
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดรูปถ่ายหน้าตรง 

ขนาด 

๑ ๑/๒  X ๒ นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 

                    เลขที่..................  

ชื่อ – นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) ............................................................. 

วุฒิที่ใช้สมัคร ……………………………………………………………………………………. 

ต าแหน่งที่ ...................... ต าแหน่ง .............................................................. 

 

ลายเซ็นผู้สมัคร ............................................................................................. 

ดูรายชื่อ เลขท่ี และตารางสอบ วันที่ ........................................................... 

 

 

ติดรูปถ่ายหน้าตรง 

ขนาด 

๑ ๑/๒  X ๒ นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 

                    เลขที่..................  

ชื่อ – นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) ......................................................... .... 

วุฒิที่ใช้สมัคร ……………………………………………………………………………………. 

ต าแหน่งที่ ...................... ต าแหน่ง .............................................................. 

 

ลายเซ็นผู้สมัคร ............................................................................................. 

ดูรายชื่อ เลขท่ี และตารางสอบ วันที่ ........................................................... 



 

ช ำระค่ำสมัคร............................. บำท ใบส ำคัญเล่มที่.................................... เลขที่................................ 

ลงวันที.่.................................................... แล้ว.............................................. เจ้ำหน้ำที่ 
 

 

                                               เลขที่......................... 

ใบสมัคร 

 สอบแข่งขัน หรือคดัเลือกเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ระดับ ปฏิบัตกิำร ต ำแหน่ง .............................................. 

 

๑. ชื่อ – นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) ........................................................................................  

 สัญชาติ........................ศาสนา..............................เลขประจ าตัว ............................................. 

 ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต ............................................จังหวัด .................................................... 

๒. เกิดวันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ......................อายุ..............ป.ี..................เดือน 

 (นับถึงวันปิดรับสมัครต้องไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์) 

๓. ต าบลที่เกิด.......................................อ าเภอ................................................จังหวัด.................................................. 

๔. ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี.....................หมู่ที่............ตรอก / ซอย......................................ถนน.......................................... 

 ต าบล / แขวง.....................................อ าเภอ / เขต..........................................จังหวัด............................................ 

 รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์................................................. 

๕. ชื่อภรรยา หรือสามี ......................................................สญัชาติ..................................ศาสนา.................................. 

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

๖. ชื่อบิดา..........................................................................สญัชาติ..................................ศาสนา.................................. 

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

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

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

๗. วุฒิการศึกษาตรงตามต าแหน่งที่สมัคร คือ............................................................................................. .................. 

 สาขาวิชาเอก.........................................ได้รับอนุมัติผลการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่..........เดือน.................พ.ศ............. 

    (ไม่หลังวันปิดรับสมัคร) จากสถานศึกษาชื่อ............................................................ตั้งอยู่จังหวัด............................. 

 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม .....................................และได้แนบหลักฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรอง 

 ส าเนาถูกต้องมาเพ่ือประกอบการยื่นใบสมัครด้วยแล้ว 

 

ติดรูปถ่ายหน้าตรง 

ขนาด 

๑ ๑/๒  X ๒ นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 



- ๒ -  
 

๘. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับ คือ................................................................................................................  

๙. ความรู้ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................................. .... 

๑๐. รู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาใด เพียงใด...............................................................................................................  

๑๑. ขณะนี้มีอาชีพอะไร ณ ที่ใด.................................................................................................................... .......... 

๑๒. ได้เคยท างานอะไรมาบ้าง.............................................................................................................................. ... 

๑๓. เคยรับราชการเป็นข้าราชการ..............................................................ต าแหน่ง............................................... 

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

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

เมื่อวันที่............................................................................................... .ได้รับบ าเหน็จ บ านาญ หรือเบี้ยหวัด 

จากกระทรวง..................................................................... .เป็นเงิน........................................................บาท 

ขณะนี้ได้รับเบี้ยหวัด.....................................................บ าเหน็จบ านาญที่..................................................... 

๑๔. ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ส่ง 
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็นเงิน ............................บาท มาพร้อมใบสมัครนี้แล้ว 

๑๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
หมวด ๑ ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับ
สมัครและขอ้ความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าว
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร  ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ 
 

 

                ลงลายมือชื่อ......................................................ผู้สมัคร 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำรับรอง 

 

              สถานที่เขียนค ารับรอง................................................... 

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

 

 ข้าพเจ้า .............................................................................. ต าแหน่ง .................................................... ........
ระดับ ............... สังกัดแผนก ........................................................... กอง .......................... .........................................
กรม ............................................................................... กระทรวง / ทบวง .......................... .....................................
สถานที่ติดต่อที่บ้านเลขท่ี .................................. หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย ...............................................................
ถนน .......................................... ต าบล/แขวง .......................................... อ าเภอ/เขต ............... ...............................
จังหวัด ....................................................................... หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................................
สถานที่ติดต่อที่ท างาน ...................................................................... ........................ เลขท่ี ................... หมู่ที่ ...........
ตรอก/ซอย ................................................................ ถนน ............................................... .........................................
ต าบล/แขวง ................................................................ อ าเภอ/เขต ........................................................... ................
จังหวัด ................................................................... โทรศัพท์หมายเลข ....................... ................................................
ขอรับรองว่า นาย/นาง/น.ส. .......................................................................... ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้าเป็น 

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในต าแหน่ง .............................................................................. ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น
....................................................................................... ของข้าพเจ้า เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงในทาง 

เสื่อมเสียแต่ประการใด ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครดังนี้  (โปรดกาเครื่องหมาย   ลงใน
ช่องที่ต้องการตอบ) 

๑. ระดับสติปัญญา ความรู้ความสามารถ                 ดีมาก  ดีพอใช้    ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 ๒. ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาว์ปัญญา      ดีมาก  ดีพอใช้    ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 ๓. ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ         ดีมาก  ดีพอใช้    ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 ๔. อุปนิสัย         ร่าเริงแจ่มใส        เงียบขรึม       หนักแน่น     ใจน้อย 

 ๕. บุคลิกลักษณะ          แสดงออกโดยเปิดเผย        ค่อนข้างเก็บตัว เก็บความรู้สึก 

 ๖. มนุษย์สัมพันธ์           ดีมาก         ดีพอใช้         ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 ๗. ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ 

          ดีมาก         ดีพอใช้          ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

 ๘. ความเป็นผู้น า  ดีมาก   ดีพอใช้  ไม่มีภาวะเป็นผู้น า  

 ๙. การมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 

 



 

 ๑๐. สุขภาพร่างกาย         แข็งแรงสมบูรณ์          ค่อนข้างอ่อนแอ 

 ๑๑. สุขภาพจิต                                ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 ๑๒. ความขยันขันแข็งมานะอดทน ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  

   ๑๓. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 ๑๔. ความซื่อสัตย์  ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 ๑๕. การมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น 

 

 

             (ลงชื่อ) ............................................................ 

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

             ต าแหน่ง .......................................................... 
 

หมำยเหตุ  เมื่อกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรุณาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการด าเนินการสอบ 

   ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


