เลขที่............................
ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/น.ส.).......................................................................................
ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด
1½ × 2 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

วุฒิที่ใช้สมัคร……………………………………………………………………………………………..………..

ตาแหน่งที่…….………ตาแหน่ง…………………………………………………………..…………………….
สังกัด………………………………………………………………………………..………………………………..
ลายเซ็นผู้สมัคร…………………………………………..………………………………………………………..
ดูรายชื่อ เลขที่ และตารางสอบ วันที่................................................................................

.

เลขที่............................
ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/น.ส.).......................................................................................
ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด
1½ × 2 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

วุฒิที่ใช้สมัคร……………………………………………………………………………………………..………..
ตาแหน่งที่…….………ตาแหน่ง…………………………………………………………..…………………….
สังกัด………………………………………………………………………………..………………………………..
ลายเซ็นผู้สมัคร…………………………………………..………………………………………………………..

ดูรายชื่อ เลขที่ และตารางสอบ วันที่................................................................................

..

ชาระค่าสมัคร......................บาท ใบสาคัญเล่มที่...............................................เลขที่...............................
ลงวันที่..............................................................แล้ว.................................................เจ้านน้าที่
เลขที่........................

ใบสมัครพนักงานมนาวิทยาลัยเงินรายได้
สังกัด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสานกรรมเกษตร
ตาแนน่ง.............................................สังกัดฝ่าย..................................................
1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/น.ส.)……………………………………………………………………………..…………
สัญชาติ......................ศาสนา...................เลขประจาตัวประชาชน…………………..……….….……….
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด………………………………………….……..
2. เกิดวันที่..................เดือน...................พ.ศ...................อายุ............ปี.............เดือน.....................

ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด
1½ × 2 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

(นับถึงวันปิดรับสมัครต้องไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์)
3. ตาบลที่เกิด...........................................อาเภอ................................................จังหวัด....................................
4. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..................................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย............................ถนน.............................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์............................................................................................
5. ชื่อภรรยาหรือสามี.................................................................สัญชาติ..........................ศาสนา.......................
อาชีพ....................................................................
6. ชื่อบิดา...................................................................................สัญชาติ..........................ศาสนา.......................
อาชีพ....................................................................
ชื่อมารดา...............................................................................สัญชาติ...........................ศาสนา......................
อาชีพ....................................................................
7. วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร คือ................................................................
สาขาวิชาเอก.........................................ได้รับอนุมัติผลการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่........เดือน.............พ.ศ.........
(ไม่หลังวันปิดรับสมัคร) จากสถานศึกษาชื่อ........................................................ตั้งอยู่จังหวัด.......................
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม....................และได้แนบหลักฐานการสาเร็จการศึกษา พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัคร

8. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับ คือ........................................................................................................
9. ความรู้ความสามารถพิเศษ……………………………………………………………………………..……………………………….
10. รู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาใด เพียงใด…………………………………………………………….….……………………………...
11. ขณะนี้มีอาชีพอะไร ณ ที่ใด………………………………………………………………………..……………………………………
12. ได้เคยทางานอะไรมาบ้างแล้ว…………………………………………………………………..………………………………………
13. เคยรับราชการเป็นข้าราชการ........................................................ตาแหน่ง…………………..………………….….
แผนก..............................................กอง................................................กรม………………..……………………….
กระทรวง.........................................ออกจากราชการเพราะ........................................................................
เมื่อวันที่.............................................................................................ได้รับบาเหน็จ บานาญ หรือเบี้ยหวัด
จากกระทรวง.....................................................................................เป็นเงิน......................................บาท
ขณะนี้ได้รับเบี้ยหวัด.................................................บาเหน็จบานาญที่.......................................................
14. ข้ าพเจ้ าขอสมัครคัดเลื อกเข้า เป็ น พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยเงินรายได้สั ง กัด สถาบันผลิ ตผลเกษตรฯและได้ส่ ง
ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงิน.........................................................................บาท พร้อมใบสมัครนี้แล้ว
1 5 . ข้า พ เ จ้า ข อ รับ ร อ ง ว ่า ข้า พ เ จ้า เ ป็น ผู ้ม ีค ุณ ส ม บั ต ิทั ่ว ไ ป ต า ม ข้อ 1 2 แ ห่ง ป ร ะ ก า ศ ส ภ า
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ เรื่ อง ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ว่าด้ว ยการบริห ารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2546 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2546
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร และข้อความที่แ จ้งไว้ในใบสมัครนี้
ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือ
ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้

ลงลายมือชื่อ............................................................ผูส้ มัคร
(...........................................................)
วันที่...............เดือน............................พ.ศ...................

คำรับรอง
สถานที่เขียนคารับรอง.....................................................
วันที่ ......................... เดือน .............................. พ.ศ. .............................
ข้าพเจ้า...................................................................ตาแหน่ง..........................................................
ระดับ .............. สังกัดแผนก ......................................... กอง ...........................................................................
กรม ................................................................. กระทรวง / ทบวง ...................................................................
สถานที่ติดต่อที่บา้ นเลขที่ .................... หมู่ที่ ..................... ตรอก/ซอย ..........................................................
ถนน ........................................... ตาบล/แขวง ............................. อาเภอ/เขต .................................................
จังหวัด....................................... โทรศัพท์หมายเลข ........................................................................................
สภานที่ติดต่อที่ทางาน .............................................................. เลขที่ ...................... หมู่ที่ .............................
ตรอก/ซอย ............................................................ ถนน ..................................................................................
ตาบล/แขวง .......................................................... อาเภอ/เขต .........................................................................
จังหวัด ................................................................. โทรศัพท์หมายเลข .............................................................
ขอรับรองว่า นาย/นาง/น.ส. ................................................................................. ผูส้ มัครสอบแข่งขันเข้าเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในตาแหน่ง ......................................................................... ซึ่ งเกี่ยวข้อง
เป็ น ........................................................................................... ของข้าพเจ้า เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี ไม่เคยมี
ชื่ อ เสี ย งในทางเสื่ อ มเสี ย แต่ ป ระการใด ทั้ง นี้ ข้า พเจ้า ขอแจ้ง ข้อ มู ล รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ผู ้ส มัค รดัง นี้
(โปรดกาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ต้องการตอบ)
1. ระดับสติปัญญา ความรู้ความสามารถ
2.
3.
4.
5.
6.

ดีมาก
ดี
พอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ความเฉลียวฉลาดไหวพริ บและเชาวน์ปัญญา
ดีมาก
ดี
พอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ความสามารถในการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
อุปนิสัย
ร่ าเริ งแจ่มใส
เงียบขรึ ม
หนักแน่น
ใจน้อย
บุคลิกลักษณะ
แสดงออกโดยเปิ ดเผย
ค่อนข้างเก็บตัวเก็บความรู ้สึก
มนุษยสัมพันธ์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

7. ความเชื่อมัน่ ในตนเองและความสามารถในการตัดสิ นใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
8. ความเป็ นผูน้ า
ดีมาก
ดี
ไม่มีภาวะผูน้ า
9. การมีความคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์
ดีมาก
ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
10. สุ ขภาะร่ างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์
ต่อนข้างอ่อนแอ
11. สุ ขภาพจิต
ดีมาก
ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
12. ความขยันขันแข็งมานะอดทน
ดีมาก
ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
13. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ดีมาก
ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
14. ความซื่อสัตย์
ดีมาก
ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
15. การมีระเบียบวินยั และการตรงต่อเวลา
ดีมาก
ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

พอใช้
พอใช้

พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามสถานที่ติดต่อ
ข้างต้น
(ลงชื่อ)……………………………………………
(..................................................................)
ตาแหน่ง................................................................
หมายเหตุ เมื่อกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรุ ณาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดาเนินการสอบ
ที่แนบมาพร้อมนี้

