
ชําระคาสมัครสอบ……………………..บาท  ใบสําคัญเลมที่……………………เลขที่………….………… 
  ลงวันที…่………………………………………  แลว  ……………………………………เจาหนาที ่
 

ใบสมัคร 
           

เลขที่……………… 

สอบแขงขนั  หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของวิทยาเขตศรีราชา 
ระดับ………………..  ตําแหนง  ………………………………………. 

1. ช่ือ – นามสุกล (นาย/นาง/น.ส.)…………………………………………………………. 
สัญชาติ……………………………. ศาสนา …………………………………………… 
เลขประจําตัว……………………… ออกให ณ อําเภอ/เขต…………………………….. 
จังหวดั……………………………… 

2. เกิดวันที…่……. เดือน …………………… พ.ศ. ………… อาย…ุ……. ป …….. เดือน 
(นับถึงวันปดรับสมัครตองไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ) 

3. ตําบลที่เกิด……………………….. อําเภอ ……………………………. จังหวดั ……………………………………. 

 

 

4. ที่อยูปจจุบนัเลขที่ ………………………… หมูที่ ……………….…. ตรอก/ซอย…………………………………… 
ถนน……………………………ตําบล/แขวง…………………………………อําเภอ……………………………….. 
จังหวดั………………………………………….โทรศัพท
…………………………………………………………… 

5. ช่ือภรรยา  หรือสามี…………………………………………………………. สัญชาติ .……………………………… 
ศาสนา……………………………….. อาชีพ………………………………………………………………………... 

6. ช่ือบิดา…………………………………………………… สัญชาติ ……………………… ศาสนา ………………… 
อาชีพ…………………………………………………………………………………………………………………. 

 ช่ือมารดา…………………………………………………. สัญชาติ …………………… ศาสนา …………………... 
 อาชีพ…………………………………………………………………………………………………………………... 
7. วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงที่สมัคร  คือ…………………………………. สาขาวิชาเอก…………………………... 
 ไดรับอนุมัติผลการศึกษาแลว  เมื่อวันที ่……….. เดือน ………………...พ.ศ. ……………. (ไมหลังวันปดรับสมัคร) 
 จากสถานศึกษาชื่อ……………………………………………………….. ตั้งอยูจังหวัด………………………….…. 
 ไดคะแนนเฉลีย่สะสม……………………….… และไดแนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา  พรอมทั้งไดลงชื่อรับรอง 
 สําเนาถูกตองมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครดวยแลว 



 
8. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ขาพเจาไดรับ  คือ ……………………………………สาขา…………………………………… 
9. ความรูความสามารถพิเศษ …………………………………………………………………………………………... 
10. รูภาษาตางประเทศ  ภาษาใด  เพียงใด ………………………………………………………………………………… 
11. ขณะนี้มีอาชพีอะไร  ณ  ที่ใด …………………………………………………………………………………………. 
12. ไดเคยทํางานอะไรมาบางแลว ……………………………………………………………………………………….. 
13. เคยรับราชการเปนขาราชการ………………………………………….. ตําแหนง…………………………………... 
  แผนก…………………………………. กอง……………………..…………. กรม………………………………….. 
  กระทรวง………………………………………… ออกจากราชการเพราะ…………………………………………... 
  เมื่อวันที…่……………………………………………………………………... ไดรับบําเหนจ็ บํานาญ หรือเบี้ยหวัด 
  จากกระทรวง………………………………………………………………… เปนเงิน……………………….... บาท 
  ขณะนีไ้ดรับเบี้ยหวัด…………………………………….. บําเหนจ็บํานาญที…่…………………………………….. 
14. ขาพเจาขอสมัครสอบแขงขัน  หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และไดสงคาธรรมเนียมการ

สมัครสอบ  เปนเงิน……………………. บาท  มาพรอมใบสมัครนี้แลว 
15. ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 8 แหงประกาศสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ือง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  พ.ศ.  2543   
 ลงวันที ่ 24  พฤษภาคม  2543  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีส่มัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร 
 และขอความทีแ่จงไวในใบสมัครนี้ถูตองเปนความจริงทุกประการ  หากปรากฏวาขาพเจามีคุณสมบตัิดังกลาว 
 ไมตรงตามประกาศรับสมัคร  ใหถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ 
 
 
 
     ลงลายมือช่ือ  ……………………………………………. ผูสมัคร 
 (……………………………………………) 
 วันที ่…………… เดือน …………………….. พ.ศ. ………… 
  
 
 
 
 
 
 
 



คํารับรอง 
 

       สถานที่เขียนคาํรับรอง…………………………………….. 
 
      วันที ่……………. เดือน ………………..……… พ.ศ. …………… 
 
  ขาพเจา ……………………………………………….. ตําแหนง ……………………………………... 
ระดับ ……….. สังกัดแผนก ……………………………………………… กอง ...……………………………………… 
กรม ……………………………………………………… กระทรวง / ทบวง ..……………………………….………… 
สถานที่ติดตอที่บานเลขที่ …………………. หมูที ่………………… ตรอก/ซอย ...…………………………………….. 
ถนน ……………………………… ตําบล/แขวง………………………………. อําเภอ/เขต……………………………. 
จังหวดั……………………………………………………โทรศัพทหมายเลข…………………………………………… 
สถานที่ติดตอที่ทํางาน…………………………………………………….. เลขที่…………………. หมูที.่……………... 
ตรอก/ซอย………………………………………………… ถนน …………………………………………………….…. 
ตําบล/แขวง………………………………………………… อําเภอ/เขต………………………………………………… 
จังหวดั……………………………………………………โทรศัพทหมายเลข…………………………………………… 
ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………... ผูสมัครสอบแขงขันเขาเปน 
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในตาํแหนง ……………………………………………………... ซ่ึงเกี่ยวของเปน 
…………………………………………………………….. ของขาพเจา  เปนผูมีความประพฤติ ไมเคยมีช่ือเสียงในทาง 

เสื่อมเสียแตประการใด  ทั้งนี้ขาพเจาขอแจงขอมูลรายละเอียดเกีย่วกับผูสมัครดังนี้  (โปรดกาเครื่องหมาย 3ลงในชองที่
ตองการตอบ) 

1. ระดับสติปญญา ความรูความสามารถ  ดีมาก  ดีพอใช   ไมอยูในเกณฑทีด่ ี
2. ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวนปญญา  ดีมาก    ดีพอใช    ไมอยูในเกณฑทีด่ ี
3. ความฉลาดในการเรียนรูส่ิงใหม ๆ  ดีมาก  ดีพอใช  ไมอยูในเกณฑทีด่ ี
4. อุปนิสัย                 ราเริงแจมใส      เงียบขรึม    หนกัแนน   ใจนอย 
5. บุคลิกลักษณะ      แสดงออกโดยเปดเผย  คอนขางเก็บตัว  เก็บความรูสึก 
6. มนุษยสัมพนัธ  ดีมาก  ดีพอใช  ไมอยูในเกณฑทีด่ ี
7. ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ  
  ดีมาก   ดีพอใช  ไมอยูในเกณฑทีด่ ี
8. ความเปนผูนํา  ดีมาก     ดีพอใช     ไมมีภาวะผูนํา 
9. การมีความคิดริเร่ิมและสรางสรรค  ดีมาก   ดีพอใช     ไมอยูในเกณฑทีด่ ี
10. สุขภาพรางกาย  แข็งแรงสมบูรณ         คอนขางออนแอ 



11. สุขภาพจิต  ดีมาก      ดีพอใช     ไมอยูในเกณฑทีด่ ี
12. ความขยันขันแข็งมานะอดทน  ดีมาก      ดีพอใช      ไมอยูในเกณฑทีด่ ี
13. ความรับผิดชอบตอหนาที ่  ดีมาก      ดีพอใช      ไมอยูในเกณฑทีด่ ี
14. ความซื่อสัตย  ดีมาก      ดีพอใช      ไมอยูในเกณฑทีด่ ี
15. การมีระเบียบวินัยและการตรงตอเวลา  ดีมาก      ดีพอใช      ไมอยูในเกณฑทีด่ ี
 
ทั้งนี้  ขาพเจายินดีใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสอบถามขอมูลอ่ืน ๆ เพิม่เติมไดตามสถานที่ติดตอขางตน 
 
 
      (ลงชื่อ)……………………………………………. 
       (………………………………………….) 
      ตําแหนง…………………………………………... 
 
หมายเหตุ  เมื่อกรอกขอความครบถวนแลว กรณุาผนึกลงซองเอกสารลบั ถึงคณะกรรมการดําเนนิการสอบ 
   ที่แนบมาพรอมนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบรับรองแพทย 
 

       สถานที่ตรวจ…………………………………….. 
      วันที ่…………… เดือน ……………………… พ.ศ. ……… 

 
   ขาพเจา นายแพทย/แพทยหญิง(1) ………………………………………………………………. 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที ่………………………………………………………………………….

สถานที่ประกอบวชิาชพีเวชกรรม  หรือสถานที่ปฏิบัติงานประจาํ  หรืออยูที ่…………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ไดตรวจรางกาย นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………………………………. 
 สถานที่อยู  (ที่สามารถตดิตอได) ………………………………………………………………………………… 
 บัตรประจาํตวัเลขที่ (ระบปุระเภทของบัตรดวย)……………………………………………………………………. 
 แลว  เมื่อวันที ่………. เดือน ………………………….. พ.ศ. …………………  ขอรับรองวา 
    นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………  ไมเปนผูมีรางกายทพุพลภาพ 
 จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดไมปรากฏอาการของโรค  หรือจติฟนเฟอน  หรือปญญาออน  ไมปรากฏอาการของ

การตดิยาเสพตดิใหโทษ  และอาการของโรคพิษสุราเร้ือรัง  และไมปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคตอไปนี ้
(1) โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะทีป่รากฏอาการเปนทีรั่งเกยีจแกสังคม 
(2) วณัโรคในระยะอันตราย 
(3) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกยีจแกสังคม 
(4) ………(ถาจาํเปนตองตรวจหาโรคที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูรับการตรวจ…………. 

  ใหระบใุนขอนี้) ……………………….. 
     สรุปความเหน็และขอแนะนําของแพทย(2) ……………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
        ลงชื่อ ………………………..………………… แพทยผูตรวจรางกาย 
 
หมายเหต ุ (1)  ตองเปนแพทยซ่ึงไดขึน้ทะเบยีนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

(2) ใหแสดงวาเปนผูมีรางกายสมบูรณเพยีงใด  หรือหายจากโรคที่เปนเหตุตองใหออกจากราชการ   
ใบรับรองแพทยฉบับนี้ใหใชได 1 เดือน  นับแตวนัที่ตรวจรางกาย 

 


	ชำระค่าสมัครสอบ……………………..บาท  ใบสำคัญเล่มที่……………………เลขที่………….………… 
	ใบสมัคร 
	สอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของวิทยาเขตศรีราชา 
	สัญชาติ……………………………. ศาสนา …………………………………………… 
	จังหวัด……………………………… 



	 อาชีพ…………………………………………………………………………………………………………………... 
	 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม……………………….… และได้แนบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา  พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรอง 
	  แผนก…………………………………. กอง……………………..…………. กรม………………………………….. 
	  เมื่อวันที่………………………………………………………………………... ได้รับบำเหน็จ บำนาญ หรือเบี้ยหวัด 
	  จากกระทรวง………………………………………………………………… เป็นเงิน……………………….... บาท 


