
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ทดสอบ TDWCB 

ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนงักระจกสําหรบังานอาคาร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 

ตําแหน่ง:  เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ทดสอบ TDWCB 

อัตราคา่จ้าง:  15,000 บาท/เดือน 

วุฒิการศึกษา:   1. จบการศึกษาระดับวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  2. สามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีและคล่องแคล่ว เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft 
word, excel, powerpoint ฯลฯ 
  3. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี 
  4. สามารถติดต่อสื่อสาร/ประสานงานทั้งในรูปแบบราชการและเอกชนได้ดี 
  5. สามารถทํางานนอกเวลาราชการได้ หากจําเป็น 
  6. ต้องมีความรับผิดชอบสูงและตรงต่อเวลา อย่างเคร่งครัด 

หลักฐานการรับสมัคร:  (ส่งใบสมัครทีศู่นย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนงักระจกสําหรับงานอาคาร 

  1. สําเนาวุฒิการศึกษา 
  2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
  3. สําเนาบัตรประชาชน 
  4. สําเนาทะเบียนบ้าน 
  5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดําหรือหมวก (เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน) จํานวน 3 รูป 
 

รับสมัครต้ังแต่วันนี้ถึง  วันที่ 5 สิงหาคม 2562 
ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ ์ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 
ประกาศผลผูท้ี่สอบได้  วันที่ 9 สิงหาคม 2562 
**เริ่มปฏิบัติงาน          วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

https://www.xn--12clj3d7bc4c0cbcc.net/


การกรอกใบสมัคร 
 

  ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง  ลายเซน็ช่ือของผู้สมคัรสอบใน 

ใบสมคัร  และบตัรประจําตวัสอบเป็นหลกัฐานสําคญัในการยืนยนัตวับคุคล  ฉะนัน้  การเซน็ช่ือเก่ียวกบัการสอบ 

ทกุครัง้ต้องเหมือนกนั 
 

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัครสอบ 
 
 1.  ใบสมคัรสอบ  ตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการกําหนด แนบท้ายประกาศนี ้

 2.  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก  และไมใ่สแ่วน่ตาดํา  ขนาด 1 1/2  x 2 นิว้  ซึง่ถ่ายไว้ 

ครัง้เดียวกนัไมเ่กิน 1 ปี (นบัถึงวนัปิดรับสมคัร)  จํานวน  3  รูป 

 3.  สําเนาปริญญาบตัรหรือประกาศนียบตัร  และใบคะแนนแสดงคณุสมบตัเิฉพาะ 

สําหรับตําแหน่งตามท่ีระบไุว้ในรายละเอียดของแตล่ะตําแหนง่   ตามประกาศรับสมคัรสอบ 

 4.  สําเนาเอกสารการเปล่ียนคํานําหน้าช่ือ  หรือเปล่ียนช่ือหรือเปล่ียนนามสกลุ  (ในกรณี 

ท่ีมีการเปล่ียน)  เช่น  สําเนาทะเบียนสมรส  สําเนาหนงัสือหยา่  สําหรับหญิงท่ีทําการสมรสแล้ว  เป็นต้น 

 5.  เอกสารอ่ืน  ซึง่แสดงคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียด 

ของแตล่ะตําแหนง่ตามประกาศรับสมคัรสอบ  เชน่  เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ือง 

คอมพิวเตอร์  หนงัสือรับรองการผา่นงาน  สําเนาทะเบียนบ้านกรณีท่ีระบภุมูิลําเนาของผู้สมคัร  เป็นต้น 

 6.  สําเนาทะเบียนบ้าน  หรือสตูบิตัร   บตัรประจําตวัประชาชน  ใบกองเกินทหาร 

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

ซึง่ออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน 

 8.  ให้ผู้ รับรอง  ซึง่มิใช่บดิา  มารดา  สามี  ภรรยา  พ่ีน้องร่วมบดิา มารดา  เดียวกนั 

จํานวน 3 ท่าน  ซึง่เป็นผู้ รู้จกักบัผู้สมคัรเป็นอยา่งดี  กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลบัท่ีคณะกรรมการ 

กําหนด  ทัง้นีห้นึง่ในจํานวนผู้ รับรองดงักลา่วต้องเป็นข้าราชการหรือพนกังานประจํา  ไมต่ํ่ากวา่ระดบั 4  หรือ 

หากรับราชการทหาร  หรือตํารวจ  ต้องมียศไมต่ํ่ากวา่ร้อยเอก 
 

 

 

 

 

 

 



  เลขท่ี ...................... 

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

 ตดิรูปถ่ายหน้าตรง   วฒุิท่ีใช้สมคัร .................................................................................................... 

 ขนาด   ตําแหนง่ท่ี ...............  ตําแหนง่ .......................................................................... 

 1 1/2  x  2 นิว้  

 ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี   ลายเซน็ผู้สมคัร ................................................................................................. 

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

   

 

 

  เลขท่ี ...................... 

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

 ตดิรูปถ่ายหน้าตรง   วฒุิท่ีใช้สมคัร .................................................................................................... 

 ขนาด   ตําแหนง่ท่ี ...............  ตําแหนง่ .......................................................................... 

 1 1/2  x  2 นิว้  

 ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี   ลายเซน็ผู้สมคัร ................................................................................................. 

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

   

 

 

 

  



 
ชาํระค่าสมัครสอบ .................. บาท  ใบสาํคัญเล่มที่ ..............................  เลขที่ .................... 

ลงวันที่ .......................................... แล้ว    ............................... เจ้าหน้าที่ 

 

ใบสมคัร 
          เลขท่ี ............................ 

สอบแข่งขนั  หรือคดัเลอืกเข้าเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ระดบั ..........   ตาํแหน่ง ............................................ 

  

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

     สญัชาต ิ...................................................  ศาสนา  ...................................................... ตดิรูปถ่ายหน้าตรง 

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

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

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

     (นบัถึงวนัปิดรับสมคัรต้องไม่ต่ํากวา่ 18 ปีบริบรูณ์)  

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

4.  ท่ีอยูปั่จจบุนัเลขท่ี ..........................  หมู่ท่ี ......................  ตรอก / ซอย ............................................................. 

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

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

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

5.  ช่ือภรรยา  หรือสามี .................................................  สญัชาต ิ........................... ศาสนา ................................. 

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

6.  ช่ือบิดา ...................................................................  สญัชาต ิ........................... ศาสนา ................................. 

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

     ช่ือมารดา ................................................................  สญัชาต ิ........................... ศาสนา ................................ 

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

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

     ได้รับอนมุตัผิลการศกึษาแล้ว  เม่ือวนัท่ี .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. (ไม่หลงัวนัปิดรับสมคัร) 

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

     ได้คะแนนเฉล่ียสะสม .....................................  และได้แนบหลกัฐานการสําเร็จการศกึษา  พร้อมทัง้ได้ลงช่ือรับรอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

       เม่ือวนัท่ี ...............................................................................................  ได้รับบําเหน็จ  บํานาญ  หรือเบีย้หวดั 

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

       ขณะนีไ้ด้รับเบีย้หวดั...........................................................  บําเหน็จบํานาญท่ี .............................................. 

14.  ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    และได้ส่ง 

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

15.  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้ มีคณุสมบตัทิัว่ไปตามข้อ 8  แหง่ประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

       เร่ืองข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   วา่ด้วยการบริหารงานบคุคลสําหรับพนกังาน พ.ศ. 2543   

       ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2543  และคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีสมคัรสอบตรงตามประกาศรับสมคัร  

       และข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมคัรนีถ้กูต้องเป็นความจริงทกุประการ    หากปรากฏวา่ข้าพเจ้ามีคณุสมบตัดิงักลา่ว 

       ไม่ตรงตามประกาศรับสมคัร   ให้ถือวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคณุสมบตัใินการสมคัรสอบครัง้นี ้

 

 

 

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

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

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

 

 

 

 



ใบรับรองแพทย์  

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

 
  ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง(1) .............................................................. 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ......................................................................... 
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือสถานที่ปฏบิัติงานประจาํ  หรืออยู่ที่ .................................... 

...................................................................................................................... 
ได้ตรวจร่างกาย  นาย/นาง/นางสาว  ............................................................................. 
สถานที่อยู่  (ที่สามารถตดิต่อได้) ................................................................................ 
บัตรประจาํตัวเลขที่ (ระบุประเภทของบัตรด้วย) ................................................................ 
แล้ว  เม่ือวันที่  .............  เดือน  ............................... พ.ศ. ...................   ขอรับรองว่า 
  นาย/นาง/นางสาว ............................................... ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ 
จนไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฎอาการของโรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฎอาการของ 
การติดยาเสพติดให้โทษ  และอาการของโรคพิษสรุาเร้ือรัง  และไม่ปรากฎอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปน้ี  
  (1)  โรคเร้ือนในระยะตดิต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกยีจแก่สงัคม 
  (2)  วัณโรคในระยะอนัตราย 
  (3)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกยีจแก่สงัคม 
  (4)  .......(ถ้าจาํเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงานของผู้รับการตรวจ ...... 
ให้ระบุในข้อน้ี) .................... 
  สรปุความเหน็และข้อแนะนาํของแพทย์

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

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

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

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

 
 
หมายเหต ุ   (1)  ต้องเป็นแพทย์ซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
       (2)  ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณเ์พียงใด  หรือหายจากโรคที่เป็นเหตตุ้องให้ออกจาก 
       ราชการ  ใบรับรองแพทย์ฉบับน้ีให้ใช้ได้ 1 เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  



คํารับรอง

                                                                                       สถานที่เขียนคํารับรอง...........................................

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

ขาพเจา ....................................................... ตําแหนง .......................................................

ระดับ ............ สังกัดแผนก .................................................... กอง .............................................................

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

สถานที่ติดตอที่บานเลขที่ ............................. หมูที่ ........... ตรอก/ซอย .........................................................

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

จังหวัด.................................................................. โทรศัพทหมายเลข...........................................................

สถานที่ติดตอที่ทํางาน.................................................................................... เลขที่.................. หมูที่ ...........

ตรอก/ซอย ............................................................ ถนน .............................................................................

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

จังหวัด.................................................................. โทรศัพทหมายเลข ..........................................................

ขอรับรองวา  นาย/นาง/น.ส. ........................................................................ ผูสมัครสอบแขงขันเขาเปน       

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในตําแหนง ........................................................................  ซึ่งเกี่ยวของเปน

................................................................................. ของขาพเจา  เปนผูมีความประพฤติดี ไมเคยมีชื่อเสียงในทาง

เสื่อมเสียแตประการใด   ทั้งนี้ขาพเจาขอแจงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูสมัครดังนี้  (โปรดกาเครื่องหมาย    ลงใน

ชองที่ตองการตอบ)

1.  ระดับสติปญญา  ความรูความสามารถ                    ดีมาก             ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ดี

2.  ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวนปญญา            ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ดี

3.  ความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ                         ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ดี

4.  อุปนิสัย           ราเริงแจมใส           เงียบขรึม           หนักแนน          ใจนอย

5.  บุคลิกลักษณะ            แสดงออกโดยเปดเผย           คอนขางเก็บตัว เก็บความรูสึก

6.  มนุษยสัมพันธ             ดีมาก            ดีพอใช           ไมอยูในเกณฑที่ดี

7.  ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ

                    ดีมาก          ดีพอใช           ไมอยูในเกณฑที่ดี

8.  ความเปนผูนํา                                                         ดีมาก            ดีพอใช            ไมมีภาวะผูนํา

9.  การมีความคิดริเริ่มและสรางสรรค                            ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ดี



10.  สุขภาพรางกาย             แข็งแรงสมบูรณ                 คอนขางออนแอ

11.  สุขภาพจิต                                                             ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ดี

12.  ความขยันขันแข็งมานะอดทน                                 ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ดี

13.  ความรับผิดชอบตอหนาที่                                       ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ดี

14.  ความซื่อสัตย                                                         ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ดี

15.  การมีระเบียบวินัยและการตรงตอเวลา                     ดีมาก            ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ดี

ทั้งนี้ ขาพเจายินดีใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสอบถามขอมูลอื่น ๆ   เพิ่มเติมไดตามสถานที่ติดตอขางตน

                                                                                            (ลงชื่อ) ...........................................................

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

                                                                                               ตําแหนง.......................................................

หมายเหตุ เมื่อกรอกขอความครบถวนแลว กรุณาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดําเนินการสอบ

ที่แนบมาพรอมนี้


	ใบรับรองแพทย์



