








 
 

 
 
 

ใบสมคัรสอบคดัเลือกบรรจุเขา้รบัราชการเปน็พนกังานราชการ  
ต าแหน่ง พนกังานการเงนิและบญัชี ประจ าปี ๒๕๖4  

 

๑.ข้อมลูบคุคล 
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 (ตั้งแตช่ัน้ประถมศึกษา – ชัน้สูงสดุ) 
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.ข้อมลูทางทหาร 
นศท. .......................................... ป ี ณ ศูนย์การฝึก นศท. .........................................................................................................   
เป็นทหารเกณฑ์หน่วย ....................................................... ท าหน้าที ่................................................................................................
  
 

 ล ำดับที่สมัคร : …..………..……………. 

     วันที่สมัคร : …………..………………. 



 
- ๒ - 

4. มาตรการควบคุม และการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
 4.1 บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว 
 4.2 แนวทางการตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับราชการใน ทบ. 
 4.2.1 ลักษณะท่าทางบุคลิกภาพท่ัวไป คุณลักษณะท่ีเหมาะสมต่อการเป็นพนักงานราชการ 
 4.2.2 การทดสอบความรู้ โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ในด้านต่างๆ  
 4.2.2.1 ความรู้ศาสตร์พระราชา 
 4.2.2.2 ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 4.2.2.3 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก 
 4.2.2.4 บทบาทหน้าท่ีพลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย  
 4.2.3 การประเมินทัศนคติ เกี่ยวข้องกับสถาบัน, กองทัพบก ความเต็มใจท่ีจะเป็นทหารอาชีพในอนาคต 
 4.3 ข้าพเจ้ายินยอมให้เข้าถึงส่ือสังคมออนไลน์เพื่อใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียงของกำลังพลในอนาคต 
 4.3.1 Facebook : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.3.2 Twitter : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 4.3.3 Line : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 4.3.4 Tiktok : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
เอกสารที่นำมาสมัคร ดังนี้     

 ๑. หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา                มี        ไม่มี 
 ๒. หลักฐานทางทะเบียนราษฏร์ สำหรับบุคคลท่ีสมัครสอบทุกประเภท  มี ไม่มี 
 ๓. หลักฐานทางทหารสำหรับบุคคลพลเรือนชาย (สำเนา สด.๔๓) 
  หรือทหารกองหนุนเท่านั้น (สำเนา สด.๘, สำเนาหนังสือสำคัญ 
  ประจำตัวแสดงวิทยฐานะ)  มี ไม่มี 
 4. หลักฐานการขอสิทธิคะแนนเพิ่มเติม  มี ไม่มี 

  4.1 สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ 
  4.2 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน แบบ สด.8  
  4.3 หนังสือรับรองการเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองทัพบก (ฉบับจริง) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณวุฒิเฉพาะครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ 
ทุกประการ รวมท้ังเอกสารทุกฉบับท่ีนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีในทุกขั้นตอนนั้น เป็นเอกสารท่ีทางราชการออกให้จริง โดยหากปรากฏ
ในภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิในการสอบและตัดสิทธิใน    
การบรรจุเข้ารับราชการโดยจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ท้ังส้ิน ท้ังนี้หากมีการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารปลอมมาแสดง          
ต่อเจ้าหน้าท่ี ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด 
 

 
  ลายมือช่ือ................................................ผู้สมัครสอบ 

             (................................................) 
     วันท่ี............. เดือน.........................พ.ศ............. 
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๑.ข้อมลูบคุคล 
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 (ตั้งแตช่ัน้ประถมศึกษา – ชัน้สูงสดุ) 
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.ข้อมลูทางทหาร 
นศท. .......................................... ป ี ณ ศูนย์การฝึก นศท. .........................................................................................................   
เป็นทหารเกณฑ์หน่วย ....................................................... ท าหน้าที ่................................................................................................
  
 

 ล ำดับที่สมัคร : …..………..……………. 

     วันที่สมัคร : …………..………………. 
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4. มาตรการควบคุม และการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
 4.1 บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว 
 4.2 แนวทางการตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับราชการใน ทบ. 
 4.2.1 ลักษณะท่าทางบุคลิกภาพท่ัวไป คุณลักษณะท่ีเหมาะสมต่อการเป็นพนักงานราชการ 
 4.2.2 การทดสอบความรู้ โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ในด้านต่างๆ  
 4.2.2.1 ความรู้ศาสตร์พระราชา 
 4.2.2.2 ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 4.2.2.3 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก 
 4.2.2.4 บทบาทหน้าท่ีพลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย  
 4.2.3 การประเมินทัศนคติ เกี่ยวข้องกับสถาบัน, กองทัพบก ความเต็มใจท่ีจะเป็นทหารอาชีพในอนาคต 
 4.3 ข้าพเจ้ายินยอมให้เข้าถึงส่ือสังคมออนไลน์เพื่อใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียงของกำลังพลในอนาคต 
 4.3.1 Facebook : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.3.2 Twitter : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 4.3.3 Line : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 4.3.4 Tiktok : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เอกสารที่นำมาสมัคร ดังนี้     

 ๑. หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา                มี        ไม่มี 
 ๒. หลักฐานทางทะเบียนราษฏร์ สำหรับบุคคลท่ีสมัครสอบทุกประเภท  มี ไม่มี 
 ๓. หลักฐานทางทหารสำหรับบุคคลพลเรือนชาย (สำเนา สด.๔๓) 
  หรือทหารกองหนุนเท่านั้น (สำเนา สด.๘, สำเนาหนังสือสำคัญ 
  ประจำตัวแสดงวิทยฐานะ)  มี ไม่มี 
 4. หลักฐานการขอสิทธิคะแนนเพิ่มเติม  มี ไม่มี 

  4.1 สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ 
  4.2 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน แบบ สด.8  
  4.3 หนังสือรับรองการเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองทัพบก (ฉบับจริง) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณวุฒิเฉพาะครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ 
ทุกประการ รวมท้ังเอกสารทุกฉบับท่ีนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีในทุกขั้นตอนนั้น เป็นเอกสารท่ีทางราชการออกให้จริง โดยหากปรากฏ
ในภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิในการสอบและตัดสิทธิใน    
การบรรจุเข้ารับราชการโดยจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ท้ังส้ิน ท้ังนี้ หากมีการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารปลอมมาแสดง          
ต่อเจ้าหน้าท่ี ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด 
 

 
  ลายมือช่ือ................................................ผู้สมัครสอบ 

             (................................................) 
     วันท่ี............. เดือน.........................พ.ศ............. 
 




