ชำระค่ำสมัครสอบ………………บำท ใบสำคัญเล่มที่…………………………….เลขที่……………..
ลงวันที่………………………………………แล้ว…………………………………………...เจ้ำหน้ำที่

ใบสมัคร
เลขที่………..

สอบแข่ งขัน หรื อคัดเลือกเข้ าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา
ตาแหน่ ง………………………….…………..
1. ชื่อ-นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………….……..
สัญชำติ………………………..ศำสนำ…………………………………………………….
เลขบัตรประชำชน…………………………ออกให้ณ อำเภอ/เขต……………….………..
จังหวัด………………………………..
2. เกิดวันที่……...เดือน…………………..พ.ศ…………….อำยุ………….ปี ……………เดือน
(นับถึงวันปิ ดรับสมัครต้องไม่ต่ำกว่ำ 18 ปี บริ บูรณ์)
3. ตำบลที่เกิด………………………….อำเภอ/เขต…………………………..จังหวัด………………………….
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่…………………หมู่…….ตรอก/ซอย………………..…………..ถนน……………….….
ตำบล/แขวง………………………………อำเภอ/เขต……………………….จังหวัด………..…………...
โทรศัพท์……………………………..
5. ชื่อภรรยำ หรื อสำมี……………………………………สัญชำติ……………………ศำสนำ…………………...
อำชีพ………………………………………………………….
6. ชื่อบิดำ………………………………………………...สัญชำติ……………………ศำสนำ…………………..
อำชีพ………………………………………………………….
ชื่อมำรดำ……………………………………………...สัญชำติ……………………ศำสนำ…………………..
อำชีพ………………………………………………………….
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7. วุฒิกำรศึกษำตรงตำมตำแหน่งที่สมัครคือ…………………………………สำขำวิชำ…………………………..
ได้รับอนุมตั ิผลกำรศึกษำแล้ว เมื่อวันที่…..…….เดือน………….………..พ.ศ. ….……(ไม่หลังวันปิ ดรับสมัคร)
จำกสถำนศึกษำชื่อ………………………………………………….ตั้งอยูจ่ งั หวัด…………………….………..
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม…………..…..และได้แนบหลักฐำนกำรสำเร็ จกำรศึกษำ พร้อมทั้งได้ลงชื่ อรับรองสำเนำ
ถูกต้องมำเพื่อประกอบกำรยืน่ ใบสมัครด้วยแล้ว
8. วุฒิกำรศึกษำสู งสุ ดที่ขำ้ พเจ้ำได้รับ คือ…………………………………สำขำ………………………………….
9. ควำมรู ้ควำมสำมำรถพิเศษ………………………………………………………………………………………
10. รู ้ภำษำต่ำงประเทศ ภำษำใด เพียงใด…………………………………………………………………………….
11. ขณะนี้มีอำชีพอะไร ณ ที่ใด……………………………………………………………………………………..
12. ได้เคยทำงำนอะไรมำบ้ำงแล้ว………………………………………………………………………….………..
13. เคยรับรำชกำรเป็ นข้ำรำชกำร………………………………………….ตำแหน่ง……………………….………
แผนก……………………………………กอง……………………………….กรม……………………………
กระทรวง……………………………….ลำออกจำกรำชกำรเพรำะ……………………………………………
เมื่อวันที่…………………………………………………………………..ได้รับบำเหน็จ บำนำญ หรื อเบี้ยหวัด
จำกระทรวง……………………………………………………………….เป็ นเงิน………………………บำท
ขณะนี้ได้รับเบี้ยหวัด………………………………………..บำเหน็จบำนำญที่……………………………….
14. ข้ำพเจ้ำขอสมัครสอบแข่งขัน หรื อคัดเลือกเข้ำเป็ นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ วิทยำเขตศรี รำชำ และได้ส่ง
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ เป็ นเงิน 200 บำท มำพร้อมใบสมัครนี้แล้ว
15. ข้ ำ พ เจ้ ำ ข อ รั บ รอ งว่ ำ ข้ ำ พ เจ้ ำ เป็ น ผู ้ มี คุ ณ ส ม บั ติ ทั่ ว ไ ป ต ำม ค วำม ใน ข้ อ 9 แ ห่ งป ระ ก ำศ ส ภ ำ
มหำวิท ยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่ อง ข้อบังคับ มหำวิท ยำลัย เกษตรศำสตร์ ว่ำด้วยกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลส ำหรั บ
พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้วทิ ยำเขตศรี รำชำ พ.ศ. 2551 และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ
ตรงตำมประกำศรับสมัครและข้อควำมที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ถูกต้องเป็ นควำมจริ งทุกประกำร หำกปรำกฏว่ำ
ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติดงั กล่ำวไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำเป็ นผูข้ ำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบ
ครั้งนี้

ลงลำยมือชื่อ…………………………………………….ผูส้ มัคร
(……………………………………………)
วันที่…..……เดือน………………………………..พ.ศ………..

คารับรอง
สถำนที่เขียนคำรับรอง………………………
วันที่…………เดือน………………..พ.ศ………
ข้ำพเจ้ำ…………………………………………………ตำแหน่ง…………………….……………
ระดับ……..………………………….สังกัดแผนก………………………..…กอง…………………………………
กรม……………………………………กระทรวง...…..…………………………………..…….สถำนที่ติดต่อที่
บ้ำนเลขที่…………………….หมู่ที่………ตรอก/ซอย……………………………ถนน……………………………
ตำบล/แขวง…………………………อำเภอ/เขต………………………………….. จังหวัด…………………………
โทรศัพท์หมำยเลข……….………………….…………
สถำนที่ติดต่อที่ทำงำน………………………………………………..…………เลขที่……………หมู่ที่…………...
ตรอก/ซอย…………………………..ถนน……………………………ตำบล/แขวง………………………………..
อำเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………โทรศัพท์หมำยเลข……..………………..…
ขอรั บ รองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว……………………………………………..………..………..ผูส้ มัค รสอบแข่งขัน
เข้ำเป็ นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ของวิทยำเขตศรี รำชำในตำแหน่ง…………………………………….…
ซึ่ งเกี่ ยวข้องเป็ น……………………………………………………………………………ของข้ำพเจ้ำ เป็ นผูม้ ีควำม
ประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสี ยงในทำงเสื่ อมเสี ยแต่ประกำรใด ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำขอแจ้งข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผูส้ มัครดังนี้
(โปรดกำเครื่ องหมำย  ลงในช่องที่ตอ้ งกำรตอบ)
1. ระดับสติปัญญำ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ
 ดีมำก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
2. ควำมเฉลียวฉลำดไหวพริ บและเชำวน์ปัญญำ  ดีมำก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
3. ควำมสำมำรถในกำรเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ
 ดีมำก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
4. อุปนิสัย  ร่ ำเริ งแจ่มใส  เงียบขรึ ม  หนักแน่น  ใจน้อย
5. บุคลิกลักษณะ  แสดงออกโดยเปิ ดเผย  ค่อนข้ำงเก็บตัว เก็บควำมรู ้สึก
6. มนุษยสัมพันธ์  ดีมำก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
7. ควำมเชื่อมัน่ ในตนเองและควำมสำมำรถในกำรตัดสิ นใจ  ดีมำก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
8. ควำมเป็ นผูน้ ำ
 ดีมำก  ดีพอใช้  ไม่มีภำวะผูน้ ำ
9. กำรมีควำมคิดริ เริ่ มและสร้ำงสรรค์
 ดีมำก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
10. สุ ขภำพร่ ำงกำย
 แข็งแรงสมบูรณ์
 ค่อนข้ำงอ่อนแอ
11. สุ ขภำพจิต
 ดีมำก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
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12.
13.
14.
15.

ควำมขยันขันแข็งมำนะอดทน
ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่
ควำมซื่อสัตย์
กำรมีระเบียบวินยั และกำรตรงต่อเวลำ






ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

 ดีพอใช้
 ดีพอใช้
 ดีพอใช้
 ดีพอใช้

 ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
 ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
 ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
 ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำยินดีให้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรี รำชำสอบถำมข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตำมสถำนที่ติดต่อ
ข้ำงต้น

( ลงชื่อ ) ……………………………………………………………..
( …………………………………………………………. )
ตำแหน่ง ……………………………………………………………..
หมายเหตุ
เมื่อกรอกข้อควำมครบถ้วนแล้ว กรุ ณำผนึกลงซองเอกสำรลับ ถึงคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบ
แนบสำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรผูใ้ ห้คำรับรองข้ำงต้น จำนวน 1 ฉบับ

