






ชําระคาสมัครสอบ .................. บาท  ใบสําคัญเลมท่ี ..............................  เลขท่ี .................... 

ลงวันท่ี .......................................... แลว    ............................... เจาหนาท่ี 

 

ใบสมคัร 
          เลขท่ี ............................ 

สอบแขงขัน  หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
ระดับ ..........   ตําแหนง ............................................ 

  

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

     สัญชาติ ...................................................  ศาสนา.......................................................... ติดรูปถายหนาตรง 

     เลขประจําตัว ..............................................  ออกให ณ อําเภอ/เขต.................................. ขนาด 

     จังหวัด .................................................... 11/2  x  2 นิ้ว 

2.  เกิดวันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  อายุ........... ป .......... เดือน ถายไวไมเกิน 1 ป 

     (นับถึงวันปดรับสมัครตองไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ)  

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

4.  ที่อยูปจจุบันเลขที่ ..........................  หมูที่ ......................  ตรอก/ซอย ............................................................. 

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

     อําเภอ/เขต ............................................ จงัหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย ...................... 

     โทรศัพท ...................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

7.  วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงที่สมัคร  คือ ..........................................  สาขาวิชาเอก ....................................... 

     ไดรับอนุมัติผลการศึกษาแลว  เม่ือวันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. (ไมหลังวันปดรับสมัคร) 

     จากสถานศึกษาชื่อ ...................................................................  ต้ังอยูจังหวัด ................................................. 

     ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม .....................................  และไดแนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา  พรอมทั้งไดลงชื่อรับรอง 

     สําเนาถูกตองมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครดวยแลว 
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 8.  วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ขาพเจาไดรับ  คือ ............................................................................................................ 

 9.  ความรูความสามารถพเิศษ  ............................................................................................................................ 

10.  รูภาษาตางประเทศ  ภาษาใด  เพยีงใด ........................................................................................................... 

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

12.  ไดเคยทํางานอะไรมาบางแลว  ....................................................................................................................... 

13.  เคยรับราชการเปนขาราชการ ........................................................  ตําแหนง ................................................. 

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

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

       เมื่อวันที่ ...............................................................................................  ไดรับบําเหน็จ  บํานาญ  หรือเบี้ยหวัด 

       จากกระทรวง............................................................................  เปนเงิน ............................................... บาท    

       ขณะนี้ไดรับเบี้ยหวัด...........................................................  บําเหน็จบํานาญที่ .............................................. 

14.  ขาพเจาขอสมัครสอบแขงขัน  หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    และไดสง  

       คาธรรมเนียมการสมัครสอบ  เปนเงิน .................................. บาท   มาพรอมใบสมัครนี้แลว 

15.  ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 8  แหงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

       เรื่องขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2543   

       ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร  

       และขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองเปนความจริงทุกประการ    หากปรากฏวาขาพเจามีคุณสมบัติดังกลาว 

       ไมตรงตามประกาศรับสมัคร   ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี ้

 

 

                                                                           ลงลายมือชื่อ  ..........................................................  ผูสมัคร 

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

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



คํารับรอง 

 

                                                                                      สถานท่ีเขียนคํารับรอง........................................... 

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

 

 ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนง .......................................... 

ระดับ............. สังกัดแผนก........................................................ กอง.............................................................. 

กรม ................................................................. กระทรวง / ทบวง .................................................................. 

สถานท่ีติดตอที่บานเลขที่ ............................ หมูท่ี .................. ตรอก/ซอย ...................................................... 

ถนน ......................................... ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต............................................ 

จังหวัด.................................................................. โทรศัพทหมายเลข............................................................. 

สถานท่ีติดตอที่ทํางาน............................................................................... เลขท่ี.................. หมูท่ี ................. 

ตรอก/ซอย .................................................................... ถนน ....................................................................... 

ตําบล/แขวง............................................................ อําเภอ/เขต...................................................................... 

จังหวัด............................................................... โทรศัพทหมายเลข ............................................................... 

ขอรับรองวา  นาย/นาง/น.ส. ................................................................................... ผูสมัครสอบแขงขันเขาเปน       

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในตําแหนง .......................................................................ซึ่งเก่ียวของเปน 

...............................................................ของขาพเจา  เปนผูมีความประพฤติดี ไมเคยมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย

แตประการใด   ทั้งนี้ขาพเจาขอแจงขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผูสมัครดังนี้   

(โปรดกาเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตองการตอบ) 

1.  ระดับสติปญญา ความรูความสามารถ                    ดีมาก          ดีพอใช           ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

2.  ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวนปญญา          ดีมาก          ดีพอใช           ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

3.  ความสามารถในการเรยีนรูสิง่ใหมๆ                         ดีมาก          ดีพอใช           ไมอยูในเกณฑที่ดี 

4.  อุปนสิยั                ราเรงิแจมใส           เงยีบขรมึ                 หนักแนน            ใจนอย 

5.  บุคลกิลกัษณะ                       แสดงออกโดยเปดเผย                คอนขางเก็บตัว เก็บความรูสึก 

6.  มนษุยสมัพนัธ                  ดีมาก              ดีพอใช               ไมอยูในเกณฑที่ดี 

            7.  ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ  

                       ดีมาก              ดีพอใช               ไมอยูในเกณฑที่ดี 

8.  ความเปนผูนาํ                       ดีมาก               ดีพอใช               ไมมีภาวะผูนํา 

9.  การมคีวามคิดรเิริม่และสรางสรรค                  ดีมาก               ดีพอใช             ไมอยูในเกณฑที่ดี 

10.  สขุภาพรางกาย                    แขง็แรงสมบูรณ                คอนขางออนแอ 



11.  สขุภาพจติ                           ดีมาก              ดีพอใช              ไมอยูในเกณฑที่ดี 

12.  ความขยันขนัแขง็มานะอดทน                      ดีมาก                ดีพอใช             ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

13.  ความรบัผดิชอบตอหนาที ่                           ดีมาก                ดีพอใช             ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

14.  ความซือ่สตัย                                              ดีมาก                ดีพอใช             ไมอยูในเกณฑที่ดี 

15.  การมีระเบียบวินัยและการตรงตอเวลา          ดีมาก                ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ดี 

 

 ทั้งน้ีขาพเจายินดีใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสอบถามขอมูลอ่ืนๆเพิ่มเติมไดตามสถานที่ติดตอขางตน 

 

 

                                                                                         ลงชื่อ ........................................................... 

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

                                                                                         ตําแหนง....................................................... 

 

หมายเหตุ

 ที่แนบมาพรอมนี ้

 เมื่อกรอกขอความครบถวนแลว กรุณาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดําเนินการสอบ 
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