เลขที่ .......................

ลําดับที่ .........................

สํ านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รู ปถ่าย 1 รู ป

ใบสมัครงาน
สมัครงานตําแหนง ………………………………..
เงินเดือนที่ตองการ ………………………………..
1. ชื่อ-สกุลภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………………………….....
ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ (Mr., Ms., Miss) ……………………………………………………………………………………………….
2. สัญชาติ …………………………………… เชื้อชาติ ……………….…….……………… ศาสนา ………………………………………
3. วัน/เดือน/ปเกิด ……………………………………... อายุ ………. ป ……… เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร)
4. สถานที่เกิด แขวง/ตําบล ………………………… เขต/อําเภอ …………………..……. จังหวัด ……………….……………….
5. ● ที่อยูปจจุบัน…………………………………..… แขวง/ตําบล ………………..…….. เขต/อําเภอ ……………………………
จังหวัด …………………………………………….โทรศัพท ………………………………………..………………………………….
● ที่อยูถาวร …………………………………….…..แขวง/ตําบล …………..………… เขต/อําเภอ ……………………………
จังหวัด ………………………………………..…..โทรศัพท …………………………………………………………………………….
● โทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก ……………………………………………………………………...
6. สถานะความเปนอยู ( ) บานสวนตัว ( ) บานเชา ( ) อาศัยบิดามารดา ( ) อาศัยอยูกับผูอื่น
7. ● บัตรประชาชนเลขที่……………..……………………………. ออกให ณ เขต/อําเภอ ……….…………………..……………
จังหวัด ……………………………… วันออกบัตร ……………………………..… บัตรหมดอายุ …………………….…………
● บัตรประจําตัวผูเสียภาษีเลขที่ ……………………………………………………………………………………………………….
● บัตรประกันสังคมเลขที่ ……………….……………………………… ออก ให ณ ……………………….…………………….
( ) หมาย
( ) แยกกันอยู
8. ● สถานะครอบครัว ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หยา
● ชื่อภรรยาหรือสามี …………………………………..……. สัญชาติ ……………. เชื้อชาติ …………….
ศาสนา ……..………….. สถานที่ทํางาน/ที่อยู ………………………….…......................… โทรศัพท…….…........…….
( ) จดทะเบียน
( ) ไมจดทะเบียน
● กรณีสมรส
( ) มี
( ) ไมมี
● คูสมรสมีเงินไดหรือไม
● จํานวนบุตร ………..…. คน จํานวนบุตรที่กําลังศึกษา ……….… คน จํานวนบุตรอายุเกิน 21 ป ……....… คน
9. ● ชื่อบิดา …………………….…………….. อายุ ……….ป อาชีพ …………………… ( ) มีชีวิต ( ) ถึงแกกรรม
สัญชาติ …………………………………….. เชื้อชาติ ……………………………………… ศาสนา ……………………….………
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ชื่อมารดา ………………………………. อายุ ………..ป อาชีพ …………………… ( ) มีชีวิต ( ) ถึงแกกรรม
สัญชาติ ………………………………….. เชื้อชาติ …………………………………… ศาสนา ……………………………………
10. บิดา มารดา เคยตองโทษในกรณีเหลานี้หรือไม
( ) เคย
( ) ไมเคย
(1) ทําความผิดอาญาวาดวยความผิดฐานประทุษรายตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและราชอาณาจักร
(2) ถูกเนรเทศ
(3) ถูกสั่งใหอยูในเขตที่กําหนด (ถาเคยใหระบุวาในกรณีใด) …………………………………………………………..…
11. สถานะทางทหาร ( ) ไดรับการยกเวน ( ) ศึกษาวิชาทหาร
( ) ผานเกณฑทหาร
( ) อื่นๆ ระบุ ……………………………………………………………………..
12. ประวัติการศึกษา
จากสถาบัน ……………………..………….……… ตั้งแตป …………..………… ถึง ……………………...
● ประถมศึกษา
จากสถาบัน ……………………………………….. ตั้งแตป ………………….… ถึง ………….…….…….
● มัธยมศึกษา
จากสถาบัน ……………………………….….….. ตั้งแตป …………………..… ถึง ………………….…..
● อาชีวศึกษา
สาขาวิชา/วุฒิที่ไดรับ …………………………………………………….……………………………………….
จากสถาบัน …………………………………..…… ตั้งแตป ……………….….… ถึง …………..…………..
● ปวท.
สาขาวิชา/วุฒิที่ไดรับ ……………………………………………………………………………………………..
จากสถาบัน ……………………………….……… ตั้งแตป …………….…….… ถึง ………………………..
● อนุปริญญา
สาขาวิชา/วุฒิที่ไดรับ ………………………………………………………………………………..…………...
จากสถาบัน ………………………………………. ตั้งแตป …………………..… ถึง …………………………
● ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วุฒิที่ไดรับ ……………………………………………………………………………………………..
จากสถาบัน ………………………….…………… ตั้งแตป …………….……… ถึง ………………….…….
● ปริญญาโท
สาขาวิชา/วุฒิที่ไดรับ ……………………………………………………………………………………………..
● คุณวุฒิหรือรางวัลอื่นๆ ที่ไดรับ……………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
13. รูภาษาตางประเทศภาษาใดบาง เพียงใด ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
14. ความรูพิเศษ, ความสามารถพิเศษ ………………………………………………………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
● งานอดิเรก ………………………………………………………………………………………………………………………….………...
15. พรอมใบสมัครนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย คือ
( ) สําเนาใบรับรองแสดงวุฒิการศึกษา
( ) สําเนาบัตรประชาชน
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) สําเนาใบทหารกองเกิน
( ) ใบรับรองแพทย
( ) รูปถาย 2 รูป
( ) อื่นๆ
●
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16. ประวัติการทํางานที่ผานจนถึงปจจุบัน
ชื่อสถานประกอบการ

ระยะเวลา
ปที่เขางาน

ตําแหนง
ปที่ลาออก

เงินเดือน
ครั้งสุดทาย

สาเหตุ
ที่ออก

17. ทานยินยอมใหสอบถามประวัติการทํางานจากสถานที่ทํางานเดิมของทาน
( ) ได
( ) ไมไดเพราะ.................................................................................................................
18. บุคคลที่สามารถใหรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวขาพเจา (ยกเวนญาติพี่นอง)
1. ชื่อ ..................................นามสกุล............................ความสัมพันธ..............................อาชีพ.........................
สถานที่ทํางานหรือที่อยู .....................................................................................โทรศัพท..............................
2 ชื่อ ..................................นามสกุล............................ความสัมพันธ..............................อาชีพ..........................
สถานที่ทํางานหรือที่อยู ......................................................................................โทรศัพท...............................
19. บุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีเรงดวน
ชื่อ...........................................นามสกุล..............................ความสัมพั นธ.........................อาชีพ...........................
ที่อยูปจจุบัน..............................................................................................................โทรศัพท..............................
สถานที่ทํางานปจจุบัน.......................................................ตําแหนง...........................โทรศัพท.............................
20. ขาพเจาขอปฏิญาณและใหคํารับรองโดยสัตยจริงวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 7
แหงกฎกระทรวง พ.ศ. 2517 ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2507
21. บุคคลในหนวยงานสํานักพิมพที่ทานรูจักคุนเคยชื่อ …………………………………………………………………………………
ความสัมพันธ ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
22. ทานพรอมจะปฏิบัติงานกับสํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดในวันที่ ……………………………………..………..
ขาพเจาขอรับรองและใหคําสัตยปฏิญาณวา ขอความที่กลาวขางตนนั้นเปนความจริงทั้งสิ้น

ลงชื่อ..................................ผูร้ ับสมัคร
วันที่......เดือน...............พ.ศ. ............

ลงชื่อ …………………….…………………..……… ผูสมัคร
วันที่ ……… เดือน ……………………….. พ.ศ. …………
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ผูรับรองค้ําประกัน
เขียนที่ …………………………………………………
วันที่ ……….. เดือน …………………พ.ศ. ………….
ขาพเจา ……………………………………………………………………………………………………
อยูบานเลขที่ ………………………… ซอย ………………………………. ถนน ………………………………
แขวง ………………………………… เขต ……………………………. จังหวัด ……………………………….
โทรศัพท.............................................. โทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก.........................................................
รับราชการตําแหนง ……………………………………… กรม …………………………………………………
กระทรวง ………………………………………………… เกี่ยวของกับผูสมัคร คือ …………………………….
ขอรับรองวา
1. ขอความที่ ………………………………………………………….. ผูสมัคร กลาวขางตนนั้นถูกตอง
ทุกประการ
2. ถาผูสมัครไดเขาทํางานแลว ลาออก หรือละทิ้งหนาที่การงานไปโดยกรณีใดๆ ก็ตาม หรือถูกลงโทษ
ไลออก ใหออก หรือถูกเลิกจาง ซึ่งในกรณีไดนําเงินหรือสิ่งของของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปดวย หรือ
มีความผูกพันอยูกับทรัพยสินของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หรือมีความผูกพันที่จะตองชดใช
คาเสียหายใดๆ ขาพเจาสัญญาวาจะชดใชความเสียหายที่ผูสมัครกอใหเกิดขึ้นแกสํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตามประมาณที่เสียหาย แตไมเกิน……………………………………………..

ลงชื่อ …………………………………. ผูค้ําประกัน
ลงชื่อ …………………………………. พยาน
ลงชื่อ …………………………………. พยาน
(ผูรับรองและค้ําประกันตองเปนผูมีความนาเชื่อถือ มีสถานที่ทํางานเปนหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีตําแหนง
ไมต่ํากวาประจําแผนก หรือมิฉะนั้นตองเปนผูมีหลักฐานดี หากเปนขาราชการตองแจงหนาที่และกรมที่ตนสังกัดอยูให
ชัดเจนดวย)

