
 

 
 

  เลขท่ี ...................... 

    ช่ือ - นามสกลุ  (นาย / นาง / น.ส.) ..................................................................... 

 ติดรูปถ่ายหนา้ตรง   วฒุิท่ีใชส้มคัร .................................................................................................... 

 ขนาด   ตาํแหนง่ท่ี ...............  ตาํแหนง่ .......................................................................... 

 1 1/2  x  2 นิว้  

 ถ่ายไวไ้มเ่กิน 1 ปี   ลายเซ็นผูส้มคัร ................................................................................................. 

    ดรูายช่ือ   เลขท่ี   และตารางสอบ   วนัท่ี ............................................................. 

   
 
 
 
 
 
 

  เลขท่ี ...................... 

    ช่ือ - นามสกลุ (นาย / นาง / น.ส.) ...................................................................... 

 ติดรูปถ่ายหนา้ตรง   วฒุิท่ีใชส้มคัร .................................................................................................... 

 ขนาด   ตาํแหนง่ท่ี ...............  ตาํแหนง่ .......................................................................... 

 1 1/2  x  2 นิว้  

 ถ่ายไวไ้มเ่กิน 1 ปี   ลายเซ็นผูส้มคัร ................................................................................................. 

    ดรูายช่ือ   เลขท่ี   และตารางสอบ   วนัท่ี ............................................................. 

   

 
 
 
 
 
 
 



 
ชาํระค่าสมัครสอบ .................. บาท  ใบสาํคัญเล่มที ่..............................  เลขที ่.................... 

ลงวันที ่.......................................... แล้ว    ............................... เจ้าหน้าที ่

 

ใบสมัคร 
          เลขท่ี ............................ 

สอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได ้

ระดับ ..........   ตาํแหน่ง ............................................ 

  

1.  ช่ือ - นามสกลุ  (นาย / นาง / น.ส.) ..................................................................................   

     สญัชาติ ...................................................  ศาสนา  ...................................................... ติดรูปถ่ายหนา้ตรง 

     เลขประจาํตวั ...........................................  ออกให ้ ณ อาํเภอ/เขต .................................. ขนาด 

     จงัหวดั .................................................... 11/2  x  2 นิว้ 

2.  เกิดวนัท่ี ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  อาย ุ........... ปี .......... เดือน ถ่ายไวไ้มเ่กิน 1 ปี 

     (นบัถงึวนัปิดรบัสมคัรตอ้งไมต่ ํ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ)์  

3.  ตาํบลท่ีเกิด .......................................  อาํเภอ .............................................  จงัหวดั ...................................... 

4.  ท่ีอยู่ปัจจบุนัเลขท่ี ..........................  หมูท่ี่ ......................  ตรอก / ซอย ............................................................. 

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

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

     โทรศพัท ์................................................. 

5.  ช่ือภรรยา  หรือสามี .................................................  สญัชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

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

6.  ช่ือบิดา ...................................................................  สญัชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

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

     ช่ือมารดา ................................................................  สญัชาติ ........................... ศาสนา ................................ 

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

7.  วฒิุการศกึษาตรงตามตาํแหน่งท่ีสมคัร  คือ ..........................................  สาขาวิชาเอก ....................................... 

     ไดร้บัอนมุติัผลการศกึษาแลว้  เม่ือวนัท่ี .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. (ไมห่ลงัวนัปิดรบัสมคัร) 

     จากสถานศกึษาช่ือ ...................................................................  ตัง้อยู่จงัหวดั ................................................. 

     ไดค้ะแนนเฉลี่ยสะสม .....................................  และไดแ้นบหลกัฐานการสาํเรจ็การศกึษา  พรอ้มทัง้ไดล้งช่ือรบัรอง 

     สาํเนาถกูตอ้งมาเพ่ือประกอบการย่ืนใบสมคัรดว้ยแลว้ 
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 8.  วฒิุการศกึษาสงูสดุท่ีขา้พเจา้ไดร้บั  คือ ............................................................................................................ 

 9.  ความรูค้วามสามารถพิเศษ  ............................................................................................................................ 

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

11.  ขณะนีมี้อาชีพอะไร  ณ ท่ีใด  .......................................................................................................................... 

12.  ไดเ้คยทาํงานอะไรมาบา้งแลว้  ....................................................................................................................... 

13.  เคยรบัราชการเป็นขา้ราชการ ........................................................  ตาํแหน่ง ................................................. 

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

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

       เม่ือวนัท่ี ...............................................................................................  ไดร้บับาํเหน็จ  บาํนาญ  หรือเบีย้หวดั 

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

       ขณะนีไ้ดร้บัเบีย้หวดั...........................................................  บาํเหน็จบาํนาญท่ี .............................................. 

14.  ขา้พเจา้ขอสมัครสอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเขา้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์   และไดส้่ง 

       คา่ธรรมเนียมการสมคัรสอบ  เป็นเงิน ............100............. บาท   มาพรอ้มใบสมคัรนีแ้ลว้ 

15.  ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คณุสมบติัทั่วไปตามขอ้ 10  แห่งประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

       เรื่อง ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรว์า่ดว้ยการบริหารงานบคุคลสาํหรบัพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได ้  

       มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2563  ลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2563 และคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งท่ี  

       สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร  และข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี ้ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ          

หาก   ปรากฏว่าขา้พเจา้มีคณุสมบติัดงักลา่วไมต่รงตามประกาศรบัสมคัร   ใหถื้อวา่ขา้พเจา้เป็นผูข้าดคณุสมบติัใน

การสมคัรสอบครัง้นี ้ 

        

 

 

                                                                           ลงลายมือช่ือ  ..........................................................  ผูส้มคัร 

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

                                                                                วนัท่ี .......... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 

 

 

 

 


	ใบสมัคร
	สอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้


