
 

รับสมัครเจ้าหน้าท่ีประจําโครงการ 

ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสําหรับงานอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 

 

ตําแหน่ง:    ช่างไฟฟ้า  สาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

วุฒิการศึกษา:    1. จบการศกึษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า 
    2. สามารถติดต่อส่ือสาร/ประสานงานทั้งในรูปแบบราชการและเอกชนได้ดี 
    3. สามารถทาํงานนอกเวลาราชการได้  หากจําเป็น 
    4. ต้องมีความรับผิดชอบต่องานสูงและตรงต่อเวลา อย่างเคร่งครัด 
    5. อายุ 25-35 ป ี
    6. หากมปีระสบการณ์การทํางาน รับพจิารณาเป็นพเิศษ 
 
หลักฐานการรับสมัคร (ส่งใบสมัครที่ศูนยท์ดสอบฯ): 
    1. สําเนาวุฒิการศึกษา 
    2. สําเนาใบ Transcript 
    3. สําเนาบัตรประชาชน 
    4. สําเนาทะเบียนบ้าน 
    5. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมแว่นดําหรือหมวก (ขอรปูถ่ายที่เป็นปจัจุบันที่สุด) จํานวน 3 รูป 
  

   ขยายเวลารับสมัครถึง  วันที่  13 ธันวาคม 2562 
   มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ 06-2462-6043 
        

       **** **** 

 

 



 
การกรอกใบสมัคร 
 

  ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกขอ้ความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง  ลายเซ็นชื่อของผูส้มคัรสอบใน 

ใบสมคัร  และบตัรประจ าตวัสอบเป็นหลกัฐานส าคญัในการยืนยนัตวับคุคล  ฉะนัน้  การเซ็นชื่อเก่ียวกบัการสอบ 

ทกุครัง้ตอ้งเหมือนกนั 
 

เอกสารและหลักฐานทีจ่ะต้องน ามาย่ืนในการสมัครสอบ 
 

 1.  ใบสมคัรสอบ  ตามแบบฟอรม์ที่คณะกรรมการก าหนด แนบทา้ยประกาศนี  ้

 2.  รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใสแ่ว่นตาด า  ขนาด 1 1/2  x 2 นิว้  ซึ่งถ่ายไว ้

ครัง้เดียวกนัไม่เกิน 1 ปี (นบัถึงวนัปิดรบัสมคัร)  จ านวน  3  รูป 

 3.  ส าเนาปรญิญาบตัรหรือประกาศนียบตัร  และใบคะแนนแสดงคณุสมบติัเฉพาะ 

ส าหรบัต าแหน่งตามที่ระบไุวใ้นรายละเอียดของแต่ละต าแหน่ง   ตามประกาศรบัสมคัรสอบ 

 4.  ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหนา้ชื่อ  หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกลุ  (ในกรณี 

ที่มีการเปลี่ยน)  เช่น  ส าเนาทะเบียนสมรส  ส าเนาหนงัสือหย่า  ส าหรบัหญิงที่ท าการสมรสแลว้  เป็นตน้ 

 5.  เอกสารอ่ืน  ซึ่งแสดงคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งตามที่ก าหนดไวใ้นรายละเอียด 

ของแต่ละต าแหน่งตามประกาศรบัสมคัรสอบ  เช่น  เอกสารแสดงความรูค้วามสามารถในการใชเ้ครื่อง 

คอมพิวเตอร ์ หนงัสือรบัรองการผ่านงาน  ส าเนาทะเบียนบา้นกรณีที่ระบภุมูิล  าเนาของผูส้มคัร  เป็นตน้ 

 6.  ส าเนาทะเบียนบา้น  หรือสติูบตัร   บตัรประจ าตวัประชาชน  ใบกองเกินทหาร 

 7.  ใบรบัรองแพทยแ์สดงว่าไม่เป็นโรคตอ้งหา้มตามกฎ ก.พ. ฉบบัที่ 16  (พ.ศ.2526) 

ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน 

 8.  ใหผู้ร้บัรอง  ซึ่งมิใช่บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พี่นอ้งรว่มบิดา มารดา  เดียวกนั 

จ านวน 3 ท่าน  ซึ่งเป็นผูรู้จ้กักบัผูส้มคัรเป็นอย่างดี  กรอกค ารบัรองลงในแบบฟอรม์เอกสารลบัที่คณะกรรมการ 

ก าหนด  ทัง้นีห้นึ่งในจ านวนผูร้บัรองดงักลา่วตอ้งเป็นขา้ราชการหรือพนกังานประจ า  ไม่ต ่ากว่าระดบั 4  หรือ 

หากรบัราชการทหาร  หรือต ารวจ  ตอ้งมียศไม่ต ่ากว่ารอ้ยเอก 
 

 

 

 

 

 

 



  เลขที่ ...................... 

    ชื่อ - นามสกลุ  (นาย / นาง / 

น.ส.) ..................................................................... 

 ติดรูปถ่ายหนา้ตรง   วฒุิที่ใช้

สมคัร .................................................................................................... 

 ขนาด   ต าแหน่งที่ ...............  

ต าแหน่ง .......................................................................... 

 1 1/2  x  2 นิว้  

 ถ่ายไวไ้ม่เกิน 1 ปี   ลายเซ็น

ผูส้มคัร ................................................................................................. 

    ดรูายชื่อ   เลขที่   และตารางสอบ   

วนัที่ ............................................................. 

   

 

 

 

 

  เลขที่ ...................... 

    ชื่อ - นามสกลุ (นาย / นาง / 

น.ส.) ...................................................................... 

 ติดรูปถ่ายหนา้ตรง   วฒุิที่ใช้

สมคัร .................................................................................................... 

 ขนาด   ต าแหน่งที่ ...............  

ต าแหน่ง .......................................................................... 

 1 1/2  x  2 นิว้  

 ถ่ายไวไ้ม่เกิน 1 ปี   ลายเซ็น

ผูส้มคัร ................................................................................................. 

    ดรูายชื่อ   เลขที่   และตารางสอบ   

วนัที่ ............................................................. 

   

 



 

 

ช าระค่าสมัครสอบ .................. บาท  ใบส าคัญเล่มที่ ..............................  เลขที ่.................... 

ลงวันที ่.......................................... แล้ว    ............................... เจ้าหน้าที่ 

 

ใบสมัคร 
          เลขที่ ............................ 

สอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ระดับ ..........   ต าแหน่ง ............................................ 

  

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

     สญัชาติ ...................................................  ศาสนา  ...................................................... ติดรูปถ่ายหนา้ตรง 

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

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

2.  เกิดวนัที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  อาย ุ........... ปี .......... เดือน ถ่ายไวไ้ม่เกิน 1 ปี 

     (นบัถึงวนัปิดรบัสมคัรตอ้งไม่ต ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ)์  

3.  ต าบลที่เกิด .......................................  อ าเภอ .............................................  จงัหวดั ...................................... 

4.  ที่อยู่ปัจจบุนัเลขที่ ..........................  หมู่ที่ ......................  ตรอก / ซอย ............................................................. 

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

     อ าเภอ / เขต ............................................ จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์...................... 

     โทรศพัท ์................................................. 

5.  ชื่อภรรยา  หรือสามี .................................................  สญัชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

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

6.  ชื่อบิดา ...................................................................  สญัชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

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

     ชื่อมารดา ................................................................  สญัชาติ ........................... ศาสนา ................................ 

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

7.  วฒุิการศกึษาตรงตามต าแหน่งที่สมคัร  คือ ..........................................  สาขาวิชาเอก ....................................... 

     ไดร้บัอนมุตัิผลการศกึษาแลว้  เม่ือวนัที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. (ไม่หลงัวนัปิดรบัสมคัร) 

     จากสถานศกึษาชื่อ ...................................................................  ตัง้อยู่จงัหวดั ................................................. 

     ไดค้ะแนนเฉลี่ยสะสม .....................................  และไดแ้นบหลกัฐานการส าเรจ็การศกึษา  พรอ้มทัง้ไดล้งชื่อรบัรอง 

     ส  าเนาถกูตอ้งมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมคัรดว้ยแลว้ 



 

- 2 - 

 

 

 8.  วฒุิการศกึษาสงูสดุที่ขา้พเจา้ไดร้บั  คือ ............................................................................................................ 

 9.  ความรูค้วามสามารถพิเศษ  ............................................................................................................................ 

10.  รูภ้าษาต่างประเทศ  ภาษาใด  เพียงใด ........................................................................................................... 

11.  ขณะนีม้ีอาชีพอะไร  ณ ที่ใด  .......................................................................................................................... 

12.  ไดเ้คยท างานอะไรมาบา้งแลว้  ....................................................................................................................... 

13.  เคยรบัราชการเป็นขา้ราชการ ........................................................  ต าแหน่ง ................................................. 

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

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

       เม่ือวนัที่ ...............................................................................................  ไดร้บับ าเหน็จ  บ านาญ  หรือเบีย้หวดั 

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

       ขณะนีไ้ดร้บัเบีย้หวดั...........................................................  บ าเหนจ็บ านาญที่ .............................................. 

14.  ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์   และไดส้่ง  

       ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบ  เป็นเงิน .................................. บาท   มาพรอ้มใบสมคัรนีแ้ลว้ 

15.  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้เป็นผูม้ีคณุสมบตัิทั่วไปตามขอ้ 8  แห่งประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

       เรื่องขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  ว่าดว้ยการบรหิารงานบคุคลส าหรบัพนกังาน พ.ศ. 2543   

       ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม 2543  และคณุสมบตัิเฉพาะส าหรบัต าแหน่งที่สมคัรสอบตรงตามประกาศรบัสมคัร  

       และขอ้ความที่แจง้ไวใ้นใบสมคัรนีถ้กูตอ้งเป็นความจรงิทกุประการ    หากปรากฏว่าขา้พเจา้มีคณุสมบตัิดงักลา่ว 

       ไม่ตรงตามประกาศรบัสมคัร   ใหถื้อว่าขา้พเจา้เป็นผูข้าดคณุสมบตัิในการสมคัรสอบครัง้นี ้

 

 

 

                                                                           ลงลายมอืชื่อ  ..........................................................  ผูส้มคัร 

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

                                                                                วนัที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 

 

 

 

 



ใบรับรองแพทย์ 
 

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

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

 

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

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

สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือสถานที่ปฏบิัติงานประจ า  หรืออยู่ที่ .................................... 

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

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

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

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

แล้ว  เมื่อวันที่  .............  เดือน  ............................... พ.ศ. ...................   ขอรับรองว่า 

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

จนไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฎอาการของโรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน หรือปัญญาออ่น ไม่ปรากฎอาการของ 

การติดยาเสพติดให้โทษ  และอาการของโรคพิษสุราเร้ือรัง  และไม่ปรากฎอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้   

  (1)  โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกยีจแก่สังคม 

  (2)  วัณโรคในระยะอนัตราย 

  (3)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกยีจแก่สงัคม 

  (4)  .......(ถ้าจ าเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงานของผู้รับการตรวจ ...... 

ให้ระบุในข้อนี้) .................... 

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

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

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

 

     ลงชื่อ  ........................................ แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย 

 

 

หมายเหตุ    (1)  ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

       (2)  ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด  หรือหายจากโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออกจาก 

       ราชการ  ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ ให้ใช้ได้ 1 เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  



ค ารับรอง 
 
                                                                                       สถานที่เขียนค ารบัรอง........................................... 
 
                                                                             วนัที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ................ 
 
 ขา้พเจา้ ....................................................... ต าแหน่ง ....................................................... 
ระดบั ............ สงักดัแผนก .................................................... กอง ............................................................. 
กรม ....................................................................... กระทรวง / ทบวง ......................................................... 
สถานที่ติดต่อที่บา้นเลขที่ ............................. หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย ......................................................... 
ถนน ....................................... ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.................................................................. โทรศพัทห์มายเลข........................................................... 
สถานที่ติดต่อที่ท างาน.................................................................................... เลขที่.................. หมู่ที่ ........... 
ตรอก/ซอย ............................................................ ถนน ............................................................................. 
ต าบล/แขวง.............................................................. อ าเภอ/เขต.................................................................. 
จงัหวดั.................................................................. โทรศพัทห์มายเลข .......................................................... 
ขอรบัรองว่า  นาย/นาง/น.ส. ........................................................................ ผูส้มคัรสอบแข่งขนัเขา้เป็น       พนกังาน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ในต าแหน่ง ........................................................................  ซึ่งเก่ียวขอ้งเป็น 
................................................................................. ของขา้พเจา้  เป็นผูม้ีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงในทาง
เสื่อมเสียแต่ประการใด   ทัง้นีข้า้พเจา้ขอแจง้ขอ้มลูรายละเอียดเก่ียวกบัผูส้มคัรดงันี ้ (โปรดกาเครื่องหมาย   ✓ ลงใน
ช่องที่ตอ้งการตอบ) 
  1.  ระดบัสติปัญญา  ความรูค้วามสามารถ                    ดีมาก             ดีพอใช ้           ไม่อยู่ในเกณฑท์ี่ดี 
  2.  ความเฉลียวฉลาดไหวพรบิและเชาวนปั์ญญา            ดีมาก            ดีพอใช ้           ไม่อยู่ในเกณฑท์ี่ดี 
  3.  ความสามารถในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ                         ดีมาก            ดีพอใช ้           ไม่อยู่ในเกณฑท์ี่ดี 
  4.  อปุนิสยั           ร่าเรงิแจ่มใส           เงียบขรมึ           หนกัแน่น          ใจนอ้ย 
  5.  บุคลิกลกัษณะ            แสดงออกโดยเปิดเผย           ค่อนขา้งเก็บตวั เก็บความรูส้ึก 
  6.  มนษุยสมัพนัธ ์            ดีมาก            ดีพอใช ้          ไม่อยู่ในเกณฑท์ี่ดี 
  7.  ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตดัสินใจ 
                     ดีมาก          ดีพอใช ้          ไม่อยู่ในเกณฑท์ี่ดี 
  8.  ความเป็นผูน้  า                                                         ดีมาก            ดีพอใช ้           ไม่มีภาวะผูน้  า 
  9.  การมีความคิดรเิริ่มและสรา้งสรรค ์                           ดีมาก            ดีพอใช ้           ไม่อยู่ในเกณฑท์ี่ดี 
 10.  สขุภาพรา่งกาย             แข็งแรงสมบรูณ ์                ค่อนขา้งอ่อนแอ 
 11.  สขุภาพจิต                                                             ดีมาก            ดีพอใช ้           ไม่อยู่ในเกณฑท์ี่ดี 
 12.  ความขยนัขนัแข็งมานะอดทน                                 ดีมาก            ดีพอใช ้           ไม่อยู่ในเกณฑท์ี่ดี 
 13.  ความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่                                       ดีมาก            ดีพอใช ้           ไม่อยู่ในเกณฑท์ี่ดี 



 14.  ความซื่อสตัย ์                                                        ดีมาก            ดีพอใช ้           ไม่อยู่ในเกณฑท์ี่ดี 
 15.  การมีระเบียบวินยัและการตรงต่อเวลา                     ดีมาก            ดีพอใช ้           ไม่อยู่ในเกณฑท์ี่ดี 
 
 ทัง้นี ้ขา้พเจา้ยินดีใหม้หาวิทยาลยัเกษตรศาสตรส์อบถามขอ้มลูอ่ืน ๆ  เพิ่มเติมไดต้ามสถานที่ติดต่อขา้งตน้ 
 
 
                                                                                            (ลงชื่อ) ........................................................... 
                                                                                                       (..........................................................) 
                                                                                               ต าแหน่ง....................................................... 
 
หมายเหตุ เมื่อกรอกขอ้ความครบถว้นแลว้ กรุณาผนึกลงซองเอกสารลบั ถึงคณะกรรมการด าเนินการสอบ 
 ที่แนบมาพรอ้มนี ้

 


