








 

ช ำระค่ำสมัครสอบ .................. บำท  ใบส ำคัญเล่มที่ ..............................  เลขที่ .................... 

ลงวันท่ี .......................................... แล้ว    ............................... เจ้ำหน้ำที่ 

 

ใบสมัคร 
          เลขท่ี ............................ 

สอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงนิรำยได้ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ต ำแหน่ง ............................................ 

 

 

 

1.  ช่ือ - นามสกลุ  (นาย / นาง / น.ส.) ..................................................................................   

     สญัชาติ ...................................................  ศาสนา  ...................................................... ติดรูปถ่ายหน้าตรง 

     เลขประจ าตวั ...........................................  ออกให้  ณ อ าเภอ/เขต .................................. ขนาด 

     จงัหวดั .................................................... 11/2  x  2 นิว้ 

2.  เกิดวนัท่ี ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  อาย ุ........... ปี .......... เดือน ถ่ายไว้ไมเ่กิน 1 ปี 

     (นบัถงึวนัปิดรับสมคัรต้องไมต่ ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์)  

3.  ต าบลท่ีเกิด .......................................  อ าเภอ .............................................  จงัหวดั ...................................... 

4.  ท่ีอยู่ปัจจบุนัเลขท่ี ..........................  หมูท่ี่ ......................  ตรอก / ซอย ............................................................. 

     ถนน ..................................................................... ต าบล / แขวง .................................................................... 

     อ าเภอ / เขต ............................................ จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย์ ...................... 

     โทรศพัท์ ................................................. 

5.  ช่ือภรรยา  หรือสามี .................................................  สญัชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

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

6.  ช่ือบิดา ...................................................................  สญัชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

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

     ช่ือมารดา ................................................................  สญัชาติ ........................... ศาสนา ................................ 

     อาชีพ ..................................................................... 
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7.  วฒิุการศกึษาตรงตามต าแหน่งท่ีสมคัร  คือ ..........................................  สาขาวิชาเอก ....................................... 

     ได้รับอนมุตัิผลการศกึษาแล้ว  เม่ือวนัท่ี .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. (ไมห่ลงัวนัปิดรับสมคัร) 

     จากสถานศกึษาช่ือ ...................................................................  ตัง้อยู่จงัหวดั ................................................. 

     ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม .....................................  และได้แนบหลกัฐานการส าเร็จการศกึษา  พร้อมทัง้ได้ลงช่ือรับรอง 

     ส าเนาถกูต้องมาเพ่ือประกอบการย่ืนใบสมคัรด้วยแล้ว 

 8.  วฒิุการศกึษาสงูสดุท่ีข้าพเจ้าได้รับ  คือ ............................................................................................................ 

 9.  ความรู้ความสามารถพิเศษ  ............................................................................................................................ 

10.  รู้ภาษาตา่งประเทศ  ภาษาใด  เพียงใด ........................................................................................................... 

11.  ขณะนีม้ีอาชีพอะไร  ณ ท่ีใด  .......................................................................................................................... 

12.  ได้เคยท างานอะไรมาบ้างแล้ว  ....................................................................................................................... 

13.  เคยรับราชการเป็นข้าราชการ ........................................................  ต าแหน่ง ................................................. 

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

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

       เม่ือวนัท่ี ...............................................................................................  ได้รับบ าเหน็จ  บ านาญ  หรือเบีย้หวดั 

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

       ขณะนีไ้ด้รับเบีย้หวดั...........................................................  บ าเหน็จบ านาญท่ี .............................................. 

14.  ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัย  

      เกษตรศาสตร์  และได้ส่งคา่ธรรมเนียมการสมคัรสอบ  เป็นเงิน ........................... บาท   มาพร้อมใบสมคัรนีแ้ล้ว 

15.  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณุสมบตัิทัว่ไปตามข้อ 12  แห่งประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

       เร่ืองข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   วา่ด้วยการบริหารงานบคุคลส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ 

       พ.ศ. 2546  ลงวนัท่ี 18 กนัยายน 2546  และคณุสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมคัรสอบตรงตามประกาศ 

      รับสมคัร  และข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมคัรนีถ้กูต้องเป็นความจริงทกุประการ    หากปรากฏวา่ข้าพเจ้ามีคณุสมบตัิ 

      ดงักลา่วไมต่รงตามประกาศรับสมคัร   ให้ถือวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคณุสมบตัิในการสมคัรสอบครัง้นี ้

        

 

                                                                           ลงลายมอืช่ือ  ..........................................................  ผู้สมคัร 

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

                                                                                วนัท่ี .......... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 



 

 

ค ำรับรอง 
 
                                                                                       สถานท่ีเขียนค ารับรอง........................................... 
 
                                                                             วนัท่ี ............ เดือน .............................. พ.ศ. ................ 
 
 ข้าพเจ้า ....................................................... ต าแหนง่ ....................................................... 
ระดบั ............ สงักดัแผนก .................................................... กอง ............................................................. 
กรม ....................................................................... กระทรวง / ทบวง ......................................................... 
สถานท่ีตดิตอ่ท่ีบ้านเลขท่ี ............................. หมูท่ี่ ........... ตรอก/ซอย ......................................................... 
ถนน ....................................... ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.................................................................. โทรศพัท์หมายเลข........................................................... 
สถานท่ีตดิตอ่ท่ีท างาน.................................................................................... เลขท่ี.................. หมูท่ี่ ........... 
ตรอก/ซอย ............................................................ ถนน ............................................................................. 
ต าบล/แขวง.............................................................. อ าเภอ/เขต.................................................................. 
จงัหวดั.................................................................. โทรศพัท์หมายเลข .......................................................... 
ขอรับรองวา่  นาย/นาง/น.ส. ........................................................................ ผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเข้าเป็น       
พนกังานฯ เงินรายได้  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ในต าแหนง่ ........................................................................   
ซึง่เก่ียวข้องเป็น ................................................................................... ของข้าพเจ้า  เป็นผู้ มีความประพฤติดี  
ไมเ่คยมีช่ือเสียงในทางเส่ือมเสียแตป่ระการใด   ทัง้นีข้้าพเจ้าขอแจ้งข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผู้สมคัรดงันี ้  
(โปรดกาเคร่ืองหมาย    ลงในชอ่งท่ีต้องการตอบ) 
  1.  ระดบัสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ                    ดีมาก             ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  2.  ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา            ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  3.  ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  4.  อปุนิสยั           ร่าเริงแจ่มใส           เงียบขรึม           หนกัแนน่          ใจน้อย 
  5.  บคุลิกลกัษณะ            แสดงออกโดยเปิดเผย           คอ่นข้างเก็บตวั เก็บความรู้สึก 
  6.  มนษุยสมัพนัธ์             ดีมาก            ดีพอใช้           ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  7.  ความเช่ือมัน่ในตนเองและความสามารถในการตดัสินใจ 
                     ดีมาก          ดีพอใช้           ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 



 
  8.  ความเป็นผู้น า                                                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมมี่ภาวะผู้น า 
  9.  การมีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์                            ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 10.  สขุภาพร่างกาย             แข็งแรงสมบรูณ์                 คอ่นข้างอ่อนแอ 
 11.  สขุภาพจิต                                                             ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 12.  ความขยนัขนัแข็งมานะอดทน                                 ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 13.  ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี                                       ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 14.  ความซ่ือสตัย์                                                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 15.  การมีระเบียบวินยัและการตรงตอ่เวลา                     ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 
 ทัง้นี ้ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์สอบถามข้อมลูอ่ืน ๆ  เพิ่มเตมิได้ตามสถานท่ีติดตอ่ข้างต้น 
 
 
                                                                                            (ลงช่ือ) ........................................................... 
                                                                                                       (..........................................................) 
                                                                                               ต าแหนง่....................................................... 
 
หมำยเหตุ เม่ือกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรุณาผนกึลงซองเอกสารลบั ถึงคณะกรรมการด าเนินการสอบ 
 ท่ีแนบมาพร้อมนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำรับรอง 
 
                                                                                       สถานท่ีเขียนค ารับรอง........................................... 
 
                                                                             วนัท่ี ............ เดือน .............................. พ.ศ. ................ 
 
 ข้าพเจ้า ....................................................... ต าแหนง่ ....................................................... 
ระดบั ............ สงักดัแผนก .................................................... กอง ............................................................. 
กรม ....................................................................... กระทรวง / ทบวง ......................................................... 
สถานท่ีตดิตอ่ท่ีบ้านเลขท่ี ............................. หมูท่ี่ ........... ตรอก/ซอย ......................................................... 
ถนน ....................................... ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.................................................................. โทรศพัท์หมายเลข........................................................... 
สถานท่ีตดิตอ่ท่ีท างาน.................................................................................... เลขท่ี.................. หมูท่ี่ ........... 
ตรอก/ซอย ............................................................ ถนน ............................................................................. 
ต าบล/แขวง.............................................................. อ าเภอ/เขต.................................................................. 
จงัหวดั.................................................................. โทรศพัท์หมายเลข .......................................................... 
ขอรับรองวา่  นาย/นาง/น.ส. ........................................................................ ผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเข้าเป็น       
พนกังานฯ เงินรายได้  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ในต าแหนง่ ........................................................................   
ซึง่เก่ียวข้องเป็น ................................................................................... ของข้าพเจ้า  เป็นผู้ มีความประพฤติดี  
ไมเ่คยมีช่ือเสียงในทางเส่ือมเสียแตป่ระการใด   ทัง้นีข้้าพเจ้าขอแจ้งข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผู้สมคัรดงันี ้  
(โปรดกาเคร่ืองหมาย    ลงในชอ่งท่ีต้องการตอบ) 
  1.  ระดบัสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ                    ดีมาก             ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  2.  ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา            ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  3.  ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  4.  อปุนิสยั           ร่าเริงแจ่มใส           เงียบขรึม           หนกัแนน่          ใจน้อย 
  5.  บคุลิกลกัษณะ            แสดงออกโดยเปิดเผย           คอ่นข้างเก็บตวั เก็บความรู้สึก 
  6.  มนษุยสมัพนัธ์             ดีมาก            ดีพอใช้           ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  7.  ความเช่ือมัน่ในตนเองและความสามารถในการตดัสินใจ 
                     ดีมาก          ดีพอใช้           ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 



 
  8.  ความเป็นผู้น า                                                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมมี่ภาวะผู้น า 
  9.  การมีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์                            ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 10.  สขุภาพร่างกาย             แข็งแรงสมบรูณ์                 คอ่นข้างอ่อนแอ 
 11.  สขุภาพจิต                                                             ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 12.  ความขยนัขนัแข็งมานะอดทน                                 ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 13.  ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี                                       ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 14.  ความซ่ือสตัย์                                                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 15.  การมีระเบียบวินยัและการตรงตอ่เวลา                     ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 
 ทัง้นี ้ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์สอบถามข้อมลูอ่ืน ๆ  เพิ่มเตมิได้ตามสถานท่ีติดตอ่ข้างต้น 
 
 
                                                                                            (ลงช่ือ) ........................................................... 
                                                                                                       (..........................................................) 
                                                                                               ต าแหนง่....................................................... 
 
หมำยเหตุ เม่ือกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรุณาผนกึลงซองเอกสารลบั ถึงคณะกรรมการด าเนินการสอบ 
 ท่ีแนบมาพร้อมนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำรับรอง 
 
                                                                                       สถานท่ีเขียนค ารับรอง........................................... 
 
                                                                             วนัท่ี ............ เดือน .............................. พ.ศ. ................ 
 
 ข้าพเจ้า ....................................................... ต าแหนง่ ....................................................... 
ระดบั ............ สงักดัแผนก .................................................... กอง ............................................................. 
กรม ....................................................................... กระทรวง / ทบวง ......................................................... 
สถานท่ีตดิตอ่ท่ีบ้านเลขท่ี ............................. หมูท่ี่ ........... ตรอก/ซอย ......................................................... 
ถนน ....................................... ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.................................................................. โทรศพัท์หมายเลข........................................................... 
สถานท่ีตดิตอ่ท่ีท างาน.................................................................................... เลขท่ี.................. หมูท่ี่ ........... 
ตรอก/ซอย ............................................................ ถนน ............................................................................. 
ต าบล/แขวง.............................................................. อ าเภอ/เขต.................................................................. 
จงัหวดั.................................................................. โทรศพัท์หมายเลข .......................................................... 
ขอรับรองวา่  นาย/นาง/น.ส. ........................................................................ ผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเข้าเป็น       
พนกังานฯ เงินรายได้  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ในต าแหนง่ ........................................................................   
ซึง่เก่ียวข้องเป็น ................................................................................... ของข้าพเจ้า  เป็นผู้ มีความประพฤติดี  
ไมเ่คยมีช่ือเสียงในทางเส่ือมเสียแตป่ระการใด   ทัง้นีข้้าพเจ้าขอแจ้งข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผู้สมคัรดงันี ้  
(โปรดกาเคร่ืองหมาย    ลงในชอ่งท่ีต้องการตอบ) 
  1.  ระดบัสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ                    ดีมาก             ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  2.  ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา            ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
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  4.  อปุนิสยั           ร่าเริงแจ่มใส           เงียบขรึม           หนกัแนน่          ใจน้อย 
  5.  บคุลิกลกัษณะ            แสดงออกโดยเปิดเผย           คอ่นข้างเก็บตวั เก็บความรู้สึก 
  6.  มนษุยสมัพนัธ์             ดีมาก            ดีพอใช้           ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  7.  ความเช่ือมัน่ในตนเองและความสามารถในการตดัสินใจ 
                     ดีมาก          ดีพอใช้           ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 



 
  8.  ความเป็นผู้น า                                                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมมี่ภาวะผู้น า 
  9.  การมีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์                            ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 10.  สขุภาพร่างกาย             แข็งแรงสมบรูณ์                 คอ่นข้างอ่อนแอ 
 11.  สขุภาพจิต                                                             ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 12.  ความขยนัขนัแข็งมานะอดทน                                 ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 13.  ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี                                       ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 14.  ความซ่ือสตัย์                                                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 15.  การมีระเบียบวินยัและการตรงตอ่เวลา                     ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 
 ทัง้นี ้ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์สอบถามข้อมลูอ่ืน ๆ  เพิ่มเตมิได้ตามสถานท่ีติดตอ่ข้างต้น 
 
 
                                                                                            (ลงช่ือ) ........................................................... 
                                                                                                       (..........................................................) 
                                                                                               ต าแหนง่....................................................... 
 
หมำยเหตุ เม่ือกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรุณาผนกึลงซองเอกสารลบั ถึงคณะกรรมการด าเนินการสอบ 
 ท่ีแนบมาพร้อมนี ้
 




