
 
การกรอกใบสมัคร 
 

  ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง  ลายเซ็นช่ือของผู้สมคัรสอบใน 

ใบสมคัร  และบตัรประจ าตวัสอบเป็นหลกัฐานส าคญัในการยืนยนัตวับคุคล  ฉะนัน้  การเซ็นช่ือเก่ียวกบัการสอบ 

ทกุครัง้ต้องเหมือนกนั 
 

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครสอบ 
 

 1.  ใบสมคัรสอบ  ตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการก าหนด แนบท้ายประกาศนี ้

 2.  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก  และไมใ่สแ่วน่ตาด า  ขนาด 1 1/2  x 2 นิว้  ซึง่ถ่ายไว้ 

ครัง้เดียวกนัไมเ่กิน 1 ปี (นบัถึงวนัปิดรับสมคัร)  จ านวน  3  รูป 

 3.  ส าเนาปริญญาบตัรหรือประกาศนียบตัร  และใบคะแนนแสดงคณุสมบตัเิฉพาะ 

ส าหรับต าแหนง่ตามท่ีระบไุว้ในรายละเอียดของแตล่ะต าแหนง่   ตามประกาศรับสมคัรสอบ 

 4.  ส าเนาเอกสารการเปล่ียนค าน าหน้าช่ือ  หรือเปล่ียนช่ือหรือเปล่ียนนามสกลุ  (ในกรณี 

ท่ีมีการเปล่ียน)  เชน่  ส าเนาทะเบียนสมรส  ส าเนาหนงัสือหยา่  ส าหรับหญิงท่ีท าการสมรสแล้ว  เป็นต้น 

 5.  เอกสารอ่ืน  ซึง่แสดงคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียด 

ของแตล่ะต าแหนง่ตามประกาศรับสมคัรสอบ  เชน่  เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ือง 

คอมพิวเตอร์  หนงัสือรับรองการผา่นงาน  ส าเนาทะเบียนบ้านกรณีท่ีระบภุมูิล าเนาของผู้สมคัร  เป็นต้น 

 6.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือสตูบิตัร   บตัรประจ าตวัประชาชน  ใบกองเกินทหาร 

 7.  ใบรับรองแพทย์แสดงวา่ไมเ่ป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบบัท่ี 16  (พ.ศ.2526) 

ซึง่ออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน 

 8.  ให้ผู้ รับรอง  ซึง่มิใชบ่ดิา  มารดา  สามี  ภรรยา  พ่ีน้องร่วมบดิา มารดา  เดียวกนั 

จ านวน 3 ทา่น  ซึง่เป็นผู้ รู้จกักบัผู้สมคัรเป็นอยา่งดี  กรอกค ารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลบัท่ีคณะกรรมการ 

ก าหนด  ทัง้นีห้นึง่ในจ านวนผู้ รับรองดงักลา่วต้องเป็นข้าราชการหรือพนกังานประจ า  ไมต่ ่ากวา่ระดบั 4  หรือ 

หากรับราชการทหาร  หรือต ารวจ  ต้องมียศไมต่ ่ากวา่ร้อยเอก 
 

 

 

 

 

 

 



  เลขท่ี ...................... 

    ช่ือ - นามสกลุ  (นาย / นาง / น.ส.) ..................................................................... 

 ติดรูปถ่ายหน้าตรง   วฒุิท่ีใช้สมคัร .................................................................................................... 

 ขนาด   ต าแหนง่ท่ี ...............  ต าแหนง่ .......................................................................... 

 1 1/2  x  2 นิว้  

 ถ่ายไว้ไมเ่กิน 1 ปี   ลายเซ็นผู้สมคัร ................................................................................................. 

    ดรูายช่ือ   เลขท่ี   และตารางสอบ   วนัท่ี ............................................................. 

   

 

 

 

 

  เลขท่ี ...................... 

    ช่ือ - นามสกลุ (นาย / นาง / น.ส.) ...................................................................... 

 ติดรูปถ่ายหน้าตรง   วฒุิท่ีใช้สมคัร .................................................................................................... 

 ขนาด   ต าแหนง่ท่ี ...............  ต าแหนง่ .......................................................................... 

 1 1/2  x  2 นิว้  

 ถ่ายไว้ไมเ่กิน 1 ปี   ลายเซ็นผู้สมคัร ................................................................................................. 

    ดรูายช่ือ   เลขท่ี   และตารางสอบ   วนัท่ี ............................................................. 

   

 



 

 

ช าระค่าสมัครสอบ .................. บาท  ใบส าคัญเล่มที่ ..............................  เลขที่ .................... 

ลงวันท่ี .......................................... แล้ว    ............................... เจ้าหน้าที่ 

 

ใบสมัคร 
          เลขท่ี ............................ 

สอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ระดับ ..........   ต าแหน่ง ............................................ 

  

1.  ช่ือ - นามสกลุ  (นาย / นาง / น.ส.) ..................................................................................   

     สญัชาติ ...................................................  ศาสนา  ...................................................... ติดรูปถ่ายหน้าตรง 

     เลขประจ าตวั ...........................................  ออกให้  ณ อ าเภอ/เขต .................................. ขนาด 

     จงัหวดั .................................................... 11/2  x  2 นิว้ 

2.  เกิดวนัท่ี ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  อาย ุ........... ปี .......... เดือน ถ่ายไว้ไมเ่กิน 1 ปี 

     (นบัถงึวนัปิดรับสมคัรต้องไมต่ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์)  

3.  ต าบลท่ีเกิด .......................................  อ าเภอ .............................................  จงัหวดั ...................................... 

4.  ท่ีอยู่ปัจจบุนัเลขท่ี ..........................  หมูท่ี่ ......................  ตรอก / ซอย ............................................................. 

     ถนน ..................................................................... ต าบล / แขวง .................................................................... 

     อ าเภอ / เขต ............................................ จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย์ ...................... 

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

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

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

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

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

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

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

7.  วฒิุการศกึษาตรงตามต าแหน่งท่ีสมคัร  คือ ..........................................  สาขาวิชาเอก ....................................... 

     ได้รับอนมุตัิผลการศกึษาแล้ว  เม่ือวนัท่ี .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. (ไมห่ลงัวนัปิดรับสมคัร) 

     จากสถานศกึษาช่ือ ...................................................................  ตัง้อยู่จงัหวดั ................................................. 

     ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม .....................................  และได้แนบหลกัฐานการส าเร็จการศกึษา  พร้อมทัง้ได้ลงช่ือรับรอง 

     ส าเนาถกูต้องมาเพ่ือประกอบการย่ืนใบสมคัรด้วยแล้ว 
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 8.  วฒิุการศกึษาสงูสดุท่ีข้าพเจ้าได้รับ  คือ ............................................................................................................ 

 9.  ความรู้ความสามารถพิเศษ  ............................................................................................................................ 

10.  รู้ภาษาตา่งประเทศ  ภาษาใด  เพียงใด ........................................................................................................... 

11.  ขณะนีม้ีอาชีพอะไร  ณ ท่ีใด  .......................................................................................................................... 

12.  ได้เคยท างานอะไรมาบ้างแล้ว  ....................................................................................................................... 

13.  เคยรับราชการเป็นข้าราชการ ........................................................  ต าแหน่ง ................................................. 

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

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

       เม่ือวนัท่ี ...............................................................................................  ได้รับบ าเหน็จ  บ านาญ  หรือเบีย้หวดั 

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

       ขณะนีไ้ด้รับเบีย้หวดั...........................................................  บ าเหน็จบ านาญท่ี .............................................. 

14.  ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    และได้ส่ง  

       คา่ธรรมเนียมการสมคัรสอบ  เป็นเงิน .................................. บาท   มาพร้อมใบสมคัรนีแ้ล้ว 

15.  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณุสมบตัิทัว่ไปตามข้อ 8  แห่งประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

       เร่ืองข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   วา่ด้วยการบริหารงานบคุคลส าหรับพนกังาน พ.ศ. 2543   

       ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2543  และคณุสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมคัรสอบตรงตามประกาศรับสมคัร  

       และข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมคัรนีถ้กูต้องเป็นความจริงทกุประการ    หากปรากฏวา่ข้าพเจ้ามีคณุสมบตัิดงักลา่ว 

       ไมต่รงตามประกาศรับสมคัร   ให้ถือวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคณุสมบตัิในการสมคัรสอบครัง้นี ้

 

 

 

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

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

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

 

 

 

 



ใบรับรองแพทย์  

 

             สถานที่ตรวจ .................................. 

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

 

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

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ......................................................................... 

สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือสถานที่ปฏบัิติงานประจ า  หรืออยู่ที่ .................................... 

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

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

สถานที่อยู่  (ที่สามารถติดต่อได้) ................................................................................ 

บัตรประจ าตัวเลขที่ (ระบุประเภทของบัตรด้วย) ................................................................ 

แล้ว  เม่ือวันที่  .............  เดือน  ............................... พ.ศ. ...................   ขอรับรองว่า 

  นาย/นาง/นางสาว ............................................... ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ 

จนไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฎอาการของโรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฎอาการของ 

การติดยาเสพติดให้โทษ  และอาการของโรคพิษสรุาเร้ือรัง  และไม่ปรากฎอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปน้ี  

  (1)  โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกยีจแก่สงัคม 

  (2)  วัณโรคในระยะอนัตราย 

  (3)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกยีจแก่สงัคม 

  (4)  .......(ถ้าจ าเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงานของผู้รับการตรวจ ...... 

ให้ระบุในข้อน้ี) .................... 

  สรุปความเหน็และข้อแนะน าของแพทย์ (2) ..................................................... 

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

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

 

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

 

 

หมายเหต ุ   (1)  ต้องเป็นแพทย์ซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

       (2)  ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด  หรือหายจากโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออกจาก 

       ราชการ  ใบรับรองแพทย์ฉบับน้ีให้ใช้ได้ 1 เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  



ค ารับรอง 
 
                                                                                       สถานท่ีเขียนค ารับรอง........................................... 
 
                                                                             วนัท่ี ............ เดือน .............................. พ.ศ. ................ 
 
 ข้าพเจ้า ....................................................... ต าแหนง่ ....................................................... 
ระดบั ............ สงักดัแผนก .................................................... กอง ............................................................. 
กรม ....................................................................... กระทรวง / ทบวง ......................................................... 
สถานท่ีตดิตอ่ท่ีบ้านเลขท่ี ............................. หมูท่ี่ ........... ตรอก/ซอย ......................................................... 
ถนน ....................................... ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.................................................................. โทรศพัท์หมายเลข........................................................... 
สถานท่ีตดิตอ่ท่ีท างาน.................................................................................... เลขท่ี.................. หมูท่ี่ ........... 
ตรอก/ซอย ............................................................ ถนน ............................................................................. 
ต าบล/แขวง.............................................................. อ าเภอ/เขต.................................................................. 
จงัหวดั.................................................................. โทรศพัท์หมายเลข .......................................................... 
ขอรับรองวา่  นาย/นาง/น.ส. ........................................................................ ผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเข้าเป็น       พนกังาน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในต าแหนง่ ........................................................................  ซึง่เก่ียวข้องเป็น 
................................................................................. ของข้าพเจ้า  เป็นผู้ มีความประพฤตดีิ ไมเ่คยมีช่ือเสียงในทาง
เส่ือมเสียแตป่ระการใด   ทัง้นีข้้าพเจ้าขอแจ้งข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผู้สมคัรดงันี ้ (โปรดกาเคร่ืองหมาย    ลงในชอ่ง
ท่ีต้องการตอบ) 
  1.  ระดบัสตปัิญญา  ความรู้ความสามารถ                    ดีมาก             ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  2.  ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา            ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  3.  ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  4.  อปุนิสยั           ร่าเริงแจม่ใส           เงียบขรึม           หนกัแนน่          ใจน้อย 
  5.  บคุลิกลกัษณะ            แสดงออกโดยเปิดเผย           คอ่นข้างเก็บตวั เก็บความรู้สกึ 
  6.  มนษุยสมัพนัธ์             ดีมาก            ดีพอใช้           ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  7.  ความเช่ือมัน่ในตนเองและความสามารถในการตดัสินใจ 
                     ดีมาก          ดีพอใช้           ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
  8.  ความเป็นผู้น า                                                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมมี่ภาวะผู้น า 
  9.  การมีความคดิริเร่ิมและสร้างสรรค์                            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  เพิ่มเตมิได้ตามสถานท่ีตดิตอ่ข้างต้น 
 
 
                                                                                            (ลงช่ือ) ........................................................... 
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