้าที่
สมัยเป็นนักเรียน
สมัยเป็นนิสิต นักศึกษำ
ปัจจุบัน

ชื่อ-สกุล

บุคคลที่อ้างอิง (ที่ไม่ใช่ญาติ ซึ่งทราบคุณวุฒิและคุณสมบัติของท่าน)
ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

อาชีพ

1. ……………………………………….…………
2. ………………………………………………...
ท่ำนมีญำติ หรือผู้ที่รู้จัก ในบริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จำกัด หรือไม่
 มี
 ไม่มี
ถ้ำมี โปรดระบุ .............................................................................................................................................................................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน
1. ชื่อ-สกุล …...............................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ .......................................................................................................................................................... โทรศัพท์ ...............................
2. ชื่อ-สกุล …...............................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ .......................................................................................................................................................... โทรศัพท์ ...............................
การว่าจ้างย่อมขึ้นอยู่กับผลของการตรวจโรคโดยแพทย์ และผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้า
บิดเบือน ความจริง แจ้งเท็จ หรือปิดบังข้อเท็จจริง ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอันควรจะเป็นสาเหตุอันเพียงพอที่จะปลดออก/
เลิกจ้างข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้ายินดีให้ สิทธิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด ตรวจสอบข้อมูลและดาเนินการตามขั้นตอนของ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
ลายมือชื่อผู้สมัคร ............................................................................................... วันที่ ........................................................................

