ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตาแหน่ง………………………………………………….
รูปถ่าย
1” หรือ 2”
ครั้งที่ ……/………………
1 . ชื่อ – สกุล …………………………………..............……………………………………………………
สัญชาติ ……………………. เชื้อชาติ ………………….. ศาสนา ……………….....……………
ชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษ ……………………………………….............................……………………………….
2 . เกิดวันที่ ……………………. เดือน ………………..…… พ.ศ. ………………...............................………………
อายุ ……. ปี ……………….. เดือน …….. วัน (นับถึงวันยื่นใบสมัคร)
เลขประจาตัวประชาชน ……………………………………………..............................…………………………...
3 . ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ………….. ถนน …………........…………… ตาบล ………………...................…………….
อาเภอ …………………..….... จังหวัด ……………..…………… รหัสไปรษณีย์ …….........................……….
โทรศัพท์ …………….......…………..….. โทรศัพท์มือถือ ………….......................……………………………..
E – MAIL: …………………………………………………....................................……………………………………
4. สถานภาพสมรส
 โสด
 สมรส
อื่นๆ …………………..............……………….
5 . ชื่อ – สกุล คู่สมรส ………………………………… สัญชาติ ………….. เชื้อชาติ …….......................……..
ศาสนา …………………………………… อาชีพ ………………………................................……………………..
6 . ชื่อ – สกุล บิดา …………………………………… สัญชาติ ……….….. เชื้อชาติ ……......................……..
ศาสนา …………………………………… อาชีพ ………………………………..............................……………..
7 . ชื่อ – สกุล มารดา ………………………………… สัญชาติ ……….….. เชื้อชาติ …....................………..
ศาสนา …………………………………… อาชีพ …………………………………..............................…………..
8. การรับราชการทหาร  ผ่านการเกณฑ์ทหาร  ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร
เนื่องจาก.........................................................................................................................................
……………………………........................................………………………………………………………………………
9. บุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว ในกรณีเร่งด่วน
ชื่อ – สกุล……........…………………..............…………………………………………………...............................
ที่อยู่เลขที่ ………….. ถนน …………........…………… ตาบล ………………...............................…………….
อาเภอ …………………..….... จังหวัด ……………..…………… รหัสไปรษณีย์ …….........................……….
โทรศัพท์ …………….......…………..….. โทรศัพท์มือถือ ………….......................……………………………..
E – MAIL: …………………………………………………....................................……………………………………
10. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญา

สถานศึกษา

สาขาวิชาเอก
ที่สาเร็จการศึกษา

คะแนน
เฉลี่ยที่
ได้รับ

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
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11. ประสบการณ์ในการทางาน (กรุณาเรียงลาดับก่อน – หลัง ของประสบการณ์ในการทางาน)
หน่วยงาน/
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ

ระยะเวลาที่
ชื่อ : สกุล
ปฏิบัติงาน ผู้บังคบบัญชาระดับต้น

โทรศัพท์

เหตุที่ออกจาก
งาน

12. ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติพเิ ศษ
ความรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาษา

พอใช้

พูด
ดี

ดีมาก

พอใช้

อ่าน
ดี

ดีมาก

พอใช้

เขียน
ดี ดีมาก

ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ………………………………………………..................................………………………………..
…………………………………………………………………………………............................................……………………….
…………………………………………………………………………………............................................……………………….
ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สานักงาน ……………............................………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........................................………………….
………………………………………………………………………………………...........................................………………….
ความสามารถทางด้านกีฬา …………………………………................................…………………………………………
…………………………………………………………………..........................................……………………………………….
………………………………………………………………………………………...........................................………………….
ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติพเิ ศษอื่นๆ ………………………….........................…………………………….
……………………………………………………………………………………..........................................…………………….
………………………………………………………………………………………...........................................………………….
………………………………………………………………………………………...........................................………………….
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13. ข้าพเจ้าขอเสนอรูปถ่าย สาเนาปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และหลักฐานเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ดังรายการต่อไปนี้
……………………………………………………….......................................…………………………………………...
…………………………………………………………………………….......................................……………………...
…………………………………………………………………………….......................................……………………...
…………………………………………………………………….......................................……………………………...
……………………………………………………….......................................…………………………………………...
…………………………………………………………………………….......................................……………………...
…………………………………………………………………………….......................................……………………...
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้นนัน้ เป็นความจริง
ทุกประการ และหากมีข้อความใดที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น ไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอม
ให้วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนินการใดๆ ในทุกกรณีต่อ
ข้าพเจ้าในเรื่องที่เกี่ยวกับการสมัครงาน กระบวนการในการสรรหา และการจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร

ลงชื่อ ………………………………………………
( ……………………………………………. )
ผู้สมัคร
ยื่นใบสมัครวันที่ ……..เดือน …………….. พ.ศ. …………..
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1. ได้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับใบสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบรายนี้แล้ว
เห็นว่าถูกต้อง จึงขอส่งงานการเงินเพื่อได้โปรดรับเงินค่าธรรมเนียมสอบ
รวมเป็นเงิน ............................ บาท
(............................................................)
............................................................
(............................................................)
เจ้าหน้าทีร่ ับสมัคร
……………../………………./……………
2. งานการเงินได้รบั เงินค่าธรรมเนียมสอบไว้แล้ว ตามใบเสร็จเลขที่..................เล่มที่................
วันที่.................เดือน.............................พ.ศ. ............................จึงขอส่งเอกสารการสมัครคืน
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อดาเนินการต่อไป
............................................................
(............................................................)
เจ้าหน้าที่รบั เงิน
……………../………………./……………

บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตาแหน่ง………………………………………
ครั้งที…่ ……./……………
ชื่อ…………………………………………….
นามสกุล………………………………………
ลงชื่อ………………………….ผู้สมัคร
…………../………………/…………..
ลงชื่อ………………………….ผู้รบั สมัคร

บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
รูปถ่าย
1” หรือ 2”

รูปถ่าย
1” หรือ 2”

พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตาแหน่ง………………………………..
ครั้งที…่ …..…./………..……
ชื่อ………………………………………………
นามสกุล………………………………………..
ลงชื่อ………………………….ผู้สมัคร
…………../………………/…………..
ลงชื่อ………………………….ผู้รบั สมัคร

