
  
 

ประกาศต ารวจภูธรภาค 6 
   เร่ือง   รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย     
    หรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนกัเรียนนายสบิต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕7 

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

ด้วยส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  ได้มอบหมำยให้  ต ำรวจภูธรภำค 6  ด ำเนินกำรรับสมัคร    
และคัดเลือกบุคคลภายนอก เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๕7   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๐ แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับข้อ ๒ (1) วิธีกำรคัดเลือก และข้อ ๓ กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ               
ของ กฎ ก.ตร. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกหรือกำรสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำร              
เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และอนุมัติส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ลงวันที่ 4  กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕7              
ท้ำยหนังสือ ส ำนักงำนก ำลังพล ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๑๖1/6459 ลงวันที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕7 และอนุมัติ 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑0 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕7  ท้ำยหนังสือ กองบัญชำกำรศึกษำ        
ด่วนที่สุด ที่ 0034.521/1956 ลงวันที่ 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 ให้ ต ำรวจภูธรภำค 6 ด ำเนินกำรรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๖) หรือประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ โดยใช้วิธีกำรคัดเลือก  จึงประกำศรับสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร 
ผู้ได้รับคัดเลือก จะได้รับกำรบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ โดยได้รับกำรบรรจุเข้ำรับ

รำชกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นพลต ำรวจ รับอัตรำเงินเดือน  ระดับ พ.1 ขั้น 1 (1,360 บำท)                    
ด ำรงต ำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจ ำสถำนฝึกอบรมของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และจะต้องเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมตำมหลักสูตรที่ก ำหนด โดยมีระยะเวลำกำรฝึกอบรม 1 ปี เมื่อส ำเร็จกำรฝึกอบรมแล้วจะได้รับกำร
แต่งตั้งเปน็ขำ้รำชกำรต ำรวจชัน้ประทวน ยศสิบต ำรวจตรี ด ำรงต ำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มสำยงำนปอ้งกนัปรำบปรำม
ในสังกัด ต ำรวจภูธรภำค 6 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ รับอัตรำเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 19 (10,760 บำท) 
จ ำนวน 150 อัตรำ รำยละเอียด ดังนี้ 

1.1  นักเรียนนำยสิบต ำรวจ ในสังกัดต ำรวจภูธรภำค 6 จ ำนวน 150 อัตรำ ใช้อักษรย่อ
ของสายสอบ คือ นสต.1 

/๒.  คุณสมบัติทั่วไป... 
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  ๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 
                     ๒.๑  เป็นบุคคลภำยนอก เพศชาย มีสถำนภำพโสด 
       ๒.๒  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับ
สมัคร  (ต้องเกิดระหว่ำงวันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2530 ถึง วันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2539) 

               ๒.๓  ร่ำงกำยต้องสูงไม่น้อยกว่ำ ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่ำ ๗๗ เซนติเมตร  
  ๒.๔  มีคุณสมบัติทัว่ไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศน้ี 

     ๒.๕  เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้รับประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ำ  โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติ วุฒิกำรศึกษำ                
จำกสถำนศึกษำนั้นๆ ภำยในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 13 สิงหำคม พ.ศ. 2557) 
  ๒.๖  คุณวุฒิกำรศึกษำที่ใช้ในกำรสมัครคัดเลือกดังกล่ำว ต้องเป็นคุณวุฒิกำรศึกษำที่ ก.ตร. 
หรือ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว และถ้ำมีวุฒิสูงกว่ำที่ก ำหนดจะน ำมำเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
  ส าหรับคุณวุฒิที่ไม่ชัดเจน เช่น ชื่อประกาศนียบัตรที่แตกต่างจากประกาศรับสมัคร            
เพ่ือประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานกับสถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขอเอกสาร
ยืนยันว่า  ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสตูรการเรยีนที่เรยีนส าเรจ็มาว่าเป็นไปตามที่ก าหนดตามข้อ ๒.๕ และ ๒.6 
 2.7  ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังน้ี 
         2.7.1  ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหาร     
หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) 
        2.7.2  ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหาร และจะต้อง
เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ 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 ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารที่ไม่ได้เข้ารับการ
ตรวจเลือกทางทหารตามก าหนด  
 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการฝกึวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปี  
ถึง 20 ปี  ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อน
ผัน  เข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหาร สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครน้ีได้  
 ทั้งน้ี ส าหรับทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจ าการ (พ้นจาก
การเป็นทหารเกณฑ์) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ให้มีสิทธิสมัครสอบได้ เน่ืองจากผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามประกาศรับสมัครน้ี จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
      ๒.8  ข้าราชการต ารวจท่ีจะสมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครนี้ จะต้องลาออกจาก
ราชการต ารวจก่อนวันสมัคร 

/2.9  ส าหรับผู้ทีเ่คย... 
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 2.9  ส าหรับผู้ที่เคยกระท าการทุจริตในการสอบเขา้รบัราชการ ไม่มีสิทธสิมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครนี ้
      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 กองบัญชำกำรศึกษำรับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์  
www.policeadmission.org  (เข้ำระบบอินเตอร์เน็ตโดยห้ำมผ่ำน www.google.com) ตั้งแต่ วันที่ 22 
กรกฎำคม – 13 สิงหำคม พ.ศ. 2557 (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ยกเว้น วันที่ 1๓ สิงหำคม พ.ศ. 2557                    
(วันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลำ ๑๖.๓๐ นำฬิกำ  ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบด ำเนินกำร     
คือ  ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 6 เลขที่ 837 หมู่ 10 ต ำบลนครสวรรค์ตก อ ำเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ 60000  โดยก าหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงหน่วยใดหน่วยหน่ึงของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติที่เปิดรับสมัครเท่านั้น   

 ๓.๒  ขั้นตอนการสมัคร 
            ๓.๒.๑  อ่ำนและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประกำศรับสมัครคัดเลือกและขั้นตอน          
กำรกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนท ำกำรกรอกใบสมัคร เนื่องจำกผู้สมัครหนึ่งคนสำมำรถเข้ำระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อสมัครได้เพียงครั้งเดียวและในหน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่ำนั้น โดยจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ 
           ๓.๒.๒ การเข้ าระบบอิน เตอร์ เน็ตเว็บไซ ต์   www.policeadmission.org              
เพื่อเข้ำสมัครให้ด ำเนนิกำรตำมขั้นตอน  ดังนี้ (อ่ำนรำยละเอียดตำมขอ้ 3.2.2 (1) - (9) ให้เข้ำใจชัดเจนก่อน
เริ่มสมัคร) 
                (๑)  เข้ำระบบเพ่ืออ่ำนประกำศรับสมัครให้เข้ำใจในสำระส ำคัญตำมที่ก ำหนด
โดยเฉพำะในเรื่อง  ๑) คุณสมบัติต่ำงๆ ของผู้สมัคร  ๒) คุณวุฒิกำรศึกษำ และให้เตรียมรูปถ่ำยหน้ำตรงครึ่งตัว 
ขนำด ๑ นิ้วเท่ำนั้น หน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำ (รูปถ่ำยสมัครเข้ำท ำงำน) โดยถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน ๑ รูป เพ่ือใช้ในกำรสแกนรูปในขั้นตอนกำรกรอกแบบฟอร์มข้อมูลกำรสมัคร กรณีรูปถ่ำย
ไม่ถูกต้องตำมก ำหนดจะถูกพิจำรณำตัดสิทธิในกำรรับสมัครสอบหรือเข้ำสอบข้อเขียน ทั้งนี้ให้อ่ำนและ     
ท ำควำมเข้ำใจให้ครบถ้วนทั้งหมด 

 (๒)  กรณีที ่เข้าระบบการสมัครและกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการ
สมัครก าหนดให้เลือกสมัครตามประกาศรับสมัครของหน่วยงานต่างๆ (หน่วยที่เปิดรับสมัครและคัดเลือก
นักเรียนนายสิบต ารวจ ตามผนวก ค. ท้ายประกาศน้ี) ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามความต้องการและ
เมื่อสอบได้จะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจประจ าในหน่วยงานน้ัน ส่วนการแต่งต้ังเป็น
ข้าราชการต ารวจ  ชั้นประทวนในหน่วยงานใดภายหลังส าเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะเป็นไปตามที่ก าหนด  

/ในข้อ ๑ ของ... 
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ในข้อ ๑ ของประกาศ    รับสมัครนี้ โดยต้องเข้าสอบข้อเขียนและทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งใน
พ้ืนที่ตามที่หน่วยสอบน้ันก าหนด ดังน้ัน จึงต้องพิจารณาและตัดสินใจให้ถูกต้อง 
                 (๓)  เข้ำระบบกรอกข้อมูลกำรสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่อง
ตำมที่ก ำหนด ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมำยขีด ( - ) 
  (๔)  น ำเฉพำะรูปถ่ำยของผู้ที่จะสมัครสอบที่เตรียมไว้เข้ำเครื่องสแกนเนอร์ 
(โดยไม่ต้องใช้กระดำษวำงรองรูปในเครื่องสแกนเนอร์) เพ่ือสแกนเข้ำระบบไว้ในที่ที่ก ำหนดตำมแบบฟอร์ม
ข้อมูลกำรสมัคร รายละเอียดขั้นตอนการสแกนรูปถ่าย ให้ศึกษาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ในหมวดการสแกนรูป 
  (5)  ตรวจสอบข้อควำมที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลกำรสมัครให้ถูกต้อง        
ครบถ้วน เน่ืองจากเมื่อส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว จะแก้ไขข้อมูลการสมัครอีกไม่ได้       
จึงควรต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเอง 
  (๖)  สั่งพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินที่ธนำคำร ภำยหลังด ำเนินกำรเข้ำระบบ
ส่งข้อมูลกำรสมัคร ทันที 
 (๗)  น ำแบบฟอร์มกำรช ำระเงิน ไปช ำระเงินเฉพำะที่เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย
ทุกสำขำทั่วประเทศภำยใน ๓ วันนับจำกวันที่ส่งข้อมูลกำรสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน หากพ้นก าหนด
อาจถูกพิจารณาการตัดสิทธิในการสมัคร  ทั้งนี้ผู้สมัครสอบทุกคนต้องช ำระเงินแยกเป็นสองรำยกำร ดังนี้              
๑) ค่ำธรรมเนียมสอบ จ ำนวน  ๔5๐ บำท  ๒) ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตและค่ำธรรมเนียมธนำคำร  จ ำนวน  ๓๐ บำท               
โดยก าหนดให้ผู้ที่กรอกข้อมูลการสมัครใน ๓ วันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 1๑, 1๒ และ 1๓ 
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕7) จะช าระเงินได้อย่างช้าที่สุดภายในเวลาที่ธนาคารกรุงไทยปิดรับช าระเงินทุกสาขา
ของวันที่ 1๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7 (วันปิดรับสมัคร) ทั้งน้ี การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ช าระเงิน ที่
ธนาคารเรียบร้อย และได้ด าเนินการตามข้อ (๗)  และ (๘)  ส่วนก าหนดเวลาในการสมัครสอบของผู้สมัคร ให้
ถือ วัน เวลา ที่ช าระเงินที่ธนาคารเป็นเกณฑ ์

                (8 )  หลั งจำกช ำระเงินแล้ ว ๑  วัน  (ตั้ งแต่ เวลำ 12 .00 นำฬิ กำ               
ของวันถัดจำกวันช ำระเงิน) ให้เข้ำระบบอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจ ำตัวประชำชนเพ่ือสั่งพิมพ์ใบสมัคร                
และบัตรประจ ำตัวสอบ (ระบบจะออกรหัสประจ ำตัวสอบ 9 หลักให้โดยอัตโนมัติ) (รำยละเอียดรหัสประจ ำตัวสอบ 
ตามผนวก ง. ท้ายประกาศน้ี) โดยให้ใช้กระดำษ A๔ สีขำว ในกำรพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจ ำตัวสอบ โดยให้
น าบัตรประจ าตัวสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียนคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรฐั ส่วนใบสมัครให้น ามายื่นภายหลงัจากประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เขา้ 
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ทดสอบ ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในวันที่รำยงำนตัวยื่นหลักฐำนเอกสำรเพ่ิมเติม โดยไม่ต้องส่งเอกสำรหรือ
หลักฐำนใดๆ มำยังหน่วยรับสมัครทั้งสิ้น 
              (9)  กรณีท าบัตรประจ าตัวสอบสูญหาย (ก่อนสอบข้อเขียน) ให้เข้ำระบบ
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มพิมพ์ใบสมัคร โดยกรอกเลขประจ ำตัว
ประชำชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบ (ใช้กระดำษ A4 สีขำว) ออกมำเช่นเดียวกับตอนที่สมัคร  
ในครั้งแรกโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ในกรณีเข้ำระบบอินเตอร์เน็ตและมีปัญหำไม่สำมำรถเข้ำระบบกำรสมัครได้ 
หรือกรณีมีปัญหำด้ำนกำรเข้ำระบบต่ำงๆ ให้เข้ำเว็บไซต์ www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มสำรพันปัญหำ
เพ่ือศึกษำขั้นตอนด ำเนินกำรหรืออ่ำนค ำแนะน ำ และหำกไม่สำมำรถเข้ำระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อท ำกำรกรอก
ข้อมูลกำรสมัครได้ ให้รีบติดต่อเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ของบริษัท จันวำณิชย์ จ ำกัด หมำยเลขโทรศัพท์             
๐ ๒๖๓๕ ๓๓๐๔, 0 ๒๖๓๕ ๓๓๒๐, ๐ ๒๖๓๕ ๓๓๕๒ ระหว่ำงเวลำ 08.30-17.30 นำฬิกำ ทุกวันไม่เว้น
วันหยุดรำชกำร  ส่วนกรณีท่ีไม่เข้ำใจในสำระส ำคัญของประกำศรับสมัครให้ติดต่อ ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 6 
หมำยเลขโทรศัพท์ 0 5622 2251  
     การรับสมัครและคัดเลือกตามประกาศรับสมัครน้ี ไม่มีกรณีการให้สิทธิในการ
ขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษ ตามหนังสือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่เก่ียวข้องกับ เรื่อง สิทธิได้รับ
คะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษ แต่อย่างใด  
   การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเอง และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  ดังน้ัน
หากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครน้ันไม่ถูกต้องตามประกาศในการสมัครสอบ และอาจมี
ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา  
   การสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบรับทราบและเข้าใจ          
ในประกาศรับสมัครและผนวกท้ายประกาศ และถือว่าผู้สมัครได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไป         
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครนี้ทุกประการ   

   ๓.3 ก าหนดการส าคัญที่ควรทราบ 
       3.3.1  ข้อแนะน ำและกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติในกำรสอบทำงเว็บไซต์ 
www.policetraining6.com/ และ www.policeadmission.org          

           ๓.3.2  ประกำศรำยชื่อผู้สมัครให้เข้ำสอบข้อเขียน สถำนที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ 
ในวั นที่  22 สิ งหำคม พ.ศ. ๒๕๕7 ทำงอิ นเตอร์ เน็ ต เว็ บไซต์  www.policetraining6.com / แล ะ 

www.policeadmission.org โดยจะต้องนั่งสอบข้อเขียนในพ้ืนที่ของหน่วยสอบที่ได้สมัครสอบไว้ก ำหนด  
  /๓.3.3  สอบข้อเขียน... 
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           ๓.3.3  สอบข้อเขียน ในวนัอำทิตย์ที่ 31 สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๕7 เวลำ ๑3.3๐ - 
๑๖.๓๐ นำฬิกำ (ให้ผู้มำสอบเข้ำห้องสอบ เวลำ 12.00 - 13.15 นำฬิกำ เท่ำนั้น) 
           ๓.3.4  ประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนข้อเขียนและให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสม           
กั บ ต ำแหน่ ง  (รอบ สอ ง )  ใน วั น ที่   8  กั น ย ำยน  พ .ศ . ๒ ๕ ๕ 7   ท ำงอิ น เต อ ร์ เน็ ต  เว็ บ ไซ ต์
www.policetraining6.com/ และ www.policeadmission.org พร้อมกับแจ้งก ำหนดกำร วัน เวลำ สถำนที่

และรำยละเอียดต่ำงๆ เพ่ือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 6  ดังนี้    

    1)  รำยงำนตัว ยื่นหลักฐำนเอกสำรเพ่ิมเติม วัดขนำดร่ำงกำย พิมพ์ลำยนิ้วมือ
เพ่ือตรวจสอบประวัติทำงคดีอำญำตำมที่ก ำหนด รำยละเอียด ตามผนวก จ. ท้ายประกาศ 
    2)  ทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย  (ว่ำยน้ ำ – วิ่ง) 
  3)  ตรวจร่ำงกำย และประกำศรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำย 
 4)  สอบสัมภำษณ์   
 ๓.3.5  ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกส ำรอง  ในวันที่ 24  
ตุ ล ำ ค ม พ .ศ .  ๒ ๕ ๕ 7  ท ำ ง อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  เ ว็ บ ไ ซ ต์   www.policetraining6.com/ แ ล ะ 

www.policeadmission.org 

 ๔.  เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก 
       ผู้สมัครต้องสมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยก าหนดให้สมัครได้ตามประกาศรับสมัคร          
ของต ารวจภูธรภาค 6 และสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงหน่วยใดหน่วยหน่ึงเท่าน้ัน จะเปลี่ยนหน่วย
สอบหรือข้ อมู ลใดๆ ภายหลั งจากวันที่ ส่ งข้ อมู ลการสมั ครทางระบบอิ น เตอร์ เน็ ตแล้ วไม่ ได้                        
และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่จะต้องศึกษำข้อมูล             
และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประกำศรับสมัครคัดเลือกในแต่ละขั้นตอนของกำรสมัครให้ชัดเจน เพ่ือจะได้
เตรียมควำมพร้อมและปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกขั้นตอนตำมประกำศนี้ก่อนกำรสมัครสอบ ซึ่งผู้สมัคร
ต้องรับผิดชอบข้อควำมในใบสมัครและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติต่ำงๆ ตรงตำมที่ประกำศรับสมัครจริง 
ในกรณีที่เกิดกำรผิดพลำดอันเกดิจำกผู้สมัครไมม่ำด ำเนนิกำรใดๆ เกี่ยวกับกำรคัดเลือก หรือมีคุณสมบัติต่ำงๆ 
หรือเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมประกำศรับสมัครก ำหนด จะถูกพิจำรณำตัดสิทธิในกำรเป็นผู้เข้ำรับกำร
คัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกส ำรองแล้วแต่กรณี และหำกมีกรณีปลอมหรือใช้เอกสำร
ปลอมมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่จะถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
 ๕.  วิธีการคัดเลือก  
           ต ำรวจภูธรภำค 6 จะด ำเนินกำรคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้อเขียน เพ่ือทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถ และทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ตำมจ ำนวนผู้ด ำเนินกำรคัดเลือกก ำหนด รำยละเอียด
วิธีกำรคัดเลือกตำมที่ก ำหนดใน ผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี ้

/๖.  เกณฑ์การตัดสิน... 
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 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 ถ้ายังได้คะแนน
ในทุกวิชาเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ช าระเงินค่าสมัครสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าเวลาสมัครสอบพร้อมกัน
ให้ใช้วิธีจับฉลาก โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายน้ า – วิ่ง)  สอบสัมภาษณ์) ตามที่ก าหนดรวม จ านวน  270  
คน  
                       ๖.2  กำรทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง เป็นไปตำมที่ก ำหนด  ใน ผนวก ฉ.              

ท้ายประกาศน้ี  ถำ้ไม่ผ่ำนขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในกำรทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ถือว่าสอบไม่ผ่าน 

 ในกรณีที่มีผู้สอบผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือมีคุณสมบัติ            

ที่เก่ียวข้อง ไม่ครบตามจ านวนอัตราที่ประกาศรับสมัคร ผู้ด าเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความ

เหมาะสมและอาจจะด าเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในล าดับถัดลงไปตามจ านวน                          

ที่ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนด เพื่อให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งเพิ่มเติมก็ได้     

 กรณีที่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะเจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้อง             

กับการด าเนินการคัดเลือก เห็นว่าผู้ เข้ าสอบข้อเขียนรายใด มีพฤติการณ์ อยู่ ในข่ายต้องสงสัย                       

ส่อไปในทางทุจริตเก่ียวกับการสอบข้อเขียน อาจถูกเรียกตัวมาทดสอบหรือด าเนินการโดยวิธีอื่นใด                     

ตามที่ เห็นสมควรภายหลั งวันสอบข้อเขียนได้ และหากสรุปได้ว่ าการเข้าสอบของผู้ ใดเป็นไปโดยทุจริต                       

หรือส่อไปในทางทุจริตเก่ียวกับการสอบข้อเขียน หรือในกรณีที่ ไม่มาเข้าทดสอบเพ่ิมเติมตามก าหนด                    

จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้เข้าสอบและให้หมดสิทธิในการคัดเลือกครั้งน้ี โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

                      ส่วนในกรณีที่มีการทุจริตการสอบหรือส่อไปในทางทุจริตการสอบ ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอน

การสมัครสอบ การสอบข้อเขียน หรือในขั้นตอนอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือกน้ี ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการคัดเลือกรายงานให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกทราบ เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบครั้งน้ี

ทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาใดหรือการสอบขั้นตอนใด ที่เกิดการทุจริตหรือส่อไป 

/ในทางทุจริต... 
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ในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร โดยให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกที่ได้รับมอบอ านาจจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

รายงานพร้อมมีความเห็นเสนอต่อ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เพ่ืออนุมัติหลักการให้ยกเลิกการสอบ

แล้วแต่กรณี ทั้งน้ีหากอนุมัติให้มีการยกเลิกการสอบให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกประกาศแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบ 

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 

       ผู้ได้รับคัดเลือก จะต้องผ่ำนกำรทดสอบตำมวิธีกำรคัดเลือกที่ก ำหนด ตำมข้อ ๕ ทุกขั้นตอน

และเป็นผู้ที่มีผลกำรทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งตำมที่ก ำหนดอยู่ในเกณฑ์ผ่ำน โดยจะประกำศรำยชื่อ

ผู้ได้รับคัดเลือกจำกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดในข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ และจัดท ำบัญชีรำยชื่อ        

ผูไ้ด้รับคัดเลือก โดยเรียงลงมำตำมล ำดับจนครบตำมจ ำนวนที่ประกำศรับสมัคร จ ำนวน ๑ บัญชี และจัดท ำ

บัญชีรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส ำรอง จ ำนวน ๑ บัญชี เพ่ือใช้ในกำรคัดเลือกครั้งนี้เท่ำนั้น 

       ทั้งน้ี  ค าวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ให้ถือเป็นทีสุ่ด 

  ๘.  เงื่อนไขการบรรจุและแต่งต้ัง 
       ๘.๑  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้ได้รับคัดเลือกที่เป็นข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนของรัฐ หำกสอบได้จะต้องลำออกจำกหน่วยงำนสังกัดเดิม เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ 
โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ เป็นพิเศษมิได้ 
       ๘.๒  กำรบรรจุและแต่งตั้ง กำรเลือกต ำแหน่ง และกำรรับอัตรำเงินเดือน 
              ๘.๒.๑   ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับกำรบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจชั้นพลต ำรวจ 
รับอัตรำเงินเดือน ระดับ พ.๑ ขั้น ๑ (๑,๓๖๐ บำท) หรือเป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องก ำหนด ด ำรงต ำแหน่ง       
รองผู้บังคับหมู่ ประจ ำสถำนฝึกอบรมต ำรวจตำมที่ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติก ำหนด โดยมีระยะเวลำฝึกอบรม ๑ ปี  
              ๘.๒.๒  ตำมข้อ ๘.๒.๑ เมื่อส ำเร็จกำรฝึกอบรมแล้ว จะน ำผลคะแนนกำรสอบ
ของกำรฝึกอบรมมำจัดล ำดับเพ่ือเข้ำเลือกต ำแหน่งตำมหน่วยงำนที่ก ำหนด ในสังกัดต ำรวจภูธรภำค 6 หรือตำมที่
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติก ำหนด โดยจะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นประทวนยศสิบต ารวจตรี 
ด ำรงต ำแหนง่ ผู้บังคับหมู ่กลุ่มสำยงำนป้องกันปรำบปรำม รับอัตรำเงินเดือน ระดับ ป.๑ ขั้น 19  (10,760 บำท)  
 ๘.๓  กรณีมีผู้สละสิทธิในกำรบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจหรือไม่มำรำยงำนตัว
เพื่อรับกำรบรรจุตำมระยะเวลำที่ผู้ด ำเนินกำรคัดเลือกก ำหนด หรือในกรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปหรือ
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง หรือกรณีอื่นใดไม่ครบถ้วนตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศรับสมัคร หรือกฎ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกีย่วข้อง ภำยหลังจำกที่ประกำศรำยชื่อเปน็ผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกส ำรองจะ
เลื่อนผู้ที่ได้รับคัดเลือกในล ำดับส ำรองตำมล ำดับมำทดแทนจนครบจ ำนวน และเมื่อมีค ำสั่งบรรจุเป็น
ข้ำรำชกำรต ำรวจ (นักเรียนนำยสิบต ำรวจ) แล้ว ยังมีผู้สละสิทธิหรือมีเหตุไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำที่              
ได้อีกแล้วแต่กรณีจะไม่เลื่อนผู้ได้รับคัดเลือกในล ำดับส ำรองมำทดแทนอีก และถือเป็นกำรเสร็จสิ้นกำรสอบ
คัดเลือกในครั้งนี้  

/๘.4  กำรด ำเนินกำร... 
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       ๘.4  กำรด ำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนเอกสำร คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องก่อนกำรบรรจุ 
เข้ำรับรำชกำรต ำรวจ ต้องใช้ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 80 วัน แต่เพ่ือสิทธิประโยชน์ของผู้สอบได้ในภำพรวม  
ในกำรได้เข้ำรับรำชกำรต ำรวจโดยเร็ว จึงก ำหนดให้ด ำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนเอกสำร คุณสมบัติอื่น      
ที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับกำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรต ำรวจแล้วแต่กรณี และหำกปรำกฏภำยหลังว่ำ    
ผู้ได้รับคัดเลือกรำยใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง หรือกรณีอื่นใดไม่ครบถ้วน   
ตรงตำมประกำศรับสมัครหรือไม่ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ หรือข้อบั งคับที่ก ำหนด จะถือว่ำเป็น                 
ผู้ขำดคุณสมบัติและหมดสิทธิ ในกำรคัดเลือกครั้งนี้ และหำกได้รับกำรบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจหรือ
ได้รับกำรแต่งตั้งไปแล้ว จะต้องถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรโดยต้นสังกัด 
  ๙.  ข้อปฏิบัติ 

       ๙ .๑   ต ำรวจภู ธรภำค  6  ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ งชำติ   ด ำ เนิ นกำรคั ด เลื อก                      

ในรูปคณะกรรมกำร โดยยึดหลักควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเสมอภำค และควำมเป็นธรรม ขั้นตอนกำร

ด ำเนินกำรสอบได้ก ำหนดไว้อย่ำงรัดกุม ไม่มีผู้ใดสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือให้สอบได้ อย่ำหลงเชื่อหรือ

ยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้สอบได้ หำกพบเห็นกำรกระท ำที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต

หรือทรำบว่ำมีผู้ใดกระท ำกำรทุจริตดังกล่ำว ให้รีบแจ้ง ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 6 ทรำบโดยด่วนที่ 

หมำยเลขโทรศัพท์ 0 5622 2251  เพื่อจะได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบและกฎหมำย ส่วนกรณีที่มีเหตุ

สงสัยหรือจะปรึกษำหรอืเพื่อเสรมิสรำ้งควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรรบัสมคัรคัดเลือกครั้งนี้ ให้ติดต่อสอบถำม

ได้โดยตรงที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 6 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 5622 2251   

  ทั้งน้ี ผู้สมัครคัดเลือกที่ทุจริตการสอบหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตการสอบ             

จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการต ารวจหรือเข้ารับราชการอื่นใดได้อีกตลอดไป 

   ๙.2  ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบข้อเขียน  ตามผนวก ช. ท้ายประกาศน้ี และหำกตรวจพบว่ำ     

มีผู้ทุจริตหรือได้ปฏิบัติผิดไปจำกระเบียบฯ นี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามจะถือว่าสอบไม่ผ่านทุกขั้นตอน    

และจะด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน   

             ๙.3  ด้วยปรำกฏว่ำในกำรสอบข้อเขียนครั้งที่ผ่ำนมำ มีผู้ ระบำยรหัสชุดข้อสอบ        

ในกระดำษค ำตอบผิดพลำดเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้เสียสิทธิในกำรสอบ จึงให้ระมัดระวังและตรวจสอบ  กำร

ระบำยรหัสชุดข้อสอบให้ถูกต้อง ตำมรำยละเอียดและตัวอย่ำงในผนวก ช. ท้ายประกาศนี ้

       ๙.4  ประกำศต่ำง ๆ ของต ำรวจภูธรภำค 6 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ซึ่งเกี่ยวกับ      

กำรคัดเลือกครั้งนี้ จะประกำศให้ทรำบทำงอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policetraining6.com/ และ  

/www.police... 
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www.policeadmission.org รวมทั้งจะปิดประกำศไว้บริเวณสถำนที่ ตำมข้อ ๓.๑ และ ๓.๒.2 (๒)            
จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตำมและปฏิบัติให้ถูกต้องตำมประกำศที่ก ำหนด จะอ้ำงว่ำ             
ไม่ทรำบประกำศในภำยหลังมิได้ 

 ส าหรับผู้ สมัครคัดเลือกที่ ประสงค์จะตรวจสอบผลการสอบในขั้ นตอนใด                          
ให้ยื่นค าขอเพ่ือขอทราบผลการสอบได้ที่  ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 ภายในเวลา 15 วัน             
นับแต่วันประกาศผลการสอบในแต่ละขั้นตอน เป็นต้นไป  

 กรณีที่มีผู้สมัครคัดเลือกหรือผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้ง ประกาศรับสมัคร           
ให้ยื่นค าอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้ที่ ต ารวจภูธรภาค 6 ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันประกาศ เป็นต้นไป หาก
พ้นก าหนดไม่มีผู้หน่ึงผู้ใดจะใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าว ถือว่ายอมรับในข้อก าหนดและ
เงื่อนไขทุกประการตามที่ระบุในประกาศรับสมัครฉบับน้ี 

   ประกำศ  ณ  วันที่   15   กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

               พลต ำรวจโท 
                   ( วรศักดิ์  นพสทิธิพร ) 
                         ผู้บญัชำกำรต ำรวจภูธรภำค 6 
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ผู้สมัครสอบที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด           
ดังน้ี 
  ๑.  มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด 
  ๒.  เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๓.  ไม่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  สมำชิกสภำท้องถิ่น  
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
  ๔.  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งใด ๆ ในพรรคกำรเมือง 
  ๕.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำม
พระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น 
  ๖.  ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  ๗.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  ๘.  ไม่ เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด ให้จ ำคุก   เว้นแต่เป็น
โทษส ำหรับควำมผิดที่กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 ๙. ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจหรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
  ๑๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัติ 
ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือกฎหมำยอื่น 
   ๑๑. ไม่เป็นผู ้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัย ตำมพระรำชบัญญัติต ำรวจ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น       
 ๑๒. ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร 
 ๑๓. ถ้ำเป็นผู้มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร ต้องลงบัญชีทหำร
กองเกินตำมกฎหมำยนั้นแล้ว 
      ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร ได้แก่ ทหำรกองประจ ำกำร
(ทหำรเกณฑ์) ผู้ที่ได้รับหมำยเรียกให้เข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำรในวันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 
ฯลฯ เป็นต้นไป 
       ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงกำรผ่อนผันกำรตรวจเลือกและไม่มีภำระทำงทหำรตำม
ประกำศรับสมัคร ข้อ 2.7 

  /๑4. ไม่เปน็ผู.้.. 
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๑๔.  ไมเ่ป็นผู้มีสำยตำผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖) 
๑๕. ไม่เป็นผู้มตีำบอดส ี
๑๖. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น  ไฝ  ปำน  รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่ำง ๆ  ของร่ำงกำย    

ซึ่งมขีนำดใหญ่หรือมำกจนแลดูน่ำเกลียด 
  ๑๗. ไม่เปน็โรคหรืออำกำรใด   ตามผนวก ข.   ทำ้ยประกำศนี ้

 
หมายเหตุ      1.  ผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจวินิจฉัยเป็นที่สุด 
         2.  กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการพิมพ์ลายน้ิวมือเพ่ือตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา จะต้อง
ช าระเงินตามที่ส่วนราชการที่เก่ียวข้องก าหนด เป็นเงินจ านวน 100 บาท และกรณีที่มีสิทธิเข้ารับการ
ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต (เป็นขั้นตอนหน่ึงในการตรวจร่างกาย) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
แพทย์โรงพยาบาลต ารวจก าหนด จะต้องช าระเงินตามที่ส่วนราชการที่เก่ียวข้องก าหนด (เป็นเงินจ านวนไม่
เกิน 1,800 บาท) โดยทั้งสองกรณี จะไม่มีสิทธิเรียกเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

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

                                                    ตรวจแล้วถกูต้อง 

 พลต ำรวจตรี                                                                                                                                                                                                          
 ( นริันดร ์ ดีมี ) 

ผู้บังคับกำรศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 6 
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ผู้สมัครสอบต้องไม่เป็นโรคหรืออาการ ดงันี ้

๑.  ร่างกายผิดปกติ  หรือพิกลรูป  หรือพิการ 
๑.๑ ศีรษะและหนำ้ผิดรูปจนดนู่ำเกลียด 
๑.๒ รูปวิปรติตำ่ง ๆ (MALFORMATION)  ของริมฝีปำก  หรือ จมูก เช่น ปำก หรือ จมูกแหวง่     

ริมฝีปำกแบะ  เชดิ  หรือหบุไม่ลงจนน่ำเกลียด 
๑.๓  ซอกคอหรือซอกรักแรต้ิดกัน 
๑.๔  แขนขำ 

๑.๔.๑  ยำวไมเ่ท่ำกนัหรือผดิรูปจนมองเหน็ได้ชดัเจน 
๑.๔.๒  โค้งเข้ำหรือโค้งออก 
๑.๔.๓  บดิเก 

๑.๕  มือหรือเท้ำ 
๑.๕.๑  บดิเก 
๑.๕.๒  นิ้วมอืหรอืนิว้เท้ำด้วน 
๑.๕.๓  นิ้วมอืหรอืนิว้เท้ำ มจี ำนวนมำกกวำ่หรือน้อยกวำ่ปกติ 
๑.๕.๔  นิ้วบดิเกและท ำงำนไม่ถนัด 
๑.๕.๕  ช่องระหว่ำงนิ้วมือหรือนิว้เท้ำติดกัน 
๑.๕.๖  มอืหรอืเท้ำผดิรปูจนดนู่ำเกลียด 

๒.  กระดูกและกล้ามเนื้อ 
๒.๑  ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนท ำใหอ้วัยวะทีต่ิดต่อกบัข้อนัน้ใช้กำรไมไ่ด้ 

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

๒.๗  กระดกูอักเสบ ( OSTEOMYELITIS ) 
๒.๘  กระดกูหัก  ต่อไม่ตดิ  หรือติดแล้วแต่มีควำมพิกำรผิดรูป 
๒.๙  กล้ำมเนื้อสว่นใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ 
 

/๓.  ผิวหนัง … 
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๓.  ผิวหนัง 
๓.๑  โรคผิวหนงัทุกชนิดซึ่งเป็นที่นำ่รังเกียจแก่ผู้อื่น 
๓.๒  แผลเรื้อรงัของผิวหนงัซึ่งยำกต่อกำรรกัษำ 
๓.๓  เนือ้งอก (NEOPLASM)  ทีห่นำ้ มขีนำดวัดเสน้ผำ่ศูนย์กลำงตัง้แต่หำ้เซนติเมตรขึน้ไป 
๓.๔  คนเผือก 

๔.  ตา หู คอ จมูก 
๔.๑  ตำเหล่จนปรำกฏเห็นได้ชัด 
๔.๒  ต้อกระจก 
๔.๓  แผลเป็นทีต่ำหรือกระจกตำด ำขุน่  จนสำมำรถตรวจพบได้ดว้ยตำเปล่ำ 
๔.๔  ลูกตำสั่น 
๔.๕  หนังตำตก  หรอืหนังตำม้วนออกนอก  หรือหนังตำม้วนเขำ้ใน 
๔.๖  หนังตำแหวง่จนเสียรปู 
๔.๗  หนังตำปดิไม่สนิท 
๔.๘  ถุงน้ ำตำอักเสบเรื้อรงั 
๔.๙  ต้อเนื้องอกเข้ำไปในลกูตำด ำเกินกว่ำหนึ่งมิลลิเมตร 
๔.๑๐  ตำโปนจนเหน็ได้ชดัแลดนู่ำเกลียด 
๔.๑๑  ต้อหนิ 
๔.๑๒  ช่องหนังตำ  (PALPEBRAL  FISSURE)  กว้ำงไม่เท่ำกนัจนดูนำ่เกลียด 
๔.๑๓  เคยผ่ำตดักระดูกมำสตอยด์ออกทั้งหมด 
๔.๑๔  หูหนวกหรือไมไ่ด้ยนิตำมปกติพิกดั 
๔.๑๕  แก้วหูทะลเุกนิหนึ่งในสำมของเสน้ผ่ำศนูย์กลำง 
๔.๑๖  หูน้ ำหนวกมหีนองเรือ้รัง 

๕.  ฟัน 
๕.๑  ฟันผุมำกหลำยซี่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
๕.๒  มีรำกฟันเหลืออยู่ในชอ่งปำกมำกกว่ำสำมซี ่
๕.๓  ไมม่ีฟันเกนิกว่ำห้ำซี ่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนทีเ่รียบร้อยแลว้ 
๕.๔  เปน็โรคปริทันต์จนเหน็ลักษณะอำกำรได้ชัดเจน 
๕.๕  กำรขบฟนัผิดปกตอิย่ำงมำกจนขดัต่อกำรเคี้ยวอำหำรหรือท ำให้รูปลกัษณ์ของใบหน้ำ 
เปลี่ยนไปอย่ำงเหน็ได้ชัด 

/๖.  ระบบหัวใจ ... 
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๖.  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
๖.๑  หวัใจเตน้เรว็กว่ำหนึ่งรอ้ยสิบครั้งต่อนำที  หรือช้ำกว่ำสี่สิบห้ำครั้งต่อนำที  หรือมี เอ.วี.บล้อค 

  ( A.V.BLOCK )  หรอืเตน้ผิดปกติชนิดออร์ควิล่ำรไ์ฟบริลเลชั่น  หรือออร์ควิล่ำร์ฟลัตเตอร ์
๖.๒  ควำมดนัเลือดสูงกว่ำ  ๑๔๐/๙๐  มิลลิเมตรปรอท 
๖.๓  ลกัษณะแสดงทำง อี.ซ.ีจี. ผิดปกต ิ
๖.๔  หวัใจมีขนำดโตมำกผดิปกต ิ
๖.๕  หวัใจพิกำรแต่ก ำเนดิ 
๖.๖  หวัใจวำยและมีเลอืดคัง่ 
๖.๗  เสียงของหวัใจ  ( รัว่/ตบี )  ผิดปกติ  ( ORGANIC MURMUR ) 
๖.๘  อนวิรซิึมของหลอดเลือดใหญ ่
๖.๙  หลอดเลือดด ำขอดอยูท่ี่ถุงอัณฑะ  ขำ  หรอืแขน  ซึ่งเป็นมำกจนเหน็ได้ชัด 

๗.  ระบบหายใจ 
๗.๑  หลอดลมอกัเสบเรื้อรัง 
๗.๒  ถุงลมโป่งพอง 
๗.๓  มีน้ ำ  หรอืหนอง  หรอืลม  ในช่องเยือ่หุ้มปอด 
๗.๔  วัณโรคปอดในระยะอนัตรำย 
๗.๕  โรคหดื 
๗.๖  ปอดอักเสบ 

8. ระบบทางเดินอาหาร 
 8.1 ตับหรือม้ำมโต ซึง่ตรวจพบโดยกำรใช้มือคล ำ 
 8.2 ตับแขง็ 
 8.3 ฝีทีต่ับ 
 8.4 ดีซำ่น 
 8.5 ท้องมำน 
 8.6 รูแผลเรื้อรงัจำกฟีสตูลำ หรือไซนัสที่ผนังหน้ำทอ้ง 
 8.7 ไส้เลื่อนทุกชนิด 
 8.8 ริดสดีวงทวำรหนักทีเ่หน็ได้ชัด 
 8.9 ทวำรหนกัอักเสบ หรือส่วนสดุท้ำยของล ำไส้ปลิ้นออกมำนอกทวำรหนกั 
 8.10 ฝีคัณฑสูตร 

/๙.  ระบบทางเดิน ... 
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๙.  ระบบทางเดินปัสสาวะ  อวัยวะสืบพันธุ์  รวมทั้งกามโรค 
๙.๑  ไตหรือกรวยไต  อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรอืพอง 
๙.๒  นิว่ที่ไตหรือท่อไต 
๙.๓  องคชำตถิูกตัดหรือขำด 
๙.๔  ถุงน้ ำที่ลกูอัณฑะ 
๙.๕  ลูกอัณฑะอกัเสบ  หรอืท่ออสุจิอักเสบ 
๙.๖  กำมโรค 
๙.๗  กะเทย  ( HERMAPHRODISM ) 
๙.๘  ฝังมกุที่อวัยวะเพศ 
๙.๙  หนังหุม้ปลำยอวัยวะเพศตีบแคบ 
๙.๑๐  ลูกอัณฑะไม่ลงถงุ  ยกเว้นจะได้รบักำรผ่ำตดัรกัษำมำแลว้ 

๑๐. ระบบจิตประสาท 
๑๐.๑  โรคจติ  ( PSYCHOSIS )  ทุกประเภท 
๑๐.๒  โรคประสำทอย่ำงรนุแรง 
๑๐.๓  เป็นใบ ้หรอืพูดไม่ชดั หรือพูดตดิอ่ำง 
๑๐.๔  ปญัญำอ่อนหรือภำวะสมองเสื่อม 
๑๐.๕  อมัพำตหรือกำรเคลือ่นไหวผดิปกต ิ
๑๐.๖  โรคลมชัก  ( EPILEPSY ) 

๑๑.  เบ็ดเตล็ด 
 ๑๑.๑  โรคคอหอยพอกเป็นพิษ  ( THYROTOXICOSIS ) 
 ๑๑.๒  โรคเก๊ำท ์
 ๑๑.๓  โรคอว้นพีจำกต่อมไทรอยด์ผดิปกติ  ( MYXEDEMA ) 
 ๑๑.๔  เบำหวำน 
 ๑๑.๕  รำ่งกำยโตผดิปกต ิ ( ACROMEGALY ) 

๑๑.๖  โรคอว้นพี ( OBESITY )  ซึ่งมีดัชนีควำมหนำของร่ำงกำย  ( BODY MASS INDEX )   
         ตัง้แต่สำมสบิห้ำกิโลกรัมต่อตำรำงเมตรขึ้นไป 
๑๑.๗  โรคของเลอืด  และอวัยวะก่อก ำเนดิเลือด  ( DISEASES OF BLOOD AND BLOOD  
         FORMING ORGANS )  ผดิปกติอยำ่งถำวร  และอำจเปน็อนัตรำย 

/๑๑.๘  โรคตดิเชือ้ ... 
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๑๑.๘  โรคติดเชื้อ  หรือโรคเกิดจำกปำรำสติ 
๑๑.๘.๑  โรคเรื้อน  ( LEPROSY ) 
๑๑.๘.๒  โรคเท้ำชำ้งในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นทีน่่ำรงัเกียจแก่สงัคม 
๑๑.๘.๓  โรคคดุทะรำด  หรือรองพืน้  ( YAWS ) 
๑๑.๘.๔  โรคตดิเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอำกำรรุนแรง  ซึง่ไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้ 
๑๑.๘.๕  โรคเอดส ์

๑๑.๙  เนื้องอก 
๑๑.๙.๑  เนื้องอกไม่รำ้ยที่มขีนำดใหญ่ 
๑๑.๙.๒  เนื้องอกร้ำยไมว่่ำจะเปน็ที่อวัยวะใด 

๑๒.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
๑๓.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
๑๔.  โรคหรืออาการอื่นใด  ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ                
       เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการต ารวจ 
หมายเหตุ 1.  โรคหรืออาการดังกล่าวตาม ผนวก ข. ข้อ 1-14 และรายละเอียดที่เก่ียวข้องเป็นไป
ตามที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ เป็นผู้ก าหนดตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของการเป็นข้าราชการต 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 า
ประวัติและใบรับรองแพทย์เก่ียวกับการรักษาที่หายเป็นปกติดังกล่าว มายื่นในวันรายงานตัวเข้าตรวจ
ร่างกาย เพ่ือให้ผลการวินิจฉัยการตรวจโรคหรืออาการตามก าหนดเป็นไปโดยถูกต้องและเพ่ือเป็นการรักษา
สิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง 
 4.  คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ ไม่รับผลการตรวจจากสถาบันการแพทย์อื่นใด
และไม่รับผลการตรวจใดๆ ที่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจเป็นผู้ตรวจในช่วงที่
หน่วยสอบก าหนดระยะเวลาไว้ในการตรวจร่างกายของการคัดเลือกครั้งน้ี 

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

๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรปู หรือพิการ 
 

/๑.1  ศีรษะและ... 
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1.1 ศีรษะและหน้ำผดิรูปดูจนนำ่เกลียด 
    ๑.๒  รูปวิปริตต่ำง ๆ (MALFORMATION)  ของริมฝปีำก  หรือ จมูก  
    เช่นปำก หรือ จมูกแหว่งริมฝีปำกแบะ  เชิด  หรือหบุไมล่ง 
 -  รวมถึงควำมผิดปกติชนดิเพดำนโหว่ 
    ๑.๓  ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน  
           - กำรขยับของคอหรือไหล่ หำกเป็นน้อยขยับได้ปกติ ให้ถือว่ำ ผ่าน 
                  - หำกเป็นมำก เห็นชัดเจนและขยับได้ไม่เต็มที่ ก้ม เงย หมุนเอียงคอ 
    ขยับไหล่ยกได้ไม่สุด เกำหลังได้ไม่ถึงกลำงหลัง ให้ถือว่ำ ไม่ผ่าน  
    ๑.๔  แขน ขำ 
     ๑.๔.๑  ยำวไม่เท่ำกันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน 
             - ขำยำวไม่เท่ำกัน ห่ำงกันเกนิ ๒ เซนติเมตร และเดินกะเผลกชัด    
   วัดโดยนอนวดัจำกสะดอืไปยงัตำตุม่ดำ้นในทั้ง ๒ ขำ้ง ต้องนอนตวัตรง 
   ไม่บดิเอียง 
              - แขนยำวไม่เท่ำกัน ห่ำงกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจำก 
     กระดูกหัวไหล่ (Acromion) ถึงปลำยนิ้วกลำง ขณะที่ข้อ 
     ไหล่หุบเข้ำและข้ออื่นอยู่ในท่ำกลำง (Neutral Zero Position)  
     ๑.๔.๒  โค้งเข้ำหรือโค้งออก  
      - เข่ำโค้งออก เข่ำโกง ประมำณควำมกว้ำง ๔ นิ้วมือ  
     (7- 8 เซนติเมตร)ยืนตรง  ฝ่ำมือ ๔ นิ้ว สอดผ่ำนได้   
      - เข่ำชิด ปลำยเท้ำจะห่ำง ( Valgus Knee ) หำกห่ำงกัน 
     เกิน ๔ นิ้วมือ(7- 8 เซนติเมตร) ที่ตำตุ่มด้ำนใน   
      - แขนคอก ( CubitusVarus ) 
     1.4.3 บิดเก    
    ๑.๕  มือหรือเท้ำ 
     ๑.๕.๑  บดิเก 
      - โดยดูจำกกำรท ำงำนของมอืและเท้ำ  มือก ำแบ             
     กระดกข้อมือ  ท ำวันทยหตัถ์ไมไ่ด ้
     ๑.๕.2  นิ้วมอืหรอืนิว้เท้ำด้วน 
     ๑.๕.3  นิ้วมอืหรอืนิว้เท้ำ มจี ำนวนมำกกวำ่หรือน้อยกวำ่ปกติ 
 

/๑.๕.4  นิว้บดิเก... 
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     ๑.๕.๔  นิ้วบดิเกและท ำงำนไม่ถนัด  
               - โดยดูจำกกำรท ำงำนของมือและเท้ำ มือก ำแบ กระดก 
     ข้อมือ ท ำวนัทยหตัถไ์มไ่ด ้
     ๑.๕.5  ช่องระหว่ำงนิ้วมือหรือนิว้เท้ำติดกัน  
   ๑.๕.๖  มือหรือเท้ำผิดรูป 
    - กรณีเดินแบะอย่ำงหนึ่ง และเท้ำแบนไม่มีอุ้งเท้ำ 
   ซึ่งเป็นแบบติดแข็ง  (Rigid type)  หรือแบบยืดหยุ่น           
   ขั้นรุนแรง(Severe Flexible type) พิสูจน์โดยกำรพิมพ์  
     รอยเท้ำ และ/หรือ ฟิล์มเอกซเรย์    
   ๒.  กระดูกและกล้ามเนื้อ 
    ๒.1  ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนท ำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้กำรไม่ได้ 
    2.2  ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ 
    2.3  ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
    2.4  คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจำกกระดูกหรือกล้ำมเนื้อพิกำร 
    ๒.๕  กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น 
     - Scoliosis ใช้กำรยนื ก้มตวั ให้ล ำตวัขนำนกบัพ้ืน แลว้ดวูำ่หลงับิดนนู
     ขึ้นผิดปกติหรือไม่  
           - กรณเีอกซเรย ์หำกพบ Scoliosis ให้ถือว่ำไมผ่า่น 
    2.6  เท้ำปุก (CLUB FOOT) 
    2.7  กระดกูอักเสบ (OSTEOMYELITIS) 
    2.8  กระดกูหัก ตอ่ไมต่ดิ หรือตดิแลว้แต่มคีวำมพิกำรผดิรูป 
    2.9  กล้ำมเนื้อสว่นใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ 
   3.  ผิวหนัง 
    3.1  โรคผิวหนงัทุกชนิดซึ่งเป็นที่นำ่รังเกียจแก่ผู้อื่น 
           - รวมถงึเนือ้งอกเล็กๆ เป็นปุ่มๆ ที่ผวิหนัง (MOLLUSCUM   
    CONTAGIOSUM) 
           - กรณแีผลเป็น (คีลอยด์) หรือปำน ตำมส่วนตำ่งๆ ของร่ำงกำย 
    ที่มีขนำดเกิน 16 ตำรำงเซนติเมตร 
    3.2  แผลเรื้อรงัของผิวหนงัซึ่งยำกต่อกำรรกัษำ 
    3.3  เนือ้งอก (NEOPLASM) ที่หน้ำ มีขนำดวดัเสน้ผ่ำศูนย์กลำงตัง้แต่ 
    ห้ำเซนติเมตรขึ้นไป 
 

/3.4  คนเผอืก... 
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    3.4  คนเผือก 
   4.  ตา หู คอ จมูก 
    4.1  ลูกตำสั่น (Nystagmus) 
    4.2 ตำโปนจนเห็นได้ชดั 

   ๔.3 ช่องหนังตำ (PALPEBRAL  FISSURE)  กว้ำงไมเ่ท่ำกันและควำม 
    กว้ำงต่ำงกันมำก 

  5.  ฟัน 
   5.1  ฟันผุมำกหลำยซี่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
          -  ฟันผตุั้งแต ่5 ซีข่ึ้นไป 

   ๖.  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
    ๖.๑  หวัใจเตน้เรว็กว่ำ ๑๑๐ ( หนึง่ร้อยสิบ ) ครั้งต่อนำที หรือช้ำกว่ำ ๔๕  
    ( สี่สิบห้ำ ) ครั้งต่อนำที หรือมี เอ.วี.บล็อค ( AV Block ) หรือเต้นผิดปกติชนิด
    เอเทรียลไฟบริลเลชั่นหรือเอเทรียลฟลัตเตอร ์
    6.2  ลักษณะแสดงทำง อี.ซี.จี. ผดิปกติ  
          -  ซึง่บ่งชีว้่ำมีโรคหรือพยำธิสภำพทำงหวัใจร่วมดว้ย 
   ๗.  ระบบหายใจ 

   ๗.1  วัณโรคปอดในระยะอนัตรำย 
          - พบควำมผดิปกติของภำพรังสีปอดทุกระยะ 
   ๗.2  ปอดอักเสบ 
          - ผลภำพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้อยู่ในกำรวนิิจฉัยของคณะกรรมกำร 

    แพทย์ของโรงพยำบำลต ำรวจ 
   ๙.  ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค 

   ๙.๑  ไตหรือกรวยไต  อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรอืพอง 
           - ผลกำรตรวจปัสสำวะมีไข่ขำว (ALBUMIN) หรอืน้ ำตำล  
    ๙.2  ฝังมกุที่อวัยวะเพศ  
           - รวมถงึฉดีหรือท ำสิง่ผิดธรรมชำติทีอ่วัยวะเพศ 
           - ให้รวมถึงกำรฉดีสำรน้ ำมนัหรอืสำรสงัเครำะห์อื่นใด เขำ้ไปในอวัยวะ
    อื่นใดในร่ำงกำย 
    ๙.3  หนังหุ้มปลำยอวัยวะเพศตีบแคบ  
            - ยกเว้นจะได้รับกำรผำ่ตัดรักษำมำแล้ว 

/๑๑. เบ็ดเตล็ด... 
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   ๑๑.  เบ็ดเตล็ด 
    ๑๑.๑  โรคคอหอยพอกเป็นพิษ ( Thyrotoxicosis ) 
     - ให้ใช้กำรตรวจทำงคลินิกและประวัติกำรรักษำ โดยไม่จ ำเป็นต้อง 
    เจำะ Thyroid Function Test เว้นแตห่ำกอำกำรไมค่รบ ให้ยืนยนั 
    ผลกำรวินิจฉัยดว้ยกำรเจำะThyroid Function Test ได ้
    ๑๑.2  โรคอว้นพีจำกต่อมไทรอยด์ผดิปกติ  ( MYXEDEMA ) 
     - รวมถงึเต้ำนมผิดปกติในผูช้ำย ( Gynecomastia ) และควำม 
    ผิดปกตติ่ำงๆ ซึ่งเกดิจำกควำมผิดปกตทิำงฮอร์โมนทำงร่ำงกำย 

   ๑๑.3  โรคของเลอืด และอวัยวะก่อก ำเนดิเลือด  ( DISEASES OF BLOOD 
    AND BLOOD FORMING ORGANS ) ผดิปกติอย่ำงถำวร  และอำจเป็น 
    อันตรำย 
     - โรคโลหิตจำง (Anemia) มีฮีโมโกลบินนอ้ยกวำ่ 9g / dlใน 
    ผู้หญิงและน้อยกว่ำ 10g / dl ในผู้ชำย  หรอื 
     - ควำมสมบูรณข์องเมด็เลือดแดง ( CBC ) พบควำมผิดปกตขิอง 
    ลักษณะเมด็เลือดแดง ( Abnormal Red Blood Cell Morphology)  
    ขนำดของเมด็เลือดแดง (MCV) น้อยกว่ำ 60flทั้งนี้ให้อยู่ในกำรวินิจฉัย 
    ของคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลต ำรวจ 

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

                                                    ตรวจแล้วถกูต้อง 

 พลต ำรวจตรี                                                                                                                                                                                                          
 ( นริันดร ์ ดีมี ) 
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ผนวก ค. 
 หน้ำ ๑ ใน  2 หน้ำ 

ท้ายประกาศ   ต ารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่   ๑๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

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

หน่วยที่เปิดรับสมัครและคดัเลือกบุคคลภายนอกเขา้เป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ 

1)  กองการสอบ  กองบัญชาการศึกษา (เปิดรับสมัครคัดเลือกให้ กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
กองบัญชาการต ารวจสันติบาล กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด และส านักงานนายต ารวจราชส านัก
ประจ า) อำคำรวิทยำลัยกำรต ำรวจ  เลขที่ ๑๐๐ ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
๑๐๙๐๐ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2941-0979 ต่อ 106-109 www.rcm.edupol.org 

2)  ต ารวจภูธรภาค 1 ท่ี ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1 เลขที่ 5 หมู่ 2 ต ำบลหนองยำว อ ำเภอเมือง 
จังหวดัสระบรุี 18000  หมำยเลขโทรศัพท์ 0-3622-5225  www.p1.police.go.th 

3)  ต ารวจภูธรภาค 2  ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 2  เลขที่ 102 หมู่ 8 ต ำบลบ้ำนสวน       
อ ำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000  หมำยเลขโทรศัพท์ 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 ถนนสุรนำรำยณ์          
ต ำบลจอหอ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30310 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 -4437-1388 - 9  
www.ppr3.go.th 

5)  ต ารวจภูธรภาค 4 ที่  ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4  เลขที่ 272 หมู่ 14 ถนนมิตรภำพ          
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0-4323-6672, 0-4324-5932  
www.police4.go.th 

6)  ต ารวจภูธรภาค 5   ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เลขที่ 145 หมู่ 13  ถนนล ำปำง-เชียงใหม่        
ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง 52190 หมำยเลขโทรศัพท์ 0-5482-9882, 0-5482-9600  
www.police5.go.th/training 

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

8)  ต ารวจภูธรภาค 7  ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค  7   เลขที่ 109  ถนนข้ำงวัง  ต ำบลพระปฐม
เจดีย ์ อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0-3425-4312  www.police7.go.th 

9)  ต ารวจภูธรภาค 8   ที่  ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค  8   เลขที่  101 หมู่  3 ถนนพ่อขุนทะเล           
ต ำบลมะขำมเตี้ย อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84000 หมำยเลขโทรศั พท์ 0-7740-542๓-๕  
http://school8.education.police.go.th 

/๑๐)  ต ารวจภธูรภาค 9 … 

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


ผนวก ค. 
 หน้ำ 2 ใน  2 หน้ำ 

ท้ายประกาศ   ต ารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่   ๑๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

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

 
๑0)  ต ารวจภธูรภาค 9 ที ่ กองบังคับการอ านวยการ ถนนแหลง่พระรำม  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสงขลำ   

90000 หมำยเลขโทรศัพท ์0-7431-1161, 0-7431-1146  www.p9.police.go.th 

11)  ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ี ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 53 ถนนสุขยำงค์ ต ำบลสะเตง อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 95000 หมำยเลข
โทรศัพท ์0-7320-3690 www.sochoto.police.go.th 

๑2)  กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เลขที่ 1279  แขวงสำมเสนใน  เขตพญำไท  กรุงเทพฯ  
10400  หมำยเลขโทรศัพท์  0-2279-8250-9, 0-279-9520-34,  0-2278-8000 www.bpp.go.th 

  
 

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

 

                                                   ตรวจแลว้ถกูต้อง 

 พลต ำรวจตรี                                                                                                                                                                                                          
 ( นริันดร ์ ดีมี ) 
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ผนวก ง. 
 หน้ำ 1 ใน 1 หน้ำ 

ท้ายประกาศ   ต ารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่   ๑๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

-------------------------------------------- 
รายละเอียดการให้รหัสประจ าตัวสอบแก่ผู้สมัครสอบ 

 

ตัวอย่าง รหัสประจ าตัวสอบ  (รหัสประจ ำตัวสอบ ๙ หลัก แยกเป็น เลข ๒ หลักแรก คือ หน่วยสอบ เลขหลักที่ 
๓ – ๔ คือ รหัสสำยสอบ  และเลข ๕ หลักหลัง คือ จ ำนวนผู้สมัครสอบ)   

 

 

 

 

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

                                                   ตรวจแลว้ถกูต้อง 

 พลต ำรวจตรี                                                                                                                                                                                                          
 ( นริันดร ์ ดีมี ) 
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หน่วยสอบ รหัสหน่วยสอบ 
รหัสสายสอบ 

หมายเหตุ 
นสต. เทคนิคและอ านวยการ 

บช.ศ. 00 บช.น.2, บช.ส.3, ปส.4 
และ นรป.5 

สทส.8, บ.ตร.9 และ  
สพฐ.10 

 

ภ.๑ 01 นสต.1   
ภ.๒ 02 นสต.1   
ภ.๓ 03 นสต.1   
ภ.๔ 04 นสต.1   
ภ.๕ 05 นสต.1   
ภ.๖ 06 นสต.1   
ภ.๗ 07 นสต.1   
ภ.๘ 08 นสต.1   
ภ.๙ 09 นสต.1   
ศชต. 10 ศชต.6 และ ศชต.7   

บช.ตชด. 12 นสต.1   

หน่วยสอบ ภ.๓ 
สายสอบ นสต.1 

จ านวนผูส้มคัรสอบ 

หน่วยสอบ ศชต. 
สายสอบ ศชต.6 

จ านวนผูส้มคัรสอบ 

หน่วยสอบ บช.ศ. 
สายสอบ สทส.8 

จ านวนผูส้มคัรสอบ 



ผนวก จ. 
 หน้ำ ๑ ใน 2 หน้ำ 

ท้ายประกาศ   ต ารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่   ๑๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

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

เอกสารฉบับจริงและหลักฐานต่างๆ ที่ผู้ ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและ                         
ให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (รอบสอง) ต้องน ามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่  ดังน้ี  

๑.  ใบสมัคร (สั ่งพิมพ์แบบใบสมัครตนเองจำกระบบอินเตอร์เน็ต) ในกำรรับสมัคร            
และคัดเลือกตำมประกำศนี้ และลงลำยมือชื่อในช่องที่ก ำหนด (ฉบับจริง) 

๒.  บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๓ ฉบับ 
๓.  ทะเบียนบ้ำนฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐำนอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้ำนตำมที่ทำงรำชกำร

ออกให้ พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๓ ฉบับ   
๔.  ประกำศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวฒุิที่สถำนศึกษำออกให้  โดยต้องมีข้อควำมระบุ

กำรส ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำนั้น  ๆภำยในวันปิดรับสมัคร พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๓ ฉบับ 
๕.  ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๓ ฉบับ และหำกเป็น

ภำษำต่ำงประเทศให้แปลเป็นภำษำไทยด้วยตนเอง หรือจำกสถำนศึกษำที่ส ำเร็จก็ได้ เพ่ือยื่นเพ่ิมเติม     
จ ำนวน ๓ ฉบับ 

6.  หลักฐำนทำงทหำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๓ ฉบับ ดงันี ้ 
     6.๑  ทหำรกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือส ำคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจ ำตัว

ทหำรกองหนุนประเภทท่ี ๑ หรือบัตรอนุญำตลำ แบบ ๑ ที่อนุญำตให้ลำระหว่ำงรอรับ สด.๘ 
     6.๒  ทหำรกองเกินที่ผ่ำนกำรตรวจเลือกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร                     

ให้ใช้ใบรับรองผลกำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร (แบบ สด.๔๓) ส ำหรับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้ำรับกำรตรวจเลือก (อำยุยังไม่ถึง 21 ปี) ให้ใช้ใบส ำคัญ (แบบ สด.๙) ส่วนผู้ที่ได้ใช้สิทธิผ่อนผันแล้ว
หรืออยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหาร ไม่รับสมัครสอบ 
            6.๓  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวชิำทหำรชั้นปีที่ ๓  ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐำนอยำ่งหนึง่อย่ำงใดดงัต่อไปนี้ 
                       6.๓.๑ หนังสือส ำคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน 
ประเภทท่ี ๑ หรือ 

            6.๓.๒ หนังสือส ำคัญประจ ำตัวแสดงวิทยฐำนะแสดงว่ำได้ส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร 
ชั้นปีที่  ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐำนประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหำรกองประจ ำกำรและเลขเครื่องหมำย              
แสดงว่ำได้ปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทท่ี ๑ ในหนังสือส ำคัญนั้นแล้ว 
            ในกรณีหนังสือประจ ำตัวแสดงวิทยฐำนะดังกล่ำวข้ำงต้น ยังไม่มีหลักฐำนประทับ      
วันขึ้นทะเบียนเป็นทหำรกองประจ ำกำร และเลขเครื่องหมำยแสดงว่ำได้ปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทท่ี ๑  
ให้ใช้หนังสือรับรองจำกผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่ำขึ้นไป ที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรน ำปลด เป็นกองหนุนประเภทที่ ๑  
เป็นผู้รับรองว่ำอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรน ำปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทท่ี ๑ ไปแสดงควบคู่กัน 

/7.  หนังสือรับรอง... 



ผนวก จ. 
 หน้ำ ๒ ใน 2 หน้ำ 

ท้ายประกาศ   ต ารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่   ๑๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

-------------------------------------------- 
7.  หนังสือรับรอง ตามผนวก ซ. จ ำนวน ๑ ฉบับ (เข้ำระบบอินเทอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบ) 

และส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้รับรอง  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
8.  หลักฐำนอื่นๆ ถ้ำมี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๓ ฉบับ 
9.  กรณีผู้ที่มีประวัติทำงคดีอำญำ เพ่ือประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเอง และหำกมีหลักฐำนเอกสำร

ที่ เกี่ยวข้อง เช่น ค ำพิพำกษำในคดี ผลด ำเนินคดีในชั้นอื่นๆ ฯลฯ ให้น ำส ำเนำเอกสำรมำยื่นเพิ่มเติมด้วย         
จ ำนวน  2 ฉบับ 

10.  แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (เข้ำระบบอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้ำยประกำศ    
รับสมัคร) เขียนรำยละเอียดด้วยลำยมือของตนเอง  ตามผนวก ฌ. 

หลักฐานตามข้อ ๒ - 6 และ ข้อ 8 ต้องน าหลักฐานฉบับจริงไปแสดงให้ครบถ้วน                            
ทั้งน้ี ส าเนาหลักฐานทุกฉบับที่น ามายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”                                 
และลงลายมือชื่อไว้ ส าหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ   

ส าหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผู้สมัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่  ถือเป็นเอกสิทธิของ  
กองบัญชาการศึกษา ที่จะด าเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร 
  ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่น าหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดหรือ       
ยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  ก าหนดการยื่นหลักฐานเพ่ิมเติม จะประกาศพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน   
และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  การตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา โดยการพิมพ์ลายน้ิวมือตามที่ก าหนดผู้สมัครสอบ   
จะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสอบตามประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในอัตราคนละ 100 บาท 

ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป    
และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่สมัครสอบตรงตำมที่ประกำศรับสมัครสอบจริง พร้อมทั้งยื่นและ        
แสดงหลักฐำนตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีกำรผิดพลำดอันเกิดจำก
ผู้สมัครสอบไม่มำยื่นหลักฐำนตำมวัน เวลำ หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในกำรเป็น ผู้ได้รับคัดเลือก     
หรือผู้ได้รับคัดเลือกส ำรองแล้วแต่กรณี และหำกมีกำรตรวจพบว่ำมีกำรน ำเอกสำรปลอมมำยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่          
จะถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยจนถึงที่สุด 

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

                                                    ตรวจแล้วถกูต้อง 

 พลต ำรวจตรี                                                                                                                                                                                                          
 ( นริันดร ์ ดีมี ) 
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วิธีการคัดเลือก 

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถ  ด้วยวิธีสอบข้อเขียน  ข้อสอบแบบปรนัย  ๔ ตัวเลือก  จ ำนวน  ๑5๐ ข้อ   
    ๑๕๐ คะแนน  ใช้เวลำท ำข้อสอบ  3 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

  ๑.๑ ความสามารถทั่วไป     จ านวน    40    ข้อ 
  ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผล ควำมคิดเชิงจ ำนวน โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหำ                
ทำงสังคม หรือทำงเศรษฐกิจ หรือทำงอ่ืนที่เหมำะสม กำรคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วย กำรใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
อุปมำอุปไมยอนุกรมและมิติ สัมพันธ์  ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิ งจ ำนวน ประกอบด้ วย คณิ ตศำสตร์ พ้ืนฐำน                              
ได้แก่  กำรค ำนวณขั้นพ้ืนฐำน เปอร์เซ็นต์   ร้อยละ กำรเทียบบัญญั ติ ไตรยำงศ์  กำรแก้สมกำรและอสมกำร                  
เซต ตรรกศำสตร์ และสถิติพ้ืนฐำน ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ ตำรำง กรำฟ กำรหำค่ำกลำง และกำรวัด กำรกระจำย 
 ๑.๒ ภาษาไทย      จ านวน    ๒๕    ข้อ 
  ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำและควำมเข้ำใจภำษำ ได้แก่ ทักษะกำรใช้ภำษำด้ำนกำรอ่ำน              
กำรเขียน และกำรสื่อสำรอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรใช้ถ้อยค ำ ส ำนวน กำรใช้ค ำให้ตรงกับควำมหมำย กฎเกณฑ์             
และควำมนิยม กำรจับใจควำม วิเครำะห์ควำม สรุปควำม หรือตีควำมจำกข้อควำมสั้นๆ หรือจำกบทควำม                
กำรพิจำรณำเลือกใช้ภำษำ ในงำนเขียนรูปแบบต่ำง ๆ  

 ๑.๓ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   จ านวน    40    ข้อ 
 ทดสอบควำมรู้ เกี่ยวกับกำรอ่ำนเพ่ือจับใจควำม (Reading for Comprehension) ค ำศัพท์  (Vocabulary) 
โครงสร้ำงของประโยคต่ำงๆ (Structure Sentence) หลักไวยำกรณ์ (Grammar) และกำรสนทนำ (Conversation) เป็นต้น 

 ๑.๔ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน   ๒5   ข้อ 
 ทดสอบควำมรู้ เกี่ยวกับกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่ ควำมรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ                  
ระบบกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์ กำรสื่อสำรข้อมูล และเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ทักษะกำรสื่อสำรข้อมูล            
ผ่ำนเครือข่ำยต่ำง ๆ 

 ๑.๕ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้    จ านวน    10   ข้อ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยเบื้องต้น ตำมหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 ๑.6 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม    จ านวน    10   ข้อ 
 ทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินชีวิต     
ในสังคมและกำรปฏิบัติงำน 
๒. การทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
 2.1 ทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย  ดังนี้    
  (1) ว่ำยน้ ำ  ระยะทำง  25 เมตร ผู้ท ำเวลำไม่เกิน ๓0  วินำที ถือว่ำ ผ่ำน 
   จึงจะมีสิทธิเข้ำสอบขั้นตอนต่อไป 
  (2)   วิ่ง  ระยะทำง  ๑,๐๐๐  เมตร  ผู้ท ำเวลำไม่เกิน  4 นำที  55 วินำที ถือว่ำ ผ่ำน 
   จึงจะมีสิทธิเข้ำสอบขั้นตอนต่อไป 

/2.2 สอบสัมภำษณ์...  
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 2.2 สอบสัมภำษณ์  จะเป็นกำรประเมินบุคคลเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่ที่จะแต่งตั้ง  

จำกพฤติกรรมที่ปรำกฏ เช่น  ควำมรู้ที่อำจใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน  ควำมสำมำรถประสบกำรณ์  ท่วงทีวำจำ  

อุปนิสัย  ทัศนคติ  ควำมคิดริเริ่ม  ปฏิภำณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่ำงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  โดยถือเป็นเกณฑ์

กำรตั ดสิ นว่ ำ ผู้ ที่ คณ ะกรรมกำรสอบสั มภำษณ์ เห็ นว่ ำเหมำะสมจึ งจะถื อว่ ำ ผ่ ำน ผู้ ที่ คณ ะกรรมกำร 

สอบสัมภำษณ์เห็นว่ำไม่เหมำะสมจะถือว่ำ  ไม่ผ่ำน 

        2.3  กำรตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิตจำกคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลต ำรวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออำกำร

ตำมที่ก ำหนดไว้ ถือว่ำ  ผ่าน  ผู้ที่เป็นโรคหรืออำกำรตำมที่ก ำหนดไว้  ถือว่ำ  ไม่ผ่าน  และผลกำรตรวจร่ำงกำยของ

คณะกรรมกำรแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด 

       2.4  กำรตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและควำมประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง และควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง เห็นว่ำมีคุณสมบัติประวัติและควำมประพฤติหรือ

ชื่อเสียงเหมำะสมที่จะเข้ำเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจถือว่ำ ผ่าน  ผู้ที่คณะอนุกรรมกำร  พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง และควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง เห็นว่ำมีคุณสมบัติ ประวัติ และควำมประพฤติ     

หรือชื่อเสียงไม่เหมำะสมที่จะเข้ำเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจถือว่ำ  ไม่ผ่าน   

 ส ำหรับผู ้ที ่ม ีประวัติทำงคดีอำญำ หรือต้องหำคดีอำญำ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร คัดเลือกหรือ

คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง จะพิจำรณำจำกข้อเท็จจริง  และพฤติกำรณ์แห่งกำร

กระท ำควำมผิด ว่ำเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่  รวมทั้งควำมน่ำรังเกียจของสังคมและ

เกียรติของข้ำรำชกำรต ำรวจ โดยจะน ำผลทำงคดีในชั้นพนักงำนสอบสวนที่มีกำรด ำเนินคดีสิ้นสุดในชั้นพนักงำน

สอบสวนแล้ว หรือพนักงำนอัยกำรที่มีค ำสั่งไม่ฟ้องแล้ว หรือในชั้นศำลที่มีค ำพิพำกษำถึงที่สุดแล้ว ในแต่ละคดี     

มำเป็นหลักกำรและข้อมูลที่ส ำคัญเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำแล้วแต่กรณี โดยผู้ที่มีประวัติทำงคดีอำญำและมีควำม

ประพฤติเสื่อมเสียหรือชื่อเสียงไม่เหมำะสมที่จะเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ ตัวอย่ำงเช่น 

 1)  คดีเกี่ยวกับกำรเป็นผู้ เสพยำเสพติดและไม่มีหลักฐำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดของ

คณะอนุกรรมกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดให้ปล่อยตัวผู้ผ่ำนกำรฟ้ืนฟูเป็นหลักฐำนที่ทำงรำชกำรออกให้ตำมมติ 

ค.ร.ม. ที่เกี่ยวข้อง 

 2)  คดีเกี่ยวกับยำเสพติด โดยเป็นผู้มียำเสพติดตำมประเภทที่ก ำหนดไว้ในครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำย 

 
/3)  คดีเกี่ยวกับกำร... 
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 3)  คดีเกี่ยวกับกำรเป็นผู้มีอำวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญำตหรือไม่ถูกต้อง

ตำมกฎหมำยก ำหนดและพกพำไปในที่สำธำรณะโดยไม่ได้รับอนุญำต 

 4)  คดีเกี่ยวกับกำรปลอมเอกสำรและใช้เอกสำรปลอม ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อ่ืน 
 5)  คดีเกี่ยวกับกำรเป็นผู้ที่เคยรับรำชกำรต ำรวจ ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนท้องถิ่นมำก่อนและได้ถูกลงโทษ
ทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงให้ไล่ออกจำกรำชกำร  

ฯลฯ 

    ผู้ที่ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามที่ก าหนดจะได้คะแนน ๕๐ คะแนน                  
ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ ๐ คะแนน 

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

                                                   ตรวจแลว้ถกูต้อง 

 พลต ำรวจตรี                                                                                                                                                                                                          
 ( นริันดร ์ ดีมี ) 
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ระเบียบเก่ียวกับการสอบขอ้เขียน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและการสอบสัมภาษณ ์ 
ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวชิาชีพ                

หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจเุปน็นักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2557 

๑.  ระเบียบในวันสอบข้อเขียน 
     ๑.๑  อุปกรณ์ที่น าเข้าห้องสอบได้ มี ดินสอด ำเบอร์ ๒B ขึ้นไป ส ำหรับระบำยกระดำษค ำตอบ, 

ปำกกำสีน้ ำเงินหรือสีด ำ, บัตรประจ ำตัวสอบ, บัตรประจ ำตัวประชำชน (ที่ไม่หมดอำยุ) หรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ (ที่ไม่หมดอำยุ)  เท่ำนั้น  ส่วนยางลบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ 

      ๑.๒  ห้ำมน ำอำวุธ กระดำษหรือต ำรำ เครื่องค ำนวณเลข เครื่องมือสื่อสำร เครื่องมือหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับ นำฬิกำข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู  อุปกรณ์ท ำด้วยโลหะทุกชนิด 
ที ่นอกเหนือ จำกข้อ ๑.๑ เข้ำในอำคำรสอบหรือห้องสอบหรือพ้ืนที่หวงห้ำมหรือเขตรักษำควำมปลอดภัย                
โดยเด็ดขำด ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้ภายในอาคาร/ห้องสอบ เมื่อเริ่มลงมือสอบแล้ว                    
หำกมีกำรตรวจค้นพบ ถอืว่ำเจตนำทุจริตในกำรสอบ                 

     ๑.๓  กำรแต่งกำยของผู้เข้ำสอบ โดยก าหนดให้สวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา  
     ๑.๔  เมื่อไปถึงสนำมสอบให้ตรวจดูผังที่นั่งสอบที่ติดไว้ว่ำ สอบห้องใด  ชั้นใด อำคำรใด   
     ๑.๕  ถ้ำมีปัญหำ เช่น หำห้องสอบไม่พบ หรือไม่มีรหัสประจ ำตัวสอบในผังที่นั่งสอบ ฯลฯ          

ให้รีบติดต่อ กองอ ำนวยกำรประจ ำสนำมสอบนั้นๆ ก่อนเวลำเรียกเข้ำห้องสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง       
     ๑.๖  ในวันสอบข้อเขียนผู้เข้ำสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ ำตัวสอบ คู่กับ บัตรประจ ำตัวประชำชน 

หรือบัตรประจ ำตวัเจ้ำหน้ำที่ของรฐั โดยบัตรดังกล่าวน้ันต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ชัดเจน
ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี              
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

     ๑.๗  ในกำรสอบครั้งนี้ ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำสอบอยู่ในห้องสอบเพ่ือท ำข้อสอบโดยเมื่อเริ่มเวลำสอบแล้ว 
จะไม่อนุญำตให้ผู้สอบออกจำกห้องสอบจนกว่ำจะหมดเวลำสอบ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินอย่ำงยิ่ง หรือมีเหตุสุดวิสัย 
ให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ หำกผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมจะถูกปรับให้สอบตก  

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

โดยก าหนดให้ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบ ในเวลา ๑๒.0๐ น. ทุกคน เพ่ือด ำเนินกำรตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล   
และแนะน ำกำรระบำยรหัสชุดข้อสอบในกระดำษค ำตอบ ส าหรับผู้มาภายหลังจาก เวลา 13.15 น.                                          
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด                            

 /๒.๒  ปฏบิัตติำม... 
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     ๒.๒  ปฏิบตัิตำมค ำสั่งและค ำแนะน ำของหัวหน้ำห้องสอบ หรือเจ้ำหน้ำทีคุ่มสอบ    โดยเคร่งครัด     
    ๒.๓  เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบห้ำมพูด หรือติดต่อกับผู้เข้ำสอบอื่นหรือบุคคลภำยนอก  

และไม่ออกจำกห้องสอบ  เว้นแต่จะได้รับอนุญำตและอยู่ในควำมดูแลของหัวหน้ำห้องสอบหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ
หรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยห้องสอบ 

     ๒.๔  ห้ำมสูบบหุรี่ในห้องสอบ 
     2.5  ขณะสอบข้อเขียน เจ้ำหน้ำทีคุ่มสอบจะมีกำรตรวจคน้ตวัผู้เข้ำสอบตำมมำตรกำรป้องกนั

กำรทุจรติสอบโดยตลอดจนกว่ำจะเสร็จสิน้ภำรกิจกำรตรวจคน้ดงักล่ำว 
     ๒.6  จะเริ่มลงมือท ำข้อสอบได้  เมื่อหัวหน้ำห้องสอบสั่งให้ลงมือสอบแลว้ 
     ๒.7  เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจำกโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลำสอบแล้วเจ้ำหน้ำที่                     

สั่งให้หยุดท ำปัญหำข้อสอบต้องหยุดทันที เจ้ำหน้ำที่จะเดินมำรับกระดำษค ำตอบและปัญหำข้อสอบคืน    
แล้วให้ผู้เข้ำสอบลงชื่อส่งกระดำษค ำตอบและปัญหำข้อสอบ ถ้าไม่ลงชื่อส่งเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ 

     ๒.8  ปัญหาข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กองการสอบ กองบัญชาการ
ศึกษา) ห้ามน าออก หรือคัดลอก น าออกนอกห้องสอบเป็นอันขาด ต้องส่งคืนให้ครบทุกหน้าและทุกแผ่น 
ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดทางกฎหมาย และจะพิจารณาให้หมดสิทธิในการคัดเลือก  

๓.  ห้ามกระท าการทุจริตในการสอบ ผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณ์      
ที่ถือว่าทุจริตในการสอบ  ได้แก่ 

     ๓.๑  น ำต ำรำหรือเอกสำรอื่นใดเข้ำห้องสอบ น ำหรือพยำยำมน ำปัญหำข้อสอบออกนอกห้องสอบ 
     ๓.๒  พูด ถำม ให้สัญญำณ หรือตดิต่อกับผู้สอบอืน่หรือบคุคลภำยนอก 
     ๓.๓  ด ูหรือพยำยำมดคู ำตอบจำกผู้สอบอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูค ำตอบของตน 
     ๓.๔  ไมเ่ชื่อฟังค ำแนะน ำ ค ำตักเตือน หรือค ำสั่งของเจ้ำหนำ้ที่คุมสอบ 
     ๓.๕  เปลี่ยนตวัผู้เขำ้สอบ หรือใช้บตัรประจ ำตวัไมถ่กูต้องตำมที่ก ำหนด 
     ๓.๖  ตอบปญัหำในกระดำษค ำตอบแทนกัน 
     ๓.๗  น ำโทรศัพท์มือถือ หรือเครื ่องมือและอุปกรณ์สื ่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท                  

หรือสิ่งของตำมที่ก ำหนดในข้อ ๑.๒ เข้ำไปในห้องสอบ หรือในบริเวณเขตหวงห้ำมหรือเขตรักษำควำมปลอดภัย              
ของสนำมสอบข้อเขียนก ำหนด เพ่ือใช้หรือจะใช้ทุจริตหรือเพ่ือกรณีอื่นใดในกำรสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสำร    
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องค ำนวณเลข นำฬิกำค ำนวณเลข ฯลฯ เป็นต้น 

     ๓.๘  มีพฤติกำรณ์อื่น ๆ ที่ช่วยในกำรตอบปัญหำขอ้สอบอันมิใช่โดยสุจริต หรือชว่ยเหลือผูเ้ข้ำ
สอบรำยอืน่ใหต้อบปญัหำขอ้สอบอันมิใช่โดยสุจรติ 

 
/๔.  ระเบียบ… 
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 4.  ระเบียบในการกรอกและระบายกระดาษค าตอบ 
 (1)  ตัวอย่ำงกระดำษค ำตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

/(๒)  ตัวอย่ำง... 
 

วันอำทิตย์ที ่ 10  มิถุนำยน  2555 

นาย จงรัก  ภกัดี 

วันอาทิตย์ท่ี  1 กันยายน  2556 
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        (๒)  ตัวอย่ำงกำรน ำเลขรหัสชุดข้อสอบที่ปกปัญหำข้อสอบ มำระบำยลงในกระดำษค ำตอบตำมช่องที่ก ำหนด 

 
   

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    /๔.๑  ให้ตรวจดู 
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     ๔.๑  ให้ตรวจดูว่ำกระดำษค ำตอบมีรอยด่ำงด ำ  สกปรก  หรือย่นยับ  ฉีกขำด   หรือไม่               
ถ้ำกระดำษค ำตอบมีรอยด่ำงด ำ  สกปรก  หรือย่นยับ  ฉีกขำด  ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่คุมสอบทรำบเพื่อขอเปลี่ยน     
และให้รอค าชี้แจงในกำรท ำควำมเข้ำใจกำรระบำยรหัสประจ ำชุดข้อสอบให้ชัดเจน 

       ๔.๒  ให้ตรวจดูว่ำค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ – สกุล และ เลขที่ระบำยในช่องรหัสประจ ำตัวสอบ (9 หลัก)               
ในกระดำษค ำตอบหน้ำแรก ตรงกับรหัสประจ ำตัวสอบของผู้เข้ำสอบหรือไม่ หำกไม่ถู กต้องตรงกันให้แจ้ง                      
เจ้ำหน้ำที่คุมสอบเพ่ือขอเปลี่ยนกระดำษค ำตอบส ำรองใหม่ให้ถูกต้อง ซึ่งก าหนดให้ผู้เข้าสอบต้องใช้                                
กระดาษค าตอบที่มีเลขรหัสประจ าตัวสอบระบาย (9 หลัก) ไว้ตรงกัน กับรหัสประจ าตัวสอบหรือต้องเป็น
กระดาษค าตอบส ารองทีเ่จ้าหน้าที่คุมสอบเปลี่ยนให้เท่านั้น พร้อมทั้งต้องรับผิดชอบ การกรอกรายละเอียด    
ที่เกี่ยวข้อง และหากใช้กระดาษค าตอบ ไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้นี้ ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ  

      ๔.๓   ใช้ปำกกำหมึกซึมหรือปำกกำลูกลื่นเท่ำนั้น เพื่อลงลำยมือชื่อในช่องที่ก ำหนด 
  ๔.๔  เมื่ อเป ิดผนึ กซองปัญ หำข้ อสอบ  ให้ ตรวจว่ ำมี เลข  (๗  หลั ก ) รหั สชุ ดข้ อสอบ                              

ที่ด้ำนล่ำงซ้ำยมือ และให้น ำเลขดังกล่ำว (๗ หลัก) มำระบำยลงในช่องที่ก ำหนดในกระดำษค ำตอบ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน (ลักษณะเดียวกันกับกำรระบำยรหัสประจ ำตัวสอบ) ด้วยดินสอด ำเบอร์ 2B ขึ้นไป ให้ถูกต้อง              
โดยเฉพำะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในแต่ละแถวนัน้ จะเริ่มต้นที่เลข 0 และเรียงลงมำเปน็เลข 1 ไปจนถึงเลข  9  
หำกระบำยผิดถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดระเบียบกำรสอบข้อเขียน โดยจะถือว่ำกระดำษค ำตอบนั้นเสียและถือว่ำสอบตก 

  4.5 กรณี ใช้กระดาษค าตอบส ารอง  ให้ ใช้ปำกกำหมึกซึมหรือปำกกำลูกลื่นเท่ำนั้น           
เขียนข้อควำมลงในช่องว่ำงที่กระดำษค ำตอบหน้ำแรกด้ำนบน ได้แก่  1) ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ – สกุล                 
2) เลขประจ ำตัวประชำชน (13 หลัก)  3) สถำนที่สอบ  4) ห้องสอบ  5) วัน เดือน ปี  6) รหัสประจ ำตัวสอบ
ในช่องว่ำงสี่เหลี่ยม (9 หลัก) และ ๗) รหัสชุดข้อสอบ (7 หลัก)  แล้วให้ใช้เฉพำะดินสอด ำเบอร์ 2B ขึ้นไป ระบำยรหัส
ประจ ำตัวสอบ และรหัสชุดข้อสอบของตัวเองในช่องวงกลมที่ ก ำหนด ตำมตัวอย่ำงค ำแนะน ำที่ แสดงไว้ ใน                      
กระดำษค ำตอบ (คือระบำยให้ด ำเข้มเต็มวงเสมอกันหมด) โดยให้ระมัดระวังกำรระบำยรหัสประจ ำตัวสอบ 
โดยเฉพำะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในวงกลมที่ให้ระบำยรหัสประจ ำตัวสอบแต่ละช่องนั้นจะเริ่มต้นที่เลข 0     
และเรียงลงมำเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 ทุกช่อง (9 หลัก) หำกระบำยผิดจะถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบ          
ของผู้เข้ำสอบ และจะไม่ตรวจให้คะแนน   

       ๔.6  ห้ำมเขียนสิ่งใดลงในกระดำษค ำตอบนอกจำกที่ก ำหนดไว้  อย่ำพับ หรือท ำให้กระดำษค ำตอบ  
มีรอยด่ำงด ำ  สกปรก  หรือย่นยับ  ฉีกขำด  มิฉะนั้นจะไม่ตรวจกระดำษค ำตอบให้โดยถือว่ำเป็นกระดำษเสีย  

 
/๔.7  เมื่อไดร้ับ... 
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       ๔.7  เมื่อไดร้ับปญัหำข้อสอบแล้วให้ปฏิบตัิ  ดังนี้   

                ๔.7.๑  ตรวจดูปัญหาข้อสอบ ว่ำมีครบทุกแผ่น ทุกหน้ำหรือไม่ หำกพบสิ่งใดบกพร่อง         
ให้รีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ หำกมีค ำสั่งให้ลงมือสอบแล้ว เจ้ำหน้ำที่คุมสอบจะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนให้โดยเด็ดขำด         
เพรำะถือว่ำได้ให้เวลำตรวจดูแล้วก่อนเริ่มลงมือท ำข้อสอบ และให้อ่ำนค ำแนะน ำที่หน้ำปกของปัญหำข้อสอบ
ให้เข้ำใจครบถ้วนก่อนเริ่มลงมือท ำข้อสอบ 
                 ๔.7.๒  ในกำรตอบปัญหำข้อสอบให้ใช้ดินสอด ำเบอร์ ๒B ขึ้นไปเท่ำนั้น ระบำยในข้อ
วงกลมเล็กที่ เห็นว่ำถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยให้ระบำยด ำเข้มเต็มวงแต่อย่ำให้ล้ ำออกไปนอกวง             
หำกต้องกำรเปลี่ยนแปลงให้ลบด้วยยำงลบอย่ำงอ่อนจนสะอำดจริงๆ แล้วระบำยใหม่ 

               ๔.7.๓  ขณะตอบปัญหำข้อสอบ หำกมีกรณีสงสัยว่ำค ำถำมหรือค ำตอบในปัญหำข้อสอบ         
จะผิดหรือบกพร่อง ไม่ต้องถำมเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ  แต่ให้ตอบลงไปตำมที่เห็นสมควร ห้ามเว้นว่างไว้ กรณีที่มี
ความคลาดเคลื่อนจากปัญหาข้อสอบไม่ถูกต้องหรือค าตอบที่ให้เลือกตอบไม่ถูกต้อง ทางคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบที่เก่ียวข้อง  จะพิจารณาปัญหาข้อสอบในข้อน้ันๆ โดยจะตรวจให้คะแนนแก่ผู้เข้าสอบทุกคน 

     ๔.๘  เมื่อเจ้ำหน้ำที่คมุสอบสั่งให้ลงมือสอบแลว้ จะไม่เปลี่ยนกระดำษค ำตอบหรือปญัหำข้อสอบ
ให้อีกโดยเดด็ขำด 

      ๔.๙  กรณีที่ผู้เข้ำสอบท ำข้อสอบโดยใช้ปัญหำข้อสอบและ/หรือกระดำษค ำตอบที่ไม่ใช่ของตน 
จะถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของผู้เข้ำสอบเองและถือว่ำหมดสิทธิในกำรสอบครั้งนี้หรือเป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
ข้อ 3.6  โดยในกำรตรวจกระดำษค ำตอบ คณะกรรมกำรตรวจกระดำษค ำตอบ จะตรวจกระดำษค ำตอบให้
ตำมเฉลยค ำตอบเท่ำนั้น ผู้เข้ำสอบจะเรียกร้องสิทธิใดๆ นอกเหนือจำกระเบียบนี้มิได้ หรือหำกเป็นกรณีตั้งใจ
ทุจริตสอบจะด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องและถือว่ำสอบตกทุกวิชำ 

      ๔.๑๐  ผู้ที่ระบำยรหัสชุดข้อสอบผิด ระบำยไม่ครบ หรือเกิน ระบำยถูกแต่จำงเกินไป ระบำยรหัส                               
ชุดข้อสอบซ้ ำกับผู้อื่น หรือไม่ระบำยรหัสชุดข้อสอบ หรือระบำยด้วยเครื่องเขียนอย่ำงอื่น หรือท ำให้กระดำษค ำตอบ                   
มีรอยด่ำงด ำ  สกปรก  ย่นยับ  หรือฉีก เป็นเหตุให้เครื่องตรวจกระดาษค าตอบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ว่า
เป็นรหัสชุดข้อสอบใด จะถือว่ากระดาษค าตอบน้ันเสียเกิดจากการกระท าของผู้เข้าสอบเอง และถือว่าเป็น
ผู้สอบตก กรณีที่ระบำยค ำตอบจำง ระบำยค ำตอบด ำไม่เต็มวง หรือระบำยด้วยเครื่องเขียนอย่ำงอื่นหรือด้วย 
กรณีใดๆ ท ำให้เครื่องตรวจกระดาษค าตอบไม่ตรวจให้คะแนนทั้งหมดหรือบางข้อ คณะอนุกรรมการ             
ที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจกระดาษค าตอบจะถือผลตามที่เครื่องตรวจกระดาษค าตอบตรวจให้          
ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะบันทึกแสดงเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน 

 
/๔.๑๑  เนือ่งจำก... 
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     ๔.๑๑  เนื่องจำกมีผู้สมัครสอบเป็นจ ำนวนมำก และกำรสอบครั้งนี้เป็นข้อสอบแบบปรนัยจะตรวจ
บันทึกคะแนนโดยใช้เครื่องตรวจกระดำษค ำตอบ โดยจะถือผลคะแนนตำมผลกำรตรวจของเครื่ องตรวจ
กระดำษค ำตอบเท่ำนั้น ส่วนกำรด ำเนินกำรตรวจกระดำษค ำตอบโดยบุคคลจะเป็นกำรตรวจสอบเครื่องตรวจ
และระบบโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง 

5.  ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
      5.1  การทดสอบสมรรถภาพรา่งกายในการวา่ยน้ า  ดังน้ี 
          5.1.1  ในวันทดสอบ ผู้เข้ำสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ ำตัวสอบคู่กับบัตรประจ ำตัวประชำชน               
หรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้ง
รูปถ่ำยและตัวอักษร  เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี            
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

 5.๑.๒   ผูเ้ข้ำทดสอบต้องแต่งกำยชุดว่ำยน้ ำสำกล 
      5.1.๓  ขณะที่อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบ ห้ำมผู้เข้ำทดสอบรำยใด จับลู่ เกำะลู่ สำวลู่ ว่ำยข้ำมลู่             
หรือให้ผู้อื่นช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุงตัว ดันหรือดึง หำกมีกรณีดังกล่ำวข้ำงต้น จะถือว่ำเป็นผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ                          
ในกรณีที่ผู้เข้ำทดสอบรำยอื่นให้ควำมช่วยเหลือตำมที่ระบุดังกล่ำวข้ำงต้น จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ
เช่นเดียวกัน 
      5.1.๔  กรณีที่เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยของสระว่ำยน้ ำ โยนทุ่นหรือห่วงยำงหรือวัสดุ
อื่นให้ แล้วผู้เข้ำทดสอบจับ เกำะหรือโดยลักษณะใดที่เป็นอำกำรท ำนองเดียวกัน จะถือว่ำเป็นผู้ไม่ผ่ำนกำร
ทดสอบ 
      5.1.๕  ก ำหนดระยะทำงและระยะเวลำในกำรทดสอบ เป็นไปตำมที่ก ำหนดในผนวก ฉ.              
ท้ายประกาศรับสมัคร 

      5.2  การทดสอบสมรรถภาพรา่งกายในการวิ่ง ดังน้ี 
      5.๒.๑  ในวันทดสอบ ผู้เข้ำสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ ำตัวสอบ คู่กับ บัตรประจ ำตัว
ประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์
ชัดเจนทั้งรูปถ่ำยและตัวอักษร เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี   
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 

/5.๒.๒  ผู้เข้ำทดสอบ... 
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  5.๒.๒  ผู้เข้ำทดสอบต้องแต่งกำย เสื้อยดื กำงเกงกีฬำขำสั้น รองเท้ำส ำหรบัวิ่ง 
      5.2.๓  ขณะที่อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบ ห้ำมผู้เข้ำทดสอบ จับ เกำะ หรือลักษณะอื่นใด               
ที่เป็นอำกำร ท ำนองเดียวกันนี้กับผู้เข้ำทดสอบรำยอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเส้นทำงหรือลัดเส้นทำงตำมที่
ก ำหนดให้ทดสอบ จะถือว่ำเป็นผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ 
      5.2.๔  กรณีที่ผู้เข้ำทดสอบรำยใดให้ควำมช่วยเหลือ เชน่ ผลัก พยุง ดัน หรือดึงแกผู่้เข้ำ
ทดสอบด้วยกัน จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบเชน่เดียวกัน 
    5.2.๕  ก ำหนดระยะทำงและระยะเวลำในกำรทดสอบ เป็นไปตำมที่ก ำหนดในผนวก ฉ. 
ท้ายประกาศรับสมัคร 

6. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 
    6.1  ในวันตรวจร่ำงกำยทุกคนต้องแสดงบัตรประจ ำตัวสอบ คู่กับ บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือ

บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ ชัดเจน 
ทั้งรูปถ่ำยและตัวอักษร เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หำกไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี  
จะไม่อนุญำตให้เข้ำตรวจร่ำงกำย 

    6.2  กำรแต่งกำยเป็นไปตำมที่ก ำหนด รวมทั้งต้องเตรียมสิ่งของที่เกี่ยวข้องไปในวันตรวจร่ำงกำย
ตำมที่ก ำหนด 

    6.3  ให้ไปเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยตำม วัน เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนดในประกำศรำยชื่อผู้สอบ
ผ่ำนข้อเขียนและให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ประกำศผลสอบข้อเขียน) 

    6.4  กรณีที่เคยมีประวัติกำรรักษำโรคหรืออำกำรตำมบัญชีโรคในผนวก ก. และ ข. มำก่อนและ
หำยเป็นปกติแล้ว ให้น ำประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับกำรรักษำที่หำยเป็นปกติดังกล่ำว มำยื่นในวัน
รำยงำนตัวเข้ำตรวจร่ำงกำย เพ่ือให้ผลกำรวินิจฉัยกำรตรวจโรคหรืออำกำรตำมที่ก ำหนด เป็นไปโดยถูกต้อง 
และเพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบ 

 
 

/7. ระเบียบ... 
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7. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์ 
7.1  ในวันสอบสัมภำษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจ ำตัวสอบ คู่กับ บัตรประจ ำตัวประชำชน  

หรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์
ชัดเจนทั้งรูปถ่ำยและตัวอักษร เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หำกไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน     
แล้วแต่กรณีจะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ 
      7.2  กำรแต่งกำยของผู้เข้ำสอบให้แต่งกำยสุภำพ โดยให้สวมเสื้อเชิ้ตแขนยำว กำงเกงขำยำว 
(ห้ำมกำงเกงยีนส์)  และสวมรองเท้ำหุ้มส้น เป็นต้น 

7.3  ต้องมำเตรียมพร้อมในกำรเข้ำสอบ ตำมก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ โดยเคร่งครัด 
7.4  กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐสูญหำยให้รีบติดต่อ                    

กองอ ำนวยกำรกำรสอบสัมภำษณ์ก่อนถึงเวลำเรียกสอบสัมภำษณ์ ไม่น้อยกว่ำครึ่งชั่วโมง 
 

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

                 

                                                    ตรวจแล้วถกูต้อง 

 พลต ำรวจตรี                                                                                                                                                                                                          
 ( นริันดร ์ ดีมี ) 

ผู้บังคับกำรศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ผนวก  ซ. 
 

แบบหนังสือรับรอง 

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

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

  ข้ำพเจ้ำ.................................................................................................................................... 
ต ำแหนง่................................................................สังกัด.....................................................................................
เกี่ยวขอ้งเป็น...................................................................................................................................................... 
กับผู้สมัคร  ขอรับรองวำ่ผู้สมัครชื่อ................................................................................................................... 
รหัสประจ ำตัวสอบ...........................................................................ซึ่งสมัคร คัดเลือกเข้ำรับรำชกำร                
เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ  ตำมประกำศกองบัญชำกำรศึกษำ เป็นผู้มีควำมประพฤติดี 
ไม่เคยมีชื่อเสียงในทำงเสื่อมเสีย และขอรับรองว่ำผู้สมัครสอบมีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัครทุกประกำร 
พร้อมนี้ได้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอำยุ) พร้อมลง
ลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องมำด้วยแล้ว 
 
     (ลงชื่อ)..........................................................ผู้รับรอง 
      (.....................................................) 
     ต ำแหนง่........................................................ 
 
หมายเหตุ  ๑.   ผู้ รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจยศร้อยต ำรวจเอก หรือข้ำรำชกำรทหำร  

ระดับยศร้อยเอก เรือเอก เรืออำกำศเอก หรือข้ำรำชกำรพลเรือนระดับ ๕ ขึ้นไป           
ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรประจ ำ และต้องรับผิดชอบข้อควำมที่ตนรับรองนั้นทุกประกำร 
(เจ้าหน้าที่รฐัวสิาหกิจหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองไม่ได้) 

              ๒.  ที่อยูข่องผู้รบัรองที่สำมำรถติดต่อได ้
  บ้ำนเลขที่......................หมู่....... .....ถนน...................................ตรอก/ซอย........................... 
  ต ำบล/แขวง...................................................อ ำเภอ/เขต....................................................... 
  จังหวดั.................................รหสัไปรษณีย์...........................โทร. ............................................ 
 ๓.  ให้สั่งพิมพ์ในระบบอินเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตำมแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง  

         เขียนดว้ยลำยมือของตนเอง 
 

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



ผนวก ฌ. 
 
 

      แบบบันทึกข้อมูลบุคคล 

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

 ข้อมูลประกอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกผูม้ีวุฒิประกาศนียบัตรประโยค                
     มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรอืประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า  เพ่ือบรรจเุปน็
 นักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.  ๒๕๕7  
  

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

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

เรียน  ผู้ด ำเนนิกำรคดัเลือก 

ตำมที่   ข้ำพเจ้ำได้ยื่นใบสมัครคัดเลือกเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ เพ่ือบรรจุ                  
เป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ และข้ำพเจ้ำขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพ่ิมเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ            
และพ้ืนฐำนควำมรู้ของข้ำพเจ้ำ  เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ชือ่ตวั...........................................................นำมสกลุ....................................................... 
(หำกเปลี่ยนชื่อหรอืนำมสกลุ  ใหน้ ำหลกัฐำนมำประกอบ) 
       ชื่อ – สกุล  (ภำษำอังกฤษ) .............................................................................................. 
  ๒.  ชือ่เล่น  ชื่อที่เคยใช้อยู่กอ่นเปลี่ยน (ถ้ำมี)......................................................................... 
  ๓.  สญัชำติปัจจุบนั.............................................สัญชำตเิมื่อเกดิ............................................ 
ศำสนำ................................................. 

๔.  สมัครสอบหลกัสูตร/ต ำแหน่ง............................................................................................ 
  ๕.  หลักฐำนทำงทหำร............................................................................................................ 
  ๖.  ภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบ้ำนเลขที่...............หมูท่ี่...............ถนน......................................... 
ตรอก/ซอย......................................ต ำบล/แขวง......................................อ ำเภอ/เขต....................................... 
จังหวดั...................................โทรศัพท์................................................. 
      ภูมิล ำเนำที่อำศัยในปัจจบุันเลขที่...............หมู่ที่................ถนน......................................... 
ตรอก/ซอย....................................ต ำบล/แขวง.........................................อ ำเภอ/เขต...................................... 
จังหวดั...................................โทรศัพท์............................................................................................................... 
 
หมายเหตุ  ๑.  ใหก้รอกขอ้ควำมให้ครบทุกช่อง  ในชอ่งทีป่ระสงค์ไม่กรอกข้อมลูใหข้ดีเครือ่งหมำย ( - ) 
    ๒.  ในช่องทีถ่ำมว่ำ เคยหรือไมเ่คย  ให้กรอกขอ้ควำมว่ำ “เคย” หรือ “ไม่เคย 
 

 

๑.  ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อมลู 

     ประกอบใบสมคัรด้วยลายมือ 

     ของตนเองและลงลายมือชื่อ         
     ตอ่หน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  ก่อนยื่นข้อมลูใบสมคัรจะต้อง                

ตรวจสอบหลกัฐานตา่ง ๆ            
ให้ครบถ้วน และถกูต้อง 
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๗.  ได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ  ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วมำพร้อมนี้        
รวม....................ฉบับ  คือ 

            ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรของบิดำมำรดำและภรรยำ 

    ส ำเนำทะเบียนสมรส  (ถ้ำม)ี 

  ๘.  -  บิดำ  (ผู้ให้ก ำเนดิ) 
       ชื่อเต็ม...................................................ชือ่สกลุ...........................................ยังมีชวีติอยู่/ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดมิ (ถำ้มี)  ......................................................................อำชีพ.................................................................... 
ต ำแหนง่......................................................สถำนท่ีท ำงำน................................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................โทรศัพท์.............................................................. 
เชื้อชำติ.......................................สัญชำติเมือ่เกดิ....................................สญัชำติปัจจบุัน.................................. 
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ............................................................................................................(ถ้ำมี) 
ถูกด ำเนนิคดีในท้องที…่…………………………………..…………ผลคดี......................................................................... 
       -  มำรดำ  (ผู้ให้ก ำเนดิ) 
       ชื่อเตม็..........................................ช่ือสกุล....................................ยังมีชีวติอยู่/ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดมิ (ถำ้มี)  .....................................................................อำชีพ..................................................................... 
ต ำแหนง่.......................................................สถำนที่ท ำงำน................................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน..........................................................................โทรศัพท์................................................................ 
เชื้อชำติ......................................สัญชำติเมือ่เกดิ.....................................สญัชำติปัจจบุัน.................................. 
เคยมีประวตัิทำงคดีอำญำหรอืคดีแพ่งขอ้หำ..................................................................................................................(ถำ้มี) 
ถูกด ำเนนิคดีในท้องที…่…………………………… ………………ผลคดี......................................................................... 
       -  ภรรยำหรือสำม ี
       ชื่อเตม็..........................................ชื่อเดิม (ถ้ำมี)................................................................ 
ชื่อสกุลเดิม  .................................................................ชือ่สกุลปัจจุบนั............................................................. 
วัน  เดือน  ปีเกดิ.......................................................ที่เกดิ................................................................................ 
เชื้อชำติ.....................................สัญชำติเมือ่เกดิ......................................สญัชำติปัจจบุัน.................................. 
อำชีพ..........................................................................ต ำแหน่ง..........................................................................
สถำนที่ท ำงำน.............................................................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน................................................................... 
เคยมีประวตัิทำงคดีอำญำหรอืคดแีพ่งขอ้หำ..................................................................................................................(ถำ้มี) 
ถูกด ำเนนิคดีในท้องที…่……………………………………………ผลคดี........................................................................... 
จังหวดัที่สมรส.................................................................................................................................................... 
กำรสมรสครัง้ก่อนของผู้สมคัรและคู่สมรสอีกฝำ่ย.............................................................................................. 
หย่ำ  เลิกรำ้ง...................................................................................................................................................... 
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๙.  ประวตัิครอบครวัผู้สมคัรสอบ 

       -  พ่ีนอ้งรว่มบดิำ – มำรดำ 
       (๑)  ชื่อ.....................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็.........................
อำชีพ..............................................ต ำแหน่ง...................................................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน.......................................................................................................................อำยุ....................ป ี
สัญชำต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวตัิทำงคดีอำญำหรอืคดแีพ่งขอ้หำ..................................................................................................................(ถำ้มี) 
ถูกด ำเนนิคดีในท้องที…่………………………………………….……ผลคดี....................................................................... 
       (๒)  ชื่อ.....................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็.........................
อำชีพ..............................................ต ำแหน่ง...................................................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน.......................................................................................................................อำยุ....................ปี 
สัญชำต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ............................................................................................................(ถ้ำมี) 
ถูกด ำเนนิคดีในท้องที…่………………………………………….……ผลคดี....................................................................... 
       (๓)  ชื่อ.....................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็.........................
อำชีพ..............................................ต ำแหน่ง...................................................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน.......................................................................................................................อำยุ....................ป ี
สัญชำติ............................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ............................................................................................................(ถ้ำมี) 
ถูกด ำเนนิคดีในท้องที…่…………………………………….…………ผลคดี....................................................................... 
       (๔)  ชื่อ.....................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็.........................
อำชีพ.............................................ต ำแหน่ง....................................................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน.......................................................................................................................อำยุ....................ป ี
สัญชำต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ............................................................................................................(ถ้ำมี) 
ถูกด ำเนนิคดีในท้องที…่………………………………………….……ผลคดี....................................................................... 
       (๕)  ชื่อ.....................................นำมสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น.........................
อำชีพ.............................................ต ำแหน่ง....................................................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน.......................................................................................................................อำยุ....................ป ี
สัญชำต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ............................................................................................................(ถ้ำมี) 
ถูกด ำเนนิคดีในท้องที…่………………………………….……………ผลคดี....................................................................... 
 
 



- 4 - 

       -  ญำต ิ (พ่ีน้องของบดิำและมำรดำ) 
       (๑)  ชื่อ.....................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็.........................
อำชีพ.............................................ต ำแหน่ง....................................................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน.......................................................................................................................อำยุ....................ป ี
สัญชำต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ............................................................................................................(ถ้ำมี) 
ถูกด ำเนนิคดีในท้องที…่……………………………….………………ผลคดี....................................................................... 
       (๒)  ชื่อ.....................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็.........................
อำชีพ..............................................ต ำแหน่ง...................................................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน.......................................................................................................................อำยุ....................ป ี
สัญชำต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวตัิทำงคดีอำญำหรือคดแีพ่งข้อหำ..............................................................................................(ถ้ำมี) 
ถูกด ำเนนิคดีในท้องที…่…………………….…………………………ผลคดี....................................................................... 
       (๓)  ชื่อ......................................นำมสกุล............................เกี่ยวข้องเปน็.........................
อำชีพ..............................................ต ำแหน่ง...................................................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน.......................................................................................................................อำยุ....................ป ี
สัญชำต.ิ........................ท่ีอยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวตัิทำงคดีอำญำหรอืคดแีพ่งขอ้หำ..................................................................................................................(ถำ้มี) 
ถูกด ำเนนิคดีในท้องที…่……………………………….………………ผลคดี....................................................................... 
       (๔)  ชื่อ......................................นำมสกุล............................เกี่ยวข้องเปน็.........................
อำชีพ..............................................ต ำแหน่ง...................................................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน.......................................................................................................................อำยุ....................ป ี
สัญชำต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ............................................................................................................(ถ้ำมี) 
ถูกด ำเนนิคดีในท้องที…่………………………………………….……ผลคดี....................................................................... 
       (๕)  ชื่อ......................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็........................
อำชีพ..............................................ต ำแหน่ง...................................................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน.......................................................................................................................อำยุ....................ป ี
สัญชำต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวตัิทำงคดีอำญำหรือคดแีพ่งข้อหำ..............................................................................................(ถ้ำมี) 
ถูกด ำเนนิคดีในท้องที…่………………………………………….……ผลคดี....................................................................... 
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๑๐.  บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่ผู้รับรอง  
ญำติ  ผู้บังคับบัญชำ หรือนำยจ้ำง) 
       (๑)  ชื่อ......................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็........................
อำชีพ..............................................ต ำแหน่ง...................................................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน.................................................................................................................................................. 
       (๒)  ชื่อ......................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็........................
อำชีพ..............................................ต ำแหน่ง...................................................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน.................................................................................................................................................. 
       (๓)  ชื่อ......................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเปน็........................
อำชีพ..............................................ต ำแหน่ง...................................................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน.................................................................................................................................................... 
  ๑๑.  กำรศึกษำ 
         (๑)  จบมัธยมศึกษำตอนตน้โรงเรียน.............................................................................. 
เข้ำ...............................ออก...................................ผลกำรศกึษำ………………………………………………………………. 

       (๒)  จบมัธยมศึกษำตอนปลำย/เทียบเท่ำโรงเรียน.......................................................... 
เข้ำ...............................ออก...................................ผลกำรศึกษำ………………………………………………………………. 

       (๓)  จบอำชวีะศกึษำ  สถำนศึกษำ................................................................................. 
เข้ำ...............................ออก...................................ผลกำรศึกษำ………………………………………………………………. 

       (๔)  จบอุดมศึกษำหรอืเทียบเท่ำ  สถำนศึกษำ............................................................... 
เข้ำ..............................ออก....................................ผลกำรศึกษำ………………….…………………………..………………. 

       (๕)  แขนงพิเศษอืน่ ๆ  .................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
  ๑๒.  ปัจจุบนัประกอบอำชพี......................................ต ำแหน่ง................................................ 
สถำนที่ท ำงำน.................................................................................................................................................... 
ถนน......................................ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต................................................ 
จังหวดั...........................................................โทรศัพท์....................................................................................... 
และได้รบัเงนิเดือน .....................................................................................................................................บำท   
ใครเปน็หวัหน้ำหรือผู้บงัคับบัญชำ..................................................................................................................... 

๑๓.  ประกอบกำรงำนอื่นๆ  ................................................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน.................................................................................................................................................... 
ถนน......................................ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต................................................ 
จังหวดั....................................................โทรศัพท์...................................รำยได้ (ถ้ำม)ี...................................... 
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๑๔.  ประวตัิกำรรบัรำชกำร หรือกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ (ถำ้เคยรับรำชกำร หรอืท ำงำนมำแลว้ 
หลำยแห่ง  ให้ระบุทกุแห่งตำมล ำดบัก่อนหลงั) 
         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม............................................................................................ 
ชนิดของงำน..............................................................เงนิเดอืน........................................................................... 
วัน  เดือน  ปีที่เขำ้รับรำชกำรหรอืงำนที่ท ำ........................................................................................................ 
ชื่อผู้บังคบับญัชำหรือนำยจำ้ง............................................................................................................................. 
เหตุทีอ่อก........................................................................................................................................................... 
  ๑๕.  ควำมรู้พิเศษหรอืควำมสำมำรถพิเศษ.............................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  ๑๖.  ถ้ำท ำงำนในส ำนักงำนอื่นนอกจำกงำนรำชกำร เคยถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดในทำงงำน 
อย่ำงใดหรือไม่................................................................กี่ครั้ง............................................................................ 
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่ำงไร.......................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  ๑๗.  ถ้ำรับรำชกำร เคยถูกกล่ำวหำวำ่กระท ำผดิวนิัยตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบียบ 
ข้ำรำชกำรหรือไม่............................กี่ครั้ง...........................เมื่อใด...........................................ถูกลงโทษหรือไม่
อย่ำงไร............................................................................................................................................................... 
  ๑๘.  เคยถูกกล่ำวหำหรือถกูฟ้องว่ำกระท ำผิดอำญำหรอืไม่....................กีค่รั้ง........................ 
เรื่องอะไร.............................................................................เม่ือใด..................................................................... 
ถูกลงโทษหรอืไมอ่ย่ำงไร..................................................................................................................................... 
(ถ้ำหำกได้รับกำรรอกำรลงโทษหรือรอกำรก ำหนดโทษหรือโทษอย่ำงอื่นรวมทั้งฐำนละเมิดอ ำนำจศำล        
ก็ให้ระบุได้ด้วย) 
  ๑๙.  เคยถูกศำลสัง่พิทักษ์ทรัพย์ตำมพระรำชบัญญัติลม้ละลำยหรอืไม่.................................... 
เมื่อใด................................................................................................................................................................. 
เหตุใดจึงไม่ตอ้งค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย........................................................................................................... 
  ๒๐.  เคยต้องค ำพิพำกษำให้ล้มละลำยหรือไม่........................................................................... 
เมื่อใด........................................................พ้นคดแีล้วหรอืยัง............................................................................... 
ถ้ำพ้นแลว้เมื่อใด................................................................................................................................................... 
  ๒๑.  เคยถูกฟ้องรอ้งในคดแีพ่งหรือไม่.........................................ก่ีเร่ือง.................................... 
เรื่องอะไร.............................................................................เมื่อใด....................................................................... 
ศำลพิพำกษำอย่ำงไร............................................................................................................................................ 
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๒๒.  เปน็หรือเคยเป็นหนี้สนิผู้ใดจนไดช้ื่อว่ำเปน็ผู้มีหนีส้ินล้นพ้นตัวหรือไม่............................... 
............................................................................................................................................................................. 
  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยำเสพติดใหโ้ทษประเภทใดหรือไม่......................................................... 
ถ้ำเคยประเภทใด.................................................................................................................................................. 
  ๒๔.  เปน็หรือเคยเป็นสมำชกิในองคก์ำรหรือสมำคมหรอืสโมสรในอดตีบำ้งหรือไม่..................
สถำนทีต่ั้ง............................................................................................................................................................. 
ออกจำกองค์กำรหรือสมำคมหรือสโมสรนัน้หรอืไม ่ เมือ่ใด  เพรำะเหตุใด.......................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
  ๒๕.  เปน็หรือเคยเป็นกรรมกำรพรรคกำรเมือง  สมำชกิพรรคกำรเมือง หรือเจำ้หน้ำที่ 
ในพรรคกำรเมอืงใดหรือไม่.......................................ชื่อพรรคกำรเมือง.............................................................. 
สถำนทีต่ั้ง........................................................................................................................................................... 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  ข้อควำมที่ กล่ำวข้ำงต้นนี้ เป็ นควำมจริงทุกประกำรและมี
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่สมัครตรงตำมประกำศรับสมัคร 
 
 
      (ลงชื่อ)  ....................................................ผู้สมัคร 
                 (.................................................) 

 
ค าเตือน 

  ๑)  ผู ้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบหลักฐำนและรับรองตนเองว่ำเป็นผู ้มี
คุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ  ในข้อมูลประกอบใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง  ในกรณี “ไม่เคย”  หรือ “ไม่มี”  
ให้เขียนว่ำ “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ำมใช้กำร  “       ” ในกรณีที่มีกำรผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครจะ
ถูกตัดสิทธิในกำรเป็นผู้สอบได้ หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกด าเนิน
คดีอาญาจนถึงที่สุด 
  ๒)  กำรปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ ตำม พ.ร.บ. ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.2547         
หรือ กฎ ก.ตร. ว่ำด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกำรเป็นข้ำรำชก ำรต ำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗ 
แล้วแต่กรณี 
 

 
 
 
 
 


