
 

 

 

 

 

ใบสมคัรสอบแข่งขนับุคคลทัว่ไป  

เพือ่บรรจุและแต่งตั้งเขา้รบัราชการ(ลูกจา้งประจ า)  

สงักดัส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย 

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ที่บริหารงานการผลิต 3 

 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย 
 

 ด้วยข้าพเจ้าฯ ขอสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับ

ราชการเป็นลูกจ้างประจ าสงักดัส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย จึงขอแจ้งรายละเอยีดเพ่ือ

ประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
 

1. ประวติัส่วนตวั 

 1.1  ชื่อ-นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว) ……………………………………………………………………………………… 

    เพศ       ชาย      หญิง  สัญชาติ  …………………………… ศาสนา ………………………………………………… 

 1.2  เกิด วันที่……….. เดือน ………………………….พ.ศ. ………………….…  อายุ …….…...… ปี ……………เดือน 

           (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   สถานที่เกดิจังหวัด……………………………………………………………….. 

 1.3 บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่ …………………………………………………………………………………………...…………. 

ออกให้โดย ……………………………………………………..…………...จังหวัด ……………………………………………………. 

วันออกบัตร …………………………………………………………..…..วันหมดอายุ ……..………………………………………… 

 1.4 สถานภาพการสมรส      โสด       สมรส      หม้าย      หย่า 

 ช่ือสามี / ภรรยา …………………………………………………………………………………...สญัชาติ…………………………….. 

 อาชีพ ……………………………………………………..บุตร       ไม่มี            มี …………..……… คน 

 ช่ือบิดา ………………………………………………………..สญัชาติ………………………….อาชีพ ……………………………………. 

 ช่ือมารดา …………………………………………………...สญัชาติ……………….…………อาชีพ ……………………………………. 

 1.5 ทีอ่ยู่ปัจจุบนัที่ติดต่อไดส้ะดวก  บ้านเลขที่………………………… หมู่ ………. ตรอก/ซอย………………………… 

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

 จังหวัด ……………………………………รหัสไปรษณีย์ ………………………………….โทรศัพท…์…………...…………………… 

    โทรศัพทเ์คล่ือนที่ ……………………………………………...……โทรสาร ……………………………………….…...…………….. 

 1.6 ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น บ้านเลขที่………………………… หมู่ …………. ตรอก/ ซอย…………..…..…………………… 

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

 จังหวัด ………………………………………รหัสไปรษณีย์ …………………………………. 

/1.7 อาชีพ…… 

 

ติดรูปถ่าย 

1 น้ิว 

เลขประจ าตัวสอบ……………………. 
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1.7  อาชีพ    ยังไม่มี   ก าลังศึกษาต่อ……………………………..…..………….. 

    ลูกจ้าง /พนักงานของรัฐ 

     ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง……………………………………………………………... 

     ข้าราชการประเภทอื่น     ต าแหน่ง……………………………………………………………….. 

     อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………....……… 

  สถานที่ท  างาน……………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 ที่อยู่เลขที่……………………..หมู่………….ถนน…………………………………. ต าบล/แขวง………………………………….  

 อ าเภอ/เขต………………………………….จังหวัด ……………………………..…รหัสไปรษณีย์ ………..…………………… 

        โทรศัพท ์…………………………………………………….. 

2. ประวติัการศึกษา (กรอกทุกวุฒิทีไ่ดร้บัและแนบส าเนาเฉพาะวุฒิการศึกษาทีใ่ชส้มคัรสอบแข่งขนั   

     มาพรอ้มใบสมคัร) 

ระดบั ชื่อวุฒิทีไ่ดร้บั 
สาขา/วิชาเอก

(ถา้มี) 

คะแนนเฉลีย่

ตลอดหลกัสูตร 
ชื่อสถานศึกษา 

ปีทีส่ าเร็จ 

การศึกษา 

      

      

      
 

3. ประวติัการท างาน / ฝึกงาน 

ชื่อสถานทีท่ างาน  

/ฝึกงาน 
ต าแหน่ง/ ลกัษณะ

งาน 

เงินเดือน

สุดทา้ยก่อน

ออก 

ระยะเวลา

ตั้งแต่….....ถึง…....... 
เหตุผลทีอ่อก 

     

     

     

4. ความรูค้วามสามารถพเิศษ 

 4.1 ภาษาต่างประเทศ 

 ภาษา  ระดับการใช้งาน 

 (1)…………………………………………………………………………………       ดี          ปานกลาง         พอใช้ 

 (2)…………………………………………………………………………………       ดี          ปานกลาง         พอใช้ 

 (3)…………………………………………………………………………………       ดี          ปานกลาง         พอใช้ 

/4.2 ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์……… 
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 4.2 ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.3 งานอดิเรก ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 4.4 อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการ        

      อ้อยและน า้ตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2533 และเป็นผู้มีคุณสมบัติ  

      เฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ขอสมัครสอบแข่งขันในคร้ังน้ี 

 ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร / หลักฐานที่ลงลายมือช่ือ รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ดังน้ี 

 (1) รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ านวน 3 รูป 

 (2) ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ 

 (3) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนใบปริญญาบัตรและใบระเบียนผลการเรียน จ านวน 1 ฉบับ 

 (4) หนังสอืรับรองว่าเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 

  (5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 

 (6) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

 (7) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว - นามสกุล 

 (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                            ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.  ข้าพเจ้าให้ค ารับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครน้ีเป็นความจริงถูกต้องทุกประการ หากข้อความ      

      ดังกล่าว ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่มีเรียกร้องสิทธใิด ๆ ทั้งสิ้น ในการสอบคัดเลือกคร้ังน้ี 

 

 

 (ลงช่ือ) ………………………………………………………………. ผู้สมัคร 

(                                          ) 

                                                            วันที่ ………….เดือน……………………….. พ.ศ……………….. 

 

หลักฐานครบถ้วน  ไม่ครบเน่ืองจาก …………………. 

…………………………………………………………………………………. 

(ลงช่ือ) …………………………………………………. ผู้สมัคร 

       (…………………………………………………….) 

(ลงช่ือ) ………………………………………………  ผู้ตรวจเอกสาร 

       (…………………………………………………….) 

(ลงช่ือ) ……………………………………………….เจ้าหน้าที่รับสมัคร                   

       (…………………………………………………….) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งของผู้สมัครแล้ว 

       มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน 

      ไม่มีสทิธิ์เพราะ ………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 (ลงช่ือ) …………………………………………เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 

 ………………/…………………………………/…………………………….. 

 

 


