รูป 1 นิ้ว
ลำดับที่สมัคร : .....................
วันที่สมัคร : ......................

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
1. ข้อมูลบุคคล
ข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล ...............................................................................โทร.มือถือ (ผูส้ มัคร).........................................................
เลขประจำตัวประชาชน
เกิดวันที่................เดือน............................พ.ศ......................อายุ....................ปี (ณ วันรับสมัคร) เพศ..............ศาสนา................
ชื่อ - สกุล บิดา................................................................อาชีพ.....................................โทร...........................................................
ชื่อ - สกุลมารดา..............................................................อาชีพ.....................................โทร..........................................................
พี่น้อง..............................คน (ไม่รวมผู้สมัคร)
1....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ...........................โทร........................................
2....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ............................โทร.......................................
3....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ............................โทร.......................................
4....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ............................โทร.......................................
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
โทร..........................................................
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน......................................................................โทร..........................................................
สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....................................................................................................โทร.........................................................
เคยเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาหรือไม่
เคย
ไม่เคย
ทะเบียนบ้านปัจจุบันขึ้นกับสถานีตำรวจใด....................................................................................................................................
ผู้สมัครทราบข่าวจาก.....................................................................................................................................................................
2. การศึกษา (ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา - ชั้นสูงสุด)
คุณวุฒิที่สมัครสอบ.........................................................................................................................................................................
สำเร็จการศึกษาเมื่อ.........................คะแนนเฉลี่ย.....................สถานศึกษา...................................................................................
ป.1 - ป.6 ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................................
ม.1 - ม.3 ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................................
ม.4 - ม.6 ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................................
ปริญญาตรี ชื่อสถานศึกษา.............................................................................................................................................................
3. ข้อมูลทางทหาร
นศท..........................................ปี ณ ศูนย์การฝึก นศท.................................จังหวัด......................................................................
เป็นทหารเกณฑ์หน่วย...........................................................ทำหน้าที่...........................................................................................

/4. มาตรการควบคุม...

-24. มาตรการควบคุม และการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
4.2 แนวทางการตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับราชการใน ทบ.
4.2.1 ลักษณะท่าทางบุคคลิกภาพทั่วไป คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นพนักงานราชการ
4.2.2 การทดสอบความรู้ โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
4.2.2.1 ความรู้ศาสตร์พระราชา
4.2.2.2 ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
4.2.2.3 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก
4.2.2.4 บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย
4.2.3 การประเมินทัศนคติ เกี่ยวข้องกับสถาบัน, กองทัพบก ความเต็มใจที่จะเป็นทหารอาชีพในอนาคต
4.3 ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ เข้ า ถึ งสื่ อ สั งคมออนไลน์ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ในการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ของกำลังพลในอนาคต
4.3.1 Facebook : ………………………………………………………………………………………………………………………………………....
4.3.2 Twitter : ……………………………………………………………………………………………..………………………………………….
4.3.3 Line : …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
4.3.4 Tiktok : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……...
เอกสารที่นำมาสมัคร ดังนี้
1. หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
มี
ไม่มี
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา
มี
ไม่มี
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร บิดา และมารดา
มี
ไม่มี
4. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐฯ เท่านั้น (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
มี
ไม่มี
5. หลักฐานทางทหารสำหรับบุคคลพลเรือนชาย (สำเนา สด.43)
มี
ไม่มี
หรือทหารกองหนุนเท่านั้น (สำเนา สด.8, สำเนาหนังสือสำคัญ
ประจำตัวแสดงวิทยฐานะ)
6. หลักฐานการขอสิทธิคะแนนเพิม่ เติม
มี
ไม่มี
6.1 สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ
6.2 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน แบบ สด.8
6.3 หนังสือรับรองการเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองทัพบก (ฉบับจริง)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ วไป และคุณวุติเฉพาะครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบทุกประการ
รวมทั้งเอกสารทุกฉบับที่นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอนนั้น เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง โดยหากปรากฏ
ในภายหลั งว่ าข้ าพเจ้ ามี คุ ณ สมบั ติ ไม่ เป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ข้ างต้ น ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ ตั ด สิ ท ธิในการ สอบและตั ด สิ ท ธิ
ในการบรรจุเข้ารับ ราชการโดยจะไม่ เรียกร้อ งสิท ธิใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้ งนี้ห ากมีก ารปลอมแปลงหรือใช้ เอกสารปลอมมาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
ลายมือชื่อ.....................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)
วันที่....................เดือน...................พ.ศ...............

รูป 1 นิ้ว
ลำดับที่สมัคร : .....................
วันที่สมัคร : ......................

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2564
1. ข้อมูลบุคคล
ข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล ...............................................................................โทร.มือถือ (ผูส้ มัคร).........................................................
เลขประจำตัวประชาชน
เกิดวันที่................เดือน............................พ.ศ......................อายุ....................ปี (ณ วันรับสมัคร) เพศ..............ศาสนา................
ชื่อ - สกุล บิดา................................................................อาชีพ.....................................โทร...........................................................
ชื่อ - สกุลมารดา..............................................................อาชีพ.....................................โทร..........................................................
พี่น้อง..............................คน (ไม่รวมผู้สมัคร)
1....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ...........................โทร........................................
2....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ............................โทร.......................................
3....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ............................โทร.......................................
4....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ............................โทร.......................................
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
โทร..........................................................
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน......................................................................โทร..........................................................
สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....................................................................................................โทร.........................................................
เคยเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาหรือไม่
เคย
ไม่เคย
ทะเบียนบ้านปัจจุบันขึ้นกับสถานีตำรวจใด....................................................................................................................................
ผู้สมัครทราบข่าวจาก.....................................................................................................................................................................
2. การศึกษา (ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา - ชั้นสูงสุด)
คุณวุฒิที่สมัครสอบ.........................................................................................................................................................................
สำเร็จการศึกษาเมื่อ.........................คะแนนเฉลี่ย.....................สถานศึกษา...................................................................................
ป.1 - ป.6 ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................................
ม.1 - ม.3 ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................................
ม.4 - ม.6 ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................................
ปริญญาตรี ชื่อสถานศึกษา.............................................................................................................................................................
3. ข้อมูลทางทหาร
นศท..........................................ปี ณ ศูนย์การฝึก นศท.................................จังหวัด......................................................................
เป็นทหารเกณฑ์หน่วย...........................................................ทำหน้าที่...........................................................................................

/4. มาตรการควบคุม...

-24. มาตรการควบคุม และการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
4.2 แนวทางการตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับราชการใน ทบ.
4.2.1 ลักษณะท่าทางบุคคลิกภาพทั่วไป คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นพนักงานราชการ
4.2.2 การทดสอบความรู้ โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
4.2.2.1 ความรู้ศาสตร์พระราชา
4.2.2.2 ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
4.2.2.3 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก
4.2.2.4 บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย
4.2.3 การประเมินทัศนคติ เกี่ยวข้องกับสถาบัน, กองทัพบก ความเต็มใจที่จะเป็นทหารอาชีพในอนาคต
4.3 ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ เข้ า ถึ งสื่ อ สั งคมออนไลน์ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ในการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ของกำลังพลในอนาคต
4.3.1 Facebook : ………………………………………………………………………………………………………………………………………....
4.3.2 Twitter : ……………………………………………………………………………………………..………………………………………….
4.3.3 Line : …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
4.3.4 Tiktok : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……...
เอกสารที่นำมาสมัคร ดังนี้
1. หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
มี
ไม่มี
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา
มี
ไม่มี
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร บิดา และมารดา
มี
ไม่มี
4. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐฯ เท่านั้น (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
มี
ไม่มี
5. หลักฐานทางทหารสำหรับบุคคลพลเรือนชาย (สำเนา สด.43)
มี
ไม่มี
หรือทหารกองหนุนเท่านั้น (สำเนา สด.8, สำเนาหนังสือสำคัญ
ประจำตัวแสดงวิทยฐานะ)
6. หลักฐานการขอสิทธิคะแนนเพิม่ เติม
มี
ไม่มี
6.1 สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ
6.2 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน แบบ สด.8
6.3 หนังสือรับรองการเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองทัพบก (ฉบับจริง)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ วไป และคุณวุติเฉพาะครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบทุกประการ
รวมทั้งเอกสารทุกฉบับที่นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอนนั้น เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง โดยหากปรากฏ
ในภายหลั งว่ าข้ าพเจ้ ามี คุ ณ สมบั ติ ไม่ เป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ข้ างต้ น ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ ตั ด สิ ท ธิในการ สอบและตั ด สิ ท ธิ
ในการบรรจุเข้ารับ ราชการโดยจะไม่ เรียกร้อ งสิท ธิใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้ งนี้ห ากมีก ารปลอมแปลงหรือใช้ เอกสารปลอมมาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
ลายมือชื่อ.....................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)
วันที่....................เดือน...................พ.ศ...............

รูป 1 นิ้ว
ลำดับที่สมัคร : .....................
วันที่สมัคร : ......................

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2564
1. ข้อมูลบุคคล
ข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล ...............................................................................โทร.มือถือ (ผูส้ มัคร).........................................................
เลขประจำตัวประชาชน
เกิดวันที่................เดือน............................พ.ศ......................อายุ....................ปี (ณ วันรับสมัคร) เพศ..............ศาสนา................
ชื่อ - สกุล บิดา................................................................อาชีพ.....................................โทร...........................................................
ชื่อ - สกุลมารดา..............................................................อาชีพ.....................................โทร..........................................................
พี่น้อง..............................คน (ไม่รวมผู้สมัคร)
1....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ...........................โทร........................................
2....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ............................โทร.......................................
3....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ............................โทร.......................................
4....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ............................โทร.......................................
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
โทร..........................................................
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน......................................................................โทร..........................................................
สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....................................................................................................โทร.........................................................
เคยเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาหรือไม่
เคย
ไม่เคย
ทะเบียนบ้านปัจจุบันขึ้นกับสถานีตำรวจใด....................................................................................................................................
ผู้สมัครทราบข่าวจาก.....................................................................................................................................................................
2. การศึกษา (ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา - ชั้นสูงสุด)
คุณวุฒิที่สมัครสอบ.........................................................................................................................................................................
สำเร็จการศึกษาเมื่อ.........................คะแนนเฉลี่ย.....................สถานศึกษา...................................................................................
ป.1 - ป.6 ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................................
ม.1 - ม.3 ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................................
ม.4 - ม.6 ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................................
ปริญญาตรี ชื่อสถานศึกษา.............................................................................................................................................................
3. ข้อมูลทางทหาร
นศท..........................................ปี ณ ศูนย์การฝึก นศท.................................จังหวัด......................................................................
เป็นทหารเกณฑ์หน่วย...........................................................ทำหน้าที่...........................................................................................

/4. มาตรการควบคุม...

-24. มาตรการควบคุม และการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
4.2 แนวทางการตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับราชการใน ทบ.
4.2.1 ลักษณะท่าทางบุคคลิกภาพทั่วไป คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นพนักงานราชการ
4.2.2 การทดสอบความรู้ โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
4.2.2.1 ความรู้ศาสตร์พระราชา
4.2.2.2 ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
4.2.2.3 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก
4.2.2.4 บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย
4.2.3 การประเมินทัศนคติ เกี่ยวข้องกับสถาบัน, กองทัพบก ความเต็มใจที่จะเป็นทหารอาชีพในอนาคต
4.3 ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ เข้ า ถึ งสื่ อ สั งคมออนไลน์ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ในการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ของกำลังพลในอนาคต
4.3.1 Facebook : ………………………………………………………………………………………………………………………………………....
4.3.2 Twitter : ……………………………………………………………………………………………..………………………………………….
4.3.3 Line : …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
4.3.4 Tiktok : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……...
เอกสารที่นำมาสมัคร ดังนี้
1. หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
มี
ไม่มี
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา
มี
ไม่มี
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร บิดา และมารดา
มี
ไม่มี
4. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐฯ เท่านั้น (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
มี
ไม่มี
5. หลักฐานทางทหารสำหรับบุคคลพลเรือนชาย (สำเนา สด.43)
มี
ไม่มี
หรือทหารกองหนุนเท่านั้น (สำเนา สด.8, สำเนาหนังสือสำคัญ
ประจำตัวแสดงวิทยฐานะ)
6. หลักฐานการขอสิทธิคะแนนเพิม่ เติม
มี
ไม่มี
6.1 สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ
6.2 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน แบบ สด.8
6.3 หนังสือรับรองการเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองทัพบก (ฉบับจริง)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ วไป และคุณวุติเฉพาะครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบทุกประการ
รวมทั้งเอกสารทุกฉบับที่นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอนนั้น เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง โดยหากปรากฏ
ในภายหลั งว่ าข้ าพเจ้ ามี คุ ณ สมบั ติ ไม่ เป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ข้ างต้ น ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ ตั ด สิ ท ธิในการ สอบและตั ด สิ ท ธิ
ในการบรรจุเข้ารับ ราชการโดยจะไม่ เรียกร้อ งสิท ธิใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้ งนี้ห ากมีก ารปลอมแปลงหรือใช้ เอกสารปลอมมาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
ลายมือชื่อ.....................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)
วันที่....................เดือน...................พ.ศ...............

รูป 1 นิ้ว
ลำดับที่สมัคร : .....................
วันที่สมัคร : ......................

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2564
1. ข้อมูลบุคคล
ข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล ...............................................................................โทร.มือถือ (ผูส้ มัคร).........................................................
เลขประจำตัวประชาชน
เกิดวันที่................เดือน............................พ.ศ......................อายุ....................ปี (ณ วันรับสมัคร) เพศ..............ศาสนา................
ชื่อ - สกุล บิดา................................................................อาชีพ.....................................โทร...........................................................
ชื่อ - สกุลมารดา..............................................................อาชีพ.....................................โทร..........................................................
พี่น้อง..............................คน (ไม่รวมผู้สมัคร)
1....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ...........................โทร........................................
2....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ............................โทร.......................................
3....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ............................โทร.......................................
4....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ............................โทร.......................................
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
โทร..........................................................
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน......................................................................โทร..........................................................
สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....................................................................................................โทร.........................................................
เคยเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาหรือไม่
เคย
ไม่เคย
ทะเบียนบ้านปัจจุบันขึ้นกับสถานีตำรวจใด....................................................................................................................................
ผู้สมัครทราบข่าวจาก.....................................................................................................................................................................
2. การศึกษา (ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา - ชั้นสูงสุด)
คุณวุฒิที่สมัครสอบ.........................................................................................................................................................................
สำเร็จการศึกษาเมื่อ.........................คะแนนเฉลี่ย.....................สถานศึกษา...................................................................................
ป.1 - ป.6 ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................................
ม.1 - ม.3 ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................................
ม.4 - ม.6 ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................................
ปริญญาตรี ชื่อสถานศึกษา.............................................................................................................................................................
3. ข้อมูลทางทหาร
นศท..........................................ปี ณ ศูนย์การฝึก นศท.................................จังหวัด......................................................................
เป็นทหารเกณฑ์หน่วย...........................................................ทำหน้าที่...........................................................................................

/4. มาตรการควบคุม...

-24. มาตรการควบคุม และการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
4.2 แนวทางการตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับราชการใน ทบ.
4.2.1 ลักษณะท่าทางบุคคลิกภาพทั่วไป คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นพนักงานราชการ
4.2.2 การทดสอบความรู้ โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
4.2.2.1 ความรู้ศาสตร์พระราชา
4.2.2.2 ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
4.2.2.3 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก
4.2.2.4 บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย
4.2.3 การประเมินทัศนคติ เกี่ยวข้องกับสถาบัน, กองทัพบก ความเต็มใจที่จะเป็นทหารอาชีพในอนาคต
4.3 ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ เข้ า ถึ งสื่ อ สั งคมออนไลน์ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ในการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละก ารรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ของกำลังพลในอนาคต
4.3.1 Facebook : ………………………………………………………………………………………………………………………………………....
4.3.2 Twitter : ……………………………………………………………………………………………..………………………………………….
4.3.3 Line : …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
4.3.4 Tiktok : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……...
เอกสารที่นำมาสมัคร ดังนี้
1. หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
มี
ไม่มี
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา
มี
ไม่มี
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร บิดา และมารดา
มี
ไม่มี
4. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐฯ เท่านั้น (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
มี
ไม่มี
5. หลักฐานทางทหารสำหรับบุคคลพลเรือนชาย (สำเนา สด.43)
มี
ไม่มี
หรือทหารกองหนุนเท่านั้น (สำเนา สด.8, สำเนาหนังสือสำคัญ
ประจำตัวแสดงวิทยฐานะ)
6. หลักฐานการขอสิทธิคะแนนเพิม่ เติม
มี
ไม่มี
6.1 สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ
6.2 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน แบบ สด.8
6.3 หนังสือรับรองการเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองทัพบก (ฉบับจริง)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ วไป และคุณวุติเฉพาะครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบทุกประการ
รวมทั้งเอกสารทุกฉบับที่นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอนนั้น เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง โดยหากปรากฏ
ในภายหลั งว่ าข้ า พเจ้ ามี คุ ณ สมบั ติ ไม่ เป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ข้ างต้ น ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ ตั ด สิ ท ธิในการสอบและตั ด สิ ท ธิ
ในการบรรจุเข้ารับ ราชการโดยจะไม่ เรียกร้อ งสิท ธิใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้ งนี้ห ากมีก ารปลอมแปลงหรือใช้ เอกสารปลอมมาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
ลายมือชื่อ.....................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)
วันที่....................เดือน...................พ.ศ...............

รูป 1 นิ้ว
ลำดับที่สมัคร : .....................
วันที่สมัคร : ......................

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานเขียนโปรแกรม ประจำปีงบประมาณ 2564
1. ข้อมูลบุคคล
ข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล ...............................................................................โทร.มือถือ (ผูส้ มัคร).........................................................
เลขประจำตัวประชาชน
เกิดวันที่................เดือน............................พ.ศ......................อายุ....................ปี (ณ วันรับสมัคร) เพศ..............ศาสนา................
ชื่อ - สกุล บิดา................................................................อาชีพ.....................................โทร...........................................................
ชื่อ - สกุลมารดา..............................................................อาชีพ.....................................โทร..........................................................
พี่น้อง..............................คน (ไม่รวมผู้สมัคร)
1....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ...........................โทร........................................
2....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ............................โทร.......................................
3....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ............................โทร.......................................
4....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ............................โทร.......................................
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
โทร..........................................................
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน......................................................................โทร..........................................................
สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....................................................................................................โทร.........................................................
เคยเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาหรือไม่
เคย
ไม่เคย
ทะเบียนบ้านปัจจุบันขึ้นกับสถานีตำรวจใด....................................................................................................................................
ผู้สมัครทราบข่าวจาก.....................................................................................................................................................................
2. การศึกษา (ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา - ชั้นสูงสุด)
คุณวุฒิที่สมัครสอบ.........................................................................................................................................................................
สำเร็จการศึกษาเมื่อ.........................คะแนนเฉลี่ย.....................สถานศึกษา...................................................................................
ป.1 - ป.6 ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................................
ม.1 - ม.3 ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................................
ม.4 - ม.6 ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................................
ปริญญาตรี ชื่อสถานศึกษา.............................................................................................................................................................
3. ข้อมูลทางทหาร
นศท..........................................ปี ณ ศูนย์การฝึก นศท.................................จังหวัด......................................................................
เป็นทหารเกณฑ์หน่วย...........................................................ทำหน้าที่...........................................................................................

/4. มาตรการควบคุม...

-24. มาตรการควบคุม และการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
4.2 แนวทางการตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับราชการใน ทบ.
4.2.1 ลักษณะท่าทางบุคคลิกภาพทั่วไป คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นพนักงานราชการ
4.2.2 การทดสอบความรู้ โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
4.2.2.1 ความรู้ศาสตร์พระราชา
4.2.2.2 ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
4.2.2.3 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก
4.2.2.4 บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย
4.2.3 การประเมินทัศนคติ เกี่ยวข้องกับสถาบัน, กองทัพบก ความเต็มใจที่จะเป็นทหารอาชีพในอนาคต
4.3 ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ เข้ า ถึ งสื่ อ สั งคมออนไลน์ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ในการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ของกำลังพลในอนาคต
4.3.1 Facebook : ………………………………………………………………………………………………………………………………………....
4.3.2 Twitter : ……………………………………………………………………………………………..………………………………………….
4.3.3 Line : …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
4.3.4 Tiktok : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……...
เอกสารที่นำมาสมัคร ดังนี้
1. หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
มี
ไม่มี
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา
มี
ไม่มี
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร บิดา และมารดา
มี
ไม่มี
4. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐฯ เท่านั้น (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
มี
ไม่มี
5. หลักฐานทางทหารสำหรับบุคคลพลเรือนชาย (สำเนา สด.43)
มี
ไม่มี
หรือทหารกองหนุนเท่านั้น (สำเนา สด.8, สำเนาหนังสือสำคัญ
ประจำตัวแสดงวิทยฐานะ)
6. หลักฐานการขอสิทธิคะแนนเพิม่ เติม
มี
ไม่มี
6.1 สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ
6.2 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน แบบ สด.8
6.3 หนังสือรับรองการเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองทัพบก (ฉบับจริง)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ วไป และคุณวุติเฉพาะครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบทุกประการ
รวมทั้งเอกสารทุกฉบับที่นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในทุกขั้น ตอนนั้น เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง โดยหากปรากฏ
ในภายหลั งว่ าข้ าพเจ้ ามี คุ ณ สมบั ติ ไม่ เป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ข้ างต้ น ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ ตั ด สิ ท ธิในการ สอบและตั ด สิ ท ธิ
ในการบรรจุเข้ารับ ราชการโดยจะไม่ เรียกร้อ งสิท ธิใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้ งนี้ห ากมีก ารปลอมแปลงหรือใช้ เอกสารป ลอมมาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
ลายมือชื่อ.....................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)
วันที่....................เดือน...................พ.ศ...............

รูป 1 นิ้ว
ลำดับที่สมัคร : .....................
วันที่สมัคร : ......................

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564
1. ข้อมูลบุคคล
ข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล ...............................................................................โทร.มือถือ (ผูส้ มัคร).........................................................
เลขประจำตัวประชาชน
เกิดวันที.่ ...............เดือน............................พ.ศ......................อายุ....................ปี (ณ วันรับสมัคร) เพศ..............ศาสนา................
ชื่อ - สกุล บิดา................................................................อาชีพ.....................................โทร...........................................................
ชื่อ - สกุลมารดา..............................................................อาชีพ.....................................โทร..........................................................
พี่น้อง..............................คน (ไม่รวมผู้สมัคร)
1....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ...........................โทร........................................
2....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ............................โทร.......................................
3....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ............................โทร.......................................
4....................................................การศึกษา...............................................อาชีพ............................โทร.......................................
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
โทร..........................................................
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน......................................................................โทร..........................................................
สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....................................................................................................โทร.........................................................
เคยเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาหรือไม่
เคย
ไม่เคย
ทะเบียนบ้านปัจจุบันขึ้นกับสถานีตำรวจใด....................................................................................................................................
ผู้สมัครทราบข่าวจาก.....................................................................................................................................................................
2. การศึกษา (ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา - ชั้นสูงสุด)
คุณวุฒิที่สมัครสอบ.........................................................................................................................................................................
สำเร็จการศึกษาเมื่อ.........................คะแนนเฉลี่ย.....................สถานศึกษา...................................................................................
ป.1 - ป.6 ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................................
ม.1 - ม.3 ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................................
ม.4 - ม.6 ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................................
ปริญญาตรี ชื่อสถานศึกษา.............................................................................................................................................................
3. ข้อมูลทางทหาร
นศท..........................................ปี ณ ศูนย์การฝึก นศท.................................จังหวัด......................................................................
เป็นทหารเกณฑ์หน่วย...........................................................ทำหน้าที่...........................................................................................

/4. มาตรการควบคุม...

-24. มาตรการควบคุม และการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
4.2 แนวทางการตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับราชการใน ทบ.
4.2.1 ลักษณะท่าทางบุคคลิกภาพทั่วไป คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นพนักงานราชการ
4.2.2 การทดสอบความรู้ โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
4.2.2.1 ความรู้ศาสตร์พระราชา
4.2.2.2 ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
4.2.2.3 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก
4.2.2.4 บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย
4.2.3 การประเมินทัศนคติ เกี่ยวข้องกับสถาบัน, กองทัพบก ความเต็มใจที่จะเป็นทหารอาชีพในอนาคต
4.3 ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ เข้ า ถึ งสื่ อ สั งคมออนไลน์ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ในการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการรั บ เรื่ องร้ อ งเรี ย น
ของกำลังพลในอนาคต
4.3.1 Facebook : ………………………………………………………………………………………………………………………………………....
4.3.2 Twitter : ……………………………………………………………………………………………..………………………………………….
4.3.3 Line : …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
4.3.4 Tiktok : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……...
เอกสารที่นำมาสมัคร ดังนี้
1. หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
มี
ไม่มี
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา
มี
ไม่มี
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร บิดา และมารดา
มี
ไม่มี
4. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐฯ เท่านั้น (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
มี
ไม่มี
5. หลักฐานทางทหารสำหรับบุคคลพลเรือนชาย (สำเนา สด.43)
มี
ไม่มี
หรือทหารกองหนุนเท่านั้น (สำเนา สด.8, สำเนาหนังสือสำคัญ
ประจำตัวแสดงวิทยฐานะ)
6. หลักฐานการขอสิทธิคะแนนเพิม่ เติม
มี
ไม่มี
6.1 สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ
6.2 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน แบบ สด.8
6.3 หนังสือรับรองการเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองทัพบก (ฉบับจริง)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณวุติเฉพาะครบถ้วนตามประกาศรับ สมัครสอบทุกประการ
รวมทั้งเอกสารทุกฉบับที่นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอนนั้น เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง โดยหากปรากฏ
ในภายหลั งว่ าข้ าพเจ้ ามี คุ ณ สมบั ติ ไม่ เป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ข้ างต้ น ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ ตั ด สิ ท ธิในการสอบและตั ด สิ ท ธิ
ในการบรรจุเข้ารับ ราชการโดยจะไม่ เรียกร้อ งสิท ธิใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้ งนี้ห ากมีก ารปลอมแปลงหรือใช้ เอกสารปลอมมาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด

- สำเนาคู่ฉบับ -

ลายมือชื่อ.....................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)
วันที่....................เดือน...................พ.ศ...............

