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

บัตรประจําตัวผู้เข้ารับการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่
/

บัตรประจําตัวผู้เข้ารับการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่
/

ชื่อ – นามสกุล  นาย  นาง  น.ส.
เลขประจําตัวสอบ
ตําแหน่ง

ชื่อ – นามสกุล  นาย  นาง  น.ส.
เลขประจําตัวสอบ
ตําแหน่ง

ลงชื่อ
ลงชื่อ

ผู้สมัคร

ลงชื่อ

ผู้สมัคร

ผู้รับสมัคร

ลงชื่อ

ผู้รับสมัคร

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ครั้งที่ ............... / ................
รูปถาย
1 " หรือ 2 "

ตําแหนงทีส่ มัคร
ลําดับที่

ระดับวุฒิ

ตําแหนง

ประวัติสว นตัว
ชื่อ นาย, นาง, นางสาว .................................................. นามสกุล ..............................................
ชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษ ...............................................................................................................
สัญชาติ ................................... เชื้อชาติ .................................... ศาสนา .....................................
เกิดวันที่ .......... เดือน .............................. พ.ศ. ............ อายุ ............ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)
เลขประจําตัวประชาชน ................................................................................................................
ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได เลขที่ ............................................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ............................. อําเภอ/เขต ...................................
จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย .................................................................
โทรศัพท ................................... โทรศัพทมือถือ ............................. เพจเจอร.............................
E-Mail .................................................................................................
สถานภาพสมรส F โสด
F สมรส F อื่น ๆ ................................................
ชื่อ – สกุลคูส มรส ............................................................ อาชีพ .................................................
ชื่อ – สกุลบิดา ................................................................. อาชีพ .................................................
ชื่อ – สกุลมารดา .............................................................. อาชีพ ...............................................
การรับราชการทหาร F ผานการเกณฑทหาร F ยังไมเกณฑทหารเนื่องจาก ...............
บุคคลที่สามารถติดตอไดสะดวกรวดเร็วในกรณีเรงดวน .............................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

-2ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญา
...........................
...........................
...........................

สถานศึกษา

สาขาวิชาเอกที่
สําเร็จการศึกษา

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

คะแนน
เฉลี่ยที่
ไดรับ

ป พ.ศ.
ที่สําเร็จ

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

ในระหวางศึกษาตามนัยขางตนไดทํากิจกรรมตอไปนี้ คือ (ระบุตามลําดับเวลากอนหลังของการทํากิจกรรม)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ประสบการณในการทํางาน
กรุณาเรียงตามลําดับกอน – หลัง ของประสบการณในการทํางาน
ระยะเวลาที่
หนวยงาน/ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ รายได : เดือน
ปฏิบัติงาน

เหตุที่ออกจากงาน
(กรณีออกจากงาน)

-3ความรู ความสามารถ และคุณสมบัตพ
ิ ิเศษ
ความรูภาษาตางประเทศ
ภาษา

พูด
พอใช ดี ดีมาก

พอใช

อาน
ดี

ดีมาก

เขียน
พอใช ดี ดีมาก

ความรูทางคอมพิวเตอร ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
คามสามารถทางดานกีฬา ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ความสามารถในการใชเครื่องใชสํานักงาน ........................................................................................
.............................................................................................................................................................
ความรูความสามารถและคุณสมบัติพเิ ศษอื่น ๆ .................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความทีข่ าพเจาไดระบุไวขา งตนนั้นเปนความจริงทุกประการ และ
หากมีขอความใดที่ระบุไวขางตนนัน้ ไมตรงกับความเปนจริง ขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ดําเนินการใด ๆ ในทุกกรณีตอขาพเจาในเรื่องที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน, กระบวนการในการสรรหา
และจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ไดตามที่เห็นสมควร

ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
ผูสมัคร
วันที่ยนื่ ใบสมัคร .............. / ............. / .............

หมายเหตุ ขอความใดที่เนื้อที่ในใบสมัครไมพอกรอก ใหระบุเพิ่มเติมในใบแทรก (ตามที่ผูสมัคร
จัดทําขึ้น) แลวแนบทายใบสมัคร

-41. ไดตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับใบสมัครและคุณสมบัตขิ องผูสมัครสอบรายนี้แลว เห็นวาถูกตอง
จึงขอสงงานการเงินเพื่อไดโปรดรับเงินคาธรรมเนียมสอบ
รวมเปนเงิน .......................................... บาท
...........................................
เจาหนาทีร่ ับสมัคร
.............. / ............. /............
2. งานการเงินไดรับเงินคาธรรมเนียมสอบไวแลว ตามใบเสร็จเลขที่ ................. เลมที่ ..............
วันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. ................. จึงขอสงเอกสารการสมัครสอบคืน
งานบริหารงานบุคคล เพื่อดําเนินการตอไป
(...........................................)
ผูรับเงิน
.............. / ............. /............

