ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชัว่ คราว
________________________
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก. ตําแหน่งทีร่ ับสมัคร
1. แพทย์แผนไทย (ผู้ช่วยสอน) (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
จํานวน 1 อัตรา (สังกัด สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
จํานวน 1 อัตรา (สังกัด งานคลังและพัสดุ)
3. นักวิชาการพัสดุ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
จํานวน 1 อัตรา (สังกัด งานคลังและพัสดุ)
4. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ระดับวุฒิปวส.) ค่าตอบแทนเดือนละ 13,285 บาท
จํานวน 1 อัตรา (สังกัด งานบริหารการวิจัย)
5. เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป (ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี) ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
จํานวน 1 อัตรา (สังกัด งานบริการสังคม)
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
และ เงินพอกตําแหน่งที่หายาก เดือนละ 750 บาท จํานวน 1 อัตรา
(สังกัด งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)
ข. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
1. คุณสมบัตทิ ั่วไป
1.1 คุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.3 พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538

-22. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
2.1 ตําแหน่ง แพทย์แผนไทย (ผู้ช่วยสอน) (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
- ปริญญาตรีทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หรือใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- มีมนุษย์สมั พันธ์ดี และสามารถทํางานเป็นทีมได้
- มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน
ในตําแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Office
ได้ดี
2.2. ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางบัญชี
การเงินพาณิชยศาสตร์
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
- หากมีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียด รอบคอบ ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
2.4 ตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ระดับคุณวุฒิปวส.)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
- ทางบัญชีพณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ ไป
- มีมนุษย์สมั พันธ์ดี ละเอียด รอบคอบ และสามารถทํางานเป็นทีมได้
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office เช่นWord,
Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี

-32.5 ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี)
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
- อุทิศเวลาให้แก่งาน ซื่อสัตย์ รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
- มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ใฝ่รู้ นํามาพัฒนางาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.6 ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
- มีความรู้ด้านฐานข้อมูล MS SQL และ MySQL
- สามารถพัฒนา ออกแบบ และวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเว็บแอพพลิเคชั่น
โดยใช้ PHP ได้
- มีประสบการณ์หรือสามารถเขียนคําสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทํางานได้
- มีประสบการณ์ในการทํางานด้านพัฒนาโปรแกรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ค. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้
และตามภาระงานที่หน่วยงานมอบหมาย
ง. วิธีการรับสมัครสอบ
1. สมัครสอบ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บดั นี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
**ทั้งนี้ การสมัครผ่านระบบออนไลน์ เฉพาะวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ให้ดําเนินการสมัครสอบได้ถงึ เวลา 15.00 น.
เท่านั้น** สมัครได้ที่ https://forms.gle/2Bu7vZgXQpkyp6xZ7 หรือสแกน QR code ท้ายประกาศ
2. การมาสมัครด้วยตนเอง กรอกแบบฟอร์ม ทีแ่ นบท้ายประกาศนี้ เนื่องจากอยู่ระหว่าง
Work From Home โปรดติดต่อ(คุณสุกัญญา) โทร 06 2924 2991 ก่อนการเดินทางเข้ามาสมัครงาน อย่างน้อย 1 วัน
ในวันและเวลาราชการ **ทั้งนี้ การสมัครด้วยตนเอง เฉพาะวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ให้ดําเนินการสมัครสอบได้ถงึ
เวลา 15.00 น. เท่านัน้ **
3. ผู้สมัครจะต้องอ่านและทําความเข้าใจประกาศรับสมัครและข้อปฏิบัติท้งั หมดในครัง้ นี้
โดยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และจะต้องปฏิบัติตามทุกเรื่องทีป่ ระกาศรับสมัครและข้อปฏิบัติกําหนดไว้ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์

-4หลักฐานการสมัคร
(1) ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
(2) สําเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร) หรือหนังสือรับรองการสําเร็จ
การศึกษา
(3) สําเนาผลการศึกษา (Transcript)
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(5) สําเนาทะเบียนบ้าน
(6) หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
(7) สําเนาใบสําคัญรับรองการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร
(กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ชาย)
(8) หลักฐานการชําระค่าสมัครสอบ
**ทั้งนีเ้ อกสารหลักฐานการสมัครให้ผสู้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และขอให้ผู้สมัคร
นําเอกสารฉบับจริงดังกล่าวข้างต้นมาให้เจ้าหน้าที่คณะฯ ตรวจสอบในวันสอบข้อเขียนด้วย**
4. ชําระค่าธรรมเนียมสอบคัดเลือกโดยปฏิบัติดังนี้
4.1 ชําระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกเป็นจํานวน 100 บาท สําหรับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ
ที่สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์(ถ้ามี) ให้ผสู้ มัครรับผิดชอบเองทั้งหมด
4.2 ให้ชําระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกได้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป จนถึงวันที่
18 ตุลาคม 2564 **ทั้งนี้ เฉพาะในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ให้ดําเนินการชําระได้ถึงเวลา 15.00 น. เท่านัน้ **
4.3 ชําระเงินค่าธรรมเนียม โดยโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารทุกแห่ง ทุกสาขา ทั่วประเทศ
หรือผ่านทาง Application Mobile Banking ขอทุกธนาคาร
ชื่อธนาคาร : ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาธรรมศาสตร์ - รังสิต
ชื่อบัญชี : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเลขทีบ่ ญ
ั ชี : 050–2–11902-7
4.4 เอกสารหลักฐานการชําระเงิน ที่ได้ดําเนินการชําระแล้ว ตามนัยข้อ 4.3 ให้ระบุข้อมูล
ดังต่อไปนี้ของผู้สมัครลงในเอกสารหลักฐานการชําระเงิน โดยต้องเขียนให้เป็นตัวบรรจงชัดเจน อ่านได้ง่าย หรือ
เป็นตัวพิมพ์ มิฉะนั้นจะไม่มีรายชื่อเป็นผูส้ มัครสอบ คือ ชื่อ – นามสกุล และตําแหน่งที่สมัคร
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4.5 ให้ดําเนินการแจ้งหลักฐานการชําระเงิน โดย Scan ไฟล์ แล้วอัพโหลด แนบท้าย
ใบสมัครออนไลน์ โดยเข้าไปที่ E-mail ของผู้สมัครสอบที่ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ เรื่อง ใบสมัครลูกจ้าง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการตอบกลับของ Google ฟอร์ม แล้วคลิก แก้ไขการตอบ
กลับ เพื่อ อัพโหลด หลักฐานการชําระเงิน ในหน้าที่ 19 **ทั้งนี้ เฉพาะในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ให้ดาํ เนินการ
ส่งหลักฐานได้ถึงเวลา 15.00 น. เท่านัน้ **
**ผู้สมัครสอบที่ไม่ปฏิบัติตามนัยข้อที่ 4.1 ถึง 4.5 ที่กล่าวมาข้างต้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือว่าไม่ได้เป็นผูส้ มัครสอบและไม่มีสทิ ธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ในครั้งนี*้ *
จ. เงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัคร การสอบคัดเลือกและการจ้าง
1. ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบตามข้อ ข. ในประกาศรับสมัครสอบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับนี้ และต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดในใบสมัคร และเอกสารทุกชนิดที่ใช้ประกอบใบสมัครเพียงครั้งเดียวและ
ตําแหน่งเดียวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครในทุกกรณีและ
หรือมีเอกสารหลักฐานคุณวุฒิหรือเอกสารใดก็ตามที่ผู้สมัครใช้สมัครสอบตลอดจนการดําเนินการใด ๆ ในทุกกรณี
ในขั้นตอนใดก็ตามไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มา
ตั้งแต่ต้น
2. ผู้สมัครสอบเมื่อชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบแล้ว คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่คืนเงินดังกล่าวให้ในทุกกรณี
3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดําเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ในตําแหน่ง
ที่เปิดรับสมัครในครั้งนี้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ
3.1 จะจ้างผู้ผา่ นการคัดเลือกตามลําดับที่โดยจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตาม
ข้อ ข.และอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อ จ. ตามประกาศรับสมัครคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับนี้ และ
3.2 จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุมัติการจ้างจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะแพทยศาสตร์ ในตําแหน่งดังกล่าวนี้
ให้มีอายุการขึน้ บัญชี 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีไว้ (วันประกาศผลการคัดเลือก) หากพ้นกําหนดนี้ให้ยกเลิกบัญชี ทั้งนี้
หากบัญชียังไม่ยกเลิกด้วยเหตุผลดังกล่าว แต่คณะแพทยศาสตร์ ได้เปิดคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตําแหน่งเดียวกันขึ้น
ใหม่อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้แล้ว ให้ยกเลิกบัญชีผู้คดั เลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่แล้ว ในตําแหน่งเดียวกัน
ตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
ฉ. เกณฑ์การคัดเลือก
- ทดสอบวิชาเฉพาะตําแหน่ง ภาษาอังกฤษ และ HR Aptitude Test
- ทดสอบพิมพ์คอมพิวเตอร์(เฉพาะตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
- สอบสัมภาษณ์
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ช. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ได้ที่ http://www.med.tu.ac.th/webmed/?page_id=945 หรือ QR Code
ท้ายประกาศ หัวข้อข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ใบสมัครลูกจ้างออนไลน์

ข่าวรับสมัครงาน

ตรวจ
ผช...................................
หน...................................
ร่าง..........................................
สุกัญญา
พิมพ์........................................
ประกาศรับสมัคร
ชื่อแฟ้ม...................................

}

เอกสารแนบท้ายประกาศ ข้อ ค.

ตรวจ.......................................
ร่าง..........................................
สุกัญญา
พิมพ์........................................
อนุมัติตัวบุคคล 2564
ชื่อแฟ้ม...................................

}

มาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง
แพทย์แผนไทย

มาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร

มาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

มาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ

มาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

มาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รู ปถ่ าย
1” หรื อ 2”

ใบสมัครลูกจ้ างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลําดับที่.....................
ตําแหน่ งทีส่ มัคร……………………………………………….
1. ชื่อ นาย,นาง,นางสาว……….……………............…...นามสกุล……...………………ชื่อเล่น………......….….
(ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ Mr./Mrs./Miss.).................................................................................................................
สัญชาติ………………..………..เชื้อชาติ………………….………….ศาสนา…………………………………..
เกิดวันที่…..……เดือน……………….….พ.ศ……….....อายุ………...ปี ……......เดือน (นับถึงวันปิ ดรับสมัคร)
เลขประจําตัวประชาชน....................................................................................
ตําบลที่เกิด…………………………อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………....
2. ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่…………..………หมู่ที่...............................ถนน………………..........................
ตรอก/ซอย………………………ตําบล/แขวง……………………………อําเภอ/เขต………………………….…
จังหวัด………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ ………………โทรศัพท์……………………………….…
3. ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่…….........………หมู่ที่............................ถนน……….........................
ตรอก/ซอย………………………ตําบล/แขวง……………………………อําเภอ/เขต……………………………
จังหวัด………………รหัสไปรษณี ย…
์ ………โทรศัพท์...........................โทรศัพท์มือถือ......………………….…
e-mail address…................………………...…………..................
4. สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  แยกกัน  อื่น ๆ (ระบุ).................................
5. ชื่อ-สกุล ภรรยา หรื อ สามี ……………………………………………..สัญชาติ…...……………………………..
เชื้อชาติ…….………ศาสนา…………………..อาชีพ…………..……โทรศัพท์มือถือ..….…………..…………..
6. ชื่อ-สกุล บิดา…………………………………………...สัญชาติ…...........................………………….………....
เชื้อชาติ…….………ศาสนา…………………..อาชีพ………………โทรศัพท์มือถือ.......………………………..
7. ชื่อ-สกุล มารดา………………………………………………………....สัญชาติ……….…………….….…….....
เชื้อชาติ…….………ศาสนา………………….อาชีพ….......…………โทรศัพท์มือถือ…….......…………………
8. การรับราชการทหาร  ผ่านการเกณฑ์ทหาร  ยังไม่ผา่ นการเกณฑ์ทหาร เนื่องจาก....................................
9. ขณะนี้ปฏิบตั ิงาน ตําแหน่ง..............................................................................เงินเดือน...................................บาท
หน่วยงาน..........................................................................................โทรศัพท์..........................................................
10. บุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็ วในกรณี เร่ งด่วน...................................................โทรศัพท์.........................

-211. ประวัติการศึกษา
ระดับ
การศึกษา

คะแนน
เฉลีย่
ทีไ่ ด้ รับ

สาขาวิชาเอกที่
สํ าเร็จการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ.
ทีส่ ํ าเร็จ

12. ประวัติการทํางาน
ชื่ อสถานทีท่ าํ งาน

ตําแหน่ ง

เดือน/ปี ทีท่ าํ งาน
เริ่มต้ น

13. ความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติพิเศษ
ความรู้ภาษาต่ างประเทศ
ภาษา
พูด
พอใช้
ดี ดีมาก พอใช้

สิ้นสุ ด

อ่าน
ดี

เงินเดือน

ดีมาก

สาเหตุทอี่ อกจากงาน

เขียน
พอใช้ ดี ดีมาก

ความรู ้ทางคอมพิวเตอร์….......….……………………………………………………………………………....….…
......................................................................................................................................................................................
ความสามารถทางด้านกีฬา............................................................…………………………………………....….……
........................................................................................................................................................................................
ความสามารถในการใช้เครื่ องใช้สาํ นักงาน....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ความรู ้ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ..............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

-314. กิจกรรมที่เคยร่ วมในสถานศึกษา
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
15. มีโรคประจําตัวหรื อไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ).................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ขา้ พเจ้าได้ระบุไว้ขา้ งต้นนั้นเป็ นความจริ งทุกประการ และหากมี
ข้อความใดที่ระบุไว้ขา้ งต้นนั้นไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดําเนินการใด ๆ ในทุกกรณี ต่อข้าพเจ้าในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน กระบวนการในการสรรหา และการจ้าง
ในครั้งนี้ได้ตามที่เห็นสมควร และข้าพเจ้ายินยอมให้เผยแพร่ ชื่อทาง internet ได้

ลงชื่อ…………………………………………………..………ผูส้ มัคร
(………………………………………………………..…)
ยืน่ ใบสมัครวันที่….……..เดือน.......................พ.ศ……..……….

