
drsnrasi'l:?a{6:R1n d
r v v v 4' - 'v4 a' ''{ Im:rJ:gTgnfiggrfrnr*rfiauda'lur50{ lu6il n:$aunq [aonq n nar]1uuo n4il ?e]lu:vn1F[uu1

drdu^dddtddru.i
uEail:vntnfruin:T$1f,il r,iSarfruuuvir rfiou::qrtlurinGuumseue{1:?o }r.FI. bdd6'/

6'rue{rrin{rusir::ouvirtrfr 1fr:rour,rurfltfi' oir:to4o'trt1a d rirrfrunT:ilafirr:
u<Aaudao

*asnr-o rd onunaarnuuon t?\ ou::a rluilnt5uuul udu9i15?a fl .a. bd 6",
9i

orfi'udrurenrilF)?1il"Lurrn:r ao uvilvr:v:rtrir-ucfffioir:ro*virtrB n.n. bdde,

l:vnourir.tdo to (o) i6nt:fieu6on *av{o en rr'rrlJii0rl..u,'il',;r:rtnr:t{lu{r:rtnr:sir::t
tyvdadu4druJYut0{ nfl n.s}:.:rnruuantnruvtLLay?finr:FlaLn0nv:0n1:aOLLLfl{fluuf]natY!01J::nt1'l:lJT''}1fl1:

ct, Y o uao v o * i

ttlut'r:ttnt:ei't:xa 1r.fl. leddc, *avoqilfrrirufl{'ru$i1:taLtv':1l'tsl a{?uvt d n:nfllntl v!.fi. Iedds,
v v 4 o u o u , j i v <i 9^

fray{sda ;ir{nrturirn'rvla fi:uvtfio vr oooc(.oruo/u<a* a{iuvt d n:nfllnil fl.fl. ledd6', Ltavoq:Jr}
1

ov^;AvAvvau4
;iruntrupil:?aLLy{tJ'tnn^lttnl n'i?uvt od fHflrfl'lFr}] 1'\l.fl. lsdds, vl']u14u.140 no{!fu1,''}n1:flfl191

rirufiqn d ooena.dbo/oe(db ariufi d ntnflrrr:r v{.0. Iedd6d trfr oir:ao4s:rl1n d rirtfiunr:

ir:afin:*avfiqrfionr-rnrranruuorrfrfirpfrr.J:vnrnflul-n:rJ:v1srr:Tourfinrgrnoularu (3r.b) r.tio
l!9

, d d ,, \ d 4 I A ,1, v d S OYad u 4

!:vnrfluuuel:?tttil (ilrt.) u5oLru!rvn Ly!ou::arrjuunt:auurua!Fl't:?Q Lflutq,?0nl:Flflta0il
d

6qi :vnr niuaflrr: d's siolilfi

o r eu v 
ruri rJ:szf,ranruflnautugardrrin{1ilsi1T?oulitgr6911nt4u{t :OrtHU{A! s

v

TeruldYunriurrardliurl?Jrl1:rflurir:1tnr:e{r::otiuunsir::o Yudm:rrQutn*ou :s6'u n.o', tYu o
I

(o,enbo u'1fl) ii'tu?u odo o-m:r tddnu:dogalalelclau 6a uan.r
q 94 yu u 4 V y v <r A U d a O

LFtup{ L0:LFloLn 0 flQvfir0't LflI:unr:,.1n0!:ilunflfiFt:ufl L:uuut uau n1:10
t!

a.l}.t7l

ritrun fi:vusnarnl:fllno!:lr o fl rfior{rrErnr:fllnor:ru#r avt6'Yunr:usir6'.:rtludr:r%nr:eil:?a
v
q7ul:vvr:u ufifiurir:?qni o'r:':piriuarir fr'rirfriyri nriraruruflorriurj:1ul:11.J "Lu#trinsir:?ao5:

t$9qJ

,'l1n d totrir#nmugir:rtuvittrfr irldm:ruiuufiou :vriu r-l.o tY, r.< (oo,e'rbo !1v)

o. 1U14il{UavAfl 5',1{ rilA5UAiln:

/b. arudilf6t;i'rtu...



๒ 

 

                   ๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 
                     ๒.๑  เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย มีสถานภาพโสด 
       ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์   และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์      นับถึงวันปิด
รับสมัคร  (ต้องเกิดระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2530 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539) 

               ๒.๓  ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร  
  ๒.๔  มีคุณสมบัติทัว่ไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศน้ี 

     ๒.๕  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ วุฒิการศึกษา                
จากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 
  ๒.๖  คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ตร. 
หรือ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว และถ้ามีวุฒิสูงกว่าที่ก าหนดจะน ามาเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
  ส าหรับคุณวุฒิที่ไม่ชัดเจน เช่น ชื่อประกาศนียบัตรที่แตกต่างจากประกาศรับสมัคร            
เพ่ือประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานกับสถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขอเอกสาร
ยืนยันว่า  ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่เรียนส าเร็จมาว่าเป็นไปตามที่ก าหนดตามข้อ ๒.๕ และ ๒.6 
 2.7  ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังน้ี 
         2.7.1  ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหาร     
หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) 
        2.7.2  ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหาร และจะต้องเข้า
รับราชการเป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
        2.7.3  ผู้ที่รับราชการเป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) และจะปลดจาก       
กองประจ าการหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  
  ๒.๗.๔ ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจ
เลือกทางทหารตามก าหนด  
 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปี  
ถึง 20 ปี  ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผัน  
เข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหาร สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครน้ีได้  
 ทั้งน้ี ส าหรับทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจ าการ (พ้นจากการ
เป็นทหารเกณฑ์) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ให้มีสิทธิสมัครสอบได้ เน่ืองจากผู้ได้รับการคัดเลือกตาม
ประกาศรับสมัครน้ี จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
      ๒.8  ข้าราชการต ารวจที่จะสมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครน้ี จะต้องลาออกจาก
ราชการต ารวจก่อนวันสมัคร 
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 2.9  ส าหรับผู้ที่เคยกระท าการทุจริตในการสอบเขา้รบัราชการ     ไม่มีสิทธสิมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครน้ี 
      ๒.10 พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบ
และไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 และระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวข้อง    

๓.  วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร  หน่วยรับสมัคร และก าหนดการที่ควรทราบ 
      ๓.๑  วิธีการสมัคร  ต ารวจภูธรภาค 4 รับสมัครทางอิน เ ตอร์เน็ต  เ ว็บ ไซต์  
www.policeadmission.org  (เข้าระบบอินเตอร์เน็ตโดยห้ามผ่าน www.google.com) ตั้งแต่ วันที่ 22 
กรกฎาคม – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ยกเว้น วันที่ 1๓ สิงหาคม พ.ศ. 2557                    
(วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา  ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๔  ๒๗๒ 
ถนนมิตรภาพ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐   โดยก าหนดให้ผู้สมัครสามารถ
เลือกสมัครสอบได้เพียงสายสอบใดสายสอบหน่ึง และในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่
เปิดรับสมัครเท่านั้น   

 ๓.๒  ขั้นตอนการสมัคร 
            ๓.๒.๑  อ่านและท าความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกและขั้นตอน          
การกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนท าการกรอกใบสมัคร เนื่องจากผู้สมัครหนึ่งคนสามารถเข้าระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อสมัครได้เพียงครั้งเดียวและในหน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ 
           ๓.๒.๒ การ เข้ าระบบอิน เตอร์ เ น็ต เว็ บไซ ต์   www.policeadmission.org              
เพ่ือเข้าสมัครให้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ (อ่านรายละเอียดตามข้อ 3.2.2 (1) - (9) ให้เข้าใจชัดเจน
ก่อนเริ่มสมัคร) 
                (๑)  เข้าระบบเพ่ืออ่านประกาศรับสมัครให้เข้าใจในสาระส าคัญตามที่ก าหนด
โดยเฉพาะในเรื่อง  ๑) คุณสมบัติต่างๆ ของผู้สมัคร  ๒) คุณวุฒิการศึกษา และให้เตรียมรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว 
ขนาด ๑ นิ้วเท่านั้น หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา (รูปถ่ายสมัครเข้าท างาน) โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับ
ถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๑ รูป เพ่ือใช้ในการสแกนรูปในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร กรณีรูปถ่ายไม่
ถูกต้องตามก าหนดจะถูกพิจารณาตัดสิทธิในการรับสมัครสอบหรือเข้าสอบข้อเขียน ทั้งนี้ให้อ่านและ     ท า
ความเข้าใจให้ครบถ้วนทั้งหมด 

 (๒)  กรณีที่เข้าระบบการสมัครและกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร
ก าหนดให้เลือกสมัครตามประกาศรับสมัครของหน่วยงานต่างๆ (หน่วยที่เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน
นายสิบต ารวจ ตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้) ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามความต้องการ และเมื่อสอบ
ได้จะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจประจ าในหน่วยงานน้ัน ส่วนการแต่งต้ังเป็นข้าราชการ
ต ารวจ  ชั้นประทวนในหน่วยงานใดภายหลังส าเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะเป็นไปตามที่ก าหนด ในข้อ ๑ ของ 

/ประกาศรับสมัครนี้  ... 
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ประกาศรับสมัครน้ี  โดยต้องเข้าสอบข้อเขียนและทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งในพ้ืนที่ตามที่หน่วย
สอบนั้นก าหนด ดังน้ัน จึงต้องพิจารณาและตัดสินใจให้ถูกต้อง 
                 (๓)  เข้าระบบกรอกขอ้มูลการสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่องตามที่
ก าหนด ในกรณีทีไ่มม่ีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด ( - )      
                                (๔)  น าเฉพาะรปูถ่ายของผู้ที่จะสมคัรสอบที่เตรียมไว้เข้าเครื่องสแกนเนอร์ 
(โดยไม่ตอ้งใช้กระดาษวางรองรูปในเครือ่งสแกนเนอร์) เพ่ือสแกนเข้าระบบไว้ในที่ที่ก าหนดตามแบบฟอร์มข้อมูล
การสมัคร รายละเอียดขั้นตอนการสแกนรูปถ่าย ให้ศึกษาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ในหมวดการสแกนรูป 
  (5)  ตรวจสอบข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง        
ครบถ้วน เน่ืองจากเมื่อส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว จะแก้ไขข้อมูลการสมัครอีกไม่ได้       
จึงควรต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเอง 
  (๖)  สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินที่ธนาคาร ภายหลังด าเนินการเข้าระบบส่ง
ข้อมูลการสมัคร ทันที 
 (๗)  น าแบบฟอร์มการช าระเงิน ไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศภายใน ๓ วันนับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หากพ้นก าหนด
อาจถูกพิจารณาการตัดสิทธิในการสมัคร  ทั้งนี้ผู้สมัครสอบทุกคนต้องช าระเงินแยกเป็นสองรายการ ดังนี้              
๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน  ๔5๐ บาท  ๒) ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมธนาคาร  จ านวน  ๓๐ บาท               
โดยก าหนดให้ผู้ที่กรอกข้อมูลการสมัครใน ๓ วันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 1๑, 1๒ และ 1๓ 
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕7) จะช าระเงินได้อย่างช้าที่สุดภายในเวลาที่ธนาคารกรุงไทยปิดรับช าระเงินทุกสาขาของ
วันที่   1๓ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕7  (วันปิดรับสมัคร)   ทั้งน้ี การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ช าระเงิน ที่
ธนาคารเรียบร้อย และได้ด าเนินการตามข้อ (๗)  และ (๘)  ส่วนก าหนดเวลาในการสมัครสอบของผู้สมัคร ให้
ถือ วัน เวลา ที่ช าระเงินที่ธนาคารเป็นเกณฑ์ 

                (8)  หลังจากช าระเงินแล้ว ๑ วัน     (ตั้ งแต่ เวลา 12.00 นาฬิกา               
ของวันถัดจากวันช าระเงิน) ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจ าตัวประชาชนเพ่ือสั่งพิมพ์ใบสมัคร                
และบัตรประจ าตัวสอบ (ระบบจะออกรหัสประจ าตัวสอบ 9 หลักให้โดยอัตโนมัติ) (รายละเอียดรหัสประจ าตัวสอบ 
ตามผนวก ง. ท้ายประกาศน้ี) โดยให้ใช้กระดาษ A๔ สีขาว ในการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบ โดยให้น า
บัตรประจ าตัวสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียนคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนใบสมัครให้น ามายื่นภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบ 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในวันที่รายงานตัวยื่นหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม โดยไม่ต้องส่งเอกสารหรือหลักฐาน 

/ใดๆ มายังหนว่ยรบัสมคัรทัง้สิ้น… 
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ใดๆ มายงัหน่วยรับสมคัรทัง้สิ้น 
              (9)  กรณีท าบัตรประจ าตัวสอบสูญหาย (ก่อนสอบข้อเขียน) ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  
www.policeadmission.org แล้วเลือกปุุมพิมพ์ใบสมัคร โดยกรอกเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก และสั่ง
พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ (ใช้กระดาษ A4 สีขาว) ออกมาเช่นเดียวกับตอนที่สมัคร  ในครั้งแรกโดยไม่ต้องกรอก
ข้อมูลใหม่ ในกรณีเข้าระบบอินเตอร์เน็ตและมีปัญหาไม่สามารถเข้าระบบการสมัครได้ หรือกรณมีีปัญหาด้านการเข้า
ระบบต่างๆ ให้เข้าเว็บไซต์ www.policeadmission.org แล้วเลือกปุุมสารพันปัญหาเพื่อศึกษาขั้นตอนด าเนินการ
หรืออ่านค าแนะน า และหากไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือท าการกรอกข้อมูลการสมัครได้ ให้รีบติดต่อ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของบริษัท จันวาณิชย์ จ ากัด หมายเลขโทรศัพท์             ๐ ๒๖๓๕ ๓๓๐๔, 0 
๒๖๓๕ ๓๓๒๐, ๐ ๒๖๓๕ ๓๓๕๒ ระหว่างเวลา 08.30-17.30 นาฬิกา ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  ส่วนกรณี
ท่ีไม่เข้าใจในสาระส าคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ     ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๔    หมายเลขโทรศัพท์  
๐ ๔๓๔๖ ๕๗๓๙  ต่อ ๑๕ (ฝุายอ านวยการ)  

                                การรับสมัครและคัดเลือกตามประกาศรับสมัครน้ี ไม่มีกรณีการให้สิทธิในการขอรับ
สิทธิคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษ ตามหนังสือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่เก่ียวข้องกับ เรื่อง สิทธิได้รับคะแนนเพ่ิม
เป็นพิเศษ แต่อย่างใด  
   การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเอง และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  ดังน้ัน
หากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้นไม่ถูกต้องตามประกาศในการสมัครสอบ และอาจมี
ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา  
   การสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบรับทราบและเข้าใจ          
ในประกาศรับสมัครและผนวกท้ายประกาศ และถือว่าผู้สมัครได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไป         
และคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครนี้ทุกประการ   

   ๓.3 ก าหนดการส าคัญที่ควรทราบ 
       3.3.1  ข้อแนะน าและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติในการสอบทางเว็บไซต์ 
www.rcm.edupol.org  ,  www.policeadmission.org  ,  www.police4.go.th  และ 
www.facebook.com/pages/ศฝร.ภ. 4 - ฝุายอ านวยการ         
                               ๓.3.2  ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน สถานที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ ใน
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ทางอินเตอร์เน็ต www.rcm.edupol.org  ,  www.policeadmission.org  ,  
www.police4.go.th  และ www.facebook.com/pages/ศฝร.ภ. 4 - ฝุายอ านวยการ  โดยจะต้องนั่งสอบ

ข้อเขียนในพ้ืนที่ของหน่วยสอบที่ได้สมัครสอบไว้ก าหนด  
 

/๓.3.3  สอบข้อเขียน… 

http://www.rcm.edupol.org/
http://www.police4.go.th/
http://www.rcm.edupol.org/
http://www.police4.go.th/
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           ๓.3.3  สอบข้อเขียน ในวนัอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 เวลา ๑3.3๐ - 
๑๖.๓๐ นาฬิกา (ให้ผู้มาสอบเข้าห้องสอบ เวลา 12.00 - 13.15 นาฬิกา เท่านั้น) 
           ๓.3.4  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสม           
กับต าแหน่ง (รอบสอง)  ในวันที่  8 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7  ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต ์ www.rcm.edupol.org  ,  
www.policeadmission.org  ,  www.police4.go.th    และ www.facebook.com/pages/ศฝร.ภ. 4 - ฝุาย

อ านวยการ      พร้อมกับแจง้ก าหนดการ วนั เวลา สถานที่และรายละเอียดต่างๆ    เพ่ือด าเนินการตามขัน้ตอนที ่
ต ารวจภูธรภาค 4  ดังนี้    

     1)  รายงานตัว ยื่นหลักฐานเอกสารเพ่ิมเตมิ วัดขนาดร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือ
ตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตามที่ก าหนด รายละเอียด ตามผนวก จ. ท้ายประกาศ 
    2)  ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  (ว่ายน้ า – วิ่ง) 
  3)  ตรวจร่างกาย และประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย 
 4)  สอบสัมภาษณ์   
 ๓.3.5  ประกาศรายชื่อผูไ้ดร้ับคดัเลือก และผูไ้ด้รบัคดัเลือกส ารอง     ในวนัที ่24  
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ทางอนิเตอร์เน็ต เวบ็ไซต ์ www.rcm.edupol.org  ,  www.policeadmission.org  ,  
www.police4.go.th  และ www.facebook.com/pages/ศฝร.ภ. 4 - ฝุายอ านวยการ 

 ๔.  เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก 
       ผู้สมัครต้องสมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยก าหนดให้สมัครได้ตามประกาศรับสมัคร          
ของต ารวจภูธรภาค 4  และสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงหน่วยใดหน่วยหน่ึงเท่าน้ัน จะเปลี่ยนสายสอบ
หรือหน่วยสอบหรือข้อมูลใดๆ ภายหลังจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้วไม่ได้                        
และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องศึกษาข้อมูล             
และท าความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกในแต่ละขั้นตอนของการสมัครให้ชัดเจน เพ่ือจะได้เตรียม
ความพร้อมและปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกขั้นตอนตามประกาศนี้ก่อนการสมัครสอบ ซึ่งผู้สมัครต้อง
รับผิดชอบข้อความในใบสมัครและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างๆ ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง ใน
กรณีที่เกิดการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มาด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก หรือมีคุณสมบัติต่างๆ 
หรือเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศรับสมัครก าหนด จะถูกพิจารณาตัดสิทธิในการเป็นผู้เข้ารับการ
คัดเลือกหรือผูไ้ด้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกส ารองแล้วแต่กรณี และหากมีกรณีปลอมหรือใช้เอกสารปลอม
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 ๕.  วิธีการคัดเลือก  
           ต ารวจภูธรภาค 4   จะด าเนินการคดัเลอืกดว้ยวธิีสอบข้อเขียน          เพื่อทดสอบความรู้ 

/ความสามารถ... 

http://www.rcm.edupol.org/
http://www.police4.go.th/
http://www.rcm.edupol.org/
http://www.police4.go.th/
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ความสามารถ และทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามจ านวนผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนด รายละเอียด
วิธีการคัดเลือกตามที่ก าหนดใน ผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี ้
 ๖.  เกณฑ์การตัดสิน  การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง   
      6.1  เกณฑ์การตัดสินในการทดสอบความรู้ความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน และการประกาศ
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยจะเรียงล าดับจาก                  
ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชา
เรียงตามล าดับวิชาที่สอบในผนวก ฉ. ต้ังแต่ข้อ ๑.๑  จนถึง ๑.6  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนใน
ทุกวิชาเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ช าระเงินค่าสมัครสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าเวลาสมัครสอบพร้อมกันให้ใช้
วิธี      จับฉลาก โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง  
(ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายน้ า – วิ่ง)  สอบสัมภาษณ์) ตามที่ก าหนดรวม จ านวน  270  คน  
                       ๖.2  การทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง เป็นไปตามที่ก าหนด ใน ผนวก ฉ.              

ท้ายประกาศน้ี  ถา้ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ถือว่าสอบไม่ผ่าน 

 ในกรณีที่มีผู้สอบผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือมีคุณสมบัติ            

ที่เก่ียวข้อง ไม่ครบตามจ านวนอัตราที่ประกาศรับสมัคร ผู้ด าเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความ

เหมาะสมและอาจจะด าเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในล าดับถัดลงไปตามจ านวน                          

ที่ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนด เพื่อให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งเพิ่มเติมก็ได้     

 กรณีที่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะเจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้อง             

กับการด าเนินการคัดเลือก เห็นว่าผู้ เข้าสอบข้อเขียนรายใด มีพฤติการณ์อยู่ ในข่ายต้องสงสัย                       

ส่อไปในทางทุจริตเก่ียวกับการสอบข้อเขียน อาจถูกเรียกตัวมาทดสอบหรือด าเนินการโดยวิธีอื่นใด                     

ตามที่ เห็นสมควรภายหลังวันสอบข้อเขียนได้ และหากสรุปได้ว่าการเข้าสอบของผู้ ใดเป็นไปโดยทุจริต                       

หรือส่อไปในทางทุจริตเก่ียวกับการสอบข้อเขียน หรือในกรณีที่ ไม่มาเข้าทดสอบเพ่ิมเติมตามก าหนด                    

จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้เข้าสอบและให้หมดสิทธิในการคัดเลือกครั้งน้ี โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

                      ส่วนในกรณีที่มีการทุจริตการสอบหรือส่อไปในทางทุจริตการสอบ ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอน

การสมัครสอบ การสอบข้อเขียน หรือในขั้นตอนอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือกน้ี ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการคัดเลือกรายงานให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกทราบ เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบครั้งนี้ 

/ทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบ... 



๘ 

 

ทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาใดหรือการสอบขั้นตอนใด ที่เกิดการทุจริตหรือส่อไป

ในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร โดยให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกที่ได้รับมอบอ านาจจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

รายงานพร้อมมีความเห็นเสนอต่อ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เพ่ืออนุมัติหลักการให้ยกเลิกการสอบแล้วแต่

กรณี ทั้งน้ีหากอนุมัติให้มีการยกเลิกการสอบให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกประกาศแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบ 

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 

       ผู้ได้รับคัดเลือก จะต้องผ่านการทดสอบตามวิธีการคัดเลือกที่ก าหนด ตามข้อ ๕ ทุกขั้นตอน

และเป็นผู้ที่มีผลการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งตามที่ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ผ่าน โดยจะประกาศรายชื่อผู้

ได้รับคัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ และจัดท าบัญชีรายชื่อ        

ผู้ได้รับคัดเลือก โดยเรียงลงมาตามล าดับจนครบตามจ านวนที่ประกาศรับสมัคร จ านวน ๑ บัญชี และจัดท า

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส ารอง จ านวน ๑ บัญชี เพ่ือใช้ในการคัดเลือกครั้งนี้เท่านั้น 

       ทั้งน้ี  ค าวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ให้ถือเป็นทีสุ่ด 

  ๘.  เงื่อนไขการบรรจุและแต่งต้ัง 
       ๘.๑  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้ได้รับคัดเลือกที่เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐ หากสอบได้จะต้องลาออกจากหน่วยงานสังกัดเดิม เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ โดย
จะเรียกร้องสิทธิใดๆ เป็นพิเศษมิได้ 
       ๘.๒  การบรรจุและแต่งตั้ง การเลือกต าแหน่ง และการรับอัตราเงินเดือน 
              ๘.๒.๑   ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจชั้นพลต ารวจ รับ
อัตราเงินเดือน ระดับ พ.๑ ขั้น ๑ (๑,๓๖๐ บาท) หรือเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวขอ้งก าหนด ด ารงต าแหน่ง       รองผู้
บังคับหมู่ ประจ าสถานฝึกอบรมต ารวจตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด โดยมีระยะเวลาฝึกอบรม ๑ ปี  
              ๘.๒.๒  ตามข้อ ๘.๒.๑ เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะน าผลคะแนนการสอบของ
การฝึกอบรมมาจัดล าดับในแต่ละสถานฝึกอบรมเพ่ือเข้าเลือกต าแหน่งตามหน่วยงานที่เลือกสมัครสอบตาม      ข้อ 1   
ในสังกัดต ารวจภูธรภาค 4 หรือตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด โดยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ต ารวจชั้นประทวนยศสิบต ารวจตรี ด ารงต าแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานปูองกันปราบปราม รับอัตราเงินเดือน 
ระดับ ป.๑ ขั้น 19  (10,760 บาท)  
 ๘.๓  กรณีมีผู้สละสิทธิในการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจหรือไม่มารายงานตัวเพ่ือ
รับการบรรจุตามระยะเวลาที่ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนด หรือในกรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปหรือ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หรือกรณีอื่นใดไม่ครบถ้วนตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร หรือกฎ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกส ารอง จะ
เลื่อนผู้ที่ได้รับคัดเลือกในล าดับส ารองตามล าดับมาทดแทนจนครบจ านวน และเมื่อมีค าสั่งบรรจุเป็นข้าราชการ
ต ารวจ (นักเรียนนายสิบต ารวจ) แล้ว ยังมีผู้สละสิทธิหรือมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่             ได้อีกแล้วแต่
กรณีจะไม่เลื่อนผู้ได้รับคัดเลือกในล าดับส ารองมาทดแทนอีก และถือเป็นการเสร็จสิ้นการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

 /๘.4  การด าเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร… 



๙ 

 

       ๘.4  การด าเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องก่อนการบรรจุ เข้า
รับราชการต ารวจ ต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 80 วัน แต่เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้สอบได้ในภาพรวม  ในการ
ได้เข้ารับราชการต ารวจโดยเร็ว จึงก าหนดให้ด าเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร คุณสมบัติอื่น      ที่
เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการต ารวจแล้วแต่กรณี และหากปรากฏภายหลังว่า    ผู้
ได้รับคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หรือกรณีอื่นใดไม่ครบถ้วน   ตรง
ตามประกาศรับสมัครหรือไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ก าหนด จะถือว่าเป็น                 ผู้ขาด
คุณสมบัติและหมดสิทธิ ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจหรือได้รับการ
แต่งตั้งไปแล้ว จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยต้นสังกัด 
  ๙.  ข้อปฏิบัติ 

       ๙ .๑   ต ารวจภู ธรภาค  4   ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ   ด า เนินการ คัด เลื อก                      
ในรูปคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม ขั้นตอนการ
ด าเนินการสอบได้ก าหนดไว้อย่างรัดกุม ไม่มีผู้ใดสามารถให้ความช่วยเหลือให้สอบได้ อย่าหลงเชื่อหรือ
ยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  หากพบเห็นการกระท าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
หรือทราบว่ามีผู้ใดกระท าการทุจริตดังกล่าว ให้รีบแจ้ง ต ารวจภูธรภาค ๔ ทราบโดยด่วนที่ศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค ๔  หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๔๓๔๖ ๕๗๓๙  ต่อ ๑๕ (ฝุายอ านวยการ) เพ่ือจะได้ด าเนินการตาม
ระเบียบและกฎหมาย     ส่วนกรณีที่มีเหตุสงสัยหรือจะปรึกษาหรือเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในการ
ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ ให้ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๔  
หมายเลขโทรศัพท์   08  1975 1552    หรือ ผู้ก ากับการ ฝุายอ านวยการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๔   
หมายเลขโทรศัพท์   08  ๑๙๘๖  ๕๒๗๘  

  ทั้งน้ี ผู้สมัครคัดเลือกที่ทุจริตการสอบหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตการสอบ             จะ

ถูกตัดสิทธิจากการสอบและไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการต ารวจหรือเข้ารับราชการอื่นใดได้อีกตลอดไป 

   ๙.2  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน  ตามผนวก ช. ท้ายประกาศน้ี และหากตรวจพบว่า     

มีผู้ทุจริตหรือได้ปฏิบัติผิดไปจากระเบียบฯ นี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามจะถือว่าสอบไม่ผ่านทุกขั้นตอน    

และจะด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน   

             ๙.3  ด้วยปรากฏว่าในการสอบข้อเขียนครั้งที่ผ่านมา มีผู้ระบายรหัสชุดข้อสอบ        ใน

กระดาษค าตอบผิดพลาดเป็นจ านวนมาก ท าให้เสียสิทธิในการสอบ จึงให้ระมัดระวังและตรวจสอบ      การ

ระบายรหัสชุดข้อสอบให้ถูกต้อง ตามรายละเอียดและตัวอย่างในผนวก ช. ท้ายประกาศนี ้

 

/๙.4  ประกาศต่าง ๆ ของต ารวจภูธรภาค 4… 
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ผนวก ก. 
  หน้า ๑ ใน ๒ หน้า 

ท้ายประกาศ   ต ารวจภูธรภาค 4    ลงวันที่   ๑๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

-------------------------------------------- 

ผู้สมัครสอบที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด           
ดังน้ี 
  ๑.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  ๒.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๓.  ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๔.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
  ๕.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น 
  ๖.  ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  ๗.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๘.  ไม่ เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่ สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๙. ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๑๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ 
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือกฎหมายอื่น 
   ๑๑. ไม่เป็นผู ้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น       
 ๑๒. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 ๑๓. ถ้าเป็นผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ต้องลงบัญชีทหาร
กองเกินตามกฎหมายนั้นแล้ว 
      ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ได้แก่ ทหารกองประจ าการ
(ทหารเกณฑ์) ผู้ที่ได้รับหมายเรียกให้เข้ารับราชการทหารกองประจ าการในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
ฯลฯ เป็นต้นไป 
       ไม่เป็นผู ้ที ่อยู ่ในระหว่างการผ่อนผันการตรวจเลือกและไม่มีภาระทางทหารตาม
ประกาศรับสมัคร ข้อ 2.7 
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ผู้สมัครสอบต้องไม่เป็นโรคหรืออาการ ดงันี ้

๑.  รา่งกายผิดปกติ  หรือพิกลรูป  หรือพิการ 
๑.๑ ศีรษะและหนา้ผิดรูปจนดนู่าเกลียด 
๑.๒  รูปวิปริตต่าง ๆ (MALFORMATION)  ของริมฝปีาก  หรือ จมูก เชน่ ปาก หรอื จมูกแหว่ง   
       รมิฝีปากแบะ  เชดิ  หรือหุบไม่ลงจนน่าเกลียด 
๑.๓  ซอกคอหรือซอกรักแรต้ิดกัน 
๑.๔  แขนขา 
   ๑.๔.๑  ยาวไม่เท่ากันหรอืผิดรปูจนมองเห็นได้ชดัเจน 
   ๑.๔.๒  โค้งเข้าหรือโค้งออก 

    ๑.๔.๓  บิดเก 
๑.๕  มือหรือเท้า 
   ๑.๕.๑  บิดเก 

    ๑.๕.๒  นิ้วมือหรือนิว้เท้าด้วน 
   ๑.๕.๓  นิ้วมือหรือนิว้เท้า มีจ านวนมากกว่าหรอืน้อยกว่าปกติ 

    ๑.๕.๔  นิ้วบิดเกและท างานไมถ่นัด 
    ๑.๕.๕  ชอ่งระหว่างนิ้วมอืหรือนิ้วเท้าตดิกนั 
    ๑.๕.๖  มือหรือเท้าผดิรปูจนดนู่าเกลียด 

๒.  กระดูกและกล้ามเนื้อ 
๒.๑  ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนท าใหอ้วัยวะทีต่ิดต่อกบัข้อนัน้ใช้การไมไ่ด้ 

 ๒.๒  ข้อหลวมหลดุบ่อย ๆ  
 ๒.๓  ข้ออกัเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
 ๒.๔  คอเอียงหรือแข็งทื่อ  เนื่องจากกระดกูหรอืกล้ามเนื้อพิการ 
 ๒.๕  กระดกูสันหลังคด  หรอืโกง หรือแอน่ 
 ๒.๖  เท้าปุก  ( CLUB  FOOT )  

๒.๗  กระดกูอักเสบ ( OSTEOMYELITIS ) 
๒.๘  กระดกูหัก  ต่อไม่ตดิ  หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป 
๒.๙  กล้ามเนื้อสว่นใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ 
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๓.  ผิวหนัง 
๓.๑  โรคผิวหนงัทุกชนิดซึ่งเป็นที่นา่รังเกียจแก่ผู้อื่น 
๓.๒  แผลเรื้อรงัของผิวหนงัซึ่งยากต่อการรกัษา 
๓.๓  เนือ้งอก (NEOPLASM)  ทีห่นา้ มขีนาดวัดเสน้ผา่ศูนย์กลางตัง้แต่หา้เซนติเมตรขึน้ไป 
๓.๔  คนเผือก 

๔.  ตา หู คอ จมูก 
๔.๑  ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด 
๔.๒  ต้อกระจก 
๔.๓  แผลเป็นทีต่าหรือกระจกตาด าขุน่  จนสามารถตรวจพบได้ดว้ยตาเปล่า 
๔.๔  ลูกตาสั่น 
๔.๕  หนังตาตก  หรอืหนังตาม้วนออกนอก  หรือหนังตาม้วนเขา้ใน 
๔.๖  หนังตาแหวง่จนเสียรปู 
๔.๗  หนังตาปดิไม่สนิท 
๔.๘  ถุงน้ าตาอักเสบเรื้อรงั 
๔.๙  ต้อเนื้องอกเข้าไปในลกูตาด าเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร 
๔.๑๐  ตาโปนจนเหน็ได้ชดัแลดนู่าเกลียด 
๔.๑๑  ต้อหนิ 
๔.๑๒  ช่องหนังตา  (PALPEBRAL  FISSURE)  กว้างไม่เท่ากนัจนดูนา่เกลียด 
๔.๑๓  เคยผ่าตดักระดูกมาสตอยด์ออกทั้งหมด 
๔.๑๔  หูหนวกหรือไมไ่ด้ยนิตามปกติพิกดั 
๔.๑๕  แก้วหูทะลเุกนิหนึ่งในสามของเสน้ผ่าศนูย์กลาง 
๔.๑๖  หูน้ าหนวกมหีนองเรือ้รัง 

๕.  ฟัน 
๕.๑  ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
๕.๒  มีรากฟันเหลืออยู่ในชอ่งปากมากกว่าสามซี ่
๕.๓  ไมม่ีฟันเกนิกว่าห้าซี ่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนทีเ่รียบร้อยแลว้ 
๕.๔  เปน็โรคปริทันต์จนเหน็ลักษณะอาการได้ชัดเจน 
๕.๕  การขบฟนัผิดปกตอิย่างมากจนขดัต่อการเคี้ยวอาหารหรือท าให้รูปลกัษณ์ของใบหน้า 
เปลี่ยนไปอย่างเหน็ได้ชัด 
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๖.  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
๖.๑  หวัใจเตน้เรว็กว่าหนึ่งรอ้ยสิบครั้งต่อนาที  หรือช้ากว่าสี่สิบห้าครั้งต่อนาที  หรือมี เอ.วี.บล้อค 

  ( A.V.BLOCK )  หรอืเตน้ผิดปกติชนิดออร์ควิล่ารไ์ฟบริลเลชั่น  หรือออร์ควิล่าร์ฟลัตเตอร์ 
๖.๒  ความดนัเลือดสูงกว่า  ๑๔๐/๙๐  มิลลิเมตรปรอท 
๖.๓  ลกัษณะแสดงทาง อี.ซ.ีจี. ผิดปกต ิ
๖.๔  หวัใจมีขนาดโตมากผดิปกต ิ
๖.๕  หวัใจพิการแต่ก าเนดิ 
๖.๖  หวัใจวายและมีเลอืดคัง่ 
๖.๗  เสียงของหวัใจ  ( รัว่/ตบี )  ผิดปกติ  ( ORGANIC MURMUR ) 
๖.๘  อนวิรซิึมของหลอดเลือดใหญ่ 
๖.๙  หลอดเลือดด าขอดอยูท่ี่ถุงอัณฑะ  ขา  หรอืแขน  ซึ่งเป็นมากจนเหน็ได้ชัด 

๗.  ระบบหายใจ 
๗.๑  หลอดลมอกัเสบเรื้อรัง 
๗.๒  ถุงลมโปุงพอง 
๗.๓  มีน้ า  หรอืหนอง  หรอืลม  ในช่องเยือ่หุ้มปอด 
๗.๔  วัณโรคปอดในระยะอนัตราย 
๗.๕  โรคหดื 
๗.๖  ปอดอักเสบ 

8. ระบบทางเดินอาหาร 
 8.1 ตับหรือม้ามโต ซึง่ตรวจพบโดยการใช้มือคล า 
 8.2 ตับแขง็ 
 8.3 ฝีทีต่ับ 
 8.4 ดีซา่น 
 8.5 ท้องมาน 
 8.6 รูแผลเรื้อรงัจากฟีสตูลา หรือไซนัสที่ผนังหน้าทอ้ง 
 8.7 ไส้เลื่อนทุกชนิด 
 8.8 ริดสดีวงทวารหนักทีเ่หน็ได้ชัด 
 8.9 ทวารหนกัอักเสบ หรือส่วนสดุท้ายของล าไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนกั 
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          8.10 ฝีคัณฑสูตร 

๙.  ระบบทางเดินปัสสาวะ  อวัยวะสืบพันธุ์  รวมทั้งกามโรค 
๙.๑  ไตหรือกรวยไต  อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรอืพอง 
๙.๒  นิว่ที่ไตหรือท่อไต 
๙.๓  องคชาตถิูกตัดหรือขาด 
๙.๔  ถุงน้ าที่ลกูอัณฑะ 
๙.๕  ลูกอัณฑะอกัเสบ  หรอืท่ออสุจิอักเสบ 
๙.๖  กามโรค 
๙.๗  กะเทย  ( HERMAPHRODISM ) 
๙.๘  ฝังมกุที่อวัยวะเพศ 
๙.๙  หนังหุม้ปลายอวัยวะเพศตีบแคบ 
๙.๑๐  ลูกอัณฑะไม่ลงถงุ  ยกเว้นจะได้รบัการผ่าตดัรกัษามาแลว้ 

๑๐. ระบบจิตประสาท 
๑๐.๑  โรคจติ  ( PSYCHOSIS )  ทุกประเภท 
๑๐.๒  โรคประสาทอย่างรนุแรง 
๑๐.๓  เป็นใบ ้หรอืพูดไม่ชดั หรือพูดตดิอ่าง 
๑๐.๔  ปญัญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม 
๑๐.๕  อมัพาตหรือการเคลือ่นไหวผดิปกต ิ
๑๐.๖  โรคลมชัก  ( EPILEPSY ) 

๑๑.  เบ็ดเตล็ด 
 ๑๑.๑  โรคคอหอยพอกเป็นพิษ  ( THYROTOXICOSIS ) 
 ๑๑.๒  โรคเก๊าท ์
 ๑๑.๓  โรคอว้นพีจากต่อมไทรอยด์ผดิปกติ  ( MYXEDEMA ) 
 ๑๑.๔  เบาหวาน 
 ๑๑.๕  รา่งกายโตผดิปกต ิ ( ACROMEGALY ) 

๑๑.๖  โรคอว้นพี ( OBESITY )  ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย  ( BODY MASS INDEX )   
         ตัง้แต่สามสบิห้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป 
๑๑.๗  โรคของเลอืด  และอวัยวะก่อก าเนดิเลือด  ( DISEASES OF BLOOD AND BLOOD          



๑๗ 

 

ผนวก ข. 
  หน้า 5 ใน 9 หน้า 

ท้ายประกาศ   ต ารวจภูธรภาค 4    ลงวันที่    15   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 
-------------------------------------------- 

         FORMING ORGANS )  ผดิปกติอยา่งถาวร  และอาจเปน็อนัตราย 
๑๑.๘  โรคติดเชื้อ  หรือโรคเกิดจากปาราสติ 

          ๑๑.๘.๑  โรคเรื้อน  ( LEPROSY ) 
         ๑๑.๘.๒  โรคเทา้ช้างในระยะที่ปรากฏอาการเปน็ที่น่ารังเกียจแก่สงัคม 
         ๑๑.๘.๓  โรคคดุทะราด  หรือรองพื้น  ( YAWS ) 
         ๑๑.๘.๔  โรคติดเชื้อเรื้อรงัระยะแสดงอาการรุนแรง  ซึ่งไม่สามารถรักษาใหห้ายขาดได้ 

          ๑๑.๘.๕  โรคเอดส ์
 ๑๑.๙  เนื้องอก 

         ๑๑.๙.๑  เนื้องอกไมร่้ายที่มีขนาดใหญ ่
         ๑๑.๙.๒  เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเปน็ที่อวัยวะใด 

๑๒.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
๑๓.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
๑๔.  โรคหรืออาการอื่นใด  ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ                
       เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการต ารวจ 
หมายเหตุ 1.  โรคหรืออาการดังกล่าวตาม ผนวก ข. ข้อ 1-14 และรายละเอียดที่เก่ียวข้องเป็นไปตามที่
คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ เป็นผู้ก าหนดตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของการเป็นข้าราชการต ารวจ พ.ศ. 2547  
 2.  การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการ
ตามที่ก าหนดไว้  ถือว่าผ่าน  ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่ก าหนดไว้  ถือว่าไม่ผ่าน และผลการตรวจร่างกาย
จากคณะกรรมการแพทย์น้ีให้ถือเป็นที่สุด 
 3.  กรณีผู้สมัครสอบที่จะมาเข้ารับการตรวจร่างกายตามก าหนดและเป็นผู้ที่เคยมีประวัติการ
รักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคหรืออาการในผนวก ก. และ ข. มาก่อนและหายเป็นปกติแล้ว ให้น าประวัติ
และใบรับรองแพทย์เก่ียวกับการรักษาที่หายเป็นปกติดังกล่าว มายื่นในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพ่ือ
ให้ผลการวินิจฉัยการตรวจโรคหรืออาการตามก าหนดเป็นไปโดยถูกต้องและเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์
ของผู้สมัครสอบเอง 
 4.  คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ ไม่รับผลการตรวจจากสถาบันการแพทย์อื่นใด
และไม่รับผลการตรวจใดๆ ที่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจเป็นผู้ตรวจในช่วงที่
หน่วยสอบก าหนดระยะเวลาไว้ในการตรวจร่างกายของการคัดเลือกครั้งน้ี 

5. รายละเอียดเก่ียวกับการตรวจร่างกายเพ่ิมเติม คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ 
ในข้อ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 และ 11 

๑. ร่างกายผดิปกติ หรือพิกลรปู หรือพิการ 
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1.1 ศีรษะและหน้าผดิรปูดูจนนา่เกลียด 
    ๑.๒  รูปวิปริตต่าง ๆ (MALFORMATION)  ของริมฝปีาก  หรือ จมูก  
    เช่นปาก หรือ จมูกแหว่งริมฝีปากแบะ  เชิด  หรือหบุไมล่ง 
 -  รวมถึงความผิดปกติชนดิเพดานโหว่ 
    ๑.๓  ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน  
           - การขยับของคอหรือไหล่ หากเป็นน้อยขยับได้ปกติ ให้ถือว่า ผ่าน 
                  - หากเป็นมาก เห็นชัดเจนและขยับได้ไม่เต็มที่ ก้ม เงย หมุนเอียงคอ 
    ขยับไหล่ยกได้ไม่สุด เกาหลังได้ไม่ถึงกลางหลัง ให้ถือว่า ไม่ผ่าน  
    ๑.๔  แขน ขา 
             ๑.๔.๑  ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน 
             - ขายาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกนิ ๒ เซนติเมตร และเดินกะเผลกชัด    
   วัดโดยนอนวดัจากสะดอืไปยงัตาตุม่ดา้นในทั้ง ๒ ขา้ง ต้องนอนตวัตรง 
   ไม่บดิเอียง 
              - แขนยาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจาก 
     กระดูกหัวไหล่ (Acromion) ถึงปลายนิ้วกลาง ขณะที่ข้อ 
     ไหล่หุบเข้าและข้ออื่นอยู่ในท่ากลาง (Neutral Zero Position)  
                      ๑.๔.๒  โคง้เข้าหรือโค้งออก  
      - เข่าโค้งออก เข่าโกง ประมาณความกว้าง ๔ นิ้วมือ  
     (7- 8 เซนติเมตร)ยืนตรง  ฝ่ามือ ๔ นิ้ว สอดผ่านได้   
      - เข่าชิด ปลายเท้าจะห่าง ( Valgus Knee ) หากห่างกัน 
     เกิน ๔ นิ้วมือ(7- 8 เซนติเมตร) ที่ตาตุ่มด้านใน   
      - แขนคอก ( CubitusVarus ) 
     1.4.3 บิดเก    
    ๑.๕  มือหรือเท้า 
     ๑.๕.๑  บดิเก 
      - โดยดูจากการท างานของมอืและเท้า  มือก าแบ             
     กระดกข้อมือ  ท าวันทยหตัถ์ไมไ่ด้ 
     ๑.๕.2  นิ้วมอืหรอืนิว้เท้าด้วน 
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      ๑.๕.3  นิ้วมือหรือนิ้วเทา้ มีจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ 

                                                  ๑.๕.๔  นิว้บดิเกและท างานไมถ่นดั  
               - โดยดูจากการท างานของมือและเท้า มือก าแบ กระดก 
     ข้อมือ ท าวนัทยหตัถไ์มไ่ด ้
     ๑.๕.5  ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิว้เท้าติดกัน  
   ๑.๕.๖  มือหรือเท้าผิดรูป 
    - กรณีเดินแบะอย่างหนึ่ง และเท้าแบนไม่มีอุ้งเท้า 
   ซึ่งเป็นแบบติดแข็ง  (Rigid type)  หรือแบบยืดหยุ่น           
   ขั้นรุนแรง(Severe Flexible type) พิสูจน์โดยการพิมพ์  
     รอยเท้า และ/หรือ ฟิล์มเอกซเรย์    

   ๒.  กระดูกและกล้ามเนื้อ 
             ๒.1  ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนท าให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้ 
    2.2  ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ 
    2.3  ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
    2.4  คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ 
             ๒.๕  กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น 
    - Scoliosis ใช้การยนื ก้มตวั ให้ล าตวัขนานกบัพ้ืน แลว้ดวูา่หลงับดินนู 
    ขึ้นผิดปกติหรือไม่  
           - กรณเีอกซเรย ์หากพบ Scoliosis ให้ถือว่าไมผ่า่น 
    2.6  เท้าปุก (CLUB FOOT) 
    2.7  กระดกูอักเสบ (OSTEOMYELITIS) 
    2.8  กระดกูหัก ตอ่ไมต่ดิ หรือตดิแลว้แต่มคีวามพิการผดิรูป 
    2.9  กล้ามเนื้อสว่นใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ 
   3.  ผิวหนัง 
    3.1  โรคผิวหนงัทุกชนิดซึ่งเป็นที่นา่รังเกียจแก่ผู้อื่น 
           - รวมถงึเนือ้งอกเล็กๆ เป็นปุุมๆ ที่ผวิหนัง (MOLLUSCUM   
    CONTAGIOSUM) 
           - กรณแีผลเป็น (คีลอยด์) หรือปาน ตามส่วนตา่งๆ ของร่างกาย 
    ที่มีขนาดเกิน 16 ตารางเซนติเมตร 
    3.2  แผลเรื้อรงัของผิวหนงัซึ่งยากต่อการรกัษา 
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             3.3  เนือ้งอก (NEOPLASM) ที่หน้า มีขนาดวดัเส้นผา่ศูนยก์ลางตั้งแต่ 
           หา้เซนตเิมตรขึน้ไป  

                                       3.4  คนเผือก 
   4.  ตา หู คอ จมูก 
    4.4  ลูกตาสั่น (Nystagmus) 
    4.10 ตาโปนจนเห็นได้ชัด 

   ๔.๑๒ ช่องหนงัตา (PALPEBRAL  FISSURE)  กว้างไม่เท่ากันและความ 
    กว้างต่างกันมาก 

  5.  ฟัน 
   5.1  ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
          -  ฟันผตุั้งแต ่5 ซีข่ึ้นไป 

   ๖.  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
    ๖.๑  หวัใจเตน้เรว็กว่า ๑๑๐ ( หนึง่ร้อยสิบ ) ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๔๕  
    ( สี่สิบห้า ) ครั้งต่อนาที หรือมี เอ.วี.บล็อค ( AV Block ) หรือเต้นผิดปกติชนิด
    เอเทรียลไฟบริลเลชั่นหรือเอเทรียลฟลัตเตอร ์
    6.3  ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผดิปกติ  
          -  ซึง่บ่งชีว้่ามีโรคหรือพยาธิสภาพทางหวัใจร่วมดว้ย 
   ๗.  ระบบหายใจ 

   ๗.๔  วัณโรคปอดในระยะอนัตราย 
          - พบความผดิปกติของภาพรังสีปอดทุกระยะ 
   ๗.๖  ปอดอักเสบ 
          - ผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้อยู่ในการวนิิจฉัยของคณะกรรมการ 

    แพทย์ของโรงพยาบาลต ารวจ 
   ๙.  ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค 

   ๙.๑  ไตหรือกรวยไต  อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรอืพอง 
           - ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (ALBUMIN) หรอืน้ าตาล  
    ๙.๘  ฝังมกุที่อวัยวะเพศ  
           - รวมถงึฉดีหรือท าสิง่ผิดธรรมชาติทีอ่วัยวะเพศ 
           - ให้รวมถึงการฉดีสารน้ ามนัหรอืสารสงัเคราะห์อื่นใด เขา้ไปในอวัยวะ
    อื่นใดในร่างกาย 
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หน่วยที่เปิดรับสมัครและคดัเลือกบุคคลภายนอกเขา้เป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ 

1)  กองการสอบ  กองบัญชาการศึกษา (เปิดรับสมัครคัดเลือกให้ กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
กองบัญชาการต ารวจสันติบาล กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด และส านักงานนายต ารวจราชส านัก
ประจ า)           อาคารวิทยาลัยการต ารวจ  เลขที่ ๑๐๐ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
๑๐๙๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2941-0979 ต่อ 106-109 www.rcm.edupol.org 

2)  ต ารวจภูธรภาค 1 ท่ี ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1 เลขที่ 5 หมู่ 2 ต าบลหนองยาว อ าเภอเมือง 
จังหวดัสระบรุี 18000  หมายเลขโทรศัพท์ 0-3622-5225  www.p1.police.go.th 

3)  ต ารวจภูธรภาค 2  ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 2  เลขที่ 102 หมู่ 8 ต าบลบ้านสวน       
อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000  หมายเลขโทรศัพท์ 0-3827-8200-2   www. police.p2.go.th และ  

www.trainingcenter2.com 

4)  ต ารวจภูธรภาค 3 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 3 เลขที่ 41 หมู่  13 ถนนสุรนารายณ์          
ต าบลจอหอ อ าเภอเมือง จังหว ัดนครราชสีมา 30310 หมายเลขโทรศัพท์ 0 -4437-1388 - 9  
www.ppr3.go.th 

5)  ต ารวจภูธรภาค 4 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4  เลขที่ 272 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ          
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4323-6672, 0-4324-5932  
www.police4.go.th 

6)  ต ารวจภูธรภาค 5   ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เลขที่ 145 หมู่ 13  ถนนล าปาง-เชียงใหม่        
ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 52190 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5482-9882, 0-5482-9600  
www.police5.go.th/training 

7)  ต ารวจภูธรภาค 6 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค  6  เลขที่ 837 หมู่ 10 ต าบลนครสวรรค์ตก  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  60000  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5622-1201 - 5  www.police6.go.th 

8)  ต ารวจภูธรภาค 7  ท่ี ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค  7   เลขที่ 109  ถนนข้างวัง  ต าบลพระปฐมเจดีย์  
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3425-4312  www.police7.go.th 

 

 

http://www.rcm.edupol.org/
http://www.p1.police.go.th/
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๒๕ 

 

ผนวก จ. 
 หน้า ๑ ใน 2 หน้า 

ท้ายประกาศ   ต ารวจภูธรภาค 4    ลงวันที่   ๑๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

-------------------------------------------- 
การยื่นหลักฐานเอกสาร  

เอกสารฉบับจริงและหลักฐานต่างๆ ที่ผู้ ไ ด้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและ                         
ให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (รอบสอง) ต้องน ามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่  ดังน้ี 

๑.  ใบสมัคร (สั ่งพิมพ์แบบใบสมัครตนเองจากระบบอินเตอร์เน็ต) ในการรับสมัคร            
และคัดเลือกตามประกาศนี้ และลงลายมือชื่อในช่องที่ก าหนด (ฉบับจริง) 

๒.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมส าเนา จ านวน ๓ ฉบับ 
๓.  ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ ทางราชการ

ออกให้ พร้อมส าเนา จ านวน ๓ ฉบับ   
๔.  ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยต้องมีข้อความระบุ

การส าเร็จการศึกษา และวันที่ท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถานศกึษานั้น  ๆภายในวันปิดรับสมัคร พร้อมส าเนา จ านวน ๓ ฉบับ 
๕.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมส าเนา จ านวน ๓ ฉบับ และหากเป็น

ภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่ส าเร็จก็ได้ เพ่ือยื่นเพิ่มเติม    จ านวน 
๓ ฉบับ 

6.  หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมส าเนา จ านวน ๓ ฉบับ ดงันี ้ 
     6.๑  ทหารกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือส าคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจ าตัว

ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.๘ 
     6.๒  ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร                    

ให้ใช้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.๔๓) ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้ารับการตรวจเลือก (อายุยังไม่ถึง 21 ปี) ให้ใช้ใบส าคัญ (แบบ สด.๙) ส่วนผู้ที่ได้ใช้สิทธิผ่อนผันแล้วหรืออยู่
ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหาร ไม่รับสมัครสอบ 
            6.๓  ผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาทหารชั้นปีที่ ๓  ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอยา่งหนึง่อย่างใดดงัต่อไปนี้ 
                       6.๓.๑ หนังสือส าคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจ าตัวทหารกองหนุน 
ประเภทท่ี ๑ หรือ 

            6.๓.๒ หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร 
ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการและเลขเครื่องหมาย              แสดง
ว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ในหนังสือส าคัญนั้นแล้ว 
            ในกรณีหนังสือประจ าตัวแสดงวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีหลักฐานประทับ      
วันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการ และเลขเครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑   
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๒๗ 

 

ผนวก ฉ. 
 หน้า  ๑  ใน   3  หน้า 

ท้ายประกาศ   ต ารวจภูธรภาค 4    ลงวันที่    ๑๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 
-------------------------------------------- 

วิธีการคัดเลือก 

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถ  ด้วยวิธีสอบข้อเขียน  ข้อสอบแบบปรนัย  ๔ ตัวเลือก  จ านวน  ๑5๐ ข้อ   
    ๑๕๐ คะแนน  ใช้เวลาท าข้อสอบ  3 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

  ๑.๑ ความสามารถทั่วไป     จ านวน    40    ข้อ 
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจ านวน โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหา                
ทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอ่ืนที่เหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
อุปมาอุปไมยอนุกรมและมิติสัมพันธ์  ความสามารถในการคิดเชิ งจ านวน ประกอบด้ วย คณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน                              
ได้แก ่การค านวณขั้นพ้ืนฐาน เปอร์เซ็นต์  ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสมการ                  เซต 
ตรรกศาสตร์ และสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัด การกระจาย 
 ๑.๒ ภาษาไทย      จ านวน    ๒๕    ข้อ 
  ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน              
การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยค า ส านวน การใช้ค าให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์             
และความนิยม การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ                
การพิจารณาเลือกใช้ภาษา ในงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ  

 ๑.๓ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   จ านวน    40   ข้อ 
 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพ่ือจับใจความ (Reading for Comprehension) ค าศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้าง
ของประโยคต่างๆ (Structure Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น 

 ๑.๔ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน    ๒5   ข้อ 
 ทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสารข้อมูล           ผ่าน
เครือข่ายต่าง ๆ 

 ๑.๕ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้    จ านวน    10   ข้อ 
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑.6 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม   จ านวน    10   ข้อ 
 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต     ใน
สังคมและการปฏิบัติงาน 
๒. การทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
 2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  ดังนี้    
  (1) ว่ายน้ า  ระยะทาง  25 เมตร ผู้ท าเวลาไม่เกิน ๓0  วินาที ถือว่า ผ่าน 
   จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป 
  (2)   วิ่ง  ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร  ผู้ท าเวลาไม่เกิน  4 นาที  55 วินาที ถือว่า ผ่าน 
   จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป 
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ผนวก ฉ. 
 หน้า  2  ใน   3  หน้า 

ท้ายประกาศ   ต ารวจภูธรภาค 4        ลงวันที่    ๑๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 
-------------------------------------------- 

 2.2 สอบสัมภาษณ์  จะเป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ที่จะแต่งตั้ง  จาก

พฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ความสามารถประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  

ทัศนคติ  ความคิดริเริ่ม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า 

ผู้ ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ สั ม ภ า ษ ณ์ เ ห็ น ว่ า เ ห ม า ะ ส ม จึ ง จ ะ ถื อ ว่ า  ผ่ า น  ผู้ ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 

สอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า  ไม่ผ่าน 

        2.3  การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิตจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการ

ตามที่ก าหนดไว้ ถือว่า  ผ่าน  ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่ก าหนดไว้  ถือว่า  ไม่ผ่าน  และผลการตรวจร่างกายของ

คณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด 

       2.4  การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั ่วไป 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และความเหมาะสมกับต าแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและความประพฤติหรือ

ชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการต ารวจถือว่า ผ่าน  ผู้ที่คณะอนุกรรมการ  พิจารณาคุณสมบัติทั่วไป 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และความเหมาะสมกับต าแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติ ประวัติ และความประพฤติ     หรือ

ชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการต ารวจถือว่า  ไม่ผ่าน   

 ส าหรับผู ้ที ่ม ีประวัต ิทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา คณะกรรมการด าเนินการ คัดเลือกหรือ

คณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จะพิจารณาจากข้อเท็จจริง  และพฤติการณ์แห่งการ

กระท าความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่  รวมทั้งความน่ารังเกียจของสังคมและ

เกียรติของข้าราชการต ารวจ โดยจะน าผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวนที่มีการด าเนินคดีสิ้นสุดในชั้นพนักงาน

สอบสวนแล้ว หรือพนักงานอัยการที่มีค าสั่งไม่ฟูองแล้ว หรือในชั้นศาลที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ในแต่ละคดี     มา

เป็นหลักการและข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี โดยผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญาและมีความ

ประพฤติเสื่อมเสียหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการต ารวจ ตัวอย่างเช่น 

 1)  คดีเกี่ยวกับการเป็นผู้ เสพยาเสพติดและไม่มีหลักฐานการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของ

คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ปล่อยตัวผู้ผ่านการฟ้ืนฟูเป็นหลักฐานที่ทางราชการออกให้ตามมติ 

ค.ร.ม. ที่เกี่ยวข้อง 

 2)  คดีเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเป็นผู้มียาเสพติดตามประเภทที่ก าหนดไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 
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๓๐ 

 

ผนวก  ช. 
 หน้า ๑  ใน  9  หน้า 

ท้ายประกาศ   ต ารวจภูธรภาค 4    ลงวันที่    ๑๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

--------------------------------------------------------- 

ระเบียบเก่ียวกับการสอบขอ้เขียน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและการสอบสัมภาษณ ์ 
ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวชิาชีพ                

หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจเุปน็นักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2557 

๑.  ระเบียบในวันสอบข้อเขียน 
     ๑.๑  อุปกรณ์ที่น าเข้าห้องสอบได้ มี ดินสอด าเบอร์ ๒B ขึ้นไป ส าหรับระบายกระดาษค าตอบ, 

ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า, บัตรประจ าตัวสอบ, บัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ) หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ (ที่ไม่หมดอายุ)  เท่านั้น  ส่วนยางลบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ 

      ๑.๒  ห้ามน าอาวุธ กระดาษหรือต ารา เครื่องค านวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู อุปกรณ์ท าด้วยโลหะทุกชนิด  ท่ี
นอกเหนือ จากข้อ ๑.๑ เข้าในอาคารสอบหรือห้องสอบหรือพ้ืนที่หวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัย                
โดยเด็ดขาด ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้ภายในอาคาร/ห้องสอบ เมื่อเริ่มลงมือสอบแล้ว                    
หากมีการตรวจค้นพบ ถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ                 

     ๑.๓  การแต่งกายของผู้เข้าสอบ โดยก าหนดให้สวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา  
     ๑.๔  เมื่อไปถึงสนามสอบให้ตรวจดูผังที่นั่งสอบที่ติดไว้ว่า สอบห้องใด  ชั้นใด อาคารใด   
     ๑.๕  ถ้ามีปัญหา เช่น หาห้องสอบไม่พบ หรือไม่มีรหัสประจ าตัวสอบในผังที่นั ่งสอบ ฯลฯ          

ให้รีบติดต่อ กองอ านวยการประจ าสนามสอบนั้นๆ ก่อนเวลาเรียกเข้าห้องสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง       
     ๑.๖  ในวันสอบข้อเขียนผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบ คู่กับ บัตรประจ าตัวประชาชน 

หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวน้ันต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ชัดเจน
ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี              
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

     ๑.๗  ในการสอบครั้งนี้ ได้ก าหนดให้ผู้เข้าสอบอยู่ในห้องสอบเพ่ือท าข้อสอบโดยเมื่อเริ่มเวลาสอบแล้ว 
จะไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือมีเหตุสุดวิสัย 
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับให้สอบตก  

๒.  การสอบข้อเขียน 
     ๒.๑  ก าหนดสอบข้อเขียนต้ังแต่ เวลา 13.3๐ น. เป็นต้นไป (ใช้เวลาท าข้อสอบ 3 ชั่วโมง)                

โดยก าหนดให้ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบ ในเวลา ๑๒.0๐ น. ทุกคน เพ่ือด าเนินการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล   
และแนะน าการระบายรหัสชุดข้อสอบในกระดาษค าตอบ ส าหรับผู้มาภายหลังจาก เวลา 13.15 น.                                          
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด                            
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  ๒.๒  ปฏิบตัิตามค าสั่งและค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าทีคุ่มสอบ โดยเคร่งครัด     
     ๒.๓  เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบห้ามพูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก  

และไม่ออกจากห้องสอบ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้องสอบ 

     ๒.๔  ห้ามสูบบหุรี่ในห้องสอบ 
     2.5  ขณะสอบข้อเขียน เจ้าหน้าทีคุ่มสอบจะมีการตรวจคน้ตวัผู้เข้าสอบตามมาตรการปูองกนัการ

ทุจริตสอบโดยตลอดจนกวา่จะเสร็จสิน้ภารกิจการตรวจค้นดงักล่าว 
     ๒.6  จะเริ่มลงมือท าข้อสอบได้  เมื่อหัวหน้าห้องสอบสั่งให้ลงมือสอบแลว้ 
     ๒.7  เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจากโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลาสอบแล้วเจ้าหน้าที่                     

สั่งให้หยุดท าปัญหาข้อสอบต้องหยุดทันที เจ้าหน้าที่จะเดินมารับกระดาษค าตอบและปัญหาข้อสอบคืน    แล้ว
ให้ผู้เข้าสอบลงชื่อส่งกระดาษค าตอบและปัญหาข้อสอบ ถ้าไม่ลงชื่อส่งเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ 

     ๒.8  ปัญหาข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา) 
ห้ามน าออก หรือคัดลอก น าออกนอกห้องสอบเป็นอันขาด ต้องส่งคืนให้ครบทุกหน้าและทุกแผ่น ผู้ใดฝุาฝืน
จะมีความผิดทางกฎหมาย และจะพิจารณาให้หมดสิทธิในการคัดเลือก  

๓.  ห้ามกระท าการทุจริตในการสอบ ผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณ์      
ที่ถือว่าทุจริตในการสอบ  ได้แก่ 

     ๓.๑  น าต าราหรือเอกสารอื่นใดเข้าห้องสอบ น าหรือพยายามน าปัญหาข้อสอบออกนอกห้องสอบ 
     ๓.๒  พูด ถาม ให้สัญญาณ หรือตดิต่อกับผู้สอบอืน่หรือบคุคลภายนอก 
     ๓.๓  ด ูหรือพยายามดคู าตอบจากผู้สอบอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูค าตอบของตน 
     ๓.๔  ไมเ่ชื่อฟังค าแนะน า ค าตักเตือน หรือค าสั่งของเจ้าหนา้ที่คุมสอบ 
     ๓.๕  เปลี่ยนตวัผู้เขา้สอบ หรือใช้บตัรประจ าตวัไมถ่กูต้องตามที่ก าหนด 
     ๓.๖  ตอบปญัหาในกระดาษค าตอบแทนกัน 
     ๓.๗  น าโทรศัพท์มือถือ หรือเครื ่องมือและอุปกรณ์สื ่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท                 

หรือสิ่งของตามที่ก าหนดในข้อ ๑.๒ เข้าไปในห้องสอบ หรือในบริเวณเขตหวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัย              
ของสนามสอบข้อเขียนก าหนด เพ่ือใช้หรือจะใช้ทุจริตหรือเพ่ือกรณีอื่นใดในการสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสาร    เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องค านวณเลข นาฬิกาค านวณเลข ฯลฯ เป็นต้น 

     ๓.๘  มีพฤติการณ์อื่น ๆ ที่ช่วยในการตอบปัญหาขอ้สอบอันมิใช่โดยสุจริต หรือชว่ยเหลือผูเ้ข้าสอบ
รายอื่นใหต้อบปัญหาข้อสอบอันมิใชโ่ดยสุจริต 
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 4.  ระเบียบในการกรอกและระบายกระดาษค าตอบ 
 (1)  ตัวอย่างกระดาษค าตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

วันอาทิตย์ที ่ 10  มิถุนายน  2555 

นาย จงรัก  ภกัดี 

วันอาทิตย์ท่ี  1 กันยายน  2556 
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        (๒)  ตัวอย่างการน าเลขรหัสชุดข้อสอบที่ปกปัญหาข้อสอบ มาระบายลงในกระดาษค าตอบตามช่องที่ก าหนด 
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      ๔.๑  ให้ตรวจดูว่ากระดาษค าตอบมีรอยด่างด า  สกปรก  หรือย่นยับ  ฉีกขาด   หรือไม่               
ถ้ากระดาษค าตอบมีรอยด่างด า  สกปรก  หรือย่นยับ  ฉีกขาด  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพ่ือขอเปลี่ยน     
และให้รอค าชี้แจงในการท าความเข้าใจการระบายรหัสประจ าชุดข้อสอบให้ชัดเจน 

       ๔.๒  ให้ตรวจดูว่าค าน าหน้าชื่อ ชื่อ – สกุล และ เลขที่ระบายในช่องรหัสประจ าตัวสอบ (9 หลัก)               
ในกระดาษค าตอบหน้าแรก ตรงกับรหัสประจ าตัวสอบของผู้เข้าสอบหรือไม่ หากไม่ถูกต้องตรงกันให้แจ้ง                      
เจ้าหน้าที่คุมสอบเพ่ือขอเปลี่ยนกระดาษค าตอบส ารองใหม่ให้ถูกต้อง ซึ่งก าหนดให้ผู้ เข้าสอบต้องใช้                                
กระดาษค าตอบท่ีมีเลขรหัสประจ าตัวสอบระบาย (9 หลัก) ไว้ตรงกัน กับรหัสประจ าตัวสอบหรือต้องเป็น
กระดาษค าตอบส ารองที่เจ้าหน้าที่คุมสอบเปลี่ยนให้เท่าน้ัน พร้อมทั้งต้องรับผิดชอบ การกรอกรายละเอียด    
ที่เกี่ยวข้อง และหากใช้กระดาษค าตอบ ไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้นี้ ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ  

      ๔.๓   ใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกลื่นเท่านั้น เพื่อลงลายมือชื่อในช่องที่ก าหนด 
  ๔.๔  เมื่ อเป ิดผนึ กซองปัญหาข้ อสอบ ให้ ต รวจว่ ามี เ ลข  (๗  หลัก )  รหั สชุ ดข้ อสอบ                              

ที่ด้านล่างซ้ายมือ และให้น าเลขดังกล่าว (๗ หลัก) มาระบายลงในช่องที่ก าหนดในกระดาษค าตอบ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน (ลักษณะเดียวกันกับการระบายรหัสประจ าตัวสอบ) ด้วยดินสอด าเบอร์ 2B ขึ้นไป ให้ถูกต้อง              
โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในแต่ละแถวนั้น จะเริ่มต้นที่เลข 0 และเรียงลงมาเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข  9  
หากระบายผิดถือว่าเป็นการกระท าผิดระเบียบการสอบข้อเขียน โดยจะถือว่ากระดาษค าตอบนั้นเสียและถือว่าสอบตก 

  4.5 กรณีใช้กระดาษค าตอบส ารอง ให้ใช้ปากกาหมึกซึมหรอืปากกาลูกลื่นเท่านั้น           เขียน
ข้อความลงในช่องว่างที่กระดาษค าตอบหน้าแรกด้านบน ได้แก่  1) ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ – สกุล                 2) เลข
ประจ าตัวประชาชน (13 หลัก)  3) สถานที่สอบ  4) ห้องสอบ  5) วัน เดือน ปี  6) รหัสประจ าตัวสอบใน
ช่องว่างสี่เหลี่ยม (9 หลัก) และ ๗) รหัสชุดข้อสอบ (7 หลัก)  แล้วให้ใช้เฉพาะดินสอด าเบอร์ 2B ขึ้นไป ระบายรหัส
ประจ าตัวสอบ และรหัสชุดข้อสอบของตัวเองในช่องวงกลมที่ก าหนด ตามตัวอย่างค าแนะน าที่แสดงไว้ ใน                      
กระดาษค าตอบ (คือระบายให้ด าเข้มเต็มวงเสมอกันหมด) โดยให้ระมัดระวังการระบายรหัสประจ าตัวสอบ 
โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในวงกลมที่ให้ระบายรหัสประจ าตัวสอบแต่ละช่องนั้นจะเริ่มต้นที่เลข 0     
และเรียงลงมาเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 ทุกช่อง (9 หลัก) หากระบายผิดจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบ          
ของผู้เข้าสอบ และจะไม่ตรวจให้คะแนน   

       ๔.6  ห้ามเขียนสิ่งใดลงในกระดาษค าตอบนอกจากที่ก าหนดไว้  อย่าพับ หรือท าให้กระดาษค าตอบ  มี
รอยด่างด า  สกปรก  หรือย่นยับ  ฉีกขาด  มิฉะนั้นจะไม่ตรวจกระดาษค าตอบให้โดยถือว่าเป็นกระดาษเสีย  
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       ๔.7  เมื่อไดร้ับปญัหาข้อสอบแล้วให้ปฏิบตัิ  ดังนี้   

                ๔.7.๑  ตรวจดูปัญหาข้อสอบ ว่ามีครบทุกแผ่น ทุกหน้าหรือไม่ หากพบสิ่งใดบกพร่อง         ให้
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากมีค าสั่งให้ลงมือสอบแล้ว เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนให้โดยเด็ดขาด         
เพราะถือว่าได้ใหเ้วลาตรวจดแูล้วก่อนเริม่ลงมอืท าขอ้สอบ และให้อ่านค าแนะน าที่หนา้ปกของปัญหาข้อสอบให้
เข้าใจครบถ้วนก่อนเริ่มลงมือท าข้อสอบ 
                 ๔.7.๒  ในการตอบปัญหาข้อสอบให้ใช้ดินสอด าเบอร์ ๒B ขึ้นไปเท่านั้น ระบายในข้อ
วงกลมเล็กที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยให้ระบายด าเข้มเต็มวงแต่อย่าให้ล้ าออกไปนอกวง             หาก
ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ลบด้วยยางลบอย่างอ่อนจนสะอาดจริงๆ แล้วระบายใหม่ 

               ๔.7.๓  ขณะตอบปัญหาข้อสอบ หากมีกรณีสงสัยว่าค าถามหรือค าตอบในปัญหาข้อสอบ         
จะผิดหรือบกพร่อง ไม่ต้องถามเจ้าหน้าที่คุมสอบ  แต่ให้ตอบลงไปตามที่เห็นสมควร ห้ามเว้นว่างไว้ กรณีที่มี
ความคลาดเคลื่อนจากปัญหาข้อสอบไม่ถูกต้องหรือค าตอบที่ ให้เลือกตอบไม่ถูกต้อง ทางคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบที่เก่ียวข้อง  จะพิจารณาปัญหาข้อสอบในข้อน้ันๆ โดยจะตรวจให้คะแนนแก่ผู้เข้าสอบทุกคน 

     ๔.๘  เมื่อเจ้าหน้าที่คมุสอบสั่งให้ลงมือสอบแลว้ จะไม่เปลี่ยนกระดาษค าตอบหรือปญัหาข้อสอบให้
อีกโดยเดด็ขาด 

      ๔.๙  กรณีที่ผู้เข้าสอบท าข้อสอบโดยใช้ปัญหาข้อสอบและ/หรือกระดาษค าตอบที่ไม่ใช่ของตน จะ
ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบเองและถือว่าหมดสิทธิในการสอบครั้งนี้หรือเป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ 
3.6  โดยในการตรวจกระดาษค าตอบ คณะกรรมการตรวจกระดาษค าตอบ จะตรวจกระดาษค าตอบให้ตามเฉลย
ค าตอบเท่านั้น ผู้เข้าสอบจะเรียกร้องสิทธิใดๆ นอกเหนือจากระเบียบนี้มิได้ หรือหากเป็นกรณีตั้งใจทุจริตสอบ
จะด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและถือว่าสอบตกทุกวิชา 

       ๔.๑๐  ผู้ที่ระบายรหัสชุดข้อสอบผิด ระบายไม่ครบ หรือเกิน ระบายถูกแต่จางเกินไป ระบายรหัส                               
ชุดข้อสอบซ้ ากับผู้อื่น หรือไม่ระบายรหัสชุดข้อสอบ หรือระบายด้วยเครื่องเขียนอย่างอื่น หรือท าให้กระดาษค าตอบ                   
มีรอยด่างด า  สกปรก  ย่นยับ  หรือฉีก เป็นเหตุให้เครื่องตรวจกระดาษค าตอบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ว่า
เป็นรหัสชุดข้อสอบใด จะถือว่ากระดาษค าตอบน้ันเสียเกิดจากการกระท าของผู้เข้าสอบเอง และถือว่าเป็น
ผู้สอบตก กรณีที่ระบายค าตอบจาง ระบายค าตอบด าไม่เต็มวง หรือระบายด้วยเครื่องเขียนอย่างอื่นหรือด้วย 
กรณีใดๆ ท าให้เครื่องตรวจกระดาษค าตอบไม่ตรวจให้คะแนนทั้งหมดหรือบางข้อ คณะอนุกรรมการ             
ที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจกระดาษค าตอบจะถือผลตามที่เครื่องตรวจกระดาษค าตอบตรวจให้          
ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะบันทึกแสดงเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน 
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     ๔.๑๑  เนื่องจากมผีู้สมคัรสอบเป็นจ านวนมาก และการสอบครัง้นีเ้ปน็ข้อสอบแบบปรนัยจะตรวจบันทึก
คะแนนโดยใช้เครื่องตรวจกระดาษค าตอบ โดยจะถือผลคะแนนตามผลการตรวจของเครื่องตรวจ
กระดาษค าตอบเท่านั้น ส่วนการด าเนินการตรวจกระดาษค าตอบโดยบุคคลจะเป็นการตรวจสอบเครื่องตรวจ
และระบบโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง 

5.  ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
      5.1  การทดสอบสมรรถภาพรา่งกายในการวา่ยน้ า  ดังน้ี 
          5.1.1  ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน               
หรือบัตรประจ าตวัเจ้าหน้าที่ของรฐั โดยบัตรดงักล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูป
ถ่ายและตัวอักษร  เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี            จะ
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

 5.๑.๒   ผูเ้ข้าทดสอบต้องแต่งกายชุดว่ายน้ าสากล 
      5.1.๓  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบรายใด จับลู่ เกาะลู่ สาวลู่ ว่ายข้ามลู่             
หรือให้ผู้อื่นช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุงตัว ดันหรือดึง หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ                          
ในกรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายอื่นให้ความช่วยเหลือตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
เช่นเดียวกัน 
      5.1.๔  กรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ า โยนทุ่นหรือห่วงยางหรือวัสดุอื่น
ให้ แล้วผู้เข้าทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดที่เป็นอาการท านองเดียวกัน จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
      5.1.๕  ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่ก าหนดในผนวก ฉ.              
ท้ายประกาศรับสมัคร 

      5.2  การทดสอบสมรรถภาพรา่งกายในการวิ่ง ดังน้ี 
      5.๒.๑  ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบ คู่กับ บัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี   
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
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  5.๒.๒  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสื้อยดื กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้าส าหรบัวิ่ง 
      5.2.๓  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบ จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใด               
ที่เป็นอาการ ท านองเดียวกันนี้กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเส้นทางหรือลัดเส้นทาง ตามที่
ก าหนดให้ทดสอบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
      5.2.๔  กรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายใดให้ความช่วยเหลือ เชน่ ผลัก พยุง ดัน หรือดึงแกผู่้เข้า
ทดสอบด้วยกัน จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเชน่เดียวกัน 
    5.2.๕  ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่ก าหนดใน ผนวก ฉ. 
ท้ายประกาศรับสมัคร 

6. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 
    6.1  ในวันตรวจร่างกายทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบ คู่กับ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือ

บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ชัดเจน 
ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี  จะ
ไม่อนุญาตให้เข้าตรวจร่างกาย 

    6.2  การแต่งกายเป็นไปตามที่ก าหนด รวมทั้งต้องเตรียมสิ่งของที่เกี่ยวข้องไปในวันตรวจร่างกาย
ตามที่ก าหนด 

    6.3  ให้ไปเข้ารับการตรวจร่างกายตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในประกาศรายชื่อผู้สอบ
ผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ประกาศผลสอบข้อเขียน) 

    6.4  กรณีที่เคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคใน ผนวก ก. และ ข. มาก่อนและ
หายเป็นปกติแล้ว ให้น าประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติดังกล่าว มายื่นในวัน
รายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพ่ือให้ผลการวินิจฉัยการตรวจโรคหรืออาการตามที่ก าหนด เป็นไปโดยถูกต้อง 
และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบ 
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ผนวก  ซ. 
 

แบบหนังสือรับรอง 

เขียนที่................................................ 

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

  ข้าพเจ้า.................................................................................................................................... 
ต าแหนง่................................................................สังกัด.....................................................................................
เกี่ยวขอ้งเป็น...................................................................................................................................................... 
กับผู้สมัคร  ขอรับรองวา่ผู้สมัครชื่อ................................................................................................................... 
รหัสประจ าตัวสอบ...........................................................................ซึ่งสมัคร คัดเลือกเข้ารับราชการ                
เป็นข้าราชการต ารวจ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ  ตามประกาศกองบัญชาการศึกษา เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่
เคยมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย และขอรับรองว่าผู้สมัครสอบมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ 
พร้อมนี้ได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองส าเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว 
 
     (ลงชื่อ)..........................................................ผูร้ับรอง 
      (.....................................................) 
     ต าแหนง่........................................................ 
 
หมายเหตุ  ๑.   ผู้ รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการต ารวจยศร้อยต ารวจเอก หรือข้าราชการทหาร  

ระดับยศร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก หรือข้าราชการพลเรือนระดับ ๕ ขึ้นไป           
ซึ่งเป็นข้าราชการประจ า และต้องรับผิดชอบข้อความที่ตนรับรองนั้นทุกประการ 
(เจ้าหน้าที่รฐัวสิาหกิจหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองไม่ได้) 

              ๒.  ที่อยูข่องผู้รบัรองที่สามารถติดต่อได ้
  บ้านเลขที่......................หมู่....... .....ถนน...................................ตรอก/ซอย........................... 
  ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต....................................................... 
  จังหวดั.................................รหสัไปรษณีย์...........................โทร. ............................................ 
 ๓.  ให้สั่งพิมพ์ในระบบอินเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง  

         เขียนดว้ยลายมือของตนเอง 
 

...................................................................... 
 



๔๐ 

 

ผนวก ฌ. 
 
 

      แบบบันทึกข้อมูลบุคคล 

รหัสประจ าตัวสอบ.............................................. 
     เลขประจ าตัวประชาชน   

 ข้อมูลประกอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกผูม้ีวุฒิประกาศนียบัตรประโยค                
     มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรอืประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า  เพ่ือบรรจเุปน็
 นักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.  ๒๕๕7  
  

                                                  ------------------------------------ 
เขียนที่............................................ 

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

เรียน  ผู้ด าเนนิการคดัเลือก 

ตามที่   ข้าพเจ้าได้ยื่นใบสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ เพ่ือบรรจุ                  
เป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ และข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพ่ิมเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ             
และพ้ืนฐานความรู้ของข้าพเจ้า  เพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ชือ่ตวั...........................................................นามสกลุ....................................................... 
(หากเปลี่ยนชื่อหรอืนามสกลุ  ใหน้ าหลกัฐานมาประกอบ) 
       ชื่อ – สกุล  (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................. 
  ๒.  ชือ่เล่น  ชื่อที่เคยใช้อยู่กอ่นเปลี่ยน (ถ้ามี)......................................................................... 
  ๓.  สญัชาติปัจจุบนั.............................................สัญชาตเิมื่อเกดิ............................................ 
ศาสนา................................................. 

๔.  สมัครสอบหลกัสูตร/ต าแหน่ง............................................................................................ 
  ๕.  หลักฐานทางทหาร............................................................................................................ 
  ๖.  ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่...............หมูท่ี่...............ถนน......................................... 
ตรอก/ซอย......................................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต....................................... 
จังหวดั...................................โทรศัพท์................................................. 
      ภูมิล าเนาที่อาศัยในปัจจบุันเลขที่...............หมู่ที่................ถนน......................................... 
ตรอก/ซอย....................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต...................................... 
จังหวดั...................................โทรศัพท์............................................................................................................... 
 
หมายเหตุ  ๑.  ใหก้รอกขอ้ความให้ครบทุกช่อง  ในชอ่งทีป่ระสงค์ไม่กรอกข้อมลูใหข้ดีเครือ่งหมาย ( - ) 
     ๒.  ในช่องที่ถามวา่ เคยหรือไม่เคย  ใหก้รอกข้อความว่า “เคย” หรอื “ไม่เคย 

๑.  ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อมลู 

     ประกอบใบสมคัรด้วยลายมือ 

     ของตนเองและลงลายมือชื่อ         
     ตอ่หน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  ก่อนยื่นข้อมลูใบสมคัรจะต้อง                

ตรวจสอบหลกัฐานตา่ง ๆ            
ให้ครบถ้วน และถกูต้อง 
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๗.  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมนี้       รวม
....................ฉบับ  คือ 

            ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการของบิดามารดาและภรรยา 

    ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้าม)ี 

  ๘.  -  บิดา  (ผู้ให้ก าเนดิ) 
       ชื่อเต็ม...................................................ชือ่สกลุ...........................................ยังมีชวีติอยู่/ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดมิ (ถา้มี)  ......................................................................อาชีพ.................................................................... 
ต าแหนง่......................................................สถานทีท่ างาน................................................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน............................................................................โทรศัพท์.............................................................. 
เชื้อชาติ.......................................สัญชาติเมือ่เกดิ....................................สญัชาติปัจจบุัน.................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่…………………………………..…………ผลคดี......................................................................... 
       -  มารดา  (ผู้ให้ก าเนดิ) 
       ชื่อเตม็..........................................ชื่อสกุล....................................ยังมชีีวติอยู่/ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดมิ (ถา้มี)  .....................................................................อาชีพ..................................................................... 
ต าแหนง่.......................................................สถานที่ท างาน................................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน..........................................................................โทรศัพท์................................................................ 
เชื้อชาติ......................................สัญชาติเมื่อเกดิ.....................................สญัชาติปัจจบุัน.................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพ่งขอ้หา..................................................................................................................(ถา้มี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่…………………………… ………………ผลคดี......................................................................... 
       -  ภรรยาหรือสาม ี
       ชื่อเตม็..........................................ชื่อเดิม (ถ้ามี)................................................................ 
ชื่อสกุลเดิม  .................................................................ชือ่สกุลปัจจุบนั............................................................. 
วัน  เดือน  ปีเกดิ.......................................................ที่เกิด................................................................................ 
เชื้อชาติ.....................................สัญชาติเมือ่เกดิ......................................สญัชาติปัจจบุัน.................................. 
อาชีพ..........................................................................ต าแหน่ง..........................................................................
สถานที่ท างาน.............................................................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน................................................................... 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพ่งขอ้หา..................................................................................................................(ถา้มี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่……………………………………………ผลคดี........................................................................... 
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จังหวดัที่สมรส.................................................................................................................................................... 
การสมรสครัง้ก่อนของผู้สมคัรและคู่สมรสอีกฝาุย.............................................................................................. 
หย่า  เลิกรา้ง...................................................................................................................................................... 

๙.  ประวตัิครอบครวัผู้สมคัรสอบ 
       -  พ่ีนอ้งรว่มบดิา – มารดา 
       (๑)  ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็.........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง...................................................................................................... 
สถานที่ท างาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพ่งขอ้หา..................................................................................................................(ถา้มี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่………………………………………….……ผลคดี....................................................................... 
       (๒)  ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็.........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง...................................................................................................... 
สถานที่ท างาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่………………………………………….……ผลคดี....................................................................... 
       (๓)  ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็.........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง...................................................................................................... 
สถานที่ท างาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาติ............................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่…………………………………….…………ผลคดี....................................................................... 
       (๔)  ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็.........................
อาชีพ.............................................ต าแหน่ง....................................................................................................... 
สถานที่ท างาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่………………………………………….……ผลคดี....................................................................... 
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       (๕)  ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็......................... 
อาชีพ.............................................ต าแหน่ง....................................................................................................... 
สถานที่ท างาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่………………………………….……………ผลคดี....................................................................... 

       -  ญาต ิ (พ่ีน้องของบดิาและมารดา) 
       (๑)  ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็.........................
อาชีพ.............................................ต าแหน่ง....................................................................................................... 
สถานที่ท างาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่……………………………….………………ผลคดี....................................................................... 
       (๒)  ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็.........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง...................................................................................................... 
สถานที่ท างาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรือคดแีพ่งข้อหา..............................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่…………………….…………………………ผลคดี....................................................................... 
       (๓)  ชื่อ......................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเปน็.........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง...................................................................................................... 
สถานที่ท างาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพ่งขอ้หา..................................................................................................................(ถา้มี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่……………………………….………………ผลคดี....................................................................... 
       (๔)  ชื่อ......................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเปน็.........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง...................................................................................................... 
สถานที่ท างาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่………………………………………….……ผลคดี....................................................................... 
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       (๕)  ชื่อ......................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง...................................................................................................... 
สถานที่ท างาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรือคดแีพ่งข้อหา..............................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่………………………………………….……ผลคดี....................................................................... 

๑๐.  บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่ผู้รับรอง  
ญาติ  ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง) 
       (๑)  ชื่อ......................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง...................................................................................................... 
สถานที่ท างาน.................................................................................................................................................. 
       (๒)  ชื่อ......................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง...................................................................................................... 
สถานที่ท างาน.................................................................................................................................................. 
       (๓)  ชื่อ......................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง...................................................................................................... 
สถานที่ท างาน.................................................................................................................................................... 
  ๑๑.  การศึกษา 
         (๑)  จบมัธยมศึกษาตอนตน้โรงเรียน.............................................................................. 
เข้า...............................ออก...................................ผลการศึกษา………………………………………………………………. 

       (๒)  จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่าโรงเรียน.......................................................... 
เข้า...............................ออก...................................ผลการศึกษา………………………………………………………………. 

       (๓)  จบอาชวีะศกึษา  สถานศึกษา................................................................................. 
เข้า...............................ออก...................................ผลการศึกษา………………………………………………………………. 

       (๔)  จบอุดมศึกษาหรอืเทียบเท่า  สถานศึกษา............................................................... 
เข้า..............................ออก....................................ผลการศึกษา………………….…………………………..………………. 

       (๕)  แขนงพิเศษอืน่ ๆ  .................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
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  ๑๒.  ปัจจุบนัประกอบอาชพี......................................ต าแหน่ง................................................ 
สถานที่ท างาน.................................................................................................................................................... 
ถนน......................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต................................................ 
จังหวดั...........................................................โทรศัพท์....................................................................................... 
และได้รบัเงนิเดือน .....................................................................................................................................บาท   
ใครเปน็หวัหน้าหรือผู้บงัคับบัญชา..................................................................................................................... 

๑๓.  ประกอบการงานอื่นๆ  ................................................................................................... 
สถานที่ท างาน.................................................................................................................................................... 
ถนน......................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต................................................ 
จังหวดั....................................................โทรศัพท์...................................รายได้ (ถ้าม)ี...................................... 
 

๑๔.  ประวตัิการรบัราชการ หรือการท างานที่ผ่านมา (ถา้เคยรับราชการ หรอืท างานมาแลว้ 
หลายแห่ง  ให้ระบุทกุแห่งตามล าดบัก่อนหลงั) 
         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม............................................................................................ 
ชนิดของงาน..............................................................เงนิเดือน........................................................................... 
วัน  เดือน  ปีที่เขา้รับราชการหรอืงานที่ท า........................................................................................................ 
ชื่อผู้บังคบับญัชาหรือนายจา้ง............................................................................................................................. 
เหตุทีอ่อก........................................................................................................................................................... 
  ๑๕.  ความรู้พิเศษหรอืความสามารถพิเศษ.............................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  ๑๖.  ถ้าท างานในส านักงานอื่นนอกจากงานราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดในทางงาน 
อย่างใดหรือไม่................................................................ก่ีครัง้............................................................................ 
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร.......................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  ๑๗.  ถ้ารับราชการ เคยถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิัยตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ 
ข้าราชการหรือไม่............................กี่ครั้ง...........................เมื่อใด...........................................ถูกลงโทษหรือไม่
อย่างไร............................................................................................................................................................... 
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  ๑๘.  เคยถูกกล่าวหาหรือถกูฟูองว่ากระท าผิดอาญาหรอืไม่....................กีค่รั้ง........................ 
เรื่องอะไร.............................................................................เมื่อใด..................................................................... 
ถูกลงโทษหรอืไมอ่ย่างไร..................................................................................................................................... 
(ถ้าหากได้รับการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษหรือโทษอย่างอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอ านาจศาล        ก็
ให้ระบุได้ด้วย) 
  ๑๙.  เคยถูกศาลสัง่พิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติลม้ละลายหรอืไม่.................................... 
เมื่อใด................................................................................................................................................................. 
เหตุใดจึงไม่ตอ้งค าพิพากษาให้ล้มละลาย........................................................................................................... 
  ๒๐.  เคยต้องค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่........................................................................... 
เมื่อใด........................................................พ้นคดแีล้วหรอืยัง............................................................................... 
ถ้าพ้นแลว้เมื่อใด................................................................................................................................................... 
  ๒๑.  เคยถูกฟูองรอ้งในคดแีพ่งหรือไม่.........................................กี่เรื่อง.................................... 
เรื่องอะไร.............................................................................เมื่อใด....................................................................... 
ศาลพิพากษาอย่างไร............................................................................................................................................ 
  ๒๒.  เปน็หรือเคยเป็นหนี้สนิผู้ใดจนไดช้ื่อว่าเปน็ผู้มีหนีส้ินล้นพ้นตัวหรือไม่............................... 
............................................................................................................................................................................. 
  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยาเสพติดใหโ้ทษประเภทใดหรือไม่......................................................... 
ถ้าเคยประเภทใด.................................................................................................................................................. 
  ๒๔.  เปน็หรือเคยเป็นสมาชกิในองคก์ารหรือสมาคมหรอืสโมสรในอดตีบา้งหรือไม่..................
สถานทีต่ั้ง............................................................................................................................................................. 
ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรนัน้หรอืไม ่ เมือ่ใด  เพราะเหตุใด.......................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
  ๒๕.  เปน็หรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง  สมาชกิพรรคการเมือง หรือเจา้หน้าที่ 
ในพรรคการเมอืงใดหรือไม่.......................................ชื่อพรรคการเมือง.............................................................. 
สถานทีต่ั้ง........................................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  ข้อความที่กล่าวข้างตน้นีเ้ป็นความจรงิทุกประการและมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 
 
      (ลงชื่อ)  ....................................................ผู้สมัคร 
                 (.................................................) 
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ค าเตือน 
  ๑)  ผู ้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็นผู ้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในข้อมูลประกอบใบสมัครพร้อม
ทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง  ในกรณี  “ไม่เคย”  หรือ “ไม่มี”  ให้
เขียนว่า “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ามใช้การ  “       ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครจะถูกตัด
สิทธิในการเป็นผู ้สอบได้ หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที ่จะถูกด าเนิน
คดีอาญาจนถึงที่สุด 
  ๒)  การปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547         
หรือ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้วแต่
กรณี 
 

 
 
 
 
 




