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

ใบสมัคร
เลขที่………..
สอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได วิทยาเขตศรีราชา
ตําแหนง……………………………..……………….…………..
1. ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………….……..…
สัญชาติ………………………..ศาสนา…………………………………………………….
เลขบัตรประชาชน……………….……………ออกให ณ อําเภอ/เขต……………….………..
จังหวัด………………………………..
2. เกิดวันที่……...เดือน…………………..พ.ศ…………….อายุ………….ป……………เดือน
(นับถึงวันปดรับสมัครตองไมต่ํากวา 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. ……………….(ไมหลังวันปด
รับสมัคร) จากสถานศึกษาชื่อ………………………………………………….ตั้งอยูจังหวัด…………………….………..
ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม…………..…..และไดแนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา พรอมทั้งไดลงชื่อรับรอง
สําเนาถูกตองมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครดวยแลว

-28. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ขาพเจาไดรับ คือ…………………………………สาขา………………………………….
9. ความรูความสามารถพิเศษ………………………………………………………………………………………
10. รูภาษาตางประเทศ ภาษาใด เพียงใด…………………………………………………………………………….
11. ขณะนี้มีอาชีพอะไร ณ ที่ใด……………………………………………………………………………………..
12. ไดเคยทํางานอะไรมาบางแลว…………………………………………………………………………………..
13. เคยรับราชการเปนขาราชการ………………………………………….ตําแหนง………………………………
แผนก……………………………………กอง……………………………….กรม……………………………
กระทรวง……………………………….ลาออกจากราชการเพราะ……………………………………………
เมื่อวันที่…………………………………………………………………..ไดรับบําเหน็จ บํานาญ หรือเบี้ยหวัด
จากระทรวง……………………………………………………………….เปนเงิน………………………บาท
ขณะนี้ไดรับเบี้ยหวัด………………………………………..บําเหน็จบํานาญที่……………………………….
14. ขาพเจาขอสมัครสอบแขงขัน หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได วิทยาเขตศรีราชา
และ ไดสงคาธรรมเนียมการสมัครสอบ เปนเงิน…200….บาท มาพรอมใบสมัครนี้แลว
15. ข า พเจ า ขอรั บ รองว า ข า พเจ า เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ วไปตามความในข อ ที่ 10 แห งประกาศสภา
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบั งคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคล
สํ าหรั บ มหาวิ ท ยาลั ย เงิน รายได วิ ท ยาเขตศรี ราชา (ฉบั บ ที่ 1 และฉบั บ ที่ 2)พ.ศ. 2563 และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครและขอความที่แจงไวในใบ
สมั ค รนี้ ถูก ตอ งเป น ความจริงทุ กประการ หากปรากฏวาขาพเจามีคุณ สมบัติดังกล าวไมตรงตาม
ประกาศรับสมัคร ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมาบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
ลงลายมือชื่อ…………………………………………….ผูสมัคร
(…………………………………………)
วันที…่ ..……เดือน………………………………..พ.ศ…………..

คํารับรอง
สถานที่เขียนคํารับรอง……………..………………
วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ…….………
ข้าพเจ้า……………………………………………………ตําแหน่ง…………………………….…………….……..………
ระดับ……..………………………….สังกัดแผนก………………..……กอง…………………………………………………..…………….…..
กระทรวง……………….…….สถานที่ติดต่อที่บ้านเลขที่…………………….หมู่ที่………………ตรอก/ซอย……………..…………
ถนน…………………………….….ตําบล/แขวง…………………………อําเภอ/เขต…………………จังหวัด……………………..…….
โทรศัพท์หมายเลข…………….………………………………..สถานที่ติดต่อที่ทํางาน………………………………………….…………
เลขที่……………….หมู่ที่…………...ตรอก/ซอย…………………..ถนน…………………………ตําบล/แขวง………..………………..
อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………โทรศัพท์หมายเลข….………..……………….………..…
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว……………………………………..…...ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้วิทยาเขตศรีราชาในตําแหน่ง………………………………………………………….………………………………………....
ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น……………………………………………………………………………ของข้าพเจ้า เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคย
มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียแต่ประการใด ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครดังนี้
(โปรดกาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ต้องการตอบ)
 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
1. ระดับสติปัญญา ความรู้ความสามารถ
2. ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา  ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
3. ความสามารถในการเรียนรูส้ ิ่งใหม่ ๆ
 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
4. อุปนิสัย
 ร่าเริงแจ่มใส  เงียบขรึม  หนักแน่น  ใจน้อย
5. บุคลิกลักษณะ
 แสดงออกโดยเปิดเผย  ค่อนข้างเก็บตัว เก็บความรู้สึก
6. มนุษยสัมพันธ์
 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
7. ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ  ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
8. ความเป็นผู้นํา
 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่มีภาวะผู้นํา
9. การมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
10. สุขภาพร่างกาย
 แข็งแรงสมบูรณ์
 ค่อนข้างอ่อนแอ
11. สุขภาพจิต
 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
12. ความขยันขันแข็งมานะอดทน
 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

- 2 13.
14.
15.

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ความซื่อสัตย์
การมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยของวิทยาเขตศรีราชาสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

( ลงชื่อ ) ……………………………………………………………..
( …………………………………………………………. )
ตําแหน่ง ……………………………………………………………..
หมายเหตุ
เมื่อกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรุณาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดําเนินการสอบ พร้อมแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้ให้คํารับรองข้างต้น 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

