บ.๒๐๑
แบบฟอร์มการยื่นหลักฐานและเอกสารของผู้สอบผ่านข้ อเขียนภาค ก และภาค ข
ในการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  น.ส. ......................................................................................................................
ตำแหน่งที่สอบ …………………………………………………………เลขประจำตัวสอบ............................................................
ได้นำสำเนาเอกสารหลักฐานมายื่นพร้อมเอกสารหลักฐานฉบับจริง ประกอบด้วย
 ๑. ใบแจ้งที่อยู่ จำนวน ๒ ฉบับ (บ.๒๐๒ และ บ.๒๐๓)
 ๒. หลักฐานการศึกษา ระดับ O ปริญญาตรี O อนุปริญญาตรี O ปวส. O ปวช. ประกอบด้วย
O ปริญญาบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ
O ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ
O อื่นๆ .....................................................พร้อ มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
 ๓. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวั ดความรู้ ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
O หนังสือรับรองฯ ของสำนักงาน ก.พ. O หนังสือรับรองฯ ของ กทม.
 ๔. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
 ๕. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
 ๖. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๗. หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก
 TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET
 ๘. เอกสารทางทหาร O สด.๘ O สด.๙ O สด.๔๓ พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
 ๙. ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตขับรถฯ ดังกล่าวอยู่ก่อนหรื อในวั นยื่นหลักฐานเอกสารฯ (๘ ธันวาคม ๒๕๖๓) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(เฉพาะผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ)
 ๑๐. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชี พสังคมสงเคราะห์
ซึ่งต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตดั งกล่าวอยู่ก่ อนหรือในวันยื่นหลักฐานเอกสารฯ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
(เฉพาะผู้สมัครตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ)
 ๑๑. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุ มจากสภาวิศวกร ซึ่งต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ดังกล่าวอยู่ก่อนหรือในวันยื่นหลักฐานเอกสารฯ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ (เฉพาะผู้สมัคร
ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)
 ๑๒. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุ มตามที่ กฎหมายกำหนด ซึ่งต้องเป็น
ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวอยู่ก่อนหรือในวันยื่นหลักฐานเอกสารฯ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
(เฉพาะผู้สมัครตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ)
 ๑๓. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่
O ใบสำคัญการสมรส /หย่า พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ
O ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ

หมายเหตุ

ลงชื่อ .....................................................
(
)
วันที่ ......................................................
๑. ให้เขียนชื่อ – สกุล เลขประจำตัวสอบ ชื่อตำแหน่งที่สมัครสอบที่มุมบนด้านขวาของเอกสารทุ กฉบับ
๒. ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมเขียนชื่อตัว – ชื่อสกุล กำกับไว้ทุกหน้าของเอกสาร

บ. ๒๐๒
ตำแหน่ง...................................................................
เลขประจำตัวสอบ........................................................

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ชื่อ – สกุล .....................................................................หมายเลขบัตรประชาชน......................................................
บ้านเลขที่.....................................หมู่ที่ .......................หมู่ บ้าน............................................ซอย.................................
ถนน........................................ตำบล/แขวง...................................................อำเภอ/เขต............................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์ ..............................โทรศั พท์ ................................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้...................................................................โทรศั พท์............................................................

ตำแหน่ง.........................................................................
เลขประจำตัวสอบ..........................................................

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ชื่อ – สกุล ................................................................หมายเลขบัตรประชาชน...........................................................
บ้านเลขที่.............................หมู่ ที่.......................หมู่บ้าน................................................ซอย....................................
ถนน.....................................ตำบล/แขวง...................................................อำเภอ/เขต..............................................
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์ ..............................โทรศั พท์..............................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้................................................................................โทรศั พท์...............................................
หมายเหตุ : กรุณากรอกชื่อ - สกุล และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว เพื่อสำนักงานการเจ้ าหน้า ที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานครจะได้ติดต่อในการเรี ยกบรรจุท่า นเข้ารั บราชการเพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจง หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือ หมายเลขโทรศัพ ท์ ขอให้แจ้ งที่
กลุ่มงานบรรจุข้าราชการ ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

บ. ๒๐๓
ตำแหน่ง.............................................................................
เลขประจำตัวสอบ..............................................................

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ชื่อ – สกุล .................................................................หมายเลขบั ตรประชาชน..........................................................
บ้านเลขที่.....................................หมู่ที่ .......................หมู่ บ้าน.......................................ซ อย......................................
ถนน.....................................ตำบล/แขวง...................................................อำเภอ/เขต...............................................
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศั พท์..............................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้...................................................................โทรศั พท์............................................................
สถานีตำรวจนครบาล/ภูธร (ตามทะเบียนบ้าน)..........................................................................................................

ตำแหน่ง............................................................................
เลขประจำตัวสอบ.............................................................

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ชื่อ – สกุล ...............................................................หมายเลขบั ตรประชาชน............................................................
บ้านเลขที่.....................................หมู่ที่ .......................หมู่ บ้าน...........................................ซอย..................................
ถนน.....................................ตำบล/แขวง...................................................อำเภอ/เขต...............................................
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศั พท์ ................................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้...................................................................โทรศั พท์............................................................
สถานีตำรวจนครบาล/ภูธร (ตามทะเบียนบ้าน)..........................................................................................................

หมายเหตุ : กรุณากรอกชื่อ - สกุล และที่อยู่ตามทะเบียนบ้านให้ ถูกต้องชัดเจน

