
 

ประกาศ ส านักงานก าลังพล 
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 

สังกัด ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
................................................... 

ด้วยส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มอ บหมายให้ ส านักงานก าลังพล  โดย กองสวัสดิการด าเนินการ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ
ชั้นประทวน สังกัด ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล ท าหน้าที่ดุริยางค์ จ านวน ๓๕ อัตรา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ประกอบกับ
ข้อ ๒(๑) วิธีการคัดเลือก ของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ พ .ศ.๒๕๔๗ และอนุมัติส านักงานต ารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ตามหนั งสือ ส านักงานก าลังพล ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙ .๑๖๑ /๙๑๘๔ ลงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  
ให้กองสวัสดิการ  ส านักงานก าลังพล  ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้ มีวุฒิ ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางดนตรี ดุริยางค์ไทยหรือ
ดุริยางค์สากล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจ ชั้นประทวน  สังกัด ฝ่ายดนตรี  กองสวัสดิการ  ท าหน้าที่
ดุริยางค ์จ านวน ๓๕ อัตราจึงประกาศรับสมัคร ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร 
ต าแหน่งผู้บังคับหมู่ ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านกังานก าลังพล จ านวน ๓๕ อัตรา แยกเป็น 
๑.๑ กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง จ านวน ๑๐ อัตรา (อักษรย่อของสายสอบ คือ ดย.๑) 
๑.๒ กลุ่มเครื่องลมไม้ จ านวน ๘ อัตรา (อักษรย่อของสายสอบ คือ ดย.๒) 
๑.๓ กลุ่มเครื่องสายสากล จ านวน ๕ อัตรา (อักษรย่อของสายสอบ คือ ดย.๓) 
๑.๔ กลุ่มเพอรค์ัชชัน จ านวน ๓ อัตรา (อักษรย่อของสายสอบ คือ ดย.๔) 
๑.๕ กลุ่มเครื่องไฟฟ้า จ านวน ๓ อัตรา (อักษรย่อของสายสอบ คือ ดย.๕) 
๑.๖ กลุ่มดนตรีไทย จ านวน ๔ อัตรา (อักษรย่อของสายสอบ คือ ดย.๖) 
๑.๗ กลุ่มนักร้องสากล จ านวน ๒ อัตรา (อักษรย่อของสายสอบ คือ ดย.๗) 

๒. คุณสมบัติ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อท่ีจะ
บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ 

๒.๑ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 

/๒.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครอง... 
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 ๒.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริย์        
ทรงเป็นประมุข 
 ๒.๑.๔ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง 
 ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น  
 ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 ๒.๑.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.๑.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 ๒.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  
 ๒.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น  
 ๒.๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น  
 ๒.๑.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ   
 ๒.๑.๑๔ กรณีเป็นชายถ้าเป็นผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหารต้องลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายนั้นแล้ว  ร่างกายสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่
น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร เพศหญิง ร่างกายสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร 
 ๒.๑.๑๕ ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้ 
  ๒.๑.๑๕.๑ ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลื อกเพ่ือเข้ารับราชการ
ทางทหารหรือผ่อนผันเข้ารับราชการทางทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) 
  ๒.๑.๑๕.๒ ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหาร และ
จะต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
  ๒.๑ .๑๕ .๓ ผู้ที่รับราชการเป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์ ) และ  
จะปลดจากกองประจ าการหลังวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ๒.๑.๑๕.๔ ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารที่ไม่ได้เข้ารับการ
ตรวจเลือกทางทหารตามก าหนด 
 ๒.๑.๑๖ ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖) 
 ๒.๑.๑๗ ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี 
 ๒.๑.๑๘ ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ที่ส่วนต่างๆ  ของร่างกาย ซึ่ งมี
ขนาดใหญ่ หรือมากจนดูน่าเกลียด 
 
 

/๒.๑.๑๙ ไม่เป็นโรคหรืออาการ... 
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 ๒.๑.๑๙ ไม่เป็นโรคหรืออาการใดที่ไม่ควรเป็นข้าราชการต ารวจที่ก าหนดไว้ใน  ผนวก ก. 
ท้ายประกาศนี ้

หมายเหตุ : ผู้สมัครได้รับการยกเว้นการขาดคุณสมบัติ ข้อ ๒.๑.๑๖ เรื่อง ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบ
เสนลเลน  (ปกติ ๖/๖) โดยเมื่อ สวมแว่น สายตา แล้วสามารถมองเห็นได้ตามป กติทั้งสองข้าง  ทั้งนี้ให้เป็น        
ไปตามท่ีคณะกรรมการโรงพยาบาลต ารวจวินิจฉัยเป็นที่สุด 

 ๒.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ต้อง ได้รับ ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางดนตรี ดุริยางค์ไท ยหรือ
ดุริยางค์สากล 
  โดยได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากผู้มีอ านาจอนุมัติของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิด
รับสมัคร และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี ไม่น้อยกว่า ๑ ชนิด หรือมีความสามารถ   
ขับร้องเพลงไทยเดิมหรือเพลงสากลต่างประเทศได้ (เฉพาะผู้สอบเข้าเป็นนักร้อง)  

  วุฒิการศึกษาดังกล่าวต้องเป็นวุฒิการศึกษาท่ีได้รับรองจาก คณะกรรมการข้าราชการ   
พลเรือนหรือคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ และถ้ามีวุฒิสูงกว่าที่ก าหนดจะน ามาเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้  ทั้งนี้      
วุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการสมัคร กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล จะด า เนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษานั้นๆ และตรวจสอบการรับรองวุฒิการศึกษาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ
คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ หากภายหลังปรากฏว่าทางสถาบันการศึกษานั้นๆ และคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน หรือคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ ไม่รับรองวุฒิการศึกษาดังกล่าว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

  ส าหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด ทางราชการไม่รับสมัคร และ
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

๓. ก าหนดการวันเวลาสถานที่รับสมัครและการคัดเลือก 
  ส านักงานก าลังพล จะด าเนินการตามก าหนดการต่างๆ ดังนี้ 
  ๓.๑ ประกาศรับสมคัรตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และเริ่มรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ในวันและเวลาราชการ) และต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร
หลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายดนตร ีกองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล ๙๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเก ลือ อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๒๒๘ 
  ๓.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้อ งเสียค่าธรรมเนียมคัดเลือก คนละ ๒๕๐ บาท เมื่อประกาศรายชื่อว่า
เป็นผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมคัดเลือกจะเรียกคืนไม่ได้ 
  ๓.๓ ผู้สมัค รคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม สุภาพสตรีสวมเสื้อ
กระโปรง รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง     
สวมรองเท้าหุ้มส้น 
  ๓.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  และ
ทดสอบข้อเขียนในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
  ๓.๕ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมี สิทธิ์สอบภาคการปฏิบัติเครื่องดนตรี ในวันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ และทดสอบความสามารถภาคการปฏิบัติเครื่องดนตรีในวันที่ ๒๓มิถุนายน ถึง ๖กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

/๓.๖ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน... 
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  ๓.๖ ประกาศรายชื่อผู้ สอบผ่านการปฏิ บัติเครื่องดนตรีและ มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และทดสอบภาคความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ) ในวันที่ 
๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
  ๓.๗ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งตัวจริงและตัวส ารอง ในวันที ่๑๘ สิงหาคม๒๕๕๘  
  ๓.๘  ก าหนดการตรวจร่างกายและบุคลิกภาพ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เฉพาะตัวจริง) 
  ๓.๙  ก าหนดการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เฉพาะตัวจริง) 
   ๓.๙.๑ หากผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงไม่ผ่านหรือไม่เข้ารับการตรว จประวัติอาชญากรรม 
และ/หรือ ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและบุคลิกภาพ ให้เรียกตัวส ารองล าดับถัดไปเข้ารับการตรวจแทนตามล าดับ 
   ๓.๙.๒ วันเวลาในการตรวจประวัติอาชญากรรมหรือการตรวจร่างกาย และบุคลิกภาพ 
ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
  ๓.๑๐ กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาจะต้องช าระเงิน
ตามท่ีส่วนราชการที่เก่ียวข้องก าหนด เป็นจ านวนเงิน ๑๐๐ บาท และกรณีที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกายและ
ทดสอบสุขภาพจิต จะต้องช าระเงินตามที่ส่วนราชการที่เก่ียวข้องก าหนด (เป็นเงินจ านวนไม่เกิน ๑,๘๐๐ บาท) โดย
ทั้งสองกรณี จะไม่มีสิทธิเรียกเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ   
  ๓.๑๑ ผู้ผ่านการคัดเลือก (เฉพาะตัวจริง )ต้องส่งหลักฐานการเข้ารับราชการต ารวจเพ่ิมเติมใน
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ หากไม่ยื่นถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกตวัส ารองทดแทน 
  ๓.๑๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับราชการต ารวจ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
  ๓.๑๓ ส านักงานก าลังพล ก าหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับราชการต ารวจมารายงานตัว ในวั นที่        
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
  ๓.๑๔ สถานที่สอบคัดเลือก ส านักงานก าลังพล ก าหนดดังนี้ 
     ๓.๑๔.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาคทฤษฎี ) สอบคัดเลือก ณ 
โรงเรียนคลองเกลือ ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
     ๓.๑๔.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาคปฏิบัติ ) สอบคัดเลื อก ณ 
ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล ๙๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 
     ๓.๑๔.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) สอบคัดเลือก ณ ฝ่ายดนตรี  
กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล ๙๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
       ๓.๑๔.๔ สถานทีต่รวจสอบประวัติอาชญากรรม ณ อาคาร ๒๕ กองทะเบียนประวัติอาชญากร 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
     ๓.๑๔ .๕ สถานที่ ตรวจร่างกายและบุคลิกภาพ ณ โรงพยาบาลต ารวจ ๔๙๒ /๑                 
ถนนพระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 

 ๔. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ๔.๑ แบบบันทึกข้อมูลบุคคล ตามท่ีก าหนดไว้ใน ผนวก ข. ท้ายประกาศนี ้
 

/๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว... 
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  ๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ขนาด ๑ นิ้ว x ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา โดยถ่า ยครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป 
  ๔.๓ ส าเนาประกาศนียบัตร  ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัคร จ านวน    
๓ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัตปิระกาศนียบัตรภายในวันปิดรับสมัคร 
  ๔.๔ ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) จ านวน ๓ ฉบับ 
  ๔.๕ กรณีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษา ตามข้อ ๔.๓ และ ๔.๔ มาแสดงพร้อมใบสมัคร ให้
น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับ อนุมัติ
ประกาศนียบัตรจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้ 
  ๔.๖ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๓ ฉบับ 
  ๔.๗ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจ าตัว
พนักงานของรัฐ จ านวน ๓ ฉบับ 
  ๔.๘ กรณีเป็นชาย ต้องมีหลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง จ านวน ๓ ฉบับ (ผู้สมัคร
คัดเลือกต้องน าฉบับจริงมาด้วย) ดังตอ่ไปนี้ 
   ๔.๘.๑ ทหารกองหนุนให้ใช้สมุดหนังสือส าคัญ (แบบ สด .๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุด
ประจ าตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือใบอนุญาตลา แบบ ๑ ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.๘ 
   ๔.๘.๒ ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารให้ใช้
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.๔๓) ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
รับการตรวจเลือกให้ใช้ใบส าคัญ (แบบ สด.๙) 
   ๔.๘.๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
    ๔.๘.๓.๑ หนังสือส าคัญ (แบบ สด .๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจ าตัวทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๑ หรือ 
    ๔.๘.๓.๒ หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้ส าเร็จการศึกษา 
แสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือส าคัญนั้นแล้ว 
     ในกรณีหนังสือประจ าตัวแสดงวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีหลักฐาน
ประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการ และเลขเครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 
๑ ให้ใช้หนังสือรับรองจากผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าข้ึนไป ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการน าปลดเป็นกองหนุนประเภทที่ 
๑ เป็นผู้รับรองว่า อยู่ระหว่างด าเนินการน าปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่กัน 
  ๔.๙ หนังสือรับรองความประพฤติของผู้สมัคร ตามท่ีก าหนดไว้ใน ผนวก ค. ท้ายประกาศนี้
พร้อมบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับรอง จ านวน ๓ ฉบับ 
  ๔.๑๐ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยน  ชื่อ - นามสกุล เป็นต้น จ านวน 
๓ ฉบับ 
  ทั้งนี้ ใบส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ
ก ากับไว้ทุกฉบับ และน าเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัคร หากเอกสารฉบับใดเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็น
ภาษาไทยและรับรองความถูกต้องมาด้วย 
 

/ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบ... 
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  ผู้สมัครจะต้อง รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามท่ี
ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานด้วยตนเอง   
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด หากยื่นหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่มา ด าเนินการใดๆ
เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้ได้รับคัดเลือก และหากมีกรณี
ปลอมหรือใช้เอกสารปลอมมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่จะถูกด าเนินคดีจนถึงที่สุด 
 ส าเนาเอกสารทุกฉบับที่ผู้สมัครได้ยื่นในวันสมัครแก่เจ้าหน้าที่ รับสมัคร  ณ ฝ่ายดนตรี  
กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล ขอสงวนสิทธิ์ที่จะด าเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร 

 ๕. วิธีการคัดเลือก 
  ๕.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  จะสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้
ปฏิบัติงาน โดยต้องสอบภาคทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัต ิดังนี ้
   ๕.๑.๑ ภาคทฤษฎีดนตรี    (๑๐๐ คะแนน) 
   ๕.๑.๒ ภาคปฏิบัติเครื่องดนตรี   (๑๐๐ คะแนน) 
  ๕.๒ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  (๑๐๐ คะแนน) 
   การสัมภาษณ์ จะประเมิน โดยการ พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง หน้าที่ที่จะบรรจุ
และแต่งตั้ง ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน ของผู้เข้าสอบ        
และจากการสัมภาษณ์  ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธ รรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้นว่ามีความพร้อมและมีควา มเหมาะสมที่จะเป็น
ข้าราชการต ารวจ 

 ๖. เกณฑ์การตัดสินและประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ๖.๑ ส านัก งานก าลังพล ก าหนดให้ค าวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด โดยเกณฑ์การตัดสินผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องมีผลคะแนนการสอบ ดังนี้ 
   ๖.๑.๑ ผู้สมัครคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบภาคทฤษฎีดนตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะ
มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติเครื่องดนตรี 
   ๖.๑.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติเครื่องดนตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
   ๖.๑.๓ ผู้สมัครคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
   ๖.๑.๔ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เก่ียวข้องเป็นไปตามที่ก าหนด และผลการตรวจ ร่างกายอยู่
ในเกณฑผ์่าน 
  ๖.๒ ส าหรับการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจะเรียงล าดับจาก ผู้ที่มีคะแนน รวม
ภาคปฏิบัติสูงสุดสูงสุด ลงมาตามล าดับ ในกรณีมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนการสอบทฤษฎีมากกว่าเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ถือว่าผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

/๖.๓ เมื่อเสร็จสิ้นการคัดเลือก.... 
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  ๖.๓ เมื่อเสร็จสิ้นการคัดเลือกแล้วจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก แล ะรายชื่อ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกส ารอง  
  ๖.๔ ในกรณีที่มีผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  หรือมีคุณสมบัติที่
เกี่ยวข้องไม่ครบตามจ านวนอัตราที่ประกาศรับสมัคร ผู้ด าเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความเหมาะสมอาจจะ
ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบ ที่ได้รับคะแน นในล าดับถัดลงไป ตามล าดับ ตามจ านวนที่ผู้ด าเนินการคัดเลือก
ก าหนดเพ่ือให้สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเพ่ิมเติมก็ได้ 

 ๗. เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต ารวจ 
  ๗.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มีวุฒิการศึกษาตอนปลาย จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ต ารวจชั้น ประท วน  ยศสิบต ารวจตรี รับ อัตราเงินเดือนระดับ ป .๑ ขั้น ๑๓.๕ (๘,๖๑๐ บาท ) ด ารงต าแหน่ง  
ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายดนตร ีกองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล (ท าหน้าที่ดุริยางค)์ 
  ๗.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช . ) ทางดนตรี  
จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ยศสิบ ต ารวจตรี รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.๑ ขั้น ๑๕.๕ 
(๙,๓๓๐ บาท) ด ารงต าแหน่ง ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล (ท าหน้าที่ดุริยางค)์ 
  ๗.๓ ผู้ได้รับ การบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่า  
๑๐ ปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปด ารงต าแหน่งอื่นได้ 
  ๗.๔ ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่ประสงค์ท่ีจะรับโอนผู้ได้รับการคัดเลือกที่
เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ หากได้รับการคัดเลือกต้องลาออกจาก สังกัดเดิมเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น 
ข้าราชการต ารวจหรือเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
  ๗.๕ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติ หรือคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือไม่ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ ยวข้องกับวิธี
คัดเลือก จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้ และหากได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งไปแล้วจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
  ๗.๖ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับเรื่องคุณวุฒิการศึกษา ให้เป็ นอ านาจของคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือก ทั้งนี้ จะถือว่าค าตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกเป็นที่สุด 

 ๘. ค าเตือน 
  ๘.๑ ส านักงานก าลังพล  ได้ด าเนินการคัดเลือกในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยยึดหลัก
ความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อ หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่า
สามารถช่วยเหลือให้ได้รับคัดเลือก 
  ๘.๒ ส านักงานก าลังพล ขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมรายละเอียดหรือ
เงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้อง หรือยกเลิกประกาศในระหว่างการด าเนินการคัดเลือกครั้งนี้ได้ตามความ  
เหมาะสมกับสถานการณ์และความจ าเป็นหรือเป็นไปตามที่ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนด 
 
 

/๘.๓ ประกาศต่างๆ ของ...   



 

- ๘ - 

  ๘.๓ ประกาศต่างๆ ของ  ส านักงานก าลังพล และประกาศปลีกย่อยต่างๆ เกี่ยวกับการ
ด าเนินการคัดเลือก ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล จะปิดไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายดนตรี  
กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล ๙๑ ถนนแจ้งวั ฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี        
และทางเว็บไซต์ www.thaipoliceband.org และ www.welfarepolice.com เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้อง
สนใจติดตาม และปฏิบัติให้ถูกต้องตามท่ีประกาศก าหนด จะอ้างว่าไม่ทราบประกาศในภายหลังไม่ได้  
 

         ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

      พลต ารวจโท  
(ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์) 

                  ผู้บัญชาการส านักงานก าลังพล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.welfarepolice.com/
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ผนวก ก. 
หน้า ๑ ใน ๙ หน้า 

ท้ายประกาศ ส านักงานก าลังพล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
-------------------------------------------- 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องไม่เป็นโรคหรืออาการ ดังนี้ 
๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ 

๑.๑ ศีรษะและหน้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด 
๑.๒ รูปวิปริตต่างๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปาก หรือ จมูก เช่น ปาก หรือ จมูกแหว่ง 

ริมฝีปากแบะ เชิด หรือหุบไม่ลงจนน่าเกลียด 
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน 
๑.๔ แขนขา 

๑.๔.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน 
        ๑.๔.๒ โค้งเข้าหรือโค้งออก 

         ๑.๔.๓ บิดเก 
๑.๕ มือหรือเท้า 

        ๑.๕.๑ บิดเก 
         ๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน 

        ๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้า มีจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ 
         ๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและท างานไม่ถนัด 
         ๑.๕.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน 
         ๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด 

๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ 
๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนท าให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้  
๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ 
๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ 
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น 
๒.๖ เท้าปุก (CLUB FOOT) 
๒.๗ กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS) 
๒.๘ กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป 
๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ 

๓. ผิวหนัง 
๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น 
๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา 

/๓.๓ เนื้องอก ... 
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ผนวก ก. 
หน้า ๒ ใน ๙ หน้า 

ท้ายประกาศ ส านักงานก าลังพล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
-------------------------------------------- 

๓.๓ เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ห้าเซนติเมตรขึ้นไป 
๓.๔ คนเผือก 

๔. ตา หู คอ จมูก 
๔.๑ ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด 
๔.๒ ต้อกระจก 
๔.๓ แผลเป็นที่ตาหรือกระจกตาด าขุ่น จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า 
๔.๔ ลูกตาสั่น 
๔.๕ หนังตาตก หรือหนังตาม้วนออกนอก หรือหนังตาม้วนเข้าใน 
๔.๖ หนังตาแหว่งจนเสียรูป 
๔.๗ หนังตาปิดไม่สนิท 
๔.๘ ถุงน้ าตาอักเสบเรื้อรัง 
๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาด าเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร 
๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด 
๔.๑๑ ต้อหิน 
๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันจนดูน่าเกลียด 
๔.๑๓ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกท้ังหมด 
๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยินตามปกติพิกัด 
๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๔.๑๖ หูน้ าหนวกมีหนองเรื้อรัง 

๕. ฟัน 
๕.๑ ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
๕.๒ มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซี่ 
๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่าห้าซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว 
๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน 
๕.๕ การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเค้ียวอาหารหรือท าให้รูปลักษณ์ของใบหน้า  

เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด 

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

(A.V.BLOCK) หรือเต้นผิดปกติชนิดออร์คิวล่าร์ไฟบริลเลชั่น หรือออร์คิวล่าร์ ฟลัตเตอร์ 
/๖.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ... 
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ผนวก ก. 
หน้า ๓ ใน ๙ หน้า 

ท้ายประกาศ ส านักงานก าลังพล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
-------------------------------------------- 

๖.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท 
๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกต ิ
๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ 
๖.๕ หัวใจพิการแต่ก าเนิด 
๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง 
๖.๗ เสียงของหัวใจ (รั่ว/ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR) 
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่ 
๖.๙ หลอดเลือดด าขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา หรือ แขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด 

๗. ระบบหายใจ 
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง 
๗.๒ ถุงลมโป่งพอง 
๗.๓ มีน้ า หรือ หนอง หรือ ลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด 
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย 
๗.๕ โรคหืด 
๗.๖ ปอดอักเสบ 

๘. ระบบทางเดินอาหาร 
๘.๑ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคล า 
๘.๒ ตับแข็ง 
๘.๓ ฝีที่ตับ 
๘.๔ ดีซ่าน 
๘.๕ ท้องมาน 
๘.๖ รูแผลเรื้อรังจากฟีสตูลา หรือไซนัสที่ผนังหน้าท้อง 
๘.๗ ไส้เลื่อนทุกชนิด 
๘.๘ ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด 
๘.๙ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของล าไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก 
๘.๑๐ ฝีคัณฑสูตร 

๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค 
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง 
๙.๒ นิ่วที่ไตหรือท่อไต 
๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด 

/๙.๔ ถุงน้ าท่ีลูกอัณฑะ ... 
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ผนวก ก. 
หน้า ๔ ใน ๙ หน้า 

ท้ายประกาศ ส านักงานก าลังพล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
-------------------------------------------- 

๙.๔ ถุงน้ าท่ีลูกอัณฑะ 
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ 
๙.๖ กามโรค 
๙.๗ กะเทย (HERMAPHRODISM) 
๙.๘ ฝังมุกท่ีอวัยวะเพศ 
๙.๙ หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ 
๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว 

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

๑๑. เบ็ดเตล็ด 
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ (THYROTOXICOSIS) 
๑๑.๒ โรคเก๊าท์ 
๑๑.๓ โรคอ้วนพีจากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ (MYXEDEMA) 
๑๑.๔ เบาหวาน 
๑๑.๕ ร่างกายโตผิดปกติ (ACROMEGALY) 
๑๑.๖ โรคอ้วนพี (OBESITY) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (BODY MASS INDEX) ตั้งแต ่

สามสิบห้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป 
๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อก าเนิดเลือด (DISEASES OF BLOOD AND BLOOD  

ORMING ORGANS) ผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย 
๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปาราสิต 

   ๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน (LEPROSY) 
   ๑๑.๘.๒ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   ๑๑.๘.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพ้ืน (YAWS) 
   ๑๑.๘.๔  โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 

              ๑๑.๘.๕  โรคเอดส์ 
/๑๑.๙ เนื้องอก ... 
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๑๑.๙ เนื้องอก 
             ๑๑.๙.๑  เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่ 
             ๑๑.๙.๒  เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด 

๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ เห็นว่าไม่ควรเป็น
ข้าราชการต ารวจ 

หมายเหตุ ๑. โรคหรืออาการดังกล่าวตาม  ผนวก ก . ข้อ ๑ - ๑๔ และรายละเอียดที่เก่ียวข้องเป็นไปตามที่
คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ เป็นผู้ก าหนดตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็น
ข้าราชการต ารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ๒. การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพย าบาลต ารวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการ ตาม 
ที่ก าหนดไว้  ถือว่าผ่าน  ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่ก าหนดไว้  ถือว่าไม่ผ่าน  และผลการตรวจร่างกายของ
คณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด  
 ๓. กรณีผู้สมัครสอบที่จะเข้ามารับการตรวจร่างกายตามก าหนดและเป็นผู้ที่เคยมีประวัติ การรักษาโรค
หรืออาการตามบัญชีโรคหรืออาการใน  ผนวก ก . มาก่อนและหายเป็นปกติแล้ว  ให้น าประวัติและใบรับรองแพทย์
เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติดังกล่าว มายื่นในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย  เพ่ือให้ผลการวินิจฉัยการตรวจ
โรคหรืออาการตาม ก าหนดเป็นไปโดยถูกต้อง และเพ่ือเป็นการรั กษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครคัดเลือกเอง  
 ๔. คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ ไม่รับผลการตรวจจากสถาบันการแพทย์อ่ืนใด และไม่
รับผลการตรวจใดๆ ที่นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจเป็นผู้ตรวจในช่วงที่หน่วยสอบก าหนด
ระยะเวลาไว้ในการตรวจร่างกายของการคัดเลือกครั้ งนี้ 
 ๕. รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจร่างกายเพ่ิมเติม คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ ในข้อ ๑, ๒, 
๓, ๔, ๖, ๗, ๙ และ ๑๑ 
   ๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ 

    ๑.๑ ศีรษะและหน้าผิดรูปดูจนน่าเกลียด 

    ๑.๒ รูปวิปริตต่างๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปาก หรือ จมูก  
 เช่น ปาก หรือ จมูกแหว่ง ริมฝีปากแบะ  เชิด  หรือหุบไม่ลง 
       - รวมถึงความผิดปกติชนิดเพดานโหว่ 

/๑.๓ ซอกคอหรือ ... 
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       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     
  วัดโดยนอนวัดจากสะดือไปยังตาตุ่มด้านในทั้ง ๒ ข้าง ต้องนอนตัวตรง 
  ไม่บิดเอียง 
                    - แขนยาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจาก  
    กระดูกหัวไหล่ (Acromion) ถึงปลายนิ้วกลาง ขณะที่ข้อไหล่หุบเข้า          
    และข้ออื่นอยู่ในท่ากลาง (Neutral Zero Position)  
                               ๑.๔.๒ โค้งเข้าหรือโค้งออก  
        - เข่าโค้งออก เข่าโกง ประมาณความกว้าง ๔ นิ้วมือ                 
   (๗ - ๘ เซนติเมตร)  ยืนตรง  ฝ่ามือ ๔ นิ้ว สอดผ่านได้   
          -  เข่าชิด ปลายเท้าจะห่าง (Valgus Knee) หากห่างกัน  
    เกิน ๔ นิ้วมือ (๗ - ๘ เซนติเมตร) ที่ตาตุ่มด้านใน          
     -  แขนคอก (Cubitus Varus) 
    ๑.๔.๓ บิดเก      
       ๑.๕ มือหรือเท้า 
                               ๑.๕.๑ บิดเก 
     -  โดยดูจากการท างานของมือและเท้า  มือก าแบ              
    กระดกข้อมือ ท าวันทยหัตถ์ไม่ได ้
                               ๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเทา้ด้วน 
                               ๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้า มีจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกต ิ

    ๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและท างานไม่ถนัด  
              - โดยดูจากการท างานของมือและเท้า มือก าแบ กระดก 
    ข้อมือ ท าวันทยหัตถ์ไม่ได ้
    ๑.๕.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน 

/๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดรูป ... 
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                             ๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดรูป 
       -  กรณีเดินแบะอย่างหนึ่ง และเท้าแบนไม่มีอุ้งเท้า  
  ซึ่งเป็นแบบติดแข็ง (Rigid type) หรือแบบยืดหยุ่นขั้นรุนแรง   
  (Severe Flexible type) พิสูจน์โดยการพิมพ์รอยเท้า และ/หรือ   
  ฟิล์มเอกซเรย์    

   ๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ 
                ๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนท าให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้ 
       ๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ 
       ๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
       ๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ 
                ๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น 
     - Scoliosis ใช้การยืน ก้มตัว ให้ล าตัวขนานกับพื้น แล้วดูว่าหลังบิดนูน 
       ขึ้นผิดปกติหรือไม่  
     - กรณีเอกซเรย์ หากพบ Scoliosis ให้ถือว่าไม่ผ่าน 
       ๒.๖ เท้าปุก (CLUB FOOT) 
       ๒.๗ กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS) 
       ๒.๘ กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป 
       ๒.๙ กล้ามเนือ้ส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ 

   ๓. ผิวหนัง 
       ๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น 
    - รวมถึงเนื้องอกเล็กๆ เป็นปุ่มๆ ที่ผิวหนัง (MOLLUSCUM   
       CONTAGIOSUM) 
    - กรณีแผลเป็น (คีลอยด)์ หรือปาน ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย    
       มีขนาดเกิน ๑๖ ตารางเซนติเมตร 
       ๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา 
       ๓.๓ เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต ่
    ห้าเซนติเมตรขึ้นไป 
       ๓.๔ คนเผือก 

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

       ๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL  FISSURE)  กว้างไม่เท่ากันและความ  
    กว้างต่างกันมาก 

  ๕. ฟัน 
    ๕.๑ ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- ฟันผุตั้งแต่ ๕ ซี่ขึ้นไป 

         ๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
                            ๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๑๐ (หนึ่งร้อยสิบ) ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๔๕   
        (สี่สิบห้า) ครั้งต่อนาที หรือม ีเอ.วี.บล็อค (AV Block) หรือเต้นผิดปกติชนิด  
        เอเทรียลไฟบริลเลชั่นหรือ เอเทรียลฟลัตเตอร ์
        ๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อ.ีซี.จี. ผิดปกติ  
     - ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโรคหรือพยาธิสภาพทางหัวใจร่วมด้วย 

   ๗. ระบบหายใจ 
      ๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย 
   -  พบความผดิปกติของภาพรังสีปอดทุกระยะ 
      ๗.๖ ปอดอักเสบ 
   - ผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้อยูใ่นการวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

       แพทย์ของโรงพยาบาลต ารวจ 

                    ๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค 
      ๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรอืหย่อน หรือพอง 

- ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (ALBUMIN) หรือน้ าตาล  
       ๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ  
    -  รวมถึงฉีดหรือท าสิ่งผิดธรรมชาติที่อวัยวะเพศ 
    -  ให้รวมถึงการฉีดสารน้ ามันหรือสารสังเคราะห์อื่นใด เข้าไปในอวัยวะ 
   อื่นใดในร่างกาย 

/๙.๙ หนังหุ้มปลาย ... 
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                            ๙.๙ หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ  
    - ยกเว้น จะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว 

   ๑๑. เบ็ดเตล็ด 
                             ๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ (Thyrotoxicosis)  
         - ให้ใช้การตรวจทางคลินิกและประวัติการรักษา โดยไม่จ าเป็นต้อง 
         เจาะ Thyroid Function Test เว้นแต่หากอาการไม่ครบ ให้ยืนยัน  
         ผลการวินิจฉัยด้วยการเจาะ Thyroid Function Test ได ้
         ๑๑.๓ โรคอ้วนพีจากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ (MYXEDEMA) 
         - รวมถึงเต้านมผิดปกติในผู้ชาย (Gynecomasti) และความ  
         ผิดปกติต่างๆ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางฮอร์โมนทางร่างกาย 

        ๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อก าเนิดเลือด (DISEASES OF BLOOD  
         AND BLOOD FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็น 
         อันตราย 
         - โรคโลหิตจาง (Anemia) มีฮีโมโกลบินน้อยกว่า ๙ g / dl ใน  
         ผู้หญิงและน้อยกว่า ๑๐ g / dl ในผู้ชาย  หรือ 
         - ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (CBC) พบความผิดปกติของ     
         ลักษณะเม็ดเลือดแดง (Abnormal Red Blood Cell Morphology)  
         ขนาดของเม็ดเลือดแดง (MCV) น้อยกว่า ๖๐ fl ทั้งนี้ให้อยู่ในการวินิจฉัย 
         ของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ 

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

 



 

- ๑๘ - 

ผนวก ข. 
หน้า ๑ ใน ๗ หนา้ 

ท้ายประกาศ ส านักงานก าลังพล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
-------------------------------------------- 

 

แบบบันทึกข้อมูลบุคคล 

 
รหัสประจ าตัวคัดเลือก .............................. 

เลขประจ าตัวประชาชน 

ข้อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
สังกัด ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล 

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

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

เรียน ผู้ด าเนินการคัดเลือก 

 ตามท่ี ข้าพเจ้าได้ยื่นใบสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการต ารวจ
ชั้นประทวนในสังกัด  กองสวัสดิการ ไว้แล้วนั้น ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพ่ิมเติมเกี่ยวกับใบสมัคร
คุณสมบัติ และพ้ืนฐานความรู้ของข้าพเจ้า เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อตัว ........................................................... นามสกุล .............................................................. 
(หากเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้น าหลักฐานมาประกอบ) 
       ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................... 
  ๒. ชื่อเล่น ชื่อที่เคยใช้อยู่ก่อนเปลี่ยน (ถ้ามี) .................................................................................... 
  ๓. สัญชาติปัจจุบัน ........................ สัญชาติเมื่อเกิด ........................... ศาสนา .............................. 

๔. สมัครสอบหลักสูตร/ต าแหน่ง .................................................................................................... 
  ๕. หลักฐานทางทหาร ..................................................................................................................... 
  ๖. ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านเลขท่ี ................ หมู่ที ่............ ถนน ............................................... 
ตรอก/ซอย ...................................... ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ........................................ 
จังหวัด .............................................. รหัส ........................................ โทรศัพท์ ........................................................ 

๗. ภูมิล าเนาที่อาศัยในปัจจุบันเลขที่ ...,............ หมู่ที ่............ ถนน .............................................. 
ตรอก/ซอย ...................................... ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ........................................ 
จังหวัด .............................................. รหัส ......................................... โทรศัพท์ ....................................................... 

/๘. ได้แนบเอกสาร ... 

๑. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล
ประกอบใบสมัครด้วยลายมือ
ของตนเองและลงลายมือชื่อ
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒. ก่อนยื่นข้อมูลใบสมัคร

จะต้องตรวจสอบหลักฐาน
ต่างๆ  ให้ครบถ้วน และ
ถูกต้อง 



 

- ๑๙ - 

ผนวก ข. 
หน้า ๒ ใน ๗ หน้า 

ท้ายประกาศ ส านักงานก าลังพล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
-------------------------------------------- 

๘ . ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมนี้ 
รวม ................ ฉบับ คือ 

ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน ๒ ฉบบั 
ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) จ านวน ๒ ฉบับ 
ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ฉบับ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน ๒ ฉบับ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการของบิดา มารดา สามี  
หรือภรรยา  จ านวน ๒ ฉบับ 
ส าเนาหลักฐานทางทหาร จ านวน ๒ ฉบับ 

   ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น 

  ๙. - บิดา (ผู้ให้ก าเนิด) 
     ชื่อเต็ม .................................................. ชื่อสกุล ................................................. ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม 

ชื่อเดิม (ถ้ามี) ...................................................................... อาชีพ ............................................................................ 
ต าแหน่ง ...................................................... สถานที่ท างาน ...................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................ โทรศัพท ์................................................................... 
เชื้อชาติ .................................... สัญชาติเมื่อเกิด ............................................. สัญชาติปัจจุบัน ............................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา ..................................................................................................................... (ถ้ามี) 
ถูกด าเนินคดีในท้องที่ ……………………………………..………… ผลคด ี.............................................................................. 
       - มารดา (ผู้ให้ก าเนิด) 

     ชื่อเต็ม .................................................. ชื่อสกุล ................................................. ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดิม (ถ้ามี) ...................................................................... อาชีพ ............................................................................ 
ต าแหน่ง ...................................................... สถานที่ท างาน ...................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................ โทรศัพท ์................................................................... 
เชื้อชาติ .................................... สัญชาติเมื่อเกิด ............................................. สัญชาติปัจจุบัน ............................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา ..................................................................................................................... (ถ้ามี) 
ถูกด าเนินคดีในท้องที่ ……………………………………..………… ผลคด ี.............................................................................. 

     - ภรรยาหรือสามี 
     ชื่อเต็ม .................................................. ชื่อสกุล ................................................. ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม 

ชื่อเดิม (ถ้ามี) ...................................................................... อาชีพ ............................................................................ 
ต าแหน่ง ...................................................... สถานที่ท างาน ...................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................ โทรศัพท ์................................................................... 

/เชื้อชาติ ... 



 

- ๒๐ - 

ผนวก ข. 
หนา้ ๓ ใน ๗ หน้า 

ท้ายประกาศ ส านักงานก าลังพล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
-------------------------------------------- 

เชื้อชาติ .................................... สัญชาติเมื่อเกิด ............................................. สัญชาติปัจจุบัน ............................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา ..................................................................................................................... (ถ้ามี) 
ถูกด าเนินคดีในท้องที่ ……………………………………..………… ผลคด ี.............................................................................. 
จังหวัดที่สมรส ............................................................................................................................................................. 
การสมรสครั้งก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่าย ....................................................................................................... 
หย่า เลิกร้าง ................................................................................................................................................................ 

๑๐. ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ- พ่ีน้องร่วม บิดา – มารดา 
     (๑) ชื่อ ......................................... นามสกุล ................................... เกี่ยวข้องเป็น ................. 

อาชีพ .......................................................... ต าแหน่ง ................................................................................................ 
สถานที่ท างาน ............................................................................................................................ อายุ ................... ปี 
สัญชาติ ......................... ที่อยู่ปัจจุบัน ........................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา ............................................................................................................................ (ถ้ามี) 
ถูกด าเนินคดีในท้องที่ ………………………...…………….….…… ผลคด ี.............................................................................. 

     (๒) ชื่อ ......................................... นามสกุล ................................... เกี่ยวข้องเป็น ................. 
อาชีพ .......................................................... ต าแหน่ง ................................................................................................ 
สถานที่ท างาน ............................................................................................................................ อายุ ................... ปี 
สัญชาติ ......................... ที่อยู่ปัจจุบัน ........................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา ............................................................................................................................ (ถ้ามี) 
ถูกด าเนินคดีในท้องที่ ………………………...…………….….…… ผลคด ี..............................................................................      

     (๓) ชื่อ ......................................... นามสกุล ................................... เกี่ยวข้องเป็น ................. 
อาชีพ .......................................................... ต าแหน่ง ................................................................................................ 
สถานที่ท างาน ............................................................................................................................ อายุ ................... ปี 
สัญชาติ ......................... ที่อยู่ปัจจุบัน ........................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา ............................................................................................................................ (ถ้ามี) 
ถูกด าเนินคดีในท้องที่ ………………………...…………….….…… ผลคด ี............................................................................. 

     (๔) ชื่อ ......................................... นามสกุล ................................... เกี่ยวข้องเป็น ................. 
อาชีพ .......................................................... ต าแหน่ง ................................................................................................ 
สถานที่ท างาน ............................................................................................................................ อายุ ................... ปี 
สัญชาติ ......................... ที่อยู่ปัจจุบัน ........................................................................................................................  
เคยมีประวัติทางคดอีาญาหรือคดีแพ่งข้อหา ............................................................................................................................ (ถ้ามี)
ถูกด าเนินคดีในท้องที่ ………………………...…………….….…… ผลคด ี.............................................................................. 

/- ญาติ (พ่ีน้อง ... 



 

- ๒๑ - 

ผนวก ข. 
หน้า ๔ ใน ๗ หน้า 

ท้ายประกาศ ส านักงานก าลังพล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
-------------------------------------------- 

    - ญาติ (พ่ีน้องของบิดาและมารดา) 
     (๑) ชื่อ ......................................... นามสกุล ................................... เกี่ยวข้องเป็น ................. 

อาชีพ .......................................................... ต าแหน่ง ................................................................................................ 
สถานที่ท างาน ............................................................................................................................ อายุ ................... ปี 
สัญชาติ ......................... ที่อยู่ปัจจุบัน ........................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา ............................................................................................................................ (ถ้ามี) 
ถูกด าเนินคดีในท้องที่ ………………………...…………….….…… ผลคด ี............................................................................. 

     (๒) ชื่อ ......................................... นามสกุล ................................... เกี่ยวข้องเป็น ................. 
อาชีพ .......................................................... ต าแหน่ง ................................................................................................ 
สถานที่ท างาน ............................................................................................................................ อายุ ................... ปี 
สัญชาติ ......................... ที่อยู่ปัจจุบัน ........................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา ............................................................................................................................ (ถ้ามี) 
ถูกด าเนินคดีในท้องที่ ………………………...…………….….…… ผลคด ี............................................................................. 

     (๓) ชื่อ ......................................... นามสกุล ................................... เกี่ยวข้องเป็น ................. 
อาชีพ .......................................................... ต าแหน่ง ................................................................................................ 
สถานที่ท างาน ............................................................................................................................ อายุ ................... ปี 
สัญชาติ ......................... ที่อยู่ปัจจุบัน ........................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา ............................................................................................................................ (ถ้ามี) 
ถูกด าเนินคดีในท้องที่ ………………………...…………….….…… ผลคด ี............................................................................. 

     (๔) ชื่อ ......................................... นามสกุล ................................... เกี่ยวข้องเป็น ................. 
อาชีพ .......................................................... ต าแหน่ง ................................................................................................ 
สถานที่ท างาน ............................................................................................................................ อายุ ................... ปี 
สัญชาติ ......................... ที่อยู่ปัจจุบัน ........................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา ............................................................................................................................ (ถ้าม)ี 
ถูกด าเนินคดีในท้องที่ ………………………...…………….….…… ผลคด ี............................................................................. 
  ๑๑. บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออ่ืนๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่ผู้รับ
รอง ญาติ ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง) 
      (๑) ชื่อ ......................................... นามสกุล ................................ เกี่ยวข้องเป็น ............. 
อาชีพ .......................................................................... ต าแหน่ง ................................................................................ 
สถานที่ท างาน .............................................................................................................................................................  

 
/(๒) ชื่อ ... 



 

- ๒๒ - 

ผนวก ข. 
หน้า ๕ ใน ๗ หน้า 

ท้ายประกาศ ส านักงานก าลังพล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
-------------------------------------------- 

      (๒) ชื่อ ......................................... นามสกุล ................................ เกี่ยวข้องเป็น ............. 
อาชีพ .......................................................................... ต าแหน่ง ................................................................................ 
สถานที่ท างาน .............................................................................................................................................................  
สถานที่ท างาน ............................................................................................................................................................. 
      (๓) ชื่อ ......................................... นามสกุล ................................ เกี่ยวข้องเป็น ............. 
อาชีพ .......................................................................... ต าแหน่ง ................................................................................ 
สถานที่ท างาน .............................................................................................................................................................  
  ๑๒. ส าเร็จการศึกษา 

      (๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน .................................................................................... 
เข้า ............................................... ออก ................................................ ผลการศึกษา ……..………......…………………… 

      (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา่โรงเรียน ............................................................... 
เข้า ............................................... ออก ................................................ ผลการศึกษา ………………………......………….. 

      (๓) ระดับอาชีวะศึกษา สถานศึกษา ........................................................................................ 
เข้า ............................................... ออก ................................................ ผลการศึกษา …..……………………......………… 
        (๔) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สถานศึกษา ..................................................................... 
เข้า ............................................... ออก ................................................ ผลการศึกษา ……………..….......……………..… 

      (๕) ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สถานศึกษา ..................................................................... 
เข้า ............................................... ออก ................................................ ผลการศึกษา ………….....……………......……… 

๑๓. ปัจจุบันประกอบอาชีพ ................................................ ต าแหน่ง ........................................... 
สถานที่ท างาน ............................................................................................................................................................. 
ถนน ...................................... ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ................................................... 
จังหวัด ........................................................... โทรศัพท์ ............................................................................................. 
และได้รับเงินเดือน ............................................................................................................................................. บาท
ใครเป็นหวัหน้าหรือผู้บังคับบัญชา .............................................................................................................................. 

๑๔. ประกอบการงานอ่ืนๆ .............................................................................................................. 
สถานที่ท างาน ............................................................................................................................................................. 
ถนน ...................................... ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ................................................... 
จังหวัด ................................................. โทรศัพท์ ................................... รายได้ (ถ้ามี) ............................................. 
  ๑๕. ประวัติการรับราชการ หรือการท างานที่ผ่านมา (ถ้าเคยรับราชการ หรือท างานมาแล้ว หลาย
แห่ง ให้ระบุทุกแห่งตามล าดับก่อนหลัง) 

      กระทรวง ทบวง กรม .............................................................................................................. 

/ชนิดของงาน ... 



 

- ๒๓ - 

ผนวก ข. 
หน้า ๖ ใน ๗ หน้า 

ท้ายประกาศ ส านักงานก าลังพล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
-------------------------------------------- 

ชนิดของงาน ...................................................................................... เงินเดือน ........................................................ 
วัน เดือน ปีที่เข้ารับราชการหรืองานที่ท า ................................................................................................................... 
ชื่อผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง ..................................................................................................................................... 
เหตุที่ออก ................................................................................................................................................................... 
  ๑๖. ความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษ ...................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

 ๑๗. ถ้าท างานในส านักงานอ่ืนนอกจากงานราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดในทางงานอย่าง
ใดหรือไม ่................................. กี่ครั้ง ................................................ เมื่อใด ............................................................ 
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร ............................................................................................................................................. 

 ๑๘. ถ้ารับราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราช การ 
หรือไม่ ............................  กี่ครั้ง ...........................  เมื่อใด ...........................................  ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร
....................................................................................................................................................................................... 
  ๑๙. เคยถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระท าผิดอาญาหรือไม่ .................... กี่ครั้ง ............................. 
เรื่องอะไร ................................................................................ เมื่อใด ....................................................................... 
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร ............................................................................................................................................. 
(ถ้าหากได้รับการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษหรือโทษอย่างอ่ืนรวมทั้งฐานละเมิดอ านาจศาลก็ให้ระบุไว้ด้วย) 

๒๐. เคยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายหรือไม่ ............................................ 
เมื่อใด .......................................................................................................................................................................... 
เหตุใดจึงไม่ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย .................................................................................................................... 

๒๑. เคยต้องค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่ ................................................................................. 
เมื่อใด ........................................................ พ้นคดีแล้วหรือยัง ................................................................................... 
ถ้าพ้นแล้วเมื่อใด ......................................................................................................................................................... 

๒๒. เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม ่......................................... กี่เรื่อง ........................................ 
เรื่องอะไร ............................................................................. เมื่อใด ........................................................................... 
ศาลพิพากษาอย่างไร ................................................................................................................................................... 

๒๓. เป็นหรือเคยเป็นหนี้สินผู้ใดจนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ ..................................... 
  ๒๔. เคยเสพหรือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่ ................................................................ 
ถ้าเคยประเภทใด ........................................................................................................................................................ 
  ๒๕. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกในองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบ้างหรือไม่ ........................... 
สถานที่ตั้ง ...................................................................................................................................................................... 

/ออกจากองค์การ ... 



 

- ๒๔ - 

ผนวก ข. 
หน้า ๗ ใน ๗ หน้า 

ท้ายประกาศ ส านักงานก าลังพล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
-------------------------------------------- 

ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรนั้นหรือไม่  เมื่อใด เพราะเหตุใด  .................................................................... 
  ๒๖. เป็นหรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมืองใดหรือไม ่.......................................ชื่อพรรคการเมือง .............................................................................. 
สถานที่ตั้ง .............................................................................................................................................................. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการและมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 
 
 
      (ลงชื่อ)  .................................................... ผู้สมัคร 
                 (.................................................) 
 
 
ค าเตือน  ๑. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในข้อมูลประกอบใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและ แสดง
หลักฐานในการสมัครให้ ถูกต้อง ครบถ้วนทุกช่อง ในกรณี “ไม่เคย ” หรือ “ไม่มี” ให้เขียนว่า “ไม่เคย ” หรือ 
“ไม่มี” ห้ามใช้การ   “       ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้ได้ 
รับคัดเลือก หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะถูกด าเนิน คดีอาญาจนถึงท่ีสุด 
  ๒. การปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตาม พ .ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๗ 
มาตรา ๔๘ 
  ในกรณีที่เคยถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระท าผิดหรือเคยต้อง ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 
ให้ลงโทษตามข้อ ๑๘ ถึงข้อ ๒๑ ให้ส่งหลักฐานพร้อมใบสมัครโดยระบุรายล ะเอียดให้ ชัดเจน แม้ในกรณีท่ีผลคดี
ถึงท่ีสุดไม่มีความผิดหรือได้มีการล้างมลทินแล้วก็ตาม ก็ขอได้แจ้งไว้ด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นกรณีของการปกปิด
ข้อเท็จจริง ซึ่งจะท าให้ขาดคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๗ มาตรา  ๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๒๕ - 

ผนวก ค. 
หน้า ๑ ใน ๑ หน้า 

ท้ายประกาศ ส านักงานก าลังพล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
-------------------------------------------- 

หนังสือรับรอง 

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

วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .................... 
  ข้าพเจ้า ............................................................................................................................. ........ 
ต าแหน่ง ..................................................................... สังกัด ................................ .................................. เกี่ยวข้อง
เป็น ....................................................................................................................................... กับผู้สมัครขอรับรองว่า
ผู้สมัครชื่อ ................................................................................................................................................................... 
รหัสประจ าตัวสอบ ............................................................................ ซึ่งรับสมัครและคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน สังกัด ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ตามประกาศ ส านักงานก าลังพล เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย และขอรับรองว่าผู้สมัคร
คัดเลือก มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอาย)ุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว 

     (ลงชื่อ) ................................................................ ผู้รับรอง 
              (...............................................................) 
     ต าแหน่ง ............................................................. 
 
หมายเหตุ ๑. ผู้รับรองผู้สมัคร ต้องเป็นข้าราชการต ารวจ ยศร้อยต ารวจเอก หรือข้าราชการทหาร ระดับร้อยเอก 
เรือเอก เรืออากาศเอก แล้วแต่กร ณี หรือข้าราชการพลเรือน ระดับ ๕ ขึ้นไป  ซึ่งเป็นข้าราชการประจ าและ
จะต้องรับผิดชอบข้อความ ที่ตนรับรองนั้นทุกประการ (เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองไม่ได้) 

 ๒. ที่อยู่ของผู้รับรองท่ีสามารถติดต่อได้ 
     บ้านเลขท่ี ...........................  หมู่ ....................  ถนน ............. ................ ....................................
ตรอก/ซอย .................................................... ต าบล/แขวง ............................................ ........................ ..............
อ าเภอ/เขต ............................................ จังหวัด .............................. .......... ... รหัสไปรษณีย์  ........... ................... 
หมายเลขโทรศัพท ์...................................................................................................................................................... 

 ๓. ให้พิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรองเขียนด้วยลายมือของตนเอง 

 
 
 
 



 

- ๒๖ - 

ผนวก ง. 
หน้า ๑ ใน ๒ หน้า 

ท้ายประกาศ ส านักงานก าลังพล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
-------------------------------------------- 

ข้อปฏิบัตเิกี่ยวกับการคัดเลือก 

๑. ข้อปฏิบัติทั่วไป 
      ๑.๑ ห้ามน าอาวุธ  กระดาษหรือต ารา เครื่องค านวณ เครื่องมือสื่อสารเครื่องมือหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด 

      ๑.๒ ผู้สมัครคัดเลือกทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวคัดเลือกคู่กับบัตรประจ าตั วประชาชนหรือ
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีทั้ง ๒ บัตร จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

      ๑.๓ ปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 

      ๑.๔ เมื่อเข้าห้องสอบแล้วจะไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบอีกจนกว่าจะหมดเวลาสอบ ถึงแม้
ท าข้อสอบเสร็จแล้ว 

    ๑.๕ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 

      ๑.๖ ในวันสอบผู้สมัครคัดเลือกต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ 

๒. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบภาคทฤษฎี 
      การสอบภาคทฤษฎีเป็นส่วนหนึ่งของการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  มี
ข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
      ๒.๑ ให้ผู้สมัครสอบเตรียมดินสอ 2B ปากกาสีน้ าเงินหรือด า และยางลบที่ใช้ในการสอบไปเอง 

     ๒.๒ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบห้ามพูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก และไม่
ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
      ๒.๓ เมื่อได้รับปัญหาข้อสอบ ก่อนลงมือสอบให้ตรวจดูว่าปัญหาข้อสอบมีครบทุกหน้า และทุก
ข้อหรือไม่ ข้อสอบพิมพ์ชัดเจนหรือไม่ ถ้าไม่ครบหรือไม่ชัดเจนให้ขอเปลี่ยนก่อนให้ถูกต้อง เพราะเมื่อเริ่มสั่งให้เริ่ม
ลงมือสอบแล้วจะไม่เปลี่ยนให้เป็นอันขาด 
      ๒.๔ จะเริ่มลงมือสอบได้เมื่อหัวหน้าห้องสอบสั่งให้เริ่มลงมือสอบแล้ว 
      ๒.๕ เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจากโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลาสอบแล้ว 
เจ้าหน้าที่สั่งให้หยุดท าปัญหาข้อสอบให้หยุดทันที เจ้าหน้าที่จะเดินมารับกระดาษค าตอบและปัญหาข้อสอบ คืน ให้
ผู้เข้าสอบลงชื่อ ส่งกระดาษค าตอบและปัญหาข้อสอบ ถ้าไม่ลงชื่อส่งเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ 
      ๒.๖ ปัญหาข้อสอบเป็นเอกสารสงวนสิทธิ์ ห้ามน าออกหรือคัดลอกน าออกจากห้อง สอบเป็นอัน
ขาดต้องส่งคืนให้ครบทุกหน้าและทุกแผ่น ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดทางกฎหมาย และพิจารณาให้ตกทุกวิชา 

๓. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบภาคปฏิบัติ 
      การสอบภาคปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมี
ข้อปฏิบัติ ดังนี้ 

 
/๓.๑ การสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี ... 



 

- ๒๗ - 

ผนวก ง. 
หน้า ๒ ใน ๒ หน้า 

ท้ายประกาศ ส านักงานก าลังพล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
-------------------------------------------- 

๓.๑ การสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี ให้ผู้สมัครคัดเลือกน าเครื่องดนตรีมาเอง ยกเว้นเครื่องดนตรี
ขนาดใหญ่ได้แก่ ทูบา ดับเบิ้ลเบส เพอคัสชัน กลองชุด ระนาดเอก ระนาดทุ้ม และเครื่องดนตรีไฟฟ้า 

๓.๒ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเตรียมตัวในการสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ ให้ผู้สมัครคัดเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล เตรียมตัวในการคัดเลือก ดังนี้ 
   ๓.๒.๑.๑ เตรียมเพลงส าหรับสอบคัดเลือกจ านวน ๑ เพลง โดยน า โน้ตเพลง    

ที่จะใช้สอบปฏิบัติมาเอง พร้อมถ่ายส าเนาให้คณะกรรมการ ๕ ชุด 

   ๓.๒.๑.๒ เตรียมตัวในการทดสอบบันไดเสียงต่างๆ พร้อม Arpeggio (ยกเว้น
กลองชุด) 

   ๓.๒.๑.๓ ทดสอบการบรรเลงโน้ตฉับพลัน (Sight Reading) 
   ๓.๒.๑.๔ ทดสอบเพลงและพ้ืนฐานอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
  ๓.๒.๒ ให้ผู้สมัครคัดเลือกขับร้องสากลหญิงเตรียมตัวในการคัดเลือก ดังนี้ 
   ๓.๒.๒.๑ ให้ เตรียมเพลง สากล ๑ เพลง หากต้องการร้องกับวงดนตรีให้ส่ง

โน้ตเพลงไดท้ี ่ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ตามท่ีอยู่ข้างต้นภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
   ๓.๒.๒.๒ ให้เลือกเพลง เลือกบังคับ ที่ ฝ่ายดนตรี สก . เตรียมไว้ให้ ๑ เพลง   

โดยติดต่อได้ที่ ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ตามท่ีอยู่ข้างต้นภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
   ๓.๒.๒.๓ ทดสอบเพลงและพ้ืนฐานอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
  ๓.๒.๓ ให้ผู้สมัครคัดเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยและขับร้องไทยเดิมหญิง เตรียมตัวใน       

การคัดเลือก ดังนี้ 
   ๓.๒.๓.๑ ให้ผู้สมัครคั ดเลือกเครื่องดนตรีไทย เตรียมเพลง เดี่ยวส าหรับสอบ

คัดเลือกจ านวน ๑ เพลง และให้ผู้สมัครคัดเลือกขับร้องไทยเดิม เตรียมเพลงร้องที่ถนัดส าหรับสอบคัดเลือก ๑ เพลง 
   ๓.๒.๓.๒ ทดสอบเพลงและพ้ืนฐานอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ทั้งนี้ ขณะท าการสอบ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องสอบภาคปฏิบัติต่อหน้าคณะกรรมการโดยปฏิบัติ

ตามค าสั่งคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด กรณีท่ียังไม่ถึงล าดับสอบของตนเอง ห้ามเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 

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



 

- ๒๘ - 

ผนวก จ. 
หน้า ๑ ใน ๑ หน้า 

ท้ายประกาศ ส านักงานก าลังพล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
-------------------------------------------- 

 
เครื่องดนตรีที่เปิดรับสมัคร 

๑. กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง 
๑.๑ ทรัมเป็ต 
๑.๒ เฟรชฮอร์น 
๑.๓ ทรอมโบน 
๑.๔ ยูโฟเนียม 
๑.๕ ทูบา 

๒. กลุ่มเครื่องลมไม้ 
๒.๑ ฟลุ้ท 
๒.๒ คลาริเน็ต 
๒.๓ แซ็กโซโฟน 

๓. กลุ่มเครื่องสายสากล 
๓.๑ ไวโอลิน 
๓.๒ วิโอล่า 
๓.๓ เชลโล ่
๓.๔ ดับเบ้ิลเบส 

๔. กลุ่มเพอร์คัสชัน 
๔.๑ เพอร์คัสชัน 
๔.๒ กลองชุด 

๕. กลุ่มเครื่องไฟฟ้า 
๕.๑ คีย์บอร์ด 
๕.๒ กีตาร์ไฟฟ้า 
๕.๓ เบสไฟฟ้า 

๖. กลุ่มดนตรีไทย 
๖.๑ ระนาดเอก 
๖.๒ ระนาดทุ้ม 
๖.๓ ปี่ใน 
๖.๔ ขับร้องไทยเดิมหญิง 

๗. กลุ่มนักร้องสากล (ขับร้องสากลหญิง) 


