
 
การกรอกใบสมัคร 
 
  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง  ลายเซ็นช่ือของผู้สมัครสอบใน 
ใบสมัคร  และบัตรประจําตัวสอบเป็นหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล  ฉะน้ัน  การเซ็นช่ือเก่ียวกับการสอบ 
ทุกคร้ังต้องเหมือนกัน 
 
เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องนํามายื่นในการสมัครสอบ 
 

 1.  ใบสมัครสอบ  ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกําหนด แนบท้ายประกาศน้ี 
 2.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาดํา  ขนาด 1 1/2  x 2 น้ิว  ซึ่งถ่ายไว้ 
ครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  1  รูป 
 3.  สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแต่ละตําแหน่ง   ตามประกาศรับสมัครสอบ 
 4.  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ  หรือเปลี่ยนช่ือหรือเปลี่ยนนามสกุล  (ในกรณี 
ที่มีการเปลี่ยน)  เช่น  สําเนาทะเบียนสมรส  สําเนาหนังสือหย่า  สาํหรับหญิงที่ทําการสมรสแล้ว  เป็นต้น 
 5.  เอกสารอ่ืน  ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียด 
ของแต่ละตําแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ  เช่น  เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง 
คอมพิวเตอร์  หนังสือรับรองการผ่านงาน  สําเนาทะเบียนบ้านกรณีที่ระบุภูมิลําเนาของผู้สมัคร  เป็นต้น 
 6.  สําเนาทะเบียนบ้าน  หรือสูติบัตร  หรือบัตรประจําตัวประชาชน  หรือใบกองเกินทหาร 
อย่างใดอย่างหน่ึง 
 7.  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16  (พ.ศ.2526) 
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
 8.  ให้ผู้รับรอง  ซึ่งมิใช่บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พ่ีน้องร่วมบิดา มารดา  เดียวกัน 
จํานวน 3 ท่าน  ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี  กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการ 
กําหนด  ทั้งน้ีหน่ึงในจํานวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจํา  ไม่ตํ่ากว่าระดับ 4  หรือ 
หากรับราชการทหาร  หรือตํารวจ  ต้องมียศไม่ตํ่ากว่าร้อยเอก 
 
หมายเหตุ 
 เอกสารรายการที่ 1 – 5  ต้องย่ืนในวันสมัครสอบ  ส่วนเอกสารรายการที่ 6 – 8  อาจย่ืนเพ่ิมเติม 
ได้ภายในเวลาที่กําหนดก่อนการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)  ทั้งน้ี  ให้ดูรายละเอียดจาก 
ประกาศรับสมัครสอบ   
 



ชําระค่าสมัครสอบ .................. บาท  ใบสําคัญเล่มที่ ..............................  เลขที่ .................... 
ลงวันที่ .......................................... แล้ว    ............................... เจ้าหน้าที่ 

 

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

สอบแข่งขันหรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  
ตําแหน่ง ............................................ 

  

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

     สัญชาติ ........................................................  ศาสนา  .......................................................... ขนาด 

     เลขประจําตัว ...............................................  ออกให้  ณ อําเภอ/เขต .................................. 11/2  x  2 นิ้ว 

     จังหวัด .................................................................................................................................. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2.  เกิดวันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  อายุ ........... ปี .......... เดือน  

     (นับถึงวันปิดรับสมัครต้องไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์)  

3.  ตําบลที่เกิด ..........................................  อําเภอ ....................................................  จังหวัด ...........................................

4.  ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ .......................................  หมู่ที่ ......................  ตรอก / ซอย ........................................................... 

     ถนน ................................................................... ตําบล / แขวง .................................................................................... 

     อําเภอ / เขต .................................................. จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ........................... 

     โทรศัพท์ ......................................................................................................................................................................... 

5.  ชื่อภรรยา  หรือสามี ......................................................  สัญชาติ ................................... ศาสนา ................................. 

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

6.  ชื่อบิดา .........................................................................  สัญชาติ ................................... ศาสนา ................................. 

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

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

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

7.  วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน่งที่สมัคร  คือ ...............................................  สาขาวิชาเอก .............................................. 

     ได้รับอนุมัติผลการศึกษาแล้ว  เมื่อวันที่ .................. เดือน ................................ พ.ศ. .............. (ไม่หลังวันปิดรับสมัคร) 

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

     ได้คะแนนเฉล่ียสะสม .....................................  และได้แนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา  พร้อมทั้งได้ลงช่ือรับรอง 

     สําเนาถูกต้องมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครด้วยแล้ว 
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 8.  วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับ  คือ .......................................................................................................................... 

 9.  ความรู้ความสามารถพิเศษ  ............................................................................................................................................ 

10.  รู้ภาษาต่างประเทศ  ภาษาใด  เพียงใด ......................................................................................................................... 

11.  ขณะนี้มีอาชีพอะไร  ณ ที่ใด  ........................................................................................................................................ 

12.  ได้เคยทํางานอะไรมาบ้างแล้ว  ...................................................................................................................................... 

13.  เคยรับราชการเป็นข้าราชการ ....................................................................  ตําแหน่ง .................................................. 

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

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

       เมื่อวันที่ .........................................................................................................  ได้รับบําเหน็จ  บํานาญ  หรือเบี้ยหวัด 

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

       ขณะนี้ได้รับเบ้ียหวัด...............................................................  บําเหน็จบํานาญที่ ....................................................... 

14.  ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    และได้ส่ง 

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

15.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 12  แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

       เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร   

  สอบตรงตามประกาศรับสมัคร และข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏว่า      

  ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าว ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร  ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ 

 

 

                                                                        ลงลายมือช่ือ  ..........................................................  ผู้สมัคร 

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

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

 

 

 
 
 


