
   เร่ือง   รับสมัครและคัดเลือก
    หรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพ

ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
และคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็น

อาศัยอํานาจตามความใน
ประกอบกับข้อ ๒ (1) วิธีการ
ของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
เป็นข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗
ท้ายหนังสือ สํานักงานกําลังพล 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติเพิ่มเติม
ด่วนท่ีสุด ท่ี 0034.521/1956
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มี วุฒิ
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช
จึงประกาศรับสมัคร ดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจําสถานฝึกอบรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ
(๑,๓๖๐) จํานวน ๖๐๐ อัตรา 

ใช้อักษรย่อของสายการสอบ คือ นสต
โดยผู้ ได้รับคัดเลือก

ตามท่ีกําหนด มีระยะเวลาการฝึกอบรม
ตํารวจชั้นประทวน ยศสิบตํารวจตรี
ภาค ๘  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

 

  

 

ประกาศตํารวจภูธรภาค ๘ 
คัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาต

หรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพ หรอืเทียบเท่า เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ

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

วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ได้มอบหมายให้ ตํารวจภูธรภาค 
เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕7   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ
วิธีการคัดเลือก และข้อ ๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ              

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ
๒๕๔๗ และอนุมัติสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันท่ี 

งานกําลังพล ด่วนท่ีสุด ที่ ๐๐๐๙.๑๖1/6459 ลงวันที่ 4 กรกฎา
เพิ่มเติม ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7  ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา
956 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ให้ ตํารวจภูธรภาค 

บุคคลภายนอกผู้มี วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ

ดังต่อไปนี ้

ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร 
ตําแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจําสถานฝึกอบรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจช้ันพลตํารวจ รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ
 

ใช้อักษรย่อของสายการสอบ คือ นสต.1 
โดยผู้ ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร

มีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ปี เม่ือสําเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการ
ตํารวจช้ันประทวน ยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ข้ัน 19 (10,760

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย     
นักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕7 

ตํารวจภูธรภาค ๘ ดําเนินการรับสมัคร    
 

แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ              

หรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ              
วันที่ 4  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7              

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7 และอนุมัติ 
ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา        
ตํารวจภูธรภาค ๘ ดําเนินการ         

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)              
นักเรียนนายสิบตํารวจ โดยใช้วิธีการคัดเลือก  

ตําแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจําสถานฝึกอบรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ     
โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจช้ันพลตํารวจ รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.๑ ขั้น ๑ 

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ      
จะได้รับการแต่งต้ังเป็นข้าราชการ

ผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ในสังกัดตํารวจภูธร
760 บาท)  

/๒.  คุณสมบตัิทั่วไป... 
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  ๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผูท้ี่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
                     ๒.๑  เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย มีสถานภาพโสด 
       ๒.๒  มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปบีริบูรณ์ และไม่เกินย่ีสิบเจ็ดปีบริบูรณ ์นับถึง 
วันปิดรับสมัคร  (ต้องเกิดระหว่างวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2530 ถึง วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539) 

               ๒.๓  ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร  
  ๒.๔  มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี ้

     ๒.๕  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ วุฒิการศึกษา                
จากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 
  ๒.๖  คุณวุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการสมัครคัดเลือกดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาท่ี ก.ตร. 
หรือ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว และถ้ามีวุฒิสูงกว่าท่ีกําหนดจะนํามาเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได ้
  สําหรับคุณวุฒิที่ไม่ชัดเจน เช่น ช่ือประกาศนียบัตรที่แตกต่างจากประกาศรับสมัคร            
เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครใหเ้ป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานกับสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเพื่อขอเอกสาร
ยืนยันว่า  ก.พ. ไดม้ีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่เรียนสําเร็จมาว่าเป็นไปตามที่กําหนดตามข้อ ๒.๕ และ ๒.6 
 2.7  ไม่รับสมัครสอบผูท้ี่มีภาระทางทหาร ดังนี ้
         2.7.1  ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร     
หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)์ 
        2.7.2  ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามข้ันตอนทางทหาร และจะต้อง
เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)์ ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
        2.7.3  ผู้ที่รับราชการเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) และจะปลดจาก       
กองประจําการหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  
  ๒.๗.๔ ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารที่ไม่ได้เข้ารับการ
ตรวจเลือกทางทหารตามกําหนด  
 สําหรับผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปี  
ถึง 20 ปี  ซึ่งได้ข้ึนทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอ    
ผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได ้ 
 ทั้งนี้ สําหรับทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจําการ (พ้นจาก
การเป็นทหารเกณฑ)์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ให้มีสิทธิสมัครสอบได้ เนื่องจากผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามประกาศรับสมัครนี้ จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตํารวจในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
      ๒.8  ข้าราชการตํารวจที่จะสมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครนี้ จะต้องลาออกจาก
ราชการตํารวจก่อนวันสมัคร 

/2.9  สําหรับผูท้ีเ่คย... 
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 2.9  สําหรับผู้ที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครนี ้
      ๒.10 พระภิกษ ุสามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบ
และไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 และระเบียบ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง    

๓.  วิธีการสมัคร ข้ันตอนการสมัคร  หน่วยรับสมัคร และกําหนดการที่ควรทราบ 
      ๓.๑  วิธีการสมัคร ตํารวจภูธรภาค ๘ รับสมัครทางอิน เตอร์ เน็ต  เว็บ ไซ ต์ 
www.policeadmission.org และเว็บไซต์ http://school8.education.police.go.th (เข้าระบบ
อินเตอร์เน็ตโดยห้ามผ่าน www.google.com) ตั้งแต่ วันท่ี 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
(ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง) ยกเว้น วันท่ี 1๓ สิงหาคม พ.ศ. 2557 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 
๑๖.๓๐ นาฬิกา ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดําเนินการ คือ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เลขที่ ๑๐๑    
หมู่ที่ ๓ ถนนพ่อขุนทะเล ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ โดยกําหนดให้
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่เปิดรับสมัคร
เท่านั้น   

 ๓.๒  ขั้นตอนการสมัคร 
            ๓.๒.๑  อ่านและทําความเข้าใจเก่ียวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกและข้ันตอน          
การกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทําการกรอกใบสมัคร เนื่องจากผู้สมัครหนึ่งคนสามารถเข้าระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อสมัครได้เพียงครั้งเดียวและในหน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ 
           ๓.๒.๒ การเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเ ว็บไซต์   www.policeadmission.org              
หรือเว็บไซต์ http://school8.education.police.go.th เพื่อเข้าสมัครให้ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้   
(อ่านรายละเอียดตามข้อ 3.2.2 (1) - (9) ให้เข้าใจชัดเจนก่อนเร่ิมสมัคร) 
                (๑)  เข้าระบบเพื่ออ่านประกาศรับสมัครให้เข้าใจในสาระสําคัญตามท่ีกําหนด
โดยเฉพาะในเรื่อง  ๑) คุณสมบัติต่างๆ ของผู้สมัคร  ๒) คุณวุฒิการศึกษา และให้เตรียมรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว 
ขนาด ๑ นิ้วเท่านั้น หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา (รูปถ่ายสมัครเข้าทํางาน) โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป เพื่อใช้ในการสแกนรูปในข้ันตอนการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร กรณีรูปถ่าย
ไม่ถูกต้องตามกําหนดจะถูกพิจารณาตัดสิทธิในการรับสมัครสอบหรือเข้าสอบข้อเขียน ทั้งนี้ให้อ่านและ     
ทําความเข้าใจให้ครบถ้วนท้ังหมด 

 (๒)  กรณีที ่เข้าระบบการสมัครและกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการ
สมัครกําหนดให้เลือกสมัครตามประกาศรับสมัครของหน่วยงานต่างๆ (หน่วยที่เปิดรับสมัครและคัดเลือก
นักเรียนนายสิบตํารวจ ตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้) ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตามความต้องการ 
และเมื่อสอบไดจ้ะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจประจําในหน่วยงานนั้น   ส่วนการแต่งตั้งเป็น 

/ข้าราชการตํารวจ... 
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ข้าราชการตํารวจช้ันประทวนในหน่วยงานใดภายหลังสําเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะเป็นไปตามที่กําหนด 
ในข้อ ๑ ของประกาศรับสมัครนี้ โดยต้องเข้าสอบข้อเขียนและทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่งใน
พื้นที่ตามที่หน่วยสอบนั้นกําหนด ดงันั้น จึงต้องพิจารณาและตัดสินใจให้ถูกต้อง 

(๓)  เข้าระบบกรอกข้อมูลการสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่องตามท่ี

กําหนด ในกรณีท่ีไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด ( - ) 

(๔)  นําเฉพาะรูปถ่ายของผู้ที่จะสมัครสอบท่ีเตรียมไว้เข้าเครื่องสแกนเนอร ์

(โดยไม่ต้องใช้กระดาษวางรองรูปในเคร่ืองสแกนเนอร์) เพื่อสแกนเข้าระบบไว้ในท่ีท่ีกําหนดตามแบบฟอร์ม

ข้อมูลการสมัคร รายละเอียดข้ันตอนการสแกนรูปถ่าย ให้ศึกษาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ในหมวดการสแกนรูป 
(5)  ตรวจสอบข้อความท่ีกรอกในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง        

ครบถ้วน เนื่องจากเมื่อส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว จะแก้ไขข้อมูลการสมัครอีกไม่ได ้      
จึงควรต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเอง 

 (๖)  สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินท่ีธนาคาร ภายหลังดําเนินการเข้าระบบ

ส่งข้อมูลการสมัคร ทันท ี
(๗)  นําแบบฟอร์มการชําระเงิน ไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

ทุกสาขาทั่วประเทศภายใน ๓ วันนับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หากพ้นกําหนด
อาจถูกพิจารณาการตัดสิทธิในการสมัคร  ท้ังนี้ผู้สมัครสอบทุกคนต้องชําระเงินแยกเป็นสองรายการ ดังนี ้             
๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน  ๔5๐ บาท  ๒) ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมธนาคาร  จํานวน  ๓๐ บาท               
โดยกําหนดให้ผู้ที่กรอกข้อมูลการสมัครใน ๓ วันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 1๑, 1๒ และ 1๓ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7) จะชําระเงินได้อย่างช้าที่สุดภายในเวลาที่ธนาคารกรุงไทยปิดรับชําระเงินทุกสาขา
ของวันที่ 1๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7 (วันปิดรับสมัคร) ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชําระเงิน    
ที่ธนาคารเรียบร้อย และได้ดําเนินการตามข้อ (๗)  และ (๘)  ส่วนกําหนดเวลาในการสมัครสอบของผู้สมัคร 
ให้ถือ วัน เวลา ที่ชําระเงินที่ธนาคารเป็นเกณฑ ์

(8)  หลังจากชําระเงินแล้ว ๑ วัน (ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกาของวันถัดจาก
วันชําระเงิน) ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตอีกคร้ัง โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชนเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัคร                
และบัตรประจําตัวสอบ (ระบบจะออกรหัสประจําตัวสอบ 9 หลักให้โดยอัตโนมัต)ิ (รายละเอียดรหัสประจําตัวสอบ 
ตามผนวก ง. ท้ายประกาศนี้) โดยให้ใช้กระดาษ A๔ สีขาว ในการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ โดยให้
นําบัตรประจําตัวสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียนคู่กับบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตร
ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนใบสมัครให้นํามาย่ืนภายหลังจากประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านขอ้เขียนและใหเ้ข้า
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในวันท่ีรายงานตัวย่ืนหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม โดยไม่ต้องส่งเอกสารหรือ
หลักฐานใดๆ มายังหน่วยรับสมัครทั้งสิ้น 

/(9)  กรณีทําบัตรประจําตัว... 
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(9)  กรณีทําบัตรประจําตัวสอบสูญหาย (ก่อนสอบข้อเขียน) ให้เข้าระบบ

อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  www.policeadmission.org หรือ http://school8.education.police.go.th   
แล้วเลือกปุ่มพิมพ์ใบสมัคร โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก และส่ังพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ    
(ใช้กระดาษ A4 สีขาว) ออกมาเช่นเดียวกับตอนท่ีสมัครในครั้งแรกโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ในกรณีเข้าระบบ
อินเตอร์เน็ตและมีปัญหาไม่สามารถเข้าระบบการสมัครได้ หรอืกรณมีีปัญหาด้านการเข้าระบบต่างๆ ให้เข้าเว็บไซต์ 
www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มสารพันปัญหาเพื่อศึกษาข้ันตอนดําเนินการหรืออ่านคําแนะนํา     
และหากไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อทําการกรอกข้อมูลการสมัครได้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ของบริษัท จันวาณิชย์ จํากัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๓๕ ๓๓๐๔, 0 ๒๖๓๕ ๓๓๒๐,        
๐ ๒๖๓๕ ๓๓๕๒ ระหว่างเวลา 08.30-17.30 นาฬิกา ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  ส่วนกรณีท่ีไม่เข้าใจใน
สาระสําคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๔๐ ๕๔๒๓ 
     การรับสมัครและคัดเลือกตามประกาศรับสมัครนี้ ไม่มีกรณีการให้สิทธิในการ
ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามหนังสือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองสิทธิได้รับ
คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ แต่อย่างใด  
   การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเอง และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  ดังนั้น
หากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้นไม่ถูกต้องตามประกาศในการสมัครสอบ และอาจมี
ความผดิฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา  
   การสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบรับทราบและเข้าใจ          
ในประกาศรับสมัครและผนวกท้ายประกาศ และถือว่าผู้สมัครได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไป         
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครนี้ทุกประการ   
   ๓.3 กําหนดการสําคัญที่ควรทราบ 
       3.3.1  ข้อแนะนําและการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการปฏิบัติในการสอบทางเว็บไซต์ 
http://school8.education.police.go.th  และ www.policeadmission.org          
           ๓.3.2  ประกาศรายช่ือผู้สมัครใหเ้ข้าสอบข้อเขียน สถานท่ีสอบข้อเขียน ผังท่ีนั่งสอบ 
ในวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://school8.education.police.go.th และ 
www.policeadmission.org โดยจะต้องนั่งสอบข้อเขียนในพื้นท่ีของหน่วยสอบท่ีได้สมัครสอบไว้กําหนด  
           ๓.3.3  สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 เวลา ๑3.3๐ - 
๑๖.๓๐ นาฬิกา (ให้ผู้มาสอบเข้าห้องสอบ เวลา 12.00 - 13.15 นาฬิกา เท่านั้น) 
           ๓.3.4  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสม           
กับตําแหน่ง(รอบสอง) ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org  
และเว็บไซต์ http://school8.education.police.go.th พร้อมกับแจ้งกําหนดการ วัน เวลา สถานท่ีและ
รายละเอียดต่างๆ เพื่อดําเนินการตามข้ันตอนที่ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘  ดังนี ้ 

/1)  รายงานตัว... 
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1)  รายงานตัว ยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม วัดขนาดร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือ
เพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตามท่ีกําหนด รายละเอียด ตามผนวก จ. ท้ายประกาศ 

2)  ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  (ว่ายน้ํา – ว่ิง) 
3)  ตรวจร่างกาย และประกาศรายช่ือผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย 
4)  สอบสัมภาษณ์   

 ๓.3.5  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสํารอง  ในวันท่ี 24  
ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕7 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://school8.education.police.go.th และเว็บไซต์ 
www.policeadmission.org 
 ๔.  เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก 
       ผู้สมัครต้องสมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยกําหนดให้สมัครได้ตามประกาศรับสมัครของ
ตํารวจภูธรภาค ๘ และสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงหน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น จะเปลี่ยนสายสอบ
หรือหน่วยสอบหรือข้อมูลใดๆ ภายหลังจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้วไม่ได ้     
และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีจะต้องศึกษาข้อมูล        
และทําความเข้าใจเก่ียวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกในแต่ละข้ันตอนของการสมัครให้ชัดเจน เพื่อจะได้
เตรียมความพร้อมและปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกข้ันตอนตามประกาศนี้ก่อนการสมัครสอบ ซึ่งผู้สมัคร
ต้องรับผิดชอบข้อความในใบสมัครและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างๆ ตรงตามท่ีประกาศรับสมัครจริง 
ในกรณีท่ีเกิดการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มาดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการคัดเลือก หรือมีคุณสมบัติต่างๆ 
หรือเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศรับสมัครกําหนด จะถูกพิจารณาตัดสิทธิในการเป็นผู้เข้ารับการ
คัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกสํารองแล้วแต่กรณี และหากมีกรณีปลอมหรือใช้เอกสาร
ปลอมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 ๕.  วิธีการคัดเลือก  
           ตํารวจภูธรภาค ๘ จะดําเนินการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความรู้
ความสามารถ และทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามจํานวนผู้ดําเนินการคัดเลือกกําหนด รายละเอียด
วิธีการคัดเลือกตามท่ีกําหนดใน ผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี ้
 ๖.  เกณฑ์การตัดสิน  การประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง   
      6.1  เกณฑ์การตัดสินในการทดสอบความรู้ความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน และการประกาศ
รายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยจะเรียงลําดับจาก                  
ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชา
เรียงตามลําดับวิชาที่สอบในผนวก ฉ. ตั้งแต่ข้อ ๑.๑  จนถึง ๑.6  เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนน
ในทุกวิชาเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ชําระเงินค่าสมัครสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าเวลาสมัครสอบพร้อมกัน
ให้ใช้วิธีจับฉลาก โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสม
กับตําแหน่ง (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายน้ํา – ว่ิง)  สอบสัมภาษณ์) ตามที่กําหนดรวม จํานวน  
๑,๐๒๐  คน 

  /๖.2  การทดสอบ... 
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                       ๖.2  การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง เป็นไปตามท่ีกําหนด ใน ผนวก ฉ.              
ท้ายประกาศนี ้ ถ้าไม่ผ่านข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งในการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง ถือว่าสอบไม่ผ่าน 
 ในกรณีที่มีผู้สอบผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือมีคุณสมบัติ            
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ครบตามจํานวนอัตราที่ประกาศรับสมัคร ผู้ดําเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมและอาจจะดําเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในลําดับถัดลงไปตามจํานวน               
ที่ผู้ดําเนินการคัดเลือกกําหนด เพื่อให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง่เพิ่มเติมก็ได้     
 กรณีที่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะเจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้อง             
กับการดําเนินการคัดเลือก เห็นว่าผู้ เข้าสอบข้อเขียนรายใด มีพฤติการณ์อยู่ในข่ายต้องสงสัย                   
ส่อไปในทางทุจริตเก่ียวกับการสอบข้อเขียน อาจถูกเรียกตัวมาทดสอบหรือดําเนินการโดยวิธีอ่ืนใด                     
ตามที่ เห็นสมควรภายหลังวันสอบข้อเขียนได้ และหากสรุปได้ ว่าการเข้าสอบของผู้ ใดเป็นไปโดยทุจริต                       
หรือส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน หรือในกรณีที่ ไม่มาเข้าทดสอบเพิ่มเติมตามกําหนด                    
จะถูกตัดสิทธิจากการเปน็ผู้เข้าสอบและให้หมดสิทธิในการคัดเลือกคร้ังนี้ โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได ้
                      ส่วนในกรณีทีม่ีการทุจริตการสอบหรือส่อไปในทางทุจริตการสอบ ไม่ว่าจะเป็นในข้ันตอน
การสมัครสอบ การสอบข้อเขียน หรือในข้ันตอนอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือกนี้ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกรายงานให้ผู้ดําเนินการคัดเลือกทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคร้ังนี้
ทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาใดหรือการสอบข้ันตอนใด ที่เกิดการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร โดยให้ผู้ดําเนินการคัดเลือกที่ไดรั้บมอบอํานาจจากสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
รายงานพร้อมมีความเห็นเสนอต่อ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เพื่ออนุมัติหลักการให้ยกเลิกการสอบ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้หากอนุมัติให้มีการยกเลิกการสอบให้ผู้ดําเนินการคัดเลือกประกาศแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบ 
 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้ไดรั้บคัดเลือก 
       ผู้ได้รับคัดเลือก จะต้องผ่านการทดสอบตามวิธีการคัดเลือกท่ีกําหนด ตามข้อ ๕ ทุกข้ันตอน
และเป็นผู้ที่มีผลการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่งตามทีกํ่าหนดอยู่ในเกณฑ์ผ่าน โดยจะประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับคัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ และจัดทําบัญชีรายชื่อ        
ผู้ได้รับคัดเลือก โดยเรียงลงมาตามลําดับจนครบตามจํานวนที่ประกาศรับสมัคร จํานวน ๑ บัญชี และจัดทํา
บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกสํารอง จํานวน ๑ บัญชี เพื่อใช้ในการคัดเลือกครั้งนีเ้ท่านั้น 

ทั้งนี้  คําวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ให้ถือเป็นทีสุ่ด 
๘.  เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง 

       ๘.๑  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไม่ประสงค์ท่ีจะรับโอนผู้ได้รับคัดเลือกท่ีเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานของรัฐ หากสอบได้จะต้องลาออกจากหน่วยงานสังกัดเดิม เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ 
โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ เป็นพิเศษมิได้ 

 
/๘.๒  การบรรจุและแต่งต้ัง... 
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       ๘.๒  การบรรจุและแต่งต้ัง การเลือกตําแหน่ง และการรับอัตราเงินเดือน 
              ๘.๒.๑   ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจช้ันพลตํารวจ 
รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.๑ ข้ัน ๑ (๑,๓๖๐ บาท) หรือเป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องกําหนด ดํารงตําแหน่ง       
รองผู้บังคับหมู่ ประจําสถานฝึกอบรมตํารวจตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด โดยมีระยะเวลาฝึกอบรม ๑ ป ี 
              ๘.๒.๒  ตามข้อ ๘.๒.๑ เมื่อสําเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะนําผลคะแนนการสอบ
ของการฝึกอบรมมาจัดลําดับเพื่อเข้าเลือกตําแหน่งในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๘ หรือตามทีส่ํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กําหนด โดยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่ 
กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.๑ ข้ัน 19  (10,760 บาท)  
 ๘.๓  กรณีมีผู้สละสิทธิในการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจหรือไม่มารายงานตัว
เพื ่อร ับการบรรจุตามระยะเวลาที่ผู้ ดําเนินการคัดเลือกกําหนด หรือในกรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป         
หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หรือกรณีอ่ืนใดไม่ครบถ้วนตรงตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 
หรือกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ภายหลังจากท่ีประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกสํารอง จะเล่ือนผู้ท่ีไดรั้บคัดเลือกในลําดับสํารองตามลําดับมาทดแทนจนครบจํานวน และเม่ือมีคําส่ัง
บรรจุเป็นข้าราชการตํารวจ (นักเรียนนายสิบตํารวจ) แล้ว ยังมีผู้สละสิทธิหรือมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ี             
ได้อีกแล้วแต่กรณีจะไม่เล่ือนผู้ได้รับคัดเลือกในลําดับสํารองมาทดแทนอีก และถือเป็นการเสร็จส้ินการสอบ
คัดเลือกในครั้งนี ้ 
       ๘.4  การดําเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร คุณสมบัติท่ีเก่ียวข้องก่อนการบรรจุ 
เข้ารับราชการตํารวจ ต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 80 วัน แต่เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้สอบได้ในภาพรวม  
ในการได้เข้ารับราชการตํารวจโดยเร็ว จึงกําหนดให้ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร คุณสมบัติอ่ืน      
ท่ีเก่ียวข้องควบคู่ไปกับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตํารวจแล้วแต่กรณี และหากปรากฏภายหลังว่า    
ผู้ได้รับคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หรือกรณีอ่ืนใดไม่ครบถ้วน   
ตรงตามประกาศรับสมัครหรือไม่ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบัง คับที่ กําหนด จะถือว่าเป็น                 
ผู้ขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิ ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจหรือ
ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยต้นสังกัด 
  ๙.  ข้อปฏิบัติ 
       ๙ .๑  ตํ า ร วจภู ธ รภ าค  ๘  สํ านั กง านตํ า ร วจแห่ ง ช าติ  ดํ า เนิ นการ คัด เลื อก                      
ในรูปคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม ข้ันตอนการ
ดําเนินการสอบได้กําหนดไว้อย่างรัดกุม ไม่มีผู้ใดสามารถให้ความช่วยเหลือให้สอบได้ อย่าหลงเชื่อหรือ
ยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได ้หากพบเห็นการกระทําท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต
หรือทราบว่ามีผู้ใดกระทําการทุจริตดังกล่าว ให้รีบแจ้ง ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ทราบโดยด่วน  
ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๔๐ ๕๔๒๓, ๐ ๗๗๔๐ ๕๔๒๔ เพื่อจะได้ดําเนินการตามระเบียบและกฎหมาย     
ส่วนกรณีท่ีมีเหตุสงสัยหรือจะปรึกษาหรือเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ 
ให้ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที ่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฝ่ายอํานวยการ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร
ภาค ๘ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๔๐ ๕๔๒๓ 

/ทั้งนี.้.. 
 



  ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกที่ทุจริตการสอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบ

จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการตํารวจหรือเข้ารับราชการอ่ืนใดได้อีก

   ๙.2  ระเบียบเก่ียวกับการสอบ

มีผู้ทุจริตหรือได้ปฏิบัติผิดไปจากระเบียบฯ นี้ 

และจะดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เก่ียวข้องทุกคน

             ๙.3  ด้วยปรากฏ

ในกระดาษคําตอบผิดพลาดเป็นจํานวนมาก ทําให้เสียสิทธิในการสอบ 

การระบายรหัสชุดข้อสอบให้ถูกต้อง ตาม

       ๙.4  ประกาศต่าง ๆ ของ

การคัดเลือกครั ้งนี ้ จะประกาศให้ทราบทางอิ

และเว็บไซต์ http://school8.education.police.go.th

๓.๑ และ ๓.๒.2 (๒) จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีจะต้องสนใจติดตามและปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศท่ี

กําหนด จะอ้างว่าไม่ทราบประกาศในภายหลังมิได้

 สําหรับผู้สมัคร
ให้ย่ืนคําขอเพื่อขอทราบผลการสอบ
นับแต่วันประกาศผลการสอบในแต่ละข้ันตอน

 กรณีที่มีผู้สมัคร
ให้ย่ืนคําอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้ที่ 
เป็นต้นไป หากพ้นกําหนดไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดัง
ข้อกําหนดและเงื่อนไขทุกประการตามที่ระบุในประกาศรับสมัครฉบับนี้

   ประกาศ  ณ  วันท่ี

    
  
  
                                         
 
 
 

 

- ๙ - 
 

ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกที่ทุจริตการสอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบ

จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการตํารวจหรือเข้ารับราชการอ่ืนใดได้อีก

ระเบียบเก่ียวกับการสอบข้อเขียน  ตามผนวก ช. ท้ายประกาศนี้

ทุจริตหรือได้ปฏิบัติผิดไปจากระเบียบฯ นี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามจะถือว่า

และจะดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เก่ียวข้องทุกคน   

ด้วยปรากฏว่าในการสอบข้อเขียนครั้งท่ีผ่านมา มีผู้

ในกระดาษคําตอบผิดพลาดเป็นจํานวนมาก ทําให้เสียสิทธิในการสอบ จึงให้ระมัดระวังและตรวจสอบ

ให้ถูกต้อง ตามรายละเอียดและตัวอย่างในผนวก ช. ท้ายประกาศนี้

ประกาศต่าง ๆ ของตํารวจภูธรภาค ๘ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งเก่ียวกับ

ครั ้งนี ้ จะประกาศให้ทราบทางอินเตอร์เน็ต เว ็บไซต์ www.policeadmission.org

ttp://school8.education.police.go.th รวมทั้งจะปิดประกาศไว้บริเวณสถานที่ ตามข้อ 

จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีจะต้องสนใจติดตามและปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศท่ี

ม่ทราบประกาศในภายหลังมิได ้

หรับผู้สมัครคัดเลือกที่ประสงค์จะตรวจสอบผลการสอบ
เพื่อขอทราบผลการสอบได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 

นับแต่วันประกาศผลการสอบในแต่ละข้ันตอน เป็นต้นไป  

กรณีที่มีผู้สมัครคัดเลือกหรือผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้ง 
ให้ย่ืนคําอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ภายในเวลา 
เป็นต้นไป หากพ้นกําหนดไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดัง

เง่ือนไขทุกประการตามที่ระบุในประกาศรับสมัครฉบับนี้ 

ะกาศ  ณ  วันที ่        กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

           พลตํารวจโท  
                  ( ปัญญา  มาเม่น
                    ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 

                                          

ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกที่ทุจริตการสอบหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตการสอบ             

จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการตํารวจหรือเข้ารับราชการอ่ืนใดได้อีกตลอดไป 

ท้ายประกาศนี้ และหากตรวจพบว่า     

จะถือว่าสอบไม่ผ่านทุกข้ันตอน    

ว่าในการสอบข้อเขียนครั้งท่ีผ่านมา มีผู้ระบายรหัสชุดข้อสอบ        

จึงให้ระมัดระวังและตรวจสอบ     

ท้ายประกาศนี ้

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซ่ึงเก่ียวกับ      

www.policeadmission.org    

จะปิดประกาศไว้บริเวณสถานที่ ตามข้อ 

จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีจะต้องสนใจติดตามและปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศท่ี

ประสงค์จะตรวจสอบผลการสอบในข้ันตอนใด                          
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ภายในเวลา 15 วัน             

ใดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้ง ประกาศรับสมัคร           
ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันประกาศ     

เป็นต้นไป หากพ้นกําหนดไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าว ถือว่ายอมรับใน

ปัญญา  มาเม่น ) 
ตํารวจภูธรภาค ๘ 



ผนวก ก. 
  หน้า ๑ ใน ๒ หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๘    ลงวันที่   ๑๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

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

ผู้สมัครสอบที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด           
ดังนี ้
  ๑.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  ๒.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๓.  ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
  ๔.  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
  ๕.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอ่ืน 
  ๖.  ไมเ่ป็นผู้ประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันด ี
  ๗.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๘.  ไม่ เป็นผู้ เคยต้องรับ โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง ที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็น
โทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๙. ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  ๑๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ 
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือกฎหมายอ่ืน 
   ๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติตํารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอ่ืน       
 ๑๒. ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 ๑๓. ถ้าเป็นผู้มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตท่ีใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ต้องลงบัญชีทหาร
กองเกินตามกฎหมายนั้นแล้ว 
      ไม่เป็นผู้ท่ีมีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ได้แก่ ทหารกองประจําการ
(ทหารเกณฑ)์ ผู้ท่ีได้รับหมายเรียกให้เข้ารับราชการทหารกองประจําการในวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
ฯลฯ เป็นต้นไป 
       ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการผ่อนผันการตรวจเลือกและไม่มีภาระทางทหารตาม
ประกาศรับสมัคร ข้อ 2.7 

  /๑4. ไม่เปน็ผู.้.. 
 
 



ท้ายประกาศ   

๑๔.  ไมเ่ป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน 
๑๕. ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
๑๖. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น  ไฝ  ปาน  รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย   

ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด
  ๑๗. ไม่เปน็โรคหรืออาการใด   

 
หมายเหตุ      1.  ผลการตรวจร่างกายของ
         2.  กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา จะต้อง
ชําระเงินตามที่ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกําหนด เป็นเงินจํานวน 
ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
แพทย์โรงพยาบาลตํารวจกําหนด 
เกิน 1,800 บาท) โดยทั้งสองกรณี จะไม่มีสิทธิ

 

       

ผนวก ก. 

ตํารวจภูธรภาค ๘    ลงวันที่   ๑๕   กรกฎาคม  

-------------------------------------------- 
ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖) 
ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี 
ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น  ไฝ  ปาน  รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย   

ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด 
ไม่เปน็โรคหรืออาการใด   ตามผนวก ข.   ท้ายประกาศนี้ 

ผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจวินิจฉัยเป็นที่สุด
กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา จะต้อง

ชําระเงินตามที่ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกําหนด เป็นเงินจํานวน 100 บาท และกรณี
และทดสอบสุขภาพจิต (เป็นข้ันตอนหนึ่งในการตรวจร่างกาย) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

แพทย์โรงพยาบาลตํารวจกําหนด จะต้องชําระเงินตามที่ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกําหนด 
โดยทั้งสองกรณี จะไม่มีสิทธิเรียกเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 

        พลตํารวจตร ี                                                                                                                            
   ( สุทัศน์   ชาญสวัสดิ ์) 

  ผู้บงัคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ 
 

 

 

 

 

 

 หน้า ๒ ใน ๒ หน้า 
   พ.ศ. ๒๕๕7 

 

ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น  ไฝ  ปาน  รอยสัก หูด หรือซีสต์ ท่ีส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย    

 

คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจวินิจฉัยเป็นที่สุด 
กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา จะต้อง

บาท และกรณีที่มีสิทธิเข้ารับการ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

ที่เกี่ยวข้องกําหนด (เป็นเงินจํานวนไม่

                                                                                                                             

 
 



ผนวก ข. 
  หน้า 1 ใน 9 หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๘    ลงวันที่   ๑๕   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕7 

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

ผู้สมคัรสอบต้องไม่เปน็โรคหรืออาการ ดังนี ้

๑.  ร่างกายผิดปกติ  หรือพิกลรูป  หรือพิการ 
๑.๑ ศีรษะและหน้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด 
๑.๒ รูปวิปริตต่าง ๆ (MALFORMATION)  ของริมฝีปาก  หรอื จมูก เช่น ปาก หรือ จมูกแหว่ง  

ริมฝีปากแบะ  เชิด  หรือหุบไม่ลงจนน่าเกลียด 
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน 
๑.๔ แขนขา 

๑.๔.๑  ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเหน็ได้ชัดเจน 
๑.๔.๒  โค้งเข้าหรือโค้งออก 
๑.๔.๓  บิดเก 

๑.๕  มือหรือเท้า 
๑.๕.๑  บิดเก 
๑.๕.๒  นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน 
๑.๕.๓  นิ้วมือหรือนิ้วเท้า มจํีานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ 
๑.๕.๔  นิ้วบิดเกและทํางานไม่ถนัด 
๑.๕.๕  ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน 
๑.๕.๖  มือหรือเท้าผิดรปูจนดูน่าเกลียด 

๒.  กระดูกและกล้ามเนื้อ 
๒.๑  ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทําให้อวัยวะท่ีติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได ้

 ๒.๒  ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ  
 ๒.๓  ข้ออักเสบจนกระดูกเปล่ียนรูป 
 ๒.๔  คอเอียงหรือแข็งท่ือ  เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ 
 ๒.๕  กระดูกสันหลังคด  หรอืโกง หรือแอ่น 
 ๒.๖  เท้าปุก  ( CLUB  FOOT )  

๒.๗  กระดูกอักเสบ ( OSTEOMYELITIS ) 
๒.๘  กระดูกหัก  ต่อไม่ติด  หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป 
๒.๙  กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ 
 

/๓.  ผิวหนัง … 



ผนวก ข. 
  หน้า 2 ใน 9 หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๘    ลงวันที่   ๑๕   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕7 
-------------------------------------------- 

๓.  ผิวหนัง 
๓.๑  โรคผิวหนงัทุกชนิดซึ่งเป็นท่ีนา่รังเกียจแก่ผู้อ่ืน 
๓.๒  แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา 
๓.๓  เนื้องอก (NEOPLASM)  ทีห่นา้ มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ห้าเซนติเมตรข้ึนไป 
๓.๔  คนเผือก 

๔.  ตา หู คอ จมูก 
๔.๑  ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด 
๔.๒  ต้อกระจก 
๔.๓  แผลเป็นที่ตาหรือกระจกตาดําขุ่น  จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า 
๔.๔  ลูกตาส่ัน 
๔.๕  หนังตาตก  หรือหนังตาม้วนออกนอก  หรือหนังตาม้วนเข้าใน 
๔.๖  หนังตาแหว่งจนเสียรปู 
๔.๗  หนังตาปิดไม่สนิท 
๔.๘  ถุงน้ําตาอักเสบเรื้อรัง 
๔.๙  ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาดําเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร 
๔.๑๐  ตาโปนจนเหน็ได้ชัดแลดูน่าเกลียด 
๔.๑๑  ต้อหิน 
๔.๑๒  ช่องหนังตา  (PALPEBRAL  FISSURE)  กว้างไม่เท่ากันจนดูนา่เกลียด 
๔.๑๓  เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกทั้งหมด 
๔.๑๔  หูหนวกหรือไม่ได้ยินตามปกติพิกัด 
๔.๑๕  แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๔.๑๖  หูน้ําหนวกมีหนองเรือ้รัง 

๕.  ฟัน 
๕.๑  ฟนัผุมากหลายซ่ีมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
๕.๒  มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซ่ี 
๕.๓  ไม่มีฟนัเกินกว่าห้าซ่ี  เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนท่ีเรียบร้อยแล้ว 
๕.๔  เปน็โรคปริทันต์จนเหน็ลักษณะอาการได้ชัดเจน 
๕.๕  การขบฟนัผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเค้ียวอาหารหรือทําให้รูปลักษณ์ของใบหน้า 
เปล่ียนไปอย่างเหน็ได้ชัด 

/๖.  ระบบหัวใจ ... 
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๖.  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
๖.๑  หัวใจเต้นเร็วกว่าหนึ่งร้อยสิบครั้งต่อนาที  หรือช้ากว่าส่ีสิบห้าครั้งต่อนาที  หรือมี เอ.วี.บล้อค 

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

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

8. ระบบทางเดินอาหาร 
 8.1 ตับหรือม้ามโต ซ่ึงตรวจพบโดยการใช้มือคลํา 
 8.2 ตับแข็ง 
 8.3 ฝีท่ีตับ 
 8.4 ดีซ่าน 
 8.5 ท้องมาน 
 8.6 รูแผลเรื้อรังจากฟีสตูลา หรือไซนัสที่ผนังหน้าท้อง 
 8.7 ไส้เลื่อนทุกชนิด 
 8.8 ริดสีดวงทวารหนักที่เหน็ได้ชัด 
 8.9 ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลําไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก 
 8.10 ฝีคัณฑสูตร 

/๙.  ระบบทางเดนิ ... 
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๙.  ระบบทางเดินปสัสาวะ  อวัยวะสืบพนัธุ์  รวมทั้งกามโรค 
๙.๑  ไตหรือกรวยไต  อักเสบ หรือเส่ือม หรือหย่อน หรือพอง 
๙.๒  นิ่วท่ีไตหรือท่อไต 
๙.๓  องคชาติถูกตัดหรือขาด 
๙.๔  ถุงน้ําที่ลูกอัณฑะ 
๙.๕  ลูกอัณฑะอักเสบ  หรอืท่ออสุจิอักเสบ 
๙.๖  กามโรค 
๙.๗  กะเทย  ( HERMAPHRODISM ) 
๙.๘  ฝังมุกท่ีอวัยวะเพศ 
๙.๙  หนังหุม้ปลายอวัยวะเพศตีบแคบ 
๙.๑๐  ลูกอัณฑะไม่ลงถุง  ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว 

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

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

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

/๑๑.๘  โรคติดเช้ือ ... 
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๑๑.๘  โรคติดเช้ือ  หรือโรคเกิดจากปาราสิต 
๑๑.๘.๑  โรคเรื้อน  ( LEPROSY ) 
๑๑.๘.๒  โรคเท้าชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นทีน่่ารงัเกียจแก่สังคม 
๑๑.๘.๓  โรคคุดทะราด  หรือรองพื้น  ( YAWS ) 
๑๑.๘.๔  โรคติดเชื้อเร้ือรังระยะแสดงอาการรุนแรง  ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
๑๑.๘.๕  โรคเอดส ์
๑๑.๙  เนื้องอก 
๑๑.๙.๑  เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ ่
๑๑.๙.๒  เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด 

๑๒. โรคติดยาเสพตดิให้โทษ 
๑๓. โรคพิษสุราเร้ือรัง 
๑๔. โรคหรืออาการอ่ืนใด  ซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ เห็นว่าไม่ควรเป็น

ข้าราชการตํารวจ 
หมายเหต ุ 1.  โรคหรืออาการดังกล่าวตาม ผนวก ข. ข้อ 1-14 และรายละเอียดที่เก่ียวข้องเป็นไป
ตามที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ เป็นผู้กําหนดตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 2547  

2.  การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรือ
อาการตามที่กําหนดไว้  ถือว่าผ่าน  ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กําหนดไว้  ถือว่าไม่ผ่าน และผลการ
ตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด 

3.  กรณีผู้สมัครสอบที่จะมาเข้ารับการตรวจร่างกายตามกําหนดและเป็นผู้ที่เคยมีประวัติ
การรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคหรืออาการในผนวก ก. และ ข. มาก่อนและหายเป็นปกติแล้ว ให้
นําประวัติและใบรับรองแพทย์เก่ียวกับการรักษาที่หายเป็นปกติดังกล่าว มาย่ืนในวันรายงานตัวเข้าตรวจ
ร่างกาย เพื่อให้ผลการวินิจฉัยการตรวจโรคหรืออาการตามกําหนดเป็นไปโดยถูกต้องและเพื่อเป็นการ
รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง 

4.  คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ ไม่รับผลการตรวจจากสถาบันการแพทย์อ่ืน
ใดและไม่รับผลการตรวจใดๆ ที่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจเป็นผู้ตรวจ
ในช่วงที่หน่วยสอบกําหนดระยะเวลาไว้ในการตรวจร่างกายของการคัดเลือกคร้ังนี ้

๕.  รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจร่างกายเพิ่มเติม คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ 
ในข้อ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 และ 11 

๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ 
 

/๑.1  ศีรษะและ... 
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๑.๑ ศีรษะและหน้าผิดรูปดูจนน่าเกลียด 
๑.๒ รูปวิปริตต่าง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปากหรือจมูก เช่นปาก 
หรือจมูกแหว่งริมฝีปากแบะ เชิด หรือหุบไม่ลง 

 -  รวมถึงความผิดปกติชนิดเพดานโหว่ 
๑.๓  ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน  

           - การขยับของคอหรือไหล่ หากเป็นน้อยขยับได้ปกติ ให้ถือว่า ผ่าน 
                  - หากเป็นมาก เห็นชัดเจนและขยับได้ไม่เต็มที่ ก้ม เงย หมุนเอียงคอ 
    ขยับไหล่ยกได้ไม่สุด เกาหลังได้ไม่ถึงกลางหลัง ให้ถือว่า ไม่ผ่าน  

๑.๔  แขน ขา 
๑.๔.๑  ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน 

- ขายาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๒ เซนติเมตร และเดินกะเผลกชัด    
วัดโดยนอนวัดจากสะดือไปยังตาตุ่มด้านในท้ัง ๒ ข้าง ต้องนอนตัว
ตรงไม่บิดเอียง 
- แขนยาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจาก
กระดูกหัวไหล่ (Acromion) ถึงปลายนิ้วกลาง ขณะท่ีข้อไหล่
หุบเข้าและข้ออ่ืนอยู่ในท่ากลาง (Neutral Zero Position)  

๑.๔.๒  โค้งเข้าหรือโค้งออก  
- เข่าโค้งออก เข่าโกง ประมาณความกว้าง ๔ นิ้วมือ (7- 8 
เซนติเมตร) ยืนตรง  ฝ่ามือ ๔ นิ้ว สอดผ่านได้   
- เข่าชิด ปลายเท้าจะห่าง ( Valgus Knee ) หากห่างกันเกิน  
๔ นิ้วมือ (7- 8 เซนติเมตร) ที่ตาตุ่มด้านใน 
- แขนคอก ( CubitusVarus ) 

1.4.3 บิดเก    
๑.๕  มือหรือเท้า 

๑.๕.๑  บิดเก 
- โดยดูจากการทํางานของมือและเท้า  มือกําแบ กระดกข้อมือ  
ทําวันทยหัตถ์ไม่ได ้

๑.๕.2  นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน 
๑.๕.3  นิ้วมือหรือนิ้วเท้า มีจํานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกต ิ
๑.๕.๔  นิ้วบิดเกและทํางานไม่ถนัด  

- โดยดูจากการทํางานของมือและเท้า มือกําแบ กระดกข้อมือ 
ทําวันทยหัตถ์ไม่ได ้

 
/๑.๕.5  ช่องระหว่างนิ้วมือ... 
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๑.๕.5  ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน  
๑.๕.๖  มือหรือเท้าผิดรูป 

- กรณีเดินแบะอย่างหนึ่ง และเท้าแบนไม่มีอุ้งเท้าซ่ึงเป็นแบบ
ติดแข็ง  (Rigid type)  หรือแบบยืดหยุ่น ข้ันรุนแรง(Severe 
Flexible type) พิสูจน์โดยการพิมพ์รอยเท้า และ/หรือ ฟิล์ม
เอกซเรย ์    

   ๒.  กระดูกและกล้ามเนื้อ 
๒.1 ข้อเคล่ือนไหวไม่สะดวกจนทําให้อวัยวะท่ีติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้ 
2.2 ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ 
2.3 ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
2.4 คอเอียงหรือแข็งท่ือ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ 
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น 

- Scoliosis ใช้การยืน ก้มตัว ให้ลําตัวขนานกับพื้น แล้วดูว่าหลังบิดนูนข้ึน
ผิดปกติหรือไม่  
- กรณีเอกซเรย์ หากพบ Scoliosis ให้ถือว่าไม่ผ่าน 

2.6  เท้าปุก (CLUB FOOT) 
2.7  กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS) 
2.8  กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป 
2.9  กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ 

   3.  ผิวหนัง 
3.1  โรคผิวหนงัทุกชนิดซ่ึงเป็นที่นา่รังเกียจแก่ผู้อ่ืน 

- รวมถึงเนือ้งอกเล็กๆ เป็นปุ่มๆ ท่ีผิวหนงั (MOLLUSCUM 
CONTAGIOSUM) 
- กรณีแผลเป็น (คีลอยด)์ หรือปาน ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายที่มีขนาด
เกิน 16 ตารางเซนติเมตร 

3.2 แผลเรื้อรังของผิวหนังซ่ึงยากต่อการรักษา 
3.3 เนื้ องอก (NEOPLASM) ท่ีหน้า มีขนาดวัดเส้นผ่า ศูนย์กลางตั้ งแ ต่         
ห้าเซนติเมตรข้ึนไป 
3.4  คนเผือก 

/4.  ตา หู คอ จมูก... 
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   4.  ตา หู คอ จมูก 
4.๔  ลูกตาส่ัน (Nystagmus) 
4.๑๐ ตาโปนจนเห็นได้ชัด 
๔.๑๒ ช่องหนงัตา (PALPEBRAL  FISSURE)  กว้างไม่เท่ากันและความกว้าง
ต่างกันมาก 

  5.  ฟัน 
5.1 ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

    -  ฟนัผุตั้งแต่ 5 ซี่ข้ึนไป 
   ๖.  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

๖.๑  หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๑๐ ( หนึ่งร้อยสิบ ) คร้ังต่อนาทีหรือช้ากว่า ๔๕        
( สี่สิบห้า ) คร้ังต่อนาที หรือมี เอ.วี.บล็อค ( AV Block ) หรือเต้นผิดปกติชนิด   
เอเทรียลไฟบริลเลช่ันหรือเอเทรียลฟลัตเตอร์ 
6.๓  ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ  

-  ซ่ึงบ่งชี้ว่ามโีรคหรือพยาธิสภาพทางหัวใจร่วมด้วย 
   ๗.  ระบบหายใจ 

๗.๔  วัณโรคปอดในระยะอันตราย 
- พบความผิดปกติของภาพรังสีปอดทุกระยะ 

๗.๖  ปอดอักเสบ 
- ผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
แพทย์ของโรงพยาบาลตํารวจ 

   ๙.  ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธ์ุ รวมทั้งกามโรค 
๙.๑  ไตหรือกรวยไต  อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรอืพอง 

- ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (ALBUMIN) หรือน้ําตาล  
๙.๘  ฝังมุกท่ีอวัยวะเพศ  

- รวมถึงฉีดหรือทําส่ิงผิดธรรมชาติท่ีอวัยวะเพศ 
- ให้รวมถึงการฉีดสารน้ํามันหรือสารสังเคราะห์อ่ืนใด เข้าไปในอวัยวะ   
อ่ืนใดในร่างกาย 

๙.๙  หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ  
- ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว 

 
/๑๑. เบ็ดเตลด็... 

 

 



ท้ายประกาศ   

   ๑๑.  

       

 

 

ผนวก ข. 

ตํารวจภูธรภาค ๘    ลงวันที่   ๑๕   กรกฎาคม   
-------------------------------------------- 

.  เบ็ดเตล็ด 
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ ( Thyrotoxicosis )

- ให้ใช้การตรวจทางคลินิกและประวัติการรักษา โดย
Thyroid Function Test เว้นแต่หากอาการไม่ครบ ให้ยืนยัน
วินิจฉัยด้วยการเจาะThyroid Function Test

๑๑.๓  โรคอ้วนพีจากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ  ( MYXEDEMA
- รวมถึงเต้านมผิดปกติในผู้ชาย ( Gynecomastia
ต่างๆ ซ่ึงเกิดจากความผิดปกติทางฮอร์โมนทางร่างกาย

๑๑.๗  โรคของเลือด และอวัยวะก่อกําเนิดเลือด  
AND BLOOD FORMING ORGANS ) ผิดปกติอย่างถาวร  และอาจเป็น
อันตราย 

- โรคโลหิตจาง (Anemia) มีฮีโมโกลบินน้อยกว่า 
น้อยกว่า 10g / dl ในผู้ชายหรือ 
- ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง ( CBC
ลักษณะเม็ดเลือดแดง ( Abnormal Red Blood Cell Morphology
ขนาดของเม็ดเลือดแดง (MCV) น้อยกว่า 60
ของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ
------------------------------------- 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

      พลตํารวจตร ี                                                                                                                            
   ( สุทัศน์   ชาญสวัสดิ ์) 

  ผู้บงัคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ 
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Thyrotoxicosis ) 
ให้ใช้การตรวจทางคลินิกและประวัติการรักษา โดยไม่จําเป็นต้องเจาะ 

ว้นแต่หากอาการไม่ครบ ให้ยืนยันผลการ
Thyroid Function Test ได้ 

MYXEDEMA ) 
Gynecomastia ) และความผิดปกติ

ต่างๆ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางฮอร์โมนทางร่างกาย 
โรคของเลือด และอวัยวะก่อกําเนิดเลือด  ( DISEASES OF BLOOD 

ผิดปกติอย่างถาวร  และอาจเป็น

มีฮีโมโกลบินน้อยกว่า 9g / dlในผู้หญิงและ

CBC ) พบความผิดปกติของ
Abnormal Red Blood Cell Morphology) 

60fl ท้ังนี้ให้อยู่ในการวินิจฉัย
ของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ 
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หน่วยที่เปิดรับสมคัรและคดัเลือกบุคคลภายนอกเข้าเปน็นักเรียนนายสบิตํารวจ 

1)  กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา (เปิดรับสมัครคัดเลือกให้ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด และสํานักงานนายตํารวจราชสํานัก
ประจํา) อาคารวิทยาลัยการตํารวจ  เลขที่ ๑๐๐ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
๑๐๙๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2941-0979 ต่อ 106-109 www.rcm.edupol.org 

2)  ตํารวจภูธรภาค 1 ท่ี ศนูย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 เลขท่ี 5 หมู่ 2 ตําบลหนองยาว อําเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี 18000  หมายเลขโทรศัพท์ 0-3622-5225  www.p1.police.go.th 

3)  ตํารวจภูธรภาค 2  ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 2  เลขท่ี 102 หมู่ 8 ตําบลบ้านสวน       
อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000  หมายเลขโทรศัพท์ 0-3827-8200-2   www. police.p2.go.th 

และ  www.trainingcenter2.com 

4)  ตํารวจภูธรภาค 3 ท่ี ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 3 เลขที่ 41 หมู่ 13 ถนนสุรนารายณ์          
ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4437-1388 - 9  
www.ppr3.go.th 

5)  ตํารวจภูธรภาค 4 ท่ี ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 4  เลขที่ 272 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ          
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4323-6672, 0-4324-5932  
www.police4.go.th 

6)  ตํารวจภูธรภาค 5   ท่ี ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 เลขที่ 145 หมู่ 13  ถนนลําปาง-เชียงใหม่        
ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 52190 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5482-9882, 0-5482-9600  
www.police5.go.th/training 

7)  ตํารวจภูธรภาค 6 ท่ี ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค  6  เลขที่ 837 หมู่ 10 ตําบลนครสวรรค์ตก  
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  60000  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5622-1201 - 5  www.police6.go.th 

8)  ตํารวจภูธรภาค 7  ท่ี ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค  7   เลขที่ 109  ถนนข้างวัง  ตําบลพระปฐม
เจดีย์  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3425-4312  www.police7.go.th 

9)  ตํารวจภูธรภาค 8   ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค  8   เลขท่ี 101 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล           
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7740-542๓-๕  
http://school8.education.police.go.th 

/๑๐)  ตํารวจภูธรภาค 9 … 
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๑0)  ตํารวจภธูรภาค 
90000 หมายเลขโทรศัพท ์0

11)  ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 53 
โทรศัพท์     0-7320-3690

๑2)  กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
10400  หมายเลขโทรศัพท์  0

  
 

       

ผนวก ค. 

ตํารวจภูธรภาค ๘    ลงวันที่   ๑๕   กรกฎาคม   
--------------------------------- 

ตํารวจภธูรภาค 9 ที ่ กองบังคบัการอํานวยการ ถนนแหลง่พระราม
0-7431-1161, 0-7431-1146  www.p9.police.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ี ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจ
53 ถนนสุขยางค์ ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

3690 www.sochoto.police.go.th 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  เลขท่ี 1279  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 

0-2279-8250-9, 0-279-9520-34,  0-2278

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

 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

       พลตํารวจตร ี                                                                                                                            
   ( สุทัศน์   ชาญสวัสดิ ์) 

   ผูบ้ังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ 
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แหล่งพระราม  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   
.police.go.th 

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจ
ถนนสุขยางค์ ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 หมายเลข

แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  
2278-8000 www.bpp.go.th 
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รายละเอียดการให้รหัสประจําตัวสอบแก่ผู้สมัครสอบ

 

ตวัอย่าง รหัสประจําตวัสอบ
๓ – ๔ คือ รหัสสายสอบ  และเลข 

 

        

หน่วยสอบ รหัสหน่วยสอบ

บช.ศ. 00 

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

บช.ตชด. 12 

หน่วยสอบ ภ.๓ 
สายสอบ นสต.1 

จาํนวนผูส้มคัรสอบ

ผนวก ง. 

ตํารวจภูธรภาค ๘    ลงวันที่   ๑๕   กรกฎาคม   
-------------------------------------------- 

รายละเอียดการให้รหัสประจําตัวสอบแก่ผู้สมัครสอบ

ตวัอย่าง รหัสประจําตวัสอบ  (รหสัประจาํตวัสอบ ๙ หลกั แยกเป็น เลข ๒ หลกัแรก คือ หน่วยสอบ
คือ รหัสสายสอบ  และเลข ๕ หลกัหลงั คอื จาํนวนผูส้มคัรสอบ)   

 

 

 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 

       พลตํารวจตร ี                                                                                                                            
   ( สุทัศน์   ชาญสวัสดิ ์) 

   ผูบ้ังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ 

 

รหัสหน่วยสอบ 
รหัสสายสอบ 

นสต. เทคนิคและอาํนวยการ

บช.น.2, บช.ส.3, ปส.4 
และ นรป.5 

สทส.8, บ.ตร.9 และ 

สพฐ.10 
นสต.1  
นสต.1  
นสต.1  
นสต.1  
นสต.1  
นสต.1  
นสต.1  
นสต.1  
นสต.1  

ศชต.6 และ ศชต.7  
นสต.1  

จาํนวนผูส้มคัรสอบ 

หน่วยสอบ ศชต. 
สายสอบ ศชต.6 

จาํนวนผูส้มคัรสอบ 

หน่วยสอบ บช

 หน้า 1 ใน 1 หน้า 
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รายละเอียดการให้รหัสประจําตัวสอบแก่ผู้สมัครสอบ 

หลกัแรก คือ หน่วยสอบ เลขหลกัที: 

                                                                                                                             

หมายเหตุ 
เทคนิคและอาํนวยการ 

และ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยสอบ บช.ศ. 
สายสอบ สทส.8 

จาํนวนผูส้มคัรสอบ 



ผนวก จ. 

 หน้า ๑ ใน 2 หน้า 
ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๘    ลงวันที่   ๑๕   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕7 

-------------------------------------------- 
การย่ืนหลักฐานเอกสาร  

เอกสารฉบับจริงและหลักฐานต่างๆ ที่ผู้ ได้ รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและ                         
ให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (รอบสอง) ต้องนํามาแสดงและย่ืนกับเจ้าหน้าที่  ดังนี้ 

๑.  ใบสมัคร (สั่งพิมพ์แบบใบสมัครตนเองจากระบบอินเตอร์เน็ต) ในการรับสมัคร           
และคัดเลือกตามประกาศนี้ และลงลายมือช่ือในช่องท่ีกําหนด (ฉบับจริง) 

๒.  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ 
๓.  ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอ่ืนท่ีใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ทางราชการ

ออกให้ พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ   
๔.  ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้  โดยต้องมีข้อความระบุ

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

ภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่สําเร็จก็ได้ เพื่อย่ืนเพิ่มเติม    
จํานวน ๓ ฉบับ 

6.  หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี ้ 
     6.๑  ทหารกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ท่ีใช้ประกอบกับสมุดประจําตัว

ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ท่ีอนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.๘ 
     6.๒  ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร                   

ให้ใช้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.๔๓) สําหรับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก (อายุยังไม่ถึง 21 ปี) ให้ใช้ใบสําคัญ (แบบ สด.๙) ส่วนผู้ที่ได้ใช้สิทธิผ่อนผันแล้ว
หรืออยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร ไม่รับสมัครสอบ 
            6.๓  ผู้สําเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี ๓  ข้ึนไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึง่อย่างใดดังต่อไปนี ้
                       6.๓.๑ หนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจําตัวทหารกองหนุน 
ประเภทท่ี ๑ หรือ 

            6.๓.๒ หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้สําเร็จการฝึกวิชาทหาร 
ชั้นปี ท่ี ๓ ข้ึนไป โดยมีหลักฐานประทับวันข้ึนทะเบียนเป็นทหารกองประจําการและเลขเครื่องหมาย              
แสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ในหนังสือสําคัญนั้นแล้ว 
            ในกรณีหนังสือประจําตัวแสดงวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีหลักฐานประทับ     
วันข้ึนทะเบียนเป็นทหารกองประจําการ และเลขเครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  
ให้ใชห้นังสือรับรองจากผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าข้ึนไป ท่ีมีหน้าที่เก่ียวกับการนําปลด เป็นกองหนุนประเภทท่ี ๑  
เป็นผู้รับรองว่าอยู่ระหว่างดําเนินการนําปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่กัน 

/7.  หนังสือรับรอง... 



ท้ายประกาศ   

7.  หนังสือรับรอง 
และสําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับรอง

8.  หลักฐานอ่ืนๆ ถ้ามี เช่น ใบเปล่ียนชื่อ 
9.  กรณีผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา เพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเอง และหากมีหลักฐาน

ท่ีเก่ียวข้อง เช่น คําพิพากษาในคดี ผลดําเนินคดีในชั้นอ่ืนๆ ฯลฯ ให้นําสําเนาเอกสารมาย่ืนเพิ่
จํานวน  2 ฉบับ 

10.  แบบบันทึกข้อมูลบุคคล 
รับสมัคร) เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเอง  

หลักฐานตามข้อ 
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับที่นํามาย่ืนกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า
และลงลายมือชื่อไว้ สําหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ

สําหรับหลักฐานทุกฉบั
ตํารวจภูธรภาค ๘ ที่จะดําเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร
  ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่นําหลักฐานไปย่ืน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดหรือ
ย่ืนไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้า
  กําหนดการย่ืนหลักฐานเพิ่มเติม จะประกาศพร้อมกับการประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน
และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง
  การตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา โดยการพิมพ์ลายนิ้วมือตามที่กําหนดผู้สมัครสอบ   
จะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสอบตามประกาศสํานักงานตํารวจแห่

ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง พร้อมทั้งยื่นและ
แสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครสอบไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็น
หรือผู้ได้รับคัดเลือกสํารองแล้วแต่กรณี และหากมีการตรวจพบว่ามีการนําเอกสารปลอม
จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด

        

 

ผนวก จ. 

ตํารวจภูธรภาค ๘    ลงวันที่   ๑๕   กรกฎาคม   
-------------------------------------------- 

หนังสือรับรอง ตามผนวก ซ. จํานวน ๑ ฉบับ (เข้าระบบอินเทอร์เน็ตและส่ังพิมพ์แบบ
และสําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับรอง  จํานวน ๑ ฉบับ 

หลักฐานอ่ืนๆ ถ้ามี เช่น ใบเปล่ียนชื่อ – ช่ือสกุล เป็นต้น พร้อมสําเนา จํานวน 
กรณีผู้ท่ีมีประวัติทางคดีอาญา เพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเอง และหากมีหลักฐาน

ท่ีเก่ียวข้อง เช่น คําพิพากษาในคดี ผลดําเนินคดีในชั้นอ่ืนๆ ฯลฯ ให้นําสําเนาเอกสารมาย่ืนเพิ่

บันทึกข้อมูลบุคคล (เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและส่ังพิมพ์แบบฟอร์มท้ายประกาศ
เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเอง  ตามผนวก ฌ. 

หลักฐานตามข้อ ๒ - 6 และ ข้อ 8 ต้องนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงให้ครบถ้วน
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับที่นํามาย่ืนกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า
และลงลายมือชื่อไว้ สําหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ

สําหรับหลักฐานทุกฉบับที ่ผู ้สมัคร ยื่น ไว้กับ เจ้าหน้าที ่  ถือ เป็น เอกสิทธิของ
ที่จะดําเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร 

ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่นําหลักฐานไปย่ืน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดหรือ
ย่ืนไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

กําหนดการย่ืนหลักฐานเพิ่มเติม จะประกาศพร้อมกับการประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน
สอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
การตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา โดยการพิมพ์ลายนิ้วมือตามที่กําหนดผู้สมัครสอบ   

จะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสอบตามประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในอัตราคนละ 
ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบตรงตามท่ีประกาศรับสมัครสอบจริง พร้อมทั้งยื่นและ
และสถานท่ีที่กําหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจาก

ผู้สมัครสอบไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็น
สํารองแล้วแต่กรณี และหากมีการตรวจพบว่ามีการนําเอกสารปลอม

จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 

     พลตํารวจตร ี                                                                                                                            
   ( สุทัศน์   ชาญสวัสดิ ์) 

   ผูบ้ังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ 

 

 หน้า ๒ ใน 2 หน้า 
   พ.ศ. ๒๕๕7 

เข้าระบบอินเทอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบ) 

ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ 
กรณีผู้ท่ีมีประวัติทางคดีอาญา เพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเอง และหากมีหลักฐานเอกสาร

ท่ีเก่ียวข้อง เช่น คําพิพากษาในคดี ผลดําเนินคดีในช้ันอ่ืนๆ ฯลฯ ให้นําสําเนาเอกสารมายื่นเพิ่มเติมด้วย         

อร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้ายประกาศ    

ต้องนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงให้ครบถ้วน                            
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับที่นํามาย่ืนกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง”             
และลงลายมือชื่อไว้ สําหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ   

บที ่ผู ้สมัคร ยื่น ไว้กับ เจ้าหน้าที ่  ถือ เป็น เอกสิทธิของ

ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่นําหลักฐานไปย่ืน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดหรือ       

กําหนดการย่ืนหลักฐานเพิ่มเติม จะประกาศพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน   

การตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา โดยการพิมพ์ลายนิ้วมือตามที่กําหนดผู้สมัครสอบ   
งชาติ ในอัตราคนละ 100 บาท 

ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป    
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบตรงตามท่ีประกาศรับสมัครสอบจริง พร้อมท้ังย่ืนและ        

และสถานท่ีท่ีกําหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครสอบไม่มาย่ืนหลักฐานตามวัน เวลา หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้ได้รับคัดเลือก     

สํารองแล้วแต่กรณี และหากมีการตรวจพบว่ามีการนําเอกสารปลอมมายื่นต่อเจ้าหน้าท่ี          

                                                                                                                             



ผนวก ฉ. 
 หน้า  ๑  ใน   3  หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๘    ลงวันที่   ๑๕   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕7 
-------------------------------------------- 

วิธีการคัดเลือก 

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถ  ด้วยวิธีสอบข้อเขียน  ข้อสอบแบบปรนัย  ๔ ตัวเลือก  จํานวน  ๑5๐ ข้อ   
    ๑๕๐ คะแนน  ใช้เวลาทําข้อสอบ  3 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

  ๑.๑ ความสามารถทั่วไป     จํานวน    40    ข้อ 
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจํานวน โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหา                
ทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอ่ืนที่เหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
อุปมาอุปไมยอนุกรมและมิติ สัมพันธ์ ความสามารถในการคิดเชิงจํานวน ประกอบด้วย คณิตศาสตร์พื้นฐาน                              
ได้แก่  การคํานวณข้ันพื้นฐาน เปอร์ เซ็นต์  ร้อยละ การเทียบบัญญัติ ไตรยางศ์ การแก้สมการและอสมการ                  
เซต ตรรกศาสตร์ และสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัด การกระจาย 
 ๑.๒ ภาษาไทย      จํานวน    ๒๕    ข้อ 
  ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน              
การเขียน และการส่ือสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคํา สํานวน การใช้คําให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์             
และความนิยม การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความส้ันๆ หรือจากบทความ                
การพิจารณาเลือกใช้ภาษา ในงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ  

 ๑.๓ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   จํานวน    40    ข้อ 
 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension) คําศัพท์ (Vocabulary) 
โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น 

 ๑.๔ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน   ๒5   ข้อ 
 ทดสอบความรู้เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ความรู้ เบื้องต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์ การส่ือสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทักษะการส่ือสารข้อมูล           
ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ 

 ๑.๕ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้    จํานวน    10   ข้อ 
 ความรู้เก่ียวกับกฎหมายเบ้ืองต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑.6 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม   จํานวน    10   ข้อ 
 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต     
ในสังคมและการปฏิบัติงาน 
๒. การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง   
 2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  ดังน้ี    
  (1) ว่ายนํ้า  ระยะทาง  25 เมตร ผู้ทําเวลาไม่เกิน ๓0  วินาที ถือว่า ผ่าน 
   จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป 
  (2)   ว่ิง  ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร  ผู้ทําเวลาไม่เกิน  4 นาที  55 วินาที ถือว่า ผ่าน 
   จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป 

/2.2 สอบสัมภาษณ์...  
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2.2 สอบสัมภาษณ์  จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ที่จะแต่งตั้ง  

จากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ความสามารถประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  

อุปนิสัย  ทัศนคติ  ความคิดริเริ่ม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  โดยถือเป็นเกณฑ์

การตั ดสิ นว่ า ผู้ ที่ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เห็ นว่ าเหมาะสมจึ งจะถื อว่ า ผ่ าน ผู้ ที่ คณะกรรมการ 

สอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า  ไม่ผ่าน 

2.3 การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิตจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรือ 

อาการตามทีกํ่าหนดไว้ ถือว่า  ผ่าน  ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กําหนดไว้  ถือว่า  ไม่ผ่าน  และผลการตรวจร่างกาย

ของคณะกรรมการแพทย์น้ีให้ถือเป็นที่สุด 

2.4  การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และความเหมาะสมกับตําแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและความประพฤติหรือ

ชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตํารวจถือว่า ผ่าน  ผู้ที่คณะอนุกรรมการ พิจารณาคุณสมบัติทั่วไป 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และความเหมาะสมกับตําแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติ ประวัติ และความประพฤต ิ     

หรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตํารวจถือว่า  ไม่ผ่าน   

สําหร ับผู ้ที ่ม ีประวัต ิทางคดีอาญา หรือต ้องหาคดีอาญา คณะกรรมการดําเนินการคัดเล ือกหร ือ

คณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะพิจารณาจากข้อเท็จจริง และพฤติการณ์แห่งการ

กระทําความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่  รวมทั้งความน่ารังเกียจของสังคมและ

เกียรติของข้าราชการตํารวจ โดยจะนําผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวนที่มีการดําเนินคดีส้ินสุดในชั้นพนักงาน

สอบสวนแล้ว หรือพนักงานอัยการที่มีคําส่ังไม่ฟ้องแล้ว หรือในชั้นศาลที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ในแต่ละคด ี    

มาเป็นหลักการและข้อมูลที่สําคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี โดยผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญาและมีความ

ประพฤติเส่ือมเสียหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตํารวจ ตัวอย่างเช่น 

1)  คดีเกี่ยวกับการเป็นผู้เสพยาเสพติดและไม่มีหลักฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ

คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ปล่อยตัวผู้ผ่านการฟื้นฟูเป็นหลักฐานที่ทางราชการออกให้ตามมติ 

ค.ร.ม. ที่เก่ียวข้อง 

 2)  คดีเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเป็นผู้มียาเสพติดตามประเภทที่กําหนดไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย 

 
/3)  คดีเก่ียวกับการ... 

 
 



ท้ายประกาศ   

 3)  คดีเกี่ยวกับการเป็นผู้มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมายกําหนดและพกพาไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

 4)  คดีเกี่ยวกับการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน
 5)  คดีเก่ียวกับการเป็นผู้ที่เคยรับราชการตํารวจ ข้าราชการหรือพนักงานท้องถ่ินมาก่อนและได้ถูกลงโทษ
ทางวินัยอย่างร้ายแรงให้ไล่ออกจากราชการ

    ผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ 
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คดีเกี่ยวกับการเป็นผู้มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมายกําหนดและพกพาไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต 

คดีเกี่ยวกับการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน
การเป็นผู้ที่เคยรับราชการตํารวจ ข้าราชการหรือพนักงานท้องถ่ินมาก่อนและได้ถูกลงโทษ

ทางวินัยอย่างร้ายแรงให้ไล่ออกจากราชการ  
ฯลฯ 

ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามที่กําหนดจะได้คะแนน 
ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ ๐ คะแนน 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 

       พลตํารวจตร ี                                                                                                                            
   ( สุทัศน์   ชาญสวัสดิ ์) 

   ผูบ้ังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ 
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คดีเกี่ยวกับการเป็นผู้มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้อง

คดีเกี่ยวกับการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 
การเป็นผู้ที่เคยรับราชการตํารวจ ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นมาก่อนและได้ถูกลงโทษ

ความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามที่กําหนดจะได้คะแนน ๕๐ คะแนน                  
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ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและการสอบสมัภาษณ ์
ในการคัดเลือกบคุคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบตัรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจเุปน็นักเรียนนายสบิตํารวจ พ.ศ. 2557 

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

ปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา, บัตรประจําตัวสอบ, บัตรประจําตัวประชาชน (ท่ีไม่หมดอายุ) หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ (ท่ีไม่หมดอาย)ุ  เท่านั้น  ส่วนยางลบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให ้

      ๑.๒  ห้ามนําอาวุธ กระดาษหรือตํารา เครื่องคํานวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู อุปกรณ์ทําด้วยโลหะทุกชนิด 
ที่นอกเหนือ จากข้อ ๑.๑ เข้าในอาคารสอบหรือห้องสอบหรือพื้นท่ีหวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัย                
โดยเด็ดขาด ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้ภายในอาคาร/ห้องสอบ เมื่อเริ่มลงมือสอบแล้ว                    
หากมกีารตรวจค้นพบ ถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ                 

     ๑.๓  การแต่งกายของผู้เข้าสอบ โดยกําหนดใหส้วมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา  
     ๑.๔  เม่ือไปถึงสนามสอบให้ตรวจดูผังที่นั่งสอบที่ติดไว้ว่า สอบห้องใด  ช้ันใด อาคารใด   
     ๑.๕  ถ้ามีปัญหา เช่น หาห้องสอบไม่พบ หรือไม่มีรหัสประจําตัวสอบในผังที่นั่งสอบ ฯลฯ          

ให้รีบติดต่อ กองอํานวยการประจําสนามสอบนั้นๆ ก่อนเวลาเรียกเข้าห้องสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง       
     ๑.๖  ในวันสอบข้อเขียนผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู่กับ บัตรประจําตัวประชาชน 

หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ชัดเจน
ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี              
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

     ๑.๗  ในการสอบครั้งนี้ ได้กําหนดให้ผู้เข้าสอบอยู่ในห้องสอบเพื่อทําข้อสอบโดยเมื่อเร่ิมเวลาสอบแล้ว 
จะไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือมีเหตุสุดวิสัย 
ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับให้สอบตก  

๒.  การสอบข้อเขียน 
     ๒.๑  กําหนดสอบข้อเขียนตั้งแต่ เวลา 13.3๐ น. เป็นต้นไป (ใช้เวลาทําข้อสอบ 3 ช่ัวโมง)                

โดยกําหนดให้ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบ ในเวลา ๑๒.0๐ น. ทุกคน เพื่อดําเนินการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล   
และแนะนําการระบายรหัสชุดข้อสอบในกระดาษคําตอบ สําหรับผู้มาภายหลังจาก เวลา 13.15 น.                 
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด                            

 /๒.๒  ปฏบิัติตาม... 

 



ผนวก  ช. 
 หน้า ๒  ใน  9  หน้า 

ท้ายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค ๘    ลงวันที่   ๑๕   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕7 
-------------------------------------------- 

๒.๒  ปฏบิัติตามคําสั่งและคําแนะนําของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยเคร่งครัด     
๒.๓  เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบห้ามพูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก

และไม่ออกจากห้องสอบ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ
หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้องสอบ๒.๔  ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 

2.5  ขณะสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่คุมสอบจะมีการตรวจค้นตัวผู้เข้าสอบตามมาตรการป้องกันการ
ทุจริตสอบโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จส้ินภารกิจการตรวจค้นดังกล่าว 

๒.6  จะเริ่มลงมือทําข้อสอบได้  เม่ือหัวหน้าห้องสอบส่ังให้ลงมือสอบแล้ว 
๒.7  เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือข้ึนโดยไม่ต้องลุกจากโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลาสอบแล้วเจ้าหน้าท่ี                    

สั่งให้หยุดทําปัญหาข้อสอบต้องหยุดทันที เจ้าหน้าท่ีจะเดินมารับกระดาษคําตอบและปัญหาข้อสอบคืน    
แล้วให้ผู้เข้าสอบลงชื่อส่งกระดาษคําตอบและปัญหาข้อสอบ ถ้าไม่ลงช่ือส่งเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ 

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

๓.  ห้ามกระทําการทุจริตในการสอบ ผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณ์     
ที่ถือว่าทุจริตในการสอบ  ได้แก่ 

๓.๑  นําตําราหรือเอกสารอ่ืนใดเข้าห้องสอบ นําหรือพยายามนําปัญหาข้อสอบออกนอกห้องสอบ 
๓.๒  พูด ถาม ให้สัญญาณ หรือติดต่อกับผู้สอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
๓.๓  ดู หรือพยายามดูคําตอบจากผู้สอบอ่ืน หรือยอมให้ผู้อ่ืนดูคําตอบของตน 
๓.๔  ไม่เช่ือฟังคําแนะนํา คําตักเตือน หรือคําส่ังของเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
๓.๕  เปล่ียนตัวผู้เข้าสอบ หรือใช้บัตรประจําตัวไม่ถูกต้องตามที่กําหนด 
๓.๖  ตอบปัญหาในกระดาษคําตอบแทนกัน 
๓.๗  นําโทรศัพท์มือถือ หรือเครื ่องมือและอุปกรณ์สื ่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท                 

หรือส่ิงของตามที่กําหนดในข้อ ๑.๒ เข้าไปในห้องสอบ หรือในบริเวณเขตหวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัย              
ของสนามสอบข้อเขียนกําหนด เพื่อใช้หรือจะใช้ทุจริตหรือเพื่อกรณีอ่ืนใดในการสอบ เช่น เคร่ืองมือส่ือสาร    
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคํานวณเลข นาฬิกาคํานวณเลข ฯลฯ เป็นต้น 

๓.๘  มีพฤติการณ์อ่ืน ๆ ท่ีช่วยในการตอบปัญหาข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต หรือช่วยเหลือผู้เข้า
สอบรายอ่ืนให้ตอบปัญหาข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต 

 
/๔.  ระเบียบ… 
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 4.  ระเบียบในการกรอกและระบายกระดาษคําตอบ 
 (1)  ตัวอย่างกระดาษคําตอบ 

 

 
 

/(๒)  ตัวอย่าง... 
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        (๒)  ตัวอย่างการนําเลขรหัสชุดข้อสอบท่ีปกปัญหาข้อสอบ มาระบายลงในกระดาษคําตอบตามช่องท่ีกําหนด 

 
   

 
 

 
    /๔.๑  ให้ตรวจดู 
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     ๔.๑  ให้ตรวจดูว่ากระดาษคําตอบมีรอยด่างดํา  สกปรก  หรือย่นยับ  ฉีกขาด  หรือไม่               
ถ้ากระดาษคําตอบมีรอยด่างดํา  สกปรก  หรือย่นยับ  ฉีกขาด  ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีคุมสอบทราบเพื่อขอเปล่ียน     
และให้รอคําช้ีแจงในการทําความเข้าใจการระบายรหัสประจําชุดข้อสอบให้ชัดเจน 

       ๔.๒  ให้ตรวจดูว่าคํานําหน้าชื่อ ชื่อ – สกุล และ เลขที่ระบายในช่องรหัสประจําตัวสอบ (9 หลัก)               
ในกระดาษคําตอบหน้าแรก ตรงกับรหัสประจําตัวสอบของผู้เข้าสอบหรือไม่ หากไม่ถูกต้องตรงกันให้แจ้ง                      
เจ้าหน้าท่ีคุมสอบเพื่อขอเปลี่ยนกระดาษคําตอบสํารองใหม่ให้ถูกต้อง ซ่ึงกําหนดให้ผู้เข้าสอบต้องใช้                                
กระดาษคําตอบที่มีเลขรหัสประจําตัวสอบระบาย (9 หลัก) ไว้ตรงกัน กับรหัสประจําตัวสอบหรือต้องเป็น
กระดาษคําตอบสํารองทีเ่จ้าหน้าที่คุมสอบเปลี่ยนให้เท่านั้น พร้อมทั้งต้องรับผิดชอบ การกรอกรายละเอียด    
ที่เก่ียวข้อง และหากใช้กระดาษคําตอบ ไม่ถูกต้องตามที่กําหนดไว้นี้ ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ  

      ๔.๓   ใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกลื่นเท่านั้น เพื่อลงลายมือชื่อในช่องท่ีกําหนด 
  ๔.๔  เม่ือเป ิดผนึกซองปัญหาข้อสอบ ให้ ตรวจ ว่า มี เลข (๗ หลัก )  รหัสชุด ข้อสอบ                              

ท่ีด้านล่างซ้ายมือ และให้นําเลขดังกล่าว (๗ หลัก) มาระบายลงในช่องท่ีกําหนดในกระดาษคําตอบ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน (ลักษณะเดียวกันกับการระบายรหัสประจําตัวสอบ) ด้วยดินสอดําเบอร์ 2B ข้ึนไป ให้ถูกต้อง              
โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 ซ่ึงในแต่ละแถวนั้น จะเริ่มต้นท่ีเลข 0 และเรียงลงมาเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข  9  
หากระบายผิดถือว่าเป็นการกระทําผิดระเบียบการสอบข้อเขียน โดยจะถือว่ากระดาษคําตอบนั้นเสียและถือว่าสอบตก 

  4.5 กรณีใช้กระดาษคําตอบสํารอง ให้ ใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกลื่นเท่านั้น           
เขียนข้อความลงในช่องว่างที่กระดาษคําตอบหน้าแรกด้านบน ได้แก่  1) คํานําหน้าชื่อ ชื่อ – สกุล                 
2) เลขประจําตัวประชาชน (13 หลัก)  3) สถานที่สอบ  4) ห้องสอบ  5) วัน เดือน ปี  6) รหัสประจําตัวสอบ
ในช่องว่างส่ีเหลี่ยม (9 หลัก) และ ๗) รหัสชุดข้อสอบ (7 หลัก)  แล้วให้ใช้เฉพาะดินสอดําเบอร์ 2B ขึ้นไป ระบายรหัส
ประจําตัวสอบ และรหัสชุดข้อสอบของตัวเองในช่องวงกลมท่ีกําหนด ตามตัวอย่างคําแนะนําท่ีแสดงไว้ใน                      
กระดาษคําตอบ (คือระบายให้ดําเข้มเต็มวงเสมอกันหมด) โดยให้ระมัดระวังการระบายรหัสประจําตัวสอบ 
โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในวงกลมที่ให้ระบายรหัสประจําตัวสอบแต่ละช่องนั้นจะเริ่มต้นที่เลข 0     
และเรียงลงมาเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 ทุกช่อง (9 หลัก) หากระบายผิดจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบ          
ของผู้เข้าสอบ และจะไม่ตรวจให้คะแนน   

       ๔.6  ห้ามเขียนส่ิงใดลงในกระดาษคําตอบนอกจากที่กําหนดไว้  อย่าพับ หรือทําให้กระดาษคําตอบ  
มีรอยด่างดํา  สกปรก  หรือย่นยบั  ฉีกขาด  มิฉะนั้นจะไม่ตรวจกระดาษคําตอบให้โดยถือว่าเป็นกระดาษเสีย  

 
/๔.7  เมื่อได้รับ... 
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       ๔.7  เม่ือได้รับปญัหาข้อสอบแล้วให้ปฏิบัติ  ดังนี้   

                ๔.7.๑  ตรวจดูปัญหาข้อสอบ ว่ามีครบทุกแผ่น ทุกหน้าหรือไม่ หากพบสิ่งใดบกพร่อง         
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากมีคําสั่งให้ลงมือสอบแล้ว เจ้าหน้าท่ีคุมสอบจะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนให้โดยเด็ดขาด         
เพราะถือว่าได้ให้เวลาตรวจดูแล้วก่อนเริ่มลงมือทําข้อสอบ และให้อ่านคําแนะนําที่หน้าปกของปัญหาข้อสอบ
ให้เข้าใจครบถ้วนก่อนเริ่มลงมือทําข้อสอบ 
                 ๔.7.๒  ในการตอบปัญหาข้อสอบให้ใช้ดินสอดําเบอร์ ๒B ข้ึนไปเท่านั้น ระบายในข้อ
วงกลมเล็กท่ีเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยให้ระบายดําเข้มเต็มวงแต่อย่าให้ ลํ้าออกไปนอกวง             
หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้ลบด้วยยางลบอย่างอ่อนจนสะอาดจริงๆ แล้วระบายใหม ่

               ๔.7.๓  ขณะตอบปัญหาข้อสอบ หากมีกรณีสงสัยว่าคําถามหรือคําตอบในปัญหาข้อสอบ         
จะผิดหรือบกพร่อง ไม่ต้องถามเจ้าหน้าที่คุมสอบ  แต่ให้ตอบลงไปตามที่เห็นสมควร ห้ามเว้นว่างไว้ กรณีที่มี
ความคลาดเคลื่อนจากปัญหาข้อสอบไม่ถูกต้องหรือคําตอบที่ให้เลือกตอบไม่ถูกต้อง ทางคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบที่เก่ียวข้อง  จะพิจารณาปัญหาข้อสอบในข้อนั้นๆ โดยจะตรวจให้คะแนนแก่ผู้เข้าสอบทุกคน 

     ๔.๘  เมื่อเจ้าหน้าท่ีคุมสอบส่ังให้ลงมือสอบแล้ว จะไม่เปลี่ยนกระดาษคําตอบหรือปัญหาข้อสอบ
ให้อีกโดยเด็ดขาด 

      ๔.๙  กรณีท่ีผู้เข้าสอบทําข้อสอบโดยใช้ปัญหาข้อสอบและ/หรือกระดาษคําตอบท่ีไม่ใช่ของตน 
จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบเองและถือว่าหมดสิทธิในการสอบครั้งนี้หรือเป็นไปตามที่กําหนดใน
ข้อ 3.6  โดยในการตรวจกระดาษคําตอบ คณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบ จะตรวจกระดาษคําตอบให้
ตามเฉลยคําตอบเท่านั้น ผู้เข้าสอบจะเรียกร้องสิทธิใดๆ นอกเหนือจากระเบียบนี้มิได้ หรือหากเป็นกรณีตั้งใจ
ทุจริตสอบจะดําเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้องและถือว่าสอบตกทุกวิชา 

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

 
/๔.๑๑  เนื่องจาก... 
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     ๔.๑๑  เนื่องจากมีผู้สมัครสอบเป็นจํานวนมาก และการสอบครั้งนี้เป็นข้อสอบแบบปรนัยจะตรวจ

บันทึกคะแนนโดยใช้เคร่ืองตรวจกระดาษคําตอบ โดยจะถือผลคะแนนตามผลการตรวจของเคร่ืองตรวจ

กระดาษคําตอบเท่านัน้ ส่วนการดําเนินการตรวจกระดาษคําตอบโดยบุคคลจะเป็นการตรวจสอบเครื่องตรวจ

และระบบโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง 

5.  ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
      5.1  การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการว่ายน้ํา  ดังนี ้
          5.1.1  ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบคู่กับบัตรประจําตัวประชาชน               

หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนท้ัง

รูปถ่ายและตัวอักษร  เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี            
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

 5.๑.๒   ผูเ้ข้าทดสอบต้องแต่งกายชุดว่ายน้ําสากล 

      5.1.๓  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบรายใด จับลู่ เกาะลู่ สาวลู่ ว่ายข้ามลู่             

หรือให้ผู้อ่ืนช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุงตัว ดันหรือดึง หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ                          

ในกรณีท่ีผู้เข้าทดสอบรายอ่ืนให้ความช่วยเหลือตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ

เช่นเดียวกัน 

      5.1.๔  กรณีที่เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ํา โยนทุ่นหรือห่วงยางหรือวัสดุ

อ่ืนให้ แล้วผู้เข้าทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดท่ีเป็นอาการทํานองเดียวกัน จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการ

ทดสอบ 
      5.1.๕  กําหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามท่ีกําหนดในผนวก ฉ.              
ท้ายประกาศรับสมัคร 

      5.2  การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการว่ิง ดังนี ้
      5.๒.๑  ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู่กับ บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ชัดเจนท้ังรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี   
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 

/5.๒.๒  ผู้เข้าทดสอบ... 
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  5.๒.๒  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสื้อยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้าสําหรบัว่ิง 

      5.2.๓  ขณะท่ีอยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบ จับ เกาะ หรือลักษณะอ่ืนใด               

ท่ีเป็นอาการ ทํานองเดียวกันนี้กับผู้เข้าทดสอบรายอ่ืน หรือเดิน ว่ิง ออกนอกเส้นทางหรือลัดเส้นทางตามท่ี

กําหนดให้ทดสอบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

      5.2.๔  กรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายใดให้ความช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุง ดัน หรือดึงแก่ผู้เข้า

ทดสอบด้วยกัน จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 
    5.2.๕  กําหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามท่ีกําหนดในผนวก ฉ. 
ท้ายประกาศรับสมคัร 

6. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 
    6.1  ในวันตรวจร่างกายทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู่กับ บัตรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ชัดเจน 

ท้ังรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี  

จะไม่อนุญาตให้เข้าตรวจร่างกาย 

    6.2  การแต่งกายเป็นไปตามที่กําหนด รวมท้ังต้องเตรียมส่ิงของท่ีเก่ียวข้องไปในวันตรวจร่างกาย
ตามท่ีกําหนด 

    6.3  ให้ไปเข้ารับการตรวจร่างกายตาม วัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดในประกาศรายชื่อผู้สอบ

ผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ประกาศผลสอบข้อเขียน) 

    6.4  กรณีที่เคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคในผนวก ก. และ ข. มาก่อนและ
หายเป็นปกติแล้ว ให้นําประวัติและใบรับรองแพทย์เก่ียวกับการรักษาท่ีหายเป็นปกติดังกล่าว มาย่ืนในวัน

รายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพื่อให้ผลการวินิจฉัยการตรวจโรคหรืออาการตามท่ีกําหนด เป็นไปโดยถูกต้อง 

และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบ 

 
 

/7. ระเบียบ... 

 



 

ท้ายประกาศ   

7. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์
7.1  ในวันสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบ 

หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ชัดเจนท้ังรูปถ่ายและตัวอักษร
แล้วแต่กรณจีะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
      7.2  การแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายสุภาพ 
(ห้ามกางเกงยีนส์)  และสวมรองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น

7.3  ต้องมาเตรียมพร้อมในการเข้าสอบ ตามกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 
7.4  กรณีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐสูญหายให้รีบติดต่อ                    

กองอํานวยการการสอบสัมภาษณ์ก่อนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าครึ่งชั่
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ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์ 
ในวันสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู่กับ

หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์
ชัดเจนท้ังรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง

จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
การแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายสุภาพ โดยให้สวมเสื้อเช้ิตแขนยาว
และสวมรองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น 

ต้องมาเตรียมพร้อมในการเข้าสอบ ตามกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 
กรณีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสูญหายให้รีบติดต่อ                    

กองอํานวยการการสอบสัมภาษณ์ก่อนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าคร่ึงชั่

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

                 

     ตรวจแล้วถูกต้อง 

     พลตํารวจตร ี                                                                                                                            
   ( สุทัศน์   ชาญสวัสดิ ์) 

   ผูบ้ังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ 
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คู่กับ บัตรประจําตัวประชาชน  
และจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน     

ให้สวมเส้ือเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว 

ต้องมาเตรียมพร้อมในการเข้าสอบ ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยเคร่งครัด 
กรณีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐสูญหายให้รีบติดต่อ                    

กองอํานวยการการสอบสัมภาษณ์ก่อนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าครึ่งช่ัวโมง 

                                                                                                                             



ผนวก  ซ. 
 

แบบหนังสือรับรอง 

เขียนท่ี................................................ 

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

  ข้าพเจ้า.................................................................................................................................... 
ตําแหน่ง................................................................สังกัด.....................................................................................
เก่ียวข้องเป็น...................................................................................................................................................... 
กับผู้สมัคร  ขอรับรองว่าผู้สมคัรชื่อ................................................................................................................... 
รหัสประจําตัวสอบ...........................................................................ซึ่งสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ                
เป็นข้าราชการตํารวจ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ  ตามประกาศตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นผู้มีความประพฤติด ี 
ไม่เคยมีช่ือเสียงในทางเส่ือมเสีย และขอรับรองว่าผู้สมัครสอบมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ 
พร้อมนี้ได้แนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ท่ีไม่หมดอายุ) พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว 
 
     (ลงช่ือ)..........................................................ผู้รับรอง 
      (.....................................................) 
     ตําแหน่ง........................................................ 
 
หมายเหต ุ ๑.   ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอก หรือข้าราชการทหาร 

ระดับยศร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก หรือข้าราชการพลเรือนระดับ ๕ ขึ้นไป           
ซึ่งเป็นข้าราชการประจํา และต้องรับผิดชอบข้อความท่ีตนรับรองนั้นทุกประการ 
(เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน รับรองไม่ได)้ 

              ๒.  ที่อยู่ของผู้รับรองท่ีสามารถติดต่อได้ 
  บ้านเลขท่ี......................หมู.่...... .....ถนน...................................ตรอก/ซอย........................... 
  ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต....................................................... 
  จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์..........................โทร. ............................................ 
 ๓.  ให้สั่งพิมพ์ในระบบอินเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง 

         เขียนด้วยลายมือของตนเอง 
 

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



ผนวก ฌ. 
 
 

      แบบบนัทกึข้อมูลบคุคล 

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

 ข้อมูลประกอบการรับสมคัรคัดเลือกบคุคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบตัรประโยค               
     มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทียบเท่า  เพื่อบรรจุเปน็
 นักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ.  ๒๕๕7  
  

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

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

เรียน  ผู้ดําเนินการคัดเลือก 

ตามท่ี  ข้าพเจ้าได้ย่ืนใบสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ เพื่อบรรจุ                  
เป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ และข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเก่ียวกับใบสมัครคุณสมบัต ิ           
และพื้นฐานความรู้ของข้าพเจ้า  เพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี ้

๑.  ชื่อตัว...........................................................นามสกุล....................................................... 
(หากเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล  ใหน้ําหลักฐานมาประกอบ) 
       ชื่อ – สกุล  (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................. 
  ๒.  ชื่อเล่น  ช่ือท่ีเคยใช้อยู่ก่อนเปล่ียน (ถ้ามี)......................................................................... 
  ๓.  สญัชาติปัจจุบนั.............................................สัญชาตเิมื่อเกิด............................................ 
ศาสนา................................................. 

๔.  สมัครสอบหลักสูตร/ตําแหน่ง............................................................................................ 
  ๕.  หลักฐานทางทหาร............................................................................................................ 
  ๖.  ภูมิลาํเนาตามทะเบียนบ้านเลขที.่..............หมู่ที.่..............ถนน......................................... 
ตรอก/ซอย......................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด...................................โทรศัพท์................................................. 
      ภมูิลําเนาท่ีอาศัยในปัจจุบันเลขท่ี...............หมู่ท่ี................ถนน......................................... 
ตรอก/ซอย....................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต...................................... 
จังหวัด...................................โทรศัพท์............................................................................................................... 
 
หมายเหต ุ ๑.  ให้กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง  ในช่องทีป่ระสงค์ไม่กรอกข้อมูลให้ขีดเครื่องหมาย ( - ) 
    ๒.  ในช่องที่ถามว่า เคยหรือไม่เคย  ให้กรอกข้อความว่า “เคย” หรือ “ไม่เคย 
 

 

๑.  ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อมลู 

     ประกอบใบสมคัรด้วยลายมือ 

     ของตนเองและลงลายมือชื อ        
     ต่อหน้าเจ้าหน้าที  
๒.  ก่อนยื นข้อมลูใบสมคัรจะต้อง                

ตรวจสอบหลกัฐานตา่ง  ๆ          
ให้ครบถ้วน และถกูต้อง 
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๗.  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ซ่ึงได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมนี ้      
รวม....................ฉบับ  คือ 

            สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการของบิดามารดาและภรรยา 

    สําเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 

  ๘.  -  บิดา  (ผู้ให้กําเนิด) 
       ชื่อเต็ม...................................................ชื่อสกุล...........................................ยังมีชีวิตอยู/่ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดิม (ถ้าม)ี  ......................................................................อาชีพ.................................................................... 
ตําแหน่ง......................................................สถานท่ีทํางาน................................................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน............................................................................โทรศัพท์.............................................................. 
เชื้อชาติ.......................................สัญชาติเมื่อเกิด....................................สญัชาติปัจจบุัน.................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี……………………………………..…………ผลคด.ี........................................................................ 
       -  มารดา  (ผู้ให้กําเนิด) 
       ชื่อเต็ม..........................................ช่ือสกุล....................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดิม (ถ้าม)ี  .....................................................................อาชีพ..................................................................... 
ตําแหน่ง.......................................................สถานที่ทํางาน................................................................................ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน..........................................................................โทรศัพท์................................................................ 
เชื้อชาติ......................................สัญชาติเม่ือเกิด.....................................สญัชาติปัจจบุัน.................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรอืคดีแพ่งข้อหา..................................................................................................................(ถ้าม)ี 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี……………………………… ………………ผลคดี......................................................................... 
       -  ภรรยาหรือสาม ี
       ชื่อเต็ม..........................................ช่ือเดิม (ถ้ามี)................................................................ 
ชื่อสกุลเดิม  .................................................................ช่ือสกุลปัจจุบัน............................................................. 
วัน  เดือน  ปีเกิด.......................................................ท่ีเกิด................................................................................ 
เชื้อชาติ.....................................สัญชาติเมื่อเกิด......................................สญัชาติปัจจบุัน.................................. 
อาชีพ..........................................................................ตําแหน่ง..........................................................................
สถานที่ทํางาน.............................................................ท่ีอยู่ปัจจุบัน................................................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรอืคดีแพ่งข้อหา..................................................................................................................(ถ้าม)ี 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี………………………………………………ผลคด.ี.......................................................................... 
จังหวัดที่สมรส.................................................................................................................................................... 
การสมรสครั้งก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่าย.............................................................................................. 
หย่า  เลิกร้าง...................................................................................................................................................... 
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๙.  ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ 

       -  พี่น้องร่วมบิดา – มารดา 
       (๑)  ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรอืคดีแพ่งข้อหา..................................................................................................................(ถ้าม)ี 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี…………………………………………….……ผลคด.ี...................................................................... 
       (๒)  ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนนิคดีในท้องท่ี…………………………………………….……ผลคด.ี...................................................................... 
       (๓)  ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ...........................ท่ีอยู่ปัจจุบัน................................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี……………………………………….…………ผลคด.ี...................................................................... 
       (๔)  ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น.........................
อาชีพ.............................................ตําแหน่ง....................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี…………………………………………….……ผลคด.ี...................................................................... 
       (๕)  ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น.........................
อาชีพ.............................................ตําแหน่ง....................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี…………………………………….……………ผลคด.ี...................................................................... 
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       -  ญาติ  (พีน่้องของบิดาและมารดา) 
       (๑)  ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น.........................
อาชีพ.............................................ตําแหน่ง....................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี………………………………….………………ผลคด.ี...................................................................... 
       (๒)  ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................(ถ้าม)ี 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี……………………….…………………………ผลคด.ี...................................................................... 
       (๓)  ชื่อ......................................นามสกุล............................เก่ียวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรอืคดีแพ่งข้อหา..................................................................................................................(ถ้าม)ี 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี………………………………….………………ผลคด.ี...................................................................... 
       (๔)  ชื่อ......................................นามสกุล............................เก่ียวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานทีทํ่างาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี…………………………………………….……ผลคด.ี...................................................................... 
       (๕)  ชื่อ......................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................(ถ้าม)ี 
ถูกดําเนินคดีในท้องท่ี…………………………………………….……ผลคด.ี...................................................................... 
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๑๐.  บุคคลท่ีติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออ่ืนๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่ผู้รับรอง  
ญาติ  ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง) 
       (๑)  ชื่อ......................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน.................................................................................................................................................. 
       (๒)  ชื่อ......................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน.................................................................................................................................................. 
       (๓)  ชื่อ......................................นามสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน.................................................................................................................................................... 
  ๑๑.  การศึกษา 
         (๑)  จบมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน.............................................................................. 
เข้า...............................ออก...................................ผลการศึกษา………………………………………………………………. 

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

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

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

       (๕)  แขนงพิเศษอ่ืน ๆ  .................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
  ๑๒.  ปัจจุบันประกอบอาชีพ......................................ตําแหน่ง................................................ 
สถานที่ทํางาน.................................................................................................................................................... 
ถนน......................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด...........................................................โทรศัพท.์...................................................................................... 
และได้รับเงินเดือน .....................................................................................................................................บาท   
ใครเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา..................................................................................................................... 

๑๓.  ประกอบการงานอ่ืนๆ  ................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน.................................................................................................................................................... 
ถนน......................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด....................................................โทรศัพท.์..................................รายได้ (ถ้าม)ี...................................... 
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๑๔.  ประวัติการรับราชการ หรือการทํางานที่ผ่านมา (ถ้าเคยรับราชการ หรือทํางานมาแล้ว 
หลายแห่ง  ให้ระบุทุกแห่งตามลําดับก่อนหลัง) 
         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม............................................................................................ 
ชนิดของงาน..............................................................เงนิเดือน........................................................................... 
วัน  เดือน  ปีท่ีเข้ารับราชการหรืองานที่ทํา........................................................................................................ 
ชื่อผู้บังคับบัญชาหรือนายจา้ง............................................................................................................................. 
เหตุที่ออก........................................................................................................................................................... 
  ๑๕.  ความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษ.............................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  ๑๖.  ถ้าทํางานในสํานักงานอ่ืนนอกจากงานราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดในทางงาน 
อย่างใดหรือไม.่...............................................................ก่ีครั้ง............................................................................ 
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร.......................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  ๑๗.  ถ้ารับราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการหรือไม่............................ก่ีครั้ง...........................เม่ือใด...........................................ถูกลงโทษหรือไม่
อย่างไร............................................................................................................................................................... 
  ๑๘.  เคยถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระทําผิดอาญาหรือไม.่...................ก่ีครั้ง........................ 
เรื่องอะไร.............................................................................เม่ือใด..................................................................... 
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร..................................................................................................................................... 
(ถ้าหากได้รับการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอย่างอ่ืนรวมทั้งฐานละเมิดอํานาจศาล        
ก็ให้ระบุได้ด้วย) 
  ๑๙.  เคยถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายหรือไม่.................................... 
เมื่อใด................................................................................................................................................................. 
เหตุใดจึงไม่ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย........................................................................................................... 
  ๒๐.  เคยต้องคําพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่........................................................................... 
เมื่อใด........................................................พ้นคดีแล้วหรือยัง............................................................................... 
ถ้าพ้นแล้วเมื่อใด................................................................................................................................................... 
  ๒๑.  เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม่.........................................ก่ีเรื่อง.................................... 
เรื่องอะไร.............................................................................เม่ือใด....................................................................... 
ศาลพิพากษาอย่างไร............................................................................................................................................ 
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๒๒.  เปน็หรือเคยเป็นหนี้สนิผู้ใดจนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีหนีสิ้นล้นพ้นตัวหรือไม.่.............................. 
............................................................................................................................................................................. 
  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่......................................................... 
ถ้าเคยประเภทใด.................................................................................................................................................. 
  ๒๔.  เปน็หรือเคยเป็นสมาชกิในองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบ้างหรือไม่..................
สถานที่ต้ัง............................................................................................................................................................. 
ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรนัน้หรือไม ่ เมือ่ใด  เพราะเหตุใด.......................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
  ๒๕.  เปน็หรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที ่
ในพรรคการเมืองใดหรือไม่.......................................ชื่อพรรคการเมือง.............................................................. 
สถานที่ต้ัง........................................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรอง ว่า  ข้อความ ท่ีกล่าวข้าง ต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการและมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 
 
 
      (ลงชื่อ)  ....................................................ผู้สมัคร 
                 (.................................................) 

 
คําเตือน 

  ๑)  ผู ้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็นผู ้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในข้อมูลประกอบใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง  ในกรณี “ไม่เคย”  หรือ “ไม่มี”  
ให้เขียนว่า “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ามใช้การ  “       ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครจะ
ถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบได้ หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกดําเนิน
คดีอาญาจนถึงที่สุด 
  ๒)  การปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547         
หรือ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ 
แล้วแต่กรณี 
 

 
 
 
 
 


