No...................

ใบสมัครงาน
องค์ การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย
ตําแหน่ งที+สมัคร …………………………………………………………………………………………………………...
โปรดอ่านคําแนะนําหน้ าหลังก่อนเขียนใบสมัคร
ที+อยู่ปัจจุบัน

ชือ ( นาย/นาง/นางสาว )

ออกให้ เมือ

นําหนัก
ซ.ม

ครอบครั ว

ชือและชือสกุลเขียนเป็ นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

ชือสกุล

บัตรประชาชน / บัตรข้ าราชการ
เลขที
ส่วนสูง

1. สถานะส่ วนตัว

เงินเดือนทีต้ องการ ………………………… บาท

ก.ก.

เลขทีผู้เสียภาษี ……………………………………………….…………………………….

เกิดวันที

เดือน

ปี พ.ศ.

อายุ

ปี

เดือน

ภูมิลําเนาอยู่ทีอําเภอ

ชือบิดา

นามสกุล

อายุ

ปี อาชีพ

ชือมารดา

นามสกุล

อายุ

ปี อาชีพ

โสด
สมรส

ชือสามี / ภรรยา

หย่า

อาชีพ................................................................

หม้ าย
………………………….

ทํางานที………………………………………………….

จังหวัด

กลุม่ เลือด

สัญชาติ

สัญชาติ

ศาสนา

ศาสนา

มีชีวิตอยู่
สัญชาติ

ถึงแก่กรรมแล้ ว
ศาสนา

มีชีวิตอยู่

นามสกุลเดิม

สัญชาติ
บุตรคนที
เพศ
เกิด พ.ศ.

1

2

3

ถึงแก่กรรมแล้ ว
ศาสนา

4

5

6

7

ทีอยู่ปัจจุบนั ทีจะติดต่อได้ สะดวก (ไปรษณีย์)……………………………………………………………………………………………………….………………………..................
……………………………………………………………………….…โทรศัพท์………………...……………….. E-mail………..…………………….………………...................
Facebook……………………..……..………..………..Twitter……….…………………...……………………Intagram…………………..………...……............……..............

3. กิจกรรมระหว่ างการศึกษา

2. การศึกษา

ระดับ

ชือสถานศึกษา

จังหวัด / ทีตัง

วุฒทิ ีสําเร็ จ

คะแนน
เฉลีย

เดือน / ปี พ.ศ. หลักสูตร เวลา
ทีสําเร็ จ
/ ปี
ศึกษา

คณะ / วิชาเอก

วุฒิ

คะแนน
เฉลีย

เดือน / ปี พ.ศ. หลักสูตร เวลา
ทีสําเร็ จ
/ ปี
ศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

อาชีวศึกษา
วิทยาลัย / อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
อืน ๆ
พ.ศ.

เริ มปฏิบตั ิวนั ที : 10 พฤษภาคม 2561

สถาบัน

กิจกรรมทีทํา

ภาษี เงินได้
ทีทํางานเสียให้
เสียเอง
รายได้ อืน ๆ ทีได้ จากทีทํางานปั จจุบนั ต่อเดือน

ปั จจุบนั ทํางานที

ค่าครองชีพ………...…………….บาท
ค่าอาหาร...……..…....………….บาท
ค่าล่วงเวลา……………...……….บาท
เปอร์ เซ็นต์จากการขาย…...……..บาท
ค่าช่วยเหลือบุตร...………...…….บาท
ค่าพาหนะ..…………...………….บาท
ค่านํามัน………………...……….บาท
โบนัส…….…………...………….บาท
อืน ๆ……..…………...………….บาท

4. งานปั จจุบนั

ประเภทกิจการ
สํานักงานอยู่ที

โทรศัพท์

เข้ าทํางานเมือ

ในตําแหน่ง

ตําแหน่งปั จจุบนั
ลักษณะงานทีทําโดยย่อ

7. ทักษะและความสามารถพิเศษ

6. การอบรม ดูงาน ฝึ กงาน

5. ประวัตกิ ารทํางานที+ผ่านมา ( โปรดระบุให้ ครบถ้ วน และชัดเจน )

รายได้ อืน ๆ ต่อเดือนนอกจากทีทํางานปั จจุบนั
เงินเดือนเมือเข้ าทํางาน
เงินเดือนปั จจุบนั
(กรณีทีกรอกไม่พอ กรุณาแนบประวัตกิ ารทํางานเพิมเติม)
เดือน-ปี (ตามลําดับ)
ทีทํางาน
ก่อนหลัง
จาก
ถึง
รวมเวลา

………………………………………. บาท
เงินเดือน

ตําแหน่ง ลักษณะงาน และสาเหตุทีออก

ปี

ชือ
อัตราเริ มต้ น
ทีตัง…………………………………………………….. …………... บาท
…………………………………………………………..อัตราเมือออก
เดือน ประเภทกิจการ
…………... บาท

ตําแหน่ง
ลักษณะงานทีทําโดยย่อ………………………..
…………………………………………….
สาเหตุทีออก

ปี

ชือ
อัตราเริ มต้ น
ทีตัง…………………………………………………….. …………... บาท
…………………………………………………………..อัตราเมือออก
เดือน ประเภทกิจการ
…………... บาท

ตําแหน่ง
ลักษณะงานทีทําโดยย่อ………………………..
…………………………………………….
สาเหตุทีออก

ปี

ชือ
อัตราเริ มต้ น
ทีตัง…………………………………………………….. …………... บาท
…………………………………………………………..อัตราเมือออก
เดือน ประเภทกิจการ
…………... บาท

ตําแหน่ง
ลักษณะงานทีทําโดยย่อ………………………..
………………………………………………
สาเหตุทีออก

จาก
ถึง
รวมเวลา
จาก
ถึง
รวมเวลา

ปี พ.ศ.

ชือหลักสูตร

ภาษาต่างประเทศ
ภาษา (ระบุ)

ภาษา………………

พิมพ์ดดี

ระบุว่า
(ดีมาก, ดี, พอใช้ )

พูด
ภาษาอังกฤษ
……….
ภาษา……………… ……….
ภาษา……………… ……….

ชือสถาบัน

ภาษา

ทีตังสถาบัน

คอมพิวเตอร์
นาทีละ

โปรแกรม (ระบุ)

ความสามารถพิเศษอืน ๆ (ระบุ)

ระบุระดับความ
สามารถ

เขียน
………… ไทย
…..………. คํา
………… อังกฤษ
…..………. คํา
………… กีฬาทีเล่นได้ …………………………..

………. …………

งานอดิเรก……………………………. ขับรถได้ ( / )

รถยนต์

ระยะเวลา

จักรยานยนต์

9. สถานะทางทหาร

8. การสมาคม

ชือสมาคมทีเป็ นสมาชิกในปั จจุบนั

เรี ยนสําเร็ จวิชารักษาดินแดนปี ที……………………………..
รับราชการทหารแล้ วเมือ พ.ศ……………….……... ยศครังสุดท้ าย
………….…………………... ประจําการ ณ………………………………
ยังไม่เคยเกณฑ์ทหาร เพราะ………………………………………..

กิจกรรมทีทํา

ได้ รับยกเว้ น (ไม่ใช่ผ่อนผัน) เพราะ……………..………………………………….
……………...…………………………………………………………………………….
คัดเลือกแล้ วไม่ถกู เกณฑ์ทีอําเภอ……………………… จังหวัด…………………
เมือปี พ.ศ…………………………………
สุขภาพในระยะสองปี ทีผ่านมา……………….……..
………………………………………………...………

การไปปฏิบัตงิ านต่ างจังหวัดและงานกะหรือหมุนเวียนวันหยุด
การปฏิบัตงิ านต่ างจังหวัดเป็ นการประจํา
ขัดข้ อง

ไม่ขดั ข้ อง (ระบุจงั หวัด) …………….……………….

………………………………………………...………

การปฏิบัตงิ านต่ างจังหวัดเป็ นการชั+วคราว
ขัดข้ อง
ไม่ขดั ข้ อง (ระบุจงั หวัด) …………….……………….
การปฏิบัตงิ านกะหรือหมุนเวียนวันหยุด
ขัดข้ อง
ไม่ขดั ข้ อง

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

ในกรณีรีบด่วนผู้ใกล้ ชิดทีจะติดต่อได้
ชือ…………………………………………. นามสกุล…………………………………………… เกียวข้ องเป็ น…………………………………………………..
ทีอยู่……………..……………………………………………..…..……………..…………………………………………….. โทรศัพท์……………………………
ทีทํางาน……………..……………………………………………..…..……………………………………………………….. โทรศัพท์…………………………

10. เรื+องอื+น ๆ

บุคคลซึงทราบประวัติความประพฤติของข้ าพเจ้ าและสามารถให้ คํารับรองกับองค์การฯได้ (เขียนให้ ครบทัง 2 ชือ)
1. ชือ……………………………………………………… เกียวข้ องเป็ น…………..…………………………………….. อาชีพ………………………………
สถานทีติดต่อ…..……………………………..…..……………..…………………………………………….. โทรศัพท์……….………………………………
2. ชือ………………………………………………………… เกียวข้ องเป็ น……………..………………………….. อาชีพ……………………………………
สถานทีติดต่อ…..………………………………..…..……………..…………………………………………….. โทรศัพท์………….…………………………
บุคคลทีรู้จกั ภายในองค์การฯ (ถ้ ามี)
ชือ…………………………………………………… เกียวข้ องเป็ น……………..……………………………….. หน่วยงาน……………………………………
………………………… โทรศัพท์……………………………………………………………………………………………………………………..……………
ข้ าพเจ้ า

ข้ าพเจ้ า

เคย

ถูกศาลพิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อเคยทําความผิดทางอาญา เว้ นแต่เป็ นความผิดลหุโทษหรื อความผิดอันกระทําโดย

ไม่เคย

ประมาท หรื อถูกไล่ออกจากงานทีใด หรื อถูกเลิกจ้ างโดยมีความผิดมาก่อน

ไม่มี

คดีความถูกฟ้องร้ องต่อศาลและหรื ออยู่ในระหว่างการพิจารณา

มี

คดีความถูกฟ้องร้ องต่อศาลและหรื ออยู่ในระหว่างการพิจารณา

ถ้ าตอบว่า เคย หรื อ มี โปรดระบุรายละเอียด……………………………………………………………………………………………………………..
ข้ าพเจ้ า

ไม่ยินยอม ให้ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
ยินยอม

ให้ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า คําตอบและข้ อความทังหมดทีข้ าพเจ้ าให้ ไว้ ในใบสมัครนีเป็ นความจริ ง และถูกต้ องทุกประการ หากว่าองค์การฯ รับข้ าพเจ้ าเป็ นพนักงานแล้ ว
และต่อมาภายหลังพบว่า ข้ อความตอนหนึงตอนใดเป็ นความเท็จ หรื อไม่ตรงกับความเป็ นจริ งแล้ ว ข้ าพเจ้ ายินยอมทีจะให้ องค์การฯ ปลดข้ าพเจ้ าออกจากการ
เป็ นพนักงานทันทีโดยไม่ต้องให้ องค์การฯ จ่ายค่าชดเชยหรื อค่าเสียหายใด ๆ
ลงชือ…………………………………..ผู้ยืนคําขอสมัครงาน
วันที …………………………………..

ข้ อแนะนําในการสมัครงาน
1. การเขียนใบสมัคร
1.1 เขียนข้ อความลงในใบสมัครให้ ครบถ้ วนและชัดเจนทุกรายการเท่าทีจะทําได้ ข้อความใดไม่มีหรื อไม่ทราบให้ วา่ งไว้
1.2 หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้ สอบถามจากเจ้ าหน้ าทีรับสมัครได้ ในกรณีทีผู้สมัครทราบดีแล้ วว่าจะต้ องเขียนข้ อความลงในแบบทีกําหนดไว้ แต่ละเว้ นไม่เขียน
ข้ อความนันลง ทําให้ องค์การฯ เข้ าใจผิดพลาดไปจากความเป็ นจริ ง องค์การฯ จะถือว่าผู้สมัครมีเจตนาทีจะไม่แจ้ งข้ อความทีเป็ นจริ งให้ องค์การฯ ทราบ
องค์การฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาการสมัครนัน ๆ ได้
1.3 ในกรณีทีย้ ายทีอยู่ ให้ มาแจ้ งทีอยู่ใหม่ให้ กบั องค์การฯ เพือสะดวกในการติดต่อ

2 หลักฐานที+ต้องแนบพร้ อมใบสมัคร (โปรดรับรองสําเนาถูกต้ องและพร้ อมแสดงต้ นฉบับ)
2.1 รูปถ่ายหน้ าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1x1.5 นิว 1 รูป

2.2 สําเนาวุฒิการศึกษา / Transcript

2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

2.4 สําเนาทะเบียนบ้ าน

2.5 หลักฐานทางการทหาร (สําหรับผู้สมัครชาย)

2.6 หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ ามี)

2.7 สําเนาหลักฐานอืนๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ้ ามี)

3 การพิจารณาใบสมัคร
3.1 หากมีตําแหน่งงานว่างทีตรงคุณสมบัติของท่าน องค์การฯ จะติดต่อท่านโดยด่วน
3.2 หากตําแหน่งงานว่างไม่ตรงกับคุณสมบัติหรื อไม่มีตําแหน่งงานว่าง องค์การฯ จะเก็บใบสมัครเพือพิจารณาในโอกาสทีเหมาะสม โดยไม่เกิน 1 ปี
นับจากวันทีสมัคร

ข้ อมูลอื+น ๆ ประกอบการพิจารณา (โปรดตอบทุกข้ อ)
1. สิงทีข้ าพเจ้ าภาคภูมิใจทีสุดในชีวิต………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ข้ อดีของข้ าพเจ้ า…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
3. ข้ อเสียของข้ าพเจ้ า…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
4. ลักษณะงาน / วิชาเรี ยนทีชอบทีสุด………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. อุดมการณ์หรื อคติประจําใจ………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
6. ผลงานทีดีเด่นในชีวิต…………………………...…………………………..……………………………………………………………………………………………
7. ลักษณะงานทีต้ องการทํามากทีสุด……………...………………………..……………………………………………………………………………………………
8. เหตุผลทีท่านสนใจมาสมัครงานกับองค์การฯ……………………………….…………………………………………………………………………………..

ขอบข่ ายงานและความชํานาญ (กรณีผ้ ูสมัครมีประสบการณ์ )
ระบุงานที+ท่านเคยรั บผิดชอบ (โดยย่ อ)

ทักษะ / ความเชี+ยวชาญ ( / )
มาก

ปานกลาง

น้ อย

ความชอบ ( / )
มาก

ปานกลาง

น้ อย

ข้ อมูลเพิ+มเติมอื+น ๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

