หลักฐานยืนพร้ อมใบสมัครพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.

สําเนาปริ ญญาบัตร และสําเนารายละเอียดผลการศึกษา
สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตั วประชาชน
ใบผ่ านการเกณฑ์ทหาร หรื อหลักฐานสําคั ญอืนๆ (ถ้ามี )
รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด นิ ว
หนังสื อรับรองการทํ างานจากทีทํ างานเดิม(ถ้ามี)

หมายเหตุ ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์

อย่างละ ฉบับ
อย่างละ ฉบับ
อย่างละ ฉบับ
จํ านวน 1 รู ป

~2~

ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภท

 ประจํา

 ชัวคราว
รู ปถ่าย

ครั งที .............../...............

นิ ว

ตําแหน่ งทีสมัคร
ตําแหน่ ง

ระดับวุฒิ

ประวัติส่วนตัว
ชือ นาย,นาง,นางสาว

นามสกุล

ชือ – สกุล ภาษาอั งกฤษ
สัญชาติ
เกิดวั นที

เชื อชาติ
เดือน

พ.ศ.

ศาสนา
อายุ

ปี (นั บถึงวั นปิ ดรับสมั คร) หมู่โลหิต.....................

เลขประจํ าตั วประชาชน
ทีอยู่ปัจจุบ ั นทีติดต่อได้ เลขที
ถนน

ตรอก/ซอย
ตํ าบล/แขวง

จั งหวั ด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์
สถานภาพสมรส

อํ าเภอ/เขต

โทรศัพท์มือถือ


โสด



สมรส

E – mail


อืนๆ

ชือ – สกุลคู่สมรส

อาชี พ

ชือ – สกุล บิดา

อาชี พ

ชือ – สกุล มารดา

อาชี พ

การรับราชการทหาร



ผ่านการเกณฑ์ ทหาร



ยั งไม่เกณฑ์ทหารเนืองจาก

บุคคลทีสามารถติดต่อได้ สะดวกรวดเร็ วในกรณีเร่ งด่วน
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ประวัติการศึ กษา

วุฒิการศึ กษา
ระดับปริ ญญา

สาขาวิชาเอกที
สํ าเร็จการศึ กษา

สถานศึกษา

คะแนนเฉลีย
ทีได้ รับ

ปี พ.ศ.
ทีสํ าเร็จ

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

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

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

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

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

ในระหว่างศึ กษาตามนั ยข้ างต้ นได้ ท ํ ากิ จกรรมดั งต่อไปนี คือ (ระบุตามลํ าดั บเวลาก่อนหลังของการทํ ากิจกรรม)

ประสบการณ์ ในการทํางาน
กรุ ณาเรี ยงลําดับตามลําดับก่ อน – หลัง ของประสบการณ์ ในการทํางาน
หน่ วยงาน / ลักษณะงานทีปฏิบัติ

รายได้ : เดือน

ระยะเวลาทีปฏิบัติงาน

เหตุทีออกจากงาน
(กรณีออกจากงาน)
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ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติพิเศษ
ความรู ้ ภาษาต่ างประเทศ
ภาษา

พอใช้

พูด
ดี

ดีมาก

พอใช้

อ่ าน
ดี

ดีมาก

เขียน
ดี

พอใช้

ดีมาก

ความรู ้ ทางคอมพิวเตอร์
ความสามารถทางด้านกีฬา
ความสามารถในการใช้เครื องใช้สํานั กงาน
ความรู ้ ความสามารถและคุณสมบั ติพิเศษอืนๆ
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทีข้ าพเจ้ าได้ระบุไว้ ข ้างต้ นนั นเป็ นความจริ งทุกประการ และหากมี
ข้ อความใดทีระบุไว้ ข ้ างต้ นนั นไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ข้ าพเจ้ ายินยอม
ให้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์
ดํ าเนินการใดๆ ในทุกกรณี ต่อข้ าพเจ้ าในเรื องทีเกี ยวข้ องกั บการสมั ครงาน, กระบวนการในการสรรหาและจ้ างเป็
น
พนั กงานเงินรายได้ ในครั งนี ได้ตามทีเห็นสมควร

ลงชือ
(

)
ผู้ สมั คร

วั นทียืนใบสมั คร

/

/

หมายเหตุ ข้ อความใดทีเนื อทีในใบสมั ครไม่พอกรอก ให้ ระบุเพิ มเติมในใบแทรก (ตามทีผู ้ สมั ครจั
ดทํ าขึ น)
แล้วแนบท้ ายในสมั คร

