
ชําระคาสมัครสอบ .................. บาท  ใบสําคัญเลมท่ี ..............................  เลขท่ี .................... 

ลงวันท่ี .......................................... แลว    ............................... เจาหนาท่ี 

 

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

สอบแขงขัน  หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ระดับ ..........   ตําแหนง ............................................ 

  

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

     สัญชาติ ...................................................  ศาสนา  .......................................................... ติดรูปถายหนาตรง 

     เลขประจําตัว ...........................................  ออกให  ณ อําเภอ/เขต ................................ ขนาด 

     จังหวัด .................................................... 11/2  x  2 นิ้ว 

2.  เกิดวันท่ี ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  อายุ ........... ป .......... เดือน ถายไวไมเกิน 1 ป 

     (นับถึงวันปดรับสมัครตองไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ)  

3.  ตําบลท่ีเกิด .......................................  อําเภอ .............................................  จังหวัด ......................................... 

4.  ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี ..........................  หมูท่ี ......................  ตรอก / ซอย ............................................................. 

     ถนน ..................................................................... ตําบล / แขวง ....................................................................... 

     อําเภอ / เขต ............................................ จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย ...................... 

     โทรศัพท .................................................     อีเมล............................................................................................................ 

5.  ชื่อภรรยา  หรือสามี .................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

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

6.  ชื่อบดิา ...................................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา .................................... 

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

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

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

7.  วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงท่ีสมัคร  คือ ..........................................  สาขาวิชาเอก .......................................... 

     ไดรับอนุมัติผลการศึกษาแลว  เม่ือวันท่ี .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. (ไมหลังวันปดรับสมัคร) 

     จากสถานศึกษาชื่อ ...................................................................  ตั้งอยูจังหวัด ....................................................... 

     ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม .....................................  และไดแนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา  พรอมท้ังไดลงชื่อรับรอง 

     สําเนาถูกตองมาเพ่ือประกอบการยื่นใบสมัครดวยแลว 
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 8.  วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีขาพเจาไดรับ  คือ ............................................................................................................. 

 9.  ความรูความสามารถพิเศษ  ............................................................................................................................... 

10.  รูภาษาตางประเทศ  ภาษาใด  เพียงใด ............................................................................................................ 

11.  ขณะนี้มีอาชีพอะไร  ณ ท่ีใด  ........................................................................................................................... 

12.  ไดเคยทํางานอะไรมาบางแลว  ......................................................................................................................... 

13.  เคยรับราชการเปนขาราชการ ........................................................  ตําแหนง ................................................. 

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

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

       เม่ือวันท่ี .............................................................................................  ไดรับบําเหน็จ  บํานาญ  หรือเบี้ยหวัด 

       จากกระทรวง............................................................................  เปนเงิน ............................................... บาท    

       ขณะนี้ไดรับเบี้ยหวัด...........................................................  บําเหน็จบํานาญท่ี .............................................. 

14.  ขาพเจาขอสมัครสอบแขงขัน  หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    และไดสง 

       คาธรรมเนียมการสมัครสอบ  เปนเงิน .................................. บาท   มาพรอมใบสมัครนี้แลว 

15.  ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอ  8  แหงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

       เรื่องขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2543   

       ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2543  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร  

       และขอความท่ีแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏวาขาพเจามีคุณสมบัติดังกลาว 

       ไมตรงตามประกาศรับสมัคร ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ 

 

 

 

                                                                    ลงลายมือชื่อ  ........................................................  ผูสมัคร 

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

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
การกรอกใบสมัคร 

 

  ผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวยลายมือของตนเอง  ลายเซ็นชื่อของผูสมัครสอบในใบสมัคร 

และบัตรประจําตัวสอบเปนหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล  ฉะนั้น การเซ็นชื่อเก่ียวกับการสอบทุกครั้งตอง

เหมือนกัน 

 

เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครสอบ 
 

 1.  ใบสมัครสอบ  ตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการกําหนด แนบทายประกาศนี้ 

 2.  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  และไมใสแวนตาดํา  ขนาด 1 1/2  x 2 นิ้ว  ซ่ึงถายไว 

ครั้งเดียวกันไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  1  รูป 

 3.  สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะ 

สําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดของแตละตําแหนง  ตามประกาศรับสมัครสอบ 

 4.  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ  หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล  (ในกรณี 

ท่ีมีการเปลี่ยน)  เชน  สําเนาทะเบียนสมรส  สําเนาหนังสือหยา  สําหรับหญิงท่ีทําการสมรสแลว  เปนตน 

 5.  เอกสารอ่ืน  ซ่ึงแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียด 

ของแตละตําแหนงตามประกาศรับสมัครสอบ  เชน  เอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชเครื่อง 

คอมพิวเตอร  หนังสือรับรองการผานงาน  สําเนาทะเบียนบานกรณีท่ีระบุภูมิลําเนาของผูสมัคร  เปนตน 

 6.  สําเนาทะเบียนบาน  หรือสูติบัตร  หรือบัตรประจําตัวประชาชน  หรือใบกองเกินทหาร 

อยางใดอยางหนึ่ง 

 7.  ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 16  (พ.ศ.2526) 

ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน 

 8.  ใหผูรับรอง  ซ่ึงมิใชบิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พ่ีนองรวมบิดา มารดา  เดียวกัน 

จํานวน 3 ทาน  ซ่ึงเปนผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี  กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับท่ีคณะกรรมการ 

กําหนด  ท้ังนี้หนึ่งในจํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการหรือพนักงานประจํา  ไมต่ํากวาระดับ 4  หรือ 

หากรับราชการทหาร  หรือตํารวจ  ตองมียศไมต่ํากวารอยเอก 

  (เอกสารหมายเลข 7-8 นํามาสงคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ภายหลังจากผานการสอบ 

สาธิตการสอนแลว) 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํา รับรอง  

 

                                                                    สถานท่ีเขียนคํารับรอง.............................................. 

 

                                                            วันท่ี ............ เดือน .............................. พ.ศ. .................... 

 

 ขาพเจา ....................................................... ตําแหนง ............................................................. 

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

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

สถานท่ีติดตอท่ีบานเลขท่ี ............................. หมูท่ี ........... ตรอก/ซอย ........................................................... 

ถนน ....................................... ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต............................................. 

จังหวัด.................................................................. โทรศัพทหมายเลข............................................................... 

สถานท่ีติดตอท่ีทํางาน.................................................................................... เลขท่ี…................. หมูท่ี ........... 

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

ตําบล/แขวง.............................................................. อําเภอ/เขต..................................................................... 

จังหวัด.................................................................. โทรศัพทหมายเลข ............................................................. 

ขอรับรองวา  นาย/นาง/น.ส. ................................................................................ ผูสมัครสอบแขงขันเขาเปน       

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในตําแหนง ........................................................................  ซึ่งเกี่ยวของ

เปน ......................................................................................... ของขาพเจา  เปนผูมีความประพฤติดี ไมเคยมี

ชื่อเสียงในทางเส่ือมเสียแตประการใด  ท้ังนี้ขาพเจาขอแจงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูสมัครดังนี้        

(โปรดกาเคร่ืองหมาย   ลงในชองท่ีตองการตอบ) 

  1.  ระดับสติปญญา  ความรูความสามารถ            ดีมาก        ดีพอใช        ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

  2.  ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวนปญญา      ดีมาก       ดีพอใช        ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

  3.  ความสามารถในการเรียนรูส่ิงใหม ๆ        ดีมาก        ดีพอใช        ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

  4.  อุปนิสัย      ราเริงแจมใส        เงียบขรึม        หนักแนน          ใจนอย 

  5.  บุคลิกลักษณะ        แสดงออกโดยเปดเผย          คอนขางเก็บตัว เก็บความรูสึก 

  6.  มนุษยสัมพันธ         ดีมาก        ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

  7.  ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ 

                ดีมาก         ดีพอใช           ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

  8.  ความเปนผูนํา         ดีมาก        ดีพอใช            ไมมีภาวะผูนํา 

 

 

 



 

  9.  การมีความคิดริเร่ิมและสรางสรรค         ดีมาก          ดีพอใช         ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

 10.  สุขภาพรางกาย แข็งแรงสมบูรณ            คอนขางออนแอ 

 11.  สุขภาพจิต          ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

 12.  ความขยันขันแข็งมานะอดทน             ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

 13.  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี           ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

 14.  ความซื่อสัตย          ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

 15.  การมีระเบียบวินัยและการตรงตอเวลา          ดีมาก        ดีพอใช        ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

 

 ท้ังนี้ ขาพเจายินดีใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสอบถามขอมูลอื่น ๆ  เพิ่มเติมไดตามสถานท่ีติดตอขางตน 

 

 

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

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

                                                                           ตําแหนง............................................................. 

 

หมายเหตุ เมื่อกรอกขอความครบถวนแลว กรุณาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดําเนินการสอบ 

 ท่ีแนบมาพรอมนี้ 
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