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

เร่ิมปฏิบติัวนัท่ี : 1 มิถนุายน 2551

                              

เงินเดือนที่ต้องการ ………………………… บาท

บตัรประชาชน / บตัรข้าราชการ          

เลขที่

สว่นสงู                    นํ �าหนกั

                   ซ.ม                      ก .ก.

สญัชาติ ศาสนา

       มีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรมแล้ว

สญัชาติ ศาสนา

       มีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรมแล้ว

       โสด

       สมรส

       หย่า บตุรคนที่

       หม้าย เพศ

       …………………………. เกิด พ.ศ.

ระดบั วฒุทิี่สําเร็จ
คะแนน   เดือน / ปี พ.ศ.                         หลกัสตูร

ประถมศกึษา

มธัยมศกึษาตอนต้น

มธัยมศกึษาตอนปลาย

  วฒุ ิ
คะแนน   เดือน / ปี พ.ศ.                         หลกัสตูร

อาชีวศกึษา

วิทยาลยั / อนปุริญญา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

อ่ืน ๆ

พ.ศ.

ออกให้เม่ือ

เกิดวนัที่          เดือน          ปี พ.ศ.

ตาํแหน่งที�สมัคร ……เจ้าหน้าที�ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกรุงเทพฯ และปริมณฑล…...   

1.
 ส

ถา
น

ะส่
วน

ตัว
คร

อบ
ครั

ว
   

   
   

  ท
ี�อ
ยู ่ปั

จจุ
บ

ัน

ช่ือ ( นาย/นาง/นางสาว )                        ช่ือสกลุ

ที่อยู่ปัจจบุนัที่จะตดิตอ่ได้สะดวก (ไปรษณีย์ / E-mail)…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….……...โทรศพัท…์……………………….. E-mail………………………….……………….

ช่ือและช่ือสกลุเขียนเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่

กิจกรรมที่ทํา

ช่ือบิดา                                                นามสกลุ                                          อาย ุ           ปี อาชีพ

ช่ือมารดา                                             นามสกลุ                                          อาย ุ           ปี อาชีพ

ช่ือสามี / ภรรยา                                   นามสกลุเดมิ สญัชาติ ศาสนา

 อาย ุ             ปี               เดือน

คณะ / วิชาเอก

 ใบสมัครงาน

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.

3.
 ก

ิจก
รร

ม
ระ

ห
ว่า

งก
าร

ศึก
ษ

า

                  โปรดกรอกข้อมลูที่เป็นจริงเพ่ือประโยชน์ของทา่นเอง                      

ช่ือสถานศกึษา จงัหวดั / ที่ตั �ง

2.
 ก

าร
ศึก

ษ
า

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

ภมูิลําเนาอยู่ที่อําเภอ         จงัหวดั               กลุม่เลือด           สญัชาต ิ         ศาสนา

เลขที่ผู้ เสียภาษี……………………………………………….…………………………….

สถาบนั

ทํางานท่ี………………………………………………….

2 3 4 5 6 71

เฉล่ีย ท่ีสําเร็จ / ปี
เวลา

ศกึษา

เฉล่ีย ท่ีสําเร็จ / ปี

เวลา

ศกึษา



ภาษีเงินได้           ที่ทํางานเสียให้           เสียเอง

รายได้อื่น ๆ ที่ได้จากที่ทํางานปัจจบุนัตอ่เดือน

       คา่ครองชีพ………...…………….บาท

       คา่อาหาร...……..…....………….บาท

       คา่ลว่งเวลา……………...……….บาท

       เปอร์เซ็นต์จากการขาย…...……..บาท

       คา่ชว่ยเหลือบตุร...………...…….บาท

       คา่พาหนะ..…………...………….บาท

       คา่นํ �ามนั………………...……….บาท

       โบนสั…….…………...………….บาท

       อื่น ๆ……..…………...………….บาท

เดือน-ปี (ตามลําดบั)

ก่อนหลงั

จาก ชื่อ อตัราเร่ิมต้น ตําแหน่ง    

ถึง   …………... บาท ลกัษณะงานที่ทําโดยยอ่………………………..

รวมเวลา อตัราเมื่อออก …………………………………………….

                         ปี               เดือน ประเภทกิจการ   …………... บาท สาเหตทุี่ออก

จาก ชื่อ อตัราเร่ิมต้น ตําแหน่ง    

ถึง   …………... บาท ลกัษณะงานที่ทําโดยยอ่………………………..

รวมเวลา อตัราเมื่อออก …………………………………………….

                         ปี               เดือน ประเภทกิจการ   …………... บาท สาเหตทุี่ออก

จาก ชื่อ อตัราเร่ิมต้น ตําแหน่ง    

ถึง   …………... บาท ลกัษณะงานที่ทําโดยยอ่………………………..

รวมเวลา อตัราเมื่อออก ………………………………………………

                         ปี               เดือน ประเภทกิจการ   …………... บาท สาเหตทุี่ออก

ปี พ.ศ. ชื่อสถาบนั               ที่ตั �งสถาบนั                    ระยะเวลา

พิมพ์ดีด                         ความสามารถพิเศษอื่น ๆ (ระบ)ุ

ภาษาองักฤษ                ………. ………… ไทย                          …..……….   คํา

ภาษา………………      ………. ………… องักฤษ                     …..……….   คํา

ภาษา………………      ………. ………… กีฬาที่เลน่ได้…………………………..

ภาษา………………      ………. ………… งานอดิเรก……………………………. ขบัรถได้ ( / ) รถยนต์           จกัรยานยนต์

โปรแกรม (ระบ)ุ

ภาษาตา่งประเทศ

         ภาษา                   นาทีละ

ที่ตั �ง……………………………………………………..

………………………………………………………….

ที่ตั �ง……………………………………………………..

………………………………………………………….

ที่ตั �ง……………………………………………………..

………………………………………………………….

ตําแหน่งปัจจบุนั

ลกัษณะงานที่ทําโดยยอ่

เงินเดือนเมื่อเข้าทํางาน                                                      เงินเดือนปัจจบุนั

4.
 ง

าน
ปั

จจุ
บ

ัน

ปัจจบุนัทํางานที่

ประเภทกิจการ

สํานกังานอยูท่ี่                                                                                   โทรศพัท์

เข้าทํางานเมื่อ                                                                    ในตําแหน่ง

7.
 ท

กัษ
ะแ

ละ
คว

าม
สา

ม
าร

ถพ
ิเศ

ษ

    รายได้อื่น ๆ ตอ่เดือนนอกจากที่ทํางานปัจจบุนั

ที่ทํางาน เงินเดือน ตําแหน่ง    ลกัษณะงาน   และสาเหตทุี่ออก

5.
 ป

ระ
วัต

ิกา
รท

าํง
าน

ท
ี�ผ่
าน

ม
า 

( โ
ป

รด
ระ

บุ
ให้

คร
บ

ถ้ว
น

 แ
ละ

ชัด
เจ

น
 )

6.
 ก

าร
อบ

รม
 ดู

งา
น

 ฝึ
กง

าน ชื่อหลกัสตูร

       ภาษา (ระบ)ุ       

(กรณีที่กรอกไมพ่อ กรุณาแนบประวตัิการทํางานเพิ่มเติม)
………………………………………. บาท

ระบวุา่

(ดีมาก, ดี, พอใช้)

พดู เขียน

ระบรุะดบัความ

สามารถ

คอมพิวเตอร์



       เรียนสําเร็จวิชารักษาดินแดนปีที่……………………………..        ได้รับยกเว้น (ไมใ่ชผ่่อนผนั) เพราะ……………..………………………………….

       รับราชการทหารแล้วเมื่อ พ.ศ……………….……...  ยศครั �งสดุท้าย ……………...…………………………………………………………………………….

………….…………………... ประจําการ ณ………………………………        คดัเลือกแล้วไมถ่กูเกณฑ์ที่อําเภอ……………………… จงัหวดั…………………

       ยงัไมเ่คยเกณฑ์ทหาร เพราะ………………………………………..        เมื่อปี พ.ศ…………………………………

การปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นการประจาํ

      ขดัข้อง       ไมข่ดัข้อง (ระบจุงัหวดั) …………….……………….

การปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นการชั�วคราว

      ขดัข้อง       ไมข่ดัข้อง (ระบจุงัหวดั) …………….……………….

การปฏิบัติงานกะหรือหมุนเวียนวันหยุด

      ขดัข้อง       ไมข่ดัข้อง 

ในกรณีรีบดว่นผู้ ใกล้ชิดที่จะติดตอ่ได้

ชื่อ………………………………………….  นามสกลุ…………………………………………… เก่ียวข้องเป็น…………………………………………………..

ที่อยู…่…………..……………………………………………..…..……………..…………………………………………….. โทรศพัท์……………………………

ที่ทํางาน……………..……………………………………………..…..……………………………………………………….. โทรศพัท์…………………………

บคุคลที่รู้จกัภายในองค์การฯ (ถ้าม)ี

       เคย ถกูศาลพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือเคยทําความผิดทางอาญา เว้นแตเ่ป็นความผิดลหโุทษหรือความผิดอนักระทําโดย 

       ไมเ่คย ประมาท หรือถกูไลอ่อกจากงานที่ใด  หรือถกูเลิกจ้างโดยมีความผิดมาก่อน

       ไมม่ี คดีความถกูฟอ้งร้องตอ่ศาลและหรืออยูใ่นระหวา่งการพิจารณา

       มี คดีความถกูฟอ้งร้องตอ่ศาลและหรืออยูใ่นระหวา่งการพิจารณา

ถ้าตอบวา่   เคย   หรือ   ม ี โปรดระบรุายละเอียด……………………………………………………………………………………………………………..

      ไมย่ินยอม ให้ตรวจสอบประวตัิอาชญากรรมโดยการพิมพ์ลายนิ �วมือ

       ยินยอม ให้ตรวจสอบประวตัิอาชญากรรมโดยการพิมพ์ลายนิ �วมือ

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ คําตอบและข้อความทั �งหมดที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในใบสมคัรนี �เป็นความจริง และถกูต้องทกุประการ หากวา่องค์การฯ รับข้าพเจ้าเป็นพนกังานแล้ว

และตอ่มาภายหลงัพบวา่ ข้อความตอนหนึ่งตอนใดเป็นความเท็จ หรือไมต่รงกบัความเป็นจริงแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้องค์การฯ ปลดข้าพเจ้าออกจากการ 

 เป็นพนกังานทนัทีโดยไมต้่องให้องค์การฯ จา่ยคา่ชดเชยหรือคา่เสียหายใด ๆ

………………………………………………...………

บคุคลซึง่ทราบประวตัิความประพฤติของข้าพเจ้าและสามารถให้คํารับรองกบัองค์การฯได้ (เขียนให้ครบทั �ง 2 ชื่อ)

………………………………………………...………

………………………………………………...………

………………………………………………...………

การไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและงานกะหรือหมุนเวียนวันหยุด

………………………………………………...………

วนัที่ …………………………………..

สถานที่ติดตอ่…..………………………………..…..……………..…………………………………………….. โทรศพัท์………….…………………………

ชื่อ…………………………………………………… เก่ียวข้องเป็น……………..……………………………….. หน่วยงาน……………………………………

………………………… โทรศพัท์……………………………………………………………………………………………………………………..……………

ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้า

ลงชื่อ…………………………………..ผู้ยื่นคําขอสมคัรงาน

8.
 ก

าร
สม

าค
ม ชื่อสมาคมที่เป็นสมาชิกในปัจจบุนั

10
. เ

รื�อ
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ื�น
 ๆ

กิจกรรมที่ทํา
9.

 ส
ถา

น
ะท

าง
ท

ห
าร

1. ชื่อ……………………………………………………… เก่ียวข้องเป็น…………..…………………………………….. อาชีพ………………………………

2. ชื่อ………………………………………………………… เก่ียวข้องเป็น……………..………………………….. อาชีพ……………………………………

สถานที่ติดตอ่…..……………………………..…..……………..…………………………………………….. โทรศพัท์……….………………………………

สขุภาพในระยะสองปีที่ผ่านมา……………….……..

………………………………………………...………



1. การเขียนใบสมัคร

   1.1 เขียนข้อความลงในใบสมคัรให้ครบถ้วนและชดัเจนทกุรายการเทา่ที่จะทําได้ข้อความใดไมม่ีหรือไมท่ราบให้วา่งไว้

1.2 หากมีข้อสงสยัใด ๆ ให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่รับสมคัรได้ ในกรณีที่ผู้สมคัรทราบดีแล้ววา่จะต้องเขียนข้อความลงในแบบที่กําหนดไว้แตล่ะเว้นไมเ่ขียน

       ข้อความนั �นลง ทําให้องค์การฯ เข้าใจผิดพลาดไปจากความเป็นจริง องค์การฯ จะถือวา่ผู้สมคัรมีเจตนาที่จะไมแ่จ้งข้อความที่เป็นจริงให้องค์การฯ ทราบ

       องค์การฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาการสมคัรนั �น ๆ ได้

1.3 ในกรณีที่ย้ายที่อยู ่ให้มาแจ้งที่อยูใ่หมใ่ห้กบัองค์การฯ เพื่อสะดวกในการติดตอ่

2 หลักฐานที�ต้องแนบพร้อมใบสมัคร (โปรดรับรองสาํเนาถกูต้องและพร้อมแสดงต้นฉบับ)

2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตาดํา ขนาด 1x1.5 นิ �ว 1 รูป 2.2 สําเนาวฒุิการศกึษา / Transcript 

2.3 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 2.4 สําเนาทะเบียนบ้าน

2.5 หลกัฐานทางการทหาร (สําหรับผู้สมคัรชาย) 2.6 หนงัสือรับรองประสบการณ์ (ถ้าม)ี 

2.7 สําเนาหลกัฐานอื่นๆ เชน่ ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถ้าม)ี

3 การพิจารณาใบสมัคร

3.1 หากมีตําแหน่งงานวา่งที่ตรงคณุสมบตัิของทา่น องค์การฯ จะติดตอ่ทา่นโดยดว่น

3.2 หากตําแหน่งงานวา่งไมต่รงกบัคณุสมบตัิหรือไมม่ีตําแหน่งงานวา่ง องค์การฯ จะเก็บใบสมคัรเพื่อพิจารณาในโอกาสที่เหมาะสม โดยไมเ่กิน 1 ปี

      นบัจากวนัที่สมคัร

8. เหตผุลที่ทา่นสนใจมาสมคัรงานกบัองค์การฯ……………………………….…………………………………………………………………………………..

มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย

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

6. ผลงานที่ดีเดน่ในชีวิต…………………………...…………………………..…………………………………………………………………………………………

ขอบข่ายงานและความชาํนาญ (กรณีผู้สมัครมีประสบการณ์)

ข้อมูลเพิ�มเติมอื�น ๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………

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

ทกัษะ / ความเชี�ยวชาญ ( / )

7. ลกัษณะงานที่ต้องการทํามากที่สดุ……………...………………………..……………………………………………………………………………………………

ระบุงานที�ท่านเคยรับผิดชอบ (โดยย่อ)
ความชอบ ( / )

3. ข้อเสียของข้าพเจ้า…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

4. ลกัษณะงาน / วิชาเรียนที่ชอบที่สดุ……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. อดุมการณ์หรือคติประจําใจ………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

ข้อแนะนําในการสมัครงาน

1. สิ่งที่ข้าพเจ้าภาคภมูิใจที่สดุในชีวิต……………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อมูลอื�น ๆ ประกอบการพิจารณา (โปรดตอบทุกข้อ)

2. ข้อดีของข้าพเจ้า…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
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