
 

Knowledge and Professional Development Department    

990 อาคารอับดลุราฮมิ  ชัน้ 5 และชัน้ 21 -25 ถนนพระราม 4  แขวงสลีม  เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500   

โทรศัพท ์: 02 636 2000 ตอ่ 8778    

E-mail : KPD@bakermckenzie.com  www.bakermckenzie.com/en/careers 

 

Name  Mr. / Ms.  (English)    Nickname    

ชือ่  นาย / นางสาว (ไทย)      ชือ่เลน่     

ทีอ่ยูปั่จจบุนั 
Current address   

  โทรศพัท ์(บา้น)  (มอืถอื)   
Telephone (home) (Mobile number)  

Email address    
วนัเดอืนปีเกดิ 

Date of birth 
  

อาย ุ

Age 
  

สถานทีเ่กดิ 

Place of birth 
  

เลขทีบ่ตัรประชาชน  

ID number 
  

วนัทีแ่ละสถานทีอ่อกบตัร 

Date and place of issuing 
  

ชือ่บดิา 

Father's name 
  

สถานทีท่ างาน 

Company 
  

ชือ่มารดา 

Mother's name 
  

สถานทีท่ างาน 
Company   

บคุคลอา้งองิ Reference 
 
 

  

ชือ่ Name  ชือ่องคก์ร / บรษัิท Organization / Company  ต าแหน่ง Position  ความสมัพนัธ ์Relationship 

ในกรณีฉุกเฉนิ  โปรดตดิตอ่ (ชือ่)  
In an emergency, please contact  (name) 

 

โทรศพัท ์Telephone  ความสมัพนัธ ์Relationship  

ประวตักิารศกึษา / Educational background 

ชือ่โรงเรยีนมธัยมปลาย และมหาวทิยาลยั 

Institution (high school and university) 

ปีการศกึษา (ปีทีเ่ริม่ถงึปีทีจ่บ) 

From - To (MM/YY) 

วชิาเอก 

Major 

เกรดเฉลีย่ 

Grade / GPA 

    

    
 

ประเภทงานทีส่นใจ (ในการฝึกงาน) เรยีงล าดับ 1-3 โดย 1 คอืสายงานกฎหมายทีท่า่นสนใจทีส่ดุลงลงในกรอบดา้นบนของแตล่ะกลุม่งาน / 
Practice areas of interest (during the clerkship), please indicate the order of priority by marking 1, 2 or 3 in the boxes above  
your preferred practice areas 

 

Corporate and Commercial 
Practice Group 

 

Dispute Resolution 
Practice Group 

 

Financial Services 
Practice Group 

 

Intellectual Property 
Practice Group 

 

Tax 
Practice Group 

− General Commercial 

− Insurance  

− Labour       

− Government Projects 

− Real Estate & Property 
Development 

− Environment and Natural 
Resources 

− Pharmaceutical & 
Healthcare 

− Arbitration Dispute  

− Administrative Dispute   

− Commercial Dispute  

− Construction Dispute 

− Labour Dispute 

− Financial Dispute  

− IP & IT Dispute  

− Tax Dispute 

− Banking & Finance 

− Energy, Chemical, 
Mining, and 
Infrastructure 

− Capital Market 

− Intellectual Property 

− Information 
Technology, 
Communication, and 
Telecommunications 

− Direct Tax 

− International Tax 

− Indirect Tax and 
Customs 

− Tax Controversy  

− Wealth Management 

 

ขา้พเจา้รับรองวา่ ขอ้ความและขอ้มูลขา้งตน้นัน้ถกูตอ้งและเป็นความจรงิทกุประการ หากปรากฏว่าขอ้ความหรอืขอ้มลูใดไมต่รงกับความเป็นจรงิ 

ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้ านักงานฯ ด าเนนิการตามทีเ่ห็นสมควร  

I certify that the above information is correct and true in all respects. If it is found that any information is contrary to the truth, 
I agree that the firm may take action as deemed appropriate. 

ลายมอืชือ่ผูส้มัคร / Applicant's signature     วันที ่/ Date    

 
 

     

Application for Summer Clerkship 2019 

รบัใบสมคัรถงึวนัที ่30 กนัยายน 2561 
Application can be submitted up until 30 September 2018 
 

mailto:KPD@bakermckenzie.com
http://www.bakermckenzie.com/en/careers


 
 

 

 

ขอใหท้า่นตอบค าถามขอ้ 1 และขอ้ 2 ตามทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง โดยขอใหแ้นบค าตอบมาพรอ้มกบัใบสมัคร  

Please answer questions 1 and 2 below in a separate document, and submit the answers with the 
application.  

 

1. ทา่นคดิวา่คณุสมบตัขิอ้ใดตอ่ไปนีส้ าคญัทีส่ดุในการเป็นนสิติ/นักศกึษาฝึกงานในส านักงานกฎหมาย (กรุณา
เลอืกเพยีงหนึง่ขอ้เทา่นัน้) พรอ้มทัง้ใหเ้หตผุลประกอบ โดยมคีวามยาวไมเ่กนิ 600 ค า 

 In your opinion, which of the following qualities is the most important for a clerkship at a law 
firm, and why? (Please choose only one, and answer in 600 words or less.)   

 

- ความรูด้า้นกฎหมาย / Legal knowledge 

- ความเขา้ใจเกีย่วกบัธรุกจิของบรษัิทลกูความ / Understanding of the client's business 

- ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ้ ืน่ / Ability to work with others 

- ความสามารถในการบรหิารเวลา / Time management 

- อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ / Other (please specify) 

 

2. ค าถามกฎหมาย 

 Legal questions  

   ขอใหท้า่นเลอืกตอบค าถามกฎหมายขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ โดยมคีวาม
ยาวไมเ่กนิ 600 ค า  

  Please select one of the questions below to answer in 600 words or less in Thai or English. 

 

2.1 จงอธบิายหลักการอดุชอ่งวา่งของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์  

 Please explain how to fix a gap of law under the Civil and Commercial Code. 

2.2 ทา่นมคีวามเห็นดว้ยหรอืไม่กบัหลกั "ความไมรู่ก้ฎหมาย  จะอา้งเป็นขอ้แกต้ัวไม่ได"้ 

 Do you agree with the legal principle “ignorantia juris non excusat”? 

2.3  ทา่นมคีวามเห็นอย่างไรทีป่ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยก์ าหนดอายคุวามในการใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง

แตล่ะประเภทไวแ้ตกตา่งกนั  

 The Civil and Commercial Code prescribes different statute of limitation periods for 
different types of claims. What is your opinion on this? 

 

 

สง่ใบสมคัรและเอกสารไดท้างไปรษณีย ์ หรอืสง่ดว้ยตัวเองที ่ชัน้ 5 อาคารอบัดลุราฮมิ  หากตอ้งการสง่ทาง email กรณุาแจง้ไปที ่

KPD@bakermckenzie.com กอ่น เพือ่ทีส่ านักงานจะไดส้ง่ link ส าหรับการแนบเอกสารการสมคัรฝึกงานภาคปฏบิตั ิ

 

The application form and supporting documents can be submitted by post or delivered to our office on the 5th floor of 

Abdulrahim Place. If you would like to submit by email, please send your request to KPD@bakermckenzie.com so that 

we can send a link to you for uploading the application and supporting documents.   

 

เอกสารทีต่อ้งยืน่พรอ้มใบสมคัร / Supporting documents: 

 รปูถา่ยขนาด 1 นิว้ (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) / One 1" photo taken within the last six months 

 ใบรายงานผลการศกึษา / Transcript 

 ประวตัโิดยยอ่  / Resume 

 กระดาษค าตอบ / Answer sheet 

 คลปิวดีโีอแนะน าตัว เวลา 2 นาท ี(เลอืกสง่หรอืไมก็่ได)้ / VDO clip introducing yourself (optional) 

mailto:KPD@bakermckenzie.com%20ก่อน
mailto:KPD@bakermckenzie.com

