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ติดรูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด 1½ x 2 นิ้ว  
ถ่ายไว้ไม่เกิน  ปี 
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ขนาด 1½ x 2 นิ้ว  
ถ่ายไว้ไม่เกิน  ปี 



การกรอกใบสมัคร 

ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกขอ้ความและลงนามดว้ยลายมือของตนเอง ลายเซ็นชือของผูส้มคัรสอบในใบสมคัร 
และบตัรประจาํตวัสอบเป็นหลกัฐานสาํคญัในการยืนยนัตวับคุคล  ฉะนนั  การเซ็นชือเกียวกบัการสอบทกุครงั
ตอ้งเหมือนกนั 

เอกสารและหลักฐานทจีะต้องนาํมายนืในการสมัครสอบ 
1. ใบสมคัรสอบ ตามแบบฟอรม์ทีคณะกรรมการกาํหนด แนบทา้ยประกาศนี
. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก และไม่ใสแ่วน่ตาดาํ ขนาด ½ x  นิว ซงึถา่ยไวค้รงัเดียวกนัไม่เกิน  ปี

(นบัถึงวนัปิดรบัสมคัร) จาํนวน  รูป  
. สาํเนาปรญิญาบตัร  หรอืประกาศนียบตัร   หรอืหนงัสือรบัรองฉบบัสภามหาวทิยาลยัอนมุติั   

และใบคะแนนแสดงคุณสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งตามทีระบุไวใ้นรายละเอียดของแต่ละตาํแหน่ง   
ตามประกาศรบัสมคัรสอบ  

.  สาํเนาเอกสารการเปลียนคาํนาํหนา้ชือ หรอืเปลียนชือหรอืเปลียนนามสกลุ (ในกรณีทีมีการเปลียน) 
เช่น สาํเนาทะเบียนสมรส สาํเนาหนงัสือหย่า สาํหรบัหญิงทีทาํการสมรสแลว้ เป็นตน้ 

.  สาํเนาบตัรประชาชน  และ สาํเนาทะเบียนบา้น  และใบกองเกินทหาร 

.  เอกสารแสดงความรูค้วามสามารถในการใชเ้ครอืงคอมพิวเตอร ์ เชน่ หนงัสือรบัรองผ่านการอบรม 
หรอื รายวิชาทีเรยีนเกียวกบัคอมพิวเตอร ์ ทีแสดงใน transcript  อยา่งนอ้ย  รายวิชา เป็นตน้ 

.  เอกสารอืน ซงึแสดงคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งตามทีกาํหนดไวใ้นรายละเอียดของแตล่ะ
ตาํแหนง่ ตามประกาศรบัสมคัร  เชน่ หนงัสือรบัรองการทาํงาน  

.  ใบรบัรองแพทยแ์สดงวา่ไม่เป็นโรคตอ้งหา้มตามกฎ ก.พ.อ. วา่ดว้ยโรคทีมีลกัษณะตอ้งหา้มเป็น
ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.  ลงวนัที   ธนัวาคม พ.ศ.  ซงึออกใหไ้ม่เกิน  เดือน 

.  ใหผู้ร้บัรอง ซงึมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พีนอ้งรว่มบิดา มารดา เดียวกนั จาํนวน  ทา่น  ซงึเป็น
ผูรู้จ้กักบัผูส้มคัรเป็นอย่างดี กรอกคาํรบัรองลงในแบบฟอรม์เอกสารลบัทีคณะกรรมการกาํหนด  ทงันี  หนงึใน
จาํนวนผูร้บัรองดงักลา่วตอ้งเป็นขา้ราชการหรอื พนกังานประจาํ  ไม่ตาํกวา่ระดบั  หรอื  หากรบัราชการทหาร 
หรอืตาํรวจ ตอ้งมียศไม่ตาํกวา่รอ้ยเอก 

เฉพาะกรณีระบใุนประกาศฯ

เฉพาะกรณีระบไุวใ้หป้ระกาศรบัสมคัร

หมายเหตุ เอกสารตามขอ้ 6-7 ใหแ้นบเฉพาะกรณีที�ผูส้มคัรมีเอกสารเพิ�มเติมหรอื เฉพาะกรณีที�ประกาศรบัสมคัร 

กาํหนดคณุสมบตัิไว ้วา่ตอ้งมีเอกสารหลกัฐานแสดงคณุลกัษณะเพิ�มเติม

โปรดแนบสาํเนาบตัรผู้รับรอง ประกอบทั�ง 3 ฉบบั



ใบสมัคร 
เลขที ............................. 

คัดเลือกเข ้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ์
 

ตาํแหนง่ที............  ตาํแหน่ง................................................ สงักดั .................................................. 

.  ชือ – นามสกลุ (นาย / นาง / น.ส.)............................................................................ 

     สญัชาติ ...........................................ศาสนา ..........................................................  

     บตัรประชาชน ..................................... ออกให ้ณ อาํเภอ/เขต.................................. 

     จงัหวดั................................................... 

.  เกิดวนัที .............เดือน ...............................พ.ศ.................อาย.ุ.........ปี..........เดือน 

     (นบัถงึวนัปิดรบัสมคัรตอ้งไม่ตาํกวา่  ปีบรบิรูณ)์ 

.  ตาํบลทีเกิด...........................................อาํเภอ........................................ จงัหวดั..................................... 

.  ทีอยู่ปัจจบุนัเลขที................................หมูที่........................ตรอก / ซอย................................................... 

     ถนน................................................................ตาํบล / แขวง .................................................................. 

     อาํเภอ / เขต ......................................จงัหวดั ........................................ รหสัไปรษณีย.์........................... 

     โทรศพัทมื์อถือ.........................................เบอรบ์า้น...................................... 

.  ชือภรรยา หรอืสามี .............................................. สญัชาติ..................................ศาสนา.......................... 

     อาชีพ......................................................... 

.  ชือบิดา ............................................................. สญัชาติ .................................ศาสนา........................... 

      อาชีพ ...................................................... 

     ชือมารดา ........................................................ สญัชาติ .................................ศาสนา............................ 

       อาชีพ..................................................... 

.   วฒุกิารศกึษาตรงตามตาํแหนง่ทีสมคัร คือ .....................................สาขาวิชาเอก...................................... 

      ไดร้บัอนมุติัผลการศกึษาแลว้  เมือวนัที............เดือน.........................พ.ศ...............(ไม่หลงัวนัปิดรบัสมคัร) 

      จากสถานศกึษาชือ.................................................................ตงัอยู่จงัหวดั............................................ 

      ไดค้ะแนนเฉลียสะสม..............................และไดแ้นบหลกัฐานการสาํเรจ็การศกึษา พรอ้มทงัไดล้งชือรบัรอง 

      สาํเนาถกูตอ้งมาเพือประกอบการยืนใบสมคัรดว้ยแลว้ 
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.   วฒุกิารศกึษาสงูสดุทีขา้พเจา้ไดร้บั คือ .................................................................................................... 

.   ความรูค้วามสามารถพิเศษ  ................................................................................................................... 

. รูภ้าษาตา่งประเทศ ภาษาใด เพียงใด ..................................................................................................... 

. ขณะนีมีอาชีพอะไร ณ ทีใด .................................................................................................................... 

. ไดเ้คยทาํงานอะไรมาบา้งแลว้ ................................................................................................................ 

. เคยรบัราชการเป็นขา้ราชการ ............................................................. ตาํแหนง่ ...................................... 

      แผนก ...............................................กอง .....................................................กรม.................................. 

      กระทรวง.................................................... ออกจากราชการเพราะ ........................................................ 

      เมือวนัที ...........................................................................................ไดร้บับาํเหน็จ บาํนาญ หรอืเบียหวดั 

      จากกระทรวง.............................................................................เป็นเงิน..........................................บาท 

      ขณะนีไดร้บัเบียหวดั.......................................................บาํเหนจ็บาํนาญที............................................. 

. ขา้พเจา้ขอสมคัรสอบแข่งขนั หรอืคดัเลือกเขา้เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ และไดส้ง่  

      คา่ธรรมเนียมการสมคัรสอบ เป็นเงิน ................................. บาท   มาพรอ้มใบสมคัรนีแลว้ 

. ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คณุสมบติัทวัไปตามขอ้   แหง่ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  

      วา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคลสาํหรบัพนกังานมหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ.  

      ลงวนัที  ตลุาคม พ.ศ.    และคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทีสมคัรสอบตรงตาม ประกาศรบัสมคัร 
      และขอ้ความทีแจง้ไวใ้นใบสมคัรนีถกูตอ้งเป็นความจรงิทกุประการ  หากปรากฏวา่ขา้พเจา้มีคณุสมบติั 
     ดงักลา่วไมต่รงตามประกาศรบัสมคัร  ใหถื้อวา่ขา้พเจา้เป็นผูข้าดคณุสมบติัในการสมคัรสอบครงันี  

   

 

 

    ลงลายมือชือ ..........................................................  ผูส้มคัร 

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

       วนัที ............เดือน ................................. พ.ศ................ 


