
  
 

ประกาศตํารวจภูธรภาค ๗ 
   เรื่อง   รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย     
    หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ได้มอบหมายให้  ตํารวจภูธรภาค ๗  ดําเนินการรับสมัคร    
และคัดเลือกบุคคลภายนอก เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๗   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับข้อ ๒ (๑) วิธีการคัดเลือก และข้อ ๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ               
ของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ              
เป็นข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และอนุมัติสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันท่ี ๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗             
ท้ายหนังสือ สํานักงานกําลังพล ด่วนท่ีสุด ท่ี ๐๐๐๙.๑๖๑/๖๔๕๙ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และอนุมัติ 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติเพิ่มเติม ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา        
ด่วนท่ีสุด ท่ี ๐๐๓๔.๕๒๑/๑๙๕๖ ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗  ให้ ตํารวจภูธรภาค ๗  ดําเนินการรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ โดยใช้วิธีการคัดเลือก  จึงประกาศรับสมัคร 
ดังต่อไปน้ี 

๑. ตําแหน่งและอัตราท่ีเปิดรับสมัคร 
๑.๑  ผู้ได้รับคัดเลือก จะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ โดยได้รับการบรรจุ

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจช้ันพลตํารวจ รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.๑ ขั้น ๑ (๑,๓๖๐ บาท)               
ดํารงตําแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจําสถานฝึกอบรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และจะต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนด โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม ๑ ปี เม่ือสําเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจช้ันประทวน ยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๗  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.๑ ขั้น ๑๙ (๑๐,๗๖๐ บาท)  

 
/๑.๒  อัตราท่ีเปิด... 

 



                                    -๒- 
 
๑.๒  อัตราท่ีเปิดรับสมัครคัดเลือก จํานวน ๓๗๐ อัตรา  ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ 

นสต.1 
  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้ท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 
                     ๒.๑  เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย มีสถานภาพโสด 
       ๒.๒  มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินย่ีสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ นับถึง 
วันปิดรับสมัคร  (ต้องเกิดระหว่างวันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึง วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙) 

                ๒.๓  ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร  
  ๒.๔  มีคุณสมบัติท่ัวไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้ 

      ๒.๕  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา                
จากสถานศึกษาน้ันๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
  ๒.๖  คุณวุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการสมัครคัดเลือกดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาท่ี ก.ตร. 
หรือ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว และถ้ามีวุฒิสูงกว่าท่ีกําหนดจะนํามาเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
  สําหรับคุณวุฒิท่ีไม่ชัดเจน เช่น ช่ือประกาศนียบัตรท่ีแตกต่างจากประกาศรับสมัคร            
เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครประสานกับสถานศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา               
เพื่อขอเอกสารยืนยันว่า  ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนท่ีเรียนสําเร็จมาว่าเป็นไปตามท่ีกําหนด
ตามข้อ ๒.๕ และ ๒.๖ 
 ๒.๗  ไม่รับสมัครสอบผู้ท่ีมีภาระทางทหาร ดังนี้ 
         ๒.๗.๑  ผู้ท่ีอยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร     
หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) 
        ๒.๗.๒  ผู้ท่ีได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามข้ันตอนทางทหาร และจะต้อง
เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
        ๒.๗.๓  ผู้ท่ีรับราชการเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) และจะปลดจาก       
กองประจําการหลังวันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
  ๒.๗.๔ ผู้ท่ีมีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารท่ีไม่ได้เข้ารับการ
ตรวจเลือกทางทหารตามกําหนด  
 สําหรับผู้ท่ีสําเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี ๓ ข้ึนไป (รด.) หรือผู้ท่ีมีอายุระหว่าง ๑๘ ปี  
ถึง ๒๐ ปี  ซ่ึงได้ข้ึนทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.๙) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอ     
ผ่อนผัน  เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครน้ีได้  

/ท้ังน้ี... 
 



-๓- 
 
 ท้ังน้ี สําหรับทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) ท่ีจะปลดจากกองประจําการ (พ้นจาก
การเป็นทหารเกณฑ์) ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้มีสิทธิสมัครสอบได้ เน่ืองจากผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามประกาศรับสมัครน้ี จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตํารวจในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
      ๒.๘  ข้าราชการตํารวจท่ีจะสมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครน้ี จะต้องลาออกจาก
ราชการตํารวจก่อนวันสมัคร 
 ๒.๙  สําหรับผู้ท่ีเคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครน้ี 
      ๒.๑๐ พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบ
และไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และระเบียบ
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง    

๓.  วิธีการสมัคร ข้ันตอนการสมัคร  หน่วยรับสมัคร และกําหนดการท่ีควรทราบ 
      ๓.๑  วิธีการสมัคร กองบัญชาการศึกษารับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์ 
www.policeadmission.org  (เข้าระบบอินเตอร์เน็ตโดยห้ามผ่าน www.google.com) ตั้งแต่ วันท่ี ๒๒ 
กรกฎาคม – ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง) ยกเว้น วันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗                 
(วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา  ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดําเนินการ     
คือ  ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗  เลขที่ ๑๐๙  ถนนข้างวัง  ตําบลพระปฐมเจดีย์  อําเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม  ๗๓๐๐๐  โดยกําหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงหน่วยใดหน่วยหนึ่งของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติท่ีเปิดรับสมัครเท่าน้ัน   

 ๓.๒  ข้ันตอนการสมัคร 
            ๓.๒.๑  อ่านและทําความเข้าใจเก่ียวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกและข้ันตอน          
การกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทําการกรอกใบสมัคร เน่ืองจากผู้สมัครหน่ึงคนสามารถเข้าระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือสมัครได้เพียงครั้งเดียวและในหน่วยใดหน่วยหน่ึงเท่าน้ัน โดยจะไม่มีการเปล่ียนแปลงให้ 
           ๓.๒.๒ การเข้าระบบอินเตอร์เ น็ตเว็บไซต์   www.policeadmission.org              
เพ่ือเข้าสมัครให้ดําเนินการตามข้ันตอน  ดังน้ี (อ่านรายละเอียดตามข้อ ๓.๒.๒ (๑) - (๙) ให้เข้าใจชัดเจนก่อนเริ่มสมัคร) 
                (๑)  เข้าระบบเพ่ืออ่านประกาศรับสมัครให้เข้าใจในสาระสําคัญตามท่ีกําหนด
โดยเฉพาะในเรื่อง  ๑) คุณสมบัติต่างๆ ของผู้สมัคร  ๒) คุณวุฒิการศึกษา และให้เตรียมรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว 
ขนาด ๑ น้ิวเท่าน้ัน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา (รูปถ่ายสมัครเข้าทํางาน) โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป เพื่อใช้ในการสแกนรูปในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร กรณีรูปถ่าย
ไม่ถูกต้องตามกําหนดจะถูกพิจารณาตัดสิทธิในการรับสมัครสอบหรือเข้าสอบข้อเขียน ท้ังน้ีให้อ่านและ     
ทําความเข้าใจให้ครบถ้วนท้ังหมด 

/(๒)  กรณีที่... 



-๔- 
 

 (๒)  กรณีที่เข้าระบบการสมัครและกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการ
สมัครกําหนดให้เลือกสมัครตามประกาศรับสมัครของหน่วยงานต่างๆ (หน่วยท่ีเปิดรับสมัครและคัดเลือก
นักเรียนนายสิบตํารวจ ตามผนวก ค. ท้ายประกาศน้ี) ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตามความต้องการ 
และเม่ือสอบได้จะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจประจําในหน่วยงานน้ัน ส่วนการแต่งต้ังเป็น
ข้าราชการตํารวจ  ช้ันประทวนในหน่วยงานใดภายหลังสําเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะเป็นไปตามท่ีกําหนด 
ในข้อ ๑ ของประกาศรับสมัครน้ี โดยต้องเข้าสอบข้อเขียนและทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง               
ในพื้นท่ีตามท่ีหน่วยสอบนั้นกําหนด ดังน้ัน จึงต้องพิจารณาและตัดสินใจให้ถูกต้อง 
                 (๓)  เข้าระบบกรอกข้อมูลการสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่อง
ตามท่ีกําหนด ในกรณีท่ีไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด ( - )                                       
        (๔)  นําเฉพาะรูปถ่ายของผู้ท่ีจะสมัครสอบท่ีเตรียมไว้เข้าเครื่องสแกนเนอร์ 
(โดยไม่ต้องใช้กระดาษวางรองรูปในเครื่องสแกนเนอร์) เพ่ือสแกนเข้าระบบไวใ้นท่ีท่ีกําหนดตามแบบฟอร์ม
ข้อมูลการสมัคร รายละเอียดข้ันตอนการสแกนรูปถ่าย ให้ศึกษาท่ีหน้าแรกของเว็บไซต์ในหมวดการสแกนรูป 
  (๕)  ตรวจสอบข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง        
ครบถ้วน เน่ืองจากเมื่อส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว จะแก้ไขข้อมูลการสมัครอีกไม่ได้       
จึงควรต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเอง 
  (๖)  สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินท่ีธนาคาร ภายหลังดําเนินการเข้าระบบ
ส่งข้อมูลการสมัครทันที 
 (๗)  นําแบบฟอร์มการชําระเงิน ไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาท่ัวประเทศภายใน ๓ วันนับจากวันท่ีส่งข้อมูลการสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หากพ้นกําหนด
อาจถูกพิจารณาการตัดสิทธิในการสมัคร  ท้ังน้ีผู้สมัครสอบทุกคนต้องชําระเงินแยกเป็นสองรายการ ดังน้ี              
๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน  ๔๕๐ บาท  ๒) ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมธนาคาร  จํานวน  ๓๐ บาท               
โดยกําหนดให้ผู้ท่ีกรอกข้อมูลการสมัครใน ๓ วันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันท่ี ๑๑, ๑๒ และ ๑๓ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) จะชําระเงินได้อย่างช้าท่ีสุดภายในเวลาท่ีธนาคารกรุงไทยปิดรับชําระเงินทุกสาขา
ของวันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (วันปิดรับสมัคร) ท้ังน้ี การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์  เมื่อผู้สมัคร
ได้ชําระเงิน ท่ีธนาคารเรียบร้อย และได้ดําเนินการตามข้อ (๗)  และ (๘) ส่วนกําหนดเวลา ในการสมัคร
สอบของผู้สมัคร ให้ถือ วัน เวลา ท่ีชําระเงินท่ีธนาคารเป็นเกณฑ์ 
 
 

/(๘)  หลังจากชําระเงิน... 
 



-๕- 
 

                (๘ )   หลั งจากชําระเงินแล้ ว ๑ วัน (ตั้ งแต่ เวลา ๑๒ .๐๐ นาฬิกา               
ของวันถัดจากวันชําระเงิน) ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชนเพ่ือสั่งพิมพ์ใบสมัคร                
และบัตรประจําตัวสอบ (ระบบจะออกรหัสประจําตัวสอบ ๙ หลักให้โดยอัตโนมัติ) (รายละเอียดรหัสประจําตัวสอบ 
ตามผนวก ง. ท้ายประกาศน้ี) โดยให้ใช้กระดาษ A๔ สีขาว ในการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ โดยให้
นําบัตรประจําตัวสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียนคู่กับบัตรประจําตัวประชาชนหรือ               
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ส่วนใบสมัครให้นํามายื่นภายหลังจากประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน          
และให้เข้าทดสอบ ความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในวันท่ีรายงานตัวย่ืนหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม โดยไม่ต้อง                
ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ มายังหน่วยรับสมัครท้ังสิ้น 
              (๙)  กรณีทําบัตรประจําตัวสอบสูญหาย (ก่อนสอบข้อเขียน) ให้เข้าระบบ
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มพิมพ์ใบสมัคร โดยกรอกเลขประจําตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก และส่ังพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ (ใช้กระดาษ A๔ สีขาว) ออกมาเช่นเดียวกับตอนท่ีสมัคร  
ในครั้งแรกโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ในกรณีเข้าระบบอินเตอร์เน็ตและมีปัญหาไม่สามารถเข้าระบบการสมัครได้ 
หรือกรณีมีปัญหาด้านการเข้าระบบต่างๆ ให้เข้าเว็บไซต์ www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มสารพันปัญหา
เพื่อศึกษาขั้นตอนดําเนินการหรืออ่านคําแนะนํา และหากไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือทําการกรอก
ข้อมูลการสมัครได้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ของบริษัท จันวาณิชย์ จํากัด หมายเลขโทรศัพท์             
๐ ๒๖๓๕ ๓๓๐๔, ๐ ๒๖๓๕ ๓๓๒๐, ๐ ๒๖๓๕ ๓๓๕๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ นาฬิกา ทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ  ส่วนกรณีท่ีไม่เข้าใจในสาระสําคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐  ๓๔๒๔ ๒๗๕๓  หรือ ๐๘  ๑๙๔๒  ๗๔๐๕  
     การรับสมัครและคัดเลือกตามประกาศรับสมัครน้ี ไม่มีกรณีการให้สิทธิในการ
ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามหนังสือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ท่ีเกี่ยวข้องกับ เร่ือง สิทธิได้รับ
คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ แต่อย่างใด  
   การสมัครสอบตามข้ันตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเอง และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  ดังน้ัน
หากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครน้ันไม่ถูกต้องตามประกาศในการสมัครสอบ และอาจมี
ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา  
   การสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบรับทราบและเข้าใจ          
ในประกาศรับสมัครและผนวกท้ายประกาศ และถือว่าผู้สมัครได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติท่ัวไป         
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครน้ีทุกประการ   
 
 

/๓.๓ กําหนดการ... 



-๖- 
 
   ๓.๓ กําหนดการสําคัญท่ีควรทราบ 
        ๓.๓.๑  ข้อแนะนําและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการปฏิบัติในการสอบทางเว็บไซต์ 
www.school.police๗.co.th และ www.policeadmission.org          
           ๓.๓.๒  ประกาศรายช่ือผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน สถานท่ีสอบข้อเขียน ผังท่ีน่ังสอบ 
ในวั นท่ี  ๒๒ สิ งหาคม พ .ศ .  ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์ เน็ ต เ ว็ บไซต์  www.school.police๗ .co.th และ 
www.policeadmission.org โดยจะต้องน่ังสอบข้อเขียนในพื้นท่ีของหน่วยสอบท่ีได้สมัครสอบไว้กําหนด  
           ๓.๓.๓  สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ท่ี ๓๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ - 
๑๖.๓๐ นาฬิกา (ให้ผู้มาสอบเข้าห้องสอบ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๑๕ นาฬิกา เท่าน้ัน) 
           ๓.๓.๔  ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง (รอบสอง)  ในวันท่ี ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.school.police๗.co.th  
และ www.policeadmission.org  พร้อมกับแจ้งกําหนดการ วัน เวลา สถานท่ีและรายละเอียดต่างๆ เพ่ือ
ดําเนินการตามขั้นตอนท่ี ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗  ดังน้ี    

    ๑)  รายงานตัว ย่ืนหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม วัดขนาดร่างกาย พิมพ์ลายน้ิวมือ
เพ่ือตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตามท่ีกําหนด รายละเอียด ตามผนวก จ. ท้ายประกาศ 
    ๒)  ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  (ว่ายนํ้า – ว่ิง) 
  ๓)  ตรวจร่างกาย และประกาศรายช่ือผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย 
 ๔)  สอบสัมภาษณ์   
 ๓.๓.๕  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสํารอง  ในวันท่ี  ๒๔  
ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  www.school.police๗.co.th และwww.policeadmission.org 

 ๔.  เง่ือนไขการสมัครคัดเลือก 
       ผู้สมัครต้องสมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยกําหนดให้สมัครได้ตามประกาศรับสมัคร          
ของตํารวจภูธรภาค ๗ และสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงหน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่าน้ัน จะเปลี่ยนสาย
สอบหรือหน่วยสอบหรือข้อมูลใดๆ ภายหลังจากวันท่ีส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้วไม่ได้               
และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ดังน้ัน จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีจะต้องศึกษาข้อมูล             
และทําความเข้าใจเก่ียวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกในแต่ละข้ันตอนของการสมัครให้ชัดเจน เพ่ือจะได้
เตรียมความพร้อมและปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกขั้นตอนตามประกาศน้ีก่อนการสมัครสอบ ซึ่งผู้สมัคร
ต้องรับผิดชอบข้อความในใบสมัครและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างๆ ตรงตามท่ีประกาศรับสมัครจริง 
ในกรณีท่ีเกิดการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มาดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการคัดเลือก หรือมีคุณสมบัติต่างๆ 
หรือเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศรับสมัครกําหนด จะถูกพิจารณาตัดสิทธิในการเป็นผู้เข้ารับการ
คัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกสํารองแล้วแต่กรณี และหากมีกรณีปลอมหรือใช้เอกสาร
ปลอมมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

/๕.  วิธีการ... 



-๗- 
 
 ๕.  วิธีการคัดเลือก  
           ตํารวจภูธรภาค ๗ จะดําเนินการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความรู้
ความสามารถ และทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามจํานวนผู้ดําเนินการคัดเลือกกําหนด รายละเอียด
วิธีการคัดเลือกตามท่ีกําหนดใน ผนวก ฉ. ท้ายประกาศน้ี 
 ๖.  เกณฑ์การตัดสิน  การประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง   
      ๖.๑  เกณฑ์การตัดสินในการทดสอบความรู้ความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน และ
การประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยจะเรียงลําดับ
จากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนมากกว่า        
ในแต่ละวิชาเรียงตามลําดับวิชาท่ีสอบในผนวก ฉ. ต้ังแต่ข้อ ๑.๑  จนถึง ๑.๖  เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า 
ถ้ายังได้คะแนนในทุกวิชาเท่ากันอีก ให้ผู้ท่ีชําระเงินค่าสมัครสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าเวลา
สมัครสอบพร้อมกันให้ใช้วิธีจับฉลาก โดยจะประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบ   
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายนํ้า – ว่ิง)  สอบสัมภาษณ์) ตามท่ี
กําหนดรวม จํานวน  ๖๒๙  คน  
                       ๖.๒  การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง เป็นไปตามท่ีกําหนด ใน ผนวก ฉ.              
ท้ายประกาศนี ้ ถ้าไม่ผ่านขั้นตอนใดข้ันตอนหน่ึงในการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง ถือว่าสอบไม่ผ่าน 
 ในกรณีท่ีมีผู้สอบผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือมีคุณสมบัติ            
ท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ครบตามจํานวนอัตราท่ีประกาศรับสมัคร ผู้ดําเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมและอาจจะดําเนินการประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนในลําดับถัดลงไปตามจํานวน               
ท่ีผู้ดําเนินการคัดเลือกกําหนด เพื่อให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่งเพิ่มเติมก็ได้     
 กรณีท่ีคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง             
กับการดําเนินการคัดเลือก เห็นว่าผู้ เข้าสอบข้อเขียนรายใด มีพฤติการณ์อยู่ในข่ายต้องสงสัย                
ส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน อาจถูกเรียกตัวมาทดสอบหรือดําเนินการโดยวิธีอ่ืนใด                  
ตามท่ีเห็นสมควรภายหลังวันสอบข้อเขียนได้ และหากสรุปได้ว่าการเข้าสอบของผู้ใดเป็นไปโดยทุจริต                  
หรือส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน หรือในกรณีท่ีไม่มาเข้าทดสอบเพิ่มเติมตามกําหนด               
จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้เข้าสอบและให้หมดสิทธิในการคัดเลือกคร้ังน้ี โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
 
 
 

/ส่วนในกรณี... 
 



-๘- 
 

                      ส่วนในกรณีท่ีมีการทุจริตการสอบหรือส่อไปในทางทุจริตการสอบ ไม่ว่าจะเป็น               
ในข้ันตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน หรือในข้ันตอนอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกน้ี               
ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงานให้ผู้ดําเนินการคัดเลือกทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควร
ยกเลิกการสอบครั้งน้ีท้ังหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาใดหรือการสอบข้ันตอนใดท่ีเกิด
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร โดยให้ผู้ดําเนินการคัดเลือกท่ีได้รับมอบอํานาจ
จากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รายงานพร้อมมีความเห็นเสนอต่อ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เพื่ออนุมัติ
หลักการให้ยกเลิกการสอบแล้วแต่กรณี ท้ังน้ีหากอนุมัติให้มีการยกเลิกการสอบให้ผู้ดําเนินการคัดเลือก
ประกาศแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบ 
 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก 
       ผู้ได้รับคัดเลือก จะต้องผ่านการทดสอบตามวิธีการคัดเลือกท่ีกําหนด ตามข้อ ๕ ทุกขั้นตอน
และเป็นผู้ท่ีมีผลการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่งตามท่ีกําหนดอยู่ในเกณฑ์ผ่าน โดยจะประกาศรายช่ือ
ผู้ได้รับคัดเลือกจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ และจัดทําบัญชีรายช่ือ        
ผู้ได้รับคัดเลือก โดยเรียงลงมาตามลําดับจนครบตามจํานวนท่ีประกาศรับสมัคร จํานวน ๑ บัญชี และจัดทํา
บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกสํารอง จํานวน ๑ บัญชี เพ่ือใช้ในการคัดเลือกครั้งน้ีเท่าน้ัน 
       ท้ังน้ี  คําวินิจฉัยตัดสินช้ีขาดของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ให้ถือเป็นท่ีสุด 

  ๘.  เง่ือนไขการบรรจุและแต่งต้ัง 
       ๘.๑  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไม่ประสงค์ท่ีจะรับโอนผู้ได้รับคัดเลือกท่ีเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานของรัฐ หากสอบได้จะต้องลาออกจากหน่วยงานสังกัดเดิม เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ 
โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ เป็นพิเศษมิได้ 
       ๘.๒  การบรรจุและแต่งตั้ง การเลือกตําแหน่ง และการรับอัตราเงินเดือน 
              ๘.๒.๑   ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจช้ันพลตํารวจ 
รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.๑ ขั้น ๑ (๑,๓๖๐ บาท) หรือเป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องกําหนด ดํารงตําแหน่ง       
รองผู้บังคับหมู่ ประจําสถานฝึกอบรมตํารวจตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด โดยมีระยะเวลาฝึกอบรม ๑ ปี  
              ๘.๒.๒  ตามข้อ ๘.๒.๑ เมื่อสําเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะนําผลคะแนนการสอบ
ของการฝึกอบรมมาจัดลําดับในแต่ละสถานฝึกอบรมเพ่ือเข้าเลือกตําแหน่งตามหน่วยงานท่ีกําหนด  ในสังกัด
ตํารวจภูธรภาค ๗  หรือตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด โดยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจ
ช้ันประทวนยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม รับอัตราเงินเดือน ระดับ 
ป.๑ ขั้น ๑๙  (๑๐,๗๖๐ บาท)  
 

/๘.๓  กรณีมี... 
 



-๙- 
 
 ๘.๓  กรณีมีผู้สละสิทธิในการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจหรือไม่มารายงานตัว
เพื่อรับการบรรจุตามระยะเวลาที่ผู้ดําเนินการคัดเลือกกําหนด หรือในกรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปหรือ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หรือกรณีอ่ืนใดไม่ครบถ้วนตรงตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร หรือกฎ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ภายหลังจากท่ีประกาศรายช่ือเป็นผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกสํารอง 
จะเล่ือนผู้ท่ีได้รับคัดเลือกในลําดับสํารองตามลําดับมาทดแทนจนครบจํานวน และเม่ือมีคําสั่งบรรจุเป็น
ข้าราชการตํารวจ (นักเรียนนายสิบตํารวจ) แล้ว ยังมีผู้สละสิทธิหรือมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ี             
ได้อีกแล้วแต่กรณีจะไม่เลื่อนผู้ได้รับคัดเลือกในลําดับสํารองมาทดแทนอีก และถือเป็นการเสร็จสิ้นการสอบ
คัดเลือกในครั้งน้ี  
       ๘.๔ การดําเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร คุณสมบัติท่ีเก่ียวข้องก่อนการบรรจุ               
เข้ารับราชการตํารวจ ต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘๐ วัน แต่เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้สอบได้ในภาพรวม  
ในการได้เข้ารับราชการตํารวจโดยเร็ว จึงกําหนดให้ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร คุณสมบัติอ่ืน      
ท่ีเก่ียวข้องควบคู่ไปกับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตํารวจแล้วแต่กรณี และหากปรากฏภายหลังว่า    
ผู้ได้รับคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติท่ัวไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หรือกรณีอ่ืนใดไม่ครบถ้วน   
ตรงตามประกาศรับสมัครหรือไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบัง คับท่ีกําหนด จะถือว่าเป็น               
ผู้ขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิ ในการคัดเลือกครั้งน้ี และหากได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจหรือ
ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยต้นสังกัด 

  ๙.  ข้อปฏิบัติ 
       ๙ .๑   ตํ ารวจ ภูธรภาค  ๗  สํ า นักงานตํ ารวจแห่งชา ติ   ดํ า เ นินการคั ด เลื อก               
ในรูปคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม ขั้นตอนการ
ดําเนินการสอบได้กําหนดไว้อย่างรัดกุม ไม่มีผู้ใดสามารถให้ความช่วยเหลือให้สอบได้ อย่าหลงเชื่อหรือ
ยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ท่ีอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ หากพบเห็นการกระทําท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต
หรือทราบว่ามีผู้ใดกระทําการทุจริตดังกล่าว ให้รีบแจ้ง ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗  ทราบโดยด่วนท่ี 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๔๒๔ ๒๗๕๓  เพื่อจะได้ดําเนินการตามระเบียบและกฎหมาย  ส่วนกรณีท่ีมีเหตุสงสัย
หรือจะปรึกษาหรือเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกครั้งน้ี ให้ติดต่อสอบถามได้
โดยตรงท่ี ผู้บัง คับการ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๔๒ ๘๑๐๙               
หรือ ผู้กํากับการ ฝ่ายอํานวยการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘  ๖๓๓๖  ๒๓๕๕ 
  ท้ังน้ี ผู้สมัครคัดเลือกท่ีทุจริตการสอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบ             
จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการตํารวจหรือเข้ารับราชการอ่ืนใดได้อีกตลอดไป 
 

/๙.๒  ระเบียบ... 
 



-๑๐- 
 

   ๙.๒  ระเบียบเก่ียวกับการสอบข้อเขียน  ตามผนวก ช. ท้ายประกาศน้ี และหากตรวจพบว่า     
มีผู้ทุจริตหรือได้ปฏิบัติผิดไปจากระเบียบฯ น้ี ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามจะถือว่าสอบไม่ผ่านทุกข้ันตอน    
และจะดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกคน   
             ๙.๓  ด้วยปรากฏว่าในการสอบข้อเขียนครั้งท่ีผ่านมา มีผู้ระบายรหัสชุดข้อสอบ        
ในกระดาษคําตอบผิดพลาดเป็นจํานวนมาก ทําให้เสียสิทธิในการสอบ จึงให้ระมัดระวังและตรวจสอบ     
การระบายรหัสชุดข้อสอบให้ถูกต้อง ตามรายละเอียดและตัวอย่างในผนวก ช. ท้ายประกาศน้ี 
       ๙.๔  ประกาศต่าง ๆ ของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ               
ซึ่งเก่ียวกับการคัดเลือกครั้งน้ี จะประกาศให้ทราบทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.school.police๗.co.th 
และ www.policeadmission.org รวมท้ังจะปิดประกาศไว้บริเวณสถานท่ี ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒.๒ (๒)      
จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีจะต้องสนใจติดตามและปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศท่ีกําหนด จะอ้างว่าไม่ทราบ
ประกาศในภายหลังมิได้ 
 สําหรับผู้สมัครคัดเลือกท่ีประสงค์จะตรวจสอบผลการสอบในขั้นตอนใด                
ให้ย่ืนคําขอเพื่อขอทราบผลการสอบได้ท่ี ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗ ภายในเวลา ๑๕ วัน             
นับแต่วันประกาศผลการสอบในแต่ละข้ันตอน เป็นต้นไป  

 กรณีท่ีมีผู้สมัครคัดเลือกหรือผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้ง ประกาศรับสมัคร           
ให้ย่ืนคําอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้ท่ี ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗ ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ     
เป็นต้นไป หากพ้นกําหนดไม่มีผู้หน่ึงผู้ใดจะใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าว ถือว่ายอมรับใน
ข้อกําหนดและเง่ือนไขทุกประการตามท่ีระบุในประกาศรับสมัครฉบับน้ี 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๕    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

               พลตํารวจโท  สมบูรณ์  ฮวบบางยาง 
                   ( สมบูรณ์  ฮวบบางยาง ) 
                                รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ 
สําเนาถูกต้อง 
 

พลตํารวจตรี  
                ( ปิยะ  สุขประเสริฐ ) 
  ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗ 

 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

รอง ผบช.ฯ พล.ต.ต...........................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
ผบก.ฯ พล.ต.ต...........................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ..............................วันท่ี.........ก.ค.๕๗ 
ผกก. พ.ต.อ..............................วันท่ี.........ก.ค.๕๗ 
รอง ผกก. พ.ต.ท..............................วันท่ี.........ก.ค.๕๗ 
สว. พ.ต.ท..............................วันท่ี.........ก.ค.๕๗ 
รอง สว. ร.ต.ต...............................วันท่ี.........ก.ค.๕๗ 
จนท.พิมพ์/ทาน ส.ต.อ.หญิง......................วันท่ี.........ก.ค.๕๗ 



ผนวก ก. 
  หน้า ๑ ใน ๒ หน้า 

ท้ายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค ๗   ลงวันท่ี   ๑๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

ผู้สมัครสอบท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนด           
ดังน้ี 
  ๑.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  ๒.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๓.  ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๔.  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
  ๕.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอ่ืน 
  ๖.  ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  ๗.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๘.  ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง ที่สุด ให้จําคุก   เว้นแต่เป็น
โทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๙. ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  ๑๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ 
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือกฎหมายอ่ืน 
   ๑๑. ไม่เป็นผู ้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติตํารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอ่ืน       
 ๑๒. ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 ๑๓. ถ้าเป็นผู้มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตท่ีใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ต้องลงบัญชีทหาร
กองเกินตามกฎหมายน้ันแล้ว 
      ไม่เป็นผู้ท่ีมีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ได้แก่ ทหารกองประจําการ
(ทหารเกณฑ์) ผู้ท่ีได้รับหมายเรียกให้เข้ารับราชการทหารกองประจําการในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ฯลฯ เป็นต้นไป 
       ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการผ่อนผันการตรวจเลือกและไม่มีภาระทางทหารตาม
ประกาศรับสมัคร ข้อ ๒.๗ 

  /๑๔. ไม่เป็นผู้... 



ผนวก ก. 
 หน้า ๒ ใน ๒ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗    ลงวันท่ี   ๑๕   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

-------------------------------------------- 
๑๔.  ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖) 
๑๕. ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี 
๑๖. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น  ไฝ  ปาน  รอยสัก หูด หรือซีสต์ ท่ีส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย    

ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด 
  ๑๗. ไม่เป็นโรคหรืออาการใด   ตามผนวก ข.   ท้ายประกาศน้ี 

 

หมายเหตุ      ๑.  ผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจวินิจฉัยเป็นท่ีสุด 
          ๒.  กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการพิมพ์ลายน้ิวมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา จะต้อง
ชําระเงินตามท่ีส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกําหนด เป็นเงินจํานวน ๑๐๐ บาท และกรณีท่ีมีสิทธิเข้ารับการ
ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต (เป็นข้ันตอนหน่ึงในการตรวจร่างกาย) ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
แพทย์โรงพยาบาลตํารวจกําหนด จะต้องชําระเงินตามท่ีส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกําหนด (เป็นเงินจํานวน               
ไม่เกิน ๑,๘๐๐ บาท) โดยท้ังสองกรณี จะไม่มีสิทธิเรียกเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 

 พลตํารวจตร ี                                                                                                 
  ( ปิยะ   สุขประเสริฐ ) 

 ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗ 

 

 

 

 

 

 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
ผกก. พ.ต.อ..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
รอง ผกก. พ.ต.ท..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
สว. พ.ต.ท..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
รอง สว. ร.ต.ต...............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
จนท.พิมพ์/ทาน ส.ต.อ.หญิง......................วันที่.........ก.ค.๕๗ 



ผนวก ข. 
  หน้า ๑ ใน ๙ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗    ลงวันท่ี  ๑๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

ผู้สมัครสอบต้องไม่เป็นโรคหรืออาการ ดังน้ี 

๑.  ร่างกายผิดปกติ  หรือพิกลรูป  หรือพิการ 
๑.๑  ศีรษะและหน้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด 
๑.๒  รูปวิปริตต่าง ๆ (MALFORMATION)  ของริมฝีปาก  หรือ จมูก เช่น ปาก หรือ จมูกแหว่ง   
       ริมฝีปากแบะ  เชิด  หรือหุบไม่ลงจนน่าเกลียด 
๑.๓  ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน 
๑.๔  แขนขา 
   ๑.๔.๑  ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน 
  ๑.๔.๒  โค้งเข้าหรือโค้งออก 

  ๑.๔.๓  บิดเก 
๑.๕  มือหรือเท้า 
  ๑.๕.๑  บิดเก 

   ๑.๕.๒  น้ิวมือหรือน้ิวเท้าด้วน 
   ๑.๕.๓  น้ิวมือหรือน้ิวเท้า มีจํานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ 

    ๑.๕.๔  น้ิวบิดเกและทํางานไม่ถนัด 
    ๑.๕.๕  ช่องระหว่างน้ิวมือหรือน้ิวเท้าติดกัน 
    ๑.๕.๖  มือหรือเท้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด 

๒.  กระดูกและกล้ามเน้ือ 
๒.๑  ข้อเคล่ือนไหวไม่สะดวกจนทําให้อวัยวะท่ีติดต่อกับข้อน้ันใช้การไม่ได้ 

 ๒.๒  ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ  
 ๒.๓  ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
 ๒.๔  คอเอียงหรือแข็งท่ือ  เน่ืองจากกระดูกหรือกล้ามเน้ือพิการ 
 ๒.๕  กระดูกสันหลังคด  หรือโกง หรือแอ่น 
 ๒.๖  เท้าปุก  ( CLUB  FOOT )  

๒.๗  กระดูกอักเสบ ( OSTEOMYELITIS ) 
๒.๘  กระดูกหัก  ต่อไม่ติด  หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป 
๒.๙  กล้ามเน้ือส่วนใดส่วนหน่ึงเห่ียวลีบ 

/๓.  ผิวหนัง … 



ผนวก ข. 
  หน้า ๒ ใน ๙ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗      ลงวันท่ี  ๑๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-------------------------------------------- 

๓.  ผิวหนัง 
๓.๑  โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่ผู้อ่ืน 
๓.๒  แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา 
๓.๓  เน้ืองอก (NEOPLASM)  ท่ีหน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ห้าเซนติเมตรข้ึนไป 
๓.๔  คนเผือก 

๔.  ตา หู คอ จมูก 
๔.๑  ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด 
๔.๒  ต้อกระจก 
๔.๓  แผลเป็นท่ีตาหรือกระจกตาดําขุ่น  จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า 
๔.๔  ลูกตาสั่น 
๔.๕  หนังตาตก  หรือหนังตาม้วนออกนอก  หรือหนังตาม้วนเข้าใน 
๔.๖  หนังตาแหว่งจนเสียรูป 
๔.๗  หนังตาปิดไม่สนิท 
๔.๘  ถุงนํ้าตาอักเสบเรื้อรัง 
๔.๙  ต้อเน้ืองอกเข้าไปในลูกตาดําเกินกว่าหน่ึงมิลลิเมตร 
๔.๑๐  ตาโปนจนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด 
๔.๑๑  ต้อหิน 
๔.๑๒  ช่องหนังตา  (PALPEBRAL  FISSURE)  กว้างไม่เท่ากันจนดูน่าเกลียด 
๔.๑๓  เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกท้ังหมด 
๔.๑๔  หูหนวกหรือไม่ได้ยินตามปกติพิกัด 
๔.๑๕  แก้วหูทะลุเกินหน่ึงในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๔.๑๖  หูนํ้าหนวกมีหนองเร้ือรัง 

๕.  ฟัน 
๕.๑  ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
๕.๒  มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซี่ 
๕.๓  ไม่มีฟันเกินกว่าห้าซี่  เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว 
๕.๔  เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน 
๕.๕  การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเค้ียวอาหารหรือทําให้รูปลักษณ์ของใบหน้า 
เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด 

/๖.  ระบบหัวใจ ... 



ผนวก ข. 
  หน้า ๓ ใน ๙ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗      ลงวันท่ี   ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

๖.  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
๖.๑  หัวใจเต้นเร็วกว่าหน่ึงร้อยสิบครั้งต่อนาที  หรือช้ากว่าสี่สิบห้าครั้งต่อนาที  หรือมี เอ.วี.บล้อค 

  ( A.V.BLOCK )  หรือเต้นผิดปกติชนิดออร์คิวล่าร์ไฟบริลเลช่ัน  หรือออร์คิวล่าร์ฟลัตเตอร์ 
๖.๒  ความดันเลือดสูงกว่า  ๑๔๐/๙๐  มิลลิเมตรปรอท 
๖.๓  ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ 
๖.๔  หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ 
๖.๕  หัวใจพิการแต่กําเนิด 
๖.๖  หัวใจวายและมีเลือดค่ัง 
๖.๗  เสียงของหัวใจ  ( รั่ว/ตีบ )  ผิดปกติ  ( ORGANIC MURMUR ) 
๖.๘  อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่ 
๖.๙  หลอดเลือดดําขอดอยู่ท่ีถุงอัณฑะ  ขา  หรือแขน  ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด 

๗.  ระบบหายใจ 
๗.๑  หลอดลมอักเสบเรื้อรัง 
๗.๒  ถุงลมโป่งพอง 
๗.๓  มีนํ้า  หรือหนอง  หรือลม  ในช่องเย่ือหุ้มปอด 
๗.๔  วัณโรคปอดในระยะอันตราย 
๗.๕  โรคหืด 
๗.๖  ปอดอักเสบ 

๘. ระบบทางเดินอาหาร 
 ๘.๑ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคลํา 
 ๘.๒ ตับแข็ง 
 ๘.๓ ฝีท่ีตับ 
 ๘.๔ ดีซ่าน 
 ๘.๕ ท้องมาน 
 ๘.๖ รูแผลเรือ้รังจากฟีสตูลา หรือไซนัสท่ีผนังหน้าท้อง 
 ๘.๗ ไส้เลื่อนทุกชนิด 
 ๘.๘ ริดสีดวงทวารหนักท่ีเห็นได้ชัด 
 ๘.๙ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลําไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก 
 ๘.๑๐ ฝีคัณฑสูตร 

/๙.  ระบบทางเดิน ... 



ผนวก ข. 
  หน้า ๔ ใน ๙ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗      ลงวันท่ี  ๑๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

๙.  ระบบทางเดินปัสสาวะ  อวัยวะสืบพันธ์ุ  รวมท้ังกามโรค 
๙.๑  ไตหรือกรวยไต  อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง 
๙.๒  น่ิวท่ีไตหรือท่อไต 
๙.๓  องคชาติถูกตัดหรือขาด 
๙.๔  ถุงนํ้าท่ีลูกอัณฑะ 
๙.๕  ลูกอัณฑะอักเสบ  หรือท่ออสุจิอักเสบ 
๙.๖  กามโรค 
๙.๗  กะเทย  ( HERMAPHRODISM ) 
๙.๘  ฝังมุกท่ีอวัยวะเพศ 
๙.๙  หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ 
๙.๑๐  ลูกอัณฑะไม่ลงถุง  ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรกัษามาแล้ว 

๑๐. ระบบจิตประสาท 
๑๐.๑  โรคจิต  ( PSYCHOSIS )  ทุกประเภท 
๑๐.๒  โรคประสาทอย่างรุนแรง 
๑๐.๓  เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่าง 
๑๐.๔  ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม 
๑๐.๕  อัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ 
๑๐.๖  โรคลมชัก  ( EPILEPSY ) 

๑๑.  เบ็ดเตล็ด 
 ๑๑.๑  โรคคอหอยพอกเป็นพิษ  ( THYROTOXICOSIS ) 
 ๑๑.๒  โรคเก๊าท์ 
 ๑๑.๓  โรคอ้วนพีจากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ  ( MYXEDEMA ) 
 ๑๑.๔  เบาหวาน 
 ๑๑.๕  ร่างกายโตผิดปกติ  ( ACROMEGALY ) 

๑๑.๖  โรคอ้วนพี ( OBESITY )  ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย  ( BODY MASS INDEX )   
         ตั้งแต่สามสิบห้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรข้ึนไป 
๑๑.๗  โรคของเลือด  และอวัยวะก่อกําเนิดเลือด  ( DISEASES OF BLOOD AND BLOOD  
         FORMING ORGANS )  ผิดปกติอย่างถาวร  และอาจเป็นอันตราย 

/๑๑.๘  โรคติดเช้ือ ... 



ผนวก ข. 
  หน้า ๕ ใน ๙ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗      ลงวันท่ี  ๑๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-------------------------------------------- 

๑๑.๘  โรคติดเช้ือ  หรือโรคเกิดจากปาราสิต 
  ๑๑.๘.๑  โรคเรื้อน  ( LEPROSY ) 

  ๑๑.๘.๒  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
  ๑๑.๘.๓  โรคคุดทะราด  หรือรองพ้ืน  ( YAWS ) 
  ๑๑.๘.๔  โรคติดเช้ือเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง  ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 

   ๑๑.๘.๕  โรคเอดส์ 
 ๑๑.๙  เน้ืองอก 

  ๑๑.๙.๑  เน้ืองอกไม่ร้ายท่ีมีขนาดใหญ่ 
  ๑๑.๙.๒  เน้ืองอกร้ายไม่ว่าจะเป็นท่ีอวัยวะใด 

๑๒.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
๑๓.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
๑๔.  โรคหรืออาการอ่ืนใด  ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ                
       เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตํารวจ 
หมายเหตุ ๑.  โรคหรืออาการดังกล่าวตาม ผนวก ข. ข้อ ๑-๑๔ และรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องเป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ เป็นผู้กําหนดตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ๒.  การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ ผู้ท่ีไม่เป็นโรคหรืออาการ
ตามท่ีกําหนดไว้  ถือว่าผ่าน  ผู้ท่ีเป็นโรคหรืออาการตามท่ีกําหนดไว้  ถือว่าไม่ผ่าน และผลการตรวจร่างกาย
จากคณะกรรมการแพทย์น้ีให้ถือเป็นท่ีสุด 
 ๓.  กรณีผู้สมัครสอบท่ีจะมาเข้ารับการตรวจร่างกายตามกําหนดและเป็นผู้ท่ีเคยมีประวัติการ
รักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคหรืออาการในผนวก ก. และ ข. มาก่อนและหายเป็นปกติแล้ว ให้นํา
ประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาท่ีหายเป็นปกติดังกล่าว มาย่ืนในวันรายงานตัวเข้าตรวจ
ร่างกาย เพื่อให้ผลการวินิจฉัยการตรวจโรคหรืออาการตามกําหนดเป็นไปโดยถูกต้องและเพื่อเป็นการรักษา
สิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง 
 ๔.  คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ ไม่รับผลการตรวจจากสถาบันการแพทย์อ่ืนใด
และไม่รับผลการตรวจใดๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจเป็นผู้ตรวจในช่วงท่ี
หน่วยสอบกําหนดระยะเวลาไว้ในการตรวจร่างกายของการคัดเลือกครั้งน้ี 
  ๕. รายละเอียดเก่ียวกับการตรวจร่างกายเพิ่มเติม คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ 

ในข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๙ และ ๑๑  
/๑. ร่างกาย... 



ผนวก ข. 
  หน้า ๖ ใน ๙ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗      ลงวันท่ี  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
--------------------------------------------   

   ๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ 
๑.๑  ศีรษะและหน้าผิดรูปดูจนน่าเกลียด 

    ๑.๒  รูปวิปริตต่าง ๆ (MALFORMATION)  ของริมฝีปาก  หรือ จมูก  
    เช่นปาก หรือ จมูกแหว่งริมฝีปากแบะ  เชิด  หรือหุบไม่ลง 
 -  รวมถึงความผิดปกติชนิดเพดานโหว่ 
    ๑.๓  ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน  
           - การขยับของคอหรือไหล่ หากเป็นน้อยขยับได้ปกติ ให้ถือว่า ผ่าน 
                  - หากเป็นมาก เห็นชัดเจนและขยับได้ไม่เต็มท่ี ก้ม เงย หมุนเอียงคอ 
    ขยับไหล่ยกได้ไม่สุด เกาหลังได้ไม่ถึงกลางหลัง ให้ถือว่า ไม่ผ่าน  
    ๑.๔  แขน ขา 
     ๑.๔.๑  ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน 
             - ขายาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๒ เซนติเมตร และเดินกะเผลกชัด    
   วัดโดยนอนวัดจากสะดือไปยังตาตุ่มด้านในท้ัง ๒ ข้าง ต้องนอนตัวตรง 
   ไม่บิดเอียง 
              - แขนยาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจาก 
     กระดูกหัวไหล่ (Acromion) ถึงปลายน้ิวกลาง ขณะท่ีข้อ 
     ไหล่หุบเข้าและข้ออ่ืนอยู่ในท่ากลาง (Neutral Zero Position)  
     ๑.๔.๒  โค้งเข้าหรือโค้งออก  
      - เข่าโค้งออก เข่าโกง ประมาณความกว้าง ๔ น้ิวมือ  
     (๗- ๘ เซนติเมตร)ยืนตรง  ฝ่ามือ ๔ น้ิว สอดผ่านได้   
      - เข่าชิด ปลายเท้าจะห่าง ( Valgus Knee ) หากห่างกัน 
     เกิน ๔ น้ิวมือ(๗- ๘ เซนติเมตร) ท่ีตาตุ่มด้านใน   
      - แขนคอก ( CubitusVarus ) 
     ๑.๔.๓ บิดเก  
    ๑.๕  มือหรือเท้า 
     ๑.๕.๑  บิดเก 
      - โดยดูจากการทํางานของมือและเท้า  มือกําแบ             
     กระดกข้อมือ  ทําวันทยหัตถ์ไม่ได้ 
     ๑.๕.๒  น้ิวมือหรือน้ิวเท้าด้วน 
     ๑.๕.๓  น้ิวมือหรือน้ิวเท้า มีจํานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ 

/๑.๕.๔  น้ิวบิดเก... 



ผนวก ข. 
  หน้า ๗ ใน ๙ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗      ลงวันท่ี  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-------------------------------------------- 

     ๑.๕.๔  น้ิวบิดเกและทํางานไม่ถนัด 
               - โดยดูจากการทํางานของมือและเท้า มือกําแบ กระดก 
     ข้อมือ ทําวันทยหัตถ์ไม่ได้ 
     ๑.๕.๕  ช่องระหว่างน้ิวมือหรือน้ิวเท้าติดกัน  
   ๑.๕.๖  มือหรือเท้าผิดรูป 
    - กรณีเดินแบะอย่างหน่ึง และเท้าแบนไม่มีอุ้งเท้า 
   ซึ่งเป็นแบบติดแข็ง  (Rigid type)  หรือแบบยืดหยุ่น           
   ขั้นรุนแรง(Severe Flexible type) พิสูจน์โดยการพิมพ์  
     รอยเท้า และ/หรือ ฟิล์มเอกซเรย์    
   ๒.  กระดูกและกล้ามเน้ือ 
    ๒.๑  ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทําให้อวัยวะท่ีติดต่อกับข้อน้ันใช้การไม่ได้ 
    ๒.๒  ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ 
    ๒.๓  ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
    ๒.๔  คอเอียงหรือแข็งท่ือ เน่ืองจากกระดูกหรือกล้ามเน้ือพิการ 
    ๒.๕  กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น 
    - Scoliosis ใช้การยืน ก้มตัว ให้ลําตัวขนานกับพ้ืน แล้วดูว่าหลังบิดนูน 
    ขึ้นผิดปกติหรือไม่  
           - กรณีเอกซเรย์ หากพบ Scoliosis ให้ถือว่าไม่ผ่าน 
    ๒.๖  เท้าปุก (CLUB FOOT) 
    ๒.๗  กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS) 
    ๒.๘  กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป 
    ๒.๙  กล้ามเน้ือส่วนใดส่วนหน่ึงเห่ียวลีบ 
   ๓.  ผิวหนัง 
    ๓.๑  โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่ผู้อ่ืน 
           - รวมถงึเน้ืองอกเล็กๆ เป็นปุ่มๆ ท่ีผิวหนัง (MOLLUSCUM   
    CONTAGIOSUM) 
           - กรณีแผลเป็น (คีลอยด์) หรือปาน ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
    ท่ีมีขนาดเกิน ๑๖ ตารางเซนติเมตร 
    ๓.๒  แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา 
    ๓.๓  เน้ืองอก (NEOPLASM) ท่ีหน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 
    ห้าเซนติเมตรขึ้นไป 
    ๓.๔  คนเผือก 

/๔.  ตา หู คอ จมูก... 



ผนวก ข. 
  หน้า ๘ ใน ๙ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗     ลงวันท่ี    ๑๕    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

-------------------------------------------- 
   ๔.  ตา หู คอ จมูก 
    ๔.๔  ลูกตาสั่น (Nystagmus) 
    ๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นได้ชัด 

   ๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL  FISSURE)  กว้างไม่เท่ากันและความ 
    กว้างต่างกันมาก 

  ๕.  ฟัน 
   ๕.๑  ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
          -  ฟันผุตั้งแต่ ๕ ซี่ขึ้นไป 

   ๖.  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
    ๖.๑  หัวใจเตน้เร็วกว่า ๑๑๐ ( หน่ึงร้อยสิบ ) ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๔๕  
    ( สี่สิบห้า ) ครั้งต่อนาที หรือมี เอ.วี.บล็อค ( AV Block ) หรือเต้นผิดปกติชนิด
    เอเทรียลไฟบริลเลช่ันหรือเอเทรียลฟลัตเตอร์ 
    ๖.๓  ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ  
          -  ซึ่งบ่งช้ีว่ามีโรคหรือพยาธิสภาพทางหัวใจร่วมดว้ย 
   ๗.  ระบบหายใจ 

   ๗.๔  วัณโรคปอดในระยะอันตราย 
          - พบความผิดปกติของภาพรังสีปอดทุกระยะ 
   ๗.๖  ปอดอักเสบ 
          - ผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

    แพทย์ของโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๙.  ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธ์ุ รวมท้ังกามโรค 

   ๙.๑  ไตหรือกรวยไต  อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง 
           - ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (ALBUMIN) หรือนํ้าตาล  
    ๙.๘  ฝังมุกท่ีอวัยวะเพศ  
           - รวมถงึฉีดหรือทําสิ่งผิดธรรมชาติท่ีอวัยวะเพศ 
           - ให้รวมถึงการฉีดสารนํ้ามันหรือสารสังเคราะห์อ่ืนใด เข้าไปในอวัยวะ
    อ่ืนใดในร่างกาย 
    ๙.๙  หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ  
            - ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว 

/๑๑.  เบ็ดเตล็ด... 



ผนวก ข. 
  หน้า ๙ ใน ๙ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗     ลงวันท่ี  ๑๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

--------------------------------------------  
   ๑๑.  เบ็ดเตล็ด 
    ๑๑.๑  โรคคอหอยพอกเป็นพิษ ( Thyrotoxicosis ) 
     - ให้ใช้การตรวจทางคลินิกและประวัติการรักษา โดยไม่จําเป็นต้อง 
    เจาะ Thyroid Function Test เว้นแต่หากอาการไม่ครบ ให้ยืนยัน 
    ผลการวินิจฉัยด้วยการเจาะThyroid Function Test ได้ 
    ๑๑.๓  โรคอ้วนพีจากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ  ( MYXEDEMA ) 
     - รวมถึงเต้านมผิดปกติในผู้ชาย ( Gynecomastia ) และความ 
    ผิดปกติต่างๆ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางฮอร์โมนทางร่างกาย 

   ๑๑.๗  โรคของเลือด และอวัยวะก่อกําเนิดเลือด  ( DISEASES OF BLOOD 
    AND BLOOD FORMING ORGANS ) ผิดปกติอย่างถาวร  และอาจเป็น 
    อันตราย 
     - โรคโลหิตจาง (Anemia) มีฮีโมโกลบินน้อยกว่า ๙g / dlใน 
    ผู้หญิงและน้อยกว่า ๑๐g / dl ในผู้ชาย  หรือ 
     - ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง ( CBC ) พบความผิดปกติของ 
    ลักษณะเม็ดเลือดแดง ( Abnormal Red Blood Cell Morphology)  
    ขนาดของเม็ดเลือดแดง (MCV) น้อยกว่า 60flท้ังน้ีให้อยู่ในการวินิจฉัย 
    ของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 

 พลตํารวจตร ี                                                                                                 
  ( ปิยะ   สุขประเสริฐ ) 

     ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗ 

 

 

 

 

 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
ผกก. พ.ต.อ..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
รอง ผกก. พ.ต.ท..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
สว. พ.ต.ท..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
รอง สว. ร.ต.ต...............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
จนท.พิมพ์/ทาน ส.ต.อ.หญิง......................วันที่.........ก.ค.๕๗ 



ผนวก ค. 
 หน้า ๑ ใน  ๒ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗     ลงวันท่ี    ๑๕   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

หน่วยท่ีเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ 

๑)  กองการสอบ  กองบัญชาการศึกษา (เปิดรับสมัครคัดเลือกให้ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด และสํานักงานนายตํารวจราชสํานัก
ประจํา)  อาคารวิทยาลัยการตํารวจ  เลขที่ ๑๐๐ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
๑๐๙๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๙๔๑-๐๙๗๙ ต่อ ๑๐๖-๑๐๙ www.rcm.edupol.org 

๒)  ตํารวจภูธรภาค ๑ ท่ี ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๑ เลขท่ี ๕ หมู่ ๒ ตําบลหนองยาว อําเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๕๕  www.p๑.police.go.th 

๓)  ตํารวจภูธรภาค ๒  ท่ี ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๒  เลขท่ี ๑๐๒ หมู่ ๘ ตําบลบ้านสวน       
อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๒๗-๘๒๐๐-๒   www.police.p๒.go.th 

และ  www.trainingcenter๒.com 

๔)  ตํารวจภูธรภาค ๓ ท่ี ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๓ เลขท่ี ๔๑ หมู่ ๑๓ ถนนสุรนารายณ์          
ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๓๗-๑๓๘๘ – ๙  

www.ppr๓.go.th 

๕)  ตํารวจภูธรภาค ๔ ท่ี ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔  เลขท่ี ๒๗๒ หมู่ ๑๔ ถนนมิตรภาพ          
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๒๓-๖๖๗๒, ๐-๔๓๒๔-๕๙๓๒  
www.police๔.go.th 

(๖)  ตํารวจภูธรภาค ๕   ท่ี ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๕ เลขท่ี ๑๔๕ หมู่ ๑๓  ถนนลําปาง-เชียงใหม่        
ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ๕๒๑๙๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๘๒-๙๘๘๒, ๐-๕๔๘๒-๙๖๐๐  
www.police๕.go.th/training 

๗)  ตํารวจภูธรภาค ๖ ท่ี ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค  ๖  เลขท่ี ๘๓๗ หมู่ ๑๐ ตําบลนครสวรรค์ตก  

อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  ๖๐๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๖๒๒-๑๒๐๑ – ๕  www.police๖.go.th 
๘)  ตํารวจภูธรภาค ๗  ท่ี ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค  ๗   เลขท่ี ๑๐๙  ถนนข้างวัง  ตําบลพระปฐมเจดีย์  

อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๔๓๑๒  www.police๗.go.th 
 
 

/ ๙)  ตํารวจภูธรภาค ๘ … 



ผนวก ค. 
 หน้า ๒ ใน  ๒ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗      ลงวันท่ี    ๑๕   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

--------------------------------- 
๙)  ตํารวจภูธรภาค ๘   ท่ี ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค  ๘   เลขท่ี ๑๐๑ หมู่ ๓ ถนนพ่อขุนทะเล           

ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๔๐-๕๔๒๓-๕  

http://school๘.education.police.go.th 
๑๐)  ตํารวจภูธรภาค ๙ ท่ี  กองบังคับการอํานวยการ ถนนแหล่งพระราม  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   

๙๐๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๔๓๑-๑๑๖๑, ๐-๗๔๓๑-๑๑๔๖  www.p๙.police.go.th 
๑๑)  ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ี ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  ๕๓ ถนนสุขยางค์ ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์  ๐-
๗๓๒๐-๓๖๙๐ www.sochoto.police.go.th 

๑๒)  กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  เลขที่ ๑๒๗๙  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรงุเทพฯ  
๑๐๔๐๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๒๒๗๙-๘๒๕๐-๙, ๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐-๓๔,  ๐-๒๒๗๘-๘๐๐๐ 
www.bpp.go.th 

  
 

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

 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

 พลตํารวจตร ี                                                                                                 
  ( ปิยะ   สุขประเสริฐ ) 

  ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗ 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
ผกก. พ.ต.อ..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
รอง ผกก. พ.ต.ท..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
สว. พ.ต.ท..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
รอง สว. ร.ต.ต...............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
จนท.พิมพ์/ทาน ส.ต.อ.หญิง......................วันที่.........ก.ค.๕๗ 



ผนวก ง. 
 หน้า ๑ ใน ๑ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗      ลงวันท่ี   ๑๕      กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

-------------------------------------------- 
รายละเอียดการให้รหัสประจําตัวสอบแกผู่้สมัครสอบ 

 

ตัวอย่าง รหัสประจําตัวสอบ  (รหสัประจาํตวัสอบ ๙ หลกั แยกเป็น เลข ๒ หลกัแรก คือ หน่วยสอบ เลขหลกัท่ี 
๓ – ๔ คือ รหสัสายสอบ  และเลข ๕ หลกัหลงั คือ จาํนวนผูส้มคัรสอบ)   

 

 

 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 

 พลตํารวจตร ี                                                                                                 
  ( ปิยะ   สุขประเสริฐ ) 

 ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗ 

หน่วยสอบ รหัสหน่วยสอบ 
รหัสสายสอบ 

หมายเหตุ 
นสต. เทคนิคและอาํนวยการ 

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 

จาํนวนผูส้มคัรสอบ 

หน่วยสอบ ศชต. 
สายสอบ ศชต.6 

จาํนวนผูส้มคัรสอบ 

หน่วยสอบ บช.ศ. 
สายสอบ สทส.8 

จาํนวนผูส้มคัรสอบ 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
ผกก. พ.ต.อ..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
รอง ผกก. พ.ต.ท..............................วันที.่........ก.ค.๕๗ 
สว. พ.ต.ท..............................วันที.่........ก.ค.๕๗ 
รอง สว. ร.ต.ต...............................วันที.่........ก.ค.๕๗ 
จนท.พิมพ์/ทาน ส.ต.อ.หญิง......................วันที.่........ก.ค.๕๗ 



ผนวก จ. 
 หน้า ๑ ใน ๓ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗      ลงวันท่ี   ๑๕    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

เอกสารฉบับจริงและหลักฐานต่างๆ ท่ีผู้ ไ ด้รับการประกาศรายช่ือเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและ               
ให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (รอบสอง) ต้องนํามาแสดงและย่ืนกับเจ้าหน้าท่ี  ดังน้ี 

๑ .   ใบสมัคร (สั ่งพิมพ์แบบใบสมัครตนเองจากระบบอินเตอร์เน็ต) ในการรับสมัคร           
และคัดเลือกตามประกาศน้ี และลงลายมือช่ือในช่องท่ีกําหนด (ฉบับจริง) 

๒.  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ 
๓.  ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอื่นท่ีใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ทางราชการ

ออกให้ พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ   
๔.  ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้  โดยต้องมีข้อความระบุ

การสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาน้ัน  ๆภายในวันปิดรับสมัคร พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ 
๕.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ และหากเป็น

ภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาท่ีสําเร็จก็ได้ เพ่ือย่ืนเพ่ิมเติม    
จํานวน ๓ ฉบับ 

๖.  หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ ดังน้ี  
     ๖.๑  ทหารกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ท่ีใช้ประกอบกับสมุดประจําตัว

ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ท่ีอนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.๘ 
     ๖.๒  ทหารกองเกินท่ีผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร                 

ให้ใช้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.๔๓) สําหรับผู้ท่ียัง
ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก (อายุยังไม่ถึง ๒๑ ปี) ให้ใช้ใบสําคัญ (แบบ สด.๙) ส่วนผู้ท่ีได้ใช้สิทธิผ่อนผันแล้ว
หรืออยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร ไม่รับสมัครสอบ 
            ๖.๓  ผู้สําเรจ็การศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี ๓  ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
                       ๖.๓.๑ หนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ท่ีใช้ประกอบกับสมุดประจําตัวทหารกองหนุน 
ประเภทท่ี ๑ หรือ 

            ๖.๓.๒ หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้สําเร็จการฝึกวิชาทหาร 
ช้ันปี ท่ี ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจําการและเลขเครื่องหมาย              
แสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ในหนังสือสําคัญน้ันแล้ว 

 
/ในกรณีหนังสือ... 
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            ในกรณีหนังสือประจําตัวแสดงวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีหลักฐานประทับ     

วันข้ึนทะเบียนเป็นทหารกองประจําการ และเลขเคร่ืองหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑  

ให้ใช้หนังสือรับรองจากผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าข้ึนไป ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกับการนําปลด เป็นกองหนุนประเภทที่ ๑  

เป็นผู้รับรองว่าอยู่ระหว่างดําเนินการนําปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ไปแสดงควบคู่กัน 

๗.  หนังสือรับรอง ตามผนวก ซ. จํานวน ๑ ฉบับ (เข้าระบบอินเทอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบ) 

และสําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับรอง  จํานวน ๑ ฉบับ 

๘.  หลักฐานอ่ืนๆ ถ้ามี เช่น ใบเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล เป็นต้น พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ 

๙.  กรณีผู้ท่ีมีประวัติทางคดีอาญา เพ่ือประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเอง และหากมีหลักฐานเอกสาร

ท่ีเก่ียวข้อง เช่น คําพิพากษาในคดี ผลดําเนินคดีในช้ันอ่ืนๆ ฯลฯ ให้นําสําเนาเอกสารมาย่ืนเพ่ิมเติมด้วย         

จํานวน  ๒  ฉบับ 

๑๐.  แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้ายประกาศ    

รับสมัคร) เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเอง  ตามผนวก ฌ. 

หลักฐานตามข้อ ๒ – ๖ และ ข้อ ๘ ต้องนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงให้ครบถ้วน                

ท้ังน้ี สําเนาหลักฐานทุกฉบับท่ีนํามาย่ืนกับเจ้าหน้าท่ี ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง”               

และลงลายมือช่ือไว้ สําหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าท่ีจะไม่รับผิดชอบ   

สําหรับหลักฐานทุกฉบับท่ีผู้สมัครย่ืนไว้กับเจ้าหน้าท่ี ถือเป็นเอกสิทธิของ 

กองบัญชาการศึกษา ท่ีจะดําเนินการใดๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

  ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่นําหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดหรือ       

ย่ืนไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

  กําหนดการย่ืนหลักฐานเพิ่มเติม จะประกาศพร้อมกับการประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน   

และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

  การตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา โดยการพิมพ์ลายน้ิวมือตามท่ีกําหนดผู้สมัครสอบ   

จะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสอบตามประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในอัตราคนละ ๑๐๐ บาท 

 
/ผู้สมัครสอบ... 
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ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป    
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครสอบตรงตามท่ีประกาศรับสมัครสอบจริง พร้อมท้ังยื่นและ        
แสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครสอบไม่มาย่ืนหลักฐานตามวัน เวลา หรือย่ืนไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้ได้รับคัดเลือก     
หรือผู้ได้รับคัดเลือกสํารองแล้วแต่กรณี และหากมีการตรวจพบว่ามีการนําเอกสารปลอมมาย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี          
จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 

 พลตํารวจตร ี                                                                                                 
  ( ปิยะ   สุขประเสริฐ ) 

 ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
ผกก. พ.ต.อ..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
รอง ผกก. พ.ต.ท..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
สว. พ.ต.ท..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
รอง สว. ร.ต.ต...............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
จนท.พิมพ/์ทาน ส.ต.อ.หญิง......................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
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วิธีการคัดเลือก 

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถ  ด้วยวิธีสอบขอ้เขียน  ขอ้สอบแบบปรนัย  ๔ ตัวเลือก  จํานวน  ๑๕๐ ข้อ   
    ๑๕๐ คะแนน  ใช้เวลาทาํข้อสอบ  ๓ ชัว่โมง ประกอบด้วย 

  ๑.๑ ความสามารถท่ัวไป     จํานวน    ๔๐    ข้อ 
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจํานวน โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหา                
ทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นท่ีเหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
อุปมาอุปไมยอนุกรมและมิติสัมพันธ์  ความสามารถในการคิดเชิ งจํานวน ประกอบด้วย คณิตศาสตร์พื้นฐาน                    
ได้แก่ การคํานวณข้ันพ้ืนฐาน เปอร์เซ็นต์  ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสมการ                 
เซต ตรรกศาสตร์ และสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัด การกระจาย 

 ๑.๒ ภาษาไทย      จํานวน    ๒๕    ข้อ 
  ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน              
การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคํา สํานวน การใช้คําให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์             
และความนิยม การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ                
การพิจารณาเลือกใช้ภาษา ในงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ  

 ๑.๓ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   จํานวน    ๔๐    ข้อ 
 ทดสอบความรู้เก่ียวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension) คําศัพท์ (Vocabulary) 
โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น 

 ๑.๔ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน   ๒๕   ข้อ 
 ทดสอบความรู้เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ความรู้ เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                
ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสารข้อมูล           
ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ 

 ๑.๕ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้    จํานวน    ๑๐   ข้อ 
 ความรู้เก่ียวกับกฎหมายเบ้ืองต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ๑.๖ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม   จํานวน    ๑๐   ข้อ 
 ทดสอบความรู้เก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินชีวิต     
ในสังคมและการปฏิบัติงาน 
 

/๒. การทดสอบ...  
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๒. การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง่   
 ๒.๑ ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  ดังน้ี    
  (๑) ว่ายนํ้า  ระยะทาง  ๒๕ เมตร ผู้ทําเวลาไม่เกิน ๓๐  วินาที ถือว่า ผ่าน 
   จึงจะมีสิทธิเข้าสอบข้ันตอนต่อไป 
  (๒)   ว่ิง  ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร  ผู้ทําเวลาไม่เกิน  ๔ นาที  ๕๕ วินาที ถือว่า ผ่าน 
   จึงจะมีสิทธิเข้าสอบข้ันตอนต่อไป 

 ๒.๒ สอบสัมภาษณ์  จะเป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ที่จะแต่งตั้ง  
จากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น  ความรู้ท่ีอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ความสามารถประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย  ทัศนคติ  ความคิดริเร่ิม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  โดยถือเป็นเกณฑ์
การตั ดสิ นว่ า ผู้ ท่ี คณะกรรมการสอบสั มภาษณ์ เห็ นว่ าเหมาะสมจึ งจะถื อว่ า ผ่ าน ผู้ ที่ คณะกรรมการ 
สอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า  ไม่ผ่าน 
        ๒.๓  การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิตจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการ
ตามท่ีกําหนดไว้ ถือว่า  ผ่าน  ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กําหนดไว้  ถือว่า  ไม่ผ่าน  และผลการตรวจร่างกายของ
คณะกรรมการแพทย์น้ีให้ถือเป็นที่สุด 
       ๒.๔  การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และความเหมาะสมกับตําแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและความประพฤติหรือ
ชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตํารวจถือว่า ผ่าน  ผู้ที่คณะอนุกรรมการ  พิจารณาคุณสมบัติทั่วไป 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และความเหมาะสมกับตําแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติ ประวัติ และความประพฤติ     
หรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมท่ีจะเข้าเป็นข้าราชการตํารวจถือว่า  ไม่ผ่าน   
 สําหรับผู ้ที ่ม ีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกหรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะพิจารณาจากข้อเท็จจริง และพฤติการณ์แห่งการ
กระทําความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่  รวมทั้งความน่ารังเกียจของสังคมและ
เกียรติของข้าราชการตํารวจ โดยจะนําผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวนท่ีมีการดําเนินคดีสิ้นสุดในชั้นพนักงาน
สอบสวนแล้ว หรือพนักงานอัยการท่ีมีคําส่ังไม่ฟ้องแล้ว หรือในชั้นศาลที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ในแต่ละคดี     
มาเป็นหลักการและข้อมูลที่สําคัญเพ่ือประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี โดยผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญาและมีความ
ประพฤติเสื่อมเสียหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นข้าราชการตํารวจ ตัวอย่างเช่น 
 ๑)  คดีเก่ียวกับการเป็นผู้เสพยาเสพติดและไม่มีหลักฐานการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ
คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ปล่อยตัวผู้ผ่านการฟ้ืนฟูเป็นหลักฐานที่ทางราชการออกให้ตามมติ 
ค.ร.ม. ที่เก่ียวข้อง 

/๒)  คดเีก่ียวกบั... 



ผนวก ฉ. 
 หน้า  ๓  ใน   ๓  หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗     ลงวันท่ี    ๑๕    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-------------------------------------------- 

 ๒)  คดีเก่ียวกับยาเสพติด โดยเป็นผู้มียาเสพติดตามประเภทที่กําหนดไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย 
 ๓)  คดีเก่ียวกับการเป็นผู้มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายกําหนดและพกพาไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 ๔)  คดีเก่ียวกับการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 
 ๕)  คดีเกี่ยวกับการเป็นผู้ที่เคยรับราชการตํารวจ ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นมาก่อนและได้ถูกลงโทษ
ทางวินัยอย่างร้ายแรงให้ไล่ออกจากราชการ  

ฯลฯ 

    ผู้ที่ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามที่กําหนดจะได้คะแนน ๕๐ คะแนน               
ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ ๐ คะแนน 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 

 พลตํารวจตร ี                                                                                                 
  ( ปิยะ   สุขประเสริฐ ) 

 ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
ผกก. พ.ต.อ..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
รอง ผกก. พ.ต.ท..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
สว. พ.ต.ท..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
รอง สว. ร.ต.ต...............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
จนท.พิมพ์/ทาน ส.ต.อ.หญิง......................วันที่.........ก.ค.๕๗ 



ผนวก  ช. 
 หน้า ๑  ใน  ๙  หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗      ลงวันท่ี   ๑๕     กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและการสอบสัมภาษณ์  
ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ           

หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑.  ระเบียบในวันสอบข้อเขียน 
     ๑.๑  อุปกรณ์ท่ีนําเข้าห้องสอบได้ มี ดินสอดําเบอร์ ๒B ข้ึนไป สําหรับระบายกระดาษคําตอบ, 

ปากกาสีนํ้าเงินหรือสีดํา, บัตรประจําตัวสอบ, บัตรประจําตัวประชาชน (ท่ีไม่หมดอายุ) หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ (ท่ีไม่หมดอายุ)  เท่าน้ัน  ส่วนยางลบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ 

      ๑.๒  ห้ามนําอาวุธ กระดาษหรือตํารา เครื่องคํานวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู อุปกรณ์ทําด้วยโลหะทุกชนิด 
ที่นอกเหนือ จากข้อ ๑.๑ เข้าในอาคารสอบหรือห้องสอบหรือพ้ืนท่ีหวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัย                
โดยเด็ดขาด ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้ภายในอาคาร/ห้องสอบ เม่ือเริ่มลงมือสอบแล้ว                 
หากมีการตรวจค้นพบ ถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ                 

     ๑.๓  การแต่งกายของผู้เข้าสอบ โดยกําหนดให้สวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา  
     ๑.๔  เม่ือไปถึงสนามสอบให้ตรวจดูผังท่ีน่ังสอบท่ีติดไว้ว่า สอบห้องใด  ช้ันใด อาคารใด   
     ๑.๕  ถ้ามีปัญหา เช่น หาห้องสอบไม่พบ หรือไม่มีรหัสประจําตัวสอบในผังที่นั่งสอบ ฯลฯ          

ให้รีบติดต่อ กองอํานวยการประจําสนามสอบน้ันๆ ก่อนเวลาเรียกเข้าห้องสอบ ไม่น้อยกว่า ๒ ช่ัวโมง       
     ๑.๖  ในวันสอบข้อเขียนผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู่กับ บัตรประจําตัวประชาชน 

หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวน้ันต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ชัดเจน
ท้ังรูปถ่ายและตัวอักษร เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี              
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

     ๑.๗  ในการสอบครั้งน้ี ได้กําหนดให้ผู้เข้าสอบอยู่ในห้องสอบเพื่อทําข้อสอบโดยเม่ือเริ่มเวลาสอบแล้ว 
จะไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินอย่างย่ิง หรือมีเหตุสุดวิสัย 
ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับให้สอบตก  

๒.  การสอบข้อเขียน 
     ๒.๑  กําหนดสอบข้อเขียนต้ังแต่ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป (ใช้เวลาทําข้อสอบ ๓ ช่ัวโมง)                

โดยกําหนดให้ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบ ในเวลา ๑๒.๐๐ น. ทุกคน เพ่ือดําเนินการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล   
และแนะนําการระบายรหัสชุดข้อสอบในกระดาษคําตอบ สําหรับผู้มาภายหลังจาก เวลา ๑๓.๑๕ น.                 
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด                            

 /๒.๒  ปฏิบัติตาม... 



ผนวก  ช. 
 หน้า ๒  ใน  ๙  หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗      ลงวันท่ี    ๑๕    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

 ๒.๒  ปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ โดยเคร่งครัด     
    ๒.๓  เม่ืออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบห้ามพูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 

และไม่ออกจากห้องสอบ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ
หรือเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยห้องสอบ 

     ๒.๔  ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
     ๒.๕  ขณะสอบข้อเขียน เจ้าหน้าท่ีคุมสอบจะมีการตรวจค้นตัวผู้เข้าสอบตามมาตรการป้องกัน

การทุจริตสอบโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจค้นดังกล่าว 
     ๒.๖  จะเริ่มลงมือทําข้อสอบได้  เม่ือหัวหน้าห้องสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว 
     ๒.๗  เม่ือสอบเสร็จแล้วให้ยกมือข้ึนโดยไม่ต้องลุกจากโต๊ะ หรือเม่ือหมดเวลาสอบแล้วเจ้าหน้าท่ี               

สั่งให้หยุดทําปัญหาข้อสอบต้องหยุดทันที เจ้าหน้าท่ีจะเดินมารับกระดาษคําตอบและปัญหาข้อสอบคืน    
แล้วให้ผู้เข้าสอบลงชื่อส่งกระดาษคําตอบและปัญหาข้อสอบ ถ้าไม่ลงช่ือส่งเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ 

     ๒.๘  ปัญหาข้อสอบเป็นลิขสิทธ์ิของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (กองการสอบ กองบัญชาการ
ศึกษา) ห้ามนําออก หรือคัดลอก นําออกนอกห้องสอบเป็นอันขาด ต้องส่งคืนให้ครบทุกหน้าและทุกแผ่น 
ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดทางกฎหมาย และจะพิจารณาให้หมดสิทธิในการคัดเลือก  

๓.  ห้ามกระทําการทุจริตในการสอบ ผู้ท่ีทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณ์     
ท่ีถือว่าทุจริตในการสอบ  ได้แก่ 

     ๓.๑  นําตําราหรือเอกสารอ่ืนใดเข้าห้องสอบ นําหรือพยายามนําปัญหาข้อสอบออกนอกห้องสอบ 
     ๓.๒  พูด ถาม ให้สัญญาณ หรือติดต่อกับผู้สอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
     ๓.๓  ดู หรือพยายามดูคําตอบจากผู้สอบอ่ืน หรือยอมให้ผู้อ่ืนดูคําตอบของตน 
     ๓.๔  ไม่เช่ือฟังคําแนะนํา คําตักเตือน หรือคําสั่งของเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ 
     ๓.๕  เปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบ หรือใช้บัตรประจําตัวไม่ถูกต้องตามท่ีกําหนด 
     ๓.๖  ตอบปัญหาในกระดาษคําตอบแทนกัน 
     ๓.๗  นําโทรศัพท์มือถือ หรือเครื ่องมือและอุปกรณ์สื ่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท               

หรือสิ่งของตามที่กําหนดในข้อ ๑.๒ เข้าไปในห้องสอบ หรือในบริเวณเขตหวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัย              
ของสนามสอบข้อเขียนกําหนด เพ่ือใช้หรือจะใช้ทุจริตหรือเพ่ือกรณีอ่ืนใดในการสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสาร    
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคํานวณเลข นาฬิกาคํานวณเลข ฯลฯ เป็นต้น 

     ๓.๘  มีพฤติการณ์อ่ืน ๆ ท่ีช่วยในการตอบปัญหาข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต หรอืช่วยเหลือผู้เข้า
สอบรายอ่ืนให้ตอบปัญหาข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต 

/๔.  ระเบียบ… 



ผนวก  ช. 
 หน้า ๓  ใน ๙  หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗      ลงวันท่ี   ๑๕     กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

------------------------------------------- 
 ๔.  ระเบียบในการกรอกและระบายกระดาษคําตอบ 
 (๑)  ตัวอย่างกระดาษคําตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

/(๒)  ตัวอย่าง... 
 



ผนวก  ช. 
 หน้า ๔  ใน  ๙  หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗     ลงวันท่ี   ๑๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-------------------------------------------- 

        (๒)  ตัวอย่างการนําเลขรหัสชุดข้อสอบท่ีปกปัญหาข้อสอบ มาระบายลงในกระดาษคําตอบตามช่องท่ีกําหนด 

 
   

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    /๔.๑  ให้ตรวจดู 



ผนวก  ช. 
 หน้า ๕  ใน  ๙ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗      ลงวันท่ี  ๑๕  กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

     ๔.๑  ให้ตรวจดูว่ากระดาษคําตอบมีรอยด่างดํา  สกปรก  หรือย่นยับ  ฉีกขาด  หรือไม่               
ถ้ากระดาษคําตอบมีรอยด่างดํา  สกปรก  หรือย่นยับ  ฉีกขาด  ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีคุมสอบทราบเพ่ือขอเปลี่ยน     
และให้รอคําช้ีแจงในการทําความเข้าใจการระบายรหัสประจําชุดข้อสอบให้ชัดเจน 

       ๔.๒  ให้ตรวจดูว่าคํานําหน้าช่ือ ช่ือ – สกุล และ เลขท่ีระบายในช่องรหัสประจําตัวสอบ (๙ หลัก)               
ในกระดาษคําตอบหน้าแรก ตรงกับรหัสประจําตัวสอบของผู้เข้าสอบหรือไม่ หากไม่ถูกต้องตรงกันให้แจ้ง                
เจ้าหน้าท่ีคุมสอบเพ่ือขอเปล่ียนกระดาษคําตอบสํารองใหม่ให้ถูกต้อง ซึ่งกําหนดให้ผู้เข้าสอบต้องใช้               
กระดาษคําตอบท่ีมีเลขรหัสประจําตัวสอบระบาย (๙ หลัก) ไว้ตรงกัน กับรหัสประจําตัวสอบหรือต้องเป็น
กระดาษคําตอบสํารองท่ีเจ้าหน้าท่ีคุมสอบเปล่ียนให้เท่าน้ัน พร้อมท้ังต้องรับผิดชอบ การกรอกรายละเอียด    
ท่ีเกี่ยวข้อง และหากใช้กระดาษคําตอบ ไม่ถูกต้องตามท่ีกําหนดไว้น้ี ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ  

      ๔.๓   ใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกลื่นเท่าน้ัน เพ่ือลงลายมือช่ือในช่องท่ีกําหนด 
  ๔.๔  เมื่อเปิดผนึกซองปัญหาข้อสอบ ให้ตรวจว่ามีเลข (๗ หลัก) รหัสชุดข้อสอบท่ีด้านล่างซ้ายมือ 

และให้นําเลขดังกล่าว (๗ หลัก) มาระบายลงในช่องท่ีกําหนดในกระดาษคําตอบ ให้ถูกต้องครบถ้วน     
(ลักษณะเดียวกันกับการระบายรหัสประจําตัวสอบ) ด้วยดินสอดําเบอร์ ๒B ขึ้นไป ให้ถูกต้อง  โดยเฉพาะเลข 0 
และเลข 1 ซึ่งในแต่ละแถวน้ัน จะเร่ิมต้นท่ีเลข 0 และเรียงลงมาเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข  9  หากระบายผิดถือ
ว่าเป็นการกระทําผิดระเบียบการสอบข้อเขียน โดยจะถือว่ากระดาษคําตอบน้ันเสียและถือว่าสอบตก 

  ๔ .๕ กรณีใช้กระดาษคําตอบสํารอง ให้ใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกลื่นเท่าน้ัน           
เขียนข้อความลงในช่องว่างท่ีกระดาษคําตอบหน้าแรกด้านบน ได้แก่  ๑) คํานําหน้าช่ือ ช่ือ – สกุล                 
๒) เลขประจําตัวประชาชน (๑๓ หลัก)  ๓) สถานท่ีสอบ  ๔) ห้องสอบ  ๕) วัน เดือน ปี  ๖) รหัสประจําตัว
สอบในช่องว่างสี่เหลี่ยม (๙ หลัก) และ ๗) รหัสชุดข้อสอบ (๗ หลัก)  แล้วให้ใช้เฉพาะดินสอดําเบอร์ ๒B ขึ้นไป ระบาย
รหัสประจําตัวสอบ และรหัสชุดข้อสอบของตัวเองในช่องวงกลมที่ กําหนด ตามตัวอย่างคําแนะนําท่ีแสดงไว้ใน               
กระดาษคําตอบ (คือระบายให้ดําเข้มเต็มวงเสมอกันหมด) โดยให้ระมัดระวังการระบายรหัสประจําตัวสอบ 
โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในวงกลมท่ีให้ระบายรหัสประจําตัวสอบแต่ละช่องน้ันจะเริ่มต้นท่ีเลข 0     
และเรียงลงมาเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 ทุกช่อง (9 หลัก) หากระบายผิดจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบ          
ของผู้เข้าสอบ และจะไม่ตรวจให้คะแนน   

       ๔.๖  ห้ามเขียนสิ่งใดลงในกระดาษคําตอบนอกจากท่ีกําหนดไว้  อย่าพับ หรือทําให้กระดาษคําตอบ  
มีรอยด่างดํา  สกปรก  หรือย่นยับ  ฉีกขาด  มิฉะน้ันจะไม่ตรวจกระดาษคําตอบให้โดยถือว่าเป็นกระดาษเสีย  

 
/๔.๗  เม่ือได้รับ... 



ผนวก  ช. 
 หน้า ๖  ใน  ๙ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗      ลงวันท่ี   ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

-------------------------------------------- 
       ๔.๗  เม่ือได้รับปัญหาข้อสอบแล้วให้ปฏิบัติ  ดังน้ี   

                ๔.๗.๑  ตรวจดูปัญหาข้อสอบ ว่ามีครบทุกแผ่น ทุกหน้าหรือไม่ หากพบส่ิงใดบกพร่อง         
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ หากมีคําสั่งให้ลงมือสอบแล้ว เจ้าหน้าท่ีคุมสอบจะไม่แก้ไขหรือเปล่ียนให้โดยเด็ดขาด         
เพราะถือว่าได้ให้เวลาตรวจดูแล้วก่อนเริ่มลงมือทําข้อสอบ และให้อ่านคําแนะนําท่ีหน้าปกของปัญหาข้อสอบ
ให้เข้าใจครบถ้วนก่อนเริ่มลงมือทําข้อสอบ 
                 ๔.๗.๒  ในการตอบปัญหาข้อสอบให้ใช้ดินสอดําเบอร์ ๒B ขึ้นไปเท่านั้น ระบายในข้อ
วงกลมเล็กท่ีเห็นว่าถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว โดยให้ระบายดําเข้มเต็มวงแต่อย่าให้ล้ําออกไปนอกวง             
หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้ลบด้วยยางลบอย่างอ่อนจนสะอาดจริงๆ แล้วระบายใหม่ 

               ๔.๗.๓  ขณะตอบปัญหาข้อสอบ หากมีกรณีสงสัยว่าคําถามหรือคําตอบในปัญหาข้อสอบ         
จะผิดหรือบกพร่อง ไม่ต้องถามเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ  แต่ให้ตอบลงไปตามท่ีเห็นสมควร ห้ามเว้นว่างไว้ กรณีท่ีมี
ความคลาดเคล่ือนจากปัญหาข้อสอบไม่ถูกต้องหรือคําตอบท่ีให้เลือกตอบไม่ถูกต้อง ทางคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบท่ีเกี่ยวข้อง  จะพิจารณาปัญหาข้อสอบในข้อน้ันๆ โดยจะตรวจให้คะแนนแก่ผู้เข้าสอบทุกคน 

     ๔.๘  เม่ือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว จะไม่เปลี่ยนกระดาษคําตอบหรือปัญหาข้อสอบ
ให้อีกโดยเด็ดขาด 

      ๔.๙  กรณีท่ีผู้เข้าสอบทําข้อสอบโดยใช้ปัญหาข้อสอบและ/หรือกระดาษคําตอบท่ีไม่ใช่ของตน 
จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบเองและถือว่าหมดสิทธิในการสอบครั้งน้ีหรือเป็นไปตามท่ีกําหนดใน
ข้อ ๓.๖  โดยในการตรวจกระดาษคําตอบ คณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบ จะตรวจกระดาษคําตอบให้
ตามเฉลยคําตอบเท่าน้ัน ผู้เข้าสอบจะเรียกร้องสิทธิใดๆ นอกเหนือจากระเบียบน้ีมิได้ หรือหากเป็นกรณีตั้งใจ
ทุจริตสอบจะดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องและถือว่าสอบตกทุกวิชา 

      ๔.๑๐  ผู้ ท่ีระบายรหัสชุดข้อสอบผิด ระบายไม่ครบ หรือเกิน ระบายถูกแต่จางเกินไป ระบายรหัส                   
ชุดข้อสอบซ้ํากับผู้อ่ืน หรือไม่ระบายรหัสชุดข้อสอบ หรือระบายด้วยเครื่องเขียนอย่างอ่ืน หรือทําให้กระดาษคําตอบ               
มีรอยด่างดํา  สกปรก  ย่นยับ  หรือฉีก เป็นเหตุให้เครื่องตรวจกระดาษคําตอบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ว่า
เป็นรหัสชุดข้อสอบใด จะถือว่ากระดาษคําตอบนั้นเสียเกิดจากการกระทําของผู้เข้าสอบเอง และถือว่าเป็น
ผู้สอบตก กรณีท่ีระบายคําตอบจาง ระบายคําตอบดําไม่เต็มวง หรือระบายด้วยเครื่องเขียนอย่างอ่ืนหรือด้วย 
กรณีใดๆ ทําให้เคร่ืองตรวจกระดาษคําตอบไม่ตรวจให้คะแนนทั้งหมดหรือบางข้อ คณะอนุกรรมการ             
ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจกระดาษคําตอบจะถือผลตามท่ีเคร่ืองตรวจกระดาษคําตอบตรวจให้          
ท้ังน้ี คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะบันทึกแสดงเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน 

/๔.๑๑  เน่ืองจาก... 
 



ผนวก  ช. 
 หน้า ๗  ใน  ๙ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗      ลงวันท่ี   ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

     ๔.๑๑  เน่ืองจากมีผู้สมัครสอบเป็นจํานวนมาก และการสอบครั้งน้ีเป็นข้อสอบแบบปรนัยจะตรวจ
บันทึกคะแนนโดยใช้เครื่องตรวจกระดาษคําตอบ โดยจะถือผลคะแนนตามผลการตรวจของเครื่องตรวจ
กระดาษคําตอบเท่าน้ัน ส่วนการดําเนินการตรวจกระดาษคําตอบโดยบุคคลจะเป็นการตรวจสอบเครื่องตรวจ
และระบบโปรแกรมอีกครั้งหน่ึง 

๕.  ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
      ๕.๑  การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการว่ายนํ้า  ดังน้ี 
          ๕.๑.๑  ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบคู่กับบัตรประจําตัวประชาชน               
หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวน้ันต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจน               
ท้ังรูปถ่ายและตัวอักษร  เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี            
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

 ๕.๑.๒   ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกายชุดว่ายนํ้าสากล 
      ๕.๑.๓  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบรายใด จับลู่ เกาะลู่ สาวลู่ ว่ายข้ามลู่             
หรือให้ผู้อ่ืนช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุงตัว ดันหรือดึง หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ                   
ในกรณีท่ีผู้เข้าทดสอบรายอ่ืนให้ความช่วยเหลือตามท่ีระบุดังกล่าวข้างต้น จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
เช่นเดียวกัน 
      ๕.๑.๔  กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของสระว่ายนํ้า โยนทุ่นหรือห่วงยางหรือวัสดุ
อ่ืนให้ แล้วผู้เข้าทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดท่ีเป็นอาการทํานองเดียวกัน จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการ
ทดสอบ 
      ๕.๑.๕  กําหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามท่ีกําหนดในผนวก ฉ.              
ท้ายประกาศรับสมัคร 

      ๕.๒  การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการว่ิง ดังน้ี 
      ๕.๒.๑  ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู่กับ บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวน้ันต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์
ชัดเจนท้ังรูปถ่ายและตัวอักษร เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี   
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 

/๕.๒.๒  ผู้เข้าทดสอบ... 



ผนวก  ช. 
 หน้า ๘  ใน  ๙ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗      ลงวันท่ี   ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

-------------------------------------------- 
  ๕.๒.๒  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสื้อยืด กางเกงกีฬาขาส้ัน รองเท้าสําหรับวิ่ง 
      ๕.๒.๓  ขณะท่ีอยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบ จับ เกาะ หรือลักษณะอ่ืนใด               
ท่ีเป็นอาการ ทํานองเดียวกันนี้กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเส้นทางหรือลัดเส้นทางตามท่ี
กําหนดให้ทดสอบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
      ๕.๒.๔  กรณีท่ีผู้เข้าทดสอบรายใดให้ความช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุง ดัน หรือดึงแก่ผู้เข้า
ทดสอบด้วยกัน จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 
    ๕.๒.๕  กําหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามท่ีกําหนดในผนวก ฉ. 
ท้ายประกาศรับสมัคร 

๖. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 
    ๖.๑  ในวันตรวจร่างกายทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู่กับ บัตรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวน้ันต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ชัดเจน 
ท้ังรูปถ่ายและตัวอักษร เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี  
จะไม่อนุญาตให้เข้าตรวจร่างกาย 

    ๖.๒  การแต่งกายเป็นไปตามท่ีกําหนด รวมท้ังต้องเตรียมสิ่งของท่ีเก่ียวข้องไปในวันตรวจร่างกาย
ตามท่ีกําหนด 

    ๖.๓  ให้ไปเข้ารับการตรวจร่างกายตาม วัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดในประกาศรายช่ือผู้สอบ
ผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ประกาศผลสอบข้อเขียน) 

    ๖.๔  กรณีท่ีเคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคในผนวก ก. และ ข. มาก่อนและ
หายเป็นปกติแล้ว ให้นําประวัติและใบรับรองแพทย์เก่ียวกับการรักษาท่ีหายเป็นปกติดังกล่าว มาย่ืนในวัน
รายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพื่อให้ผลการวินิจฉัยการตรวจโรคหรืออาการตามท่ีกําหนด เป็นไปโดยถูกต้อง 
และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบ 

๗. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์ 
๗.๑  ในวันสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู่กับ บัตรประจําตัวประชาชน  

หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวน้ันต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์
ชัดเจนท้ังรูปถ่ายและตัวอักษร เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน     
แล้วแต่กรณีจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

/๗.๒  การแต่งกาย... 



ผนวก  ช. 
 หน้า ๙  ใน  ๙ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๗      ลงวันท่ี   ๑๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

-------------------------------------------- 
      ๗.๒  การแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายสุภาพ โดยให้สวมเสื้อเช้ิตแขนยาว กางเกงขายาว 
(ห้ามกางเกงยีนส์)  และสวมรองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น 

๗.๓  ต้องมาเตรียมพร้อมในการเข้าสอบ ตามกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี โดยเคร่งครัด 
๗.๔  กรณีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐสูญหายให้รีบติดต่อ               

กองอํานวยการการสอบสัมภาษณ์ก่อนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าครึ่งช่ัวโมง 
 

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

     ตรวจแล้วถูกต้อง 

 พลตํารวจตร ี                                                                                                 
       ( ปิยะ   สุขประเสริฐ ) 

       ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
ผกก. พ.ต.อ..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
รอง ผกก. พ.ต.ท..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
สว. พ.ต.ท..............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
รอง สว. ร.ต.ต...............................วันที่.........ก.ค.๕๗ 
จนท.พิมพ์/ทาน ส.ต.อ.หญิง......................วันที่.........ก.ค.๕๗ 



ผนวก  ซ. 
 

แบบหนังสือรับรอง 
เขียนท่ี................................................ 

วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ.................... 
  ข้าพเจ้า.................................................................................................................................... 
ตําแหน่ง................................................................สังกัด.....................................................................................
เก่ียวข้องเป็น...................................................................................................................................................... 
กับผู้สมัคร  ขอรับรองว่าผู้สมัครช่ือ................................................................................................................... 
รหัสประจําตัวสอบ...........................................................................ซึ่งสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ               
เป็นข้าราชการตํารวจ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ  ตามประกาศตํารวจภูธรภาค ๗  เป็นผู้มีความประพฤติดี 
ไม่เคยมีช่ือเสียงในทางเสื่อมเสีย และขอรับรองว่าผู้สมัครสอบมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ 
พร้อมน้ีได้แนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ท่ีไม่หมดอายุ) พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว 
 
     (ลงช่ือ)..........................................................ผู้รับรอง 
      (.....................................................) 
     ตําแหน่ง........................................................ 
 
หมายเหตุ  ๑.   ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอก หรือข้าราชการทหาร 

ระดับยศร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก หรือข้าราชการพลเรือนระดับ ๕ ขึ้นไป           
ซึ่งเป็นข้าราชการประจํา และต้องรับผิดชอบข้อความท่ีตนรับรองน้ันทุกประการ 
(เจ้าหน้าท่ีรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองไม่ได้) 

              ๒.  ท่ีอยู่ของผู้รับรองท่ีสามารถติดต่อได้ 
  บ้านเลขท่ี......................หมู่....... .....ถนน...................................ตรอก/ซอย........................... 
  ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต....................................................... 
  จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์...........................โทร. ............................................ 
 ๓.  ให้สั่งพิมพ์ในระบบอินเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มน้ี และให้ผู้รับรอง 

         เขียนด้วยลายมือของตนเอง 
 

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



ผนวก ฌ. 
 
 

      แบบบันทึกข้อมูลบุคคล 

รหัสประจําตัวสอบ.............................................. 
     เลขประจําตัวประชาชน   

 ข้อมูลประกอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยค             
     มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า  เพื่อบรรจุเป็น
 นักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ.  ๒๕๕๗  

                                                  ------------------------------------ 
เขียนท่ี............................................ 

วันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ. .................. 

เรียน  ผู้ดําเนินการคัดเลือก 

ตามท่ี  ข้าพเจ้าได้ ย่ืนใบสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ เพ่ือบรรจุ                  
เป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ และข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเก่ียวกับใบสมัครคุณสมบัติ            
และพื้นฐานความรู้ของข้าพเจ้า  เพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปน้ี 

๑.  ช่ือตัว...........................................................นามสกุล....................................................... 
(หากเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล  ให้นําหลักฐานมาประกอบ) 
       ช่ือ – สกุล  (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................. 
  ๒.  ช่ือเล่น  ช่ือท่ีเคยใช้อยู่ก่อนเปลี่ยน (ถ้ามี)......................................................................... 
  ๓.  สัญชาติปัจจุบัน.............................................สัญชาติเม่ือเกิด............................................ 
ศาสนา................................................. 

๔.  สมัครสอบหลักสูตร/ตําแหน่ง............................................................................................ 
  ๕.  หลักฐานทางทหาร............................................................................................................ 
  ๖.  ภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านเลขท่ี...............หมู่ท่ี...............ถนน......................................... 
ตรอก/ซอย......................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด...................................โทรศัพท์................................................. 
      ภูมิลําเนาที่อาศัยในปัจจุบันเลขท่ี...............หมู่ท่ี................ถนน......................................... 
ตรอก/ซอย....................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต...................................... 
จังหวัด...................................โทรศัพท์............................................................................................................... 
 
หมายเหตุ  ๑.  ให้กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง  ในช่องท่ีประสงค์ไม่กรอกข้อมูลให้ขีดเครื่องหมาย ( - ) 
    ๒.  ในช่องท่ีถามว่า เคยหรือไม่เคย  ให้กรอกข้อความว่า “เคย” หรือ “ไม่เคย 
 

๑.  ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อมลู 

     ประกอบใบสมคัรด้วยลายมอื 

     ของตนเองและลงลายมือช่ือ       
     ตอ่หน้าเจ้าหน้าท่ี 
๒.  ก่อนยื่นข้อมลูใบสมคัรจะต้อง      
ตรวจสอบหลกัฐานต่าง  ๆ          
ให้ครบถ้วน และถกูต้อง 



- ๒- 
 

๗.  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ซึ่งได้ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมน้ี       
รวม....................ฉบับ  คือ 

            สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการของบิดามารดาและภรรยา 

    สําเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 

  ๘.  -  บิดา  (ผู้ให้กําเนิด) 
       ช่ือเต็ม...................................................ช่ือสกุล...........................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม 
ช่ือเดิม (ถ้ามี)  ......................................................................อาชีพ.................................................................... 
ตําแหน่ง......................................................สถานท่ีทํางาน................................................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน............................................................................โทรศัพท์.............................................................. 
เช้ือชาติ.......................................สัญชาติเม่ือเกิด....................................สัญชาติปัจจุบัน.................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี……………………………………..…………ผลคดี......................................................................... 
       -  มารดา  (ผู้ให้กําเนิด) 
       ช่ือเต็ม..........................................ช่ือสกุล....................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม 
ช่ือเดิม (ถ้ามี)  .....................................................................อาชีพ..................................................................... 
ตําแหน่ง.......................................................สถานท่ีทํางาน................................................................................ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน..........................................................................โทรศัพท์................................................................ 
เช้ือชาติ......................................สัญชาติเม่ือเกิด.....................................สัญชาติปัจจุบัน.................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..................................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี……………………………… ………………ผลคดี......................................................................... 
       -  ภรรยาหรือสามี 
       ช่ือเต็ม..........................................ช่ือเดิม (ถ้ามี)................................................................ 
ช่ือสกุลเดิม  .................................................................ช่ือสกุลปัจจุบัน............................................................. 
วัน  เดือน  ปีเกิด.......................................................ท่ีเกิด................................................................................ 
เช้ือชาติ.....................................สัญชาติเม่ือเกิด......................................สัญชาติปัจจุบัน.................................. 
อาชีพ..........................................................................ตาํแหน่ง..........................................................................
สถานท่ีทํางาน.............................................................ท่ีอยู่ปัจจุบัน................................................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..................................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี………………………………………………ผลคดี........................................................................... 
จังหวัดท่ีสมรส.................................................................................................................................................... 
การสมรสครั้งก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่าย.............................................................................................. 
หย่า  เลิกร้าง...................................................................................................................................................... 



- ๓ - 
 

๙.  ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ 
       -  พ่ีน้องร่วมบิดา – มารดา 
       (๑)  ช่ือ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ.........................ท่ีอยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..................................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี…………………………………………….……ผลคดี....................................................................... 
       (๒)  ช่ือ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ.........................ท่ีอยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี…………………………………………….……ผลคดี....................................................................... 
       (๓)  ช่ือ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ............................ท่ีอยู่ปัจจุบัน................................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี……………………………………….…………ผลคดี....................................................................... 
       (๔)  ช่ือ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น.........................
อาชีพ.............................................ตําแหน่ง....................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ.........................ท่ีอยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี…………………………………………….……ผลคดี....................................................................... 
       (๕)  ช่ือ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น.........................
อาชีพ.............................................ตําแหน่ง....................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ.........................ท่ีอยู่ปัจจุบัน................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี…………………………………….……………ผลคดี....................................................................... 
 



- ๔ - 
 

       -  ญาติ  (พี่น้องของบิดาและมารดา) 
       (๑)  ช่ือ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น.........................
อาชีพ.............................................ตําแหน่ง....................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ.........................ท่ีอยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี………………………………….………………ผลคดี....................................................................... 
       (๒)  ช่ือ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ.........................ท่ีอยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี……………………….…………………………ผลคดี....................................................................... 
       (๓)  ช่ือ......................................นามสกุล............................เก่ียวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ.........................ท่ีอยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..................................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี………………………………….………………ผลคดี....................................................................... 
       (๔)  ช่ือ......................................นามสกุล............................เก่ียวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ.........................ท่ีอยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี…………………………………………….……ผลคดี....................................................................... 
       (๕)  ช่ือ......................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ.........................ท่ีอยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี…………………………………………….……ผลคดี....................................................................... 
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๑๐.  บุคคลท่ีติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออ่ืนๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่ผู้รับรอง  
ญาติ  ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง) 
       (๑)  ช่ือ......................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน.................................................................................................................................................. 
       (๒)  ช่ือ......................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน.................................................................................................................................................. 
       (๓)  ช่ือ......................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน.................................................................................................................................................... 
  ๑๑.  การศึกษา 
         (๑)  จบมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน.............................................................................. 
เข้า...............................ออก...................................ผลการศึกษา………………………………………………………………. 

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

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

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

       (๕)  แขนงพิเศษอ่ืน ๆ  .................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
  ๑๒.  ปัจจุบันประกอบอาชีพ......................................ตาํแหน่ง................................................ 
สถานท่ีทํางาน.................................................................................................................................................... 
ถนน......................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด...........................................................โทรศัพท์....................................................................................... 
และได้รับเงินเดือน .....................................................................................................................................บาท   
ใครเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา..................................................................................................................... 

๑๓.  ประกอบการงานอ่ืนๆ  ................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน.................................................................................................................................................... 
ถนน......................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด....................................................โทรศัพท์...................................รายได้ (ถ้ามี)...................................... 
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๑๔.  ประวัติการรับราชการ หรือการทํางานท่ีผ่านมา (ถ้าเคยรับราชการ หรือทํางานมาแล้ว 
หลายแห่ง  ให้ระบุทุกแห่งตามลําดับก่อนหลัง) 
         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม............................................................................................ 
ชนิดของงาน..............................................................เงินเดือน........................................................................... 
วัน  เดือน  ปีท่ีเข้ารับราชการหรืองานท่ีทํา........................................................................................................ 
ช่ือผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง............................................................................................................................. 
เหตุท่ีออก........................................................................................................................................................... 
  ๑๕.  ความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษ.............................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  ๑๖.  ถ้าทํางานในสํานักงานอ่ืนนอกจากงานราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดในทางงาน 
อย่างใดหรือไม่................................................................ก่ีครั้ง............................................................................ 
เม่ือใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร.......................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  ๑๗.  ถ้ารับราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการหรือไม่............................ก่ีครั้ง...........................เม่ือใด...........................................ถูกลงโทษหรือไม่
อย่างไร............................................................................................................................................................... 
  ๑๘.  เคยถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระทําผิดอาญาหรือไม่....................ก่ีครั้ง........................ 
เรื่องอะไร.............................................................................เม่ือใด..................................................................... 
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร..................................................................................................................................... 
(ถ้าหากได้รับการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอย่างอ่ืนรวมท้ังฐานละเมิดอํานาจศาล        
ก็ให้ระบุได้ด้วย) 
  ๑๙.  เคยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายหรือไม่.................................... 
เม่ือใด................................................................................................................................................................. 
เหตุใดจึงไม่ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย........................................................................................................... 
  ๒๐.  เคยต้องคําพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่........................................................................... 
เม่ือใด........................................................พ้นคดีแล้วหรือยัง............................................................................... 
ถ้าพ้นแล้วเม่ือใด................................................................................................................................................... 
  ๒๑.  เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม่.........................................ก่ีเรือ่ง.................................... 
เรื่องอะไร.............................................................................เม่ือใด....................................................................... 
ศาลพิพากษาอย่างไร............................................................................................................................................ 
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๒๒.  เป็นหรือเคยเป็นหน้ีสินผู้ใดจนได้ช่ือว่าเป็นผู้มีหน้ีสินล้นพ้นตัวหรือไม่............................... 
............................................................................................................................................................................. 
  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่......................................................... 
ถ้าเคยประเภทใด.................................................................................................................................................. 
  ๒๔.  เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกในองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบ้างหรือไม่..................
สถานท่ีตั้ง............................................................................................................................................................. 
ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรน้ันหรือไม่  เม่ือใด  เพราะเหตุใด.......................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
  ๒๕.  เป็นหรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี 
ในพรรคการเมืองใดหรือไม่.......................................ช่ือพรรคการเมือง.............................................................. 
สถานท่ีตั้ง........................................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความท่ีกล่าวข้างต้นน้ี เป็นความจริ งทุกประการและมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 
 
 
      (ลงช่ือ)  ....................................................ผู้สมัคร 
                 (.................................................) 

 
คําเตือน 

  ๑)  ผู ้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็นผู ้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในข้อมูลประกอบใบสมัคร
พร้อมท้ังย่ืนและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง  ในกรณี “ไม่เคย”  หรือ “ไม่มี”  
ให้เขียนว่า “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ามใช้การ  “       ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครจะ
ถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบได้ หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกดําเนิน
คดีอาญาจนถึงท่ีสุด 
  ๒)  การปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗         
หรือ กฎ ก.ตร . ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ 
แล้วแต่กรณี 
 

 
 
 
 
 


