






ชําระคา่สมคัรสอบ................................บาท ใบสาํคญัเลม่ท่ี.......................................เลขท่ี.................................... 

ลงวนัท่ี...............................................แล้ว..............................................................................................เจ้าหน้าท่ี 

ใบสมัคร 

    เลขท่ี............................... 

สอบแข่งขัน หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานเงนิรายได้ วทิยาเขตศรีราชา 
ระดบั.............................................................. ตาํแหน่ง..................................................................................... 

1. ช่ือ – นามสกุล (นาย/นาง/น.ส)........................................................................................................................... 

    สญัชาติ ...................................................ศาสนา............................................................. 

    เลขประจําตวั.........................................ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................................... 

    จงัหวดั............................................................................................................................. 

2. เกิดวนัท่ี ..............เดือน ............................... พ.ศ................... อาย.ุ............. ปี .........เดือน 

    (นบัถงึวนัปิดรับสมคัรต้องไมต่ํ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์) 

3. ตําบลท่ีเกิด......................................... อําเภอ........................................จงัหวดั................................................ 

4. ท่ีอยูปั่จจบุนัเลขท่ี ...................หมูท่ี.่...........ตรอก/ซอย...................................ถนน............................................ 

    ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ......................................จงัหวดั.................................................. 

 โทรศพัท์.......................................................................................................................................................... 

5. ช่ือภรรยา หรือสามี.......................................................สญัชาติ ......................... ศาสนา.................................. 

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

6. ช่ือบิดา…..............................................................สญัชาติ ….........................ศาสนา…................................. 

    อาชีพ…......................................................................................................................................................... 

    ช่ือมารดา…..........................................................สญัชาติ….......................... ศาสนา…................................. 

    อาชีพ…......................................................................................................................................................... 

7. วฒิุการศกึษาตรงตามตําแหน่งท่ีสมคัร คือ........................................................................................................  

    สาขาวิชาเอก.................................................................................................................................................. 

    ได้รับอนมุติัผลการศกึษาแล้ว เมื่อวนัท่ี ............เดือน...............................พ.ศ. ................(ไมห่ลงัวนัปิดรับสมคัร) 

    จากสถานศกึษาช่ือ............................................................................ ตัง้อยูจ่งัหวดั......................................... 

    ได้คะแนนเฉลีย่สะสม...................................... และได้แนบหลกัฐานการสาํเร็จการศกึษา พร้อมทัง้ได้ลงช่ือรับรอง 

    สาํเนาถกูต้องมาเพ่ือประกอบการยื่นใบสมคัรด้วยแล้ว 



8. วฒิุการศกึษาสงูสดุท่ีข้าพเจ้าได้รับ คือ ............................................................................................................. 

    สาขา.............................................................................................................................................................. 

9. ความรู้ความสามารถพเิศษ............................................................................................................................... 

10. รู้ภาษาตา่งประเทศ ภาษาใด เพยีงใด…........................................................................................................... 

11. ขณะนีมี้อาชีพอะไร ณ ท่ีใด….......................................................................................................................... 

12. ได้เคยทํางานอะไรมาบ้างแล้ว…...................................................................................................................... 

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

13. เคยรับราชการเป็นข้าราชการ….................................................ตําแหน่ง......................................................... 

      แผนก…................................................................กอง..................................................................................  

      กรม.......................................................................กระทรวง…...................................................................... 

      ออกจากราชการเพราะ................................................................................................................................... 

      เม่ือวนัท่ี…................................................................................................ได้รับบาํเหน็จ บํานาญ หรือเบีย้หวดั 

      จากกระทรวง......................................................................................... เป็นเงิน.....................................บาท 

      ขณะนีไ้ด้รับเบีย้หวดั.............................................. บําเหน็จบาํนาญที.่............................................................ 

14. ข้าพเจ้าขอสมคัรสอบแข่งขนั หรือคดัเลอืกเข้าเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และได้สง่คา่ธรรมเนียมการ 

      สมคัรสอบ เป็นเงิน........................................ บาท มาพร้อมใบสมคัรนีแ้ล้ว 

15. ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้ มีคณุสมบติัทัว่ไปตามความในหมวดที่ 2 แหง่ประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

เร่ือง ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วา่ด้วยพนกังานเงินรายได้ของวิทยาเขตศรีราชา พ.ศ.2554 ลงวนัท่ี 4 
มกราคม 2554 และคณุสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีสมคัรสอบตรงตามประกาศรับสมคัรและข้อความท่ีแจ้งไว้
ในใบสมคัรนีถ้ตู้องเป็นความจริงทกุประการ หากปรากฏว่าข้าพเจ้ามีคณุสมบติัดงักล่าวไม่ตรงตามประกาศรับ
สมคัร ให้ถือวา่เป็นผู้ขาดคณุสมบติัในการสมคัรสอบครัง้นี ้

 

 

ลงลายมือช่ือ ........................................................................... ผู้สมคัร 

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

                                                            วนัท่ี .............. เดือน .................................พ.ศ. .................  
 
 
 
 
 



คาํรับรอง 

          สถานท่ีเขียนคํารับรอง....................................................... 

                                                                                     วนัท่ี ........... เดือน................................ พ.ศ. .................. 

                ข้าพเจ้า........................................................................  ตําแหน่ง ........................................................ 

ระดบั ........... สงักดั........................................................................ กอง ............................................................. 

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

สถานท่ีติดตอ่ท่ีบ้านเลขที่ .............................หมูท่ี ่................. ตรอก/ซอย ............................................................. 

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

จงัหวดั.......................................................................โทรศพัท์หมายเลข.............................................................. 

สถานท่ีติดตอ่ท่ีทํางาน ...............................................................................  เลขท่ี ....................... หมูท่ี.่...............
ตรอก/ซอย..................................................................... ถนน  ............................................................................ 

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

จงัหวดั...................................................................... โทรศพัท์หมายเลข ............................................................. 

ขอรับรองวา่ นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................ผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเข้าเป็น 

พนกังานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในตําแหน่ง ............................................................................. ซึง่เก่ียวข้องเป็น 

....................................................................................... ของข้าพเจ้า เป็นผู้ มีความประพฤติ ไมเ่คยมีช่ือเสยีงในทาง 

เสือ่มเสยีแตป่ระการใด ทัง้นีข้้าพเจ้าขอแจ้งข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผู้สมคัรดงันี ้(โปรดกาเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งที ่

ต้องการตอบ) 

1. ระดบัสติปัญญา ความรู้ความสามารถ   �  ดีมาก   �  ดีพอใช้    �  ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

2. ความเฉลยีวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา  �  ดีมาก   �  ดีพอใช้    �  ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

3. ความฉลาดในการเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ   �  ดีมาก   �  ดีพอใช้    �  ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

4. อปุนิสยั       � ร่าเริงแจ่มใส     � เงียบขรึม  �  หนกัแนน่   � ใจน้อย 

5. บคุลกิลกัษณะ      � แสดงออกโดยเปิดเผย   �  คอ่นข้างเก็บตวั เก็บความรู้สกึ 

6. มนษุยสมัพนัธ์      � ดีมาก    �   ดีพอใช้    �  ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 



 

 

7. ความเชื่อมัน่ในตนเอง และความสามารถในการตดัสนิใจ   �  ดีมาก   �  ดีพอใช้   �  ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

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. ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี    � ดีมาก   � ดีพอใช้    � ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

14. ความซ่ือสตัย์     � ดีมาก   � ดีพอใช้    � ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

15. การมีระเบียบวินยัและการตรงตอ่เวลา � ดีมาก   � ดีพอใช้    � ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

 ทัง้นี ้ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์สอบถามข้อมลูอ่ืน ๆ เพิม่เติมได้ตามสถานท่ีติดตอ่ข้างต้น 

 

 

            (ลงช่ือ) ................................................................ 

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

             ตําแหน่ง ............................................................. 

 

 
หมายเหตุ    เมื่อกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรุณาผนกึลงซองเอกสารลบั ถงึคณะกรรมการดําเนินการสอบ 
                      ท่ีแนบมาพร้อมนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบรับรองแพทย์ 
           สถานท่ีตรวจ....................................................... 

วนัท่ี ............ เดือน ................................... พ.ศ. ............ 

      ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง(1)....................................................................................................... 

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขท่ี .............................................................................................................. 

สถานท่ีประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสถานที่ปฏิบติังานประจํา หรืออยูท่ี่ ................................................................ 

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

ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................................................... 

เลขประจําตวัประชาชน    

สถานท่ีอยู ่(ท่ีสามารถติดตอ่ได้) ........................................................................................................................... 

แล้ว เมื่อวนัท่ี ................ เดือน .................................................................. พ.ศ. ............................... ขอรับรองวา่ 

นาย/นาง/นางสาว ................................................................................ ไมเ่ป็นโรคตอ่ไปนี ้

(1) วณัโรคในระยะแพร่กระจายเชือ้ 

(2) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 

(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

(4) โรคพิษสรุาเรือ้รัง 

(5) โรคติดตอ่ร้ายแรงหรือโรคเรือ้รังที่ปรากฏอาการเดน่ชดัหรือรุนแรงและเป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบติังานใน
หน้าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

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

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

 

ลงช่ือ ..................................................................... แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย 

หมายเหตุ    (1)  ต้องเป็นแพทย์ซึง่ได้ขึน้ทะเบียนรับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

                      (2)  ให้แสดงวา่เป็นผู้ มีร่างกายสมบรูณ์เพียงใด หรือหายจากโรคท่ีเป็นเหตตุ้องให้ออกจากราชการ 

    ใบรับรองแพทย์ฉบบันีใ้ห้ใช้ได้ 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีตรวจร่างกาย 

 




