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ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/น.ส.) .............................................................................................
วุฒิที่ใช้ สมัคร ........................................................................................................................
ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด 1½ x 2 นิว้
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

ตาแหน่งที่ ...........ตาแหน่ง.................................................สังกัด...........................................
ลายเซ็นผู้สมัคร ..................................................................................
ดูรายชื่อ เลขที่ประจาตัวสอบ และตารางสอบ สถานที่สอบในวันที่ ............................................
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การกรอกใบสมัคร
ผู้สมัครจะต้ องกรอกข้ อความและลงนามด้ วยลายมือของตนเอง ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครสอบในใบสมัคร
และบัตรประจาตัวสอบเป็ นหลักฐานสาคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนัน้ การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการสอบทุกครัง้
ต้ องเหมือนกัน
เอกสารและหลักฐานที่จะต้ องนามายื่นในการสมัครสอบ
1. ใบสมัครสอบ ตามแบบฟอร์ มที่คณะกรรมการกาหนด แนบท้ ายประกาศนี ้
2. รูปถ่ายหน้ าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1½ x 2 นิ ้ว ซึง่ ถ่ายไว้ ครัง้ เดียวกันไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิ ดรับสมัคร) จานวน 3 รูป

3. สาเนาปริ ญญาบัตร หรื อประกาศนียบัตร หรื อหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
และใบคะแนนแสดงคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดของแต่ละตาแหน่ง ตามประกาศ
รับสมัครสอบ

4. สาเนาเอกสารการเปลี่ยนคานาหน้ าชื่อ หรื อเปลี่ยนชื่อหรื อเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน)
เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาหนังสือหย่า สาหรับหญิงที่ทาการสมรสแล้ ว เป็ นต้ น
5. สาเนาบัตรประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้ าน และใบกองเกินทหาร
6. เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เช่น หนังสือรับรองผ่านการอบรม
หรื อ รายวิชาที่เรี ยนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่แสดงใน transcript อย่างน้ อย 1 รายวิชา เป็ นต้ น
7. เอกสารอื่น ซึง่ แสดงคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดของแต่ละ
ตาแหน่ง ตามประกาศรับสมัคร เช่น หนังสือรับรองการทางาน
8. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้ องห้ ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้ วยโรค พ.ศ.2553
ซึง่ ออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน
9. ผู้รับรอง จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผู้ร้ ูจกั กับผู้สมัครเป็ นอย่างดี ทีม่ ิใช่ บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้อง
ร่วมบิดา มารดา เดียวกัน กรอกคารับรองตามแบบฟอร์ มที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทังนี
้ ้ หนึง่ ในจานวนผู้รับรอง
ดังกล่าวต้ องเป็ นข้ าราชการ ไม่ต่ากว่าระดับ 4 หากรับราชการทหาร หรื อ ตารวจ ต้ องมียศไม่ต่ากว่าร้ อยเอก
หรื อ พนักงานประจา
หมายเหตุ

ชาระค่าสมัคร.......................บาท ใบสาคัญเล่มที่ .......................... เลขที่ ...................
ลงวันที่..................................แล้ ว .............................. เจ้ าหน้ าที่

ใบสมัคร
เลขที่ .............................

คัดเลือกเข้ าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตาแหน่งที่............ ตาแหน่ง................................................ สังกัด ..................................................
ตาแหน่งที่............ ตาแหน่ง................................................ สังกัด ..................................................
1. ชื่อ – นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.)............................................................................
สัญชาติ ...........................................ศาสนา ..........................................................
บัตรประชาชน ..................................... ออกให้ ณ อาเภอ/เขต..................................
จังหวัด...................................................
2. เกิดวันที่ .............เดือน ...............................พ.ศ.................อายุ..........ปี ..........เดือน

ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด 1½ x 2 นิว้
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

(นับถึงวันปิ ดรับสมัครต้ องไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์)
3. ตาบลที่เกิด...........................................อาเภอ........................................ จังหวัด.....................................
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่................................หมูท่ ี่........................ตรอก / ซอย...................................................
ถนน................................................................ตาบล / แขวง ..................................................................
อาเภอ / เขต ......................................จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์............................
โทรศัพท์มือถือ.........................................เบอร์ บ้าน......................................
5. ชื่อภรรยา หรื อสามี .............................................. สัญชาติ..................................ศาสนา..........................
อาชีพ.........................................................
6. ชื่อบิดา ............................................................. สัญชาติ .................................ศาสนา...........................
อาชีพ ......................................................
ชื่อมารดา ........................................................ สัญชาติ .................................ศาสนา............................
อาชีพ.....................................................
7. วุฒิการศึกษาตรงตามตาแหน่งที่สมัคร คือ .....................................สาขาวิชาเอก......................................
ได้ รับอนุมตั ผิ ลการศึกษาแล้ ว เมื่อวันที่............เดือน.........................พ.ศ...............(ไม่หลังวันปิ ดรับสมัคร)
จากสถานศึกษาชื่อ.................................................................ตังอยู
้ จ่ งั หวัด............................................
ได้ คะแนนเฉลี่ยสะสม..............................และได้ แนบหลักฐานการสาเร็จการศึกษา พร้ อมทังได้
้ ลงชื่อรับรอง

สาเนาถูกต้ องมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครด้ วยแล้ ว
-28. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้ าได้ รับ คือ ....................................................................................................
9. ความรู้ความสามารถพิเศษ ...................................................................................................................
10. รู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาใด เพียงใด .....................................................................................................
11. ขณะนี ้มีอาชีพอะไร ณ ที่ใด ....................................................................................................................
12. ได้ เคยทางานอะไรมาบ้ างแล้ ว ................................................................................................................
13. เคยรับราชการเป็ นข้ าราชการ ............................................................. ตาแหน่ง ......................................
แผนก ...............................................กอง .....................................................กรม..................................
กระทรวง.................................................... ออกจากราชการเพราะ ........................................................
เมื่อวันที่ ...........................................................................................ได้ รับบาเหน็จ บานาญ หรื อเบี ้ยหวัด
จากกระทรวง.............................................................................เป็ นเงิน..........................................บาท
ขณะนี ้ได้ รับเบี ้ยหวัด.......................................................บาเหน็จบานาญที่.............................................
14. ข้ าพเจ้ าขอสมัครสอบแข่งขัน หรื อคัดเลือกเข้ าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ สง่
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็ นเงิน ................................. บาท มาพร้ อมใบสมัครนี ้แล้ ว
15. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตทิ วั่ ไปตามข้ อ 6 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่ อง ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบตรงตาม
ประกาศรับสมัครและข้ อความที่แจ้ งไว้ ในใบสมัครนี ้ถูกต้ องเป็ นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้ าพเจ้ า
มีคณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ขาดคุณสมบัตใิ นการสมัครสอบครัง้ นี ้

ลงลายมือชื่อ .......................................................... ผู้สมัคร
(.........................................................)
วันที่ ............เดือน ................................. พ.ศ................

