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เจ้าหน้าที่ออกบัตร 
วันที่ ............../.................../................... 

เลขที่ผู้สมัคร................................... 

รูปถ่ำย 
ขนาด 1x1.5 น้ิว 

ถ่ายไว้ 
ไม่เกิน 1 ปี 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

(ส าหรับผู้สมัคร) 

กรุณาฉีกตามรอย 

ขอ้แนะน ำ 
1.  ต้ อ ง แสด ง บัต รประจ า ตั ว ผู้ ส มั ค รสอบนี้   คู่ กั บ  
บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้   
ทุกครั้งที่เข้ารับการเลือกสรร  หากไม่มีทั้งสองบัตรแสดง 
คู่ กัน  อาจไม่ ได้ รั บอนุญาตใ ห้ เข้ า รับกา ร เลือกสรร 
2. ผู้กระท าการทุจริตในการประเมินเพ่ือรับการเลือกสรร  
จะถูกลงโทษปรับให้ตกทุกวิชา และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ที่จะจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
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