
หนังสือการแสดงหลักฐานการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน กพ. 
หรือ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว                                     

ขอรับรองเกี่ยวกับหลักฐานผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.) ของส านักงาน 
ก.พ. หรือ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี ในระดับวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย เป็นไปตามข้อ 1 หรือ
ข้อ 2               ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ คือ 

1. ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบ
ทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในระดับวุฒิปริญญาตรีหรือ                 
ปริญญาโท ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ที่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย นับตั้งแต่วันซึ่งระบุในหลักฐานสอบผ่าน
เกณฑ์ดังกล่าว โดยนับถึงวันปิดรับสมัคร 

 
ลงชื่อ                                                     0 

     (                                                      ) 

                        /               /               0 
 

2. ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้าน
การจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในระดับวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท               
ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ที่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย นับตั้งแต่วันซึ่งระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว 
โดยนับถึงวันปิดรับสมัคร 

 
ลงชื่อ                                                     0 

     (                                                      ) 

3.                                   /               /               0 
 
 
 



 
 
 

 
คร้ังที่ ............... /............... 

 
 

 
 
ต าแหน่งที่สมัคร ............................................................................................................................. .............................. 

 

ชื่อ นาย, นาง, นางสาว .................................................................. นามสกุล .............................................................. 

ชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษ ............................................................................................................................................... 

สัญชาต ิ.............................................. เชื้อชาต ิ............................................. ศาสนา ................................................ 

เกิดวันที่ ..................... เดือน ...................................... พ.ศ. .......................... อายุ ............ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

เลขประจ าตัวประชาชน ............................................................................................................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบันที่ตดิต่อได ้เลขที่ ........................................ ตรอก/ซอย............................................................................. 

ถนน ........................................ ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต .............................................. 

จังหวัด ............................................................................ รหัสไปรษณีย ์...................................................................... 

โทรศัพท์ .......................................................................... โทรศัพท์มือถือ.....................................................................  

E-Mail …......................................................................................................................................................................  

สถานภาพสมรส � โสด � สมรส � อื่น ๆ ............................................................................................................... 

ชื่อ – สกุลคู่สมรส ........................................................................................... อาชีพ .................................................. 

ชื่อ – สกุลบดิา ................................................................................................ อาชีพ ................................................. 

ชื่อ – สกุลมารดา ............................................................................................ อาชีพ .................................................. 

การรับราชการทหาร    � ผ่านการเกณฑ์ทหาร    � ยังไม่เกณฑ์ทหารเนื่องจาก ....................................................... 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็วในกรณีเร่งด่วน ................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ .......................................... 
 

 

รูปถ่าย  

ขนาด 1 นิ้ว 

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติส่วนตัว 
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วุฒิการศึกษา 
ระดับปรญิญา 

สถานศึกษา 
สาขาวิชาเอกที่ส าเร็จ

การศึกษา 

คะแนน 
เฉลี่ยที่ 
ได้รับ 

ปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จ 

     

     

     
 

ในระหว่างศึกษาตามนัยข้างตน้ได้ท ากิจกรรมต่อไปนี้ คือ (ระบุตามล าดับเวลาก่อนหลังของการท ากิจกรรม) 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
กรุณาเรียงตามล าดับก่อน – หลัง ของประสบการณ์ในการท างาน (กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบทกุช่อง) 

หน่วยงาน (สถาบัน/บริษทั) ต าแหน่ง รายได้ : เดือน 
ระยะเวลาที ่
ปฏิบัติงาน 

เหตุที่ออกจากงาน 
(กรณีออกจากงาน) 

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 

ประวัติการศึกษา 

ประสบการณ์ในการท างาน 
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ความรู้ภาษาต่างประเทศ 

ภาษา 
พูด อ่าน เขียน 

พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก 

          

          
 

ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ............................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

คามสามารถทางด้านกีฬา ............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ......................................................... 

ความสามารถในการใช้เคร่ืองใช้ส านักงาน .................................................................................................................... 

................................................................................................................ ...................................................................... 

ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ............................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. .................................... 

ปัจจุบันท่านอยู่ระหว่างการชดใช้ทุนหรือไม่ (โปรดระบุชื่อทุนและระยะเวลาการชดใช้ทุน) 
...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... .................. 
               

 
 
 

 ส ำเนำใบปรญิญำบตัรหรอืส ำเนำใบรบัรองคุณวฒุิ   ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript)  

 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น            ส ำเนำบตัรประชำชน 

 ส าเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย)  

 ใบรบัรองแพทย ์      รูปถำ่ย 1 น้ิวหรอื 2 น้ิว จ ำนวน 1 รูป 

 หลกัฐำนผลกำรสอบผ่ำนเกณฑก์ำรทดสอบภำคควำมรูค้วำมสำมำรถทัว่ไป (ภำค ก.) ของส ำนักงำน ก.พ. หรือ               

ผลสอบ Smart for Work ของศูนยท์ดสอบทกัษะดำ้นกำรจดักำรแห่งมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

 หลกัฐำนกำรสมคัรสอบ Smart for work   หลกัฐำนอืน่ ๆ (ถำ้มี)..............................................   

ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติพิเศษ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ  และหากมี
ข้อความใดที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือหากข้าพเจ้าไม่ส่งหลักฐานประกอบการสมัครสอบ Smart 
for Work (กรณีไม่มีผลสอบ ก.พ. หรือผลสอบ Smart for Work) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด าเนินการใดๆ ในทุกกรณีต่อข้าพเจ้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน , ค่าธรรมเนียม, 
กระบวนการในการสรรหาและจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ได้ตามที่เห็นสมควร 

 
 

ลงชื่อ ................................................................... 

  (.................................................................) 
   ผู้สมัคร 

วันที่ยื่นใบสมัคร ............./......................../............. 
 

หมายเหตุ ข้อความใดที่เนื้อที่ในใบสมัครไมพ่อกรอก ให้ระบุเพิ่มเติมในใบแทรก (ตามที่ผูส้มัครจัดท าขึ้น) แล้วแนบท้ายใบสมัคร 
 

 
 
 

1. ได้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับใบสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบรายนี้แล้ว  เห็นว่าถูกต้องจึงขอส่ง
งานการเงินเพื่อได้โปรดรับเงินค่าธรรมเนียมสอบ 

 
รวมเป็นเงิน ........................................................ บาท 
               ........................................................ 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

............../...................../............ 
 

2. งานการเงินได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบไว้แล้ว ตามใบเสร็จเลขที่ ............................ เล่มที่ .........................               
วันที่  .............. เดือน  ................................ พ .ศ . ................. จึงขอส่งเอกสารการสมัครสอบคืนงาน
บริหารงานบุคคลเพื่อด าเนินการต่อไป 

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

      ผู้รับเงิน 

.............. /........................./........... 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 


