การกรอกใบสมัคร
ผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวยลายมือของตนเอง ลายเซ็นชื่อของผูสมัครสอบใน
ใบสมัคร และบัตรประจําตัวสอบเปนหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการ
สอบ
ทุกครั้งตองเหมือนกัน

เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครสอบ
1. ใบสมัครสอบ ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด แนบทายประกาศนี้
2. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 1/2 x 2 นิ้ว ซึ่งถายไว
ครั้งเดียวกันไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
3. สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดของแตละตําแหนง ตามประกาศรับสมัครสอบ ทุก ๆ ปริญญาตรี-โท-เอก
4. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยน) เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว เปนตน
5. เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในรายละเอียด
ของแตละตําแหนงตามประกาศรับสมัครสอบ เชน เอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชเครื่อง
คอมพิวเตอร หนังสือรับรองการผานงาน สําเนาทะเบียนบานกรณีที่ระบุภูมิลําเนาของผูสมัคร เปนตน
6. สําเนาทะเบียนบาน //////////////////////
หรือสูติบัตร หรือบัตรประจําตัวประชาชน //////
หรือใบกองเกินทหาร
อยางใดอยางหนึ่ง
////////////////////////
7. ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2526)
ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน
8. ใหผูรับรอง ซึ่งมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดา เดียวกัน
จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับที่คณะกรรมการ
กําหนด ทั้งนี้หนึ่งในจํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการหรือพนักงานประจํา ไมต่ํากวาระดับ 4 หรือ
หากรับราชการทหาร หรือตํารวจ ตองมียศไมต่ํากวารอยเอก

หมายเหตุ
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
เอกสารรายการที
่ 1 – 5 ตองยื่นในวันสมัครสอบ สวนเอกสารรายการที่ 6 – 8 อาจยื่นเพิ่มเติม
ได//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภายในเวลาที่กําหนดกอนการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ทั้งนี้ ใหดูรายละเอียดจาก
ประกาศรับสมัครสอบ

เลขที่ ......................
ติดรูปถายหนาตรง
ขนาด

ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) ...................................................................
วุฒิที่ใชสมัคร ..................................................................................................
ตําแหนงที่ ............... ตําแหนง ........................................................................

1 1/2 x 2 นิ้ว
ถายไวไมเกิน 1 ป

ลายเซ็นผูสมัคร ...............................................................................................
ดูรายชื่อ เลขที่ และตารางสอบ วันที่ ...........................................................

เลขที่ ......................
ติดรูปถายหนาตรง
ขนาด

ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) ....................................................................
วุฒิที่ใชสมัคร ..................................................................................................
ตําแหนงที่ ............... ตําแหนง ........................................................................

1 1/2 x 2 นิ้ว
ถายไวไมเกิน 1 ป

ลายเซ็นผูสมัคร ...............................................................................................
ดูรายชื่อ เลขที่ และตารางสอบ วันที่ ...........................................................

ชําระคาสมัครสอบ .................. บาท ใบสําคัญเลมที่ .............................. เลขที่ ....................
ลงวันที่ .......................................... แลว ............................... เจาหนาที่

ใบสมั ค ร
เลขที่ ............................

สอบแขงขัน หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระดับ .......... ตําแหนง ............................................
1. ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) ..................................................................................
สัญชาติ ................................................... ศาสนา ......................................................

ติดรูปถายหนาตรง

เลขประจําตัว ........................................... ออกให ณ อําเภอ/เขต ..................................

ขนาด

จังหวัด ....................................................
2. เกิดวันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................ อายุ ........... ป .......... เดือน

11/2 x 2 นิ้ว
ถายไวไมเกิน 1 ป

(นับถึงวันปดรับสมัครตองไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ)
3. ตําบลที่เกิด ....................................... อําเภอ ............................................. จังหวัด ......................................
4. ที่อยูปจจุบันเลขที่ .......................... หมูที่ ...................... ตรอก / ซอย .............................................................
ถนน ..................................................................... ตําบล / แขวง ....................................................................
อําเภอ / เขต ............................................ จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย ......................
โทรศัพท .................................................
5. ชื่อภรรยา หรือสามี ................................................. สัญชาติ ........................... ศาสนา .................................
อาชีพ .....................................................................
6. ชื่อบิดา ................................................................... สัญชาติ ........................... ศาสนา .................................
อาชีพ .....................................................................
ชื่อมารดา ................................................................ สัญชาติ ........................... ศาสนา ................................
อาชีพ .....................................................................
7. วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงที่สมัคร คือ .......................................... สาขาวิชาเอก .......................................
ไดรับอนุมัติผลการศึกษาแลว เมื่อวันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. (ไมหลังวันปดรับสมัคร)
จากสถานศึกษาชื่อ ................................................................... ตั้งอยู
จังหวัด .................................................
ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ..................................... และไดแนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา พรอมทั้งไดลงชื่อรับรอง
สําเนาถูกตองมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครดวยแลว
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8. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ขาพเจาไดรับ คือ ............................................................................................................
9. ความรูความสามารถพิเศษ ............................................................................................................................
10. รูภาษาตางประเทศ ภาษาใด เพียงใด ...........................................................................................................
11. ขณะนี้มีอาชีพอะไร ณ ที่ใด ..........................................................................................................................
12. ไดเคยทํางานอะไรมาบางแลว .......................................................................................................................
13. เคยรับราชการเปนขาราชการ ........................................................ ตําแหนง .................................................
แผนก ......................................... กอง ............................................... กรม ................................................
กระทรวง .............................................. ออกจากราชการเพราะ ....................................................................
เมื่อวันที่ ............................................................................................... ไดรับบําเหน็จ บํานาญ หรือเบี้ยหวัด
จากกระทรวง............................................................................ เปนเงิน ............................................... บาท
ขณะนี้ไดรับเบี้ยหวัด........................................................... บําเหน็จบํานาญที่ ..............................................
14. ขาพเจาขอสมัครสอบแขงขัน หรือ คัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดสง
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ เปนเงิน .................................. บาท มาพรอมใบสมัครนี้แลว
15. ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 8 แหงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่องขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2543
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543 และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร
และขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏวาขาพเจามีคุณสมบัติดังกลาว
ไมตรงตามประกาศรับสมัคร ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้

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

