ใบสมัครงาน

HRM

Application Form

เลขที่สมัคร No. ................

สาหรับเจ้าหน้าที่ เอกสารประกอบการรับสมัคร (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
6.หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ
2.สาเนาทะเบียนบ้าน
7.หนังสือรับรองผลการสอบ
3.สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
TOEIC หรือ TOEFL
4.สาเนาหนังสือรับรองการทางาน ลงชื่อเจ้าหน้าที่..................................
5.สาเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

ประวัติส่วนตัว Personal Details

วันที่สมัคร Apply Date ..…..…/…..…………/….....…..
ตาแหน่งที่สมัคร Position Applied
รูปถ่าย
………………………………………………..
ขนาด 1 นิ้ว
เงินเดือนที่ต้องการ Expected Salary
……………………………..………………..
Photo
1”
รหัสพนักงาน Employee No. ……..…

ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว/ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................... ชื่อเล่น ……………………………………………
First Name - Middle Name - Last name Mr./Mrs./Miss/ Other …………………………………………………. Nickname …………………………………….
ชาย Male

หญิง Female

โสด Single

สมรส Married

หย่า Divorced

หม้าย Widow

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Registration Address …………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………………………………………. เบอร์โทรศัพท์ Telephone ……………………………………………
ที่อยู่ปัจจุบัน Present Address …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์มือถือ Mobile …………………………...……. E-mail address ……………………………………....
ประเภทที่อยู่อาศัย Resident

ของตนเอง Own House

อยู่กับครอบครัว Family

เช่า Rent

อื่นๆ (ระบุ) Other ………………..……………

วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด Date of Birth ………………………… อายุ Age ……………… ส่วนสูง Height …………… ซ.ม.cms. น้าหนัก Weight ………… กก.kgs.
หมู่เลือด Blood Group ................... เชื้อชาติ Race .…………….………… สัญชาติ Nationality…………….………… ศาสนา Religion …………………..……..
การรับราชการทหาร Military Service

เกณฑ์แล้ว Complete

จะเกณฑ์ในปี พ.ศ. Will Enlist In Year ………….

ได้รับยกเว้น Exempted

บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ Identification No. ……………………..………………….……………….
วันออกบัตร Date of Issue ………………......… วันบัตรหมดอายุ Date of Expiry ………..………....… สถานที่ออกบัตร Issue At. ……….…..……..……....…
หนังสือเดินทางเลขที่ Passport No. ……………………..………………….……………….
วันที่ออก Date of issue ……………....… วันทีห่ มดอายุ Date of expiry ……………....… ออกให้โดย Issue Authority ………….………………..…..……....…
บัตรประจาตัวผู้เสียภาษีเลขที่ Tax no. …………………………………………………………
ชื่อ-นามสกุล บิดา Father’s name ………………………………….……………… อายุ Age …….…. ปี Year อาชีพ Occupation ........................................
ที่อยู่/สถานที่ทางาน Address/Office Address ………………………………..……………………………….…….. เบอร์โทรศัพท์ Telephone …………………………
ชื่อ-นามสกุล มารดา Mother’s name …………………………….……………… อายุ Age …….…. ปี Year อาชีพ Occupation ........................................
ที่อยู่/สถานที่ทางาน Address/Office Address ………………………………..……………………………….…….. เบอร์โทรศัพท์ Telephone …………………………
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส Spouse’s name …………………………….……………… อายุ Age …….…. ปี Year อาชีพ Occupation ........................................
ที่อยู่/สถานที่ทางาน Address/Office Address ………………………………..……………………………….…….. เบอร์โทรศัพท์ Telephone …………………………
จานวนบุตรรวม (คน) No. of Children ...... ผู้ชาย (คน) No. of Boys ...... ผู้หญิง (คน) No. of Girls ...... กาลังศึกษา (คน) Under Studying ......
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จานวนพี่น้องรวมท่าน (คน) No. of Brother and Sister including you .......... ท่านเป็นคนที่ You are No. ..........
ลาดับที่
ชื่อ - นามสกุล
อายุ (ปี)
อาชีพ/สถานที่ทางาน
No.
First & Last Name
Year
Occupation/ Office Address

ประวัติการศึกษา
Education Background

สถานศึกษา
Name of Institute

คณะ
Faculty

สาขาวิชา วุฒิการศึกษา
Major Course Diploma/
Degree

เบอร์โทรศัพท์
Telephone

ระยะเวลา เกรดเฉลี่ย
ตั้งแต่-ถึง G.P.A.
From-To

ประถมศึกษา
Primary
มัธยมศึกษาตอนต้น
Secondary
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
High School/ Vocational
อนุปริญญา/ปวส.
Diploma / High Vocational
ปริญญาตรี
Bachelor Degrees
ปริญญาโท
Master Degrees
ปริญญาเอก
Doctor Degrees
อื่น ๆ
Other
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ความสามารถ Ability กรุณาทาเครื่องหมาย Mark with and

ลงใน In

ความสามารถด้านภาษา Language Ability
ภาษา
Language

ฟัง Listening

พูด Speaking

อ่าน Reading

เขียน Writing

ดีมาก ดี พอใช้ อ่อน ดีมาก ดี พอใช้ อ่อน ดีมาก ดี พอใช้ อ่อน ดีมาก ดี พอใช้ อ่อน
Fluent Good Fair Poor Fluent Good Fair Poor Fluent Good Fair Poor Fluent Good Fair Poor

ไทย Thai
อังกฤษ English
จีน Chinese
อื่น ๆ Other
……………………..
……………………..
……………………..
ความสามารถด้านอื่น ๆ Career Qualifications
พิมพ์ดีด Typing Speed

ภาษาไทย Thai …………… คา/นาที Wpm.

ภาษาอังกฤษ English …………… คา/นาที Wpm.

คอมพิวเตอร์ Computer

………………………………………………………………………………..………….………………………………………………………………………….

ความสามารถพิเศษ Talent …………………………………………………………………………………..……….………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..……....………………………………………………………………………….
อื่น ๆ Other

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
การฝึกอบรม Training Course

ลาดับที่ No.

ชื่อหัวข้อ Subject

สถาบันฝึกอบรม Institute

ระยะเวลา Duration
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ประวัติการทางาน Working Experience
เริ่มต้นด้วยตาแหน่งปัจจุบันหรือล่าสุด ตามด้วยตาแหน่งทีเ่ คยผ่านมาแล้ว Start with your work present and back position.
ระยะเวลาทางาน
ตาแหน่ง Position
เงินเดือน Salary
หน่วยงานและสถานที่ตั้ง
Period
ประเภทธุรกิจ
เหตุผลที่ออก
Employer’s Name &
Business
เริ่มต้น
สุดท้าย
เริ่มต้น สุดท้าย Reason for Leaving
Location
จาก From ถึง To
Starting
Last
Starting Last

จุดแข็ง/จุดอ่อนของคุณคืออะไร ? What are your strengths/ weaknesses?
.............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
เหตุผลของการสมัครงานในตาแหน่งนี้ ? Why are you interested in this position?
.............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
ทาไมคุณถึงอยากทางานกับเรา ? Why do you want to work with us?
.............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
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เรื่องอื่น ๆ Other
1.ท่านเคยผ่าตัดหรือป่วยหนักเป็นโรคติดต่อร้ายแรงในระยะ 5 ปีมานี้หรือไม่
Have you ever been seriously ill or contracted with contagious disease last 5 year ago?

ไม่เคย No

เคย Yes

โปรดระบุชื่อโรค Please fully explain .......................................................

2.ท่านเคยให้ถูกออกจากงานหรือไม่ Have you ever been dismissed by your previous employer(s)?
ไม่เคย No
เคย Yes
โปรดระบุ Please indicate ..........................................................................
3.ท่านเคยถูกดาเนินคดีตามกฎหมายหรือไม่ Have you ever been convicted for a criminal charge?
ไม่เคย No
เคย Yes
โปรดระบุ Please indicate .........................................................................
4.ท่านเคยสมัครงานกับสถาบันการบินพลเรือนแห่งนี้มาก่อนหรือไม่ Have you ever applied for employment with us before?
ไม่เคย No
เคย Yes
เมื่อใด/ตาแหน่งใด When/Position ....................................................................................................................
5.บุคคลที่ท่านรู้จัก ที่ทางานอยู่กบั สถาบันการบินพลเรือน Person whom you know & works with us.
ชื่อ-สกุล Name-Surname ................................................ ตาแหน่ง Position …..………………………… ความสัมพันธ์ Relation with you ………………
6.หากได้รบั การคัดเลือก ท่านสามารถเริม่ งานได้เมื่อใด When can you start working with us if employed? ………..…………………………………………
7.ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานนีจ้ ากช่องทางใด How did you know of job vacancies here?
สื่อออนไลน์ Internet
หนังสือพิมพ์ Newspaper
เพื่อน Friend
อื่น ๆ Other ……………………………………………………………………
บุคคลอ้างอิง References
บุคคลที่รู้จักท่านดี ต้องไม่ใช่ญาติและหรือเป็นพนักงาน ลูกจ้างของสถาบันฯ Two persons - not relatives and our employees.
1.ชื่อ-นามสกุล Name-Surname …………………………………….……………… อายุ Age …….…. ปี Year เบอร์โทรศัพท์ Telephone …………..…………………
ที่อยู่/สถานที่ทางาน Address/Office Address ………………………………..……………………………….….………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………………………………………………….. อาชีพ/ตาแหน่ง Occupation/Position ...........................................
2.ชื่อ-นามสกุล Name-Surname …………………………………….……………… อายุ Age …….…. ปี Year เบอร์โทรศัพท์ Telephone …………..…………………
ที่อยู่/สถานที่ทางาน Address/Office Address ………………………………..……………………………….….………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………………………………………………….. อาชีพ/ตาแหน่ง Occupation/Position ...........................................
ท่านอนุญาตให้สถาบัน ฯ สอบถามไปยังนายจ้างปัจจุบนั และนายจ้างเดิมของท่านได้หรือไม่ ? May we contact your present & past employer?
ไม่ได้ No
ได้

Yes โปรดระบุ Please specify

ชื่อ-นามสกุล Name-Surname …………………………………….……………… อายุ Age …….…. ปี Year เบอร์โทรศัพท์ Telephone …………..…………………
ที่อยู่/สถานที่ทางาน Address/Office Address ………………………………..……………………………….….………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………………………………………………….. อาชีพ/ตาแหน่ง Occupation/Position ...........................................
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ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า รายละเอียดทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในใบสมัครฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมให้ สถาบัน ฯ ตรวจสอบ
ประวัติ ทั้งจากบุคคลอ้างอิงและอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงประวัติอาชญากรรม ประวัติด้านสุขภาพทั้งทางกายและจิตเวช ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าหลังจาก
การจ้างงานแล้ว หากพบข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้ ในใบสมัครนี้ผิดจากความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ สถาบัน ฯ เลิกจ้าง ปลดจากการเป็นพนักงานของ
สถาบัน ฯ โดยปราศจากเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น และสถาบัน ฯ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ อันเนื่องจากการเลิกจ้างในกรณีดังกล่าว
I declare that the information given in this application form is correct and true the best of my knowledge. With my consent the
Civil Aviation Training Center, Thailand is permitted to check my background from any sources or reference, which includes criminal
related, health and mental records. I have not willfully suppressed any facts. I fully understand and accept that if any time after
employment, it is found that a false declaration has been made in my application, the Civil Aviation Training Center, Thailand has the
absolute right to terminate my employment without any reasons and I definitely accept that the Civil Aviation Training Center, Thailand
is not required to pay the severance pay and any kinds of compensation to me under such a condition.

ลงชื่อ Signature ................................................................
(…….......................................................)
วันที่ Date ....................................................
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