
tl'a~n1Af!W~bA'a'I~HiA1~~~ A~'a1"111 ... 
~ Q.l tf Q. d 

11'Vi11'Vl£.111iH.Jbf1'MmA1~~'a 1'Vl£.11b"tt~A'a'a1"111 

b~e:J ~ ~u~~f!-a~~ b~e:J nuf!f!~ b -rle:~u-a-a~ b ih b th.Jw'l! n~TU11'Vl11'Vl m ~v b~'U'a1V 1~ 
' ' 

t?l1 b iJ'U m'a~'U?f~rr~f!~ b~ eln'Uflfl~ b .U1 b U'UV'I1! n,nw11VI1l'Vl en~ CJ b~'U'al CJ1~ ~1 bb Vltl~~tl r\<tj'~~l'U'U~VIl'a ' ~ ~ 

~1'U1'U (9) eJ'm1 b~B'lJ5u~VI,J1~th~~1f!ru~b~'a~~m?t~1 ~~'a1"11111VI11Vlm~mm~mm?t~11VJCJ1b'U~ 
~~'a1"1l1 e:1 1 Pi' CJ 1"11 111 ~ 111tl'a~ m ~ flru~ n 'a'a11 n 1'a'U~V11'a -:J l'U'U fl fl~ ~1VI~'UV'I11 n-:J1'U11V11l'Vl CJ1 ~ CJ b~'U'al CJ 1~ 

' 
1Vl m b 'U l?l~~'a1"1l1 b~eJ-:JVI~ n bn rusv1 bbm~15m'a f1 ~ b~ eJ n1"111 f1-:J1'U11VI1l'Vl CJ 1~ CJ b~'U 'al CJ 1~ ?fl CJ ?t1!u ?f'U'U bb~ ~·1h CJ 

' 
1"1l1m'a ~-:J1'LI~ ci n'UCJ1CJ'U 11'1.~. !v<t<tQ'J} 1~CJiJ'a1CJ~~b8CJ~~~t?ie:~hJ-d 
~1 bb V11.l~Vi"'il ~'U'a'a"'il 

~tl5u~~1'U'U~V11'a "il1'LI1'U (9) eJI?l'al rh'<il1-:J <9>rn,ti<to 'Ul'Vl 

~ f1'\:Hl.J~-:l1'Utlijtm 

(9). -:J l'U n1 'a b~'U bb~ ~u qj~ ~ ~vll bb~ ~tl5u~ -:J l'U ~ l'U b eJ f16'f1 'a n1 'a b~'U bb~ ~u qj~ 'a~ ~'U ~'U dJ n ~ 1 CJ 

flll?leJ'U bb 'Vl'U n1 'aU fi u~-:Jl'U'U eJ m 1m biJ n~1 CJ fl1?f11'U1 fl ru~ ?feJ'U bun~ 1 m~'LI bfl 'a -:J n1 'al?i 1-:J., '1J eJ eJ'U~~ d..J , cu I , 

b~'W'Vl~~eJ~'a1"1lf11'a eJeJ n 1 u b?f~"'il~'U b~'W ~~vl1VI1!~~eJ~'U'aeJ~ m'a~nm;;J. ru ~~1 CJ 'a1CJ~1'U?ft11'W~ nl'a b~'W'Ue:J-:J 
1fl'a~f11'a'VI~n?f~?J'abm~M1?tmuru~~?J ?t1'U1b~'a~;1~1?t~?J1 (mfl.y;b~~) flru~b~'a~;1~1?t~?J1 ~~'a1'1J1 

'U d.!l dJI d.!l 

, cv.odil dva o1 cvd 

\v. ~1'U5'af11'a 'al-:JVI'U-:J?feJ eJeJnb~'U'Vl "'il~bf1'\J bb~~'Ul?f-:JVI'U-:J?feJ 
' 

rn. ~1'1..!'\J~m'a 1 ~Albb 'W~'l11~~uu~m'ab~CJ1 nm1'U m'ab~'Wbb~~u'am'a 
~ ' 

cs:. b~CJ'U~iJeJm'atJ{ju~~l'W e:~~1~'l!e:~CJ (9) b~11 

<t. ~1'U~'LII~1~~u11eJ'UV1111CJ 
cv~ ii<V i.lv vd 

fl ru?f11'\JI?l'UeJ-:J e...~ ?f11f!'a b 'Ul'a'U nl'afl~ b~ eJ n 

(9). ~eJ~ bU'U~~iJflru?f11U~~1 1 'lJ~?J111fl11111 'WoUeJ rn bb vi-:J'\.J'a~n1~flru~m'a11n1'a'U~VI 1'a-:J1'W'U flfl~ 
~ ' ' 

~1VI~'UV'I1! n-:J 1'W11VI1l'Vl CJ1~ CJ b~'W'al CJ 1~ 1 'Vl CJ 1 b 'U 1?1 ~~'a1"111 b~eJ-:JVI~ n bn rusv1 bb~ ~15m 'a f!~ b~ eJ n1"11! n-:Jl'U 

11VI1l'VlCJ1~CJb~'U'a1CJ1~ ?f1CJl"ll1f11'a?f1J''U?f'U'Ubb~~·~hCJl"111f11'a 11'1.~ . \v<f<fQ'J} ~-:Jl'WVi ci tl'UCJlCJ'U lv<f<fQ'J} 
' 

(~-:J'alCJ~~bB eM bb'W'UVJ1CJ) 

lv. ~eJ-:JbU'W~iJflru?f11U~bUV'I1~~1bbVI1J~ ~~.Q 
~ ' 

h (9) ~?f~fl'a~l bb Vltl~~'\.J fiu~-:J 1'1..!'\J ~VIl 'a ~1 b ~"'il n1 'a~ n~1fltu111ll'\.J'a~ m~iJCJUI?l'al"lll~ V'I~'U?f -:J 
\1 'U d..l , , '\I 

('\.J1?f .) 'Vl1-:J~1'Wf11'ab~'W nl'aUru~ uru~u~VIl'a uru~~'U'Vl'U 1"11ru'/JCJ~1?f~?J1 Vl~eJ?fl'Ul~'W~ b~ CJ1oUeJ~6/t-:J eJ'U 1~11 
Q,l v v 'I 'I 

m11 f1V'IeJ. lv<t<trn "'ill n?fmU'W f11 'a~ n~1~1~~'U m 'a~'U'aeJ-:J"'ill n~111' ml'W flru~m'a11 f11'aoU1'a1"1l f11'a V'I~ b~eJ'U 
(nV'I.) bb~~~111'n-:J1'Uflru~m'a11f11'aeJ~11~n~1 (?fneJ.) ~'U'aeJ-:J 

' 
hlv iJf111111'm111?f1111'atrvln~~m'a1 m '\.J'abbm11fleJ11.y;1b~?JeJ1~'W;11'W (Microsoft Office) bU'W 

~ ~ 



d oQ ~QJ QJ ~dd 

\v.ct ~'Ufl!;'lnm'V'lbb!;'l~~'U~tJ?l~'V'fWuVl~ 
' ' 

~.<t ?l1~1'j(I'Vh~1'U'U'E:Jnbdrl11~ 

cv dcv v 
TY nm bb!;'l~?!m'UVJ'UJ?!~fl1 

e.J~iJ m1~u 'j~?!-:Jfl ~~?!~fl'j b oih-r'U n1'j~~ b~ eJ n me:Jn.rr e:J~!;1~1~ bb 'U'U"''Je:J{~1 'U ?l~fl'j~ bb 'U'UVJ1 tJ 
~ ~ 

U'j~n1P1-d ~'U1'U?t~fl'j~~1irn-:J1'Ub!;'l"ll1'Un1'j .fft~ ~ e:J1fl1'j @)~ fltu~bP!'j~\i'Pl1?t~{ P!~'j1'll1 ' ~ 

~'V111VltJ1~tJbn~~'jP!1?!~{ 1VltJ1b"IJ~P!~'j1'lJ1 :(j'-:J'VI1~'ll!;'!'U~ bVJ'j~'V'l~ OQ'l~ -Q'l<t~~o~ 'VI~e:J 
' 

http://www.econ.src.ku.ac.th 1~~-:Jbb~u\91-d ~t~5-:J1t~~ m@ ij'U1fl3..1 m<fi>o 1'W1'Wbb!;'l~nmvhm'j 

be:Jn?!1'j bb!;'l~'VI~ n\i1'U~ ~e:J-:J'l11m~'U 1 'Un1'j?!~ fl'j?le:J'U .. 
~ ~ ~ 

"lle:Jfl11~ bb!;'l~!;'l-:J'U1~mtJmtJ~e:J"Ile:J-:J~'Ube:J-:J 

1v. ~uci1tJ'VIihm-:J1~?!1~'VI~1n bb!;'l~~1~bd'U~1~1 "ll'U11'1@) -61 ~-:Jci1tJ11fl~-:Jb~mn'W ~bn'U@) tJ 
(ir'U5-:J1t~tl1'1-r'U?l~f11) lil1'W1'U Q1 1u 

~ 

Q'l . ~1b'U1u~runnu~1 'VI~e:Ju1~mP1.UtJum bb!;'l~1'Ufl~bb'U'Ubb?!~-:Jfltu?!~u~boY-l1~~1'VI-r'U~1bb'VI'll-:! 
"'"' ' 

\911~~n1'VI'U~11l'U11tJ!;'l~bBtJ~~1~U1~mP!-r'U?l~m "il1'U1'Ue:J~1-:J!;1~ @) ou'U 

ct. ~1b'U1be:Jn?t11n11bu~tJ'Urh'l11'VIih~e:J 'VI~mu~tJ'U~e:J 'VI~mu~tJ'U?ln!;'l ('lt~mru~iJm1bu~tJ'U) b'li'U 
' 

~1b'U1Vl~bDtJ'U?!~'j?! ~1b'U1'VIir-:J~e:J'VI~1 btl'U~'U lil1'Ud'U @) OU'U 

ct. be:Jn?l11~'U~ -:Jbb?l\91-:Jfl ru?tuu~ bOY-l1~~ 1bb'VI'll-:! m~~ n 1'VI'U~ 111 W1tJ!;'l~bB tJ~m~u1~mP1-r'U?l~ fl1?le:J'U 
' 

b'li'U 'VIir-:J~e:J-r'U1e:J-:Jm1c.h'U-:J1'U 'VI~e:Jfl11~?l1m1t!Jl1'U~'U 1 ~b~moife:J-:J (lhiJ) btl'U~'U 
b . ~1b'U1Vl~bDtJ'UD1'U bb!;'l~~1b'U1U\911U1~"il1~1U1~'ll1'll'U "il1'U1'Ue:J~1-:l!;'l~ @) OU'U 

b"ll. 1'U ?t~ .~ 'VI~e:J ?!~.ctQ'l y.j~e:J~~1b'U1 "il1'U1'U @) o'IJ'U (mrubtl'U'll1tJ) 

~. 1'U-r'U1e:J-:Jbb'V'lVl~bb?l~-:J111~btl'Uhfl~e:J-:J'iX1~m~ n~ n .'V'l . ou'U~ <9lb ('V'l . Pl . ~ctctQ'l) 6li-:Jmm1'1X 
'i ... 11 oQ ~ 0 v 
J,~tJ?lm'U'V'ltJTU1WV'0-:!1~ ~bn'U <9l b~e:J'U ~1'U1'U <9l O'U'U 

~. rh-r'U1e:J-:J"Ile:J-:Je.J-r'U1e:J-:J ~-:J:U1'1iul'11 ~1'j\911 ?t1iJ .n11tJ1 ~'!Je:J-:J~1~u~1 m1m b~tJ1n'W 
~ 

"il1'U1'U Q1 vi1'U ~-:Jbtl'Ue.J~:()nn'Ue.J?!~fl1btl'Ue:J~1-:J~ me:Jnri'1-rmm1'Wbb'U'U"''Je:J{~be:Jn?l11~'U~flru~m1~m1n1'VI'UI'1 
~~ ~ 

~-:J.Q e.J-r'U1e:J-:J~ e:J-:J b tlt~.rr111'll n11'VI~e:JY-lir n-:J1'UU 1~1il1 hJ ~1 n'J11~~'U ct 'V11 n-r'U 11'lln1 'jVJ'Vf1'j ~111 ~ 
~ 

~e:J-:JiJ tJ P~hJ ~1 n11~e:J tJ be:J n 11'1 tJ bb 'U'U ~1 b 'U1U m-rr111'llm1 e.J-r'U1e:J-:J~1Jl1 tJ 
~ 

fi 1511~ b.U tJ~ n11?!~ fl1 

fi1u11~b.UtJ~m1?t~m "il1'U1'U ~oo mVJ ~-:Jd hl?t1~11t'l"lle:J~'U1 'UVJnmru 
' 

a I d 1/d oQ ,.! 
v1~n1Pl11tJ'lle:J~~?!Vli5 

fltu~bm~\i'Pl1?l~{ Pl~'j1'll1 ~~u1~n1Pl11tJ~e:Je.JiJ~VJB?le:J'U~~b~e:Jn1'W1'U~ @@ b3J~1tJ'U m<fi>o 
~ ~ . 

OQ..I ~ d oQ Q,.l ~oQ d 

ru ?!1'Un-:J1'Ub!;'l"ll1'Un11 enfl11 @)~ fltu~bP!'j~\i'Pl1?l\91'j Pl111'll1 ~'VI11Vltl1!;'ltJbn~~'jP!1?!~'j 1VltJ1b"ll~m11'll1 
' "' 

'VI~e:J~ http:! /www.src.ku.ac.th bb!;'l~ http:/ /www.econ.src.ku.ac.th 1 Vl1~1'1~e:J?!e.J'Um~ OQ'l~-Q'l~~o~ 



m~ri'~b~e:m 

flW~m~:Un1~fl~b~Btl"ii~~1b tJ1.Jtl1~fl~b~Btl1~CJ 1oU'Vl~tl btlWsvltl1~~"ii1~W1"ii1tltl1~6'1BtJoUB b ~ CJlJ 

6'1Bu~:um~cl bb61~/Vl~BmfltJ5'11~ ~,rd"ii~ bb~\l~1CJ61~b~ CJ~ 1 ~Vl~1tJ 1tJ1tJtJ~~tl1!21~1CJ~B~iJ~VJi b .U 1-rum~ 
fl~b~Btl 

c----.. 
c;:;-J('.V\:;5\-Q~ 
/ 
(~'1i-w!2116'lm1"i11~~MI"Il1~ 6'1'1n~:uru) 

'U ' ' 
~ ~ ~ 

flruu~flru~bm~~m6'lm !21~~1"1l1 ... 



ชําระค่าสมัครสอบ..................................บาท   ใบสําคญัเล่มที่...........................................เลขที่............................ 

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

 

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

สอบแข่งขันหรอืคัดเลือกเข้าเป็นพนังงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรรีาชา 
     ระดับ.....................ตําแหน่ง......................................................... 

 
1. ช่ือ – นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................ 

     สญัชาติ..................ศาสนา...................เลขบัตรประชาชน............................................... 

     ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด................................. 

2. เกิดวันที่..........เดือน...............................พ.ศ.................อายุ...............ปี................เดือน 

(นับถึงวันปิดรับสมัครต้องไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

3. ตําบลท่ีเกิด............................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................... 

4.   ที่อยู่ปัจจบัุนเลขที่........................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย..................................ถนน................................. 

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

โทรศัพท์............................................................... 

5. ช่ือภรรยา หรือสามี...................................................................สัญชาติ........................ศาสนา..................... 

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

6. ช่ือบิดา.....................................................................................สัญชาติ........................ศาสนา...................... 

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

ช่ือมารดา.................................................................................สัญชาติ........................ศาสนา...................... 

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

7. วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน่งที่สมัครคือ...................................................สาขาวิชา............................................ 

ได้รับอนุมัติผลการศึกษาแล้ว  เมื่อวันที่................เดือน..........................พ.ศ.............(ไม่หลังวันปิดรับสมัคร) 

จากสถานศึกษาช่ือ........................................................................ต้ังอยู่จังหวัด.................................................... 

ได้คะแนนเฉล่ียสะสม.......................และได้แนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา  พร้อมทั้งได้ลงช่ือรับรองสําเนา 

ถูกต้องมาเพ่ือประกอบการย่ืนใบสมัครด้วยแล้ว 

8. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับ คือ.............................................................สาขา............................................ 

9. ความรู้ความสามารถพิเศษ.................................................................................................................................... 
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10. รู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาใด เพียงใด..................................................................................................................... 

11. ขณะนี้มีอาชีพอะไร  ณ  ที่ใด................................................................................................................................ 

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

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

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

กระทรวง...............................................ลาออกจากราชการเพราะ...................................................................... 

เมื่อวันที่....................................................................................................ได้รับบําเหน็จ  บํานาญ  หรือเบ้ียหวัด 

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

ขณะนี้ได้รับเบ้ียหวัด.............................................................บําเหน็จบํานาญ ที่.................................................. 

14. ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของวิทยาเขตศรีราชา และได้ส่ง
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็นเงิน....200.......บาท มาพร้อมใบสมัครน้ีแล้ว 

15. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในหมวดที่ 2 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้วิทยาเขตศรีราชา 
พ.ศ.2551 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551 และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับ
สมัครและข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครน้ีถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าว
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบครั้งน้ี 

 

 

ลงลายมือช่ือ..................................................................ผู้สมัคร 

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

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

 

 



คํารับรอง 
 
 

สถานท่ีเขียนคํารับรอง……………..……………… 

                วันท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ…….……… 

 

ข้าพเจ้า……………………………………………………ตําแหน่ง…………………………….…………….……..………
ระดับ……..………………………….สังกัดแผนก………………..……กอง…………………………………………………..…………….…..
กระทรวง……………….…….สถานท่ีติดต่อท่ีบ้านเลขท่ี…………………….หมู่ท่ี………………ตรอก/ซอย……………..…………
ถนน…………………………….….ตําบล/แขวง…………………………อําเภอ/เขต…………………จังหวัด……………………..…….
โทรศัพท์หมายเลข…………….………………………………..สถานท่ีติดต่อท่ีทํางาน………………………………………….…………
เลขท่ี……………….หมู่ท่ี…………...ตรอก/ซอย…………………..ถนน…………………………ตําบล/แขวง………..……………….. 

อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………โทรศัพท์หมายเลข….………..……………….………..… 

ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว……………………………………..…...ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้วิทยาเขตศรีราชาในตําแหน่ง………………………………………………………….……………………………………….... 

ซึ่งเก่ียวข้องเป็น……………………………………………………………………………ของข้าพเจ้า เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคย
มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียแต่ประการใด ท้ังน้ีข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับผู้สมัครดังนี้  

(โปรดกาเครื่องหมาย ลงในช่องท่ีต้องการตอบ) 

 
1. ระดับสติปัญญา ความรู้ความสามารถ             ดีมาก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี   
2. ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา     ดีมาก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
3. ความสามารถในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ               ดีมาก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
4. อุปนิสัย          ร่าเริงแจ่มใส     เงียบขรึม    หนักแน่น    ใจน้อย 
5. บุคลิกลักษณะ          แสดงออกโดยเปิดเผย     ค่อนข้างเก็บตัว  เก็บความรู้สึก 
6. มนุษยสัมพันธ์            ดีมาก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
7. ความเชื่อม่ันในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ   ดีมาก     ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
8. ความเป็นผู้นํา                 ดีมาก      ดีพอใช้     ไม่มีภาวะผู้นํา 
9. การมีความคิดริเริ่มและสรา้งสรรค์               ดีมาก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  
10. สุขภาพร่างกาย                 แข็งแรงสมบูรณ์          ค่อนข้างอ่อนแอ 
11. สุขภาพจิต            ดีมาก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
12. ความขยันขันแข็งมานะอดทน       ดีมาก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
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13. ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี       ดีมาก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
14. ความซื่อสัตย์         ดีมาก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
15. การมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา         ดีมาก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 
ท้ังนี้ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยของวิทยาเขตศรีราชาสอบถามข้อมูลอื่น ๆ  เพ่ิมเติมได้ตามสถานท่ีติดต่อข้างต้น 
 
 
 

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

    ตําแหน่ง …………………………………………………………….. 
 
หมายเหตุ   
     เม่ือกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรณุาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดําเนินการสอบ พร้อมแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้ให้คํารับรองข้างต้น จํานวน 1 ฉบับ     
      

   
  



ใบรับรองแพทย์ 
           สถานท่ีตรวจ....................................................... 

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

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

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขท่ี .............................................................................................................. 

สถานท่ีประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสถานที่ปฏิบติังานประจํา หรืออยูท่ี่ ................................................................ 

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

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

เลขประจําตวัประชาชน    

สถานท่ีอยู ่(ท่ีสามารถติดตอ่ได้) ........................................................................................................................... 

แล้ว เมื่อวนัท่ี ................ เดือน .................................................................. พ.ศ. ............................... ขอรับรองวา่ 

นาย/นาง/นางสาว ................................................................................ ไมเ่ป็นโรคตอ่ไปนี ้

(1) วณัโรคในระยะแพร่กระจายเชือ้ 

(2) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 

(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

(4) โรคพิษสรุาเรือ้รัง 

(5) โรคติดตอ่ร้ายแรงหรือโรคเรือ้รังที่ปรากฏอาการเดน่ชดัหรือรุนแรงและเป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบติังานใน
หน้าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

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

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

 

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

หมายเหตุ    (1)  ต้องเป็นแพทย์ซึง่ได้ขึน้ทะเบียนรับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

                      (2)  ให้แสดงวา่เป็นผู้ มีร่างกายสมบรูณ์เพียงใด หรือหายจากโรคท่ีเป็นเหตตุ้องให้ออกจากราชการ 

    ใบรับรองแพทย์ฉบบันีใ้ห้ใช้ได้ 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีตรวจร่างกาย 

 


	JB20_103411
	Job_2



