
                                                                                        เลขประจ ำตัวสอบ  
 
                        (ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่กรอก) 

ใบสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ/พนักงำนมหำวิทยำลัย หรือ 
เพื่อจ้ำงบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ในมหำวิทยำลัยสุโขทยัธรรมำธิรำช 

 
 
1. ชื่อและนำมสกุล  (นำย, นำง, นำงสำว)…………………………………………………………………………………… 
2. เกิดวันที่…………เดือน…………………………พ.ศ..………… ปัจจบุันอำยุ…………ปี  (อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ ์นับถึงวันปิดรับสมคัร) 
3. สถำนทีท่ี่ติดต่อไดส้ะดวกรวดเร็ว…………………………………………..…………….  ตรอก/ซอย……………………………………... 

ถนน……………………………….   ต ำบล/แขวง…………………………….………...  อ ำเภอ/เขต……………………………………... 
จังหวัด…………………………….   รหัสไปรษณีย…์…………………….…………....  โทรศัพท…์……………………………………... 
 

4. 
 
 
 
       
     (ประกำศนยีบัตรหรือปริญญำที่ใช้สมัคร จะต้องผ่ำนกำรพจิำรณำอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจก่อนวันสอบสัมภำษณ์) 
 

5.   ได้รับกำรอบรมหรือดูงำนเก่ียวกับ…………………………………………..……….  ที่…………………………………  เมื่อ……………………….. 
6. มีควำมรู้พิเศษอะไรบ้ำง………………………………………..……………..………………………………………………………………………………….. 
7. ได้เคยท ำงำนในธุรกิจเอกชน หรือองค์กำรรัฐบำล หรือรัฐวิสำหกิจ ที่…………………….……………………………………………………… 

ลักษณะของงำน……………………………..……………………………...………  ออกจำกงำนเพรำะ………………………………………………… 
8. อำชีพปัจจบุัน…………………………………………..…...……….  ต ำแหน่ง……………………….……….………………  อำยุงำน……………… ปี 

สถำนทีท่ ำงำน กรม/บริษัท……………………………….…………  กอง/แผนก………………………….………………  โทรศัพท…์…………….. 
และไดป้ฏิบัติหนำ้ที่เก่ียวกับงำน…………………………………………………………..……………………………..……………………………….……… 
หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวกับต ำแหน่งสมัครสอบ คือ……………………………………………………………………...………………………………………... 

9. ข้ำพเจ้ำขอสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ/พนักงำนมหำวิทยำลัย หรือเพื่อจ้ำงบุคคลเปน็
พนักงำนมหำวิทยำลัยในมหำวทิยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

         เลขที่ต ำแหน่ง           ชื่อต ำแหน่ง                    คุณสมบัติเฉพำะ  
   ............................................................………….…………………………………….………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ : ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547 / เป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนตำมข้อ 9 และข้อ10 แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบคุคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.2547 
และมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่สมัครสอบตรงตำมประกำศรับสมัครสอบและข้อควำมที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้อง และเป็นควำมจริงทุกประกำร  หำกปรำกฏ
ว่ำข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติดังกล่ำว ไม่ตรงตำมประกำศรับสมัครให้ถือว่ำขำ้พเจ้ำเปน็ผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบคร้ังนี้       

         (ลงชื่อ)……………………………………ผู้สมัคร 
                (……………………………………..) 
              ยื่นใบสมัครสอบ วันที…่……..เดือน…………..……..พ.ศ…………. 

      

 

  ตดิรปูถ่าย 

ชือ่ประกาศนียบตัรหรอื 
ปรญิญาทีไ่ดร้บั 

……………………………
…………………………... 

สาขาหรอืวชิาเอก 

 
…………………………
………………………… 

วชิาโท 

 
…………………………
………………………… 

สถานศกึษา 
 

…………………………
………………………… 

ปีทีส่ าเรจ็ 
การศกึษา 

………………
……………… 



         - 2 – 
คุณสมบัติทั่วไปตำมข้อ 9 และข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำช ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย 
พ.ศ.2547 
 ข้อ 9 ผู้ทีจ่ะได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้ 

(1) มีสญัชำติไทย 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปี  
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยตำมรัฐธรรมนญู ด้วยควำมบริสุทธ์ิใจ 

 ในกรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเปน็คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำอนุมตัิให้บรรจุแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัยที่ขำดคุณสมบตัิตำม (1) 
หรือ (2) ได ้

ข้อ 10 นอกจำกมีคุณสมบัตติำมขอ้ 9 แล้วพนักงำนมหำวิทยำลัยจะต้องไม่มลีักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี ้
(1) เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีในพรรคกำรเมือง 
(2) เป็นผู้มหีนี้สินล้นพ้นตัว 

            (3) เป็น หรือ เคยเป็นบคุคลลม้ละลำย 
            (4) เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสยีหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

(5) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือสตฟิั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกำยหรือจิตไม่ปกต ิ
(6) เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรอืในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่สังคม  วัณโรคในระยะอันตรำยโรคเท้ำช้ำงในระยะที่

ปรำกฏอำกำร เป็นที่น่ำรังเกียจแก่สังคม  โรคติดยำเสพตดิให้โทษ โรคพิษสุรำเรื้อรัง   
  (7) เป็นผู้อยูร่ะหว่ำงถูกพักงำน พักรำชกำร หรือสั่งให้หยุดงำนเป็นกำรชั่วครำวในลักษณะเดียวกันกบัพักงำน หรือพักรำชกำร 

(8) เป็นผู้เคยได้รับโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผดิที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิด
ลหุโทษ 

(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือจำกองค์กำรมหำชนเพรำะกระท ำผดิวินัย 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจำกหน่วยงำนเอกชนเพรำะเหตุทุจรติหรือประพฤติมิชอบ 

หมำยเหตุ  : 
1. หลักฐำนที่จะต้องน ำมำแสดงในวันสมัครสอบ  คือ  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตำสดี ำ ขนำด 3 x 4  ซ.ม. ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 

เดือน จ ำนวน 3 รูป และหลักฐำนกำรศึกษำท่ีแสดงว่ำส ำเร็จกำรศึกษำ 
2. หลักฐำนแสดงคุณสมบตัิทั่วไป และคุณสมบัตเิฉพำะที่จะต้องน ำมำมอบให้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดตำมประกำศรับสมัครสอบ คือ 

(1) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือสูติบตัร หรือบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือใบส ำคัญทหำรกองเกิน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง พร้อมส ำเนำ 1 ฉบับ 
(2) ใบสุทธิ หรือใบประกำศนยีบัตร และใบรับรองผลกำรเรียน (Transcript) แสดงคณุสมบตัิเฉพำะตำมทีใ่ช้สมัครสอบ พร้อมส ำเนำ

อย่ำงละ 1 ฉบับ 
(3) หนังสือรับรองประสบกำรณ ์กรณทีี่ระบุไว้ในประกำศรับสมัคร 

หำกพ้นระยะเวลำที่ก ำหนดไว ้จะถือว่ำขำดคุณสมบัต ิทั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบรับรองส ำเนำถูกต้องในส ำเนำเอกสำรทุกฉบับท่ีน ำไปยื่น 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที ่
1.ได้ตรวจรำยละเอียดเก่ียวกับใบสมัครสอบและ 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบรำยนีแ้ล้ว เห็นว่ำถูกต้อง   
มีสิทธิที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในครั้งนี้ได้ จึงขอส่ง 
กองคลังเพื่อได้โปรดรับเงินคำ่ธรรมเนียมสอบ  
วุฒ ิปริญญำตรี / โท    
ต ำแหน่งที…่………… จ ำนวน   1   ต ำแหน่ง 
เป็นเงิน   100   บำท 
     …………..………………………………. 
                   เจ้ำหน้ำที่รับสมคัร 
            ….……./…………../………….. 

2. กองคลังได้รับเงนิค่ำธรรมเนยีมสอบไว้    
   แล้ว ตำมใบเสร็จ 
   เลขที่…………เล่มที…่…………….. 
   วันที…่….…………………………… 
   จึงขอส่งเอกสำรกำรสมัครสอบคืน 
   กองกำรเจ้ำหน้ำที ่เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 
 
    ……………………………………. 
                     ผู้รับเงิน 
       ………../…………../………….. 

3. ได้ตรวจสอบคุณสมบัต-ิ 
    ทั่วไป และคุณสมบัต-ิ    
    เฉพำะ ของผู้สมัครสอบ 
    ในใบสมัครแล้ว 
    ปรำกฏว่ำ  
[   ]  มีสิทธิสอบได ้
[   ]  ไม่มีสิทธสิอบ 
…………………………. 
           ผู้ออกบัตร 
………/………./……… 

 


