
    ประกาศศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานศูนย์หนังสือ มก. 

…………………………………………………. 
                      ด้วยศนูย์หนงัสือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมคัรบคุคลเพื่อสอบคดัเลือกเป็น

พนกังานศนูย์หนงัสือ มก.  จ านวน  1  อตัรา จงึประกาศรับสมคัรดงัตอ่ไปนี ้
1.  ต าแหน่งงานท่ีรับสมัคร   พนักงานขับรถ และยกของ   จ านวน  1  อตัรา 
2.  คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่งและคุณสมบัตทิั่วไป 
       2.1    เพศชาย   อาย ุไมเ่กิน  35  ปี 
 2.2    วฒุิการศกึษามธัยมศกึษาปีท่ี 3 (  ม.3 ) 
 2.3    ใบขบัข่ีรถยนต์สว่นบคุคล รู้เส้นทางภายในกรุงเทพ ฯ 
 2.4     ประสบการณ์ขบัรถ  5  ปีขึน้ไป สามารถออกตา่งจงัหวดัได้                   
  2.5    ไมมี่ประวตัเิร่ืองสิ่งเสพตดิหรือเร่ืองผิดกฎหมาย 
              2.6     มีความรู้ความสามารถ ตดิตอ่ส่ือสารได้เป็นอยา่งดี 
            2.7     สขุภาพร่างกายแข็งแรง สามารถยกของหนกัได้      

3.  วิธีการคัดเลือก 
  โดยการสอบสมัภาษณ์ 

4.  วัน เวลา และ สถานท่ีรับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมคัรเข้ารับการคดัเลือก   ขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี   ฝ่ายส านกังาน   ชัน้ 2  ศนูย์หนงัสือ มก. 
ตัง้แต่ วันที่  7 - 31 พฤษภาคม  2561  ระหวา่งเวลา 8.30 - 17.00 น. ทกุวนั  เว้นวนัหยดุราชการ  สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-942-8063-6 ตอ่ 101  และสามารถดาวน์โหลดใบสมคัรได้   www.kubookol.com  

5.  เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 

   5.1      ใบสมคัรตามแบบท่ีก าหนดของศนูย์หนงัสือ มก.   
       5.2      รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิว้ จ านวน 1 รูป 
    5.3      ส าเนาใบประกาศนียบตัรและใบคะแนนแสดงคณุสมบตั ิ        
             5.4      ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
               5.5      ส าเนาทะเบียนบ้าน 
             5.6      ใบรับรองแพทย์ 

               5.7       ส าเนาใบขบัข่ีรถยนต์สว่นบคุคล 

 

 

http://www.kubookol.com/


6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ีท าการคัดเลือก 

              รายช่ือผู้ มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือก วนั เวลา สถานท่ีท าการคดัเลือก จะประกาศให้ทราบ    โดยสามารถ

ดรูายละเอียดได้ท่ี  www.kubookol.com หรือสอบถามได้ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 02- 9428063 – 67    ตอ่ 101 

 

   จงึประกาศมาเพื่อทราบทัว่กนั 

 

                                                   ประกาศ ณ วนัท่ี   7  พฤษภาคม  2561 

. 

 

 

       (นางณ ฐชนญั   โชติปัญญา) 

       ผู้จดัการ 

         ศนูย์หนงัสือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครงาน 
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ต ำแหน่งท่ีสมคัร................................................................... 
 

ประวตัิส่วนตัว         วนัท่ี........./............../........ 
1.  ช่ือ (นำย/นำง/นำงสำว).............................................  นำมสกุล.......................................................(ภำษำไทย) 
 Name (Mr./Mrs./Miss.).............................................  Last name...............................................(ภำษำองักฤษ) 
2. บตัรประจ ำตวัประชำชนเลขท่ี............................................................................................................................ 
 วนัท่ีออกบตัร...............................  บตัรหมดอำย.ุ...............................  ออกให ้ณ อ ำเภอ.................................. 
3. วนั/เดอืน/ปีเกิด............................  อำย.ุ.........ปี  เช้ือชำติ/สัญชำติ............................  ศำสนำ............................. 
 ส่วนสูง...........................ซม.   น ้ำหนกั...........................กก. 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................เบอร์โทร........................ 
5.  สถำนภำพสมรส    โสด           สมรส          หยำ่          แยกกนัอยู ่         ม่ำย 
6.   ช่ือสำมี/ภรรยำ................................................................  นำมสกุลเดิม.............................................................. 
 อำชีพ/ต ำแหน่ง..............................................................  สถำนท่ีท ำงำน/บำ้น................................................... 
 ................................................................ .....................  โทรศพัท.์................................................................... 
7. จ ำนวนบุตร...........................คน            ชำย...........................คน         หญิง...........................คน 
8. ช่ือบิดำ............................................  นำมสกุล................................................   มีชีวติอยู ่    ถึงแก่กรรม     
 อำชีพ......................................................................  สถำนท่ีท ำงำน................................................................... 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั.....................................................................................โทรศพัท.์................................................... 
 ช่ือมำรดำ.........................................  นำมสกุล................................................   มีชีวติอยู ่    ถึงแก่กรรม     
 อำชีพ......................................................................  สถำนท่ีท ำงำน................................................................... 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั.....................................................................................โทรศพัท.์................................................... 
9. พี่นอ้งร่วมบิดำมำรดำ...........................คน           ชำย...........................คน         หญิง...........................คน 
 9.1  ช่ือ-นำมสกุล............................................. ท่ีอยู/่ท่ีท  ำงำน......................................... โทรศพัท.์................. 
 9.2  ช่ือ-นำมสกุล............................................. ท่ีอยู/่ท่ีท  ำงำน......................................... โทรศพัท.์................. 
 9.3  ช่ือ-นำมสกุล............................................. ท่ีอยู/่ท่ีท  ำงำน......................................... โทรศพัท.์................. 
 9.4  ช่ือ-นำมสกุล............................................. ท่ีอยู/่ท่ีท  ำงำน......................................... โทรศพัท.์................. 
 9.5  ช่ือ-นำมสกุล............................................. ท่ีอยู/่ท่ีท  ำงำน......................................... 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  ขา้พเจา้ยอม

ใหป้ลดออกจากการจา้งงานหรือปฏิเสธการสมคัรงาน ขา้พเจา้ให้อ านาจศูนยห์นงัสือในการตรวจสอบขอ้มูลตามท่ีจ าเป็น 

 

 

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

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


