
 
หนังสือการแสดงหลกัฐานการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน กพ. 

หรือ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี

 
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว                                     

ขอรับรองเกี่ยวกับหลักฐานผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน 
ก.พ. หรือ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี ในระดับวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทท่ีมีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย เป็นไปตามข้อ 1 หรือ
ข้อ 2 ข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี้ คือ 

 
 ข้าพเจ้ามีหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ

สํานักงาน  ก .พ .  ซึ่ งมีอายุ ไม่ เกิน  2 ปี  หรือ  Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในระดับวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ซ่ึงมีอายุไม่
เกิน 2 ปี ท่ีมีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย นับต้ังแต่วันซ่ึงระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว โดยนับถึง
วันปิดรับสมัคร 

 
 ข้าพเจ้าไม่มีหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของ

สํานักงาน  ก .พ .  ซึ่ งมีอายุ ไม่ เกิน  2 ปี  หรือ  Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในระดับวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทซ่ึงมีอายุไม่เกิน 
2 ปี ท่ีมีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย นับตั้งแต่วันซ่ึงระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว โดยนับถึงวัน
ปิดรับสมัคร และต้องสมัครสอบ Smart for Work ด้วยตนเองผ่านศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยื่นหลักฐานการสมัครภายในวันท่ี............................................................มิฉะน้ัน
จะถูกตัดสิทธ์ิการเข้ารับการคัดเลือก 

 
 
 

ลงชื่อ                                                     0 

     (                                                      ) 

1.                                   /               /               0 
 
 
 



 
 
 
 

ครั้งท่ี ............... /............... 
 
 

 
ตําแหน่งท่ีสมัคร ........................................................................................................................................................... 

 

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

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

สัญชาติ .............................................. เชื้อชาติ ............................................. ศาสนา ................................................ 

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

เลขประจําตัวประชาชน ............................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีติดต่อได้ เลขท่ี ........................................ ตรอก/ซอย............................................................................. 

ถนน ........................................ ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต .............................................. 

จังหวัด ............................................................................ รหัสไปรษณีย์ ...................................................................... 

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

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

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

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

ชื่อ – สกุลบิดา ................................................................................................ อาชีพ ................................................. 

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

การรับราชการทหาร    � ผา่นการเกณฑ์ทหาร    � ยังไม่เกณฑ์ทหารเน่ืองจาก ....................................................... 

บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็วในกรณีเร่งด่วน ................................................................................................ 

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

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

 

รูปถ่าย  

1 น้ิว หรือ 2 น้ิว

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติสว่นตัว 
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วุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญา 

สถานศึกษา 
สาขาวิชาเอกท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้รับ 

ปี พ.ศ. 
ท่ีสําเร็จ 

     

     

     
 

ในระหว่างศึกษาตามนัยข้างต้นได้ทํากิจกรรมต่อไปน้ี คือ (ระบุตามลําดับเวลาก่อนหลังของการทํากิจกรรม) 

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
กรุณาเรียงตามลําดับก่อน – หลัง ของประสบการณ์ในการทํางาน 

หน่วยงาน ตําแหน่ง รายได้ : เดือน 
ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

เหตุท่ีออกจากงาน 
(กรณีออกจากงาน) 

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 

ประวัติการศกึษา 

ประสบการณใ์นการทํางาน 
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ความรู้ภาษาต่างประเทศ 

ภาษา 
พูด อ่าน เขียน 

พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ด ี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก 

          

          
 

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

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

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

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

ความสามารถในการใช้เคร่ืองใช้สํานักงาน .................................................................................................................... 

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

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

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

ปัจจุบันท่านอยูร่ะหว่างการชดใช้ทุนหรือไม่ (โปรดระบุชื่อทุนและระยะเวลาการชดใช้ทุน) 
...................................................................................................................................................................................... 

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

 
 
 

 สําเนาใบปรญิญาบัตรหรือสาํเนาใบรับรองคุณวุฒิ   สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
 สําเนาทะเบียนบาน            สําเนาบัตรประชาชน 

 สําเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย)  
 ใบรับรองแพทย      รูปถาย 1 นิ้วหรือ 2 นิว้ จํานวน 1 รูป 

 หลักฐานผลการสอบผานเกณฑการทดสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. หรือ              

ผลสอบ Smart for Work ของศูนยทดสอบทักษะดานการจัดการแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 หลักฐานการสมัครสอบ Smart for work   หลักฐานอืน่ ๆ (ถามี)..............................................   

 

ความรู ้ความสามารถ และคุณสมบัติพเิศษ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้นน้ันเป็นความจริงทุกประการ และหากมี
ข้อความใดที่ระบุไว้ข้างต้นน้ันไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือหากข้าพเจ้าไม่ส่งหลักฐานประกอบการสมัครสอบ Smart 
for Work (กรณีไม่มีผลสอบ ก.พ. หรือผลสอบ Smart for Work) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดําเนินการใดๆ ในทุกกรณีต่อข้าพเจ้าในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการสมัครงาน, ค่าธรรมเนียม, 
กระบวนการในการสรรหาและจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในครั้งน้ีได้ตามท่ีเห็นสมควร 

 
 

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

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

วันท่ียื่นใบสมัคร ............./......................../............. 
 

หมายเหตุ ข้อความใดที่เน้ือท่ีในใบสมัครไม่พอกรอก ให้ระบุเพิ่มเติมในใบแทรก (ตามท่ีผูส้มัครจัดทําขึ้น) แล้วแนบท้ายใบสมัคร 
 
 
 
 

1. ได้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับใบสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบรายน้ีแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงขอส่ง
งานการเงินเพ่ือได้โปรดรับเงินค่าธรรมเนียมสอบ 

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

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

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

2. งานการเงินได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบไว้แล้ว ตามใบเสร็จเลขท่ี ............................ เล่มท่ี .........................               
วันท่ี .............. เดือน ................................ พ.ศ. ................. จึงขอส่งเอกสารการสมัครสอบคืนงาน
บริหารงานบุคคลเพ่ือดําเนินการต่อไป 

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

      ผู้รับเงิน 

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

สําหรับเจ้าหนา้ท่ี 


