
ชําระคาสมัครสอบ...................................บาท  ใบสําคัญเลมที่...................................เลขที่................................... 
  ลงวันที่...................................แลว..............................................................................................เจาหนาท่ี 
 

ใบสมัคร 
           

เลขที่............................... 

สอบแขงขัน  หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  วิทยาเขตศรรีาชา 
ระดับ.................................... ตําแหนง........................................................ 

1. ชื่อ – นามสุกล (นาย/นาง/น.ส.) ....................................................................................... 
สัญชาต ิศาสนา ................................................................................................................ 
เลขประจําตัว.................................. ออกให ณ อําเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด............................................................................................................................... 

2. เกิดวันที่ เดือน ................................... พ.ศ........................ อายุ.............. ป ..............เดือน 
(นับถึงวันปดรับสมัครตองไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 

3. ตําบลที่เกิด.......................................... อําเภอ .......................................... จังหวัด......................................................... 
4. ที่อยูปจจุบันเลขที่ ...................... หมูที่............ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................................

ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ.............................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท........................................................................................................................................................................ 

5.  ชื่อภรรยา  หรือสามี............................................................สัญชาต ิ......................................ศาสนา.............................. 
 อาชีพ............................................................................................................................................................................... 
6.  ชื่อบิดา…............................................................................สัญชาต ิ…................................. ศาสนา….......................... 

อาชีพ…......................................................................................................................................................................... 
 ชื่อมารดา….........................................................................สัญชาต…ิ.................................. ศาสนา…......................... 
 อาชีพ….......................................................................................................................................................................... 
7.  วุฒิการศึกษาตรงตามตาํแหนงที่สมัคร  คือ.................................................... สาขาวิชาเอก............................................ 
 ไดรับอนุมัติผลการศึกษาแลว  เมื่อวันที่ .............เดือน...............................พ.ศ. .................... (ไมหลังวันปดรับสมัคร) 
 จากสถานศึกษาช่ือ.....................................................................................ตั้งอยูจังหวัด................................................. 
 ไดคะแนนเฉล่ียสะสม..........................................และไดแนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา  พรอมทั้งไดลงชื่อรับรอง 
 สําเนาถูกตองมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครดวยแลว 
 

 
 



8.  วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ขาพเจาไดรับ  คือ .........................................................สาขา........................................................ 
9.   ความรูความสามาพิเศษ……......................................................................................................................................... 
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  และไดสงคาธรรมเนียมการ

สมัครสอบ  เปนเงิน........................................ บาท  มาพรอมใบสมัครน้ีแลว 
15.  ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในหมวดที่ 2  แหงประกาศสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  เรื่อขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  วิทยาเขตศรี
ราชา พ.ศ.  2547  ลงวันที่  23 กรกฎาคม 2547 และคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบตรงตามประกาศ
รับสมัครและขอความทีแ่จงไวในใบสมัครน้ีถูตองเปนความจริงทุกประการ  หากปรากฏวาขาพเจามคุีณสมบัติ
ดังกลาวไมตรงตามประกาศรับสมัคร  ใหถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ี 

 
 
 
     ลงลายมือชื่อ  ........................................................................... ผูสมัคร 
 (....................................................................) 
 วันท่ี ..................... เดือน .......................................พ.ศ. ................. 
  
 
 
 
 
 
 
 



คํารับรอง 
 

       สถานที่เขียนคํารับรอง........................................................ 
 
      วันที่ .................... เดือน................................ พ.ศ. .......................... 
 
  ขาพเจา...........................................................................ตําแหนง........................................................... 
ระดับ ...............สังกัดแผนก.........................................................................กอง............................................................... 
กรม แผนก........................................................................ กระทรวง / ทบวง .................................................................... 
สถานที่ติดตอที่บานเลขที่  .............................หมูที่ ............................ ตรอก/ซอย ............................................................ 
ถนน ................................................ ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด................................................................................โทรศัพทหมายเลข.................................................................... 
สถานที่ติดตอที่ทํางาน.................................................................................. เลขที่............................. หมูที่........................ 
ตรอก/ซอย............................................................................ ถนน ...................................................................................... 
ตําบล/แขวง............................................................................อําเภอ/เขต............................................................................ 
จังหวัด................................................................................โทรศัพทหมายเลข.................................................................... 
ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................... ผูสมัครสอบแขงขันเขาเปน 
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในตําแหนง ..................................................................................... ซ่ึงเกี่ยวของเปน 
................................................................................................ ของขาพเจา  เปนผูมีความประพฤติ ไมเคยมีช่ือเสียงในทาง 
เสื่อมเสียแตประการใด  ทั้งน้ีขาพเจาขอแจงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูสมัครดังน้ี  (โปรดกาเครื่องหมาย ลงในชองที่
ตองการตอบ) 
 1.  ระดับสติปญญา  ความรูความสามารถ    ดีมาก    ดีพอใช    ไมอยูในเกณฑท่ีดี 
 2.  ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวนปญญา   ดีมาก    ดีพอใช    ไมอยูในเกณฑท่ีดี 
 3.  ความฉลาดในการเรียนรูส่ิงใหม ๆ     ดีมาก    ดีพอใช    ไมอยูในเกณฑท่ีดี 
 4.  อุปนิสัย                      ราเริงแจมใส       เงียบขรึม                หนักแนน    ใจนอย 
 5.  บุคลิกลักษณะ           แสดงออกโดยเปดเผย                    คอนขางเก็บตัว  เก็บความรูสึก 
 6.  มนุษยสัมพันธ        ดีมาก            ดีพอใช      ไมอยูในเกณฑที่ดี 

7. ความเชื่อม่ัานในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ 
                     ดีมาก                    ดีพอใช       ไมอยูในเกณฑที่ดี 
8.  ความเปนผูนํา       ดีมาก                   ดีพอใช                   ไมมีภาวะผูนํา 
9.  การมีความคิดริเร่ิมและสรางสรรค            ดีมาก                      ดีพอใช          ไมอยูในเกณฑที่ดี 
 



10.  สุขภาพรางกาย       แข็งแรงสมบูรณ         คอนขางออนแอ 
11.  สุขภาพจติ       ดีมาก      ดีพอใช      ไมอยูในเกณฑที่ดี 
12.  ความขยันขันแข็งมานะอดทน     ดีมาก      ดีพอใช      ไมอยูในเกณฑที่ดี 
13.  ความรับผิดชอบตอหนาที่     ดีมาก      ดีพอใช      ไมอยูในเกณฑที่ดี 
14.  ความซื่อสัตย       ดีมาก      ดีพอใช      ไมอยูในเกณฑที่ดี 
15.  การมีระเบียบวินัยและการตรงตอเวลา    ดีมาก      ดีพอใช      ไมอยูในเกณฑที่ดี 
 
ทั้งน้ี  ขาพเจายินดีใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสอบถามขอมูลอื่น ๆ เพ่ิมเติมไดตามสถานที่ติดตอขางตน 
 
 
      (ลงชื่อ) ................................................................ 
                      (.............................................................) 
      ตําแหนง ............................................................. 
 
หมายเหตุ  เม่ือกรอกขอความครบถวนแลว กรุณาผนึกลงซองเอกสารลบั ถึงคณะกรรมการดําเนินการสอบ 
   ที่แนบมาพรอมน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบรับรองแพทย 
 

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

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

สถานที่ประกอบวชิาชีพเวชกรรม  หรือสถานที่ปฏิบัติงานประจาํ  หรืออยูที่ ................................................................ 
 .......................................................................................................................................................................................... 
 ไดตรวจรางกาย นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................................................... 
 สถานที่อยู  (ที่สามารถติดตอได) ....................................................................................................................................... 
 บัตรประจาํตวัเลขที่ (ระบปุระเภทของบัตรดวย) .............................................................................................................. 
 แลว  เมื่อวันที่ ................ เดือน .................................................................. พ.ศ. .................................  ขอรับรองวา 
    นาย/นาง/นางสาว .............................................................................  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ 
 จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดไมปรากฏอาการของโรค  หรือจิตฟนเฟอน  หรือปญญาออน  ไมปรากฏอาการของ

การติดยาเสพติดใหโทษ  และอาการของโรคพิษสุราเร้ือรัง  และไมปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคตอไปนี้ 
(1) โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะทีป่รากฏอาการเปนทีร่ังเกียจแกสังคม 
(2) วัณโรคในระยะอันตราย 
(3) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(4) .........................(ถาจาํเปนตองตรวจหาโรคที่เก่ียวของกับการปฏิบัตงิานของผูรับการตรวจ 

  ใหระบใุนขอน้ี) ............................................................................................    
 สรุปความเห็นและขอแนะนาํของแพทย(2)......................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................................................................... 
 
 
        ลงชื่อ ..................................................................... แพทยผูตรวจรางกาย 
 
หมายเหต ุ (1)  ตองเปนแพทยซ่ึงไดข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

(2) ใหแสดงวาเปนผูมีรางกายสมบูรณเพียงใด  หรือหายจากโรคที่เปนเหตุตองใหออกจากราชการ   
ใบรับรองแพทยฉบับน้ีใหใชได 1 เดือน  นับแตวันท่ีตรวจรางกาย 


