ชําระคาสมัครสอบ………………บาท ใบสําคัญเลมที่…………………………….เลขที่……………………………..
ลงวันที่………………………………………แลว…………………….…………………………….…เจาหนาที่

ใบสมัคร
เลขที่………..

สอบแขงขัน หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระดับ……….……………ตําแหนง….…….………………………..
1. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….…………………………….……..…
สัญชาติ………………..ศาสนา…………..….เลขบัตรประชาชน………………………….……………………
ออกให ณ อําเภอ/เขต……………….………..……..จังหวัด…………………………………………………..
2. เกิดวันที…่ ……….…...เดือน……………………..พ.ศ……………...…….อายุ………….ป……………เดือน
(นับถึงวันปดรับสมัครตองไมตํา่ กวา 18 ปบริบูรณ)
3. ตําบลที่เกิด………………………….อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด…………………………….
4. ที่อยูปจจุบันเลขที่…………………หมู…….ตรอก/ซอย………………..…………..ถนน………………….….
ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต……………………….จังหวัด……………………..โทรศัพท ……………………………..
5. ชื่อภรรยา หรือสามี………………………………..………………สัญชาติ………………………………ศาสนา……………..……...
อาชีพ………………………………………………………….
6. ชื่อบิดา………………………………………………………………...สัญชาติ……………….………………ศาสนา……………………..
อาชีพ………………………………………………………….
ชื่อมารดา………………………………………..…………………...สัญชาติ……………………..…………ศาสนา……………………..
อาชีพ………………………………………………………….
7. วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงที่สมัครคือ……………………………………สาขาวิชา……………………….……………………..
ไดรับอนุมัติผลการศึกษาแลว เมื่อวันที่…………..เดือน………….………..พ.ศ. ……………………(ไมหลังวันปดรับสมัคร)
จากสถานศึกษาชื่อ………………………………………………………………..…………….ตั้งอยูจังหวัด…………………….………..
ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม…………..…..และไดแนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา พรอมทั้งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
มาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครดวยแลว

- 2 8. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ขาพเจาไดรับ คือ…………………………….……..………………………สาขา………………………………….
9. ความรูความสามารถพิเศษ………………………………………..………….…………………………………………………………………
10. รูภาษาตางประเทศ ภาษาใด เพียงใด………………………….….………………..……………………………………………………….
11. ขณะนี้มีอาชีพอะไร ณ ที่ใด………………………………….……….………….……………………………………………………………..
12. ไดเคยทํางานอะไรมาบางแลว…………………….…………………………..………………………………………………………………..
13. เคยรับราชการเปนขาราชการ……………………………………………………………………….ตําแหนง………………………………
แผนก…………………………..……………กอง……………………….………………….กรม…………………………….……………………
กระทรวง………………………………………………….ลาออกจากราชการเพราะ……………..…………………………………………
เมื่อวันที…่ …………………………………………………………………….……………………..ไดรับบําเหน็จ บํานาญ หรือเบี้ยหวัด
จากระทรวง……………………………………………………………………….เปนเงิน…………………………………..………………บาท
ขณะนี้ไดรับเบี้ยหวัด………………………………………..บําเหน็จบํานาญที่ ………………………………….………………………….
14. ขาพเจาขอสมัครสอบแขงขัน หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดสงคาธรรมเนียมการ
สมัครสอบ เปนเงิน….…200.......บาท มาพรอมใบสมัครนี้แลว
15. ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 6 แหงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่
30 ตุลาคม พ.ศ.2558 และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร และขอความ
ที่แ จง ไวในใบสมัครนี้ถูกตอ งเปนความจริ งทุก ประการ หากปรากฏวาขา พเจา มีคุ ณสมบัติดัง กล าวไมตรงตาม
ประกาศรับสมัคร ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
ลงลายมือชื่อ…………………………………………….ผูสมัคร
(…………..………………………………………)
วันที่…..……เดือน………………………………..พ.ศ………..

คํารับรอง
สถานทีเ่ ขียนคํารับรอง……………..………………
วันที…่ ………เดือน……………………..พ.ศ…….………
ขาพเจา……………………………………………………ตําแหนง…………………………….…………….……..………
ระดับ……..………………………….สังกัดแผนก………………..……กอง…………………………………………………..…………….…..
กระทรวง……………….…….สถานทีต่ ิดตอทีบ่ านเลขที่…………………….หมูที่………………ตรอก/ซอย……………..…………
ถนน…………………………….….ตําบล/แขวง…………………………อําเภอ/เขต…………………จังหวัด……………………..…….
โทรศัพทหมายเลข…………….………………………………..สถานที่ติดตอที่ทํางาน………………………………………….…………
เลขที…่ …………….หมูท…ี่ ………...ตรอก/ซอย…………………..ถนน…………………………ตําบล/แขวง………..………………..
อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………โทรศัพทหมายเลข….………..……………….………..…
ขอรั บ รองว า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………..…...ผู ส มั ค รสอบแข ง ขั น เข า เป น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ในตําแหนง……………………………………………....…………………………………....…………………………………....
ซึ่งเกี่ยวของเปน……………………………………………………………………………ของขาพเจา เปนผูมีความประพฤติดี ไมเคย
มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียแตประการใด ทั้งนี้ขาพเจาขอแจงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูสมัครดังนี้
(โปรดกาเครื่องหมาย ลงในชองที่ตองการตอบ)
1. ระดับสติปญญา ความรูความสามารถ
 ดีมาก  ดีพอใช  ไมอยูใ นเกณฑที่ดี
2. ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวนปญ
 ญา  ดีมาก  ดีพอใช  ไมอยูในเกณฑที่ดี
3. ความสามารถในการเรียนรูส ่งิ ใหม ๆ
 ดีมาก  ดีพอใช  ไมอยูในเกณฑที่ดี
4. อุปนิสยั
 ราเริงแจมใส  เงียบขรึม  หนักแนน  ใจนอย
5. บุคลิกลักษณะ
 แสดงออกโดยเปดเผย  คอนขางเก็บตัว เก็บความรูสกึ
6. มนุษยสัมพันธ
 ดีมาก  ดีพอใช  ไมอยูในเกณฑที่ดี
7. ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ  ดีมาก  ดีพอใช  ไมอยูในเกณฑที่ดี
8. ความเปนผูนํา
 ดีมาก  ดีพอใช  ไมมีภาวะผูน ํา
9. การมีความคิดริเริ่มและสรางสรรค
 ดีมาก  ดีพอใช  ไมอยูในเกณฑที่ดี
10. สุขภาพรางกาย
 แข็งแรงสมบูรณ
 คอนขางออนแอ
11. สุขภาพจิต
 ดีมาก  ดีพอใช  ไมอยูในเกณฑที่ดี
12. ความขยันขันแข็งมานะอดทน
 ดีมาก  ดีพอใช  ไมอยูในเกณฑที่ดี
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14.
15.

ความรับผิดชอบตอหนาที่
ความซื่อสัตย
การมีระเบียบวินัยและการตรงตอเวลา

 ดีมาก  ดีพอใช  ไมอยูในเกณฑที่ดี
 ดีมาก  ดีพอใช  ไมอยูในเกณฑที่ดี
 ดีมาก  ดีพอใช  ไมอยูในเกณฑที่ดี

ทั้งนี้ขา พเจายินดีใหมหาวิทยาลัยของวิทยาเขตศรีราชาสอบถามขอมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมไดตามสถานทีต่ ดิ ตอขางตน

( ลงชื่อ ) ……………………………………………………………..
( …………………………………………………………. )
ตําแหนง ……………………………………………………………..
หมายเหตุ
เมื่อกรอกขอความครบถวนแลว กรุณาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดําเนินการสอบ พรอมแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานของผูใหคํารับรองขางตน จํานวน 1 ฉบับ

ใบรั บรองแพทย์
สถานที่ตรวจ.......................................................
วันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ. ............
ข้ าพเจ้ า นายแพทย์/แพทย์หญิง(1).......................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ..............................................................................................................
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อสถานที่ปฏิบตั ิงานประจํา หรื ออยูท่ ี่ ................................................................
...........................................................................................................................................................................
ได้ ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้ ) ...........................................................................................................................
แล้ ว เมื่อวันที่ ................ เดือน .................................................................. พ.ศ. ............................... ขอรับรองว่า
นาย/นาง/นางสาว ................................................................................ ไม่เป็ นโรคต่อไปนี ้
(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื ้อ
(2) โรคเท้ าช้ างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม
(3) โรคติดยาเสพติดให้ โทษ
(4) โรคพิษสุราเรื อ้ รัง
(5) โรคติดต่อร้ ายแรงหรื อโรคเรื อ้ รังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรื อรุนแรงและเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานใน
หน้ าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
สรุปความเห็นและข้ อแนะนําของแพทย์(2)............................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................................... แพทย์ผ้ ตู รวจร่างกาย

หมายเหตุ (1) ต้ องเป็ นแพทย์ซงึ่ ได้ ขึ ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ให้ แสดงว่าเป็ นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรื อหายจากโรคที่เป็ นเหตุต้องให้ ออกจากราชการ
ใบรับรองแพทย์ฉบับนี ้ให้ ใช้ ได้ 1 เดือน นับแต่วนั ที่ตรวจร่างกาย

