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

ติดรูปถ่ายหน้าตรง ....................................................................................................
ขนาด ............... ตําแหนง่ ..........................................................................

1 1/2 x  2
ถ่ายไว้ไมเ่กิน 1 ปี ลายเซ็นผู้สมคัร .................................................................................................

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

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

ติดรูปถ่ายหน้าตรง ....................................................................................................
ขนาด ............... ตําแหนง่ ..........................................................................

1 1/2 x  2
ถ่ายไว้ไมเ่กิน 1 ปี ลายเซ็นผู้สมคัร .................................................................................................

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



ชาํระค่าสมัครสอบ .................. .............................. ....................
.......................................... แล้ว ...............................

ใบสมัคร
............................

สอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได้
ระดับ .......... ตาํแหน่ง ............................................

1. - นามสกลุ (นาย / นาง / น.ส.) ..................................................................................
สญัชาติ ................................................... ศาสนา ...................................................... ติดรูปถ่ายหน้าตรง
เลขประจําตวั ........................................... ออกให้  ณ อําเภอ/เขต .................................. ขนาด
จงัหวดั .................................................... 11/2 x  2

2. ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................ อายุ ........... ปี .......... เดือน ถ่ายไว้ไมเ่กิน 1 ปี
( 18 ปีบริบรูณ์)

3. ....................................... อําเภอ ............................................. จงัหวดั ......................................
4. .......................... ...................... ตรอก / ซอย .............................................................

ถนน ..................................................................... ตําบล / แขวง ....................................................................
อําเภอ / เขต ............................................ จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย์ ......................
โทรศพัท์ .................................................

5. ................................................. สญัชาติ ........................... ศาสนา .................................
อาชีพ .....................................................................

6. ................................................................... สญัชาติ ........................... ศาสนา .................................
อาชีพ .....................................................................

................................................................ สญัชาติ ........................... ศาสนา ................................
อาชีพ .....................................................................

7. .......................................... สาขาวิชาเอก .......................................
.............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. (ไมห่ลงัวนัปิดรับสมคัร)

................................................................... .................................................
.....................................
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8. ..................................................................... .......................................
9. ความรู้ความสามารถพิเศษ ............................................................................................................................

10. รู้ภาษาตา่งประเทศ  ภาษาใด  เพียงใด ...........................................................................................................
11. ..........................................................................................................................
12. ได้เคยทํางานอะไรมาบ้างแล้ว .......................................................................................................................
13. เคยรับราชการเป็นข้าราชการ ........................................................ ตําแหน่ง .................................................

แผนก ......................................... กอง ............................................... กรม ................................................
กระทรวง .............................................. ออกจากราชการเพราะ ....................................................................

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

........................................................... ..............................................
14. ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    และได้ส่ง

คา่ธรรมเนียมการสมคัรสอบ  เป็นเงิน ..................................
15. ข้าพ 12 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลยัเงินรายได้
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 18 กนัยายน พ.ศ.2546
สมคัรสอบตรงตามประกาศรับสมคัร
ปรากฏวา่ข้าพเจ้ามีคณุสมบติัดงักลา่วไมต่รงตามประกาศรับสมคัร   ให้ถือวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคณุสมบติัในการ

.......................................................... ผู้สมคัร
(.......................................................)

.......... 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



