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สถานที�รบัสมัครสอบคลิกที�รปู

https://goo.gl/maps/ursGZ2cf9JB2


ใบสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๑.ข้อมูลบุคคล 
ข้าพเจ้า ชื่อ – สกุล ................................................................................................โทร.มือถือ (ผู้สมัคร) ............................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน 
เกิดวันที่.............  เดือน............................ พ.ศ................  อายุ.............ปี  (ณ วันรับสมัคร) เพศ................ ศาสนา ......................... 
ชื่อ – สกุล บิดา ............................................................................. อาชีพ .......................................................... โทร ……………………………. 
ชื่อ – สกุล มารดา ......................................................................... อาชีพ .......................................................... โทร ……………………………. 
พ่ีน้อง ........................................................ คน  (ไม่รวมผู้สมัคร) 
๑. ............................................................... การศึกษา .................................... อาชีพ ........................................ โทร ……………………………. 
๒. ............................................................... การศึกษา .................................... อาชีพ ........................................ โทร ……………………………. 
๓. ............................................................... การศึกษา .................................... อาชีพ ........................................ โทร ……………………………. 
๔. ............................................................... การศึกษา .................................... อาชีพ ........................................ โทร ……………………………. 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ................................................................................................................ .......................................... 
.................................................................................................................................... ......................................................................... 
โทร ....................................................... 
สถานที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน .............................................................................................. .................. โทร ……………………………. 
สถานที่ท างานปัจจุบัน ...................................................................... ........................................................ โทร ……………………………. 
เคยเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาหรือไม่      เคย ไม่เคย 
ทะเบียนบ้านปัจจุบันขึ้นกับสถานีต ารวจใด ............................................................................. ........................................................... 
ผู้สมัครทราบข่าวจาก ......................................................................................................... ................................................................ 
๒.การศึกษา (ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา – ชั้นสูงสุด) 
คุณวุฒิที่สมัครสอบ ............................................................................................................................. ................................................ 
ส าเร็จการศึกษาเมื่อ...........................คะแนนเฉลี่ย......................สถานศึกษา..................................... ............................................... 
ป.๑ – ป.๖ ชื่อสถานศึกษา ........................................................... ..........................................................................................  
ม.๑ – ม.๓ ชื่อสถานศึกษา ............................................................................................................................. ........................ 
ม.๔ – ม.๖ ชื่อสถานศึกษา ............................................................................................................................. ........................ 
ปวช.๑ – ปวช.๓ ชื่อสถานศึกษา .....................................................................................................................................................  
ปวส.๑ – ปวส.๒ ชื่อสถานศึกษา ........................................................................................................................... .......................... 
ปริญญาตรี ชื่อสถานศึกษา ............................................................................................................................. ........................ 
กิจกรรมที่เคยร่วมขณะศึกษา …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓.ข้อมูลทางทหาร 
นศท. .......................................... ป ี ณ ศูนย์การฝึก นศท. .........................................................................................................  
เป็นทหารเกณฑ์หน่วย ....................................................... ท าหน้าที ่................................................................................................

 ล าดับที่สมัคร : …..………..……………. 

 วันที่สมัคร : …………..………………. 



- ๒ -
เอกสารที่น ามาสมัคร ดังนี้ 

๑. หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา มี     ไม่มี 
๒. หลักฐานทางทะเบียนราษฏร์ ส าหรับบุคคลที่สมัครสอบทุกประเภท มี ไม่มี 
๓. หลักฐานทางทหารส าหรับบุคคลพลเรือนชาย (ส าเนา สด.๔๓) 

หรือทหารกองหนุนเท่านั้น (ส าเนา สด.๘, ส าเนาหนังสือส าคัญ 
ประจ าตัวแสดงวิทยฐานะ) มี ไม่มี 

๔. คุณวุฒิที่สูงกว่าข้อ ๑ (ท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งงาน) มี ไม่มี 
๕. คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ TOEIC) มี ไม่มี 
๖. หนังสือรับรอง 

๖.๑ ประสบการณ์ในการท างาน ๒ ปีขึ้นไป มี ไม่มี 
๖.๒ ทหารกองประจ าการ ๒ ป ี มี ไม่มี 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณวุฒิเฉพาะครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ 
ทุกประการ รวมทั้งเอกสารทุกฉบับที่น ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอนนั้น เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง โดยหากปรากฏ
ในภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิในการสอบและตัดสิทธิ    
ในการบรรจุเข้ารับราชการโดยจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้หากมีการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารปลอมมาแสดง          
ต่อเจ้าหน้าที่ ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด 

ลายมือชื่อ................................................ผู้สมัครสอบ 
  (................................................) 

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



ใบสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๑.ข้อมูลบุคคล 
ข้าพเจ้า ชื่อ – สกุล ................................................................................................โทร.มือถือ (ผู้สมัคร) ............................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน   
เกิดวันที่.............  เดือน............................ พ.ศ................  อายุ.............ปี  (ณ วันรับสมัคร) เพศ................ ศาสนา ......................... 
ชื่อ – สกุล บิดา ............................................................................. อาชีพ .......................................................... โทร ……………………………. 
ชื่อ – สกุล มารดา ......................................................................... อาชีพ .......................................................... โทร ……………………………. 
พ่ีน้อง ........................................................ คน  (ไม่รวมผู้สมัคร) 
๑. ............................................................... การศึกษา .................................... อาชีพ ........................................ โทร ……………………………. 
๒. ............................................................... การศึกษา .................................... อาชีพ ........................................ โทร ……………………………. 
๓. ............................................................... การศึกษา .................................... อาชีพ ........................................ โทร ……………………………. 
๔. ............................................................... การศึกษา .................................... อาชีพ ........................................ โทร ……………………………. 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ................................................................................................................ .......................................... 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
โทร ....................................................... 
สถานที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน .............................................................................................. .................. โทร ……………………………. 
สถานที่ท างานปัจจุบัน .......................................................... .................................................................... โทร ……………………………. 
เคยเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาหรือไม่      เคย ไม่เคย 
ทะเบียนบ้านปัจจุบันขึ้นกับสถานีต ารวจใด ............................................................... ......................................................................... 
ผู้สมัครทราบข่าวจาก ......................................................................................................... ......................................................... ....... 
๒.การศึกษา (ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา – ชั้นสูงสุด) 
คุณวุฒิที่สมัครสอบ ............................................................................................................................. ................................................ 
ส าเร็จการศึกษาเมื่อ...........................คะแนนเฉลี่ย......................สถานศึกษา.......................................... .......................................... 
ป.๑ – ป.๖ ชื่อสถานศึกษา .............................................................. .......................................................................................  
ม.๑ – ม.๓ ชื่อสถานศึกษา ............................................................................................................................. ........................ 
ม.๔ – ม.๖ ชื่อสถานศึกษา ............................................................................................................................. ........................ 
ปวช.๑ – ปวช.๓ ชื่อสถานศึกษา .....................................................................................................................................................  
ปวส.๑ – ปวส.๒ ชื่อสถานศึกษา ............................................................................................................................ ......................... 
ปริญญาตรี ชื่อสถานศึกษา ............................................................................................................................. ........................ 
กิจกรรมที่เคยร่วมขณะศึกษา …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓.ข้อมูลทางทหาร 
นศท. .......................................... ป ี ณ ศูนย์การฝึก นศท. .........................................................................................................  
เป็นทหารเกณฑ์หน่วย ....................................................... ท าหน้าที ่................................................................................................

 ล าดับที่สมัคร : …..………..……………. 

 วันที่สมัคร : …………..………………. 

นาย ใจดี      ทีส่อบ 080-0000000 

1     2   3   4   5    6    7  8  9   1   0    0   0 
   27            เมษายน                 2544              18                                 ชาย                   พุทธ 

นาย ใจชอบ      ทีส่อบ                                  ธุรกิจส่วนตัว                              080-0000000 
นาง ใจรัก         ทีส่อบ                                  ธุรกิจส่วนตัว                              080-0000000 

1 
นาย ใจ      ทีส่อบ                                 ปริญญาตรี                     พนักงานธนาคาร             080-0000000 

22/24 หมุ่ 1 ต.เมือง อ.เมือง จ.นครปฐม 73110 

080-0000000 
22/24 หมุ่ 1 ต.เมือง อ.เมือง จ.นครปฐม                                          080-0000000 
22/24 หมุ่ 1 ต.เมือง อ.เมือง จ.นครปฐม                                          080-0000000 

สภ.สามพราน 
อินเตอร์เน็ต 

ปวช. 
5 เม.ย.62                       3.99                      โรงเรียนนาคประสิทธิ์        

โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 

โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
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เอกสารที่น ามาสมัคร ดังนี้ 
๑. หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา มี     ไม่มี 
๒. หลักฐานทางทะเบียนราษฏร์ ส าหรับบุคคลที่สมัครสอบทุกประเภท มี ไม่มี 
๓. หลักฐานทางทหารส าหรับบุคคลพลเรือนชาย (ส าเนา สด.๔๓) 

หรือทหารกองหนุนเท่านั้น (ส าเนา สด.๘, ส าเนาหนังสือส าคัญ 
ประจ าตัวแสดงวิทยฐานะ) มี ไม่มี 

๔. คุณวุฒิที่สูงกว่าข้อ ๑ (ท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งงาน) มี ไม่มี 
๕. คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ TOEIC) มี ไม่มี 
๖. หนังสือรับรอง 

๖.๑ ประสบการณ์ในการท างาน ๒ ปีขึ้นไป มี ไม่มี 
๖.๒ ทหารกองประจ าการ ๒ ป ี มี ไม่มี 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณวุฒิเฉพาะครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ 
ทุกประการ รวมทั้งเอกสารทุกฉบับที่น ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอนนั้น เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง โดยหากปรากฏ
ในภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิในการสอบและตัดสิทธิ    
ในการบรรจุเข้ารับราชการโดยจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้หากมีการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารปลอมมาแสดง          
ต่อเจ้าหน้าที่ ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด 

ลายมือชื่อ................................................ผู้สมัครสอบ 
  (................................................) 

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

ใจดี      ทีส่อบ 
นายใจดี      ทีส่อบ 
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