ใบสมัครศิษย์การบิน
(Student Pilot Application Form)
ประวัตสิ ่ วนตัว (Personal Information)
ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว
Name Mr./Mrs./Miss..........................................................................
....................................................................................
ภาษาไทย Thai Language
ภาษาอังกฤษ English Language
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ Current Address ............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
E-mail Address................................................................................................โทรศัพท์มือถือ Mobile No…......................................
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
ภูมิลาเนา
น้ าหนัก
กก. ตาหนิ
Date of Birth................................... Age....................... Place of Birth............................ Weight ..................... kg Flaw...................
ส่วนสูง
ซม. เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
Height .............................cm. ethnicity ................................................................. Nationality...................... Religion.............................
บัตรประชาชนเลขที่
วันหมดอายุ
สถานที่ออกบัตร
National Identity Card No. .......................................... Expiry Date................................................................. Issued Place.................................
สถานภาพทางทหาร
⃝ ได้รับยกเว้น
⃝ ยังไม่ผา่ นการเกณฑ์ทหาร ⃝ เรี ยนรักษาดินแดน
⃝ รับราชการทหารแล้ว
Military Status
Exempted
Non Exempted
Territorial Defense training (2 years more) Military Veteran
บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณี ฉุกเฉิ น ชื่อ
ความสัมพันธ์
In case of emergency please contact Name..................................................... Relations.............................................................................
ที่อยู่ Address...............................................................................................................โทรศัพท์มือถือ Mobile No.......................................
ประวัตกิ ารศึกษา
Education Background
ระดับการศึกษา
ปี เข้าศึกษา
ปี จบการศึกษา
สถานศึกษา
สาขาที่เรี ยน
คะแนน
Level
From Year
To Year
Educational Institution
Major
เฉลี่ย
G.P.A.
มัธยมศึกษา
Secondary School
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
Vocational
ประกาศนียบัตร (ปวส.)
Diploma
ปริ ญญาตรี
Bachelor’s Degree
อื่นๆ (ระบุ)
Other

ประวัตกิ ารทางาน (เรี ยงจากปั จจุบนั ไปอดีต)
(Working Experience start with current job and then previous job)
วัน / เดือน / ปี
Date
บริ ษทั / องค์กร
ตาแหน่ง
Company's /
เริ่ มงาน
ลาออก
Position
organization’s Name
Date
To
Employed

ลักษณะงาน
Type of Work

เงินเดือน
Salary

สาเหตุที่ออก
Reason For Leaving

ความสามารถพิเศษ
Special Ability
คอมพิวเตอร์ : พิมพ์ภาษาไทย………………คา/นาที
พิมพ์ภาษาอังกฤษ………………คา/นาที
Computer Skill Thai
wpm.
English
wpm.
โปรแกรมที่สามารถใช้ได้ โปรดระบุให้ชดั เจน……………………………………………………………………..
Please provide computer programs that you’re proficient
ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ :
ได้
ไม่ได้
Can you drive a car
Yes
No
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
เลขที่ใบอนุญาตขับขี่…………………………….
Motorcycle
Car
Driving License
ทักษะการใช้ภาษา
การพูด
การอ่าน
(Language Ability)
Speaking
Reading
ดี
Good
1.ภาษาไทย (Thai)
2.ภาษาอังกฤษ (English)
3.อื่นๆ (Others)…………………..
TOEIC…………. IELTS………….

พอใช้
Fair

เล็กน้อย
Poor

TOEFL………….

ดี
Good

พอใช้
Fair

ICAO………….

เล็กน้อย
Poor

ดี
Good

การเขียน
Writing
พอใช้
Fair

เล็กน้อย
Poor

งานอดิเรก : โปรดระบุ
Hobbies : Specify………………………………………………………………………………………………
ผลการตรวจสุ ขภาพ Aviation Medical Certificate Result ( from AME)
Medical Certification Class 1 :

มี Yes

ไม่มี No

Medical Certification Class 2 :
มี Yes
ไม่มี No
ข้ อมูลอื่นๆ (Others)
ท่านมีความบกพร่ องของร่ างกาย ที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนหรื อไม่
Do you have any physical, chronic diseases or other disabilities that may interfere with flight training?
มี
ไม่มี
ระบุ
Yes
No
Specify………………………………..

ท่านเคยต้องโทษทางกฎหมายหรื อไม่
Has there ever been criminalized on any legal action.
มี
ไม่มี
ระบุ
Yes
No
Specify………………………………..

กรุ ณาแนะนาตัวท่านเอง เพื่อให้สถาบันฯ รู ้จกั ตัวท่านยิง่ ดีข้ ึน
Please provide any further information about yourself which will allow our academy to know you better
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอสมัครในหลักสูตร : Applying in Course
หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License)
หลักสูตรนักบินพาณิ ชย์ตรี (Commercial Pilot License)
หลักสูตรการบินด้วยเครื่ องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating)
หลักสูตรการบินด้วยเครื่ องบินหลายเครื่ องยนต์ (Multi Enging Rating)
หลักสูตรครู การบิน (Instructor Pilot Rating)
หลักสูตรนักบินพาณิ ชย์ตรี Additional (Additional CPL)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็ นความจริ งทุกประการ หลังจากสถาบันฯตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครเรี ยน เอกสารที่นามาแสดง หรื อรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็ นความจริ ง สถาบันฯ มีสิทธิ์ที่จะบอก
เลิกสัญญาข้าพเจ้าได้โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินชดเชยหรื อค่าเสี ยหายใดๆ ทั้งสิ้น

I certify that all the information in this application is all true in respects. However, if after the
application was falsify or untruthful; including but not limited to documents that were shown or discriptions
that were provided from the applicant, the academy has the right to terminate the applicant without any
compensation.

ลงชื่อ
ผูส้ มัคร
Signature ………………………………………. Applicant
วันที่
Date ……………/…………..……/……..…

