










 

 
 

 

  เลขที่ ...................... 

    ชื่อ - นามสกุล  (นาย / นาง / น.ส.) ..................................................................... 

 ติดรูปถ่ายหน้าตรง   วุฒิที่ใช้สมัคร ....................................................................................................  

 ขนาด   ต าแหน่งที่ ...............  ต าแหน่ง ..........................................................................  

 ๑ ๑/๒  x  ๒ นิ้ว  

 ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ป ี   ลายเซ็นผู้สมัคร .................................................................................................  

    ดูรายชื่อ   เลขท่ี   และตารางสอบ   วันที่ ............................................................. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เลขที่ ...................... 

    ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) ...................................................................... 

 ติดรูปถ่ายหน้าตรง   วุฒิที่ใช้สมัคร ....................................................................................................  

 ขนาด   ต าแหน่งที่ ...............  ต าแหน่ง ..........................................................................  

 ๑ ๑/๒  x  ๒ นิ้ว  

 ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ป ี   ลายเซ็นผู้สมัคร .................................................................................................  

    ดูรายชื่อ   เลขท่ี   และตารางสอบ   วันที่ ............................................................. 

   

 

 

 

 
 



 

 
 

ช ำระค่ำสมัครสอบ .................. บำท  ใบส ำคัญเล่มที่ ..............................  เลขที่ .................... 

ลงวันที่ .......................................... แล้ว    ............................... เจ้ำหน้ำที่ 

 

ใบสมัคร 
          เลขที่ ............................ 
สอบแข่งขัน หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 

ระดับ ..............................   ต ำแหน่ง .................................................... 
  

๑.  ชื่อ - นามสกุล  (นาย / นาง / น.ส.) ..................................................................................   

     สัญชาติ ...................................................  ศาสนา  ...................................................... ติดรูปถ่ายหน้าตรง 

     เลขประจ าตัว ...........................................  ออกให้  ณ อ าเภอ/เขต .................................. ขนาด 

     จังหวัด .................................................... ๑๑/๒  x  ๒ นิ้ว 

๒.  เกิดวันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  อายุ ........... ปี .......... เดือน ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ป ี

     (นับถึงวนัปิดรบัสมัครต้องไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ)์  

๓.  ต าบลที่เกิด .......................................  อ าเภอ .............................................  จังหวัด ...................................... 

๔.  ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ..........................  หมู่ที่ ......................  ตรอก / ซอย ............................................................. 

     ถนน ..................................................................... ต าบล / แขวง .................................................................... 

     อ าเภอ / เขต ............................................ จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ...................... 

     โทรศัพท์ ...................................................................... อีเมล์ ............................................................................ 

๕.  ชื่อภรรยา  หรือสามี .................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

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

๖.  ชื่อบิดา ...................................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

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

     ชื่อมารดา ................................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา ................................ 

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

๗.  วุฒิการศึกษาตรงตามต าแหน่งที่สมัคร  คือ ..........................................  สาขาวิชาเอก ....................................... 

     ได้รับอนุมัติผลการศึกษาแลว้  เมื่อวันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. (ไม่หลังวันปิดรบัสมัคร) 

     จากสถานศึกษาชื่อ ...................................................................  ตั้งอยู่จังหวัด ................................................. 

     ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม .....................................  และได้แนบหลักฐานการส าเร็จการศึกษา  พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรอง 

     ส าเนาถูกต้องมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครด้วยแล้ว 

 



 

 
 

- ๒ – 

 

 ๘.  วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับ  คือ ............................................................................................................ 

 ๙.  ความรู้ความสามารถพิเศษ  ............................................................................................................................ 

๑๐.  รู้ภาษาตา่งประเทศ  ภาษาใด  เพียงใด ........................................................................................................... 

๑๑.  ขณะนี้มีอาชีพอะไร  ณ ทีใ่ด  .......................................................................................................................... 

๑๒.  ได้เคยท างานอะไรมาบ้างแล้ว   ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

๑๓.  เคยรับราชการเปน็ข้าราชการ ........................................................  ต าแหน่ง ................................................. 

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

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

       เมื่อวันที่ ...............................................................................................  ได้รับบ าเหน็จ  บ านาญ  หรือเบี้ยหวัด 

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

       ขณะนี้ได้รบัเบี้ยหวัด...........................................................  บ าเหน็จบ านาญที่ .............................................. 

๑๔.  ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และได้ส่ง 

       ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  เป็นเงิน .................................. บาท   มาพร้อมใบสมัครนี้แล้ว 

๑๕.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๘  แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

       เร่ืองข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๓   

       ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร  

       และข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ    หากปรากฏว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าว 

       ไม่ตรงตามประกาศรับสมคัร   ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังนี้ 

 

 

 

                                                                 ลงลายมือชื่อ  ..........................................................  ผู้สมัคร 

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

                                                                   วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 
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