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แบบย่ืนคําขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

วันเดือนป พ.ศ. ท่ียื่นคําขอ(กรอกโดยเจาหนาท่ี)                   เลขประจําตัวผูเขารับการทดสอบ (กรอกโดยเจาหนาท่ี) 
                            

.  

* โปรดกรอกขอมูลใหละเอียดตามความเปนจริง ขอมูลใดไมเกี่ยวของใหละไว และหากที่วางไมพอใหจัดทําเปนเอกสารเพ่ิมเติมได *  

 
1. ประเภทของการยื่นคําขอ 
     การยื่นคําขอคร้ังแรก       การยื่นขอตออายุการรับรอง 
 
2. ขอมูลผูยื่นคําขอ (ผูสมัคร)  
ขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  
ในสาขาวิชาชีพ............................................................................ สาขา........................................................................... 
อาชีพ.......................................................................................................... ระดับ.......................................................... 
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกลุ...................................................อายุ..................ป 
Name Mr. /Mrs. /Ms. ......................................................... Surname ……………………………………………………………. 
เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน..........................................................................................................................................  
ท่ีอยูเลขที.่................. หมูที.่............. ตรอก/ซอย................................................. ถนน................................................... 
ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด............................................
รหสัไปรษณีย......................…. โทร.............................................… อี-เมล…………………………………….….……………………. 
ชื่อสถานท่ีทํางาน .......................................................................................………......................................................... 
ที่อยูเลขที.่................. หมูที.่............. ตรอก/ซอย.............................................. ถนน...................................................... 
ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต................................................... จังหวัด........................................
รหสัไปรษณีย......................…. โทร........................................................… E-mail……………………….….…………………….. 
คุณวุฒิการศึกษา  
ทานจบการศึกษาสงูสุดระดับใด (ระบ)ุ  
 ปวช. สาขา………………………..……..……………………  ปวส. สาขา………..……………………..…………………..………..…  
 อนุปริญญา สาขา……………………..………….…………  ปริญญาตร ีสาขา……………………………….………..……………..  
 ปริญญาโทสาขา…………………..………………………….  ปริญญาเอก สาขา……………….……………………..……...………. 
 อื่น ๆ ระบ…ุ………………………………………………………………………………………….……………………………………………….  

 

ประสบการณการทํางาน (ถามี) 
ทานมีประสบการณการทํางานทั้งหมด…………… ป  
ประสบการณการทํางานตามขอบขายที่ขอรับการทดสอบสมรรถนะ…………. ป  
ตําแหนงงานในปจจบุัน .........................................………………………………………………………………………………………..…………........ 

ลักษณะงานทีร่ับผิดชอบโดยยอ ..............…………………………………………………………………............................................................ 

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

ติดรูปถายขนาด 1 
น้ิว จํานวน 1 รูป 

             -  -     -   -    
 



    

      

Rev.01  Date: 22/07/2563 

Aviation Personnel Development 
หนา 2 

FP-01-01 

ระยะเวลาจัดเก็บ: 6 ป 

 
 
3. เอกสารประกอบการยื่นคําขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  

 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 รูป  

 ประวัติการทํางาน หรือหนังสอืรบัรองการผานงานฉบับจริง จํานวน 1 ชุด 

 บัตรประจําตัวพนักงาน พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด 

 สําเนาวุฒิการศึกษา หรือบัตรประจําตัวนักศึกษา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด กรณีเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล 
ใหสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือสกุล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด 

 สําเนาใบแสดงผลการฝกอบรมหรือประกาศนียบัตรตาง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับขอบขายที่ขอรับ 
การทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด ไดแก 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

4. การชาํระคาธรรมเนียมในการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ถามี) ผูสมัครมีความประสงค  

  ชําระเปนเงินสด ดวยตนเองที ่สถาบันพฒันาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตรมเกลา 

 ชําระโดยโอนเงินมายังสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตรมเกลา  
ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน) 
ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 17 เลขท่ีบัญชี 064-0-33077-0 
ลวงหนาอยางนอย 7 วันทําการ กอนวันเขารับการทดสอบ และสงหลักฐานการโอนเงินมาที่  
E-mail: tpqi.apdi@kbu.ac.th พรอมรอรับการยืนยันกลับ จากสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต วิทยาเขตรมเกลา 

หมายเหตุ อัตราคาธรรมเนียมในการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เปนไปตามประกาศจาก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)  
 

5. ความตองการพิเศษจากผูยื่นคําขอ 
1) กรณีผูยื่นคําขอท่ีเปนผูพิการหรือทุพพลภาพ ซึ่งไมเปนขอหามตามมาตรฐานอาชีพและขอบังคับของประเทศ 
โปรดระบุความประสงคขอรับการอํานวยความสะดวกในการเขารบัการทดสอบ เชน อุปกรณ หรอืสภาพแวดลอม 
 ประสงคขอรบัการอํานวยความสะดวก โปรดระบุเหตุผลและรายละเอียด 
…………………………………………………………….……………………………………………………………..………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 ไมประสงคขอรับการอํานวยความสะดวก 
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2) ความตองการ เรื่อง การจัดสงหนังสือรับรองและประกาศนียบัตรทางไปรษณียแบบลงทะเบียน  

 ตองการใหจัดสงหนังสือรับรองและประกาศนียบตัรทางไปรษณียแบบลงทะเบยีน โปรดระบุรายละเอียดการจัดสง 
 ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………………....................................... 
 ท่ีอยู................................................................................................................................................................................... 
3) กรณีความตองการพิเศษอื่นๆ ระบ ุ………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขาพเจาขอรับรองวา 

- ขอมูลตามที่ระบุไวในคําขอน้ี รวมทั้งเอกสารประกอบคําขอทั้งหมดเปนความจรงิ 
- ไดรับทราบและยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง และหลักเกณฑและเงื่อนไขใน

การประเมินเพื่อการรับรองสมรรถนะของบุคคล และขอบังคับที่สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตรมเกลา  และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) กําหนด และ/
หรือแกไขเพิ่มเติมภายหนาดวย อยางเครงครัด 

- ไดรับทราบมาตรฐานอาชีพในระดับทีจ่ะทําการทดสอบแลว 
- จะรกัษาความลับโดยไมเปดเผยขอมูลในขอสอบ/การประเมนิ และไมรวมในการทุจริตการสอบ/ประเมิน 
- ยินดีที่จะมอบขอมูลที่จาํเปนสําหรับการประเมิน/การทดสอบแกสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต วิทยาเขตรมเกลา และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) เมื่อไดรับการรองขอ 
- ยินยอมใหหนวยงานตนสังกัดรบัทราบขอมลูเกี่ยวกับผลการทดสอบ/ผลการรบัรอง 
- ยินยอมที่จะเปดเผยขอมลูในทะเบียนรายช่ือผูไดรบัการรับรอง 
- ขอนําสงเอกสารประกอบการขอเขารับการประเมิน / ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ให

ครบถวน กอนวันสอบประเมินฯ 3 วัน มิฉะน้ันจะไมไดรบัการพิจารณาใหเขารับการทดสอบฯ 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………………….ผูย่ืนคําขอ 
                                                                (………………………………………………………..) 
                                                             วันที่ ..................../..................../.................  

 

การติดตอสอบถามขอมลูเพิ่มเติม: สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตรมเกลา
โทรศัพท 02-904-2222 ตอ 2230 E-mail: tpqi.apdi@kbu.ac.th  
หมายเหตุ กรณีสมัครผานชองทางของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ผูย่ืนคําขอตองกรอกแบบฟอรม  
FP-01-01 โดยกรอกขอมลู: 

 ขอ 4 การชําระคาธรรมเนียมในการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และ 

 ขอ 5 ความตองการพิเศษจากผูย่ืนคําขอ (2) ความตองการ เรื่อง การจัดสงหนังสือรับรองและประกาศนียบัตร
ทางไปรษณียแบบลงทะเบียนและลงช่ือในชองผูย่ืนคําขอในแบบฟอรม FP-01-01 พรอมแนบแบบฟอรมใบ
สมัครที่ไดกรอกขอมูลครบถวนและถูกตองแลวของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) และแนบเอกสาร
ประกอบคําขอตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตรมเกลา กําหนด 


