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เลขที่....................... 

        ชื่อ -นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................... 

        วุฒิที่ใช้สมัคร...................................................................................................................... 

        ตำแหน่งที่......................ชื่อตำแหน่ง................................................................................... 

        สังกัด.............................................................................................. 

                          ลายมือชื่อผู้สมัคร............................................................................. 

 

ติดรูปถ่ายหน้าตรง 

ขนาด 

1 1/2  X 2 นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ป ี

 
เลขที่....................... 

        ชื่อ -นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................... 

        วุฒิที่ใช้สมัคร...................................................................................................................... 

        ตำแหน่งที่......................ชื่อตำแหน่ง................................................................................... 

        สังกัด.............................................................................................. 

                          ลายมือชื่อผู้สมัคร............................................................................. 

 

ติดรูปถ่ายหน้าตรง 

ขนาด 

1 1/2  X 2 นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ป ี



เลขที่ ............................. ใบสมัคร 
คัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ตำแหน่ง............................................................. สังกัด ........................................................... 

 
๑. ช่ือ – นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) .................................................................................... 
    สญัชาติ .................................................... ศาสนา .............................................................. 
   เลขประจำตัวประชาชน ........................................................................................................ 
๒. เกิดวันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. .................. อายุ ............ ปี ............ เดือน 
   (นับถึงวันปิดรับสมัครต้องไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์) จังหวัดที่เกิด ......................................... 
๓. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..................... หมู่ที่ ...................... ตรอก / ซอย....................................... 
    ถนน............................................................. ตำบล / แขวง ................................................. 
    อำเภอ / เขต ...................................................... จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์  ............................ 
    โทรศัพทม์อืถือ .......................................... โทรศัพท์บ้าน ................................... E-mail ................................................. 
๔. ช่ือคู่สมรส ............................................................................... สัญชาติ ................................... ศาสนา............................... 
    อาชีพ ................................................................................................................................................................................... 
๕. ช่ือบิดา .................................................................................... สัญชาติ ................................... ศาสนา .............................. 
   อาชีพ .................................................................................................................................................................................... 
   ช่ือมารดา ................................................................................ สัญชาติ ................................... ศาสนา ............................... 
   อาชีพ ..................................................................................................................................................................................... 
๖. วุฒิการศึกษาตรงตามตำแหนงที่สมคัรคอื  ....................................... สาขาวิชาเอก.............................................................. 
    ได้รับอนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ ................. เดือน ............................... พ.ศ. ............................  (ไม่หลังวันปิดรับสมัคร) 
    จากสถานศกึษาช่ือ ..................................................................................... ประเทศ .......................................................... 
    ได้คะแนนเฉล่ียสะสม .............................. และได้แนบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งได้ลงช่ือรับรองสำเนา 
    ถูกต้องมาเพ่ือประกอบการย่ืนใบสมัครด้วยแล้ว 
๗. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับคือ  .............................................................................................................................................. 
๘. ความรู้ความสามารถพิเศษ ................................................................................................................................................... 
๙. ความรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาใด เพียงใด  ......................................................................................................................... 
๑๐. ขณะนี้มีอาชีพอะไร ณ ที่ใด ................................................................................................................................................ 
๑๑. ประสบการณ์การทำงาน .................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

 
ติดรูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด ๑ ๑

๒
 x ๒ นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 
 



- ๒ – 
๑๒. ข้าพเจ้าขอสมัครรับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และได้สง่ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  
      เป็นเงิน ................................. บาท มาพร้อมใบสมัครน้ีแล้ว 
๑๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปอนุโลม ตามข้อ ๑0  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕63 ประกาศ ณ วันที ่
๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมคัรคดัเลือกตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความ 
ที่แจ้งไว้ในใบสมัครน้ีถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศ 
รับสมัคร ให้ถอืว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือกคร้ังน้ี 
  
  
          ลายมือช่ือ ................................................. ผู้สมัคร 
         (................................................................................) 
      วันที่ ............ เดือน ................................. พ.ศ. ............... 



 
ค ารับรอง 

 
                                                                                       สถานที่เขียนค ารับรอง........................................... 
 
                                                                             วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ................ 
 

 ข้าพเจ้า ...................................................................................... ต าแหน่ง .................................................... 

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

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

สถานที่ติดต่อที่บ้านเลขที่ ............................. หมู่ที่ ...................... ตรอก/ซอย ......................................................................... 

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

จังหวัด.................................................................. โทรศัพท์หมายเลข......................................................................................... 

สถานที่ติดต่อที่ท างาน.................................................................................... เลขที.่......................... หมู่ที่ ............................... 

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

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

จังหวัด....................................................................................... โทรศัพทห์มายเลข .................................................................. 

ขอรับรองว่า  นาย/นาง/น.ส. ........................................................................ ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในต าแหน่ง ........................................................................  ซึ่งเกี่ยวข้องเปน็......................................................
ของข้าพเจ้า  เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียแต่ประการใด   ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับผู้สมัครดังนี้  (โปรดกาเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ต้องการตอบ) 

 
  1.  ระดับสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ                    ดีมาก          ดีพอใช้           ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ด ี

  2.  ความเฉลยีวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา             ดีมาก          ดีพอใช้           ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

  3.  ความสามารถในการเรียนรู้สิง่ใหม ่ๆ                       ดีมาก          ดีพอใช้           ไม่อยูใ่นเกณฑ์ที่ด ี

  4.  อุปนิสัย           ร่าเริงแจ่มใส           เงียบขรึม        หนักแน่น        ใจน้อย 

  5.  บุคลิกลักษณะ            แสดงออกโดยเปิดเผย          ค่อนข้างเก็บตัว เก็บความรู้สึก 

  6.  มนุษยสัมพันธ์             ดีมาก            ดีพอใช้             ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ด ี

  7.  ความเช่ือมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ 

                  ดีมาก           ดีพอใช้           ไม่อยูใ่นเกณฑ์ที่ดี 

  8.  ความเป็นผู้น า                                               ดีมาก            ดีพอใช้            ไม่มีภาวะผู้น า 

  9.  การมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์                       ดีมาก            ดีพอใช้            ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 10.  สุขภาพร่างกาย             แข็งแรงสมบูรณ์               ค่อนข้างอ่อนแอ 



 11.  สุขภาพจิต                                                    ดีมาก            ดีพอใช้            ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ด ี

 12.  ความขยันขันแข็งมานะอดทน                              ดีมาก            ดีพอใช้            ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ด ี

 13.  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่                                   ดีมาก            ดีพอใช้            ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ด ี

 14.  ความซื่อสัตย์                                                  ดีมาก           ดีพอใช้            ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ด ี

 15.  การมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา                   ดีมาก            ดีพอใช้            ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ด ี

  

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายนิดีใหม้หาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์สอบถามข้อมูลอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น 

 
 

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

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

                                                                           ต าแหน่ง........................................................................................ 
 
หมายเหต ุ เมื่อกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรุณาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการด าเนินการสอบ 
 ที่แนบมาพร้อมนี ้

 




