












 
 

 
 

บัญชีรายช่ือปริญญาท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในสายงานวิศวกร 
 

ปริญญา มหาวิทยาลัย / สถาบัน 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ 
               
     เนน (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)  
   
   
   

 



 

การกรอกใบสมัคร 
 

  ผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวยลายมือของตนเอง  ลายเซ็นชื่อของผูสมัครสอบใน 

ใบสมัคร  และบัตรประจําตัวสอบเปนหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล  ฉะนั้น  การเซ็นชื่อเก่ียวกับการสอบ 

ทุกครั้งตองเหมือนกัน 
 

เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครสอบ 
 

 ๑.  ใบสมัครสอบ  ตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการกําหนด แนบทายประกาศนี้ 

 ๒.  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  และไมใสแวนตาดํา  ขนาด ๑ ๑/๒  x ๒ นิ้ว  ซ่ึงถายไว 

ครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป 

 ๓.  สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะ 

สําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดของแตละตําแหนง   ตามประกาศรับสมัครสอบ 

 ๔.  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ  หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล  (ในกรณี 

ท่ีมีการเปลี่ยน)  เชน  สําเนาทะเบียนสมรส  สําเนาหนังสือหยา  สําหรับหญิงท่ีทําการสมรสแลว  เปนตน 

 ๕.  เอกสารอ่ืน  ซ่ึงแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียด 

ของแตละตําแหนงตามประกาศรับสมัครสอบ  เชน  เอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชเครื่อง 

คอมพิวเตอร  หนังสือรับรองการผานงาน  สําเนาทะเบียนบานกรณีท่ีระบุภูมิลําเนาของผูสมัคร  เปนตน 

 ๖.  สําเนาทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชน และหลักฐานการผานการเกณฑทหาร        

(ส.ด. ๘ หรือ ส.ด. ๔๓) อยางละ ๑ ฉบับ 

 ๗.  ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๖  (พ.ศ.๒๕๒๖) 

ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน 

 ๘.  ใหผูรับรอง  ซ่ึงมิใชบิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พ่ีนองรวมบิดา มารดา  เดียวกัน 

จํานวน ๓ ทาน  ซ่ึงเปนผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี  กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับท่ีคณะกรรมการ 

กําหนด  ท้ังนี้หนึ่งในจํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการหรือพนักงานประจํา  ไมต่ํากวาระดับ ๔  หรือ 

หากรับราชการทหาร  หรือตํารวจ  ตองมียศไมต่ํากวารอยเอก 
 

หมายเหต ุ

 เอกสารรายการท่ี ๑ – ๖  ตองยื่นในวันสมัครสอบ  สวนเอกสารรายการท่ี ๗ – ๘  อาจยื่นเพ่ิมเติม

ไดภายในเวลาท่ีกําหนดกอนการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  ท้ังนี้  ใหดูรายละเอียดจาก

ประกาศรบัสมัครสอบ   

 



 
 
 
 
 

  เลขท่ี ...................... 

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

 ติดรูปถายหนาตรง   วุฒิท่ีใชสมัคร .................................................................................................... 

 ขนาด   ตําแหนงท่ี ...............  ตําแหนง .......................................................................... 

 ๑ ๑/๒  x  ๒ นิ้ว  

 ถายไวไมเกิน ๑ ป   ลายเซ็นผูสมัคร ................................................................................................. 

    ดูรายชื่อ   เลขท่ี   และตารางสอบ   วันท่ี ............................................................. 

   

 
 
 
 
 
 
 

  เลขท่ี ...................... 

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

 ติดรูปถายหนาตรง   วุฒิท่ีใชสมัคร .................................................................................................... 

 ขนาด   ตําแหนงท่ี ...............  ตําแหนง .......................................................................... 

 ๑ ๑/๒  x  ๒ นิ้ว  

 ถายไวไมเกิน ๑ ป   ลายเซ็นผูสมัคร ................................................................................................. 

    ดูรายชื่อ   เลขท่ี   และตารางสอบ   วันท่ี ............................................................. 

   

 
 
 



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

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

 

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

สอบแขงขัน  หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

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

  

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

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

     เลขประจาํตัว ...........................................  ออกให  ณ อําเภอ/เขต .................................. ขนาด 

     จังหวัด .................................................... ๑๑/๒  x  ๒ นิ้ว 

๒.  เกิดวันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  อายุ ........... ป .......... เดือน ถายไวไมเกิน ๑ ป 

     (นับถึงวันปดรับสมัครตองไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ)  

๓.  ตําบลที่เกิด .......................................  อําเภอ .............................................  จังหวัด ...................................... 

๔.  ที่อยูปจจุบันเลขที่ ..........................  หมูที่ ......................  ตรอก / ซอย ............................................................. 

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

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

     โทรศัพท ................................................. 

๕.  ชื่อภรรยา  หรือสามี .................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

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

๖.  ชื่อบิดา ...................................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

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

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

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

๗.  วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงที่สมัคร  คือ ..........................................  สาขาวิชาเอก ....................................... 

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

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

     ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม .....................................  และไดแนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา  พรอมทั้งไดลงชื่อรับรอง 

     สําเนาถูกตองมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครดวยแลว 

 

 



- ๒ - 

 

 

 ๘.  วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ขาพเจาไดรับ  คือ ............................................................................................................ 

 ๙.  ความรูความสามารถพิเศษ  ............................................................................................................................ 

๑๐.  รูภาษาตางประเทศ  ภาษาใด  เพียงใด ........................................................................................................... 

๑๑.  ขณะนี้มีอาชีพอะไร  ณ ที่ใด  .......................................................................................................................... 

๑๒.  ไดเคยทํางานอะไรมาบางแลว  ....................................................................................................................... 

๑๓.  เคยรับราชการเปนขาราชการ ........................................................  ตําแหนง ................................................. 

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

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

       เมื่อวันที่ ...............................................................................................  ไดรับบําเหน็จ  บํานาญ  หรือเบี้ยหวัด 

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

       ขณะนี้ไดรับเบี้ยหวัด...........................................................  บําเหน็จบํานาญที่ .............................................. 

๑๔.  ขาพเจาขอสมัครสอบแขงขัน  หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    และไดสง 

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

๑๕.  ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๘  แหงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

       เร่ืองขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๓   

       ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร  

       และขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองเปนความจริงทุกประการ    หากปรากฏวาขาพเจามีคุณสมบัติดังกลาว 

       ไมตรงตามประกาศรับสมัคร   ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังนี้ 

 

 

 

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

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

                                                                              วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 

 

 

 

 

 



คาํรับรอง 

 

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

 

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

 

 ข้าพเจ้า ....................................................... ตําแหนง่ ....................................................... 

ระดบั ............ สงักดัแผนก .................................................... กอง ............................................................. 

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

สถานท่ีตดิตอ่ท่ีบ้านเลขท่ี ............................. หมูท่ี่ ........... ตรอก/ซอย ......................................................... 

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

จงัหวดั.................................................................. โทรศพัท์หมายเลข........................................................... 

สถานท่ีตดิตอ่ท่ีทํางาน.................................................................................... เลขท่ี.................. หมูท่ี่ ........... 

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

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

จงัหวดั.................................................................. โทรศพัท์หมายเลข .......................................................... 

ขอรับรองวา่  นาย/นาง/น.ส. ........................................................................ ผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเข้าเป็น       

พนกังานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในตําแหนง่ ........................................................................  ซึง่เก่ียวข้องเป็น 

................................................................................. ของข้าพเจ้า  เป็นผู้ มีความประพฤตดีิ ไมเ่คยมีช่ือเสียงในทาง

เส่ือมเสียแตป่ระการใด   ทัง้นีข้้าพเจ้าขอแจ้งข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผู้สมคัรดงันี ้ (โปรดกาเคร่ืองหมาย    ลงใน

ชอ่งท่ีต้องการตอบ) 

  ๑.  ระดบัสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ                  ดีมาก             ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

  ๒.  ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา           ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

  ๓.  ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ                        ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

  ๔.  อปุนิสยั           ร่าเริงแจ่มใส           เงียบขรึม           หนกัแนน่          ใจน้อย 

  ๕.  บคุลิกลกัษณะ            แสดงออกโดยเปิดเผย           คอ่นข้างเก็บตวั เก็บความรู้สกึ 

  ๖.  มนษุย์สมัพนัธ์             ดีมาก            ดีพอใช้           ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

  ๗.  ความเช่ือมัน่ในตนเองและความสามารถในการตดัสินใจ 

                     ดีมาก          ดีพอใช้           ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

  ๘.  ความเป็นผู้ นํา                                                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมมี่ภาวะผู้ นํา 

 ๙.  การมีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์                            ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 



 ๑๐.  สขุภาพร่างกาย             แข็งแรงสมบรูณ์                 คอ่นข้างออ่นแอ 

 ๑๑.  สขุภาพจิต                                                            ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

 ๑๒.  ความขยนัขนัแข็งมานะอดทน                                ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

 ๑๓.  ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี                                      ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

 ๑๔.  ความซ่ือสตัย์                                                        ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

 ๑๕.  การมีระเบียบวินยัและการตรงตอ่เวลา                    ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

 

 ทัง้นี ้ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์สอบถามข้อมลูอ่ืน ๆ  เพิ่มเตมิได้ตามสถานท่ีติดตอ่ข้างต้น 

 

 

                                                                                            (ลงช่ือ) ........................................................... 

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

                                                                                               ตําแหนง่....................................................... 

 

หมายเหตุ เม่ือกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรุณาผนกึลงซองเอกสารลบั ถึงคณะกรรมการดําเนินการสอบ 

 ท่ีแนบมาพร้อมนี ้


	Untitled
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	การกรอกใบสมัคร
	เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
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การกรอกใบสมัคร 
 


  ผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวยลายมือของตนเอง  ลายเซ็นชื่อของผูสมัครสอบใน 


ใบสมัคร  และบัตรประจําตัวสอบเปนหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล  ฉะนั้น  การเซ็นชื่อเก่ียวกับการสอบ 


ทุกครั้งตองเหมือนกัน 
 


เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครสอบ 
 


 ๑.  ใบสมัครสอบ  ตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการกําหนด แนบทายประกาศนี้ 


 ๒.  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  และไมใสแวนตาดํา  ขนาด ๑ ๑/๒  x ๒ นิ้ว  ซ่ึงถายไว 


ครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป 


 ๓.  สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะ 


สําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดของแตละตําแหนง   ตามประกาศรับสมัครสอบ 


 ๔.  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ  หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล  (ในกรณี 


ท่ีมีการเปลี่ยน)  เชน  สําเนาทะเบียนสมรส  สําเนาหนังสือหยา  สําหรับหญิงท่ีทําการสมรสแลว  เปนตน 


 ๕.  เอกสารอ่ืน  ซ่ึงแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียด 


ของแตละตําแหนงตามประกาศรับสมัครสอบ  เชน  เอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชเครื่อง 


คอมพิวเตอร  หนังสือรับรองการผานงาน  สําเนาทะเบียนบานกรณีท่ีระบุภูมิลําเนาของผูสมัคร  เปนตน 


 ๖.  สําเนาทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชน และหลักฐานการผานการเกณฑทหาร        


(ส.ด. ๘ หรือ ส.ด. ๔๓) อยางละ ๑ ฉบับ 


 ๗.  ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๖  (พ.ศ.๒๕๒๖) 


ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน 


 ๘.  ใหผูรับรอง  ซ่ึงมิใชบิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พ่ีนองรวมบิดา มารดา  เดียวกัน 


จํานวน ๓ ทาน  ซ่ึงเปนผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี  กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับท่ีคณะกรรมการ 


กําหนด  ท้ังนี้หนึ่งในจํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการหรือพนักงานประจํา  ไมต่ํากวาระดับ ๔  หรือ 


หากรับราชการทหาร  หรือตํารวจ  ตองมียศไมต่ํากวารอยเอก 
 


หมายเหต ุ


 เอกสารรายการท่ี ๑ – ๖  ตองยื่นในวันสมัครสอบ  สวนเอกสารรายการท่ี ๗ – ๘  อาจยื่นเพ่ิมเติม


ไดภายในเวลาท่ีกําหนดกอนการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  ท้ังนี้  ใหดูรายละเอียดจาก


ประกาศรบัสมัครสอบ   


 







 
 
 
 
 


  เลขท่ี ...................... 


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


 ติดรูปถายหนาตรง   วุฒิท่ีใชสมัคร .................................................................................................... 


 ขนาด   ตําแหนงท่ี ...............  ตําแหนง .......................................................................... 


 ๑ ๑/๒  x  ๒ นิ้ว  


 ถายไวไมเกิน ๑ ป   ลายเซ็นผูสมัคร ................................................................................................. 


    ดูรายชื่อ   เลขท่ี   และตารางสอบ   วันท่ี ............................................................. 


   


 
 
 
 
 
 
 


  เลขท่ี ...................... 


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


 ติดรูปถายหนาตรง   วุฒิท่ีใชสมัคร .................................................................................................... 


 ขนาด   ตําแหนงท่ี ...............  ตําแหนง .......................................................................... 


 ๑ ๑/๒  x  ๒ นิ้ว  


 ถายไวไมเกิน ๑ ป   ลายเซ็นผูสมัคร ................................................................................................. 


    ดูรายชื่อ   เลขท่ี   และตารางสอบ   วันท่ี ............................................................. 


   


 
 
 







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


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


 


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


สอบแขงขัน  หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 


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


  


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


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


     เลขประจาํตัว ...........................................  ออกให  ณ อําเภอ/เขต .................................. ขนาด 


     จังหวัด .................................................... ๑๑/๒  x  ๒ นิ้ว 


๒.  เกิดวันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  อายุ ........... ป .......... เดือน ถายไวไมเกิน ๑ ป 


     (นับถึงวันปดรับสมัครตองไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ)  


๓.  ตําบลที่เกิด .......................................  อําเภอ .............................................  จังหวัด ...................................... 


๔.  ที่อยูปจจุบันเลขที่ ..........................  หมูที่ ......................  ตรอก / ซอย ............................................................. 


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


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


     โทรศัพท ................................................. 


๕.  ชื่อภรรยา  หรือสามี .................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา ................................. 


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


๖.  ชื่อบิดา ...................................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา ................................. 


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


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


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


๗.  วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงที่สมัคร  คือ ..........................................  สาขาวิชาเอก ....................................... 


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


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


     ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม .....................................  และไดแนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา  พรอมทั้งไดลงชื่อรับรอง 


     สําเนาถูกตองมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครดวยแลว 


 


 







- ๒ - 


 


 


 ๘.  วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ขาพเจาไดรับ  คือ ............................................................................................................ 


 ๙.  ความรูความสามารถพิเศษ  ............................................................................................................................ 


๑๐.  รูภาษาตางประเทศ  ภาษาใด  เพียงใด ........................................................................................................... 


๑๑.  ขณะนี้มีอาชีพอะไร  ณ ที่ใด  .......................................................................................................................... 


๑๒.  ไดเคยทํางานอะไรมาบางแลว  ....................................................................................................................... 


๑๓.  เคยรับราชการเปนขาราชการ ........................................................  ตําแหนง ................................................. 


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


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


       เมื่อวันที่ ...............................................................................................  ไดรับบําเหน็จ  บํานาญ  หรือเบี้ยหวัด 


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


       ขณะนี้ไดรับเบี้ยหวัด...........................................................  บําเหน็จบํานาญที่ .............................................. 


๑๔.  ขาพเจาขอสมัครสอบแขงขัน  หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    และไดสง 


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


๑๕.  ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๘  แหงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 


       เร่ืองขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๓   


       ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร  


       และขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองเปนความจริงทุกประการ    หากปรากฏวาขาพเจามีคุณสมบัติดังกลาว 


       ไมตรงตามประกาศรับสมัคร   ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังนี้ 


 


 


 


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


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


                                                                              วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 


 


 


 


 


 





		การกรอกใบสมัคร

		เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ

		กำหนด  ทั้งนี้หนึ่งในจำนวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำ  ไม่ต่ำกว่าระดับ ๔  หรือ

		หมายเหตุ



		ใบสมัคร

		สอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้





