
แบบฟอรมบันทึกขอมูลทะเบียนสมาชิกหองสมุด  (บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
หองสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา 

 
โปรดเขียนตัวบรรจง/BLOCK  LETTERS 
ช่ือ-สกุล (Name-Surname)………………………………………………………………………………………………………................. 
ตําแหนงทางวิชาการ          ผูชวยศาสตราจารย          รองศาสตราจารย           ศาสตราจารย           อาจารย           อื่นๆ…………….......... 
บัตรขาราชการ………………………………………………………วันหมดอายุ…………………………………………………………. 
 
สถานที่ทํางาน  สําหรับอาจารย  ขาราชการและบุคลากร  มก. (Office) 
ภาควิชา/ฝาย/กอง  Department)……………………………………………………………………………………………………………. 
คณะ/สํานัก/สถาบัน  (Faculty)……………………………………………………………………………………………………………... 
โทรศัพทที่ทํางาน …………………………โทรศัพทมือถือ....................................................โทรสาร (Fax)………………………… 
e-mail……………………………………………........................................................................................................................................ 
 
 
ท่ีอยูท่ีติดตอได (Address) 
บานเลขที่………………………..ถนน………………………………ตรอก/ซอย……………………………………………………….. 
ตําบล/แขวง…………………………………………………………..อําเภอ/เขต………………………………………………………… 
จังหวัด……………………………….……………………………….รหัสไปรษณีย.………………………….………………………...... 
โทรศัพทที่บาน ………………………….....................................โทรสาร (Fax)……………………………………………………... 
 

               ลงชื่อ (Sign)…………………………………. 
                       วันออกบัตร (Date)……………………...…… 
 
 

สําหรับเจาหนาท่ี 
 
PMESSAGE     วันหมดอายุบัตรหองสมุด   EXP DATE…………………………………… 
  �   a-Check Address       PCODE1……………………………………… 
  �   c-Check Card       PCODE2……………………………………… 
  �   p-Check Phone       PCODE3……………………………………… 

PTYPE………………………………………... 
         HOME LIBR…………………………………. 
 

ผูออกบัตร  (Library  Staff) ……………………………... 
วันที่ออกบัตร      ......../............../.......... 



แบบฟอรมบันทึกขอมูลทะเบียนสมาชิกหองสมุด  (บุคคลภายนอกทั่วไป) 
หองสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา 

 
โปรดเขียนตัวบรรจง/BLOCK  LETTERS 
ชื่อ-สกุล (Name-Surname)……………………………………………………………………………………………………….………………………................ 
บัตรประชาชน (เฉพาะบุคคลภายนอก)………………………………………..วันหมดอายุ…………………………………………………………..................... 
Inentification  Card No……………………………………………………….Expire  Date………………………………………………………......................... 
 
สถานที่ทํางาน  
ชื่อหนวยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ที่อยู................................................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพทที่ทํางาน …………………………………………………………โทรสาร (Fax)……………………………………………………………………. 
e-mail……………………………………………............................................................................................................................................................................. 
 
ท่ีอยูท่ีติดตอได (Address) 
บานเลขที…่……………………..ถนน…………………………………………………ตรอก/ซอย……………………………………………………………… 
ตําบล/แขวง……………………………………………………………………………..อําเภอ/เขต………………………………………………………………. 
จังหวัด……………………………….………………………………………………….รหัสไปรษณีย.………………………….……………………….............. 
โทรศัพทบาน ………………………………………โทรศัพทมือถือ......................................................................โทรสาร (Fax)…………………………… 
 

               ลงชื่อ (Sign)………………………………………. 
                       วันออกบัตร (Date)………………………………... 
 

**เอกสารที่ตองแนบสําหรับการสมัครเปนสมาชิกหองสมุด** 
1. รูปสีขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  1  รูป  ถายไมเกิน  6  เดือน 
2. คาสมาชิก  500  บาทตอป 
3. คาประกันสิ่งพิมพ  1,000  บาท 
4. สําเนาบัตรประชาชน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สําหรับเจาหนาท่ี 

 

เจาหนาท่ี เจาหนาท่ีการเงิน การพิจารณา 

PMESSAGE      �   a-Check Address 
                           �   c-Check Card 
                           �   p-Check Phone 
วันหมดอายุบัตรหองสมุด  
EXP DATE…………………................ 
PCODE1……………………………… 
PCODE2……………………………… 
PCODE3………………………….…... 
PTYPE…………………………........... 
HOME LIBR………………………….. 
 

………………………... 
ผูออกบัตร  (Library  Staff 

วันที่ออกบัตร......../............../............. 

 ชําระเงินเรียบรอยแลว 
      เลขที่ใบเสร็จ.......................เลมที่...................... 
......วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............... 
      เปนจํานวนเงิน.........................บาท  (ตัวเลข) 
      (...................................................)  (ตัวอักษร) 

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

(                                                    ) 
                                        เจาหนาที่การเงิน 

                                        วันที่ ........ / ............. / ....... 

 อนุมัติ           
 ไมอนมุัติ  เนื่องจาก........................................ 

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

ลงชื่อ ..................................................... 
(ผูชวยศาสตราจารยชาติชาย  ยมะคุปต) 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
วันที่ ........ / .................. / ....... 



แบบฟอรมบันทึกขอมูลทะเบียนสมาชิกหองสมุด  (บุคคลภายนอก ศิษยเกา) 
หองสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา 

 
โปรดเขียนตัวบรรจง/BLOCK  LETTERS 
ชื่อ-สกุล (Name-Surname)……………………………………………………………………………………………………….………………………................ 
บัตรประชาชน (เฉพาะบุคคลภายนอก)………………………………………..วันหมดอายุ…………………………………………………………..................... 
Inentification  Card No……………………………………………………….Expire  Date………………………………………………………......................... 
 
สถานที่ทํางาน  
ชื่อหนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
ที่อยู.................................................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพทที่ทํางาน …………………………………………………………โทรสาร (Fax)……………………………………………………………………. 
e-mail……………………………………………............................................................................................................................................................................. 
 
ท่ีอยูท่ีติดตอได (Address) 
บานเลขที…่……………………..ถนน…………………………………………………ตรอก/ซอย……………………………………………………………… 
ตําบล/แขวง……………………………………………………………………………..อําเภอ/เขต………………………………………………………………. 
จังหวัด……………………………….………………………………………………….รหัสไปรษณีย.………………………….……………………….............. 
โทรศัพทบาน ………………………………………โทรศัพทมือถือ......................................................................โทรสาร (Fax)…………………………… 
 

               ลงชื่อ (Sign)………………………………………. 
                       วันออกบัตร (Date)………………………………... 
 

**เอกสารที่ตองแนบสําหรับการสมัครเปนสมาชิกหองสมุด** 
1. รูปสีขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  1  รูป  ถายไมเกิน  6  เดือน 
2. คาสมาชิก  300  บาทตอป 
3. คาประกันสิ่งพิมพ  1,000  บาท 
4. สําเนาใบปริญญาบัตร / ใบทรานสคริปต 
5. สําเนาบัตรประชาชน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สําหรับเจาหนาท่ี 

 

เจาหนาท่ี เจาหนาท่ีการเงิน การพิจารณา 

PMESSAGE      �   a-Check Address 
                           �   c-Check Card 
                           �   p-Check Phone 
วันหมดอายุบัตรหองสมุด  
EXP DATE…………………................ 
PCODE1……………………………… 
PCODE2……………………………… 
PCODE3………………………….…... 
PTYPE…………………………........... 
HOME LIBR………………………….. 

………………………... 
ผูออกบัตร  (Library  Staff 

วันที่ออกบัตร......../............../............. 

 ชําระเงินเรียบรอยแลว 
      เลขที่ใบเสร็จ.......................เลมที่...................... 
......วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............... 
      เปนจํานวนเงิน.........................บาท  (ตัวเลข) 
      (...................................................)  (ตัวอักษร) 

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

(                                                    ) 
                                        เจาหนาที่การเงิน 

                                        วันที่ ........ / ............. / ....... 

 อนุมัติ           
 ไมอนุมตัิ  เนื่องจาก........................................ 

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

ลงชื่อ ..................................................... 
(ผูชวยศาสตราจารยชาติชาย  ยมะคุปต) 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
วันที่ ........ / .................. / ....... 


