ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย (ชุดที่ 5)
วันที่...............เดือน...................................... พ.ศ. ..................

ภาพถ่าย
ขนาด 2 นิ้ว

ใบสมัครเลขที่.....................(สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก)

ข้าพเจ้า
1. ชื่อ..................................................................ชื่อสกุล..........................................................อายุ................ปี
2. สถานที่ที่ติดต่อได้สะดวก..................................................................................................... ..........................................................
โทรศัพท์มือถือ...........................................โทรศัพท์......................................... E-MAIL..............................................................
3. ที่ทางานปัจจุบนั .............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...............................................โทรสาร................................................WEBSITE...........................................................
4. (1.)สาเร็ จการศึกษาระดับ......................................................................สาขา.................................................................................
จากสถาบัน............................................................................................เมื่อ...................................................................................
(2.) อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................................................................
(3.) ผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตร 4 หลักสู ตรพื้นฐานคนประเรื อ อื่นๆ (ระบุ).......................................................................
เป็ นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้ องกับวิชาชีพชาวเรื อในฝ่ าย ปากเรื อ ช่างกลเรื อ /ระดับ นายประจาเรื อ คนประจาเรื อ
5. ได้รับ หรื อเคยได้รับ ประกาศนียบัตรแสดงความรู ้ความสามารถจากกรมเจ้าท่า............................................................................
มี หรื อเคยมี หนังสื อคนประจาเรื อเลขที่..........................................................................และบันทึกประวัติเวลาการทางานในเรื อ
บริ ษทั ...............................................................ชื่อเรื อ............................................ตาแหน่ง...........................ระยะเวลา................
6. ประสงค์ลงเลือกตั้งกรรมการในภาคส่ วน (ให้ทาเครื่ องหมาย  ในช่อง เพียงตัวเลือกเดียว)
กรรมการผูแ้ ทนชาวเรื อภาคนายประจาเรื อฝ่ ายเดินเรื อ ระดับบริ หาร
กรรมการผูแ้ ทนชาวเรื อภาคนายประจาเรื อฝ่ ายเดินเรื อ ระดับปฏิบตั ิการ
กรรมการผูแ้ ทนชาวเรื อภาคนายประจาเรื อฝ่ ายช่างกลเรื อ ระดับบริ หาร
กรรมการผูแ้ ทนชาวเรื อภาคนายประจาเรื อฝ่ ายช่างกลเรื อ ระดับปฏิบตั ิการ
กรรมการผูแ้ ทนชาวเรื อภาคคนประจาเรื อฝ่ ายปากเรื อ
กรรมการผูแ้ ทนชาวเรื อภาคคนประจาเรื อฝ่ ายช่างกลเรื อ
กรรมการผูแ้ ทนชาวเรื อภาคธุรกิจ
กรรมการผูแ้ ทนชาวเรื อภาคการเงิน
กรรมการผูแ้ ทนชาวเรื อภาคกฎหมาย
กรรมการผูแ้ ทนชาวเรื อภาควิชาการ
กรรมการผูแ้ ทนชาวเรื อภาครัฐ
กรรมการผูแ้ ทนภาคสถาบันการศึกษา
กรรมการผูแ้ ทนชาวเรื อภาคอิสระทัว่ ไป
กรรมการผูแ้ ทนชาวเรื อภาคสมาชิกสมทบ

7. หลักฐานผูส้ มัคร (ให้ทาเครื่ องหมาย  ในช่อง )
(1) หลักฐานการเป็ นสมาชิกสมาคมวิชาชีพชาวเรื อไทย
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวอื่นซึ่ งทางราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐออกให้
(3) สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(4) สาเนาหนังสื อคนประจาเรื อ และสาเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู ้ความสามารถจากกรมเจ้าท่า
(5) รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รู ป
(6) แบบสรุ ปข้อมูลผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการสมาคมวิชาชีพชาวเรื อไทย
(7) เอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงถึงผลงานความรู ้หรื อประสบการณ์ เพื่อแสดงตนให้เป็ นที่ประจักษ์ว่าเหมาะสม
ต่อการเป็ นกรรมการในภาคส่ วนตามที่ตนได้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
8. ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ และเป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้ อย และปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพชาวเรื อที่ดี โดย
ไม่เคยมีประวัติเสื่ อมเสี ยในขณะที่ปฏิบตั ิงานบนเรื อ รวมทั้งไม่ตอ้ งคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อไร้
ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อต้องโทษจาคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรื อลหุ โทษ

(ลงชื่อ) ...................................................................... ผูส้ มัคร
(......................................................................)
ตรวจสอบแล้ว
□ คุณสมบัติครบถ้วน
□

□ให้หมายเลขประจาตัวผูส้ มัครหมายเลข .........................................

ขาดคุณสมบัติโดยเหตุ...............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..........................................................................
(
)
กรรมการการเลือกตั้ง

แบบสรุปข้ อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย (ชุดที่ 5)
ชื่อ-สกุล ....................................................................................................................อายุ...........................ปี
ประวัติการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ..........................................................................................................
สถานศึกษา ...................................................................................................................
ระดับปริ ญญาโท .........................................................................................................
สถานศึกษา ..................................................................................................................
อื่นๆ........................................................................................................................ ......
ตาแหน่ งหน้ าที่ / การประกอบอาชีพปัจจุบัน
..............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................
ประสบการณ์
............................................................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................
......................................................................................................................................... .....................................................................
ผลงาน
.................................................................................................................................................................................... ..........................
........................................................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................
......................................................................................................................................................................... .....................................
............................................................................................. .................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................
นโยบาย หรือวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการสมาคมวิชาชีพชาวเรื อไทย
................................................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................
................................................................................................................................ ..............................................................................
ท่ านตั้งใจจะช่ วยเหลือ หรือทาอะไรให้ กับสมาคมฯกรณีท่านได้ รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการสมาคม
............................................................................................................................. .................................................................................
........................................................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................................................................................ ..................
ข้ อความที่ต้องการสื่ อไปถึงสมาชิก
............................................................................................................................................................................................................ ..
ขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุขา้ งต้นเป็ นประวัติ และผลงานของข้าพเจ้าจริ ง
ลงชื่อ ...............................................................
(
)

