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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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