
 

การกรอกใบสมัคร 
 

  ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง  ลายเซ็นชื�อของผู้สมคัรสอบใน 

ใบสมคัร  และบตัรประจําตวัสอบเป็นหลกัฐานสําคญัในการยืนยนัตวับคุคล  ฉะนั 'น  การเซ็นชื�อเกี�ยวกบัการสอบ 

ทกุครั 'งต้องเหมือนกนั 
 

เอกสารและหลักฐานที�จะต้องนํามายื�นในการสมัครสอบ 
 

 1.  ใบสมคัรสอบ  ตามแบบฟอร์มที�คณะกรรมการกําหนด แนบท้ายประกาศนี ' 

 2.  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก  และไมใ่สแ่วน่ตาดํา  ขนาด 1 1/2  x 2 นิ 'ว  ซึ�งถ่ายไว้ 

ครั 'งเดียวกนัไมเ่กิน 1 ปี (นบัถึงวนัปิดรับสมคัร)  จํานวน  3  รูป 

 3.  สําเนาปริญญาบตัรหรือประกาศนียบตัร  และใบคะแนนแสดงคณุสมบตัเิฉพาะ 

สําหรับตําแหนง่ตามที�ระบไุว้ในรายละเอียดของแตล่ะตําแหนง่   ตามประกาศรับสมคัรสอบ 

 4.  สําเนาเอกสารการเปลี�ยนคํานําหน้าชื�อ  หรือเปลี�ยนชื�อหรือเปลี�ยนนามสกลุ  (ในกรณี 

ที�มีการเปลี�ยน)  เชน่  สําเนาทะเบียนสมรส  สําเนาหนงัสือหยา่  สําหรับหญิงที�ทําการสมรสแล้ว  เป็นต้น 

 5.  เอกสารอื�น  ซึ�งแสดงคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ตามที�กําหนดไว้ในรายละเอียด 

ของแตล่ะตําแหนง่ตามประกาศรับสมคัรสอบ  เชน่  เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เครื�อง 

คอมพิวเตอร์  หนงัสือรับรองการผา่นงาน  สําเนาทะเบียนบ้านกรณีที�ระบภุมูิลําเนาของผู้สมคัร  เป็นต้น 

 6.  สําเนาทะเบียนบ้าน  หรือสตูบิตัร  หรือบตัรประจําตวัประชาชน  หรือใบกองเกินทหาร 

อยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

 7.  ใบรับรองแพทย์แสดงวา่ไมเ่ป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบบัที� 16  (พ.ศ.2526) 

ซึ�งออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน 

 8.  ให้ผู้ รับรอง  ซึ�งมิใชบ่ดิา  มารดา  สามี  ภรรยา  พี�น้องร่วมบดิา มารดา  เดียวกนั 

จํานวน 3 ทา่น  ซึ�งเป็นผู้ รู้จกักบัผู้สมคัรเป็นอยา่งดี  กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลบัที�คณะกรรมการ 

กําหนด  ทั 'งนี 'หนึ�งในจํานวนผู้ รับรองดงักลา่วต้องเป็นข้าราชการหรือพนกังานประจํา  ไมตํ่�ากวา่ระดบั 4  หรือ 

หากรับราชการทหาร  หรือตํารวจ  ต้องมียศไมตํ่�ากวา่ร้อยเอก 
 

หมายเหตุ 

 เอกสารรายการที� 1 – 5  ต้องยื�นในวนัสมคัรสอบ  สว่นเอกสารรายการที� 6 – 8  อาจยื�นเพิ�มเตมิ 

ได้ภายในเวลาที�กําหนดก่อนการสอบภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง่ (สมัภาษณ์)  ทั 'งนี '  ให้ดรูายละเอียดจาก 

ประกาศรับสมคัรสอบ   

 



 

 

 

  เลขที� ...................... 

    ชื�อ - นามสกลุ  (นาย / นาง / น.ส.) ..................................................................... 

 ติดรูปถ่ายหน้าตรง   วฒุิที�ใช้สมคัร .................................................................................................... 

 ขนาด   ตําแหนง่ที� ...............  ตําแหนง่ .......................................................................... 

 1 1/2  x  2 นิ 'ว  

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

    ดรูายชื�อ   เลขที�   และตารางสอบ   วนัที� ............................................................. 

   

 

 

 

 

  เลขที� ...................... 

    ชื�อ - นามสกลุ (นาย / นาง / น.ส.) ...................................................................... 

 ติดรูปถ่ายหน้าตรง   วฒุิที�ใช้สมคัร .................................................................................................... 

 ขนาด   ตําแหนง่ที� ...............  ตําแหนง่ .......................................................................... 

 1 1/2  x  2 นิ 'ว  

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

    ดรูายชื�อ   เลขที�   และตารางสอบ   วนัที� ............................................................. 

   

 



 

 
ชาํระค่าสมัครสอบ .................. บาท  ใบสาํคัญเล่มที� ..............................  เลขที� .................... 

ลงวันที� .......................................... แล้ว    ............................... เจ้าหน้าที� 

 

ใบสมัคร 
          เลขที� ............................ 

สอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ระดับ ..........   ตาํแหน่ง ............................................ 

  

1.  ชื�อ - นามสกลุ  (นาย / นาง / น.ส.) ..................................................................................   

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

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

     จงัหวดั .................................................... 11/2  x  2 นิ 'ว 

2.  เกิดวนัที� ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  อาย ุ........... ปี .......... เดือน ถ่ายไว้ไมเ่กิน 1 ปี 

     (นบัถงึวนัปิดรับสมคัรต้องไมตํ่�ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์)  

3.  ตําบลที�เกิด .......................................  อําเภอ .............................................  จงัหวดั ...................................... 

4.  ที�อยู่ปัจจบุนัเลขที� ..........................  หมูที่� ......................  ตรอก / ซอย ............................................................. 

     ถนน ..................................................................... ตําบล / แขวง .................................................................... 

     อําเภอ / เขต ............................................ จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย์ ...................... 

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

5.  ชื�อภรรยา  หรือสามี .................................................  สญัชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

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

6.  ชื�อบิดา ...................................................................  สญัชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

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

     ชื�อมารดา ................................................................  สญัชาติ ........................... ศาสนา ................................ 

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

7.  วฒิุการศกึษาตรงตามตําแหน่งที�สมคัร  คือ ..........................................  สาขาวิชาเอก ....................................... 

     ได้รับอนมุติัผลการศกึษาแล้ว  เมื�อวนัที� .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. (ไมห่ลงัวนัปิดรับสมคัร) 

     จากสถานศกึษาชื�อ ...................................................................  ตั 'งอยู่จงัหวดั ................................................. 

     ได้คะแนนเฉลี�ยสะสม .....................................  และได้แนบหลกัฐานการสําเร็จการศกึษา  พร้อมทั 'งได้ลงชื�อรับรอง 

     สําเนาถกูต้องมาเพื�อประกอบการยื�นใบสมคัรด้วยแล้ว 
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 8.  วฒิุการศกึษาสงูสดุที�ข้าพเจ้าได้รับ  คือ ............................................................................................................ 

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

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

11.  ขณะนี 'มีอาชีพอะไร  ณ ที�ใด  .......................................................................................................................... 

12.  ได้เคยทํางานอะไรมาบ้างแล้ว  ....................................................................................................................... 

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

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

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

       เมื�อวนัที� ...............................................................................................  ได้รับบําเหน็จ  บํานาญ  หรือเบี 'ยหวดั 

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

       ขณะนี 'ได้รับเบี 'ยหวดั...........................................................  บําเหน็จบํานาญที� .............................................. 

14.  ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    และได้ส่ง 

       คา่ธรรมเนียมการสมคัรสอบ  เป็นเงิน .................................. บาท   มาพร้อมใบสมคัรนี 'แล้ว 

15.  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้ มีคณุสมบติัทั�วไปตามข้อ 8  แห่งประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

       เรื�องข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   วา่ด้วยการบริหารงานบคุคลสําหรับพนกังาน พ.ศ. 2543   

       ลงวนัที� 24 พฤษภาคม 2543  และคณุสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งที�สมคัรสอบตรงตามประกาศรับสมคัร  

       และข้อความที�แจ้งไว้ในใบสมคัรนี 'ถกูต้องเป็นความจริงทกุประการ    หากปรากฏวา่ข้าพเจ้ามีคณุสมบติัดงักลา่ว 

       ไมต่รงตามประกาศรับสมคัร   ให้ถือวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคณุสมบติัในการสมคัรสอบครั 'งนี ' 

 

 

 

                                                                           ลงลายมือชื�อ  ..........................................................  ผู้สมคัร 

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

                                                                                วนัที� .......... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 

 

 

 

 



ใบรับรองแพทย์  

 
             สถานที�ตรวจ .................................. 

       วันที� ........ เดือน .............. พ.ศ. ........... 

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

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที� ......................................................................... 

สถานที�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือสถานที�ปฏบัิติงานประจาํ  หรืออยู่ที� .................................... 

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

สถานที�อยู่  (ที�สามารถติดต่อได้) ................................................................................ 

บัตรประจาํตัวเลขที� (ระบุประเภทของบัตรด้วย) ................................................................ 

แล้ว  เมื�อวันที�  .............  เดือน  ............................... พ.ศ. ...................   ขอรับรองว่า 

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

จนไม่สามารถปฏบัิติหน้าที�ได้ ไม่ปรากฎอาการของโรคจิต หรือจิตฟั�นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฎอาการของ 

การติดยาเสพติดให้โทษ  และอาการของโรคพิษสรุาเรื2 อรัง  และไม่ปรากฎอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี2   

  (1)  โรคเรื2 อนในระยะติดต่อหรือในระยะที�ปรากฎอาการเป็นที�รังเกยีจแก่สงัคม 

  (2)  วัณโรคในระยะอนัตราย 

  (3)  โรคเท้าช้างในระยะที�ปรากฎอาการเป็นที�รังเกยีจแก่สงัคม 

  (4)  .......(ถ้าจาํเป็นต้องตรวจหาโรคที�เกี�ยวข้องกบัการปฏบัิติงานของผู้รับการตรวจ ...... 

ให้ระบุในข้อนี2) .................... 

  สรุปความเหน็และข้อแนะนาํของแพทย์ (2) ..................................................... 

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

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

 

     ลงชื�อ  ........................................ แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย 

 

 
หมายเหตุ    (1)  ต้องเป็นแพทย์ซึ�งได้ขึ2นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

       (2)  ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด  หรือหายจากโรคที�เป็นเหตุต้องให้ออกจาก 

       ราชการ  ใบรับรองแพทย์ฉบับนี2 ให้ใช้ได้ 1 เดือน  นับแต่วันที�ตรวจร่างกาย  



คาํรับรอง 
 
                                                                                       สถานที�เขียนคํารับรอง........................................... 
 
                                                                             วนัที� ............ เดือน .............................. พ.ศ. ................ 
 
 ข้าพเจ้า ....................................................... ตําแหนง่ ....................................................... 
ระดบั ............ สงักดัแผนก .................................................... กอง ............................................................. 
กรม ....................................................................... กระทรวง / ทบวง ......................................................... 
สถานที�ตดิตอ่ที�บ้านเลขที� ............................. หมูที่� ........... ตรอก/ซอย ......................................................... 
ถนน ....................................... ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.................................................................. โทรศพัท์หมายเลข........................................................... 
สถานที�ตดิตอ่ที�ทํางาน.................................................................................... เลขที�.................. หมูที่� ........... 
ตรอก/ซอย ............................................................ ถนน ............................................................................. 
ตําบล/แขวง.............................................................. อําเภอ/เขต.................................................................. 
จงัหวดั.................................................................. โทรศพัท์หมายเลข .......................................................... 
ขอรับรองวา่  นาย/นาง/น.ส. ........................................................................ ผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเข้าเป็น       พนกังาน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในตําแหนง่ ........................................................................  ซึ�งเกี�ยวข้องเป็น 
................................................................................. ของข้าพเจ้า  เป็นผู้ มีความประพฤตดีิ ไมเ่คยมีชื�อเสียงในทาง
เสื�อมเสียแตป่ระการใด   ทั 'งนี 'ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมลูรายละเอียดเกี�ยวกบัผู้สมคัรดงันี '  (โปรดกาเครื�องหมาย   � ลงในชอ่ง
ที�ต้องการตอบ) 
  1.  ระดบัสตปัิญญา  ความรู้ความสามารถ                    ดีมาก             ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ที�ดี 
  2.  ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา            ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ที�ดี 
  3.  ความสามารถในการเรียนรู้สิ�งใหม ่ๆ                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ที�ดี 
  4.  อปุนิสยั           ร่าเริงแจม่ใส           เงียบขรึม           หนกัแนน่          ใจน้อย 
  5.  บคุลิกลกัษณะ            แสดงออกโดยเปิดเผย           คอ่นข้างเก็บตวั เก็บความรู้สกึ 
  6.  มนษุยสมัพนัธ์             ดีมาก            ดีพอใช้           ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ที�ดี 
  7.  ความเชื�อมั�นในตนเองและความสามารถในการตดัสินใจ 
                     ดีมาก          ดีพอใช้           ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ที�ดี 
  8.  ความเป็นผู้ นํา                                                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมมี่ภาวะผู้ นํา 
  9.  การมีความคดิริเริ�มและสร้างสรรค์                            ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ที�ดี 
 10.  สขุภาพร่างกาย             แข็งแรงสมบรูณ์                 คอ่นข้างออ่นแอ 
 11.  สขุภาพจิต                                                             ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ที�ดี 
 12.  ความขยนัขนัแข็งมานะอดทน                                 ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ที�ดี 
 13.  ความรับผิดชอบตอ่หน้าที�                                       ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ที�ดี 



 14.  ความซื�อสตัย์                                                         ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ที�ดี 
 15.  การมีระเบียบวินยัและการตรงตอ่เวลา                     ดีมาก            ดีพอใช้            ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ที�ดี 
 
 ทั 'งนี ' ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์สอบถามข้อมลูอื�น ๆ  เพิ�มเตมิได้ตามสถานที�ตดิตอ่ข้างต้น 
 
 
                                                                                            (ลงชื�อ) ........................................................... 
                                                                                                       (..........................................................) 
                                                                                               ตําแหนง่....................................................... 
 
หมายเหตุ เมื�อกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรุณาผนกึลงซองเอกสารลบั ถึงคณะกรรมการดําเนินการสอบ 
 ที�แนบมาพร้อมนี ' 

 


