
 
 
การกรอกใบสมัคร 

 ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครสอบ  
ในใบสมัครและหลักฐานเป็นข้อมูลส าคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการสอบทุกครั้งต้อง
เหมือนกัน 
 
 
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

1. ใบสมัครสอบ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด แนบท้ายประกาศนี้  
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1.5 × 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี 

จ านวน 1 รูป 
3. ส าเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดของแต่ละต าแหน่ง ตามประกาศ 
รับสมัคร  

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน และใบกองเกินทหาร (ส าหรับเพศชาย)  
5. ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มี 

การเปลี่ยน) เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาหนังสือหย่า เป็นต้น 
6. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งออก 

ให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร 
7. ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จ านวน 3 ท่าน  

ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกค ารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ หนึ่งใน 
จ านวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือ พนักงานประจ า หรือหากรับราชการทหาร หรือต ารวจ ต้องมียศ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยเอก เซ็นรับรองพร้อมส าเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยของผู้รับรองทุกท่าน 
 



ใบสมัคร 
เลขที ............................. 

คัดเลอืกเขา้เป็ นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตาํแหนง่ที............  ตาํแหน่ง................................................ สงักดั .................................................. 

.  ชือ – นามสกลุ (นาย / นาง / น.ส.)............................................................................ 

     สญัชาติ ...........................................ศาสนา .......................................................... 

     บตัรประชาชน ..................................... ออกให ้ณ อาํเภอ/เขต.................................. 

     จงัหวดั................................................... 

.  เกิดวนัที .............เดือน ...............................พ.ศ.................อาย.ุ.........ปี..........เดือน 

     (นบัถงึวนัปิดรบัสมคัรตอ้งไม่ตาํกวา่  ปีบรบิรูณ)์ 

.  ตาํบลทีเกิด...........................................อาํเภอ........................................ จงัหวดั..................................... 

.  ทีอยู่ปัจจบุนัเลขที................................หมูที่........................ตรอก / ซอย................................................... 

     ถนน................................................................ตาํบล / แขวง .................................................................. 

     อาํเภอ / เขต ......................................จงัหวดั ........................................ รหสัไปรษณีย.์........................... 

     โทรศพัทมื์อถือ.........................................เบอรบ์า้น...................................... 

.  ชือภรรยา หรอืสามี .............................................. สญัชาติ..................................ศาสนา.......................... 

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

.  ชือบิดา ............................................................. สญัชาติ .................................ศาสนา........................... 

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

     ชือมารดา ........................................................ สญัชาติ .................................ศาสนา............................ 

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

.   วฒุกิารศกึษาตรงตามตาํแหนง่ทีสมคัร คือ .....................................สาขาวิชาเอก...................................... 

      ไดร้บัอนมุติัผลการศกึษาแลว้  เมือวนัที............เดือน.........................พ.ศ...............(ไม่หลงัวนัปิดรบัสมคัร) 

      จากสถานศกึษาชือ.................................................................ตงัอยู่จงัหวดั............................................ 

      ไดค้ะแนนเฉลียสะสม..............................และไดแ้นบหลกัฐานการสาํเรจ็การศกึษา พรอ้มทงัไดล้งชือรบัรอง 

      สาํเนาถกูตอ้งมาเพือประกอบการยืนใบสมคัรดว้ยแลว้ 

ติดรูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด 1½ x 2 นิ้ว  
ถ่ายไว้ไม่เกิน  ปี 
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.   วฒุกิารศกึษาสงูสดุทีขา้พเจา้ไดร้บั คือ .................................................................................................... 

.   ความรูค้วามสามารถพิเศษ  ................................................................................................................... 

. รูภ้าษาตา่งประเทศ ภาษาใด เพียงใด ..................................................................................................... 

. ขณะนีมีอาชีพอะไร ณ ทีใด .................................................................................................................... 

. ไดเ้คยทาํงานอะไรมาบา้งแลว้ ................................................................................................................ 

. เคยรบัราชการเป็นขา้ราชการ ............................................................. ตาํแหนง่ ...................................... 

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

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

      เมือวนัที ...........................................................................................ไดร้บับาํเหน็จ บาํนาญ หรอืเบียหวดั 

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

      ขณะนีไดร้บัเบียหวดั.......................................................บาํเหนจ็บาํนาญที............................................. 

. ขา้พเจา้ขอสมคัรสอบแข่งขนั หรอืคดัเลือกเขา้เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ และไดส้ง่  

      คา่ธรรมเนียมการสมคัรสอบ เป็นเงิน ................................. บาท   มาพรอ้มใบสมคัรนีแลว้ 

. ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คณุสมบติัทวัไปตามขอ้   แหง่ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  

      วา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคลสาํหรบัพนกังานมหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ.  

      ลงวนัที  ตลุาคม พ.ศ.    และคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทีสมคัรสอบตรงตาม ประกาศรบัสมคัร 
      และขอ้ความทีแจง้ไวใ้นใบสมคัรนีถกูตอ้งเป็นความจรงิทกุประการ  หากปรากฏวา่ขา้พเจา้มีคณุสมบติั 
     ดงักลา่วไมต่รงตามประกาศรบัสมคัร  ใหถื้อวา่ขา้พเจา้เป็นผูข้าดคณุสมบติัในการสมคัรสอบครงันี  

   

 

 

    ลงลายมือชือ ..........................................................  ผูส้มคัร 

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

       วนัที ............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 ้

 




