เลขที .........................
ชือ – นามสกุล (นาย/นาง/น.ส.) .............................................................................................
วุฒิทีใช้สมัคร ........................................................................................................................
ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด 1½ x 2 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน ปี

ตําแหน่งที ...........ตําแหน่ง.................................................สังกัด...........................................
ลายเซ็นผูส้ มัคร ....................................................................................................................
ดูรายชือ เลขทีประจําตัวสอบ และตารางสอบ สถานทีสอบในวันที ............................................
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ชือ – นามสกุล (นาย/นาง/น.ส.) ...........................................................................................
วุฒิทีใช้สมัคร ......................................................................................................................
ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด 1½ x 2 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน ปี
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ลายเซ็นผูส้ มัคร ...................................................................................................................
ดูรายชือ เลขทีประจําตัวสอบ และตารางสอบ สถานทีสอบในวันที ...........................................

การกรอกใบสมัค ร
ผูส้ มัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง ลายเซ็นชือของผูส้ มัครสอบในใบสมัคร
และบัตรประจําตัวสอบเป็ นหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนัน การเซ็นชือเกียวกับการสอบทุกครัง
ต้องเหมือนกัน
เอกสารและหลัก ฐานทีจะต้อ งนํามายืนในการสมัครสอบ
1. ใบสมัครสอบ ตามแบบฟอร์มทีคณะกรรมการกําหนด แนบท้ายประกาศนี
. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ½ x นิว ซึงถ่ายไว้ครังเดียวกันไม่เกิน ปี
(นับถึงวันปิ ดรับสมัคร) จํานวน รูป
. สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามทีระบุไว้ในรายละเอียดของแต่ละตําแหน่ง
ตามประกาศรับสมัครสอบ
. สําเนาเอกสารการเปลียนคํานําหน้าชือ หรือเปลียนชือหรือเปลียนนามสกุล (ในกรณีทีมีการเปลียน)
เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหย่า สําหรับหญิงทีทําการสมรสแล้ว เป็ นต้น
. สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้าน และใบกองเกินทหาร
. เอกสารแสดงความรูค้ วามสามารถในการใช้เครืองคอมพิวเตอร์ เช่น หนังสือรับรองผ่านการอบรม
หรือ รายวิชาทีเรียนเกียวกับคอมพิวเตอร์ ทีแสดงใน transcript อย่างน้อย รายวิชา เป็ นต้น
. เอกสารอืน ซึงแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามทีกําหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละ
ตําแหน่ง ตามประกาศรับสมัคร เช่น หนังสือรับรองการทํางาน
. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคทีมีลกั ษณะต้องห้ามเป็ น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
ลงวันที ธันวาคม พ.ศ.
ซึงออกให้ไม่เกิน เดือน
. ให้ผรู้ บั รอง ซึงมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พีน้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน จํานวน ท่าน ซึงเป็ น
ผูร้ ูจ้ กั กับผูส้ มัครเป็ นอย่างดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับทีคณะกรรมการกําหนด ทังนี หนึงใน
ํ าระดับ หรือ หากรับราชการทหาร
จํานวนผูร้ บั รองดังกล่าวต้องเป็ นข้าราชการหรือ พนักงานประจํา ไม่ตากว่
หรือตํารวจ ต้องมียศไม่ตากว่
ํ าร้อยเอก

ใบสมัค ร
เลขที .............................

คัด เลือ กเข้าเป็ นพนัก งานมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์
ตําแหน่งที............ ตําแหน่ง................................................ สังกัด ..................................................
. ชือ – นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.)............................................................................
สัญชาติ ...........................................ศาสนา ..........................................................
บัตรประชาชน ..................................... ออกให้ ณ อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด...................................................
. เกิดวันที .............เดือน ...............................พ.ศ.................อายุ..........ปี ..........เดือน
(นับถึงวันปิ ดรับสมัครต้องไม่ตากว่
ํ า

ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด 1½ x 2 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน ปี

ปี บริบรู ณ์)

. ตําบลทีเกิด...........................................อําเภอ........................................ จังหวัด.....................................
. ทีอยู่ปัจจุบนั เลขที................................หมูท่ ี........................ตรอก / ซอย...................................................
ถนน................................................................ตําบล / แขวง ..................................................................
อําเภอ / เขต ......................................จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย.์ ...........................
โทรศัพท์มือถือ.........................................เบอร์บา้ น......................................
. ชือภรรยา หรือสามี .............................................. สัญชาติ..................................ศาสนา..........................
อาชีพ.........................................................
. ชือบิดา ............................................................. สัญชาติ .................................ศาสนา...........................
อาชีพ ......................................................
ชือมารดา ........................................................ สัญชาติ .................................ศาสนา............................
อาชีพ.....................................................
. วุฒกิ ารศึกษาตรงตามตําแหน่งทีสมัคร คือ .....................................สาขาวิชาเอก......................................
ได้รบั อนุมตั ิผลการศึกษาแล้ว เมือวันที............เดือน.........................พ.ศ...............(ไม่หลังวันปิ ดรับสมัคร)
จากสถานศึกษาชือ.................................................................ตังอยู่จงั หวัด............................................
ได้คะแนนเฉลียสะสม..............................และได้แนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา พร้อมทังได้ลงชือรับรอง
สําเนาถูกต้องมาเพือประกอบการยืนใบสมัครด้วยแล้ว

-2. วุฒกิ ารศึกษาสูงสุดทีข้าพเจ้าได้รบั คือ ....................................................................................................
. ความรูค้ วามสามารถพิเศษ ...................................................................................................................
. รูภ้ าษาต่างประเทศ ภาษาใด เพียงใด .....................................................................................................
. ขณะนีมีอาชีพอะไร ณ ทีใด ....................................................................................................................
. ได้เคยทํางานอะไรมาบ้างแล้ว ................................................................................................................
. เคยรับราชการเป็ นข้าราชการ ............................................................. ตําแหน่ง ......................................
แผนก ...............................................กอง .....................................................กรม..................................
กระทรวง.................................................... ออกจากราชการเพราะ ........................................................
เมือวันที ...........................................................................................ได้รบั บําเหน็จ บํานาญ หรือเบียหวัด
จากกระทรวง.............................................................................เป็ นเงิน..........................................บาท
ขณะนีได้รบั เบียหวัด.......................................................บําเหน็จบํานาญที.............................................
. ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกเข้าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้สง่
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็ นเงิน ................................. บาท มาพร้อมใบสมัครนีแล้ว
ุ สมบัติทวไปตามข้
ั
อ แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคณ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.
ลงวันที ตุลาคม พ.ศ.
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีสมัครสอบตรงตาม ประกาศรับสมัคร
และข้อความทีแจ้งไว้ในใบสมัครนีถูกต้องเป็ นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้าพเจ้ามีคณ
ุ สมบัติ
ดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติในการสมัครสอบครังนี

ลงลายมือชือ .......................................................... ผูส้ มัคร
(.........................................................)
วันที ............เดือน ................................. พ.ศ................

