ชำระค่ ำสมัครสอบ .................. บำท ใบสำคัญเล่ มที่ .............................. เลขที่ ....................
ลงวันที่ .......................................... แล้ ว ............................... เจ้ ำหน้ ำที่

ใบสมัคร
เลขที่ ............................
สอบแข่ งขัน หรือคัดเลือกเข้ ำเป็ นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ตำแหน่ ง ............................................

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

ติดรู ปถ่ายหน้ าตรง

เลขประจาตัว ........................................... ออกให้ ณ อาเภอ/เขต ..................................

ขนาด

จังหวัด ....................................................
2. เกิดวันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................ อายุ ........... ปี .......... เดือน

11/2 x 2 นิ ้ว
ถ่ายไว้ ไม่เกิน 1 ปี

(นับถึงวันปิ ดรับสมัครต้ องไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์)
3. ตาบลที่เกิด ....................................... อาเภอ ............................................. จังหวัด ......................................
4. ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ .......................... หมูท่ ี่ ...................... ตรอก / ซอย .............................................................
ถนน ..................................................................... ตาบล / แขวง ....................................................................
อาเภอ / เขต ............................................ จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ......................
โทรศัพท์ .................................................
5. ชื่อภรรยา หรื อสามี ................................................. สัญชาติ ........................... ศาสนา .................................
อาชีพ .....................................................................
6. ชื่อบิดา ................................................................... สัญชาติ ........................... ศาสนา .................................
อาชีพ .....................................................................
ชื่อมารดา ................................................................ สัญชาติ ........................... ศาสนา ................................
อาชีพ .....................................................................

-27. วุฒิการศึกษาตรงตามตาแหน่งที่สมัคร คือ .......................................... สาขาวิชาเอก .......................................
ได้ รับอนุมตั ิผลการศึกษาแล้ ว เมื่อวันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. (ไม่หลังวันปิ ดรับสมัคร)
จากสถานศึกษาชื่อ ................................................................... ตังอยู
้ ่จงั หวัด .................................................
ได้ คะแนนเฉลี่ยสะสม ..................................... และได้ แนบหลักฐานการสาเร็ จการศึกษา พร้ อมทังได้
้ ลงชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ องมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครด้ วยแล้ ว
8. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้ าได้ รับ คือ ............................................................................................................
9. ความรู้ ความสามารถพิเศษ ............................................................................................................................
10. รู้ ภาษาต่างประเทศ ภาษาใด เพียงใด ...........................................................................................................
11. ขณะนี ้มีอาชีพอะไร ณ ที่ใด ..........................................................................................................................
12. ได้ เคยทางานอะไรมาบ้ างแล้ ว .......................................................................................................................
13. เคยรับราชการเป็ นข้ าราชการ ........................................................ ตาแหน่ง .................................................
แผนก ......................................... กอง ............................................... กรม ................................................
กระทรวง .............................................. ออกจากราชการเพราะ ....................................................................
เมื่อวันที่ ............................................................................................... ได้ รับบาเหน็จ บานาญ หรื อเบี ้ยหวัด
จากกระทรวง............................................................................ เป็ นเงิน ............................................... บาท
ขณะนี ้ได้ รับเบี ้ยหวัด........................................................... บาเหน็จบานาญที่ ..............................................
14. ข้ าพเจ้ าขอสมัครสอบแข่ งขัน หรื อคัดเลือกเข้ าเป็ นพนักงานมหาวิท ยาลัย เงินรายได้ มหาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ และได้ ส่ง ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็ นเงิน ........................... บาท มาพร้ อมใบสมัครนี ้แล้ ว
15. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติทวั่ ไปตามข้ อ 12 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่ องข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 18 กันยายน 2546 และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศ
รับสมัคร และข้ อความที่แจ้ งไว้ ในใบสมัครนี ้ถูกต้ องเป็ นความจริ งทุกประการ หากปรากฏว่าข้ าพเจ้ ามีคณ
ุ สมบัติ
ดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครัง้ นี ้

ลงลายมือชื่อ .......................................................... ผู้สมัคร
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. ...............

คำรั บรอง
สถานที่เขียนคารับรอง...........................................
วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ................
ข้ าพเจ้ า ....................................................... ตาแหน่ง .......................................................
ระดับ ............ สังกัดแผนก .................................................... กอง .............................................................
กรม ....................................................................... กระทรวง / ทบวง .........................................................
สถานที่ตดิ ต่อที่บ้านเลขที่ ............................. หมูท่ ี่ ........... ตรอก/ซอย .........................................................
ถนน ....................................... ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด.................................................................. โทรศัพท์หมายเลข...........................................................
สถานที่ตดิ ต่อที่ทางาน.................................................................................... เลขที่.................. หมูท่ ี่ ...........
ตรอก/ซอย ............................................................ ถนน .............................................................................
ตาบล/แขวง.............................................................. อาเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด.................................................................. โทรศัพท์หมายเลข ..........................................................
ขอรับรองว่า นาย/นาง/น.ส. ........................................................................ ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ าเป็ น
พนักงานฯ เงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในตาแหน่ง ........................................................................
ซึง่ เกี่ยวข้ องเป็ น ................................................................................... ของข้ าพเจ้ า เป็ นผู้มีความประพฤติดี
ไม่เคยมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียแต่ประการใด ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครดังนี ้
(โปรดกาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ต้องการตอบ)
1. ระดับสติปัญญา ความรู้ความสามารถ
ดีมาก
ดีพอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
2. ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา
ดีมาก
ดีพอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
3. ความสามารถในการเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ
ดีมาก
ดีพอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
4. อุปนิสยั
ร่าเริงแจ่มใส
เงียบขรึม
หนักแน่น
ใจน้ อย
5. บุคลิกลักษณะ
แสดงออกโดยเปิ ดเผย
ค่อนข้ างเก็บตัว เก็บความรู้สึก
6. มนุษยสัมพันธ์
ดีมาก
ดีพอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
7. ความเชื่อมัน่ ในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ
ดีมาก
ดีพอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

8. ความเป็ นผู้นา
9. การมีความคิดริเริ่มและสร้ างสรรค์
10. สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์
11. สุขภาพจิต
12. ความขยันขันแข็งมานะอดทน
13. ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่
14. ความซื่อสัตย์
15. การมีระเบียบวินยั และการตรงต่อเวลา

ดีมาก
ดีพอใช้
ดีมาก
ดีพอใช้
ค่อนข้ างอ่อนแอ
ดีมาก
ดีพอใช้
ดีมาก
ดีพอใช้
ดีมาก
ดีพอใช้
ดีมาก
ดีพอใช้
ดีมาก
ดีพอใช้

ไม่มีภาวะผู้นา
ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ ายินดีให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามข้ อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ ตามสถานที่ติดต่อข้ างต้ น

(ลงชื่อ) ...........................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
หมำยเหตุ เมื่อกรอกข้ อความครบถ้ วนแล้ ว กรุณาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดาเนินการสอบ
ที่แนบมาพร้ อมนี ้

คำรั บรอง
สถานที่เขียนคารับรอง...........................................
วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ................
ข้ าพเจ้ า ....................................................... ตาแหน่ง .......................................................
ระดับ ............ สังกัดแผนก .................................................... กอง .............................................................
กรม ....................................................................... กระทรวง / ทบวง .........................................................
สถานที่ตดิ ต่อที่บ้านเลขที่ ............................. หมูท่ ี่ ........... ตรอก/ซอย .........................................................
ถนน ....................................... ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด.................................................................. โทรศัพท์หมายเลข...........................................................
สถานที่ตดิ ต่อที่ทางาน.................................................................................... เลขที่.................. หมูท่ ี่ ...........
ตรอก/ซอย ............................................................ ถนน .............................................................................
ตาบล/แขวง.............................................................. อาเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด.................................................................. โทรศัพท์หมายเลข ..........................................................
ขอรับรองว่า นาย/นาง/น.ส. ........................................................................ ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ าเป็ น
พนักงานฯ เงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในตาแหน่ง ........................................................................
ซึง่ เกี่ยวข้ องเป็ น ................................................................................... ของข้ าพเจ้ า เป็ นผู้มีความประพฤติดี
ไม่เคยมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียแต่ประการใด ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครดังนี ้
(โปรดกาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ต้องการตอบ)
1. ระดับสติปัญญา ความรู้ความสามารถ
ดีมาก
ดีพอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
2. ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา
ดีมาก
ดีพอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
3. ความสามารถในการเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ
ดีมาก
ดีพอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
4. อุปนิสยั
ร่าเริ งแจ่มใส
เงียบขรึม
หนักแน่น
ใจน้ อย
5. บุคลิกลักษณะ
แสดงออกโดยเปิ ดเผย
ค่อนข้ างเก็บตัว เก็บความรู้สึก
6. มนุษยสัมพันธ์
ดีมาก
ดีพอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
7. ความเชื่อมัน่ ในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ
ดีมาก
ดีพอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

8. ความเป็ นผู้นา
9. การมีความคิดริเริ่มและสร้ างสรรค์
10. สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์
11. สุขภาพจิต
12. ความขยันขันแข็งมานะอดทน
13. ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่
14. ความซื่อสัตย์
15. การมีระเบียบวินยั และการตรงต่อเวลา

ดีมาก
ดีพอใช้
ดีมาก
ดีพอใช้
ค่อนข้ างอ่อนแอ
ดีมาก
ดีพอใช้
ดีมาก
ดีพอใช้
ดีมาก
ดีพอใช้
ดีมาก
ดีพอใช้
ดีมาก
ดีพอใช้

ไม่มีภาวะผู้นา
ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ ายินดีให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามข้ อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ ตามสถานที่ติดต่อข้ างต้ น

(ลงชื่อ) ...........................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
หมำยเหตุ เมื่อกรอกข้ อความครบถ้ วนแล้ ว กรุณาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดาเนินการสอบ
ที่แนบมาพร้ อมนี ้

คำรั บรอง
สถานที่เขียนคารับรอง...........................................
วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ................
ข้ าพเจ้ า ....................................................... ตาแหน่ง .......................................................
ระดับ ............ สังกัดแผนก .................................................... กอง .............................................................
กรม ....................................................................... กระทรวง / ทบวง .........................................................
สถานที่ตดิ ต่อที่บ้านเลขที่ ............................. หมูท่ ี่ ........... ตรอก/ซอย .........................................................
ถนน ....................................... ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด.................................................................. โทรศัพท์หมายเลข...........................................................
สถานที่ตดิ ต่อที่ทางาน.................................................................................... เลขที่.................. หมูท่ ี่ ...........
ตรอก/ซอย ............................................................ ถนน .............................................................................
ตาบล/แขวง.............................................................. อาเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด.................................................................. โทรศัพท์หมายเลข ..........................................................
ขอรับรองว่า นาย/นาง/น.ส. ........................................................................ ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ าเป็ น
พนักงานฯ เงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในตาแหน่ง ........................................................................
ซึง่ เกี่ยวข้ องเป็ น ................................................................................... ของข้ าพเจ้ า เป็ นผู้มีความประพฤติดี
ไม่เคยมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียแต่ประการใด ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครดังนี ้
(โปรดกาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ต้องการตอบ)
1. ระดับสติปัญญา ความรู้ความสามารถ
ดีมาก
ดีพอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
2. ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา
ดีมาก
ดีพอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
3. ความสามารถในการเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ
ดีมาก
ดีพอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
4. อุปนิสยั
ร่าเริงแจ่มใส
เงียบขรึม
หนักแน่น
ใจน้ อย
5. บุคลิกลักษณะ
แสดงออกโดยเปิ ดเผย
ค่อนข้ างเก็บตัว เก็บความรู้สึก
6. มนุษยสัมพันธ์
ดีมาก
ดีพอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
7. ความเชื่อมัน่ ในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ
ดีมาก
ดีพอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

8. ความเป็ นผู้นา
9. การมีความคิดริเริ่มและสร้ างสรรค์
10. สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์
11. สุขภาพจิต
12. ความขยันขันแข็งมานะอดทน
13. ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่
14. ความซื่อสัตย์
15. การมีระเบียบวินยั และการตรงต่อเวลา

ดีมาก
ดีพอใช้
ดีมาก
ดีพอใช้
ค่อนข้ างอ่อนแอ
ดีมาก
ดีพอใช้
ดีมาก
ดีพอใช้
ดีมาก
ดีพอใช้
ดีมาก
ดีพอใช้
ดีมาก
ดีพอใช้

ไม่มีภาวะผู้นา
ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ ายินดีให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามข้ อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ ตามสถานที่ติดต่อข้ างต้ น

(ลงชื่อ) ...........................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
หมำยเหตุ เมื่อกรอกข้ อความครบถ้ วนแล้ ว กรุณาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดาเนินการสอบ
ที่แนบมาพร้ อมนี ้

