ประกาศ ตํารวจภูธรภาค 6
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕8
------------------------------------------ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ ตํารวจภูธรภาค 6 ดําเนินการรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕8
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 11, มาตรา ๕๐
และ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒ (1) วิธีการคัดเลือก และข้อ ๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็ น ข้ า ราชการตํ า รวจ กอปรกั บ อนุ มั ติ สํ านั กงานตํ ารวจแห่ งชาติ ลงวั นที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8
ท้ ายหนั งสื อ สํ านั กงานกํ าลั งพล ด่ วนที่ สุ ด ที่ ๐๐๐๙.๑๖1/1006 ลงวั นที่ 20 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8
และอนุมัติ สํา นัก งานตํ า รวจแห่ง ชาติ เพิ่ม เติม ลงวั นที่ 3 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๕8 ท้ายหนังสื อ
กองบัญชาการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ 0034.521/275 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ให้ ตํารวจภูธรภาค 6
ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจโดยใช้
วิธีการคัดเลือก จึงประกาศรับสมัคร ดังต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจํา สถานฝึกอบรมของสํา นักงานตํารวจแห่งชาติ
โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.1 ขั้น 1
(1,360 บาท) จํานวน 250 อัตรา โดยเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ในสังกัดตํารวจภูธรภาค 6
ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.1
โดยผู้ ไ ด้ รับ คั ด เลือ กจะต้ อ งเข้า รับ การฝึก อบรมหลั ก สูต รนั กเรีย นนายสิ บตํ ารวจ
ตามที่ กําหนด มี ร ะยะเวลาการฝึกอบรม 1 ปี เมื่ อสําเร็จการฝึก อบรมแล้ว จะได้รับ การแต่ง ตั้ ง เป็ น
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
ในสังกัด ตํารวจภูธรภาค 6 รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 19 (10,760 บาท)
/๒. คุณสมบัติทั่วไป...

-2๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๒.๑ เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย มีสถานภาพโสด
๒.๒ อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์นับ ถึง วัน ปิดรับ
สมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2531 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540)
๒.๓ ร่างกาย เพศชาย ต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า
๗๗ เซนติเมตร
2.๔ มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
๒.๕ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา
จากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8)
๒.๖ คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่
ก.ตร. หรือ ก.พ. ได้รับรองไว้แ ล้ว และถ้ามีวุฒิสูง กว่าที่กําหนดจะนํามาอ้างสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ เ ป็ น คุ ณ สมบั ติ แ ทนในการสมั ค รคั ด เลื อ กหรื อ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เข้ า รั บ ราชการตํ า รวจ
ตามประกาศรับสมัครครั้งนี้มิได้
สํ า หรั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ม่ ชั ด เจน เช่ น ชื่ อ ประกาศนี ย บั ต รที่ แ ตกต่ า งจากประกาศ
รับสมัคร เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานกับสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
เพื่อขอเอกสารยืนยันว่า สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีการรับรองหลักสูตร
การเรียนที่เรียนสําเร็จมาว่าเป็นไปตามที่กําหนด ตามข้อ ๒.๕ และ ๒.6
2.7 ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
2.7.1 ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร
หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์)
2.7.2 ผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหาร
ในปี พ.ศ. 2558
2.7.3 ผู้ที่รับราชการเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) และจะปลด
จากกองประจําการหลังวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558
๒.๗.๔ ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารที่ไม่ได้เข้ารับการ
ตรวจเลือกทางทหารตามกําหนด
สําหรับผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง
18 ปี ถึง 20 ปี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) ที่จะเข้ารับ
การตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ในปี พ.ศ. 2559 และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือก
เพื่อเข้ารับราชการทหาร สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้
/ทั้งนี้ สําหรับ…
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(พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ให้มีสิทธิสมัครสอบได้ เนื่องจาก
ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตามประกาศรั บ สมั ค รนี้ จะได้ รั บ การบรรจุ เ ป็ น ข้ า ราชการตํ า รวจในวั น ที่ 1
มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
2.8 ข้าราชการตํารวจที่สมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครนี้ จะต้องลาออก
จากราชการตํารวจก่อนวันสมัคร
2.9 สําหรับผู้ที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครนี้
๒.10 พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบ
และไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
๓. วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หน่วยรับสมัคร และกําหนดการที่ควรทราบ
๓.๑ วิธีการสมัคร ตํารวจภูธรภาค 6 รับสมัครทางระบบอิ น เตอร์เน็ ต เว็บไซต์
www.policeadmission.org (เข้ า ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต โดยห้ า มผ่ า น www.google.com) ตั้ ง แต่ วั น ที่
5 – 19 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2558 (ตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง) ยกเว้ น วั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2558
(วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดําเนินการ
คือ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 6 เลขที่ 837 หมู่ 10 ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัด
น ค ร ส ว ร ร ค์ ท า ง อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต เ ว็ บ ไ ซ ต์ http://adm_school6.education.police.go.th
โดยกําหนดให้ผู้สมัครตามประกาศนี้สามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่ง อนึ่งผู้สมัครตามประกาศ
ของตํารวจภูธรภาค 6 นี้แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบของหน่วยงานอื่นของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(ประกาศรับสมัครของตํารวจภูธภาค 1 – 9 , ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)
และกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)) ได้อีก ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการ พร้อมกันใน
ขณะนี้
๓.๒ ขั้นตอนการสมัคร
๓.๒.๑ อ่านและทําความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกและขั้นตอน
การกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทําการกรอกใบสมัคร เนื่องจากผู้สมัครหนึ่งคนสามารถเข้า
ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสมัครได้เพียงครั้งเดียวและเฉพาะตามประกาศรับสมัครของหน่วยใดหน่วยหนึ่งของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการพร้อมกันในขณะนี้เท่านั้น โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้
๓.๒.๒ การเข้าระบบเพื่อการสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org
ให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (อ่านรายละเอียดตามข้อ 3.2.2 (1) – (9) ให้เข้าใจชัดเจนก่อนเริ่มสมัคร)

/(๑) เข้าระบบ…
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ตามที่กําหนดโดยเฉพาะในเรื่อง ๑) คุณสมบัติต่างๆ ของผู้สมัคร ๒) คุณวุฒิการศึกษา 3) สายสอบ
ที่ประสงค์สมัครสอบ และให้เตรียมรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ขนาด ๑ นิ้วเท่านั้น หน้าตรงไม่สวมหมวก
ไม่ ส วมแว่ น ตา (รู ป ถ่ า ยสมั ค รเข้ า เรี ย นหรื อ ทํ า งานเท่ า นั้ น กรณี เ ป็ น ข้ า ราชการตํ า รวจให้ ใ ช้ รู ป ถ่ า ย
แต่งเครื่องแบบตํารวจ) โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป เพื่อใช้ในการสแกนรูป
ในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องอ่านและทําความเข้าใจข้อความข้างต้น
ทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะขั้นตอนการสแกนรูปถ่ายให้ถูกต้องชัดเจน มิฉะนั้นอาจถูกตัดสิทธิ
ในการรับสมัครสอบได้
(๒) กรณีที่เข้าระบบการสมัครและกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร
กําหนดให้เลือกสมัครตามประกาศรับสมัครของหน่วยงานต่างๆ (หน่วยที่เปิดรับสมัครและคัดเลือก
นักเรียนนายสิบตํารวจ ตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้) ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตามความต้องการ
และเมื่อสอบได้จะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจประจําในหน่วยงานนั้น ส่วนการแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในหน่วยงานใดภายหลังสําเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะเป็นไปตามที่กําหนด
ในข้อ ๑ ของประกาศรับสมัครนี้ โดยต้องเข้าสอบข้อเขียนและทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ในพื้นที่ตามที่หน่วยสอบนั้นกําหนด ดังนั้นจึงต้องพิจารณาและตัดสินใจให้ถูกต้อง
(๓) เข้าระบบกรอกข้อมูลการสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่อง
ตามที่กําหนด ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด ( )
(๔) สแกนรูปถ่ายของผู้สมัครสอบตามข้อ (1) ที่เตรียมไว้ (โดยไม่ต้อง
ใช้กระดาษวางรองรูปในเครื่องสแกนเนอร์) เข้าระบบโดยนําไปวางไว้ตามที่กําหนดในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร
รายละเอียดขั้นตอนการสแกนรูปถ่ายให้ศึกษาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ในหมวดการสแกนรูป
(5) ตรวจสอบรูปถ่ายผู้สมัครที่สแกนเข้าระบบและข้อความที่กรอก
ในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งข้อมูลการสมัคร เนื่องจากเมื่อส่งข้อมูลการสมัคร
ทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว จะแก้ไขข้อมูลการสมัครอีกไม่ได้ หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือรูปถ่ายไม่ชัดเจน
ถูกต้องตามที่กําหนด จะถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียน จึงควรต้องกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง
ทุกอย่างด้วยตนเอง
(๖) สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินที่ธนาคาร ภายหลังดําเนินการ
เข้าระบบส่งข้อมูลการสมัครทันที

/(๗) นําแบบฟอร์ม...

-5(๗) นํ า แบบฟอร์ ม การชํ า ระเงิ น ไปชํ า ระเงิ น เฉพาะที่ เ คาน์ เ ตอร์
ธนาคารกรุ ง ไทยทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศภายใน ๓ วั น นั บ จากวั น ที่ ส่ ง ข้ อ มู ล การสมั ค รและสั่ ง พิ ม พ์
แบบฟอร์มการชําระเงิน หากพ้นกําหนดอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิในการสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบทุกคน
ต้องชําระเงินแยกเป็นสองรายการ ดังนี้ ๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 450 บาท ๒) ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
และค่าธรรมเนียมธนาคาร จํานวน ๓๐ บาท โดยกําหนดให้ผู้ที่กรอกข้อมูลการสมัครใน ๓ วันสุดท้าย
ของการรับสมัคร (วันที่ 17, 18 และ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8) จะชําระเงินได้อย่า งช้าที่สุด
ภายในวั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๕8 (วั น ปิ ด รั บ สมั ค ร) ก่ อ นเวลาปิ ด รั บ ชํ า ระเงิ น ของ
ธนาคารกรุงไทย (ธนาคารอาจให้บริการปิดชําระเงินไม่พร้อมกัน) ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์
เมื่อผู้สมัครได้ชําระเงินที่ธนาคารเรียบร้อย และได้ดําเนินการตามข้อ (๗) และ (๘) ส่วนกําหนดเวลา
ในการสมัครสอบของผู้สมัคร ให้ถือวัน เวลา ที่ชําระเงินที่ธนาคารเป็นเกณฑ์
ทั้งนี้ หลังจากส่งข้อมูลการสมัครตามข้อ (5) แล้ว ให้ผู้สมัครตรวจสอบ
สถานภาพการสมัค รทางระบบอิ น เตอร์ เน็ ต ได้ทั น ที หรื อหลัง จากดํา เนิ น การตามข้อ (7) (ชํ าระเงิ น
ที่ธนาคาร) แล้ว ให้ตรวจสอบสถานภาพการชําระเงินได้ทางระบบอินเตอร์เน็ตเช่นเดียวกัน ตั้งแต่เวลา
12.00 นาฬิกา ของวันถัดไปหลังจากวันชําระเงิน หากพบว่ามีสถานภาพยังไม่ได้ชําระเงิน ให้รีบติดต่อ
สาขาธนาคารที่ทําการชําระเงินโดยด่วน ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มิฉะนั้นอาจถือว่า
เป็นผู้สละสิทธิการสมัครสอบครั้งนี้
(8) หลั ง จากชํ า ระเงิ น แล้ ว ๑ วั น (ตั้ ง แต่ เ วลา 12.00 นาฬิ ก า
ของวันถัดจากวันชําระเงิน) ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชนเพื่อสั่งพิมพ์
ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ (ระบบจะออกรหัสประจําตัวสอบ 9 หลักให้โดยอัตโนมัติ) (รายละเอียด
รหัสประจําตัวสอบ ตามผนวก ง. ท้ายประกาศนี้) โดยให้ใช้กระดาษ A๔ สีขาว ในการพิมพ์ใบสมัครและ
บัตรประจําตัวสอบ โดยให้นําบัตรประจําตัวสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียนคู่กับบัตร
ประจํ า ตัว ประชาชนหรือ บัต รประจํ า ตัว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรัฐ ส่ว นใบสมั ครให้นํ า มายื่น ภายหลั งจาก
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในวันที่รายงานตัวยื่น
หลักฐานเอกสารเพิ่มเติม โดยไม่ต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ มายังหน่วยรับสมัครทั้งสิ้น
(9) กรณีทําบัตรประจําตัวสอบสูญหาย (ก่อนสอบข้อเขียน) ให้เข้า
ระบบอิน เตอร์เ น็ต เว็บ ไซต์ www.policeadmission.org แล้ว เลือ กปุ่ม พิม พ์ใ บสมัคร โดยกรอก
เลขประจําตัว ประชาชน ๑๓ หลัก และสั่ง พิมพ์บัต รประจําตัว สอบ (ใช้กระดาษ A4 สีข าว) ออกมา
เช่นเดียวกับตอนที่สมัครในครั้งแรกโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ในกรณีเข้าระบบอินเตอร์เน็ตและมีปัญหา
ไม่ ส ามารถเข้ า ระบบการสมั ค รได้ หรื อ กรณี มี ปั ญ หาด้ า นการเข้ า ระบบต่ า งๆ ให้ เ ข้ า เว็ บ ไซต์
www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มสารพันปัญหาเพื่อศึกษาขั้นตอนดําเนินการหรืออ่านคําแนะนํา
/และหาก...

-6และหากไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อทําการกรอกข้อมูลการสมัครได้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ของบริษัท จันวาณิชย์จํากัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2635 3304, 0 2635 3320,
0 2635 3352 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.30 นาฬิกา ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนกรณีที่ไม่เข้าใจ
ในสาระสําคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธ รภาค 6 หมายเลขโทรศัพท์
0 5622 2251 และ 0 5622 1201
การรับสอบตามประกาศรับสมัครนี้ ไม่มีกรณีการให้สิทธิในการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม
เป็นพิเศษ ตามหนังสือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ
แต่อย่างใด
การสมั ค รสอบตามขั้ น ตอนข้ า งต้ น ถื อ ว่ า ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ รั บ รองตนเอง
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้น
ไม่ ถู ก ต้ อ งตามประกาศในการสมั ครสอบและมี ความผิ ดฐานแจ้ งความอั นเป็ นเท็ จต่ อเจ้ าพนั กงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
กรณี ผู้ ส มั ค รสอบที่ ไ ด้ เ ข้ า ระบบและสมั ค รสอบตามประกาศรั บ สมั ค รนี้
เพื่อเจตนาเป็นการทดลองสอบข้อเขียนหรือเจตนาอื่นใด โดยมิได้มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครกําหนด อาจถือว่าเป็นผู้มีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานหรืออาจส่อไปในทางร่วมขบวนการกระทําการทุจริตการสอบดังกล่าว
การสมั ค รสอบทางระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ถื อ ว่ า ผู้ ส มั ค รสอบรั บ ทราบและเข้ า ใจ
ในประกาศรับสมัครและผนวกท้ายประกาศ และถือว่าผู้สมัครได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครนี้ทุกประการ
๓.3 กําหนดการสําคัญที่ควรทราบ
3.3.1 ข้อแนะนําและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติในการสอบ ให้ตรวจสอบ
จากทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://adm_school6.education.police.go.th และ www.policeadmission.org
๓.3.2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน สถานที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ
ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://adm_school6.education.police.go.th และ
www.policeadmission.org โดยจะต้องนั่งสอบข้อเขียนในพื้นที่ของหน่วยสอบที่ได้สมัครสอบไว้
3.3.๓ สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.3๐ - ๑๖.๓๐
นาฬิกา (ให้ผู้มาสอบเข้าห้องสอบ เวลา 12.00 – 13.15 นาฬิกา เท่านั้น)
๓.3.4 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสม กับ
ตําแหน่ง (รอบสอง) ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์http://adm_school6.education.police.go.th
และ www.policeadmission.org พร้ อมกั บแจ้ ง กํ าหนดการ วั น เวลา สถานที่ แ ละรายละเอี ย ดต่ างๆ
เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 6 ดังนี้
/1) รายงานตัว...

-71) รายงานตั ว ยื่ น หลั ก ฐานเอกสารเพิ่ ม เติ ม วั ด ขนาดร่ า งกาย
พิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตามที่กําหนด รายละเอียด ตามผนวก จ. ท้ายประกาศนี้
๒) ตรวจร่างกาย โดยแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ รายละเอียดตามผนวก ข.
ท้ายประกาศนี้
3) ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในวันที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 ผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายที่มีเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดในหมายเหตุ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจของแพทย์โรงพยาบาลตํารวจได้ ระหว่างวันที่ 4 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 6
4) สอบสัมภาษณ์
๓.3.5 ประกาศรายชื่อผู้ไ ด้รับคัด เลือก และผู้ไ ด้รับคัด เลือกสํารอง ในวัน ที่
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://adm_school6.education.police.go.th และ
www.policeadmission.org
๔. เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครต้องสมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยกําหนดให้สมัครได้ตามประกาศรับสมัคร
ของตํ ารวจภู ธรภาค 6 และสามารถเลื อกสมั ครสอบได้ เพี ยงหนึ่ งสายการสอบและเพี ยงครั้ งเดี ยว
และในหน่ว ยใดหน่ว ยหนึ ่ง เท่า นั ้น การเปลี ่ย นสายการสอบหรือ หน่ว ยสอบ หรือ ข้อ มูล ใดๆ
ในแบบฟอร์ ม ข้ อ มู ล การสมั ค รภายหลั ง จากวั น ที่ ส่ ง ข้ อ มู ล การสมั ค รทางระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต แล้ ว
จะกระทําไม่ได้ สําหรับค่าธรรมเนียมสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้สมัค รที่จะต้องศึกษาข้อมู ลและทําความเข้าใจเกี่ย วกับ ประกาศรั บสมัค รคัด เลือกในแต่ละขั้ น ตอน
ของการสมั ค รให้ ชั ด เจน เพื่ อ จะได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มและปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นทุ ก ขั้ น ตอน
ตามประกาศนี ้ก ่อ นการสมัค รสอบ นอกจากนี ้แ ล้ว ผู ้ส มัค รต้อ งรับ ผิด ชอบข้อ ความในใบสมัค ร
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างๆ ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่เกิดการผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่มาดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือมีคุณสมบัติต่างๆ หรือเอกสารไม่ถูกต้อง
ครบถ้ว นตามที่ประกาศรับสมัครกําหนด จะถูกพิจารณาตัด สิทธิในการเป็น ผู้เข้ารับการคัด เลือกหรือ
ผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกสํารองแล้วแต่กรณี และหากมีกรณีปลอมเอกสาร หรือนําเอาเอกสารปลอม
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาด
๕. วิธีการคัดเลือก
ตํารวจภูธรภาค 6 จะดําเนินการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความรู้
ความสามารถ และทดสอบความเหมาะสมกั บตํ าแหน่ ง ตามจํ านวนที่ ผู้ดํ าเนิน การคั ด เลือ กกํ าหนด
รายละเอียดวิธีการคัดเลือกตามที่กําหนดในผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี้
/๖. เกณฑ์การตัดสิน ...

-8๖. เกณฑ์การตัดสิน การประกาศรายชื่อผู้ส อบผ่า นข้อเขียนและให้เ ข้า ทดสอบ
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง
6.1 เกณฑ์การตัดสินในการทดสอบความรู้ความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน
และการประกาศรายชื่ อ ผู้ ส อบผ่ า นข้ อ เขี ย นและให้ เ ข้ า ทดสอบความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง
โดยจะเรี ย งลํ า ดั บ จากผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนรวมสู ง สุ ด ลงมาตามลํ า ดั บ ในกรณี ที่ ค ะแนนรวมเท่ า กั น
ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาเรียงตามลําดับวิชาที่สอบในผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่
ข้อ ๑.๑ จนถึง ๑.6 เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนในทุกวิชาเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ชําระเงิน
ค่ า สมั ค รสอบก่ อ นเป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นลํ า ดั บ ที่ สู ง กว่ า ถ้ า เวลาสมั ค รสอบพร้ อ มกั น ให้ ใ ช้ วิ ธี จั บ ฉลาก
โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายน้ํา – วิ่ง) สอบสัมภาษณ์) ตามที่กําหนดรวม จํานวน 375 คน
๖.2 การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง เป็นไปตามที่กําหนด ใน ผนวก ฉ.
ท้ายประกาศนี้ ถ้าไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง ถือว่าสอบไม่ผ่าน
ในกรณีที่มีผู้สอบผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือมีคุณสมบัติ
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ครบตามจํานวนอัตราที่ประกาศรับสมัคร ผู้ดําเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมและอาจจะดําเนินการประกาศรายชื่อผู้ส อบผ่า นข้อเขียนในลํา ดับถัดลงไปตามจํา นวน
ที่ผู้ดําเนินการคัดเลือกกําหนด เพื่อให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่งเพิ่มเติมก็ได้
กรณี ที่ คณะกรรมการ หรื อ คณะอนุ กรรมการ หรือ คณะเจ้ า หน้า ที่ ที่ เ กี่ย วข้ อ ง
กั บ การดํ า เนิ น การคั ด เลื อ ก เห็ น ว่ า ผู้ เ ข้ า สอบข้ อ เขี ย นรายใด มี พ ฤติ ก ารณ์ อ ยู่ ใ นข่ า ยต้ อ งสงสั ย
ส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน อาจถูกเรียกตัวมาทดสอบหรือดําเนินการโดยวิธีอื่นใด
ตามที่เห็นสมควรภายหลังวันสอบข้อเขียนได้ และหากสรุปได้ว่าการเข้าสอบของผู้ใดเป็นไปโดยทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน หรือในกรณีที่ไม่มาเข้าทดสอบเพิ่มเติมตามกําหนด
จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้เข้าสอบและให้หมดสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้ โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
ส่วนในกรณีที่มีการทุจริตการสอบหรือส่อไปในทางทุจริตการสอบ ไม่ว่าจะเป็น
ในขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน หรือในขั้นตอนอื่นใดที่เ กี่ยวข้องกับการคัดเลือกนี้
ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงานให้ผู้ดําเนินการคัดเลือกทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควร
ยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาใดหรือการสอบขั้นตอนใด
ที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร โดยให้ผู้ดําเนินการคัดเลือกที่ได้รับมอบ
อํานาจจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รายงานพร้อมมีความเห็นเสนอต่อ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
เพื่ อ อนุ มั ติ ห ลั ก การให้ ย กเลิ ก การสอบแล้ ว แต่ ก รณี ทั้ ง นี้ ห ากอนุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารยกเลิ ก การสอบให้
ผู้ดําเนินการคัดเลือกประกาศแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบ
/๗. การประกาศ...
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ผู้ได้รับคัดเลือก จะต้องผ่านการทดสอบตามวิธีการคัดเลือกที่กําหนด ตามข้อ ๕ ทุกขั้นตอน
และเป็นผู้ที่มีผลการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่งตามที่กําหนดอยู่ในเกณฑ์ผ่าน โดยจะประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ และจัดทําบัญชี
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก โดยเรียงลงมาตามลําดับจนครบตามจํานวนที่ประกาศรับสมัคร จํานวน ๑ บัญชี
และจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกสํารอง จํานวน ๑ บัญชี เพื่อใช้ในการคัดเลือกครั้งนี้เท่านั้น
ทั้งนี้ คําวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ให้ถือเป็นที่สุด
๘. เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง
๘.๑ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ ไม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะรั บ โอนผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กที่ เ ป็ น
ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ หากสอบได้จะต้องลาออกจากหน่วยงานสังกัดเดิม เพื่อบรรจุเป็นนักเรียน
นายสิบตํารวจ โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ เป็นพิเศษมิได้
๘.๒ การบรรจุและแต่งตั้ง การเลือกตําแหน่ง และการรับอัตราเงินเดือน
๘.๒.๑ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจชัน้ พลตํารวจ
รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.๑ ขั้น ๑ (๑,๓๖๐ บาท) หรือเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนด ดํารงตําแหน่ง
รองผู้บังคับหมู่ ประจําสถานฝึกอบรมตํารวจตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด โดยมีระยะเวลา
ฝึกอบรม ๑ ปี
๘.๒.๒ ตามข้อ ๘.๒.๑ เมื่อสําเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะนําผลคะแนนการสอบ
ของการฝึกอบรมมาจัดลําดับในแต่ละสถานฝึกอบรมเพื่อเข้าเลือกตําแหน่งตามหน่วยงานที่เลือกสมัครสอบ
ในสังกัด ตํารวจภูธรภาค 6 หรือตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด โดยจะได้รับการแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนระดับชั้นยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปราม รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.๑ ขั้น 19 (10,760 บาท)
๘.๓ กรณีมีผู้สละสิทธิในการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจหรือไม่มารายงานตัว
เพื่ อรั บการบรรจุ ต ามระยะเวลาที่ผู้ ดํา เนิ น การคัด เลื อกกํา หนด หรือ ในกรณีเ ป็น ผู้มี คุณ สมบัติ ทั่ว ไป
หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หรือกรณีอื่นใดไม่ครบถ้วนตรงตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
หรือ กฎ ระเบีย บ หรื อข้ อบั ง คั บที่ เกี่ ยวข้อ ง ภายหลั ง จากที่ป ระกาศรายชื่อ เป็ น ผู้ ไ ด้ รับ คัด เลื อกหรื อ
ผู้ได้รับคัดเลือกสํารอง จะเลื่อนผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลําดับสํารองตามลําดับมาทดแทนจนครบจํานวน
และเมื่อมีคําสั่งบรรจุเป็น ข้าราชการตํารวจ (นักเรียนนายสิบตํารวจ) แล้ว ยัง มีผู้สละสิทธิห รือมีเหตุ
ไม่ อาจเข้ าปฏิ บัติ ห น้ า ที่ไ ด้ อีก แล้ ว แต่ กรณี จะไม่ เลื่ อ นผู้ ไ ด้ รั บคั ด เลื อกในลํ าดั บ สํา รองมาทดแทนอี ก
และถือเป็นการเสร็จสิ้นการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
/๘.4 การดําเนินการ…
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เข้ารับราชการตํารวจ ต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 80 วัน แต่เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้สอบได้ในภาพรวม
ในการได้เข้ารับราชการตํารวจโดยเร็ว จึงกําหนดให้ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร คุณสมบัติอื่น
ที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตํารวจแล้วแต่กรณี และหากปรากฏภายหลังว่า
ผู้ได้รับคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หรือกรณีอื่นใดไม่ครบถ้วน
ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎ ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่ กํ า หนด จะถื อ ว่ า เป็ น
ผู้ขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิ ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ
หรือได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยต้นสังกัด
๙. ข้อปฏิบัติ
๙.๑ ตํ า รวจภู ธ รภาค 6 สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ ก
ในรูปคณะกรรมการทุกขั้นตอน โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม
สําหรับขั้นตอนการดําเนินการสอบได้กําหนดไว้อย่างรัดกุม ไม่มีผู้ใดสามารถให้ความช่วยเหลือให้สอบได้
อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้โดยเด็ดขาด หากพบเห็น
การกระทําที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือทราบว่ามีผู้ใดกระทําการทุจริตดังกล่าว ให้รีบแจ้ง ศูนย์ฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 6 ทราบโดยด่วนที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5622 2251 และ 0 5622 1201
เพื่อจะได้ดําเนินการตามระเบียบและกฎหมาย
ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกที่ทุจริตการสอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบ
เข้ารับราชการมาก่อนหรือในครั้งนี้ จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการตํารวจ
หรือเข้ารับราชการอื่นใดได้อีกตลอดไป
๙.2 ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสอบข้ อ เขี ย นเป็ น ไปตามผนวก ช. ท้ า ยประกาศนี้
และหากตรวจพบว่าผู้ใดปฏิบัติผิดไปจากระเบียบฯ นี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม จะถูกตัดสิทธิจาก
การเข้ า สอบหรื อ จะถื อ ว่ า สอบไม่ ผ่ า นทุ ก ขั้ น ตอนแล้ ว แต่ ก รณี และหากมี ผู้ ทุ จ ริ ต ในการสอบ
จะดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
๙.3 ด้ว ยปรากฏว่าในการสอบข้อเขียนครั้งที่ผ่านมา มีผู้ร ะบายรหัสชุด ข้อสอบ
ในกระดาษคําตอบผิดพลาดเป็นจํานวนมาก ทําให้เสียสิทธิในการสอบ จึงให้ระมัดระวังและตรวจสอบ
การระบายรหัสชุดข้อสอบให้ถูกต้อง ตามรายละเอียดและตัวอย่างในผนวก ช. ท้ายประกาศนี้

/๙.4 ประกาศต่าง ๆ...

-11๙.4 ประกาศต่ า ง ๆ ของตํ า รวจภู ธ รภาค 6 สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ
ซึ่ ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ค รั้ ง นี้ จ ะ ป ร ะ ก า ศ ใ ห้ ท ร า บ ท า ง อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://adm_school6.education.police.go.th และ www.policeadmission.org รวมทั้งจะปิดประกาศ
ไว้บริเวณสถานที่ ตามข้อ ๓.๑ จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตามและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ประกาศที่กําหนด จะอ้างว่าไม่ทราบประกาศในภายหลังมิได้
สําหรับผู้สมัครคัดเลือกที่ประสงค์จะตรวจสอบผลการสอบในขั้นตอนใดให้ยื่นคําขอ
เพื่อขอทราบผลการสอบได้ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการสอบในแต่ละขั้นตอนเป็นต้นไป
กรณีที่มีผู้สมัครคัดเลือกหรือผู้ใดประสงค์จะโต้แย้งประกาศรับสมัคร
ให้ยื่น
คําโต้แย้งได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 6 ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่ วันประกาศเป็นต้นไป
หากพ้ นกํา หนดไม่มีผู้ หนึ่ง ผู้ใดจะใช้ สิทธิ ในการโต้แย้ง ดังกล่า ว ถือว่ า ยอมรับ ในข้อกํ า หนดและ
เงื่อนไขทุกประการตามที่ระบุในประกาศรับสมัครฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8
(ลงชื่อ) พลตํารวจโท รุง่ โรจน์ แสงคร้าม
( รุ่งโรจน์ แสงคร้าม )
ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 6

ผนวก ก.
หน้า ๑ ใน ๒ หน้า

ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8
-------------------------------------------ผู้สมัครสอบที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด
ดังนี้
๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒. เป็นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. ไม่ เป็ น ข้ า ราชการการเมื อ ง ผู้ ดํา รงตํา แหน่ง ทางการเมือ ง สมาชิ ก สภาท้ องถิ่ น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๔. ไม่เป็นผูด้ ํารงตําแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
๕. ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการ หรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น
ตามพระราชบัญญัตติ ํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น
๖. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๘. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๙. ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อปลดออก หรือ ไล่ อ อกจากรัฐ วิ ส าหกิ จหรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
1๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอืน่
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๑๓. ถ้าเป็นผู้มีภูมิลําเนาอยูใ่ นเขตที่ใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ต้องลงบัญชี
ทหารกองเกิน (ตามเกณฑ์อายุที่กําหนด) ตามกฎหมายนั้นแล้ว
ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
1. ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร
หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์)
2. ผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหาร
ในปี พ.ศ. 2558
3. ผู้ที่รับราชการเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) และจะปลดจาก
กองประจําการหลังวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558
๔. ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารทีไ่ ม่ได้เข้ารับการตรวจ
เลือกทางทหารตามกําหนด
/3) ผู้ที่มีผลการ…

ผนวก ก.
หน้า 2 ใน ๒ หน้า

ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
พ ๒๕๕8
-------------------------------------------สําหรับผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.).) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง
18 ปี ถึง 20 ปี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีมีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9)
สด ที่จะเข้ารับ
การตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ในปี พ.ศ.
พ 2559 และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลื
การตรวจเ อก
เพื่อเข้ารับราชการทหาร สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้
ทั้งนี้ สําหรับทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจําการ
(พ้พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ให้มีสิทธิสมัครสอบได้ เนื่องจาก
ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ดเลื
ด เลื อ กตามประกาศรั บ สมั ค รนี้ จะได้ รั บ การบรรจุ เ ป็ น ข้ า ราชการตํ า รวจในวั น ที่ 1
มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
๑๔. ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖)
๑๕. ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
๑๖. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ง
ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด
๑๗. ไม่เป็นโรคหรืออาการใด ตามผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
หมายเหตุ

1. ผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์
งกายของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจวินิจฉัยเป็นที่สุด
2. กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา จะต้อง
ชําระเงินตามที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกําหนด เป็นจํานวนเงิน 100 บาท และกรณี
ที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต จะต้องชําระเงินตามที่ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกําหนด (เป็นเงินจํานวนไม่เกิน 1,800 บาท) โดยทั้งสองกรณี จะไม่มีสิทธิ
เรียกเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ

--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตํารวจตรี
( นิรันดร์ ดีมี )
ผูบ้ ังคับการศู
การ นย์ฝกึ อบรมตํารวจภูธรภาค 6

ผนวก ข.
หน้า 1 ใน 9 หน้า

ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8
-------------------------------------------ผู้สมัครสอบต้องไม่เป็นโรคหรืออาการ ดังนี้
๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
๑.๑ ศีรษะและหน้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตต่าง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปาก หรือ จมูก เช่น ปาก หรือ จมูกแหว่ง
ริมฝีปากแบะ เชิด หรือหุบไม่ลงจนน่าเกลียด
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
๑.๔ แขนขา
๑.๔.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชดั เจน
๑.๔.๒ โค้งเข้าหรือโค้งออก
๑.๔.๓ บิดเก
๑.๕ มือหรือเท้า
๑.๕.๑ บิดเก
๑.๕.๒ นิว้ มือหรือนิ้วเท้าด้วน
๑.๕.๓ นิว้ มือหรือนิ้วเท้า มีจาํ นวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ
๑.๕.๔ นิว้ บิดเกและทํางานไม่ถนัด
๑.๕.๕ ช่องระหว่างนิว้ มือหรือนิ้วเท้าติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทําให้อวัยวะทีต่ ิดต่อกับข้อนัน้ ใช้การไม่ได้
๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ
๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น
๒.๖ เท้าปุก ( CLUB FOOT )
๒.๗ กระดูกอักเสบ ( OSTEOMYELITIS )
๒.๘ กระดูกหัก ต่อไม่ตดิ หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป
๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ

/๓. ผิวหนัง …

ผนวก ข.
หน้า 2 ใน 9 หน้า

ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8
-------------------------------------------๓. ผิวหนัง
๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่นา่ รังเกียจแก่ผู้อื่น
๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา
๓.๓ เนือ้ งอก (NEOPLASM) ทีห่ น้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่หา้ เซนติเมตรขึน้ ไป
๓.๔ คนเผือก
๔. ตา หู คอ จมูก
๔.๑ ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด
๔.๒ ต้อกระจก
๔.๓ แผลเป็นทีต่ าหรือกระจกตาดําขุน่ จนสามารถตรวจพบได้ดว้ ยตาเปล่า
๔.๔ ลูกตาสั่น
๔.๕ หนังตาตก หรือหนังตาม้วนออกนอก หรือหนังตาม้วนเข้าใน
๔.๖ หนังตาแหว่งจนเสียรูป
๔.๗ หนังตาปิดไม่สนิท
๔.๘ ถุงน้ําตาอักเสบเรื้อรัง
๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาดําเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร
๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นได้ชดั แลดูน่าเกลียด
๔.๑๑ ต้อหิน
๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันจนดูนา่ เกลียด
๔.๑๓ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกทั้งหมด
๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยนิ ตามปกติพิกดั
๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง
๔.๑๖ หูน้ําหนวกมีหนองเรือ้ รัง
๕. ฟัน
๕.๑ ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
๕.๒ มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซี่
๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่าห้าซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนทีเ่ รียบร้อยแล้ว
๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน
๕.๕ การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเคี้ยวอาหารหรือทําให้รูปลักษณ์ของใบหน้า
เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด
/๖. ระบบหัวใจ ...

ผนวก ข.
หน้า 3 ใน 9 หน้า

ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8
-------------------------------------------๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่าหนึ่งร้อยสิบครั้งต่อนาที หรือช้ากว่าสี่สิบห้าครั้งต่อนาที หรือมี เอ.วี.บล้อค
( A.V.BLOCK ) หรือเต้นผิดปกติชนิดออร์คิวล่าร์ไฟบริลเลชั่น หรือออร์คิวล่าร์ ฟลัตเตอร์
๖.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
๖.๕ หัวใจพิการแต่กาํ เนิด
๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคัง่
๖.๗ เสียงของหัวใจ ( รัว่ /ตีบ ) ผิดปกติ ( ORGANIC MURMUR )
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
๖.๙ หลอดเลือดดําขอดอยูท่ ี่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด
๗. ระบบหายใจ
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
๗.๓ มีนา้ํ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยือ่ หุ้มปอด
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
๗.๕ โรคหืด
๗.๖ ปอดอักเสบ
8. ระบบทางเดินอาหาร
8.1 ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคลํา
8.2 ตับแข็ง
8.3 ฝีที่ตบั
8.4 ดีซ่าน
8.5 ท้องมาน
8.6 รูแผลเรื้อรังจากฟีสตูลา หรือไซนัสที่ผนังหน้าท้อง
8.7 ไส้เลือ่ นทุกชนิด
8.8 ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชดั
8.9 ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลําไส้ปลิน้ ออกมานอกทวารหนัก
8.10 ฝีคัณฑสูตร
/๙. ระบบทางเดิน ...
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-------------------------------------------๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
๙.๒ นิว่ ที่ไตหรือท่อไต
๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด
๙.๔ ถุงน้ําที่ลกู อัณฑะ
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ
๙.๖ กามโรค
๙.๗ กะเทย ( HERMAPHRODISM )
๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ
๙.๙ หนังหุม้ ปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รบั การผ่าตัดรักษามาแล้ว
๑๐. ระบบจิตประสาท
๑๐.๑ โรคจิต ( PSYCHOSIS ) ทุกประเภท
๑๐.๒ โรคประสาทอย่างรุนแรง
๑๐.๓ เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชดั หรือพูดติดอ่าง
๑๐.๔ ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม
๑๐.๕ อัมพาตหรือการเคลือ่ นไหวผิดปกติ
๑๐.๖ โรคลมชัก ( EPILEPSY )
๑๑. เบ็ดเตล็ด
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ ( THYROTOXICOSIS )
๑๑.๒ โรคเก๊าท์
๑๑.๓ โรคอ้วนพีจากต่อมไทรอยด์ผดิ ปกติ ( MYXEDEMA )
๑๑.๔ เบาหวาน
๑๑.๕ ร่างกายโตผิดปกติ ( ACROMEGALY )
๑๑.๖ โรคอ้วนพี ( OBESITY ) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย ( BODY MASS INDEX )
ตัง้ แต่สามสิบห้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกําเนิดเลือด ( DISEASES OF BLOOD AND BLOOD
FORMING ORGANS ) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย

/๑๑.๘ โรคติดเชือ้ ...
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-------------------------------------------๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปาราสิต
๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน ( LEPROSY )
๑๑.๘.๒ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สงั คม
๑๑.๘.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพื้น ( YAWS )
๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
๑๑.๘.๕ โรคเอดส์
๑๑.๙ เนื้องอก
๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่
๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด
๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ
เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตํารวจ
หมายเหตุ
1. โรคหรืออาการดังกล่าวตาม ผนวก ข. ข้อ 1 - 14 และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ เป็นผู้กําหนดตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 2547
2. การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรือ
อาการตามที่ กํ า หนดไว้ ถื อ ว่ า ผ่ า น ผู้ ที่ เ ป็ น โรคหรื อ อาการตามที่ กํ า หนดไว้ ถื อ ว่ า ไม่ ผ่ า น และ
ผลการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด
3. กรณีผู้ส มัครสอบที่จะมาเข้า รับการตรวจร่า งกายตามกํา หนดและเป็นผู้ที่เ คยมี
ประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคหรืออาการในผนวก ก. และ ข. มาก่อนและหายเป็นปกติแล้ว
ก่อนถึงกําหนดการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจตามการสอบแข่งขันครั้งนี้
ให้นําประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติดังกล่าว มายื่นในวันรายงานตัว
เข้าตรวจร่างกาย เพื่อให้ผลการวินิจฉัย การตรวจโรคหรืออาการตามกําหนดเป็นไปโดยถูกต้องและ
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง
4. สําหรับผู้ที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจร่า งกายให้ดํา เนินการยื่นอุทธรณ์ไ ด้
ภายในระยะเวลาที่ก ารประกาศรายชื่อ ผู้ไ ม่ผ่า นการตรวจร่า งกายกํา หนดไว้เ ท่า นั้น (ตามข้อ
3.4.5 3)) โดยคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจจะรับเรื่องอุทธรณ์เฉพาะกรณีผู้สมัครสอบที่มี
หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการรักษาโรคหรืออาการดังกล่าวที่หายเป็นปกติแล้ว ก่อนถึงกําหนดตรวจ
ร่างกายตามข้อ 3 แต่ไม่ได้นํามายื่นในขั้นตอนการตรวจร่างกาย เท่านั้น ส่วนกรณีที่คณะกรรมการ
แพทย์โรงพยาบาลตํารวจจะเรียกตัว ผู้อุทธรณ์มาตรวจเพิ่มเติมหรือไม่ เป็นอํานาจของคณะกรรมการ
แพทย์เป็นผู้พิจารณาแล้วแต่กรณี
5. คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ ไม่รับผลการตรวจจากสถาบันการแพทย์
อื่นใดและไม่รับผลการตรวจใดๆ ที่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการแพทย์โ รงพยาบาลตํา รวจเป็ น
ผู้ตรวจในช่วงที่หน่วยสอบกําหนดระยะเวลาไว้ในการตรวจร่างกายของการคัดเลือกครั้งนี้
/6. รายละเอียด...
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-------------------------------------------6. รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจร่างกายเพิ่มเติมคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาล
ตํารวจ ในข้อ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 และ 11
๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
1.1 ศีรษะและหน้าผิดรูปดูจนน่าเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตต่าง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปาก หรือ จมูก
เช่น ปาก หรือ จมูกแหว่ง ริมฝีปากแบะ 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
วัดโดยนอนวัดจากสะดือไปยังตาตุ่มด้านในทั้ง ๒ ข้าง ต้องนอนตัวตรง
ไม่บดิ เอียง
- แขนยาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจาก
กระดู กหั วไหล่ (Acromion) ถึ งปลายนิ้ วกลาง ขณะที่ ข้ อไหล่ หุ บเข้ า
และข้ออื่นอยู่ในท่ากลาง (Neutral Zero Position)
๑.๔.๒ โค้งเข้าหรือโค้งออก
- เข่ า โค้ ง ออก เข่ า โกง ประมาณความกว้ า ง ๔ นิ้ ว มื อ
(7 - 8 เซนติเมตร) ยืนตรง ฝ่ามือ ๔ นิ้ว สอดผ่านได้
- เข่าชิด ปลายเท้าจะห่าง ( Valgus Knee ) หากห่างกัน
เกิน ๔ นิ้วมือ (7 - 8 เซนติเมตร) ที่ตาตุ่มด้านใน
- แขนคอก ( Cubitus Varus )
1.4.3 บิดเก
๑.๕ มือหรือเท้า
๑.๕.๑ บิดเก
- โดยดูจากการทํางานของมือและเท้า มือกําแบ
กระดกข้อมือ ทําวันทยหัตถ์ไม่ได้
๑.๕.2 นิ้วมือหรือนิว้ เท้าด้วน
๑.๕.3 นิ้วมือหรือนิว้ เท้า มีจํานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ
/๑.๕.4 นิว้ บิดเก...
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-------------------------------------------๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทํางานไม่ถนัด
- โดยดูจากการทํางานของมือและเท้า มือกําแบ กระดก
ข้อมือ ทําวันทยหัตถ์ไม่ได้
๑.๕.5 ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิว้ เท้าติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดรูป
- กรณีเดินแบะอย่างหนึ่ง และเท้าแบนไม่มีอุ้งเท้า
ซึ่งเป็นแบบติดแข็ง (Rigid type) หรือแบบยืดหยุ่นขั้นรุนแรง
(Severe Flexible type) พิสูจน์โดยการพิมพ์รอยเท้า และ/หรือ
ฟิล์มเอกซเรย์
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
๒.1 ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทําให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้
2.2 ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ
2.3 ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
2.4 คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น
- Scoliosis ใช้การยืน ก้มตัว ให้ลําตัวขนานกับพื้น แล้วดูวา่ หลังบิดนูน
ขึ้นผิดปกติหรือไม่
- กรณีเอกซเรย์ หากพบ Scoliosis ให้ถือว่าไม่ผา่ น
2.6 เท้าปุก (CLUB FOOT)
2.7 กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)
2.8 กระดูกหัก ต่อไม่ตดิ หรือติดแล้วแต่มคี วามพิการผิดรูป
2.9 กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ
3. ผิวหนัง
3.1 โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่นา่ รังเกียจแก่ผู้อื่น
- รวมถึงเนือ้ งอกเล็กๆ เป็นปุ่มๆ ที่ผวิ หนัง (MOLLUSCUM
CONTAGIOSUM)
- กรณีแผลเป็น (คีลอยด์) หรือปาน ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
มีขนาดเกิน 16 ตารางเซนติเมตร
3.2 แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา
3.3 เนือ้ งอก (NEOPLASM) ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่
ห้าเซนติเมตรขึน้ ไป
3.4 คนเผือก
/4. ตา หู คอ จมูก...
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-------------------------------------------4. ตา หู คอ จมูก
4.4 ลูกตาสั่น (Nystagmus)
4.10 ตาโปนจนเห็นได้ชัด
๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันและความ
กว้างต่างกันมาก
5. ฟัน
5.1 ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ฟันผุตั้งแต่ 5 ซีข่ ึ้นไป
๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๑๐ ( หนึง่ ร้อยสิบ ) ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๔๕
( สี่สิบห้า ) ครั้งต่อนาที หรือมี เอ.วี.บล็อค ( AV Block ) หรือเต้นผิดปกติชนิด
เอเทรียลไฟบริลเลชั่นหรือเอเทรียลฟลัตเตอร์
6.3 ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
- ซึ่งบ่งชี้วา่ มีโรคหรือพยาธิสภาพทางหัวใจร่วมด้วย
๗. ระบบหายใจ
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
- พบความผิดปกติของภาพรังสีปอดทุกระยะ
๗.๖ ปอดอักเสบ
- ผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
แพทย์ของโรงพยาบาลตํารวจ
๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
- ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (ALBUMIN) หรือน้ําตาล
๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ
- รวมถึงฉีดหรือทําสิง่ ผิดธรรมชาติทอี่ วัยวะเพศ
- ให้รวมถึงการฉีดสารน้ํามันหรือสารสังเคราะห์อื่นใด เข้าไปในอวัยวะ
อื่นใดในร่างกาย
๙.๙ หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
- ยกเว้น จะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว
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-------------------------------------------๑๑.. เบ็ดเตล็ด
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ ( Thyrotoxicosis )
- ให้ใช้การตรวจทางคลินิกและประวัติการรักษา โดยไม่
โดย จาํ เป็นต้อง
เจาะ Thyroid Function Test เว้นแต่หากอาการไม่
ากอาการไ ครบ ให้ยืนยัน
ผลการวินิจฉัยด้วยการเจาะ Thyroid Function Test ได้
๑๑.๓ โรคอ้วนพีจากต่อมไทรอยด์ผดิ ปกติ ( MYXEDEMA )
- รวมถึงเต้านมผิดปกติในผูช้ าย ( Gynecomastia ) และความ
ผิดปกติต่างๆ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางฮอร์โมนทางร่างกาย
๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกําเนิดเลือด ( DISEASES OF BLOOD
AND BLOOD FORMING ORGANS ) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็น
อันตราย
- โรคโลหิตจาง (Anemia) มีฮีโมโกลบินน้อยกว่า 9 g / dl ใน
ผู้หญิงและน้อยกว่า 10 g / dl ในผู้ชาย หรือ
- ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง ( CBC ) พบความผิดปกติของ
ลักษณะเม็ดเลือดแดง ( Abnormal Red Blood Cell Morphology)
Morphology
ขนาดของเม็ดเลือดแดง (MCV) น้อยกว่า 60 fl ทั้งนี้ให้อยู่ในการวินิจฉัย
ของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ
------------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตํารวจตรี
( นิรนั ดร์ ดีมี )
ผูบ้ ังคับการศู
การ นย์ฝกึ อบรมตํารวจภูธรภาค 6
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-------------------------------------------หน่วยที่เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ
1) ตํารวจภูธรภาค 1 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 เลขที่ 5 หมู่ 2 ตําบลหนองยาว
อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3622-5225 www.p1.police.go.th
2) ตํารวจภูธรภาค 2 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 2 เลขที่ 102 หมู่ 8 ตําบลบ้านสวน
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3827-8200-2 www. police.p2.go.th
และ www.trainingcenter2.com
3) ตํารวจภูธรภาค 3 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 3 เลขที่ 41 หมู่ 13 ถนนสุรนารายณ์
ตํา บลจอหอ อํ า เภอเมือ ง จั ง หวัด นครราชสี มา 30310 หมายเลขโทรศั พท์ 0-4437-1388 - 9
www.ppr3.go.th
4) ตํารวจภูธรภาค 4 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 เลขที่ 272 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4323-6672, 0-43245932 www.police4.go.th
5) ตํารวจภูธรภาค 5 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 เลขที่ 145 หมู่ 13 ถนนลําปาง-เชียงใหม่
ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 52190 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5482-9882, 0-54829600 www.police5.go.th/training
6) ตํ า รวจภู ธ รภาค 6 ที่ ศู นย์ ฝึ ก อบรมตํ า รวจภู ธรภาค 6 เลขที่ 837 หมู่ 10 ตํ า บล
นครสวรรค์ ต ก อํ า เภอเมื อ ง จัง หวั ด นครสวรรค์ 60000 หมายเลขโทรศั พ ท์ 0-5622-1201
http://adm_school6.education.police.go.th
7) ตํารวจภูธรภาค 7 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 เลขที่ 109 ถนนข้างวัง ตําบล
พระปฐมเจดี ย์ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครปฐม 73000 หมายเลขโทรศั พ ท์ 0-3425-4312
www.police7.go.th
8) ตํารวจภูธรภาค 8 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 เลขที่ 101 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7740-542๓-๕
http://school8.education.police.go.th
9) ตํารวจภูธรภาค 9 ที่ กองบังคับการอํานวยการ ถนนแหล่งพระราม อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-1161, 0-7431-1146 www.p9.police.go.th
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--------------------------------10) ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 53 ถนนสุขยางค์ ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 หมายเลขโทรศัพท์
0-7320-3690 www.sochoto.police.go.th
11) กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ กองบังคับการอํานวยการ 323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต
กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2280-5060-79 www.metro.police.go.th
๑2) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เลขที่ 1279 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2279
2279-8250-9, 0-279-9520-34, 0-2278-8000
8000 www.bpp.go.th
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตํารวจตรี
( นิรันดร์ ดีมี )
ผูบ้ ังคับการศู
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-------------------------------------------รายละเอียดการให้รหัสประจําตัวสอบแก่ผู้สมัครสอบ

หน่วยสอบ
ภ.๑
ภ.๒
ภ.๓
ภ.๔
ภ.๕
ภ.๖
ภ.๗
ภ.๘
ภ.๙
ศชต.
บช.น.
บช.ตชด.

รหัสหน่วยสอบ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

รหัสสายสอบ
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1, จร.2 และ ปจ.3
นสต.1, สอ.4 และ สอ.5

หมายเหตุ

ตัวอย่าง รหัสประจําตัวสอบ (รหัสประจําตัวสอบ ๙ หลัก แยกเป็น เลข ๒ หลักแรก คือ หน่วยสอบ
เลขหลักที่ ๓ – ๔ คือ รหัสสายสอบ และเลข ๕ หลักหลัง คือ จํานวนผู้สมัครสอบ)

110202004

030100001

120401015

หน่วยสอบ ตชด.
ตชด
หน่วยสอบ บช.น.
หน่วยสอบ ภ.๓
สายสอบ สอ.4
สายสอบ นสต.1
สายสอบ จร.2
จํานวนผู้สมัครสอบ
จํานวนผู้สมัครสอบ
จํานวนผู้สมัครสอบ

--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตํารวจตรี
( นิรันดร์ ดีมี )
ผูบ้ ังคับการศู
การ นย์ฝกึ อบรมตํารวจภูธรภาค 6

ผนวก จ.
หน้า ๑ ใน 2 หน้า

ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8
-------------------------------------------เอกสารฉบั บ จริ ง และหลั ก ฐานต่ า งๆ ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ การประกาศรายชื่ อ เป็ น ผู้ ส อบผ่ า นข้ อ เขี ย นและ
ให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (รอบสอง) ต้องนํามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้
๑. ใบสมั ค ร (สั่ ง พิ ม พ์ แ บบใบสมั ค รตนเองจากระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ) ในการรั บ สมั ค ร
และคัดเลือกตามประกาศนี้ และลงลายมือชื่อในช่องที่กําหนด (ฉบับจริง)
๒. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมสําเนา
จํานวน ๓ ฉบับ
๓. ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ทางราชการออกให้
พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ
๔. ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้องมีข้อความ
ระบุ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษา และวั น ที่ ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษานั้ น ๆ ภายในวั น ปิ ด รั บ สมั ค ร
พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ
๕. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ และหากเป็น
ภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่สําเร็จก็ได้ จํานวน ๓ ฉบับ
6. หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
6.๑ ทหารกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุด
ประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.๘
6.๒ ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ให้ใช้ใบรับรองผลการตรวจเลื อกทหารกองเกิ น เข้ารับ ราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.๔๓)
สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก (อายุยังไม่ถึง 21 ปี) ให้ใช้ใบสําคัญ (แบบ สด.๙) ส่วนผู้ที่ได้ใช้สิทธิ
ผ่อนผันแล้วหรืออยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร ไม่รับสมัครสอบ
6.๓ ผู้สําเร็จการศึกษาวิชาทหารชัน้ ปีที่ ๓ ขึน้ ไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
6.๓.๑ หนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจําตัวทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ หรือ
6.๓.๒ หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้สําเร็จการฝึกวิชาทหาร
ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป โดยมีห ลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเป็น ทหารกองประจําการและเลขเครื่องหมาย
แสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือสําคัญนั้นแล้ว
/ในกรณีหนังสือ...
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-------------------------------------------ในกรณีหนังสือประจําตัวแสดงวิ
แสดงวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีหลักฐานประทับ
วันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจําการ และเลขเครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
ให้มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการนําปลดเป็นกองหนุน
ประเภทที่ ๑ เป็นผู้รับรองว่าอยู่ระหว่างดําเนินการนําปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่กัน
7. หนังสือรับรอง ตามผนวก ฌ. ท้ายประกาศนี้ จํานวน ๑ ฉบับ (เข้าระบบอินเทอร์เน็ต
และสั่งพิมพ์แบบ) และสําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับรอง จํานวน ๑ ฉบับ
8. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ
9. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (เข้าระบบอินเตอร์
อร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้ายประกาศรับสมัคร)ร
เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเอง ตามผนวก ญ. ท้ายประกาศนี้ จํานวน 1 ฉบับ
หลักฐานตามข้อ ๒ - 6 และ ข้อ 8 ต้องนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงให้ครบถ้วน
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับที่นํามายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “ สําเนาถูกต้อง ”
และลงลายมือชื่อไว้ สําหรับเอกสารฉบั
เอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ
สําหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผู้สมัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่ ถือเป็นเอกสิทธิของกองบัญชาการศึกษา
ที่จะดําเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร
ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่นําหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดหรือ
ยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง
กําหนดการยื่นหลักฐานเพิ่มเติม จะประกาศพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกั
สอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตํารวจตรี
( นิรันดร์ ดีมี )
ผูบ้ ังคับการศู
การ นย์ฝกึ อบรมตํารวจภูธรภาค 6
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-------------------------------------------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 หรือทางอื่นที่เหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
อุ ป มาอุ ป ไมยอนุ กรมและมิ ติ สั มพั นธ์ ความสามารถในการคิ ดเชิ งจํ านวน ประกอบด้ วย คณิ ตศาสตร์ พื้ นฐาน
ได้ แก่ การคํ านวณขั้ นพื้ นฐาน เปอร์ เ ซ็ น ต์ ร้ อยละ การเที ย บบั ญ ญั ติ ไตรยางศ์ การแก้ ส มการและอสมการ
เซต ตรรกศาสตร์ และสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัด การ
กระจาย
๑.๒ ภาษาไทย
จํานวน ๒๕ ข้อ
ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน
การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคํา สํานวน การใช้คําให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์
และความนิยม การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ
การพิจารณาเลือกใช้ภาษา ในงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ
๑.๓ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จํานวน 40 ข้อ
ทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการอ่ านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension) คําศัพท์ (Vocabulary)
โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น
๑.๔ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน ๒5 ข้อ
ทดสอบความรู้ เกี่ ยวกั บการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ ได้ แก่ ความรู้ เบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บเทคโนโลยี สารสนเทศ
ระบบการทํ า งานของคอมพิ ว เตอร์ การสื่ อสารข้ อมู ล และเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ทั ก ษะการสื่ อ สารข้ อมู ล
ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ
๑.๕ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
จํานวน 10 ข้อ
ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันที่ประชาชนควรรู้
๑.6 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม
จํานวน 10 ข้อ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต
ในสังคมและการปฏิบัติงานและหลักธรรมาภิบาล

2. การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง
2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้
2.1.1 ว่ายน้ํา ระยะทาง 25 เมตร
- ชาย ผู้ทําเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า ผ่าน
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขัน้ ตอนต่อไป
2.2.2 วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
- ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผู้ทําเวลาไม่เกิน 4 นาที 55 วินาที ถือว่า ผ่าน
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป
/ 2.2 สอบสัมภาษณ์...
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-------------------------------------------2.2 สอบสัมภาษณ์ จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่
ที่จะแต่ง ตั้ง จากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่าง
อื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสม
จึงจะถือว่า ผ่าน ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า ไม่ผ่าน
2.3 การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิตจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ
ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่กําหนดไว้ ถือว่าผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กําหนดไว้ ถือว่า ไม่ผ่าน
และผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด
2.4 การตรวจสอบคุคุ ณ สมบั ติ ประวั ติ แ ละความประพฤติ ผู้ ที่ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และความเหมาะสมกับตําแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติ
ประวั ติ แ ละความประพฤติ ห รื อ ชื่ อ เสี ย งเหมาะสมที่ จ ะเข้ า เป็ น ข้ า ราชการตํ า รวจถื อ ว่ า ผ่ า น
ผู้ทีท่คี ณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และความเหมาะสมกับตําแหน่ง
เห็นว่ามีคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ
และความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตํารวจถือว่าไม่ผ่าน
สําหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา คณะกรรมการดํ
คณะกรรมก าเนินการคัดเลือก
หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะพิ จารณาจากข้ อเท็จจริ งและพฤติการณ์
แห่งการกระทําความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ รวมทั้งความน่ารังเกียจ
ของสังคมและเกียรติของข้าราชการตํารวจ โดยจะนําผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวนที
สอบสวนที่มีการดําเนินคดี
สิ้ น สุ ด ในชั้ น พนั ก งานสอบสวนแล้ ว หรื อ พนั ก งานอั ย การที่ มี คํ า สั่ ง ไม่ ฟ้ อ งแล้ ว หรื อ ในชั้ น ศาลที่ มี
คําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ในแต่ละคดีมาเป็นหลักการและข้อมูลที่สําคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี
ผู้ที่ผ่า นการทดสอบความเหมาะสมกั
สอบความเหมาะสมกั บตํา แหน่ง ตามที่กํ า หนดจะได้ค ะแนน ๕๐ คะแนน
ผู้ที่ไม่
ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ ๐ คะแนน
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตํารวจตรี
( นิรันดร์ ดีมี )
ผูบ้ ังคับการศู
การ นย์ฝกึ อบรมตํารวจภูธรภาค 6
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--------------------------------------------------------ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและการสอบสัมภาษณ์
ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2558
๑. ระเบียบในวันสอบข้อเขียน
๑.๑ อุปกรณ์ที่นําเข้าห้องสอบได้ มี ดินสอดําเบอร์ ๒B ขึ้นไป สําหรับระบายกระดาษคําตอบ,
ปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา, บัตรประจําตัวสอบ, บัตรประจําตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ) หรือบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทีไ่ ม่หมดอายุ) เท่านั้น ส่วนยางลบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้
๑.๒ ห้ามนําอาวุธ กระดาษหรือตํารา เครื่องคํานวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับ นาฬิกาข้อ มือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู อุปกรณ์ทําด้ว ย
โลหะทุกชนิด ที่นอกเหนือ จากข้อ ๑.๑ เข้าในอาคารสอบหรือห้องสอบหรือพื้นที่หวงห้ามหรือเขตรักษา
ความปลอดภัยโดยเด็ดขาด ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้ภายในอาคาร/ห้องสอบ เมื่อเริ่มลงมือสอบแล้ว
หากมีการตรวจค้นพบ ถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ
๑.๓ การแต่งกายของผู้เข้าสอบ โดยกําหนดให้สวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม
รองเท้ากีฬา
๑.๔ เมื่อไปถึงสนามสอบให้ตรวจดูผังที่นั่งสอบที่ติดไว้ว่า สอบห้องใด ชั้นใด อาคารใด
๑.๕ ถ้ามีปัญหา เช่น หาห้องสอบไม่พบ หรือไม่มีรหัสประจําตัวสอบในผังที่นั่งสอบ ฯลฯ
ให้รีบติดต่อ กองอํานวยการประจําสนามสอบนั้นๆ ก่อนเวลาเรียกเข้าห้องสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
๑.๖ ในวันสอบข้อเขียนผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู่กับ บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพ
ที่สมบูรณ์ ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์
ชัดเจนแล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๑.๗ ในการสอบครั้งนี้ ได้กําหนดให้ผู้เข้าสอบอยู่ในห้องสอบเพื่อทําข้อสอบโดยเมื่อเริ่มเวลาสอบ
แล้ว จะไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือมี
เหตุสุดวิสัย ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับให้สอบตก
๒. การสอบข้อเขียน
๒.๑ กําหนดสอบข้อเขียนตั้งแต่ เวลา 13.3๐ น. เป็นต้นไป (ใช้เวลาทําข้อสอบ 3 ชั่วโมง)
โดยกําหนดให้ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบ ในเวลา ๑๒.0๐ น. ทุกคน เพื่อดําเนินการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล
และแนะนําการระบายรหัสชุดข้อสอบในกระดาษคําตอบ สําหรับผู้มาภายหลังจาก (เวลา 13.15 น.)
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด
/๒.๒ ปฏิบตั ติ าม...
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----------------------------------------------๒.๒ ปฏิบัตติ ามคําสัง่ และคําแนะนําของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าทีค่ ุมสอบ โดยเคร่งครัด
๒.๓ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบห้ามพูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้องสอบ
๒.๔ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
2.5 ขณะสอบข้อเขียน เจ้าหน้าทีค่ ุมสอบจะมีการตรวจค้นตัวผู้เข้าสอบตามมาตรการ
ป้องกันการทุจริตสอบโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จสิน้ ภารกิจการตรวจค้นดังกล่าว
๒.6 จะเริ่มลงมือทําข้อสอบได้ เมื่อหัวหน้าห้องสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว
๒.7 เมื่ อสอบเสร็ จแล้ ว ให้ ยกมื อขึ้ นโดยไม่ ต้ องลุ กจากโต๊ ะ หรื อเมื่ อหมดเวลาสอบแล้ ว
เจ้าหน้าที่สั่งให้หยุดทําปัญหาข้อสอบต้องหยุดทันที เจ้าหน้าที่จะเดินมารับกระดาษคําตอบและปัญหา
ข้อสอบคืน แล้วให้ผู้เข้าสอบลงชื่อส่งกระดาษคําตอบและปัญหาข้อสอบ ถ้าไม่ลงชื่อส่งเป็นหลักฐานไว้
จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ
๒.8 ปัญหาข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตํารวจภูธรภาค 6) ห้ามนําออก
หรือคัดลอก นําออกนอกห้องสอบเป็นอันขาด ต้องส่งคืนให้ครบทุกหน้าและทุกแผ่น ผู้ใดฝ่าฝืน จะมี
ความผิดทางกฎหมาย และจะพิจารณาให้หมดสิทธิในการคัดเลือก
๓. ห้ามกระทําการทุจริตในการสอบ ผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณ์
ที่ถือว่าทุจริตในการสอบ ได้แก่
๓.๑ นําตําราหรือเอกสารอื่นใดเข้าห้องสอบ นําหรือพยายามนําปัญหาข้อสอบออกนอกห้องสอบ
๓.๒ พูด ถาม ให้สัญญาณ หรือติดต่อกับผู้สอบอืน่ หรือบุคคลภายนอก
๓.๓ ดู หรือพยายามดูคําตอบจากผู้สอบอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูคาํ ตอบของตน
๓.๔ ไม่เชื่อฟังคําแนะนํา คําตักเตือน หรือคําสั่งของเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๓.๕ เปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบ หรือใช้บตั รประจําตัวไม่ถกู ต้องตามที่กําหนด
๓.๖ ตอบปัญหาในกระดาษคําตอบแทนกัน
๓.๗ นํา โทรศัพ ท์มือ ถือ หรือ เครื่อ งมือ และอุป กรณ์สื่อ สารอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ทุก ประเภท
หรือสิ่งของตามที่กําหนดในข้อ ๑.๒ เข้าไปในห้องสอบ หรือในบริเวณเขตหวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัย
ของสนามสอบข้อเขียนกําหนด เพื่อใช้หรือจะใช้ทุจริตหรือเพื่อกรณีอื่นใดในการสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสาร
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคํานวณเลข นาฬิกาคํานวณเลข ฯลฯ เป็นต้น
๓.๘ มีพฤติการณ์อนื่ ๆ ที่ช่วยในการตอบปัญหาข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต หรือช่วยเหลือผู้เข้าสอบ
รายอื่นให้ตอบปัญหาข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต
/๔. ระเบียบ...
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------------------------------------------4. ระเบียบในการกรอกและระบายกระดาษคําตอบ
(๑) ตัวอย่างกระดาษคําตอบ

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555

วันตย์อาทิ
ี่ 112558
พฤศจิกายน
วันอาทิ
ที่ 15ตมีย์นทาคม

2555

/(๒) ตั ว อย่ า ง...
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(๒) ตัวอย่างการนําเลขรหัสชุดข้อสอบที่ปกปัญหาข้อสอบ มาระบายลงในกระดาษคําตอบตามช่องที่
กําหนด

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558

/๔.๑ ให้ต รวจดู…
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----------------------------------------------๔.๑ ให้ ต รวจดู ว่ า กระดาษคํ า ตอบมี ร อยด่ า งดํ า สกปรก หรื อ ย่ น ยั บ ฉี ก ขาด หรื อ ไม่
ถ้ากระดาษคําตอบมีรอยด่างดํา สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อขอเปลี่ยน
และให้รอคําชี้แจงในการทําความเข้าใจการระบายรหัสประจําชุดข้อสอบให้ชัดเจน
๔.๒ ให้ตรวจดูว่าคํานําหน้าชื่อ ชื่อ – สกุล และ เลขที่ระบายในช่องรหัสประจําตัวสอบ (9 หลัก)
ในกระดาษคําตอบหน้าแรก ตรงกับรหัสประจําตัวสอบของผู้เข้าสอบหรือไม่ หากไม่ถูกต้องตรงกันให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยนกระดาษคําตอบสํารองใหม่ให้ถูกต้อง ซึ่งกํา หนดให้ผู้เข้าสอบต้องใช้
กระดาษคําตอบที่มีเลขรหัสประจําตัวสอบระบาย (9 หลัก) ไว้ตรงกัน กับรหัสประจําตัวสอบหรือต้องเป็น
กระดาษคํ าตอบสํ ารองที่ เ จ้ า หน้ า ที่ คุ ม สอบเปลี่ ย นให้ เ ท่ า นั้ น พร้ อ มทั้ ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบการกรอก
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และหากใช้กระดาษคําตอบ ไม่ถูกต้องตามที่กําหนดไว้นี้ ถือว่ามีเจตนาทุจริต
ในการสอบ
๔.๓ ใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกลื่นเท่านั้น เพื่อลงลายมือชื่อในช่องที่กําหนด
๔.๔ เมื่ อเปิด ผนึ ก ซองปั ญ หาข้ อ สอบ ให้ ต รวจว่ า มี เ ลข (๗ หลั ก ) รหั ส ชุ ด ข้ อ สอบ
ที่ด้านล่างซ้ายมือ และให้นําเลขดัง กล่าว (๗ หลัก) มาระบายลงในช่องที่กําหนดในกระดาษคําตอบ
ให้ถูกต้องครบถ้วน (ลักษณะเดียวกันกับการระบายรหัสประจําตัวสอบ) ด้วยดินสอดําเบอร์ 2B ขึ้นไป
ให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในแต่ละแถวนั้น จะเริ่มต้นที่เลข 0 และเรียงลงมาเป็นเลข 1
ไปจนถึ ง เลข 9 หากระบายผิ ด ถื อ ว่ า เป็ น การกระทํ า ผิ ด ระเบี ย บการสอบข้ อ เขี ย น โดยจะถื อ ว่ า
กระดาษคําตอบนั้นเสียและถือว่าสอบตก
4.5 กรณี ใ ช้ ก ระดาษคํ า ตอบสํ า รอง ให้ ใ ช้ ป ากกาหมึ ก ซึ ม หรื อ ปากกาลู ก ลื่ น เท่ า นั้ น
เขี ย นข้ อ ความลงในช่ องว่ างที่ กระดาษคํ าตอบหน้ าแรกด้ านบน ได้ แก่ 1) คํ านํ าหน้ าชื่ อ ชื่ อ – สกุ ล
2) เลขประจําตัวประชาชน (13 หลัก) 3) สถานที่สอบ 4) ห้องสอบ 5) วัน เดือน ปี 6) รหัสประจําตัว
สอบในช่องว่างสี่เหลี่ยม (9 หลัก) และ ๗) รหัสชุดข้อสอบ (7 หลัก) แล้วให้ใช้เฉพาะดินสอดําเบอร์ 2B ขึ้นไป
ระบายรหั สประจํ าตั วสอบ และรหั สชุ ดข้ อสอบของตั วเองในช่ องวงกลมที่ กํ าหนด ตามตั วอย่ างคํ าแนะนํ า
ที่แสดงไว้ในกระดาษคําตอบ (คือระบายให้ดําเข้มเต็มวงเสมอกันหมด) โดยให้ระมัดระวังการระบาย
รหัสประจําตัวสอบ โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในวงกลมที่ให้ระบายรหัสประจําตัวสอบแต่ละช่องนั้น
จะเริ่มต้นที่เลข 0 และเรียงลงมาเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 ทุกช่อง (9 หลัก) หากระบายผิดจะถือว่าเป็น
ความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบ และจะไม่ตรวจให้คะแนน
๔.6 ห้ ามเขี ยนสิ่ งใดลงในกระดาษคํ าตอบนอกจากที่ กํ าหนดไว้ อย่ าพั บ หรื อทํ าให้
กระดาษคําตอบ มีรอยด่างดํา สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขาด มิฉะนั้นจะไม่ตรวจกระดาษคําตอบให้โดยถือว่า
เป็นกระดาษเสีย

/๔.7 เมื่อได้รับ...
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----------------------------------------------๔.7 เมื่อได้รับปัญหาข้อสอบแล้วให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
๔.7.๑ ตรวจดูปัญหาข้อสอบ ว่ามีปัญหาข้อสอบ คําถาม คําตอบ ครบถ้วนทุกข้อ ทุกแผ่น
ทุกหน้าหรือไม่ หากพบสิ่งใดบกพร่อง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยน หากมีคําสั่งให้ลงมือสอบแล้ว
เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนให้โดยเด็ดขาด เพราะถือว่าได้ให้เวลาตรวจดูแล้วก่อนเริ่มลงมือ
ทําข้อสอบและให้อ่านคําแนะนําที่หน้าปกของปัญหาข้อสอบให้เข้าใจครบถ้วนก่อนเริ่มลงมือทําข้อสอบ
๔.7.๒ ในการตอบปัญหาข้อสอบให้ใช้ดินสอดําเบอร์ ๒B ขึ้นไปเท่านั้น ระบายใน
ข้อ วงกลมเล็ก ที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยให้ระบายดําเข้มเต็มวงแต่อย่าให้ล้ําออกไปนอกวง
หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้ลบด้วยยางลบอย่างอ่อนจนสะอาดจริงๆ แล้วระบายใหม่
๔.7.๓ ขณะตอบปัญหาข้อสอบ หากมีกรณีสงสัยว่าคําถามหรือคําตอบในปัญหาข้อสอบ
จะผิดหรือบกพร่อง หรือไม่ครบถ้วน ไม่ต้องถามเจ้าหน้าที่คุมสอบ แต่ให้ต อบลงไปตามที่เห็น สมควร
ห้า มเว้นว่า งไว้ กรณีที่มีความคลาดเคลื่อนจากปัญหาข้อสอบไม่ ถูกต้องหรือคําตอบที่ให้เลือกตอบ
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนแล้วแต่กรณี ทางคณะกรรมการดําเนินการสอบที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาปัญหา
ข้อสอบในข้อนั้นๆ โดยจะตรวจให้คะแนนแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
๔.๘ เมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว จะไม่เปลี่ยนกระดาษคําตอบหรือปัญหา
ข้อสอบให้อีกโดยเด็ดขาด
๔.๙ กรณีที่ผู้เข้าสอบทําข้อสอบโดยใช้ปัญหาข้อสอบและ/หรือกระดาษคําตอบที่ไม่ใช่ของตน
จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบเองและถือว่าหมดสิทธิในการสอบครั้งนี้หรือเป็นไปตามที่กําหนด
ในข้อ 3.6 โดยในการตรวจกระดาษคําตอบ คณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบ จะตรวจกระดาษคําตอบ
ให้ตามเฉลยคําตอบเท่านั้น ผู้เข้าสอบจะเรียกร้องสิทธิใดๆ นอกเหนือจากระเบียบนี้มิได้ หรือหากเป็นกรณี
ตั้งใจทุจริตสอบจะดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและถือว่าสอบตกทุกวิชา
๔.๑๐ ผู้ที่ระบายรหัสชุดข้อสอบผิด ระบายไม่ครบ หรือเกิน ระบายถูกแต่จางเกินไป ระบายรหัส
ชุ ดข้ อสอบซ้ํ ากั บผู้ อื่ น หรื อไม่ ระบายรหั สชุ ดข้ อสอบ หรื อระบายด้ วยเครื่ องเขี ยนอย่ างอื่ น หรื อทํ าให้
กระดาษคําตอบมีรอยด่างดํา สกปรก ย่นยับ หรือฉีก เป็นเหตุให้เครื่องตรวจกระดาษคําตอบไม่สามารถ
บันทึกข้อมูลได้ว่าเป็นรหัสชุดข้อสอบใด จะถือว่ากระดาษคําตอบนั้นเสียเกิดจากการกระทําของผู้เข้าสอบเอง
และถือว่าเป็นผู้สอบตก กรณีที่ระบายคําตอบจาง ระบายคําตอบดําไม่เต็มวง หรือระบายด้วยเครื่องเขียน
อย่ างอื่ นหรื อด้ วยกรณีใดๆ ทําให้เครื่องตรวจกระดาษคํ าตอบไม่ ตรวจให้ คะแนนทั้ง หมดหรือ บางข้ อ
คณะอนุ ก รรมการที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การตรวจกระดาษคํ า ตอบจะถื อ ผลตามที่ เ ครื่ อ งตรวจ
กระดาษคําตอบตรวจให้ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะบันทึกแสดงเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน

/๔.๑๑ เนือ่ งจาก...
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----------------------------------------------๔.๑๑ เนื่องจากมีผู้สมัครสอบเป็นจํานวนมาก และการสอบครั้งนี้เป็นข้อสอบแบบปรนัยจะตรวจ
บันทึกคะแนนโดยใช้เครื่องตรวจกระดาษคําตอบ โดยจะถือผลคะแนนตามผลการตรวจของเครื่องตรวจ
กระดาษคํ า ตอบเท่า นั้ น ส่ ว นการดํ า เนิ น การตรวจกระดาษคํา ตอบโดยบุ คคลจะเป็ น การตรวจสอบ
เครื่องตรวจและระบบโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง
5. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
5.1 ในวันตรวจร่างกายทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู่กับ บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน
แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าตรวจร่างกาย
5.2 การแต่งกายเป็นไปตามที่กําหนด รวมทั้งต้องเตรียมสิ่งของที่เกี่ยวข้องไปในวันตรวจ
ร่างกายตามที่กําหนด
5.3 ในขั้ น ตอนการเข้ า รั บ การตรวจร่ า งกายและการทดสอบสุ ข ภาพจิ ต ห้ า มนํ า
โทรศัพ ท์มือ ถือ หรือเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไปเด็ดขาด หากตรวจพบทาง
คณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลตํารวจ จะพิจารณาตัดสิทธิในการเข้ารับตรวจร่างกายและการทดสอบ
สุขภาพจิต
5.4 ให้ไปเข้ารับการตรวจร่างกายตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดในประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ประกาศผลสอบข้อเขียน)
5.5 กรณีที่เคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคในผนวก ก. และ ข. มาก่อน
และหายเป็นปกติแล้ว ให้นําประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติดังกล่าวมายื่น
ในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพื่อให้ผลการวินิจฉัยการตรวจโรคหรืออาการตามที่กําหนดเป็นไป
โดยถูกต้องและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบ
6. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์
6.1 ในวันสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู่กับ บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน
แล้วแต่กรณีจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

/6.2 การแต่งกาย...
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---------------------------------------------6.2 การแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายสุภาพ โดยให้สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว
(ห้ามกางเกงยีนส์) และสวมรองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น
6.3 ต้องมาเตรียมพร้อมในการเข้าสอบ ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยเคร่งครัด
6.4 กรณีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสูญหายให้รีบติดต่อ
กองอํานวยการการสอบสัมภาษณ์ก่อนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตํารวจตรี
( นิรันดร์ ดีมี )
ผูบ้ ังคับการศู
การ นย์ฝกึ อบรมตํารวจภูธรภาค 6

ผนวก ซ.
แบบหนังสือรับรอง
เขียนที่................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า...............................................................................................................................
ตําแหน่ง................................................................สังกัด...............................................................................
เกี่ยวข้องเป็น.................................................................................................................................................
กับผู้สมัคร ขอรับรองว่าผู้สมัครชื่อ...............................................................................................................
รหัสประจําตัวสอบ...........................................................................ซึ่งสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตํารวจ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ตามประกาศตํารวจภูธรภาค 6 เป็นผู้มี
ความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย และขอรับรองว่าผู้สมัครสอบมีวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัครทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว
(ลงชื่อ)..........................................................ผูร้ ับรอง
(.....................................................)
ตําแหน่ง........................................................
หมายเหตุ ๑. ผูร้ ับรองผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอก หรือข้าราชการทหาร
ระดั บ ยศร้ อ ยเอก เรื อ เอก เรื อ อากาศเอก หรื อ ข้ า ราชการพลเรื อ นระดั บ ๕ ขึ้ น ไป
ซึ่งเป็นข้าราชการประจํา และต้องรับผิดชอบข้อความที่ตนรับรองนั้นทุกประการ
(เจ้าหน้าที่รฐั วิสาหกิจหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองไม่ได้)
๒. ที่อยูข่ องผู้รบั รองที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่......................หมู่....... .....ถนน..............................ตรอก/ซอย...........................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................โทร. ............................................
๓. ให้สั่งพิมพ์ในระบบอินเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง
เขียนด้วยลายมือของตนเอง
......................................................................

ผนวก ฌ.
๑. ผู้สมัครจะต้ องกรอกข้ อมูล
ประกอบใบสมัครด้ วยลายมือ
ของตนเองและลงลายมือชือ
ต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที
๒. ก่อนยืนข้ อมูลใบสมัครจะต้ อง
ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ
ให้ ครบถ้ วน และถูกต้ อง

แบบบันทึกข้อมูลบุคคล
รหัสประจําตัวสอบ..............................................

เลขประจําตัวประชาชน
ข้อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึก ษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเที ยบเท่า เพื่อบรรจุเ ป็น
นักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕8
-----------------------------------เขียนที่............................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ..................
เรียน ผู้ดาํ เนินการคัดเลือก
ตามที่ ข้ าพเจ้ าได้ ยื่ นใบสมั ครคั ดเลื อกเข้ า รั บ ราชการเป็ นข้ าราชการตํ ารวจ เพื่ อบรรจุ
เป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ และข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ
และพื้นฐานความรู้ของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
๑. ชือ่ ตัว..........................................................นามสกุล....................................................
(หากเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้นําหลักฐานมาประกอบ)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................
๒. ชือ่ เล่น ชื่อที่เคยใช้อยู่กอ่ นเปลี่ยน (ถ้ามี).....................................................................
๓. สัญชาติปัจจุบนั ...........................................สัญชาติเมื่อเกิด..........................................
ศาสนา.................................................
๔. สมัครสอบหลักสูตร/ตําแหน่ง........................................................................................
๕. หลักฐานทางทหาร........................................................................................................
๖. ภูมิลาํ เนาตามทะเบียนบ้านเลขที่...............หมูท่ ี่...............ถนน.....................................
ตรอก/ซอย......................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด...................................โทรศัพท์.................................................
ภูมิลําเนาที่อาศัยในปัจจุบันเลขที่.............หมู่ที่..............ถนน.........................................
ตรอก/ซอย....................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด...................................โทรศัพท์..........................................................................................................
หมายเหตุ ๑. ให้กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง ในช่องทีป่ ระสงค์ไม่กรอกข้อมูลให้ขดี เครือ่ งหมาย ( - )
๒. ในช่องที่ถามว่า เคยหรือไม่เคย ให้กรอกข้อความว่า “เคย” หรือ “ไม่เคย

-2๗. ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมนี้
รวม....................ฉบับ คือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการของบิดามารดาและภรรยา
สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
๘. - บิดา (ผู้ให้กําเนิด)
ชื่อเต็ม...............................................ชื่อสกุล.........................................ยังมีชวี ิตอยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ามี) .................................................................อาชีพ....................................................................
ตําแหน่ง...................................................สถานที่ทาํ งาน..............................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท์.........................................
เชื้อชาติ...................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปัจจุบนั ...................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา...............................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดําเนินคดีในท้องที่…………………………..…………ผลคดี...................................................................
- มารดา (ผู้ให้กาํ เนิด)
ชื่อเต็ม.......................................ชื่อสกุล..................................ยังมีชวี ติ อยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ามี) ................................................................อาชีพ.....................................................................
ตําแหน่ง....................................................สถานที่ทาํ งาน..............................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท์..........................................
เชื้อชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปัจจุบนั ..................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา.....................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………………ผลคดี...................................................................
- ภรรยาหรือสามี
ชื่อเต็ม......................................ชื่อเดิม (ถ้ามี)...............................................................
ชื่อสกุลเดิม ............................................................ชื่อสกุลปัจจุบนั .............................................................
วัน เดือน ปีเกิด..................................................ที่เกิด................................................................................
เชื้อชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปัจจุบนั ..................................
อาชีพ..................................................................ตําแหน่ง.............................................................................
สถานที่ทาํ งาน............................................................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา......................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดําเนินคดีในท้องที่…………...…………………………ผลคดี...................................................................
จังหวัดที่สมรส...............................................................................................................................................
การสมรสครัง้ ก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่าย.........................................................................................
หย่า เลิกร้าง.................................................................................................................................................

-3๙. ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ
- พี่นอ้ งร่วม – มารดา
(๑) ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ............................................ตําแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ.....................ที่อยู่ปจั จุบัน.................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................
(๒) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตําแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(3) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตําแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(4) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตําแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(5) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตําแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................

-4- ญาติ (พีน่ ้องของบิดาและมารดา)
(1) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตําแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(๒) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตําแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(3) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตําแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(4) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตําแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(5) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตําแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................

-5๑๐. บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่
ผู้รับรอง ญาติ ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง)
(๑) ชื่อ...................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง.................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน...............................................................................................................................................
(๒) ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง.................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน...............................................................................................................................................
(๓) ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง.................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน...............................................................................................................................................
๑๑. การศึกษา
(๑) จบมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน..........................................................................
เข้า...............................ออก...................................ผลการศึกษา…………………………………………………………..
(๒) จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่าโรงเรียน.....................................................
เข้า...............................ออก...................................ผลการศึกษา…………………………………………………………..
(๓) จบอาชีวะศึกษา สถานศึกษา............................................................................
เข้า...............................ออก...................................ผลการศึกษา………………………………………....……………….
(๔) จบอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า สถานศึกษา..........................................................
เข้า..............................ออก....................................ผลการศึกษา………………….……………………………………….
(๕) แขนงพิเศษอืน่ ๆ .............................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๒. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ....................................ตําแหน่ง.............................................
สถานที่ทาํ งาน...............................................................................................................................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด......................................................โทรศัพท์.......................................................................................
และได้รบั เงินเดือน ................................................................................................................................บาท
ใครเป็นหัวหน้าหรือผู้บงั คับบัญชา.................................................................................................................
๑๓. ประกอบการงานอื่นๆ ..............................................................................................
สถานที่ทาํ งาน...............................................................................................................................................
ถนน..................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด................................................โทรศัพท์...................................รายได้ (ถ้ามี)......................................

-6๑๔. ประวัติการรับราชการ หรือการทํางานที่ผ่านมา (ถ้าเคยรับราชการ หรือทํางาน
มาแล้ว หลายแห่ง ให้ระบุทุกแห่งตามลําดับก่อนหลัง)
(๑) กระทรวง ทบวง กรม.......................................................................................
ชนิดของงาน..........................................................เงินเดือน..........................................................................
วัน เดือน ปีที่เข้ารับราชการหรืองานที่ทํา...................................................................................................
ชื่อผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง........................................................................................................................
เหตุทอี่ อก......................................................................................................................................................
๑๕. ความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษ.........................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๖. ถ้าทํางานในสํานักงานอื่น นอกจากงานราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด ใน
ทางงาน อย่างใดหรือไม่................................................................กี่ครั้ง..........................................................
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร.....................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๗. ถ้ารับราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการหรือไม่............................กี่ครั้ง...........................เมื่อใด...........................................ถูกลงโทษ
หรือไม่อย่างไร...............................................................................................................................................
๑๘. เคยถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระทําผิดอาญาหรือไม่....................กีค่ รั้ง...................
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด.....................................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร...............................................................................................................................
(ถ้าหากได้รับการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอย่างอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอํานาจศาล
ก็ให้ระบุได้ด้วย)
๑๙. เคยถูกศาลสัง่ พิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติลม้ ละลายหรือไม่...............................
เมื่อใด............................................................................................................................................................
เหตุใดจึงไม่ตอ้ งคําพิพากษาให้ล้มละลาย......................................................................................................
๒๐. เคยต้องคําพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่....................................................................
เมื่อใด....................................................พ้นคดีแล้วหรือยัง............................................................................
ถ้าพ้นแล้วเมื่อใด............................................................................................................................................
๒๑. เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม่.....................................กี่เรื่อง..................................
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด.....................................................................
ศาลพิพากษาอย่างไร.....................................................................................................................................

-7๒๒. เป็นหรือเคยเป็นหนี้สนิ ผู้ใดจนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีหนีส้ ินล้นพ้นตัวหรือไม่........................
......................................................................................................................................................................
๒๓. เคยเสพหรือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่...................................................
ถ้าเคยประเภทใด..........................................................................................................................................
๒๔. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกในองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบ้างหรือไม่
..................สถานทีต่ ั้ง....................................................................................................................................
ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรนัน้ หรือไม่ เมือ่ ใด เพราะเหตุใด...................................................
.....................................................................................................................................................................
๒๕. เป็นหรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมืองใดหรือไม่....................................ชื่อพรรคการเมือง............................................................
สถานทีต่ ั้ง......................................................................................................................................................
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น นี้ เ ป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการและมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร

(ลงชื่อ) ....................................................ผู้สมัคร
(.................................................)
คําเตือน
๑) ผู้สมัครจะต้องรับผิด ชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในข้อมูลประกอบใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี”
ให้เขียนว่า “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ามใช้การ “ - ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบได้ หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูก
ดําเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด
๒) การปกปิ ดข้ อเท็ จจริ งจะถื อว่ าเป็ นผู้ ขาดคุ ณสมบั ติ ตาม พ.ร.บ. ตํ ารวจแห่ งชาติ
พ.ศ.2547 หรือ กฎ ก.ตร. ว่า ด้ว ยคุณ สมบัติแ ละลัก ษณะต้อ งห้า มของการเป็น ข้า ราชการตํา รวจ
พ.ศ.๒๕๔๗ แล้วแต่กรณี

