
ประกาศศูนย์หนังสือมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เร่ือง  รับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานศูนย์หนังสือ มก. 

…………………………………………………. 

                      ด้วยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบ

คดัเลือกเป็นพนกังานศูนยห์นงัสือ มก.  จ  านวน 1 อตัรา จึงประกาศรับสมคัรดงัต่อไปน้ี 

 

1.  ต าแหน่งงานทีรั่บสมคัร 

1.1. พนกังานขายฝ่ายขายองคก์รธุรกิจ                              จ  านวน  1  อตัรา  

 

2.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและคุณสมบัติทัว่ไป 

  2.1. ต าแหน่งพนักงานขาย 
                  คณุสมบตัเิฉพาะต าแหนง่พนกังานขาย 

1.   จบการศกึษา  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช.)  - ปริญญาตรี 

2.   เพศ ขาย – หญิงอายไุมเ่กิน  35 ปี 

3.   มีมนษุยสมัพนัธ์ดีและมีใจรักงานบริการ 

4.   มีความรับผิดชอบ  ความอดทน  ซ่ือสตัย์ 

5.   มีบคุลิกภาพดี  มีไหวพริบ มีความมัน่ใจ 

6.   สามารถปฏิบตังิานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี 

7.   สามารถใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐานได้ 

8.   มีประสบการณ์ขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

9.   สามารถขบัรถยนต์ และจกัรยานยนต์ได้ (มีใบขบัข่ี) 

 

 

 

 

 

 



3.  วธิีการคดัเลือก 

        3.1โดยการสอบสัมภาษณ์ 
 

 

 

4.  วนั เวลา และ สถานทีรั่บสมคัร 

  ผูป้ระสงค์จะสมคัรเขา้รับการคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมคัรได้ท่ี  ฝ่ายส านักงาน  ชั้น 2  ศูนย์

หนงัสือ มก. ตั้งแต่วันที่  8 - 15  ธันวาคม   2560  ระหว่างเวลา 8.30 - 17.00 น. ทุกวนั  เวน้วนัหยุดราชการ   

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-942-8063-6 ต่อ 101   
 

5.  เอกสารและหลกัฐานในการสมคัร 

   5.1.  ใบสมคัรตามแบบท่ีก าหนดของศูนยห์นงัสือ มก.   

       5.2.  รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 1 น้ิว จ  านวน 1 รูป 

    5.3.  ส าเนาวฒิุการศึกษาและใบคะแนนแสดงคุณสมบติั 

        5.4.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

             5.5   ใบรับรองแพทย ์

                                               5.6   ใบรับรองการผา่นงาน (ถา้มี) 

6.  การประกาศรายช่ือผู้มสิีทธิเข้ารับการคดัเลือก วัน เวลา สถานทีท่ าการคดัเลือก 

              รายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการคดัเลือก วนั เวลา สถานท่ีท าการคดัเลือก จะประกาศใหท้ราบ ทาง

โทรศพัท ์
 

    จึงประกาศมาเพื่อทราบทัว่กนั 

 

                                                   ประกาศ ณ วนัท่ี   1  พฤศจิกายน   2560 

 

 

      (นางณฐัชนญั   โชติปัญญา) 

      ผูจ้ดัการศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 



ใบสมัครงาน 
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ต าแหน่งท่ีสมคัร................................................................... 
 

ประวตัิส่วนตัว         วนัท่ี........./............../........ 
1.  ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).............................................  นามสกุล.......................................................(ภาษาไทย) 
 Name (Mr./Mrs./Miss.).............................................  Last name...............................................(ภาษาองักฤษ) 
2. บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี............................................................................................................................ 
 วนัท่ีออกบตัร...............................  บตัรหมดอาย.ุ...............................  ออกให ้ณ อ าเภอ.................................. 
3. วนั/เดอืน/ปีเกิด............................  อาย.ุ.........ปี  เช้ือชาติ/สัญชาติ............................  ศาสนา............................. 
 ส่วนสูง...........................ซม.   น ้าหนกั...........................กก. 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................เบอร์โทร........................ 
5.  สถานภาพสมรส    โสด           สมรส          หยา่          แยกกนัอยู ่         ม่าย 
6.   ช่ือสามี/ภรรยา................................................................  นามสกุลเดิม.............................................................. 
 อาชีพ/ต าแหน่ง..............................................................  สถานท่ีท างาน/บา้น................................................... 
 ................................................................ .....................  โทรศพัท.์................................................................... 
7. จ านวนบุตร...........................คน            ชาย...........................คน         หญิง...........................คน 
8. ช่ือบิดา............................................  นามสกุล................................................   มีชีวติอยู ่    ถึงแก่กรรม     
 อาชีพ......................................................................  สถานท่ีท างาน................................................................... 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั.....................................................................................โทรศพัท.์................................................... 
 ช่ือมารดา.........................................  นามสกุล................................................   มีชีวติอยู ่    ถึงแก่กรรม     
 อาชีพ......................................................................  สถานท่ีท างาน................................................................... 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั.....................................................................................โทรศพัท.์................................................... 
9. พี่นอ้งร่วมบิดามารดา...........................คน           ชาย...........................คน         หญิง...........................คน 
 9.1  ช่ือ-นามสกุล............................................. ท่ีอยู/่ท่ีท  างาน......................................... โทรศพัท.์................. 
 9.2  ช่ือ-นามสกุล............................................. ท่ีอยู/่ท่ีท  างาน......................................... โทรศพัท.์................. 
 9.3  ช่ือ-นามสกุล............................................. ท่ีอยู/่ท่ีท  างาน......................................... โทรศพัท.์................. 
 9.4  ช่ือ-นามสกุล............................................. ท่ีอยู/่ท่ีท  างาน......................................... โทรศพัท.์................. 
 9.5  ช่ือ-นามสกุล............................................. ท่ีอยู/่ท่ีท  างาน......................................... โทรศพัท.์................. 

 

 

 



การศึกษา 

ระดบัวุฒ ิ สถานศึกษา จงัหวดั สาขาวชิา ปีพ.ศ.ที่เข้า ปีพ.ศ.ที่จบ 

มธัยมปลาย      

ปวช.      

ปวส.      

ปริญญาตรี      

อ่ืน ๆ      

 

ประวตัิการท างาน  ( เร่ิมจากงานหลงัสุด ) 

ช่ือสถานทีท่ างาน ต าแหน่ง ลกัษณะงาน ปี พ.ศ. เงนิเดือน 

เร่ิม ถึง 

      

      

      

      

 

การอบรม   ดูงาน   ฝึกงาน 

ช่ือหลกัสูตร ช่ือสถาบัน ปี พ.ศ. ระยะเวลา 

    

    

    

 

 



กรณีต้องการสอบถามประวตัเิพิม่เตมิ สอบถามได้จากบุคคลทีไ่ม่ใช่ญาต ิ  ดงัต่อไปนี ้

ช่ือ / นามสกลุ สถานทีอ่ยู่ / ท างาน โทรศัพท์ เกีย่วข้องเป็น 

    

    

 

กรณีต้องการตดิต่อเร่งด่วน   ตดิต่อบุคคลต่อไปนี ้

ช่ือ / นามสกลุ สถานทีอ่ยู่ / ท างาน โทรศัพท์ เกีย่วข้องเป็น 

    

    

 

 

 

ความสามารถพเิศษ 

ภาษาต่างประเทศ พมิพ์งาน ความสามารถพเิศษอ่ืนๆ 

( โปรดระบุ )  ภาษา ระบุวา่ 

ดีมาก    ดี    พอใช ้

ภาษาไทย..............................................  ค  า / นาที 

 ภาษาองักฤษ.........................................  ค  า / นาที  

พดู เขียน คอมพิวเตอร์  

ภาษาองักฤษ   โปรแกรมส าเร็จรูป 

ท่ีสามารถใชง้านได ้

ภาษาทางคอมพิวเตอร์ 

ท่ีสามารถเขียนได ้

 

ภาษา.........................    

ภาษา.........................   1. 1.  

ภาษา.........................   2. 2.  

ภาษา.........................   3. 3.  

   4. 4.  

 



 

ข้อมูลเพิม่เติมทีคุ่ณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการสมัครงาน 

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

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

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

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

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

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

 

   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีตอบเป็นจริง ถา้มีการตรวจพบวา่เป็นเท็จหรือแต่งเติมข้ึนมา  ขา้พเจา้ยอมให้

ปลดออกจากการจา้งงานหรือปฏิเสธการสมคัรงาน ขา้พเจา้ใหอ้ านาจศูนยห์นงัสือในการตรวจสอบขอ้มูลตามท่ีจ าเป็น 

 

 

                                                                                         ลงช่ือ  .................................................................. ผูส้มคัร 

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

 


