
 
 

  ประกาศสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) 

                                           กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบสัมภาษณ์ 
…………………………………………………. 

 

  ตามประกาศสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เร่ือง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือ
จ้างและแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร วุฒิ ป.โท  
จํานวน ๑ อัตรา น้ัน  ซึ่งได้ดําเนินการสอบข้อเขียนหมวดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตําแหน่งแล้วนั้น  สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงให้ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ดังรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศน้ี 

 

 ท้ังนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  นําเอกสารไปยื่นที่ 
หน่วยการเจ้าหน้าท่ี  สํานักงานเลขานุการ อาคารวิทยบริการ  ช้ัน ๔ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ต้ังแต่บัดนี้ถึงในวันพฤหัสบดี ท่ี  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ดังนี้ 

 

 ๑.  ให้ผู้รับรอง ซึ่งไม่ใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จํานวน  ๓  ท่าน  
ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์ม เอกสารลับ ท่ีคณะกรรมการกําหนด ท้ังนี้ หนึ่งใน
จํานวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานประจํา หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจ ต้องมียศไม่ตํ่า
กว่าร้อยเอก พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัว หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานประจํา ประกอบคํารับรอง (ขอรับ
แบบฟอร์มได้ท่ีหน่วยการเจ้าหน้าท่ี สํานักงานเลขานุการ หรือดาวน์โหลดได้ท่ี “คํารับรอง” ท่ีแนบท้ายประกาศนี้) 

๒. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๖ (พ..ศ.๒๕๒๖) ซึ่งออกให้ไม่ 
เกิน ๑ เดือน 

 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 
 

                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

    
                                 (รศ.ชูเกียรติ  รักซ้อน) 
                    ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
     
 
 
 
 
 



ตําแหน่งนักวิชาเกษตร (วุฒิปริญญาโท)  สังกัดฝ่ายวิเคราะห์โครงการฯ 
 
เลขประจําตัวสอบ  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ                       วัน เวลา และสถานท่ีสอบสัมภาษณ์ 
 

   ๐๐๑  น.ส.กมลชนก เจริญศรี   วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  
     ๐๐๒  นายธีรศักด์ิ เทียรธีรดิษย์  เวลา ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
 ๐๐๓  น.ส.วิจิตรา สถิตย์บุตร  ณ ห้องประชุมสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  

๐๐๔  น.ส.ศิขรินทร์ สิงคิพร   ช้ัน ๔ อาคารวิทยบริการ  
๐๐๕  น.ส.พิมใจ สิทธิน้อย  สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 

 
 
 
 



คาํรับรอง 
 
                                                                                       สถานท่ีเขียนคํารับรอง........................................... 
 
                                                                             วนัท่ี ............ เดือน .............................. พ.ศ. ................ 
 
 ข้าพเจ้า ....................................................... ตําแหนง่ ....................................................... 
ระดบั ............ สงักดัแผนก .................................................... กอง ............................................................. 
กรม ....................................................................... กระทรวง / ทบวง ......................................................... 
สถานท่ีติดตอ่ท่ีบ้านเลขท่ี ............................. หมูท่ี่ ........... ตรอก/ซอย ......................................................... 
ถนน ....................................... ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.................................................................. โทรศพัท์หมายเลข........................................................... 
สถานท่ีติดตอ่ท่ีทํางาน.................................................................................... เลขท่ี.................. หมูท่ี่ ........... 
ตรอก/ซอย ............................................................ ถนน ............................................................................. 
ตําบล/แขวง.............................................................. อําเภอ/เขต.................................................................. 
จงัหวดั.................................................................. โทรศพัท์หมายเลข .......................................................... 
ขอรับรองวา่  นาย/นาง/น.ส. ........................................................................ ผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเข้าเป็น       
พนกังานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในตําแหน่ง ........................................................................  ซึง่เก่ียวข้องเป็น 
................................................................................. ของข้าพเจ้า  เป็นผู้ มีความประพฤติดี ไมเ่คยมีช่ือเสียงในทาง
เสื่อมเสียแตป่ระการใด   ทัง้นีข้้าพเจ้าขอแจ้งข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผู้สมคัรดงันี ้ (โปรดกาเคร่ืองหมาย    ลงใน
ช่องท่ีต้องการตอบ) 
  1.  ระดบัสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ                    ดีมาก             ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  2.  ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา            ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  3.  ความสามารถในการเรียนรู้ส่ิงใหม ่ๆ                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  4.  อปุนิสยั           ร่าเริงแจม่ใส           เงียบขรึม           หนกัแน่น          ใจน้อย 
  5.  บคุลิกลกัษณะ            แสดงออกโดยเปิดเผย           ค่อนข้างเก็บตวั เก็บความรู้สกึ 
  6.  มนษุยสมัพนัธ์             ดีมาก            ดีพอใช้           ไม่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  7.  ความเช่ือมัน่ในตนเองและความสามารถในการตดัสินใจ 
                     ดีมาก          ดีพอใช้           ไม่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  8.  ความเป็นผู้ นํา                                                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมมี่ภาวะผู้ นํา 
  9.  การมีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์                            ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 



 10.  สขุภาพร่างกาย             แข็งแรงสมบรูณ์                 คอ่นข้างออ่นแอ 
 11.  สขุภาพจิต                                                             ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 12.  ความขยนัขนัแข็งมานะอดทน                                 ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 13.  ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี                                       ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 14.  ความซ่ือสตัย์                                                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 15.  การมีระเบียบวินยัและการตรงต่อเวลา                     ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 
 ทัง้นี ้ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์สอบถามข้อมลูอ่ืน ๆ  เพ่ิมเตมิได้ตามสถานท่ีตดิตอ่ข้างต้น 
 
 
                                                                                            (ลงช่ือ) ........................................................... 
                                                                                                       (..........................................................) 
                                                                                               ตําแหนง่....................................................... 
 
หมายเหตุ เม่ือกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรุณาผนกึลงซองเอกสารลบั ถึงคณะกรรมการดําเนินการสอบ 
 ท่ีแนบมาพร้อมนี ้


	job08122560
	คำรับรอง

