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ชําระคาสมัครสอบ .................. บาท  ใบสําคัญเลมที่ ..............................  เลขท่ี .................... 

ลงวันที่ .......................................... แลว    ............................... เจาหนาที่ 

 

ใบสมัคร 
          เลขที่ ............................ 

สอบแขงขัน  หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

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

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

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

     เลขประจําตัว ...........................................  ออกให  ณ อําเภอ/เขต .................................. ขนาด 

     จังหวัด .................................................... 11/2  x  2 นิ้ว 

2.  เกิดวันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  อายุ ........... ป .......... เดือน ถายไวไมเกิน 1 ป 

     (นับถึงวันปดรับสมัครตองไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ)  

3.  ตําบลที่เกิด .......................................  อําเภอ .............................................  จังหวัด ...................................... 

4.  ที่อยูปจจุบันเลขที่ ..........................  หมูที่ ......................  ตรอก / ซอย ............................................................. 

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

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

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

5.  ชื่อภรรยา  หรือสามี .................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

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

6.  ชื่อบิดา ...................................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

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

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

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

7.  วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงที่สมัคร  คือ ..........................................  สาขาวิชาเอก ....................................... 

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

     จากสถานศึกษาชื่อ ...................................................................  ตั้งอยู

จังหวัด ................................................. 

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

     สําเนาถูกตองมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครดวยแลว 
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 8.  วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ขาพเจาไดรับ  คือ ............................................................................................................ 

 9.  ความรูความสามารถพิเศษ  ............................................................................................................................ 

10.  รูภาษาตางประเทศ  ภาษาใด  เพียงใด ........................................................................................................... 

11.  ขณะนี้มีอาชีพอะไร  ณ ที่ใด  .......................................................................................................................... 

12.  ไดเคยทํางานอะไรมาบางแลว  ....................................................................................................................... 

13.  เคยรับราชการเปนขาราชการ ........................................................  ตําแหนง ................................................. 

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

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

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

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

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

14.  ขาพเจาขอสมัครสอบแขงขัน  หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    และไดสง 

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

15.  ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 8  แหงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

       เรื่องขอบังคบัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2543   

       ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร  

       และขอความท่ีแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองเปนความจริงทุกประการ    หากปรากฏวาขาพเจามีคุณสมบัติดังกลาว 

       ไมตรงตามประกาศรับสมัคร   ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ 

 

 

 

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

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

                                                                                วันท่ี .......... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 

 

 

 

 



ใบรับรองแพทย  
 
             สถานทีต่รวจ .................................. 
       วันที่ ........ เดือน .............. พ.ศ. ........... 

 
  ขาพเจา นายแพทย/แพทยหญิง(1) .............................................................. 
ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ......................................................................... 
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือสถานที่ปฏิบัติงานประจาํ  หรืออยูที่ .................................... 

...................................................................................................................... 
ไดตรวจรางกาย  นาย/นาง/นางสาว  ............................................................................. 
สถานที่อยู  (ท่ีสามารถตดิตอได) ................................................................................ 
บัตรประจําตัวเลขที่ (ระบุประเภทของบตัรดวย) ................................................................ 
แลว  เม่ือวันที่  .............  เดือน  ............................... พ.ศ. ...................   ขอรับรองวา 
  นาย/นาง/นางสาว ............................................... ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ 
จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไมปรากฎอาการของโรคจติ หรือจิตฟนเฟอน หรือปญญาออน ไมปรากฎอาการของ 
การติดยาเสพติดใหโทษ  และอาการของโรคพิษสุราเร้ือรัง  และไมปรากฎอาการและอาการแสดงของโรคตอไปนี ้  
  (1)  โรคเรื้อนในระยะตดิตอหรือในระยะที่ปรากฎอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
  (2)  วัณโรคในระยะอันตราย 
  (3)  โรคเทาชางในระยะทีป่รากฎอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
  (4)  .......(ถาจําเปนตองตรวจหาโรคทีเ่กี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูรับการตรวจ ...... 
ใหระบุในขอนี)้ .................... 
  สรุปความเห็นและขอแนะนําของแพทย

 (2) ..................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 
     ลงช่ือ  ........................................ แพทยผูตรวจรางกาย 

 
 
หมายเหต ุ   (1)  ตองเปนแพทยซึ่งไดขึ้นทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
       (2)  ใหแสดงวาเปนผูมีรางกายสมบูรณเพียงใด  หรือหายจากโรคที่เปนเหตตุองใหออกจาก 
       ราชการ  ใบรับรองแพทยฉบับนี้ใหใชได 1 เดือน  นับแตวันทีต่รวจรางกาย  



คํารับรอง 
 

                                                                                       สถานที่เขียนคํารับรอง........................................... 

 

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

 

 ขาพเจา ....................................................... ตําแหนง ....................................................... 

ระดับ ............ สังกัดแผนก .................................................... กอง ............................................................. 

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

สถานที่ตดิตอที่บานเลขที ่............................. หมูที ่........... ตรอก/ซอย ......................................................... 

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

จังหวดั.................................................................. โทรศัพทหมายเลข........................................................... 

สถานที่ตดิตอที่ทํางาน.................................................................................... เลขที.่................. หมูที่ ........... 

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

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

จังหวดั.................................................................. โทรศัพทหมายเลข .......................................................... 

ขอรับรองวา  นาย/นาง/น.ส. ........................................................................ ผูสมัครสอบแขงขันเขาเปน       

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในตาํแหนง ........................................................................  ซึ่งเก่ียวของเปน 

................................................................................. ของขาพเจา  เปนผูมีความประพฤติดี ไมเคยมีชื่อเสียงในทาง

เสื่อมเสียแตประการใด   ทัง้นี้ขาพเจาขอแจงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูสมัครดังนี้  (โปรดกาเครือ่งหมาย    ลงใน

ชองทีต่องการตอบ) 

  1.  ระดับสตปิญญา  ความรูความสามารถ                    ดีมาก             ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ด ี

  2.  ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวนปญญา            ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑทีด่ ี

  3.  ความสามารถในการเรียนรูส่ิงใหม ๆ                         ดมีาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑทีด่ ี

  4.  อุปนิสัย           ราเริงแจมใส           เงยีบขรึม           หนักแนน          ใจนอย 

  5.  บุคลิกลักษณะ            แสดงออกโดยเปดเผย           คอนขางเก็บตัว เก็บความรูสึก 

  6.  มนุษยสัมพันธ             ดีมาก            ดีพอใช           ไมอยูในเกณฑที่ด ี

  7.  ความเชื่อม่ันในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ 

                     ดีมาก          ดพีอใช           ไมอยูในเกณฑที่ด ี

  8.  ความเปนผูนํา                                                         ดีมาก            ดีพอใช            ไมมีภาวะผูนํา 

  9.  การมีความคดิริเริม่และสรางสรรค                            ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑทีด่ ี



 10.  สุขภาพรางกาย             แข็งแรงสมบรูณ                 คอนขางออนแอ 

 11.  สุขภาพจิต                                                             ดมีาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑทีด่ ี

 12.  ความขยันขันแข็งมานะอดทน                                 ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑทีด่ ี

 13.  ความรับผิดชอบตอหนาที่                                       ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑทีด่ ี

 14.  ความซื่อสัตย                                                         ดมีาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑทีด่ ี

 15.  การมีระเบียบวินัยและการตรงตอเวลา                     ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ด ี

 

 ทั้งนี ้ขาพเจายินดีใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสอบถามขอมูลอื่น ๆ  เพ่ิมเตมิไดตามสถานทีต่ดิตอขางตน 

 

 

                                                                                            (ลงชื่อ) ........................................................... 

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

                                                                                               ตําแหนง....................................................... 

 

หมายเหต ุ เมื่อกรอกขอความครบถวนแลว กรณุาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดําเนนิการสอบ 

 ที่แนบมาพรอมนี ้
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