หนังสือการแสดงหลักฐานการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและหลักฐานภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน กพ. หรือ Smart for Recruitment (หรือ Smart for Work) ของ
ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว
สมัครงานในตาแหน่ง

ระดับวุฒิ

ครั้งที่

1.ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีหลักฐานแสดงว่ามีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ประเภท
 TOEIC คะแนน....................................
วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ.................................... หรือ
 TU-GET คะแนน....................................
วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ.................................... หรือ
 TU-STEP คะแนน....................................
วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ....................................
ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง
เพื่อประกอบการพิจารณา และ
2. ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสอบผ่านเกณฑ์
 การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน กพ.
วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ.................................... หรือ
 Smart for Recruitment (หรือ Smart for Work) ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ.................................... คะแนนรวม....................................
ในระดับวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วัน ที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์
ดังกล่าว โดยนับถึงวันปิดรับสมัคร
ลงชือ่
(

)
/

/

ผู้สมัครสอบ ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ตามข้อ ข. ในประกาศรับสมัครสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้ และ
ต้องกรอกรายละเอีย ดทั้งหมดในใบสมัคร และเอกสารทุกชนิดที่ใช้ ประกอบใบสมั ครเพีย งครั้งเดียวและ
ตาแหน่งเดีย วให้ ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีทีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ สมัครหรือ
ผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ในทุ กกรณี และ หรือมีเอกสารหลักฐานคุณวุฒิหรือเอกสารใดก็ตามที่
ผู้ส มัครใช้สมัครสอบตลอดจนการดาเนิ น การใดๆ ในทุกกรณีในขั้นตอนใดก็ตามไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่

/
รูปถงาย
1 " หรือ 2 "

ตาแหหนงงที่สมัคร
ลาดับที่

ระดับวุฒิ

ตาแหหนงง

ประวัติสงวนตัว
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว
นามสกุล
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ เลขที่
หมู่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
สถานภาพสมรส
 โสด
 สมรส
 อื่น ๆ (ระบุ)
ชื่อ – สกุลคู่สมรส
อาชีพ
ชื่อ – สกุล บิดา
อาชีพ
ชื่อ – สกุล มารดา
อาชีพ
การรับราชการทหาร  ผ่านการเกณฑ์ทหาร  ยังไม่ผ่านเกณฑ์ทหารเนื่องจาก
บุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็วในกรณีเร่งด่วน

-2ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญา

สถานศึกษา

...........................
...........................
...........................

......................................
......................................
......................................

สขาวิชาเอกที่
สาเร็จการศึกษา

คะแหนน
เฉลี่ยที่
ได้รับ

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ

..............................
..............................
..............................

.................
.................
.................

........................
........................
........................

ในระหวงางศึกษาตามนัยข้างต้นได้ทากิจกรรมตงอไปนี้ คือ (ระบุตามลาดับเวลากงอนหลังของการทากิจกรรม)

ประสบการณ์ในการทางาน
กรุณาเรียงตามลาดับกงอน – หลัง ของประสบการณ์ในการทางาน
ระยะเวลาที่
หนงวยงาน/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รายได้ : เดือน
ปฏิบัติงาน

เหตุที่ออกจากงาน
(กรณีออกจากงาน)

-3ความรู้ ความสามารถ แหละคุณสมบัติพเิ ศษ
ความรู้ภาษาตางประเทศ
ภาษา

พอใช้

พูด
ดี ดีมาก

องาน
ดี

พอใช้

ดีมาก

เขียน
พอใช้ ดี ดีมาก

ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
คามสามารถทางด้านกีฬา
ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
ความรู้ความสามารถแหละคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

ข้าพเจ้าขอรับรองวงาข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ แหละหาก
มีข้อความใดที่ร ะบุไ ว้ข้า งต้น นั้น ไมงต รงกับความเป็น จริ ง ข้า พเจ้า ยิน ยอมให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดาเนินการใด ๆ ในทุกกรณีตงอข้าพเจ้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน กระบวนการในการสรรหา แหละจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

ลงชื่อ
(

)
ผู้สมัคร

วันที่ยื่นใบสมัคร

/

/

หมายเหตุ ข้อความใดทีเ่ นื้อที่ในใบสมัครไมงพอกรอก ให้ระบุเพิม่ เติมในใบแหทรก (ตามทีผ่ ู้สมัครจัดทาขึน้ )
แหล้วแหนบท้ายใบสมัคร
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1. ได้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับใบสมัครของผู้สมัครสอบรายนี้แหล้ว เห็นวงาถูกต้องจึงขอสงงงานการเงินเพื่อ
ได้โปรดรับเงินคงาธรรมเนียมสอบ
รวมเป็นเงิน

บาท

เจ้าหน้าที่รับสมัคร
/

/

2. งานการเงินได้รับเงินคงาธรรมเนียมสอบไว้แหล้ว ตามใบเสร็จเลขที่
เลงมที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
จึงขอสงงเอกสารการสมัครสอบคืน
งานบริหารงานบุคคล เพื่อดาเนินการตงอไป
(

)
ผู้รับเงิน
/

/

