










ใบสมัครลูกจ้างช่ัวคราว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ตําแหน่งท่ีสมัคร : ตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป

2. ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................นามสกุล...................................................................

สัญชาติ .............. เชื้อชาติ .............. ศาสนา .............. เกิดวันที่ ..................... เดือน ...................... พ.ศ. ........................

อายุถึงวันสมัคร ....................... ปี ................. เดือน ................. วัน (อายุต้องไม่ต่ํากว่า 18 ปบีรบิูรณ์ นบัถึงวันปิดรับสมัคร)

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน .............................................. ออกให้ ณ จังหวัด .........................................................

วันเดือนปีท่ีออกบัตร ................................................................... หมดอายุ .........................................................................

โทรศัพท์ ...................................................................................... E-mail-Address …………………….……………………………..

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ..................... หมู่ที่ ............. ถนน ..................................... ตําบล/แขวง ..............................

อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด ...................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................

ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขที่ ..................... หมู่ที่ ............. ถนน ..................................... ตําบล/แขวง .............................................

อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด ..................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................

3. ข้อมูลครอบครัว

บิดา ชื่อ - สกุล ............................................................................................. ปัจจุบัน ( ) ยังมีชีวิต ( ) ถึงแก่กรรม

กรณียังมีชีวิตอยู่ให้ระบุ อายุ ................... ปี อาชีพ .................................. โทรศัพท์ .......................................................

มารดา ชื่อ - สกุล ......................................................................................... ปัจจุบัน ( ) ยังมีชีวิต ( ) ถึงแก่กรรม

กรณียังมีชีวิตอยู่ให้ระบุ อายุ ................... ปี อาชีพ .................................. โทรศัพท์ .......................................................

สถานภาพการสมรสของผู้สมัคร ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หม้าย ( ) หย่าร้าง

คู่สมรส ชื่อ - สกุล ....................................................................................... อาชีพ ............................................................

โทรศัพท์ ........................................................ จํานวนบุตร ........................... คน

4. ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

ชื่อ - สกุล ............................................................................................. โทรศัพท์ ..............................................................

ความเก่ียวข้อง .....................................................................................

5. คุณวฒิุการศึกษาตามประกาศรับสมคัร : เฉพาะปรญิญาตรหีรือคณุวฒิุอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันและต้องเป็นคุณวฒิุท่ี ก.พ.รับรอง

เท่านั้น

ชื่อปริญญา : .........................................................................................

สาขาวิชา : ............................................................................................ คะแนนเฉล่ียสะสม : .............................................

โดยได้รับ...

รูปถ่าย 1 x 1.5 นิ้ว
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ใชส้าํหรับการสมคัรเป็นลูกจา้งชัว่คราวจากเงินนอกงบประมาณ ตาํแหน่งจดัการงานทัว่ไป สถาบนันิติวทิยาศาสตร์

โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาช่ือ : ......................................................................................................................................

เม่ือวันท่ี : ............. เดือน .................. พ.ศ. ........................... (โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ

ภายในวันท่ีปิดรับสมัคร วันท่ี 29 มกราคม 2564)

6. ข้อมูลการทํางาน/ประสบการณ์การทํางาน

วัน/เดือน/ปี ช่ือและท่ีอยู่ของ

หน่วยงาน

ตําแหน่งงานและ

หน้าท่ีโดยย่อ
เงินเดือน

สาเหตุที่

ลาออกจาก ถึง

7. ข้อมูลการฝึกงาน

วัน/เดือน/ปี
ช่ือและท่ีอยู่ของหน่วยงาน ตําแหน่งงานและหน้าท่ีโดยย่อ

จาก ถึง

8. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ (ระบ)ุ……………..……………………………………………………….......................................................................

คอมพิวเตอร์ (ระบุโปรแกรม/อื่นๆ)……………..……………………………………………………….......................................................

อื่นๆ ....…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการหากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรง

กับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันทีและถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาต้ังแต่ต้น ทั้งนี้การสมัครสอบ

ตามข้ันตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรองความถูกต้อง ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังน้ัน หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมี

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

ลงชื่อ................................................................. ผู้สมัคร

(....................................................................)

ยื่นใบสมัครวันที่ ........... เดือน...............................พ.ศ. ....................
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ใชส้าํหรับการสมคัรเป็นลูกจา้งชัว่คราวจากเงินนอกงบประมาณ ตาํแหน่งจดัการงานทัว่ไป สถาบนันิติวทิยาศาสตร์

สําหรับตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1X1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึง

วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จํานวน 1 รูป (แปะบนใบสมัครในช่องท่ีกําหนดไว)้

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

3. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ

4. สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากผู้มีอํานาจอนุมัติซึ่งเป็นคุณวุฒิท่ีใช้สมัคร

ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัครฉบับนี้ จํานวน 1 ฉบับ

กรณีเป็นหนังสือรับรองซ่ึงออกโดยมหาวิทยาลัยจะต้องระบุวันสําเร็จการศึกษา

5. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์โดยระบุวันสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ

6. สําเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ ท่ีจําเป็นเกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ จํานวนอย่างละ

1 ฉบับ

ท้ังนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครลงนามรับรอง “สําเนาถูกต้อง” ให้ครบถ้วนก่อนทําการส่งไฟล์เอกสาร

การส่งเอกสารการสมัคร ให้ผู้สมัครจัดส่งไฟล์ในรูปแบบ PDF เท่านั้น

สําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบเอกสาร

( ) ครบถ้วน

( ) ไม่ครบถ้วน ขาด

ตรวจสอบคุณวุฒิ

( ) ตรงตามประกาศ

( ) ไม่ตรงตามประกาศ


