ประกาศตารวจภูธรภาค 4
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ พ.ศ. ๒๕๕9
------------------------------------------ด้วยสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ได้มอบหมำยให้ ตำรวจภูธรภำค 4 ดำเนินกำรรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิ ประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ
หรือเทียบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕9
อำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มำตรำ 11, มำตรำ ๕๐
และ กฎ ก.ตร. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกหรือกำรสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒ (1) วิธีกำรคัดเลือก และข้อ ๓ กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจ และระเบียบสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ว่ำด้วยประมวลระเบียบกำรตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 11 กำรศึกษำ กำรฝึก และอบรม (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 กอปรกับอนุมัติสำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ ลงวันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕9 ท้ำยหนังสือ สำนักงำนกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๑๖1/10650
ลงวันที่ 17 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕9 และอนุมัติ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559.
ท้ำยหนังสือ กองบัญชำกำรศึกษำ ด่วนที่สุด ที่ 0034.521/2525 ลงวันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕9 ให้
ตำรวจภูธรภำค 4 ดำเนินกำรรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิ ประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย (ม.๖) หรือประกำศนียบัต รวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ำ เพื่อ บรรจุเป็น นักเรียนนำยสิบ
ตำรวจโดยใช้กำรคัดเลือกด้วยวิธีสอบ จึงออกประกำศรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ต าแหน่ ง รองผู้ บั งคั บ หมู่ ประจ าศู นย์ ฝึ กอบรมของส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ
โดยได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นพลตำรวจ รับอัตรำเงินเดือน ระดับ พ.1 ขั้น 13
(3,070 บำท) จานวน 400 อัต รา โดยเป็น นัก เรีย นนายสิบ ตารวจ ในสัง กัด ตารวจภูธ รภาค 4
ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.1
โดยผู้ ได้ รับ คั ด เลื อ กจะต้ อ งเข้ ำรับ กำรฝึก อบรมหลั ก สู ต รนั ก เรียนนำยสิ บ ต ำรวจ
ตำมที่ ก ำหนด มี ระยะเวลำกำรฝึ ก อบรม 1 ปี เมื่ อ สำเร็จกำรฝึ กอบรมแล้ ว จะได้ รับ กำรแต่ งตั้ งเป็ น
ข้ำ รำชกำรตำรวจชั้น ประทวน ยศสิบ ตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บั ง คับหมู่ กลุ่มสำยงำนปฏิบัติก ำร
ป้องกันปรำบปรำม ในสังกัดกองบัญ ชำกำรตำรวจภูธรภำค 4 รับอัตรำเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 19
(10,760 บำท)
/๒. คุณสมบัติทั่วไป...

-2๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๒.๑ เป็นบุคคลภำยนอก เพศชาย
๒.2 อำยุ ไ ม่ ต่ำกว่ ำ สิ บ แปดปี บ ริ บู ร ณ์ และไม่ เ กิ น ยี่ สิ บ เจ็ ด ปี บ ริ บู ร ณ์ นั บ ถึ ง วั น
ปิด รับ สมัค ร (นับ วัน ชนวัน ถึง วัน ที่ 23 พฤศจิก ำยน พ.ศ. 2559) โดยต้อ งเป็น ผู้ที่เ กิด ตั้ง แต่วัน ที่
24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2532 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2541
๒.3 ร่ำงกำยต้อ งสูงไม่น้อ ยกว่ำ ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อ ยกว่ำ ๗๗
เซนติเมตร
2.4 มีคุณสมบัติทวั่ ไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
๒.5 เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำได้รับประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ำ โดยต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติวุฒิกำรศึกษำ
จำกสถำนศึกษำนั้นๆ ภำยในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559)
๒.6 วุฒิกำรศึกษำที่ใช้ในกำรสมัครคัด เลือกดังกล่ำว ต้องเป็นคุณ วุฒิกำรศึกษำ
ที่กระทรวงศึกษำธิกำร หรือคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)
ได้รับรองไว้แล้ว
อนึ่ง ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิ
การเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัคร หรือสิทธิในการได้รับการแต่งตั้ง หรือเรียกร้องสิทธิใดๆ
ให้แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร
ในการประสานกับสถานศึกษา ที่ได้สาเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษา
ที่สาเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.7 ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
2.7.1 ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร
กองประจาการ (ทหารเกณฑ์)
2.7.2 ผู้ ที่ ได้รับการตรวจเลื อกเป็ นทหารเกณฑ์ ตามขั้ นตอนทางทหารและ
เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ. 2559
2.7.3 ผู้ที่มีอายุครบ 20 ปีในปี พ.ศ. 2559 และต้องเข้ารับการตรวจ
เลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารในปี พ.ศ. 2560
๒.7.4 ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารที่ไม่ได้เข้ารับ
การตรวจเลือกทางทหารตามกาหนด
สาหรับผู้ที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง
18 ปี ถึง 19 ปี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) ที่จะเข้ารับ
การตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ในปี พ.ศ. 2561 และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือก
เพื่อเข้ารับราชการทหาร สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้
/ทั้งนี้ สาหรับ…

-32.8 ไม่เป็นผู้ที่ลำออกจำกรำชกำรตำรวจยังไม่ถึง 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.9 สำหรับผู้ที่เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร ไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตำมประกำศรับสมัครนี้
๒.10 พระภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวชในศำสนำใดๆ ทำงรำชกำรไม่รับสมัครสอบ
และไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ ตำมคำสั่งมหำเถรสมำคม ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๓๘
๓. วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หน่วยรับสมัคร และกาหนดการที่ควรทราบ
๓.๑ วิธีการสมัคร ตำรวจภูธรภำค 4 รับสมัครทำงระบบอินเตอร์เน็ต โดยให้เข้ำ
ระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org โดยตรง (ห้ำมผ่ำน www.google.com) ตั้งแต่วันที่
9 - 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 (ตลอด ๒๔ ชั่ วโมง) ยกเว้น วัน ที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559
(วันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลำ ๑๖.๓๐ นำฬิกำ ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินกำร
คือ ตำรวจภูธรภำค 4 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 4 เลขที่ 272 หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 4346 5739 www.training.p4.police.go.th
สาหรับผู้ที่สมัครตามประกาศของตารวจภูธรภาค 4 นี้แล้ว จะไม่สามารถสมัคร
ตามประกาศรั บ สมั ค รในหน่ ว ยงานอื่ น ของส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ (ประกาศรั บ สมั ครของ
ตารวจภู ธรภาค 1– 3 และ 5-9, ศู นย์ ปฏิ บั ติ การตารวจจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ (ศชต.), กองบั ญชาการ
ตารวจนครบาล (บช.น.) และกองบัญ ชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)) ซึ่งอยู่ระหว่าง
ดาเนินการพร้อมกันในขณะนี้ได้อีก
๓.๒ ขั้นตอนการสมัคร
๓.๒.1 อ่ำนและทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประกำศรับสมัครคัดเลือกและขั้นตอน
กำรกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทำกำรกรอกใบสมัคร โดยเฉพำะคุณสมบัติผู้สมัคร เนื่องจำก
ผู้สมัครหนึ่งคนสำมำรถเข้ำระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อ สมัครได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินกำร
สมัค รจนเสร็จ สิ้น ในทุก ขั้น ตอนแล้ว ระบบรับ สมัค รจะไม่ส ำมำรถเปลี่ย นแปลงใดๆ ได้อีก ต่อ ไป
ยกเว้น ในกรณีที่รูปถ่ำยของผู้สมัครไม่ถูกต้องและหรือไม่ชัดเจน จะอนุ ญำตให้เปลี่ยนแปลงรูปถ่ำยได้
ภำยในระยะเวลำตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ประสำนและกำหนดให้ดำเนินกำรเท่ำนั้น ซึ่งภำยในระยะเวลำดังกล่ำว
หำกผู้สมัครยังไม่ดำเนิน กำรแก้ไ ขให้ถูกต้อ งและหรือชัด เจนตำมที่ได้รับ กำรประสำน จะถูก ตัด สิท ธิ
ในกำรเข้ำสอบข้อเขียน
๓.๒.2 การเข้าระบบเพื่อสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org
ให้ดำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ (อ่ำนรำยละเอียดตำมข้อ 3.2.2 (1) – (9) ให้เข้ำใจชัดเจนก่อนเริ่มกรอก
ข้อมูลกำรสมัคร)
/(๑) เข้ำระบบ...

-4(๑) เข้ ำ ระบบเพื่ อ อ่ ำ นประกำศรั บ สมั ค รให้ เข้ ำ ใจในสำระส ำคั ญ
ตำมที่กำหนดโดยเฉพำะในเรื่อง ๑) คุณสมบัติต่ำงๆ ของผู้สมัคร ๒) คุณวุฒิกำรศึกษำ 3) หน่วยที่ประสงค์
สมัครสอบ
(2) ให้เตรียมรูปถ่ำย ครึ่งตัว ขนำด ๑ นิ้วเท่ำนั้น หน้ำตรง ไม่สวมหมวก
หรือโพกศีรษะ ไม่สวมแว่นตำ โดยถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป เพื่อนำมำสแกน
ลงในแบบฟอร์มข้อมูลกำรสมัคร และให้ตรวจควำมถูกต้องและหรือชัดเจนของรูปถ่ำยภำยหลังกำรสแกน
ก่อนเริ่มกรอกข้อมูลกำรสมัครในขั้นตอนต่อไป กรณีรูปถ่ายไม่ถูกต้องและหรือไม่ชัดเจนตามกาหนด
จะถูกพิจารณาตัดสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียน ทั้งนี้ให้อ่านและทาความเข้าใจให้ครบถ้วนทั้งหมด
(3) การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ หรื อ เที ยบเท่ า เพื่ อบรรจุ เป็ นนั ก เรี ย น
นายสิ บ ตารวจ พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้ ง นี้ สานั ก งานตารวจแห่ ง ชาติ กาหนดให้ ส มั ค รและคั ด เลื อ ก
ในหน่วยงานต่างๆ พร้อมกันทั่วประเทศ (หน่วยที่เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนนายสิบตารวจ
ตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้) ดังนั้น กรณีที่เข้าระบบการสมัครและกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร
ผู้สมัครจึงต้องตัดสิ นใจให้ถูกต้องในการเลือกสมัครกับหน่วยงานตามความต้องการ ซึ่งเมื่อสอบได้
จะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจประจาในหน่วยฝึกต่างๆ ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติ
กาหนด แต่ภายหลั งสาเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการแต่งตั้ง เป็ นข้าราชการตารวจชั้นประทวน
ในหน่วยงานตามที่สมัครเอาไว้ ซึ่งจะเป็นไปตามที่กาหนด ในข้อ ๑ ของประกาศรับสมัครนี้ และผู้สมัคร
จะต้องเข้าสอบข้อเขียนและทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ณ สถานที่ตามที่หน่วยสอบที่ผู้สมัคร
ได้เลือกสมัครสอบเอาไว้กาหนด ดังนั้นจึงต้องพิจารณาและตัดสินใจให้ถูกต้อง
(4) เข้ ำระบบเพื่ อกรอกข้ อมู ลกำรสมั คร โดยจะต้ องกรอกให้ ครบทุ กช่ อง
ตำมที่กำหนด ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมำยขีด ( )
(5) สแกนรูปถ่ำยของผู้สมัครสอบที่เตรียมไว้ ตำมข้อ (2) (โดยไม่ต้อง
ใช้กระดำษวำงรองรูปในเครือ่ งสแกนเนอร์) เข้ำระบบโดยนำไปวำงไว้ในบริเวณตำมที่กำหนดในแบบฟอร์มข้อมูล
กำรสมัคร รายละเอียดขั้นตอนการสแกนรูปถ่ายให้ศึกษาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ในหมวดการสแกนรูป
และตรวจสอบรูปถ่ายให้ถูกต้องตามที่กาหนด
(6) ตรวจสอบข้อ ควำมที ่ก รอกในแบบฟอร์ม ข้อ มูล กำรสมัค ร
ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งข้อมู ลกำรสมัคร เนื่องจำกเมื่อส่งข้อมูลกำรสมัครทำงระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว
จะแก้ไขข้อมูลกำรสมัครที่กรอกอีกไม่ได้ หำกข้อมูลดังกล่ำวไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ
ในกำรเข้ำสอบข้อเขียน จึงควรต้องกรอกข้อมูลและตรวจสอบควำมถูกต้องทุกอย่ำงด้วยตนเอง
(7) ส่งข้อมูลกำรสมัครเข้ำระบบ ตำมข้อ (6) แล้ว ให้สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม
กำรชำระเงินที่ธนำคำร ภำยหลังดำเนินกำรทันที
/(๗) นำแบบฟอร์ม...

-5(8) น ำแบบฟอร์ ม กำรช ำระเงิ น ไปช ำระเงิ น เฉพำะที่ เคำน์ เตอร์
ธนำคำรกรุงไทยทุกสำขำทั่วประเทศ ภำยใน ๓ วัน นับจำกวันที่ส่งข้อมูลกำรสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม
กำรช ำระเงิน ทั ้ง นี ้ ผู ้ส มัค รสอบทุก คนต้อ งช ำระเงิน มี 2 รำยกำร ดัง นี ้ 1) ค่ำ ธรรมเนีย มสอบ
จำนวน 450 บำท 2) ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตและค่ำธรรมเนียมธนำคำร จำนวน ๓๐ บำท ในอัตราเดียวกัน
ทั่วประเทศ สาหรับผู้ที่กรอกข้อมูลการสมัครใน ๓ วันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 21, 22 และ
23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9) จะชาระเงินได้อย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9
(วันปิดรับสมัคร) ก่อนเวลาปิดรับชาระเงินของธนาคารกรุงไทย (ธนาคารอาจให้บริการปิดชาระเงิน
ไม่ พ ร้ อ มกั น ) ทั้ งนี้ การสมั ค รสอบจะมี ผ ลสมบู รณ์ เมื่ อ ผู้ ส มั ค รได้ ช าระเงิ น ที่ ธ นาคารเรี ย บร้ อ ย
และได้ดาเนินการตาม ข้อ (8) และ (9) ส่วนกาหนดเวลาในการสมัครสอบของผู้สมัครให้ถือวัน เวลา
ที่ชาระเงินที่ธนาคารเป็นเกณฑ์
ทั้งนี้ หลังจำกส่งข้อมูลกำรสมัครตำมข้อ (6) แล้ว ให้ผู้สมัครตรวจสอบ
สถำนะผู้สมัครทำงระบบอินเตอร์เน็ตได้ทันที หรือหลังจำกดำเนินกำรตำมข้อ (8) (ชำระเงินที่ธนำคำร) แล้ว
ให้ตรวจสอบสถำนะกำรชำระเงินได้ทำงระบบอินเตอร์เน็ตเช่นเดียวกัน ตั้งแต่เวลำ 12.00 นำฬิกำ
ของวันถัดไปหลังจำกวันชำระเงิน หากพบว่ามีสถานะยังไม่ได้ชาระเงิน ให้รีบติดต่อสาขาธนาคารที่ทา
การชาระเงินโดยด่วน ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9 มิฉะนั้นอาจถือว่าเป็นผู้สละสิทธิการ
สมัครสอบครั้งนี้
(9) หลังจำกชำระเงินแล้วอย่ำงน้อย 1 วัน (ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา
ของวันถัดไปหลังจากวันชาระเงิน) ให้ผู้สมัครเข้ำระบบอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง แล้วกรอกเลขประจำตัวประชำชน
เพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ (ระบบจะออกรหัสประจำตัวสอบ 9 หลักให้โดยอัตโนมัติ)
โดยให้ใช้กระดำษ A๔ สีขำว ในกำรพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ และให้นาบัตรประจาตัวสอบไปใช้
เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียนคู่กับบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ส่วนใบสมัครให้นามายื่นภายหลังจากประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสม
กับตำแหน่ง ในวันที่มำรำยงำนตัวยื่นหลักฐำนและเอกสำรเพิ่มเติม โดยในขั้นต้นยังไม่ต้องส่งใบสมัคร เอกสำรหรือ
หลักฐำนใดๆ มำยังหน่วยรับสมัครทั้งสิ้น
(10) กรณี ท าบั ต รประจ าตั ว สอบสู ญ หาย (ก่ อ นสอบข้ อ เขี ย น)
ให้เข้ำระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มพิมพ์ใบสมัคร โดยกรอก
เลขประจำตัวประชำชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ใช้กระดำษ A4 สีขำว) ออกมำเช่นเดียวกับ
ตอนที่สมัครในครั้งแรกโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ในกรณีเข้ำระบบอินเตอร์เน็ตและมีปัญหำไม่สำมำรถ
เข้ำระบบกำรสมัครได้ หรือกรณีมีปัญหำด้ำนกำรเข้ำระบบต่ำงๆ ให้เข้ำเว็บไซต์ www.policeadmission.org
แล้วเลือกปุ่มสำรพันปัญหำ เพื่อศึกษำขั้นตอนดำเนินกำรหรืออ่ำนคำแนะนำและหำกไม่สำมำรถเข้ำระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อทำกำรกรอกข้อมูลกำรสมัครได้ ให้รีบติดต่อเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ของบริษัท จันวำณิชย์ จำกัด
หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖97 0999 กด 1 กด 101 ระหว่ำงเวลำ 08.30 - 17.30 นำฬิกำ ทุกวันไม่เว้น
วั น หยุ ด รำชกำร ส่ วนกรณี ที่ ไม่ เข้ ำใจในสำระส ำคั ญ ของประกำศรั บ สมั ค รให้ ติ ด ต่ อ ศู น ย์ ฝึ ก อบรม
ตำรวจภูธรภำค 4 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 4346 5739
/การสมัคร...

-6การสมัครสอบตามประกาศรับสมั ครนี้ ไม่มี กรณี การให้ สิทธิในการ
ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามหนังสือสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิได้รับ
คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ แต่อย่างใด
การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเอง
และรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดังกล่าว ตามพระราชบัญญั ติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้นไม่ถูกต้องตามประกาศ
ในการสมัครสอบ และมีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
กรณี ผู้สมั ครที่ ได้ เข้ าระบบและสมั ครสอบตามประกาศรับสมั ครนี้
เพื่อเจตนาเป็นการทดลองสอบข้อเขียนหรือเจตนาอื่นใด โดยมิได้มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครกาหนด อาจถือว่าเป็นผู้มีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานหรืออาจส่อไปในทางร่วมขบวนการทุจริตการสอบ
การสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบได้อ่าน รับทราบ
และเข้าใจรายละเอียดในประกาศรับสมัครฉบับนี้และผนวกท้ายประกาศนี้ทุกประการ จะนาเอามาเป็น
ข้ออ้างในภายหลังว่าไม่ทราบและไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่ได้อย่างเด็ดขาด
และถือว่าผู้สมัครได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศ
รับสมัครนี้ทุกประการ
๓.3 กาหนดการสาคัญที่ควรทราบ
๓.3.1 ประกำศรำยชื่ อ ผู้ ส มั ค รให้ เ ข้ ำ สอบข้ อ เขี ย น วั น เวลำ ที่ นั่ ง สอบ
สถำนที่สอบข้อเขียน และผังที่นั่งสอบ ในวันที่ 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ทำงอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์
www.training.p4.police.go.th และ www.policeadmission.org และ ที ่ศูน ย์ฝึก อบรมตำรวจภูธ รภำค 4
โดยจะต้องนั่งสอบข้อเขียน ณ สถำนที่ตำมที่หน่วยสอบที่ได้สมัครสอบไว้กำหนดตำมประกำศข้ำงต้นเท่ำนั้น

3.3.2 สอบข้อเขีย น ในวัน อำทิต ย์ที่ 4 ธัน วำคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลำ
13.3๐ - ๑๖.๓๐ นำฬิกำ (ใช้เวลำทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง) ตำมรำยละเอียดในข้อ 3.3.1
๓.3.3 ประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนข้อเขียนและให้เข้ำ ทดสอบควำมเหมำะสม
กับ ตำแหน่ง เรีย งตำมลำดับ คะแนน ในวัน ที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ทำงอิน เตอร์เ น็ต เว็บ ไซต์
www.training.p4.police.go.th และ www.policeadmission.org และ ที ่ศูน ย์ฝึก อบรมตำรวจภูธ รภำค 4

โดยประกำศดัง กล่ำ วจะแจ้ง กำหนดกำร วัน เวลำ สถำนที่แ ละรำยละเอีย ดต่ำ งๆ เพื่อ ดำเนิน กำร
ตำมขั้นตอนต่อไป ดังนี้
/1) รำยงำนตัว...

-71) รำยงำนตั ว ยื่ น หลั ก ฐำนเอกสำรเพิ่ ม เติ ม วั ด ขนำดร่ ำ งกำย
พิมพ์ลำยนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติทำงคดีอำญำตำมที่กำหนด รำยละเอียด ตามผนวก จ., ซ. และ ฌ.
ท้ายประกาศนี้
๒) ทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง รำยละเอียด ตามผนวก ฉ.
ข้อ 2 ท้ายประกาศนี้
- ทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย (วิ่ง – ว่ำยน้ำ, ยืนกระโดดไกล,
วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสัน้ )
- กำรสอบสัมภำษณ์
3) ตรวจร่ำงกำย โดยแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ รำยละเอียดตามผนวก ข.
ท้ายประกาศนี้
4) ประกำศรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำย ในวันที่ 10 มกรำคม
พ.ศ. 2560 ผู้ไม่ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยที่มีเอกสำรหลักฐำนตำมที่ กำหนดในหมายเหตุ ผนวก ก. และ
ผนวก ข. ท้ ายประกาศนี้ สำมำรถอุ ทธรณ์ ผลกำรตรวจของแพทย์ โรงพยำบำลต ำรวจได้ ระหว่ ำงวั น ที่
10 - 16 มกรำคม พ.ศ. 2560 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 4
๓.3.4 ประกำศรำยชื่ อผู้ ได้ รั บคั ดเลื อกและผู้ ได้ รับคั ดเลื อกส ำรอง เรี ยงตำม
ล ำ ด ับ ค ะ แ น น ใ น ว ัน ที ่ 2 7 ม ก ร ำ ค ม พ .ศ . 2 5 6 0 ท ำ ง อ ิน เ ต อ ร ์เ น ็ต เ ว ็บ ไ ซ ต์
www.training.p4.police.go.th และ www.policeadmission.org และ ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 4

อนึ่ ง กำหนดกำรต่ำงๆ รวมทั้ง ข้อแนะน ำและกำรประชำสัมพั นธ์เกี่ยวกับ

กำรปฏิบัติในกำรสอบ ผู้สมัครจะอ้ำงในภำยหลังว่ำไม่ทรำบกำหนดกำรในขั้นตอนใดๆ ไม่ได้ ต้องหมั่นตรวจสอบจำก
ทำงอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.training.p4.police.go.th และ www.policeadmission.org อยู่เสมอ

๔. เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครจะสมัค รทำงอิน เตอร์เน็ต ได้เพีย งครั้ง เดีย ว โดยกำหนดให้สมัครได้ต ำม
ประกำศรับสมัครของหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่ง ของสานักงานตารวจแห่งชาติแต่เพียงหน่วยงานเดียว
(หน่วยที่เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนนายสิบตารวจตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้) ทั้งนี้จะไม่อนุญาต
ให้เปลี่ยนข้อมูลใดๆทั้งสิ้น ภายหลังจากที่ส่งข้อมูลการสมัครแล้ว ฉะนั้นผู้สมัครที่ประสงค์จะรับรำชกำร
ในสั งกั ด ตำรวจภู ธ รภำค 4 ให้ เลือ กสมั ครสอบตำมประกำศรับ สมัค รของตำรวจภู ธรภำค 4 เท่ ำนั้ น
ส่วนค่ำบริกำรทำงอินเตอร์เน็ตและค่ำธรรมเนียมธนำคำรจะไม่คืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่
ของผู้สมัครที่จะต้องศึกษำข้อมูลและทำควำมเข้ำใจเกีย่ วกับประกำศรับสมัครและคัดเลือกในแต่ละขั้นตอน
กำรสมัครให้ชัดเจน เพื่อจะได้เตรียมควำมพร้อมและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนตำมประกำศนี้
ก่อนกำรสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อความในใบสมัครและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างๆ
ตรงตามที่ ประกาศรับสมั ครจริง ในกรณี ที่ เกิ ดควำมผิ ดพลำดอั น เกิด จำกผู้ส มั ค รไม่ ม ำด ำเนิ นกำรใดๆ
เกี่ยวกับกำรสอบหรือมีคุณสมบัติต่ำงๆ หรือหลักฐำนเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมประกำศรับสมัครกำหนด
จะถูกพิ จำรณำตั ดสิทธิ ในกำรเป็ นผู้ ได้ รับคั ดเลื อกหรือผู้ ได้ รับคั ดเลือกส ำรองแล้ วแต่ กรณี และหำกมี กรณี
ปลอมเอกสำรหรือนำเอำเอกสำรปลอมมำใช้แสดงต่อเจ้ำหน้ำที่จะถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
/๕. วิชาที่ใช้…

-8๕. วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก มีดังนี้
ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑5๐ ข้อ ๑๕๐ คะแนน
5.1 ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน
5.๑.1 ควำมสำมำรถทั่วไป
จำนวน 30 ข้อ
5.1.๒ ภำษำไทย
จำนวน ๒๕ ข้อ
5.๑.๓ ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
จำนวน 30 ข้อ
5.๑.๔ ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน ๒5 ข้อ
5.๑.๕ กฎหมำยที่ประชำชนควรรู้
จำนวน 20 ข้อ
5.๑.6 สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และควำมรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียน
จำนวน 20 ข้อ
5.2 ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
5.2.1 ทดสอบสมรรถภำพทำงร่ ำ งกำย แบ่ ง กำรทดสอบเป็ น 2 กลุ่ ม
ตำมประเภทต่ำงๆ ดังนี้
(1) กลุ่มที่ 1 วิ่ง – ว่ำยน้ำ
(2) กลุ่มที่ 2 ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น
5.2.2 กำรตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิต
5.2.3 สอบสัมภำษณ์
5.2.4 กำรตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัตแิ ละควำมประพฤติ
รำยละเอียด ตามผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สมัครทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้วยวิธีสอบข้อเขียนก่อน โดยให้เฉพำะ
ผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบข้อเขียนแล้วเท่ำนั้น เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่งตำมจำนวนที่ผู้ดำเนินกำร
คัดเลือกกำหนด
๖. เกณฑ์การตัดสิ น การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
6.1 เกณฑ์การตัดสินในการทดสอบความรู้ความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน
และการประกาศรายชื่ อ ผู้ ส อบผ่ า นข้ อ เขี ย นและให้ เข้ า ทดสอบความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง
โดยจะเรี ย งล าดั บ จากผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนรวมสู ง สุ ด ลงมาตามล าดั บ ในกรณี ที่ ค ะแนนรวมเท่ า กั น
ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาเรียงตามลาดับวิชาที่สอบในผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่
ข้อ ๑.๑ จนถึง ๑.6 เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายั งได้คะแนนในทุกวิชาเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ชาระเงิน
สมั ค รสอบก่ อ นเป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นล าดั บ ที่ สู ง กว่ า ถ้ า เวลาสมั ค รสอบพร้ อ มกั น ให้ ใ ช้ วิ ธี จั บ ฉลาก
โดยจะประกาศรายชื่อให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
(วิ่ ง – ว่ ายน้ า, ยืน กระโดดไกล, วิ่ งเก็บ ของ และวิ่ งระยะสั้ น) สอบสัม ภาษณ์ ) ตามที่ กาหนดรวม
จานวน 800 คน
/๖.2 กำรทดสอบ…

-9๖.2 กำรทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่กำหนด ใน ผนวก ฉ.
ท้ายประกาศนี้ ถ้ำไม่ผ่ำนขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในกำรทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ถือว่าสอบไม่ผ่าน
ในกรณีที่มีผู้สอบผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรือมีคุณสมบัติ
ที่เกี่ยวข้องไม่ครบตามจานวนที่ประกาศรับสมัคร ผู้ดาเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยอาจจะดาเนินการเรียกผู้สอบผ่านข้อเขียนในลาดับถัดลงไปตามจานวนที่ผู้ดาเนินการคัดเลือกกาหนด
เพื่อให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่งเพิ่มเติมก็ได้
กรณี ที่ ค ณะกรรมการ หรื อคณะอนุ ก รรมการ หรือ คณะเจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กั บ การด าเนิ น การคั ด เลื อ ก เห็ น ว่ า ผู้ เข้ า สอบข้ อ เขี ย นรายใด มี พ ฤติ ก ารณ์ อ ยู่ ในข่ า ยต้ อ งสงสั ย
ส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน อาจถูกเรียกตัวมาทดสอบหรือดาเนินการโดยวิธีอื่นใด
ตามที่เห็นสมควรภายหลังวันสอบข้อเขียนได้ และหากสรุปได้ว่าการเข้าสอบของผู้ใดเป็นไปโดยทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน หรือในกรณีที่ไม่มาเข้าทดสอบเพิ่มเติมตามกาหนด
จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้เข้าสอบและให้หมดสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้ โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
ส่วนในกรณีที่มีการทุจริตการสอบหรือส่อไปในทางทุจริตการสอบ ไม่ว่าจะเป็น
ในขั้นตอนการสมัครคัดเลือก การสอบข้อเขียน หรือในขั้นตอนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกนี้
ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกรายงานให้ผู้ดาเนินการคัดเลือกทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิ ก
การสอบครั้ ง นี้ ทั้ ง หมด หรื อ จะพิ จ ารณายกเลิ ก การสอบเฉพาะวิ ช าใดหรื อ การสอบขั้ น ตอนใด
ที่เกิดการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร โดยให้ผู้ดาเนินการคัดเลือกที่ได้รับมอบอานาจ
จากส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ รายงานพร้ อ มมี ค วามเห็ น เสนอผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ
เพื่ อ อนุ มั ติ ห ลั ก การให้ ย กเลิ ก การสอบ แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ ง นี้ ห ากอนุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารยกเลิ ก การสอบ
ให้ผู้ดาเนินการคัดเลือกประกาศแจ้งให้ผู้สมัครคัดเลือกทราบ
๗. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
ผู้ ได้ รับคั ดเลื อก จะต้ อ งผ่ ำนกำรทดสอบตำมวิธี ก ำรคั ด เลื อ กที่ ก ำหนดตำมข้ อ ๕
ทุ กขั้ น ตอน และเป็ น ผู้ ที่ มี ผลกำรทดสอบควำมเหมำะสมกั บ ต ำแหน่ งตำมที่ กำหนดอยู่ ในเกณฑ์ ผ่ ำน
โดยจะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน 1 บัญชี และรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกสำรอง จำนวน 1 บัญชี
จำกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๖.1 และ 6.2 โดยเรียงลงมำตำมลำดับจนครบ
ตำมจำนวนที่กำหนด สำหรับบัญชีรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกสำรองจะใช้ในกำรรับสมัครและคัดเลือกเฉพำะ
กำรสอบครั้งนี้เท่ำนั้น ตำมที่กำหนดในข้อ 8
ทั้งนี้ คาวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด
/8. เงื่อนไข…

-10๘. เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง
๘.๑ ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ ไม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะรั บ โอนผู้ ได้ รั บ คั ด เลื อ กที่ เป็ น
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐ หำกสอบได้จะต้องลำออกจำกหน่วยงำนสังกัดเดิม เพื่อบรรจุเป็นนักเรียน
นำยสิบตำรวจ โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ เป็นพิเศษมิได้
๘.๒ กำรบรรจุและแต่งตั้ง กำรเลือกตำแหน่ง และกำรรับอัตรำเงินเดือน
๘.๒.๑ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับกำรบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบตำรวจชั้นพลตำรวจ
รั บ อั ต รำเงิ น เดื อ น ระดั บ พ.๑ ขั้ น ๑3 (3,07๐ บำท) หรื อ เป็ น ไปตำมระเบี ย บ และ/หรื อ คำสั่ ง
ที่ ส ำนั กงำนต ำรวจแห่ งชำติ ก ำหนด ด ำรงต ำแหน่ ง รองผู้ บั งคั บหมู่ ประจ ำสถำนฝึ กอบรมต ำรวจตำมที่
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติกำหนด โดยมีระยะเวลำฝึกอบรม ๑ ปี
๘.๒.๒ ตำมข้อ ๘.๒.๑ เมื่อสำเร็จกำรฝึกอบรมแล้ว จะนำผลคะแนนกำรสอบ
ของกำรฝึกอบรมมำจัดลำดับเพื่อเข้ำเลือกตำแหน่งตำมหน่วยงำน ในสังกัดตำรวจภูธรภำค 4 หรือตำมที่
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติกำหนด โดยจะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนระดับชั้ นยศ
สิ บ ตารวจตรี ดำรงตำแหน่ ง ผู้บั งคั บหมู่ กลุ่มสำยงำนปฏิ บั ติกำรป้ องกั นปรำบปรำม รับอัตรำเงินเดือน
ระดับ ป.๑ ขั้น 19 (10,760 บำท)
๘.๓ กรณีมีผู้สละสิทธิในกำรบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบตำรวจหรือไม่มำรำยงำนตัว
เพื่อรับกำรบรรจุตำมระยะเวลำที่ผู้ดำเนิน กำรคัดเลือกกำหนดหรือมีเหตุที่ไม่อำจเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้
หรือในกรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง หรือกรณีอื่นใดไม่ครบถ้วน
ตรงตำมที่กำหนดไว้ในประกำศรับ สมัคร หรือกฎ ระเบียบ หรือข้อบั งคับที่ เกี่ยวข้อง ภำยหลังจำกที่
ประกำศรำยชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง จะเลื่อนผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับสำรอง
ตำมลำดับมำทดแทนจนครบจำนวน และเมื่อมีคำสั่งบรรจุเป็นข้ำรำชกำรตำรวจ (นักเรียนนำยสิบตำรวจ) แล้ว
ยังมีผู้สละสิทธิหรือมีเหตุไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ได้อีกแล้วแต่กรณี จะไม่เลื่อนผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับ
สำรองมำทดแทนอีกและถือเป็นกำรเสร็จสิ้นกำรสอบคัดเลือกในครั้งนี้
๘.4 กำรดำเนิน กำรตรวจสอบหลัก ฐำนเอกสำร คุณสมบัติ ทั่วไป คุณวุฒิเฉพำะ
สำหรับต ำแหน่ ง ที่ เกี่ ยวข้ องก่อนกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรต ำรวจ ต้ องใช้ระยะเวลำไม่ น้ อยกว่ำ 80 วั น
แต่เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้สอบได้ในภำพรวมในกำรได้เข้ำรับรำชกำรตำรวจโดยเร็ว จึงกำหนดให้ดำเนินกำร
ตรวจสอบหลักฐำนเอกสำร คุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับกำรบรรจุและแต่งตัง้ เข้ำรับรำชกำรตำรวจ
แล้วแต่กรณี และหำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้ได้รับคัดเลือกรำยใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับ ตำแหน่ ง หรือ กำรตรวจสอบข้อมูล ที่เกี่ ยวข้องกับ ประวัติท ำงคดีอ ำญำและพิ จำรณำเกี่ย วกั บ
กำรเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีว่ำเป็นผู้ไม่เหมำะสมเข้ำรับรำชกำรตำรวจ หรือ
กรณีอื่นใดไม่ครบถ้วนตรงตำมประกำศรับสมัครหรือไม่ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่กำหนด
จะถื อว่ำเป็ นผู้ขำดคุณสมบั ติและหมดสิทธิ ในกำรคั ดเลือกครั้งนี้ และหำกได้ รับกำรบรรจุเป็ นนักเรียน
นำยสิบตำรวจ หรือได้รับกำรแต่งตั้งไปแล้ว จะต้องถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรโดยต้นสังกัด
/9. เบ็ดเตล็ด...

-119. เบ็ดเตล็ด
๙.๑ ตำรวจภูธรภำค 4 สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ดำเนินกำรคัดเลือก ในรูปคณะกรรมกำร
ทุกขั้นตอน โดยยึดหลักควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมโปร่งใส ควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรม ทั้งนี้ในแต่ละ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรสอบได้กำหนดมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตไว้อย่ำงรอบคอบ รัดกุม จึงไม่มีผู้ใดสำมำรถ
ให้ควำมช่วยเหลือให้สอบได้ อย่ำหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้สอบได้
หำกพบเห็นกำรกระทำที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตหรือทรำบว่ำมีผู้ ใดกระทำกำรทุจริตดังกล่ำว ให้รีบแจ้ง
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 4 ทรำบโดยด่วนที่ หมำยเลขโทรศัพท์ 0 4346 5739 เพื่อจะได้ดำเนินกำร
ตำมระเบียบและกฎหมำย
ส่วนกรณีที่มีเหตุสงสัยหรือจะหำรือเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรรับสมัคร
สอบคัด เลือ กครั้งนี้ ให้ติด ต่อ สอบถำมได้โ ดยตรงที่ รองผู้กำกับ กำร ฝ่ำยอำนวยกำร ศูน ย์ฝึก อบรม
ตำรวจภูธรภำค 4 หมำยเลขโทรศัพท์ 08 9808 9115
๙.2 ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบข้อเขียน และกำรทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
ให้เ ป็น ไปตามผนวก ช. ท้า ยประกาศนี ้ และหำกตรวจพบว่ำ ผู้ใ ดปฏิบ ัต ิผ ิด ไปจำกระเบีย บฯนี้
ไม่ว่ำจะด้วยวิธีกำรใดก็ตำม จะถูกตัดสิทธิจำกกำรเข้ำสอบหรือจะถือว่ำสอบไม่ผ่ำนทุกขั้นตอน แล้วแต่กรณี
และหำกมีผู้กระทำกำรทุจริตในกำรสอบจะดำเนินกำรทำงกฎหมำยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกที่ทุจริตการสอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบ
เข้ารับราชการมาก่อนหรือในครั้งนี้ จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการตารวจ
หรือเข้ารับราชการอื่นใดได้อีกตลอดไป
๙.3 ด้วยปรำกฏว่ำในกำรสอบข้อเขียนครั้งที่ผ่ำนๆมำ มีผู้ระบำยรหัสชุดข้อสอบ
ในกระดำษคำตอบผิดพลำดเป็นจำนวนมำก ทำให้เสียสิทธิในกำรสอบ จึงให้ระมัดระวังและตรวจสอบ
การระบายรหัสชุดข้อสอบให้ถูกต้อง ตำมตัวอย่ำงในผนวก ช. ท้ายประกาศนี้
9.4 ต ำรวจภู ธรภำค 4 ขอสงวนสิ ท ธิ ก ำรประกำศแก้ ไข เปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม เติ ม
รำยละเอียดหรือเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือกำรยกเลิกประกำศขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งหมด
ในระหว่ำงกำรดำเนิ น กำรคัดเลือกครั้งนี้ได้ต ำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และควำมจำเป็น หรือ
เป็นไปตำมที่ผู้ดำเนินกำรคัดเลือกกำหนด และขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีควำมจำเป็นและต้องกำรกำลั งพล
ในกำรปฏิ บั ติ งำน รวมทั้ งมี ต ำแหน่ งและอั ตรำเงินเดื อนในกำรบรรจุ และแต่ งตั้ งเพิ่ มเติ ม อำจประกำศเพิ่ มเติ ม
จำนวนอัตรำรับสมัครได้ตำมที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติอนุมัติอัตรำเพิ่มเติมภำยหลังจำกกำรประกำศ
รับสมัครนี้แล้วได้ในทุกขั้นตอน
/๙.5 ประกำศต่ำง ๆ...

-12๙.5 ประกำศต่ำง ๆ ของตำรวจภูธรภำค 4
ซึ่งเกี่ยวกับกำรคัดเลือกครั้งนี้
จะประกำศให้ ท ร ำ บ ท ำ ง อิ น เต อ ร์ เ น็ ต เว็ บ ไ ซ ต์ www.training.p4.police.go.th แ ล ะ
www.policeadmission.org และจะปิ ด ประกำศไว้ ที่ ห น่ วยรับ สมั ค ร จึ งเป็ น หน้ ำที่ ข องผู้ส มั ค รที่
จะต้องสนใจติดตำมและปฏิบัติให้ถูกต้องตำมประกำศที่กำหนด จะอ้ำงว่ำไม่ทรำบประกำศในภำยหลังมิได้
ส่วนกำรให้ข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจำกประกำศของตำรวจภูธรภำค 4 ไม่ว่ำทำงระบบอินเตอร์เน็ตหรือทำง
ระบบกำรสื่อสำรใดๆ ถือเป็นกำรประชำสัมพันธ์และอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สมัครสอบเท่ำนั้น
สาหรับผู้สมัครคัดเลือกที่ประสงค์จะตรวจสอบผลการสอบในขั้นตอนใด ให้ยื่นคาขอ
เพื่อขอทราบผลการสอบได้ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันประกาศผลการสอบในแต่ละขั้นตอน เป็นต้นไป
กรณีที่มีผู้สมัครคัดเลือกหรือผู้ใดประสงค์จะโต้แย้งประกาศรับสมัคร ให้ยื่นคาโต้แย้ง
ได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 4 ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป หากพ้นกาหนด
ไม่ มี ผู้ หนึ่ งผู้ ใดจะใช้ สิ ทธิ ในการโต้ แย้ งดั งกล่ าว ถื อว่ ายอมรั บในข้ อก าหนดและเงื่ อนไขตามที่ ระบุ
ในประกาศรับสมัครฉบับนี้ทุกประการ
ประกำศ ณ วันที่

พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕9
พลตำรวจตรี
( จตุพล ปำนรักษำ )
รักษำรำชกำรแทน ผู้บัญชำกำรตำรวจภูธรภำค 4

ผนวก ก.
หน้ำ ๑ ใน ๒ หน้ำ

ท้ายประกาศ ตารวจภูธรภาค 4 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9
-------------------------------------------ผู้สมัครสอบที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนด
ดังนี้
๑. มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด
๒. เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. ไม่ เ ป็ น ข้ ำ รำชกำรกำรเมื อ ง ผู้ ดำรงตำแหน่ ง ทำงกำรเมื อ ง สมำชิ ก สภำท้ อ งถิ่ น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น
๔. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในพรรคกำรเมือง
๕. ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ ำ งถู ก สั่ ง พั ก รำชกำร หรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจำกรำชกำรไว้ ก่ อ น
ตำมพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น
๖. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๘. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ควำมผิดที่กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
๙. ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจำกรั ฐ วิ ส ำหกิ จ หรื อ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ
1๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพรำะกระทำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัติ
ตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระทำผิดวินัย ตำมพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร
๑๓. ถ้ำเป็นผู้มีภูมิลำเนำอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร ต้องลงบัญชี
ทหำรกองเกิน (ตำมเกณฑ์อำยุที่กำหนด) ตำมกฎหมำยนั้นแล้ว
ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
1) ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร
กองประจาการ (ทหารเกณฑ์)
2) ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหาร และจะต้อง
เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ. 2559
3) ผู้ที่มีอายุครบ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2559 และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก
เป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหาร ในปี พ.ศ. 2560
4) ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก
ทางทหารตามกาหนด
/(สาหรับผู้...

ผนวก ก.
หน้ำ 2 ใน 2 หน้ำ

ท้ายประกาศ ตารวจภูธรภาค 4 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9
-------------------------------------------สาหรับผู้ที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปี
ถึง 19 ปี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) ที่จะเข้ารับการตรวจเลือก
เป็นทหารเกณฑ์ในปี พ.ศ. 2561 และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับ
ราชการทหาร สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้
๑4. ไม่เป็นผู้มีสำยตำผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖)
๑5. ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
๑6. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปำน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย
ซึ่งมีขนำดใหญ่หรือมำกจนแลดูน่ำเกลียด
๑7. ไม่เป็นโรคหรืออำกำรใด ตามผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
หมายเหตุ 1. ผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจวินิจฉัยเป็นที่สุด
2. กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา จะต้อง
ชาระเงินตามที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกาหนด เป็นจานวนเงิน 100 บาท และกรณี
ที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต จะต้องชาระเงินตามที่ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกาหนด (เป็นเงินจานวนไม่เกิน 1,620บาท) โดยทั้งสองกรณี จะไม่มีสิทธิ
เรียกเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ

--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
( ภัทรำวุธ เอือ้ มศศิธร )
ผู้บงั คับกำรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 4
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-------------------------------------------ผู้สมัครสอบต้องไม่เป็นโรคหรืออาการ ดังนี้
๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
๑.๑ ศีรษะและหน้ำผิดรูปจนดูน่ำเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตต่ำง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปำก หรือ จมูก เช่น ปำก หรือ จมูกแหว่ง
ริมฝีปำกแบะ เชิด หรือหุบไม่ลงจนน่ำเกลียด
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
๑.๔ แขนขำ
๑.๔.๑ ยำวไม่เท่ำกันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชดั เจน
๑.๔.๒ โค้งเข้ำหรือโค้งออก
๑.๔.๓ บิดเก
๑.๕ มือหรือเท้ำ
๑.๕.๑ บิดเก
๑.๕.๒ นิว้ มือหรือนิ้วเท้ำด้วน
๑.๕.๓ นิว้ มือหรือนิ้วเท้ำ มีจำนวนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำปกติ
๑.๕.๔ นิว้ บิดเกและทำงำนไม่ถนัด
๑.๕.๕ ช่องระหว่ำงนิว้ มือหรือนิ้วเท้ำติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเท้ำผิดรูปจนดูน่ำเกลียด
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะทีต่ ิดต่อกับข้อนัน้ ใช้กำรไม่ได้
๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ
๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจำกกระดูกหรือกล้ำมเนื้อพิกำร
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น
๒.๖ เท้ำปุก ( CLUB FOOT )
๒.๗ กระดูกอักเสบ ( OSTEOMYELITIS )
๒.๘ กระดูกหัก ต่อไม่ตดิ หรือติดแล้วแต่มีควำมพิกำรผิดรูป
๒.๙ กล้ำมเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ
/๓. ผิวหนัง…
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-------------------------------------------๓. ผิวหนัง
๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่นำ่ รังเกียจแก่ผู้อื่น
๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยำกต่อกำรรักษำ
๓.๓ เนือ้ งอก (NEOPLASM) ทีห่ น้ำ มีขนำดวัดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตัง้ แต่หำ้ เซนติเมตรขึน้ ไป
๓.๔ คนเผือก
๔. ตา หู คอ จมูก
๔.๑ ตำเหล่จนปรำกฏเห็นได้ชัด
๔.๒ ต้อกระจก
๔.๓ แผลเป็นทีต่ ำหรือกระจกตำดำขุน่ จนสำมำรถตรวจพบได้ดว้ ยตำเปล่ำ
๔.๔ ลูกตำสั่น
๔.๕ หนังตำตก หรือหนังตำม้วนออกนอก หรือหนังตำม้วนเข้ำใน
๔.๖ หนังตำแหว่งจนเสียรูป
๔.๗ หนังตำปิดไม่สนิท
๔.๘ ถุงน้ำตำอักเสบเรื้อรัง
๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้ำไปในลูกตำดำเกินกว่ำหนึ่งมิลลิเมตร
๔.๑๐ ตำโปนจนเห็นได้ชดั แลดูน่ำเกลียด
๔.๑๑ ต้อหิน
๔.๑๒ ช่องหนังตำ (PALPEBRAL FISSURE) กว้ำงไม่เท่ำกันจนดูนำ่ เกลียด
๔.๑๓ เคยผ่ำตัดกระดูกมำสตอยด์ออกทั้งหมด
๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยนิ ตำมปกติพิกดั
๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสำมของเส้นผ่ำศูนย์กลำง
๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรือ้ รัง
๕. ฟัน
๕.๑ ฟันผุมำกหลำยซี่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
๕.๒ มีรำกฟันเหลืออยู่ในช่องปำกมำกกว่ำสำมซี่
๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่ำห้ำซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนทีเ่ รียบร้อยแล้ว
๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอำกำรได้ชัดเจน
๕.๕ กำรขบฟันผิดปกติอย่ำงมำกจนขัดต่อกำรเคี้ยวอำหำรหรือทำให้รูปลักษณ์ของใบหน้ำ
เปลี่ยนไปอย่ำงเห็นได้ชัด
/๖. ระบบหัวใจ...
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-------------------------------------------๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่ำหนึ่งร้อยสิบครั้งต่อนำที หรือช้ำกว่ำสี่สิบห้ำครั้งต่อนำที หรือมี เอ.วี.บล้อค
( A.V.BLOCK ) หรือเต้นผิดปกติชนิดออร์คิวล่ำร์ไฟบริลเลชั่น หรือออร์คิวล่ำร์ ฟลัตเตอร์
๖.๒ ควำมดันเลือดสูงกว่ำ ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.๓ ลักษณะแสดงทำง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
๖.๔ หัวใจมีขนำดโตมำกผิดปกติ
๖.๕ หัวใจพิกำรแต่กำเนิด
๖.๖ หัวใจวำยและมีเลือดคัง่
๖.๗ เสียงของหัวใจ ( รัว่ /ตีบ ) ผิดปกติ ( ORGANIC MURMUR )
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
๖.๙ หลอดเลือดดำขอดอยูท่ ี่ถุงอัณฑะ ขำ หรือแขน ซึ่งเป็นมำกจนเห็นได้ชัด
๗. ระบบหายใจ
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
๗.๓ มีนำ้ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยือ่ หุ้มปอด
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตรำย
๗.๕ โรคหืด
๗.๖ ปอดอักเสบ
8. ระบบทางเดินอาหาร
8.1 ตับหรือม้ำมโต ซึ่งตรวจพบโดยกำรใช้มือคลำ
8.2 ตับแข็ง
8.3 ฝีที่ตบั
8.4 ดีซ่ำน
8.5 ท้องมำน
8.6 รูแผลเรื้อรังจำกฟีสตูลำ หรือไซนัสที่ผนังหน้ำท้อง
8.7 ไส้เลือ่ นทุกชนิด
8.8 ริดสีดวงทวำรหนักที่เห็นได้ชดั
8.9 ทวำรหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ำยของลำไส้ปลิน้ ออกมำนอกทวำรหนัก
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 องคชำติถูกตัดหรือขำด
๙.๔ ถุงน้ำที่ลกู อัณฑะ
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ
๙.๖ กำมโรค
๙.๗ กะเทย ( HERMAPHRODISM )
๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ
๙.๙ หนังหุม้ ปลำยอวัยวะเพศตีบแคบ
๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รบั กำรผ่ำตัดรักษำมำแล้ว
๑๐. ระบบจิตประสาท
๑๐.๑ โรคจิต ( PSYCHOSIS ) ทุกประเภท
๑๐.๒ โรคประสำทอย่ำงรุนแรง
๑๐.๓ เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชดั หรือพูดติดอ่ำง
๑๐.๔ ปัญญำอ่อนหรือภำวะสมองเสื่อม
๑๐.๕ อัมพำตหรือกำรเคลือ่ นไหวผิดปกติ
๑๐.๖ โรคลมชัก ( EPILEPSY )
๑๑. เบ็ดเตล็ด
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ ( THYROTOXICOSIS )
๑๑.๒ โรคเก๊ำท์
๑๑.๓ โรคอ้วนพีจำกต่อมไทรอยด์ผดิ ปกติ ( MYXEDEMA )
๑๑.๔ เบำหวำน
๑๑.๕ ร่ำงกำยโตผิดปกติ ( ACROMEGALY )
๑๑.๖ โรคอ้วนพี ( OBESITY ) ซึ่งมีดัชนีควำมหนำของร่ำงกำย ( BODY MASS INDEX )
ตัง้ แต่สำมสิบห้ำกิโลกรัมต่อตำรำงเมตรขึ้นไป
๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกำเนิดเลือด ( DISEASES OF BLOOD AND BLOOD
FORMING ORGANS ) ผิดปกติอย่ำงถำวร และอำจเป็นอันตรำย
/๑๑.๘ โรคติดเชือ้ ...
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-------------------------------------------๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจำกปำรำสิต
๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน ( LEPROSY )
๑๑.๘.๒ โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่สงั คม
๑๑.๘.๓ โรคคุดทะรำด หรือรองพื้น ( YAWS )
๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอำกำรรุนแรง ซึ่งไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้
๑๑.๘.๕ โรคเอดส์
๑๑.๙ เนื้องอก
๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่ร้ำยที่มีขนำดใหญ่
๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ำยไม่ว่ำจะเป็นที่อวัยวะใด
๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ
เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตารวจ
หมายเหตุ
1. โรคหรืออาการดังกล่าวตาม ผนวก ข. ข้อ 1 - 14 เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
แพทย์โรงพยาบาลตารวจเป็นผู้กาหนด ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็น
ข้าราชการตารวจ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรือ
อาการตามที่ ก าหนดไว้ ถื อ ว่ า ผ่ า น ผู้ ที่ เป็ น โรคหรื อ อาการตามที่ ก าหนดไว้ ถื อ ว่ า ไม่ ผ่ า นและ
ผลการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด
3. กรณี ผู้ ส มัครสอบที่จ ะมาเข้ ารับการตรวจร่างกายตามกาหนดและเป็น ผู้ที่ เคยมี
ประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคหรืออาการในผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้ มาก่อน
และหายเป็นปกติแล้วก่อนถึงกาหนดการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ
ตามการสอบแข่งขันครั้งนี้ ให้นาประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติก่อน
วัน ตรวจร่างกายดั งกล่ าว แล้ วน ามายื่น ในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพื่ อให้ผ ลการวินิจฉั ย
การตรวจโรคหรืออาการตามกาหนด เป็นไปโดยถูกต้องและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง
4. สาหรับผู้ที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกายให้ดาเนินการยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน
ระยะเวลาที่การประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายกาหนดไว้เท่านั้น (ตามข้อ 3.3.3 4))
โดยคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจจะรับเรื่องอุทธรณ์เฉพาะกรณีผู้สมัครสอบที่มีหลักฐานเอกสาร
เกี่ยวกับการรักษาโรคหรืออาการดังกล่าวที่หายเป็นปกติแล้ว ก่อนถึงกาหนดตรวจร่างกายตามข้ อ 3 แต่ไม่ได้
นามายื่นในขั้นตอนการตรวจร่างกาย เท่านั้น ส่วนกรณีที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจจะเรียกตัว
ผู้อุทธรณ์มาตรวจเพิ่มเติมหรือไม่ เป็นอานาจของคณะกรรมการแพทย์เป็นผู้พิจารณา แล้วแต่กรณี
5. คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ ไม่รับผลการตรวจจากสถาบันการแพทย์อื่นใด
และไม่รับผลการตรวจใดๆ ที่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจเป็นผู้ตรวจ
ในช่วงที่หน่วยสอบกาหนดระยะเวลาไว้ในการตรวจร่างกายของการสอบคัดเลือกครั้งนี้
/6. รายละเอียด...
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-------------------------------------------6. รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจร่างกายเพิ่ มเติ มคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาล
ตารวจ ในข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11
๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
1.1 ศีรษะและหน้ำผิดรูปดูจนน่ำเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตต่ำง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปำก หรือ จมูก
เช่น ปำก หรือ จมูกแหว่ง ริมฝีปำกแบะ เชิด หรือหุบไม่ลง
- รวมถึงควำมผิดปกติชนิดเพดำนโหว่
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
- กำรขยับของคอหรือไหล่ หำกเป็นน้อยขยับได้ปกติ ให้ถือว่ำ ผ่าน
- หำกเป็นมำก เห็นชัดเจนและขยับได้ไม่เต็มที่ ก้ม เงย หมุนเอียงคอ
ขยับไหล่ยกได้ไม่สุด เกำหลังได้ไม่ถึงกลำงหลัง ให้ถือว่ำ ไม่ผ่าน
๑.๔ แขน ขำ
๑.๔.๑ ยำวไม่เท่ำกันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน
- ขำยำวไม่เท่ำกัน ห่ำงกันเกิน ๒ เซนติเมตร และเดินกะเผลกชัด
วัดโดยนอนวัดจำกสะดือไปยังตำตุม่ ด้ำนในทัง้ ๒ ข้ำง ต้องนอนตัวตรง
ไม่บดิ เอียง
- แขนยำวไม่เท่ำกัน ห่ำงกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจำก
กระดู กหั วไหล่ (Acromion) ถึ งปลำยนิ้ วกลำง ขณะที่ ข้ อไหล่ หุ บเข้ ำ
และข้ออื่นอยู่ในท่ำกลำง (Neutral Zero Position)
๑.๔.๒ โค้งเข้ำหรือโค้งออก
- เข่ ำโค้ งออก เข่ ำโกง ประมำณควำมกว้ ำง ๔ นิ้ ว มื อ
(7 - 8 เซนติเมตร) ยืนตรง ฝ่ำมือ ๔ นิ้ว สอดผ่ำนได้
- เข่ำชิด ปลำยเท้ำจะห่ำง ( Valgus Knee ) หำกห่ำงกัน
เกิน ๔ นิ้วมือ (7 - 8 เซนติเมตร) ที่ตำตุ่มด้ำนใน
- แขนคอก ( Cubitus Varus )
1.4.3 บิดเก
๑.๕ มือหรือเท้ำ
๑.๕.๑ บิดเก
- โดยดูจำกกำรทำงำนของมือและเท้ำ มือกำแบ
กระดกข้อมือ ทำวันทยหัตถ์ไม่ได้
๑.๕.2 นิ้วมือหรือนิว้ เท้ำด้วน
๑.๕.3 นิ้วมือหรือนิว้ เท้ำ มีจำนวนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำปกติ
/๑.๕.4 นิว้ บิดเก...
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-------------------------------------------๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทำงำนไม่ถนัด
- โดยดูจำกกำรทำงำนของมือและเท้ำ มือกำแบ กระดก
ข้อมือ ทำวันทยหัตถ์ไม่ได้
๑.๕.5 ช่องระหว่ำงนิ้วมือหรือนิว้ เท้ำติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเท้ำผิดรูป
- กรณีเดินแบะอย่ำงหนึ่ง และเท้ำแบนไม่มีอุ้งเท้ำ
ซึ่งเป็นแบบติดแข็ง (Rigid type)
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
๒.1 ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้กำรไม่ได้
2.2 ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ
2.3 ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
2.4 คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจำกกระดูกหรือกล้ำมเนื้อพิกำร
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น
- Scoliosis ใช้กำรยืน ก้มตัว ให้ลำตัวขนำนกับพื้น แล้วดูว่ำหลังบิดนูน
ขึ้นผิดปกติหรือไม่
- กรณีเอกซเรย์ หำกพบ Scoliosis ที่มีมมุ มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 15 องศำ
ให้ถือว่ำไม่ผา่ น
2.6 เท้ำปุก (CLUB FOOT)
2.7 กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)
2.8 กระดูกหัก ต่อไม่ตดิ หรือติดแล้วแต่มคี วำมพิกำรผิดรูป
2.9 กล้ำมเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ
3. ผิวหนัง
3.1 โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่นำ่ รังเกียจแก่ผู้อื่น
- รวมถึงเนื้องอกเล็กๆ เป็นปุ่มๆ ที่ผิวหนัง (MOLLUSCUM
CONTAGIOSUM)
- กรณีแผลเป็น (คีลอยด์) ไฝ ปำน รอยสัก ตำมส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย
รวมกันมีขนำดเกิน 16 ตำรำงเซนติเมตร
3.2 แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยำกต่อกำรรักษำ
3.3 เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้ำ มีขนำดวัดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่
ห้ำเซนติเมตรขึ้นไป
3.4 คนเผือก
/4. ตา หู คอ จมูก...
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-------------------------------------------4. ตา หู คอ จมูก
๔.๑ ตำเหล่จนปรำกฏเห็นได้ชัด
๔.๒ ต้อกระจก
๔.๓ แผลเป็นที่ตำหรือกระจกตำดำขุ่น จนสำมำรถตรวจพบได้ด้วยตำเปล่ำ
๔.๔ ลูกตำสั่น (Nystagmus)
๔.๕ หนังตำตก หรือหนังตำม้วนออกนอก หรือหนังตำม้วนเข้ำใน
๔.๖ หนังตำแหว่งจนเสียรูป
๔.๗ หนังตำปิดไม่สนิท
๔.๘ ถุงน้ำตำอักเสบเรื้อรัง
๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้ำไปในลูกตำดำเกินกว่ำหนึ่งมิลลิเมตร
๔.๑๐ ตำโปนจนเห็นได้ชดั แลดูน่ำเกลียด
๔.๑๑ ต้อหิน
๔.๑๒ ช่องหนังตำ (PALPEBRAL FISSURE) กว้ำงไม่เท่ำกันและควำม
กว้ำงต่ำงกันมำก
๔.๑๓ เคยผ่ำตัดกระดูกมำสตอยด์ออกทั้งหมด
๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยนิ ตำมปกติพิกดั
๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสำมของเส้นผ่ำศูนย์กลำง
๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรือ้ รัง
5. ฟัน
5.1 ฟันผุมำกหลำยซี่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
- ฟันผุตั้งแต่ 5 ซีข่ ึ้นไป
๕.๒ มีรำกฟันเหลืออยู่ในช่องปำกมำกกว่ำสำมซี่
๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่ำห้ำซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนทีเ่ รียบร้อยแล้ว
๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอำกำรได้ชัดเจน
๕.๕ กำรขบฟันผิดปกติอย่ำงมำกจนขัดต่อกำรเคี้ยวอำหำรหรือทำให้รูปลักษณ์
ของใบหน้ำเปลี่ยนไปอย่ำงเห็นได้ชัด
/๖. ระบบหัวใจ...
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-------------------------------------------๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่ำ 110 (หนึ่งร้อยสิบ) ครัง้ ต่อนำที หรือช้ำกว่ำ 45 (สี่สิบห้ำ)
ครั้งต่อนำที หรือมี เอ.วี.บล็อค (AV BLOCK) หรือเต้นผิดปกติชนิด
เอเทรียลไฟบริลเลชัน่ หรือเอเทรียลฟลัตเตอร์
๖.๒ ควำมดันเลือดสูงกว่ำ ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.๓ ลักษณะแสดงทำง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
๖.๔ หัวใจมีขนำดโตมำกผิดปกติ
๖.๕ หัวใจพิกำรแต่กำเนิด
๖.๖ หัวใจวำยและมีเลือดคัง่
๖.๗ เสียงของหัวใจ ( รัว่ /ตีบ ) ผิดปกติ ( ORGANIC MURMUR )
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
๖.๙ หลอดเลือดดำขอดอยู่ทถี่ ุงอัณฑะ ขำ หรือแขน ซึง่ เป็นมำกจนเห็นได้ชดั
๗. ระบบหายใจ
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
๗.๓ มีนำ้ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยือ่ หุ้มปอด
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตรำย
- พบควำมผิดปกติของภำพรังสีปอดทุกระยะ
๗.๕ โรคหืด
๗.๖ ปอดอักเสบ
- ผลภำพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้อยู่ในกำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรแพทย์
โรงพยำบำลตำรวจ
8. ระบบทางเดินอาหาร
8.1 ตับหรือม้ำมโต ซึ่งตรวจพบโดยกำรใช้มือคลำ
8.2 ตับแข็ง
8.3 ฝีที่ตบั
8.4 ดีซ่ำน
8.5 ท้องมำน
8.6 รูแผลเรื้อรังจำกฟีสตูลำ หรือไซนัสที่ผนังหน้ำท้อง
8.7 ไส้เลือ่ นทุกชนิด
8.8 ริดสีดวงทวำรหนักที่เห็นได้ชดั
8.9 ทวำรหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ำยของลำไส้ปลิ้นออกมำนอกทวำรหนัก
8.10 ฝีคัณฑสูตร
/๙. ระบบทางเดิน…
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-------------------------------------------๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
- ผลกำรตรวจปัสสำวะมีไข่ขำว (ALBUMIN) หรือน้ำตำล
๙.๒ นิว่ ที่ไตหรือท่อไต
๙.๓ องคชำติถูกตัดหรือขำด
๙.๔ ถุงน้ำที่ลกู อัณฑะ
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ
๙.๖ กำมโรค
๙.๗ กะเทย ( HERMAPHRODISM )
๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ
- ให้รวมถึงฉีดหรือทำสิ่งผิดธรรมชำติที่อวัยวะเพศ
- ให้รวมถึงกำรฉีดสำรน้ำมันหรือสำรสังเครำะห์อนื่ ใด เข้ำไปใน
อวัยวะอื่นใดในร่ำงกำย
๙.๙ หนังหุม้ ปลำยอวัยวะเพศตีบแคบ
- ยกเว้นจะได้รับกำรผ่ำตัดรักษำมำแล้ว
๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รบั กำรผ่ำตัดรักษำมำแล้ว
๑๐. ระบบจิตประสาท
๑๐.๑ โรคจิต ( PSYCHOSIS ) ทุกประเภท
๑๐.๒ โรคประสำทอย่ำงรุนแรง
๑๐.๓ เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชดั หรือพูดติดอ่ำง
๑๐.๔ ปัญญำอ่อนหรือภำวะสมองเสื่อม
๑๐.๕ อัมพำตหรือกำรเคลือ่ นไหวผิดปกติ
๑๐.๖ โรคลมชัก ( EPILEPSY )
/๑๑. เบ็ดเตล็ด…
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-------------------------------------------๑๑. เบ็ดเตล็ด
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ ( THYROTOXICOSIS )
- ให้ใช้กำรตรวจทำงคลินิกและประวัติกำรรักษำ โดยไม่จำเป็นต้องเจำะ
Thyroid Function Test เว้นแต่หำกอำกำรไม่ครบ ให้ยืนยันผลกำรวินิจฉัย
ด้วยกำรเจำะ Thyroid Function Test ได้
๑๑.2 โรคเก๊ำท์
๑๑.๓ โรคอ้วนพีจำกต่อมไทรอยด์ผดิ ปกติ ( MYXEDEMA )
- รวมถึงเต้ำนมผิดปกติในผู้ชำย ( Gynecomastia ) และควำม
ผิดปกติต่ำงๆ ซึ่งเกิดจำกควำมผิดปกติทำงฮอร์โมนทำงร่ำงกำย
๑๑.4 เบำหวำน
๑๑.๕ ร่ำงกำยโตผิดปกติ ( ACROMEGALY )
๑๑.๖ โรคอ้วนพี ( OBESITY ) ซึ่งมีดัชนีควำมหนำของร่ำงกำย ( BODY
MASS INDEX ) ตั้งแต่สำมสิบห้ำกิโลกรัมต่อตำรำงเมตรขึ้นไป
๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกำเนิดเลือด ( DISEASES OF BLOOD
AND BLOOD FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่ำงถำวร และอำจเป็นอันตรำย
- โรคโลหิตจำง (Anemia) มีฮีโมโกลบินน้อยกว่ำ 9 g/dl ในผู้หญิง
และน้อยกว่ำ 10 g/dl ในผูช้ ำย หรือ
- ควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง ( CBC ) พบควำมผิดปกติของ
ลัก ษณะเม็ ด เลื อดแดง ( Abnormal Red Blood Cell Morphology)
ขนำดของเม็ดเลือดแดง (MCV) น้อยกว่ำ 60 fl ทั้งนี้ให้อยู่ในกำรวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ
/๑๑.๘ โรคติดเชือ้ ...
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-------------------------------------------๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจำกปำรำสิต
๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน ( LEPROSY )
๑๑.๘.๒ โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่สังคม
๑๑.๘.๓ โรคคุดทะรำด หรือรองพื้น ( YAWS )
๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรือ้ รังระยะแสดงอำกำรรุนแรง ซึง่ ไม่สำมำรถ
รักษำให้หำยขำดได้
๑๑.๘.๕ โรคเอดส์
๑๑.๙ เนื้องอก
๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่รำ้ ยที่มขี นำดใหญ่
๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ำยไม่ว่ำจะเป็นที่อวัยวะใด
๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ
เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตารวจ
------------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
( ภัทรำวุธ เอือ้ มศศิธร )
ผู้บงั คับกำรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 4
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-------------------------------------------หน่วยที่เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
1) ตารวจภูธรภาค 1 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 1 เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบลหนองยำว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 3622 5225 www.policetraining1.org
2) ตารวจภูธรภาค 2 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 2 เลขที่ 102 หมู่ 8 ตำบลบ้ำนสวน
อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี 20000 หมำยเลขโทรศั พ ท์ 0 3827 8200-2 www.p2.go.th
3) ตารวจภูธรภาค 3 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 3 เลขที่ 41 หมู่ 13 ถนนสุรนำรำยณ์
ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัด นครรำชสีมำ 30000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 4437 1388 - 9
www.policetrainp3.com
4) ตารวจภูธรภาค 4 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 4 เลขที่ 272 หมู่ 14 ถนนมิตรภำพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 4346 5739 หมำยเลข
โทรสำร 0 4346 5745 www.training.p4.police.go.th
5) ตารวจภูธรภาค 5 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 เลขที่ 145 หมู่ 13 ถนนลำปำง-เชียงใหม่
ตำบลปงยำงคก อำเภอห้ำ งฉัต ร จัง หวัด ลำปำง 52190 หมำยเลขโทรศัพ ท์ 0 5482 9882,
0 5482 9600 www.policetraining5.com
6) ต ารวจภู ธ รภาค 6 ที่ ศู น ย์ ฝึ ก อบรมต ำรวจภู ธ รภำค 6 เลขที่ 837 หมู่ 10 ต ำบล
นครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 5622 1201 - 5
http://adm_school6.education.police.go.th
7) ตารวจภู ธ รภาค 7 ที่ ศู น ย์ ฝึ ก อบรมตำรวจภู ธ รภำค 7 เลขที่ 109 ถนนข้ ำ งวั ง
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมื อง จังหวัด นครปฐม 73000 หมำยเลขโทรศั พ ท์ 0 3425 4312
www.school.police7.go.th
8) ตารวจภูธรภาค 8 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 8 เลขที่ 101 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล
ตำบลมะขำมเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 7740 542๓-๕
http://school8.education.police.go.th
9) ตารวจภู ธ รภาค 9 ที่ กองบั ง คั บ กำรอำนวยกำร ถนนแหล่ ง พระรำม อำเภอเมื อ ง
จังหวัดสงขลำ 90000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 7431 1161, 0 7432 2286 www.p9.police.go.th
/10) ศูนย์ปฏิบัติการ…
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-------------------------------------------10) ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติกำรตำรวจ
จั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้ 53 ถนนสุ ข ยำงค์ ต ำบลสะเตง อ ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ยะลำ 95000
หมำยเลขโทรศัพท์ 0 7321 2870, 08 7477 2589 https://sites.google.com/site/trainningsbp/
11) กองบั ญ ชาการตารวจนครบาล ที่ กองบั ญ ชำกำรตำรวจนครบำล ที่ ศู น ย์ ฝึ ก อบรม
กองบัญชำกำรตำรวจนครบำล 323 ถนนศรีอยุธยำ แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมำยเลขโทรศัพท์
0 2280 5187, 09 8990 8949 www.ตำรวจนครบำล.com
๑2) กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เลขที่ 1279 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ
10400 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2279 8250-9, 0 279 9520-34, 0 2278 8000 www.bpp.go.th
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
( ภัทรำวุธ เอือ้ มศศิธร )
ผู้บงั คับกำรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 4
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-------------------------------------------รายละเอียดการให้รหัสประจาตัวสอบแก่ผู้สมัครสอบ
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
นสต.1

หมายเหตุ

ตัว อย่ าง รหั ส ประจ าตั วสอบ (รหัสประจำตัวสอบ ๙ หลัก แยกเป็ น เลข ๒ หลักแรก คือ หน่วยสอบ
เลขหลักที่ ๓ – ๔ คือ รหัสสำยสอบ และเลข ๕ หลักหลัง คือ กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์กำหนดให้
ผู้สมัครแต่ละคน)

110102004

030100001

100101015

หน่วยสอบ ภ.๓
หน่วยสอบ ศชต.
หน่วยสอบ บช.น.
สำยสอบ นสต.1
สำยสอบ นสต.1
สำยสอบ นสต.1
กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์
กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์
กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์
กำหนดให้ผู้สมัครแต่ละคน
กำหนดให้ผู้สมัครแต่ละคน
กำหนดให้ผู้สมัครแต่ละคน

--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
( ภัทรำวุธ เอือ้ มศศิธร )
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-------------------------------------------การยื่นหลักฐานเอกสาร
เอกสารฉบับจริงและหลักฐานต่างๆ ที่ผู้สอบผ่านข้อเขียนและได้รับการประกาศรายชื่อให้เข้าทดสอบ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ต้องนามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้
๑. ใบสมัคร จานวน 1 ฉบับ (สั่งพิมพ์จำกระบบอินเตอร์เน็ตเมื่อเป็นผู้มีรำยชื่อสอบผ่ำน
ข้อเขียนและให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง)
2. บัตรประจำตัวสอบ
3. บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ที่ไม่หมดอำยุ พร้อมสำเนำ
จานวน ๓ ฉบับ
4. ทะเบียนบ้ำนฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐำนอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้ำนตำมที่ทำงรำชกำรออกให้
พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ
5. ประกำศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยต้องมีข้อควำม
ระบุ ก ำรส ำเร็จ กำรศึ ก ษำ และวั น ที่ ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำจำกสถำนศึ ก ษำนั้ น ๆ ภำยในวั น ปิ ด รับ สมั ค ร
พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ
6. ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ และหำกเป็น
ภำษำต่ำงประเทศให้แปลเป็นภำษำไทยด้วยตนเอง หรือจำกสถำนศึกษำที่สำเร็จก็ได้ จานวน ๓ ฉบับ
7. หลักฐำนทำงทหำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
7.๑ ทหำรกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุด
ประจำตัวทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญำตลำ แบบ ๑ ที่อนุญำตให้ลำระหว่ำงรอรับ สด.๘
7.๒ ทหำรกองเกินที่ผ่ำนกำรตรวจเลือกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร
ให้ ใช้ ใบรับ รองผลกำรตรวจเลื อ กทหำรกองเกิน เข้ำรับ รำชกำรทหำรกองประจ ำกำร (แบบ สด.๔๓)
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ำรับกำรตรวจเลือก (อำยุยังไม่ถึง 20 ปี) ให้ใช้ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) ส่วนผู้ที่ได้ใช้สิทธิ
ผ่อนผันแล้วหรืออยู่ระหว่ำงกำรผ่อนผันเข้ำรับกำรตรวจเลือกเพื่อเข้ำรับรำชกำรทหำร ไม่รับสมัครสอบ
7.๓ ผู้สำเร็จกำรศึกษำวิชำทหำรชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐำนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้
7.๓.๑ หนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) ทีใ่ ช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหำรกองหนุน
ประเภทที่ ๑ หรือ
7.๓.๒ หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐำนะแสดงว่ำได้สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร
ชั้น ปีที่ ๓ ขึ้น ไป โดยมีห ลักฐำนประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหำรกองประจำกำรและเลขเครื่องหมำย
แสดงว่ำได้ปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือสำคัญนั้นแล้ว
/ในกรณีหนังสือ...
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-------------------------------------------ในกรณีหนั งสือประจำตัวแสดงวิทยฐำนะดังกล่ำวข้ำงต้น ยังไม่มีหลั กฐำนประทับ
วันขึ้นทะเบียนเป็นทหำรกองประจำกำร และเลขเครื่องหมำยแสดงว่ำได้ปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑
ให้ มีหนังสือรับรองจำกผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่ำขึ้นไปที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรนำปลดเป็นกองหนุ น
ประเภทที่ ๑ เป็นผู้รับรองว่ำอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรนำปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่กัน
8. หนังสือรับรอง ตามผนวก ซ. ท้ายประกาศนี้ จำนวน ๑ ฉบับ (เข้ำระบบอินเทอร์เน็ต
และสั่งพิมพ์แบบ) และสำเนำบัตรประจำตัวของผู้รับรอง จานวน ๑ ฉบับ
9. หลักฐำนอื่นๆ ถ้ำมี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ
10. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (เข้ำระบบอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้ำยประกำศ
รับสมัคร) เขียนรำยละเอียดด้วยลำยมือของตนเอง ตามผนวก ฌ. ท้ายประกาศนี้ จานวน 1 ฉบับ
หลั กฐานตามข้อ 3 - 7 และ ข้ อ 9 ต้องนาหลักฐานฉบับจริงไปแสดงให้ ครบถ้วน
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับที่นามายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “ สาเนาถูกต้อง ”
และลงลายมือชื่อไว้ สาหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ
สาหรับหลักฐานทุกฉบับทีผ่ สู้ มัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าทีถ่ ือเป็นเอกสิทธิ ของตารวจภูธรภาค 4
ที่จะดาเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร
ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่นาหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดหรือ
ยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
กาหนดการยื่นหลักฐานเพิ่มเติม จะประกาศพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ผู้ สมั ครสอบจะต้ องรั บผิ ดชอบในการตรวจสอบ และรั บรองตนเองว่ าเป็ นผู้ มี คุ ณสมบั ติ
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วนในกรณี
ที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการ
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือผู้ได้รับคัดเลือกสารอง แล้วแต่กรณี และหากมีกรณีนาเอกสารปลอมมาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่จะถูกดาเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
( ภัทรำวุธ เอือ้ มศศิธร )
ผู้บงั คับกำรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 4
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-------------------------------------------วิธีการคัดเลือก
การสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทาข้อสอบ 3 ชั่วโมง
๑. ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธสี อบข้อเขียน มีรำยละเอียดวิชำที่สอบ ดังนี้
๑.๑ ความสามารถทั่วไป
จำนวน 30 ข้อ
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรคิด เชิงเหตุผล ควำมคิด เชิงจำนวน โดยใช้ข้อมูลหรือ
ปัญหำทำงสังคม หรือทำงเศรษฐกิจ หรือทำงอื่นที่เหมำะสม กำรคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วย กำรใช้เหตุผล
เชิงตรรกะ อุปมำอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์ ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงจำนวน ประกอบด้วย คณิตศำสตร์
พื้ นฐำน ได้ แก่ กำรค ำนวณขั้ นพื้ นฐำน เปอร์ เซ็ นต์ ร้ อยละ กำรเที ยบบั ญ ญั ติ ไตรยำงศ์ กำรแก้ สมกำร
และอสมกำร เซต ตรรกศำสตร์ และสถิติพื้นฐำน ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ ตำรำง กรำฟ กำรหำค่ำกลำง
และกำรวัดกำรกระจำย
๑.๒ ภาษาไทย
จำนวน ๒๕ ข้อ
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำและควำมเข้ำใจภำษำ ได้แก่ ทักษะกำรใช้ภำษำด้ำนกำรอ่ำน
กำรเขียน และกำรสื่อสำรอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรใช้ถ้อยคำ สำนวน กำรใช้คำให้ตรงกับควำมหมำย กฎเกณฑ์
และควำมนิยม กำรจับใจควำม วิเครำะห์ควำม สรุปควำม หรือตีควำมจำกข้อควำมสั้นๆ หรือจำกบทควำม
กำรพิจำรณำเลือกใช้ภำษำ ในงำนเขียนรูปแบบต่ำง ๆ
๑.๓ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จำนวน 30 ข้อ
ทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรอ่ำนเพื่อจับใจควำม (Reading Comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary)
โครงสร้ำงของประโยคต่ำงๆ (Structure) หลักไวยำกรณ์ (Grammar) และกำรสนทนำ (Conversation)
เป็นต้น
๑.๔ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน ๒5 ข้อ
ทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่ ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบกำรทำงำนของคอมพิวเตอร์ กำรสื่อสำรข้อมูล และเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ทักษะกำรสื่อสำรข้อมูล
ผ่ำนเครือข่ำยต่ำง ๆ
๑.๕ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
จำนวน 20 ข้อ
ทดสอบควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ที่ประชำชนควรรู้
๑.6 สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ
ทดสอบควำมรูเ้ กี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรดำเนินชีวติ
ในสังคมและกำรปฏิบัตงิ ำน หลักธรรมำภิบำล และควำมรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียน
/2. การทดสอบ...
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-------------------------------------------2. การทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
2.1 ทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย แบ่งกำรทดสอบเป็น 2 กลุ่ม ตำมประเภทต่ำงๆ ดังนี้
2.1.1 กลุ่มที่ 1 แบ่งประเภทกำรทดสอบ ประกอบด้วย
(1) วิ่ง ระยะทำง 1,000 เมตร
ผู้ ทำเวลำไม่ เ กิน 4 นำที 55 วิน ำที ถื อว่ ำ ผ่ำ น
จึ ง จะมี สิ ทธิ เข้ ำ สอบขั้นตอนต่อไป
(2) ว่ายน้า ระยะทำง 25 เมตร
ผู้ทำเวลำไม่เกิน 30 วินำที ถือว่ำ ผ่ำน
จึงจะมีสิทธิเข้ำสอบขั้นตอนตำมข้อ 2.1.2 กลุ่มที่ 2 ต่อไป
2.1.2 กลุ่มที่ 2 แบ่งประเภทกำรทดสอบ ประกอบด้วย
(1) ยืนกระโดดไกล
ผู้ทำระยะได้ไม่น้อยกว่ำ 180 เซนติเมตร ถือว่ำ ผ่ำน
(2) วิ่งเก็บของ ระยะทำง 10 เมตร โดยกำรวิ่งไปเก็บของที่ระยะทำง 10 เมตร
จำนวน 2 รอบๆ ละ 1 ชิ้น
ผู้ทำเวลำไม่เกิน 13 วินำที ถือว่ำ ผ่ำน
(3) วิ่ง ระยะทำง 50 เมตร
ผู้ทำเวลำไม่เกิน 10 วินำที ถือว่ำ ผ่ำน
ตำมข้อ 2.1.2 ผู้เข้ำรับกำรทดสอบต้องเข้ำทดสอบสมรรถภำพทั้ง 3 ประเภท
ตำมที่กำหนดในข้อ (1) – (3) โดยต้องเป็น ผู้ท ดสอบผ่ำนเกณฑ์ 2 ใน 3 ของประเภทกำรทดสอบ
และหำกเข้ำทดสอบไม่ครบทั้ง 3 ประเภท จะถือว่ำเป็นผู้ไม่ผ่านกำรทดสอบ
2.2 กำรตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิตจำกคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ
ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออำกำรตำมที่กำหนดไว้ ถือว่ำผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรืออำกำรตำมที่กำหนดไว้ ถือว่ำ ไม่ผ่าน
และผลกำรตรวจร่ำงกำยของคณะกรรมกำรแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด
2.3 สอบสัมภำษณ์ จะเป็นกำรประเมินบุคคลเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่
ที่จะแต่งตั้งจำกพฤติกรรมที่ ป รำกฏ เช่น ควำมรู้ที่ อ ำจใช้ป ระโยชน์ ในกำรปฏิ บั ติ งำน ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย ทัศนคติ ควำมคิดริเริ่ม ปฏิภำณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่ำงอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยถือเป็นเกณฑ์กำรตัดสินว่ำ ผู้ที่คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์เห็นว่ำเหมำะสม
จึงจะถือว่ำ ผ่าน ผู้ที่คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์เห็นว่ำไม่เหมำะสมจะถือว่ำ ไม่ผ่าน
2.4 กำรตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ประวั ติ แ ละควำมประพฤติ ผู้ ที่ ค ณะอนุ ก รรมกำรพิ จ ำรณำ
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง และควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ำมีคุณสมบัติ
ประวั ติ แ ละควำมประพฤติ ห รื อ ชื่ อ เสี ย งเหมำะสมที่ จ ะเข้ ำ เป็ น ข้ ำ รำชกำรต ำรวจถื อ ว่ ำ ผ่ า น
ผูท้ ี่คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติทวั่ ไป คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง และควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
เห็นว่ำมีคุณสมบัติ ประวัติและควำมประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมำะสมที่จะเข้ำเป็นข้ำรำชกำรตำรวจถือว่ำไม่ผ่าน
/สำหรับผู้ที่...
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-------------------------------------------สำหรับผู้ที่มีประวัติทำงคดีอำญำ หรือต้องหำคดีอำญำ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ มีคำสั่งที่
189/2558 ลงวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
ของกำรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจกรณีไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรคัดเลือก หรือคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง จะพิจำรณำจำกข้อเท็จจริง
และพฤติ กำรณ์ แห่ งกำรกระท ำควำมผิด ว่ ำเป็ นผู้ประพฤติ เสื่ อมเสี ยหรือบกพร่องในศี ลธรรมอันดี หรือไม่
รวมทั้ งควำมน่ ำรั งเกี ย จของสั งคมและเกี ย รติ ข องข้ ำรำชกำรต ำรวจ ตำมหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดใน
ระเบียบสำนักงำนตำรวจแห่งชำติว่ำด้วยแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกรณีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี พ.ศ. 2557 โดยจะนำผลทำงคดีในชั้นพนักงำนสอบสวนที่มีกำรดำเนินคดี
สิ้นสุดในชั้นพนักงำนสอบสวนแล้ว หรือพนักงำนอัยกำรที่มีคำสั่งไม่ฟ้องแล้ว หรือในชั้นศำลที่ มีคำพิพำกษำ
ถึงที่สุดแล้ว ในแต่ละคดีมำเป็นหลักกำรและข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแล้วแต่กรณี
ผู้ที่ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ตามที่กาหนดจะได้คะแนน 10๐ คะแนน
ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ ๐ คะแนน
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
( ภัทรำวุธ เอือ้ มศศิธร )
ผู้บงั คับกำรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 4
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-----------------------------------------------ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและการสอบสัมภาษณ์
ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ พ.ศ. 2559
๑. ระเบียบในวันสอบข้อเขียน
๑.๑ อุปกรณ์ที่นาเข้าห้องสอบได้ มี ดินสอดาเบอร์ ๒B ขึ้นไป (ควรใช้ดินสอดาเบอร์ ๒B)
ส ำหรับระบำยกระดำษค ำตอบ, ปำกกำสี น้ ำเงินหรื อสี ด ำ, บั ตรประจ ำตั วสอบ, บั ตรประจ ำตั วประชำชน
หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอำยุ) เท่ำนั้น ส่วนยางลบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้
๑.๒ ห้ ำมนำอำวุธ กระดำษหรือตำรำ เครื่องคำนวณเลข เครื่องมือสื่อสำร เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับ นำฬิกำข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู อุปกรณ์ทำด้วยโลหะ
ทุกชนิดที่นอกเหนือ จำกข้อ ๑.๑ เข้ำในอำคำรสอบหรือห้องสอบหรือพื้นที่หวงห้ำมหรือเขตรักษำควำมปลอดภัย
โดยเด็ดขำด ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้ ภายในอาคาร/ห้องสอบ เมื่อเริ่มลงมือสอบแล้ว
หำกมีกำรตรวจค้นพบ ถือว่ำเจตนำทุจริตในกำรสอบ
๑.๓ กำรแต่งกำยของผู้เข้ำสอบ โดยกาหนดให้สวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา
๑.๔ เมื่อไปถึงสนำมสอบให้ตรวจดูผังที่นั่งสอบที่ติดไว้ว่ำ สอบห้องใด ชั้นใด อำคำรใด
๑.๕ ถ้ำมีปัญหำ เช่น หำห้องสอบไม่พบ หรือไม่มีรหัสประจำตัวสอบในผังที่นั่งสอบ ฯลฯ
ให้รีบติดต่อ กองอำนวยกำรประจำสนำมสอบนั้นๆ ก่อนเวลำเรียกเข้ำห้องสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
๑.๖ ในวั นสอบข้ อเขียนผู้เข้ำสอบทุ กคนต้องแสดงบั ตรประจำตัวสอบ คู่กั บ บั ตรประจำตั ว
ประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพ
ที่สมบูรณ์ ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์
ชัดเจนแล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๑.๗ ในกำรสอบครั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้เข้ำสอบอยู่ในห้องสอบเพื่อทำข้อสอบโดยเมื่อเริ่มเวลำ
สอบแล้ว จะไม่อนุญำตให้ผู้สอบออกจำกห้องสอบจนกว่ำจะหมดเวลำสอบ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินอย่ำงยิ่ง
หรือมีเหตุสุดวิสัยให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ หำกผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมจะถูกปรับให้สอบตก
๒. การสอบข้อเขียน
๒.๑ ก าหนดสอบข้ อเขี ยนตั้ งแต่ เวลา 13.3๐ น. เป็ นต้ นไป (ใช้ เวลาท าข้ อสอบ 3 ชั่วโมง)
โดยกาหนดให้ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบ ในเวลา ๑๒.0๐ น. ทุกคน เพื่อดำเนินกำรตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล
และแนะน ำกำรระบำยรหั สชุด ข้อสอบในกระดำษคำตอบ สาหรับผู้ มาภายหลังจาก (เวลา 13.15 น.)
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด
/๒.๒ ปฏิบตั ิ...
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-------------------------------------------๒.๒ ปฏิบัตติ ำมคำสั่งและคำแนะนำของหัวหน้ำห้องสอบ หรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ โดยเคร่งครัด
๒.๓ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบห้ำมพูด หรือติดต่อกับผู้เข้ำสอบอื่นหรือบุคคลภำยนอก
และไม่ออกจำกห้ องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตและอยู่ในควำมดูแลของหัวหน้ำห้องสอบหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ
หรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยห้องสอบ
๒.๔ ห้ำมสูบบุหรี่ในห้องสอบ
2.5 ขณะสอบข้อเขียน เจ้ำหน้ำที่คุมสอบจะมีกำรตรวจค้นตัวผู้เข้ำสอบตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรทุจริตสอบโดยตลอดจนกว่ำจะเสร็จสิ้นภำรกิจกำรตรวจค้นดังกล่ำว
๒.6 จะเริ่มลงมือทำข้อสอบได้ เมื่อหัวหน้ำห้องสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว
๒.7 เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจำกโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลำสอบแล้วเจ้ำหน้ำที่
สั่งให้หยุดทำปั ญหำข้อสอบต้องหยุดทันที เจ้ำหน้ ำที่ จะเดินมำรับกระดำษค ำตอบและปั ญหำข้อสอบคื น
แล้วให้ผู้เข้ำสอบลงชื่อส่งกระดำษคำตอบและปัญหำข้อสอบ ถ้าไม่ลงชื่อส่งเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ
๒.8 ปั ญ หาข้ อสอบเป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ (ต ารวจภู ธรภาค 4)
ห้ า มน าออก หรื อคั ดลอก น าออกนอกห้ องสอบเป็ นอั นขาด ต้ องส่ งคื นให้ ครบทุ กหน้ าและทุ กแผ่ น
ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดทางกฎหมาย และจะพิจารณาให้หมดสิทธิในการคัดเลือก
๓. ห้ามกระทาการทุจริตในการสอบ ผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณ์
ที่ถือว่าทุจริตในการสอบ ได้แก่
๓.๑ นำตำรำหรือเอกสำรอื่นใดเข้ำห้องสอบ นำหรือพยำยำมนำปัญหำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
๓.๒ พูด ถำม ให้สัญญำณ หรือติดต่อกับผู้สอบอืน่ หรือบุคคลภำยนอก
๓.๓ ดู หรือพยำยำมดูคำตอบจำกผู้สอบอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูคำตอบของตน
๓.๔ ไม่เชื่อฟังคำแนะนำ คำตักเตือน หรือคำสั่งของเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ
๓.๕ เปลี่ยนตัวผู้เข้ำสอบ หรือใช้บตั รประจำตัวไม่ถกู ต้องตำมที่กำหนด
๓.๖ ตอบปัญหำในกระดำษคำตอบแทนกัน
๓.๗ นำโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทหรือสิ่งของ
ตำมที่ ก ำหนดในข้ อ ๑.๒ เข้ ำไปในห้ องสอบ หรื อในบริ เวณเขตหวงห้ ำมหรื อเขตรั กษำควำมปลอดภั ย
ของสนำมสอบข้อเขียนกำหนด เพื่อใช้หรือจะใช้ทุจริตหรือเพื่อกรณีอื่นใดในกำรสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสำร
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคำนวณเลข นำฬิกำคำนวณเลข ฯลฯ เป็นต้น
๓.๘ มีพฤติกำรณ์อื่น ๆ ที่ช่วยในกำรตอบปัญหำข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต หรือช่วยเหลือผู้เข้ำสอบ
รำยอื่นให้ตอบปัญหำข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต
/๔. ระเบียบ...
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-------------------------------------------4. ระเบียบในการกรอกและระบายกระดาษคาตอบ
(๑) ตัวอย่ำงกระดำษคำตอบ

/(๒) ตั ว อย่ า ง...
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-------------------------------------------(๒) ตัวอย่ำงกำรนำเลขรหัสชุดข้อสอบที่ปกปัญหำข้อสอบ มำระบำยลงในกระดำษคำตอบตำมช่องที่กำหนด

/๔.๑ ให้ต รวจดู …
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-------------------------------------------๔ .๑ ให้ ต รวจดู ว่ ำ กระดำษค ำตอบมี ร อยด่ ำ งด ำ สกปรก หรื อ ย่ น ยั บ ฉี ก ขำด หรื อ ไม่
ถ้ำกระดำษคำตอบมีรอยด่ำงดำ สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขำด ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่คุมสอบทรำบเพื่อขอเปลี่ยน
และให้รอคาชี้แจงในกำรทำควำมเข้ำใจกำรระบำยรหัสประจำชุดข้อสอบให้ชัดเจน
๔.๒ ให้ตรวจดูว่ำคำนำหน้ำชื่อ ชื่อ – สกุล และ เลขที่ระบำยในช่องรหัสประจำตัวสอบ (9 หลัก)
ในกระดำษคำตอบหน้ำแรก ตรงกับรหัสประจำตัวสอบของผู้เข้ำสอบหรือไม่ หำกไม่ถูกต้องตรงกันให้แจ้ง
เจ้ำหน้ ำที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยนกระดำษคำตอบสำรองใหม่ให้ถูกต้อง ซึ่งกาหนดให้ ผู้เข้าสอบต้องใช้
กระดาษคาตอบที่มีเลขรหัสประจาตัวสอบระบาย (9 หลัก) ไว้ตรงกัน กับรหัสประจาตัวสอบหรือต้องเป็น
กระดาษคาตอบสารองที่เจ้าหน้าที่คุมสอบเปลี่ยนให้เท่านั้น พร้อมทั้งต้องรับผิดชอบการกรอกรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้อง และหากใช้กระดาษคาตอบ ไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้นี้ ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
๔.๓ ใช้ปำกกำหมึกซึมหรือปำกกำลูกลื่นเท่ำนั้น เพื่อลงลำยมือชื่อในช่องที่กำหนด
๔.๔ เมื ่อ เปิด ผนึก ซองปัญ หำข้อ สอบ ให้ต รวจว่ำ มีเ ลข (8 หลัก ) รหัส ชุด ข้อ สอบ
ที่ด้ ำนล่ำงซ้ ำยมือ และให้ น ำเลขดั งกล่ำว (8 หลั ก) มำระบำยลงในช่อ งที่ กำหนดในกระดำษคำตอบ
ให้ถูกต้องครบถ้วน (ลักษณะเดียวกันกับกำรระบำยรหัสประจำตัวสอบ) ด้วยดินสอดาเบอร์ 2B ขึ้น ไป
(ควรใช้ดินสอดาเบอร์ ๒B) ให้ถูกต้อง โดยเฉพำะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในแต่ละแถวนั้น จะเริ่มต้นที่เลข 0
และเรียงลงมำเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 หำกระบำยผิดหรือระบำยผิดแล้วลบไม่สะอำดเพื่อจะระบำยใหม่แล้ว
เครื่อ งตรวจไม่ต รวจให้ค ะแนน ถือ ว่ำ เป็น กำรกระทำผิด ระเบีย บกำรสอบข้อ เขีย น โดยจะถือ ว่ำ
กระดำษคำตอบนั้นเสียและถือว่ำสอบตก
4.5 กรณี ใ ช้ ก ระดาษค าตอบส ารอง ให้ ใ ช้ ป ำกกำหมึ ก ซึ ม หรื อ ปำกกำลู ก ลื่ น เท่ ำ นั้ น
เขี ย นข้ อ ควำมลงในช่ องว่ ำงที่ กระดำษค ำตอบหน้ ำแรกด้ ำนบน ได้ แก่ 1) ค ำน ำหน้ ำชื่ อ ชื่ อ – สกุ ล
2) เลขประจำตัวประชำชน (13 หลัก) 3) สถำนที่สอบ 4) ห้องสอบ 5) วัน เดือน ปี 6) รหัสประจำตัวสอบ
ในช่องว่ำงสี่เหลี่ยม (9 หลัก) และ ๗) รหัสชุดข้อสอบ (8 หลัก) แล้วให้ใช้เฉพำะดินสอดาเบอร์ ๒B ขึ้นไป
(ควรใช้ดินสอดาเบอร์ ๒B) ระบำยรหัสประจำตัวสอบ และรหัสชุดข้อสอบของตัวเองในช่องวงกลมที่กำหนด
ตำมตั ว อย่ ำ งคำแนะนำที่ แ สดงไว้ ใ นกระดำษคำตอบ (คื อ ระบำยให้ ดำเข้ ม เต็ ม วงเสมอกั น หมด)
โดยให้ระมัดระวังกำรระบำยรหัสประจำตัวสอบ โดยเฉพำะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในวงกลมที่ให้ระบำย
รหัสประจำตัวสอบแต่ละช่องนั้นจะเริ่มต้นที่เลข 0 และเรียงลงมำเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 ทุกช่อง
(9 หลัก) หำกระบำยผิดจะถือว่ำ เป็นควำมรับผิดชอบของผู้เข้ำสอบ และจะไม่ตรวจให้คะแนน
/๔.6 ห้ำมเขียน…
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-------------------------------------------๔.6 ห้ำมเขียนสิ่งใดลงในกระดำษคำตอบนอกจำกที่กำหนดไว้ อย่ำพับ หรือทำให้กระดำษคำตอบ
มีรอยด่ำงดำ สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขำด มิฉะนั้นจะไม่ตรวจกระดำษคำตอบให้โดยถือว่ำเป็นกระดำษเสีย
๔.7 เมื่อได้รบั ปัญหำข้อสอบแล้วให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
๔.7.๑ ตรวจดูปัญหาข้อสอบ ว่ำมีปัญหำข้อสอบ คำถำม คำตอบ ครบถ้วนทุกข้อ ทุกแผ่น
ทุกหน้ำหรือไม่ หำกพบสิ่งใดบกพร่อง ให้รีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยน หำกมีคำสั่งให้ลงมือสอบแล้ว
เจ้ำหน้ำที่คุมสอบจะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนให้โดยเด็ดขำด เพรำะถือว่ำได้ให้เวลำตรวจดูแล้วก่อนเริ่มลงมือทำ
ข้อสอบและให้อ่ำนคำแนะนำที่หน้ำปกของปัญหำข้อสอบให้เข้ำใจครบถ้วนก่อนเริ่มลงมือทำข้อสอบ
๔.7.๒ ในกำรตอบปัญหำข้อสอบให้ใช้ดินสอดาเบอร์ ๒B ขึ้นไป (ควรใช้ดินสอดาเบอร์ ๒B)
ระบำยในข้อวงกลมเล็ก ที่เห็นว่ำถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยให้ระบำยดำเข้มเต็มวงแต่อย่ำให้ล้ำออกไป
นอกวงหำกต้องกำรเปลี่ยนแปลงให้ลบด้วยยำงลบอย่ำงอ่อนจนสะอำดจริงๆ แล้วระบำยใหม่
๔.7.๓ ขณะตอบปัญหำข้อสอบ หำกมีกรณีสงสัยว่ำคำถำมหรือคำตอบในปัญหำข้อสอบ
จะผิด หรือบกพร่อง หรือไม่ครบถ้วน ไม่ต้องถำมเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ แต่ให้ต อบลงไปตำมที่เห็นสมควร
ห้ามเว้นว่ างไว้ กรณี ที่ มีความคลาดเคลื่อ นจากปั ญหาข้ อสอบไม่ถู กต้องหรือค าตอบที่ ให้ เลือกตอบ
ไม่ ถู กต้ องหรื อไม่ ครบถ้ วนแล้ วแต่ กรณี ทางคณะกรรมการด าเนิ นการสอบที่ เกี่ ยวข้ องจะพิ จารณา
ปัญหาข้อสอบในข้อนั้นๆ โดยจะตรวจให้คะแนนแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
๔.๘ เมื่อเจ้ำหน้ำที่คุมสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว จะไม่เปลี่ยนกระดำษคำตอบหรือปัญหำข้อสอบ
ให้อีกโดยเด็ดขำด
๔.๙ กรณีที่ผู้เข้ำสอบทำข้อสอบโดยใช้ปัญหำข้อสอบและ/หรือกระดำษคำตอบที่ไม่ใช่ของตน
จะถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของผู้เข้ำสอบเองและถือว่ำหมดสิทธิในกำรสอบครั้งนี้หรือเป็นไปตำมที่กำหนด
ในข้อ 3.6 โดยในกำรตรวจกระดำษคำตอบ คณะกรรมกำรตรวจกระดำษคำตอบ จะตรวจกระดำษคำตอบ
ให้ตำมเฉลยคำตอบเท่ำนัน้ ผู้เข้ำสอบจะเรียกร้องสิทธิใดๆ นอกเหนือจำกระเบียบนีม้ ิได้ หรือหำกเป็นกรณี
ตั้งใจทุจริตสอบจะดำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องและถือว่ำสอบตกทุกวิชำ
/๔.๑๐ ผู้ที่ระบำย…
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-------------------------------------------๔.๑๐ ผู้ที่ระบำยรหัสชุดข้อสอบผิด ระบำยไม่ครบ หรือเกิน ระบำยถูกแต่จำงเกินไป ระบำยรหัส
ชุดข้อสอบซ้ำกับผู้อื่น หรือไม่ระบำยรหัสชุดข้อสอบ หรือระบำยด้วยเครื่องเขียนอย่ำงอื่น หรือระบำยผิด
แล้ว ลบไม่ส ะอำดเพื่อ ระบำยใหม่ หรือ ทำให้ก ระดำษคำตอบมีร อยด่ำ งดำ สกปรก ย่น ยับ หรือ ฉีก
เป็นเหตุให้เครื่องตรวจกระดาษคาตอบไม่ สามารถบันทึกข้อมูลได้ว่าเป็นรหัสชุดข้อสอบใด จะถือว่า
กระดาษคาตอบนั้นเสียเกิดจากการกระทาของผู้เข้าสอบเอง และถือว่าเป็นผู้สอบตก กรณีที่ระบำย
คำตอบจำง ระบำยคำตอบด ำไม่เ ต็ม วง หรือ ระบำยด้ว ยเครื่อ งเขีย นอย่ำ งอื่น หรือ ด้ว ยกรณีใ ดๆ
ท ำให้ เ ครื่ อ งตรวจกระดาษค าตอบไม่ ต รวจให้ ค ะแนนทั้ ง หมดหรื อ บางข้ อ คณะอนุ ก รรมการ
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจกระดาษคาตอบจะถือผลตามที่เครื่องตรวจกระดาษคาตอบตรวจให้
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะบันทึกแสดงเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน
๔.๑๑ เนื่ องจำกมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมำก และกำรสอบครั้งนี้เป็นข้อสอบแบบปรนั ย
จะตรวจบันทึกคะแนนโดยใช้เครื่องตรวจกระดำษคำตอบ โดยจะถือผลคะแนนตำมผลกำรตรวจของ
เครื่องตรวจกระดำษคำตอบเท่ำนั้น ส่วนกำรดำเนินกำรตรวจกระดำษคำตอบโดยบุคคลจะเป็นกำรตรวจสอบ
เครื่องตรวจและระบบโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง
5. ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
5.1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการว่ายน้า ดังนี้
5.1.1 ในวั นทดสอบ ผู้ เข้ ำสอบทุ กคนต้ องแสดงบั ตรประจ ำตั วสอบคู่ กั บบั ตรประจ ำตั ว
ประชำชนหรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้ องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่
สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ำยและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน
แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
5.๑.๒ ผู้เข้ำทดสอบต้องแต่งกำยชุดว่ำยน้ำสำกล
5.1.๓ ขณะที่อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบ ห้ำมผู้เข้ำทดสอบรำยใด จับลู่ เกำะลู่ สำวลู่ ว่ำยข้ำมลู่
หรื อให้ ผู้ อื่ นช่ วยเหลื อ เช่ น ผลั ก พยุ งตั ว ดั นหรื อดึ ง หำกมี กรณี ดั งกล่ ำวข้ ำงต้ น จะถื อว่ ำเป็ นผู้ ไม่ ผ่ ำน
กำรทดสอบในกรณี ที่ผู้เข้ำทดสอบรำยอื่นให้ควำมช่วยเหลือตำมที่ระบุดังกล่ำวข้ำงต้น จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่ำน
กำรทดสอบเช่นเดียวกัน
5.1.๔ กรณีที่เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยของสระว่ำยน้ำ โยนทุ่นหรือห่วงยำงหรือ
วัสดุอื่นให้ แล้วผู้เข้ำทดสอบจับ เกำะหรือโดยลักษณะใดที่เป็นอำกำรทำนองเดียวกัน หรือมีกำรลงไป
ช่วยเหลือของเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยของสระว่ำยน้ำ จะถือว่ำเป็นผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ
5.1.๕ กำหนดระยะทำงและระยะเวลำในกำรทดสอบ เป็นไปตำมที่กำหนดในผนวก ฉ.
ท้ายประกาศนี้
/5.2 ทดสอบ…
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-------------------------------------------5.2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการวิ่ง ดังนี้
5.๒.๑ ในวันทดสอบ ผู้เข้ำสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบ คู่กับ บัตรประจำตัว
ประชำชนหรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ ำที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่ำวนั้ นต้องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่
สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ำยและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน
แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
5.๒.๒ ผู้เข้ำทดสอบต้องแต่งกำย เสื้อยืด กำงเกงกีฬำขำสั้น รองเท้ำกีฬำ
5.2.๓ ขณะที่อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบ ห้ำมผู้เข้ำทดสอบ จับ เกำะ หรือลักษณะอื่นใด
ที่เป็นอำกำร ทำนองเดียวกันนี้กับผู้เข้ำทดสอบรำยอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเส้นทำงหรือลัดเส้นทำง
ตำมที่กำหนดให้ทดสอบ จะถือว่ำเป็นผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ
5.2.๔ กรณีที่ผู้เข้ำทดสอบรำยใดให้ควำมช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุง ดัน หรือดึงแก่ผู้
เข้ำทดสอบด้วยกัน จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบเช่นเดียวกัน
5.2.๕ กำหนดระยะทำงและระยะเวลำในกำรทดสอบ เป็นไปตำมที่กำหนดในผนวก ฉ.
ท้ายประกาศนี้
5.3 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของและการวิ่ง (ระยะสั้น) ดังนี้
5.3.1 ในวั น ทดสอบ ผู้ เ ข้ ำ ทดสอบทุ ก คนต้ อ งแสดงบั ต รประจำตั ว สอบ คู่ กั บ
บั ต รประจ ำตัว ประชำชนหรือ บั ต รประจำตั วเจ้ำหน้ ำที่ ข องรัฐ โดยบั ต รดังกล่ำวนั้ น ต้ องไม่ ห มดอำยุ
และจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ำยและตัวอักษรเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง
หรือมีแต่ไม่สมบูณณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
5.3.2 ผู้เข้ำทดสอบต้องแต่งกำย เสื้อยืด กำงเกงกีฬำขำสั้น รองเท้ำกีฬำ
5.3.3 ขณะที่อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบ ต้องปฏิบัติตำมที่คณะอนุ กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่
กำหนดในทุกขั้นตอน และหำกไม่เข้ำทดสอบตำมลำดับที่กำหนดจะถือว่ำเป็นผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ
5.3.4 กรณีที่ผู้เข้ำทดสอบรำยใด จับ เกำะ หรือลักษณะอื่นใดที่เป็นอำกำรทำนองเดียวกันนี้
กับผู้เข้ำทดสอบรำยอื่น หรือให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้เข้ำทดสอบด้วยกัน หรือมีกรณีเปลี่ยนตัวกันเข้ำทดสอบ
แทนกันจะปรับเป็นผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบเช่นเดียวกัน
5.3.5 กำหนดระยะทำงและระยะเวลำในกำรทดสอบเป็นไปตำมที่กำหนดในผนวก ฉ.
ท้ายประกาศนี้
5.3.6 ผู้เข้ำทดสอบตำมข้อ 5.3 จะต้องเข้ำทดสอบให้ครบทั้ง 3 ประเภท หำกเข้ำทดสอบ
ไม่ครบ จะถือว่ำเป็นผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ
/6. ระเบียบ...
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-------------------------------------------6. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
6.1 ในวันตรวจร่ำงกำยทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบ คู่กับ บัตรประจำตัวประชำชน
หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์
ชัดเจน ทั้งรูปถ่ำยและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน
แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าตรวจร่างกาย
6.2 กำรแต่งกำยเป็น ไปตำมที่กำหนด รวมทั้งต้องเตรียมสิ่งของที่เกี่ยวข้องไปในวัน ตรวจ
ร่ำงกำยตำมที่กำหนด
6.3 ในขั้ น ตอนกำรเข้ ำ รั บ กำรตรวจร่ ำ งกำยและกำรทดสอบสุ ข ภำพจิ ต ห้ ำ มน ำ
โทรศัพ ท์มือ ถือ หรือเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไปเด็ดขำด หำกตรวจพบทำง
คณะกรรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลตำรวจ จะพิจำรณำตัดสิทธิในกำรเข้ำรับตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบ
สุขภำพจิต
6.4 ให้ไปเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยตำม วัน เวลำ และสถำนที่ที่กำหนดในประกำศรำยชื่อ
ผู้สอบผ่ำนข้อเขียนและให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (ประกำศผลสอบข้อเขียน)
6.5 กรณีที ่เ คยมีป ระวัต ิก ำรรัก ษำโรคหรือ อำกำรตำมบัญ ชีโ รคใน ผนวก ก.และ ข.
ท้ายประกาศนี้ มำก่อนและหำยเป็นปกติแล้ว ให้นำเอกสำรหลักฐำนประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับ
กำรรักษำที่หำยเป็นปกติดังกล่ำวมำก่อนวันเข้ำตรวจร่ำงกำยแล้วนำมำยื่นในวันรำยงำนตัวเข้ำตรวจร่ำงกำย
เพื่อให้ผลกำรวินิจฉัยกำรตรวจโรคหรืออำกำรตำมที่กำหนดเป็นไป โดยถูกต้องและเพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิ
ประโยชน์ของผู้สมัครสอบ
7. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์
7.1 ในวันสอบสัมภำษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตั วสอบ คู่กับ บัตรประจำตัวประชำชน
หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์
ชัดเจนทั้งรูปถ่ำยและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน
แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
/7.2 กำรแต่งกำย…
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-------------------------------------------7.2 กำรแต่งกำยของผู้เข้ำสอบให้แต่งกำยสุภำพ โดยให้ สวมเสื้อเชิ้ตแขนยำว กำงเกงขำยำว
(ห้ำมกำงเกงยีนส์) และสวมรองเท้ำหุ้มส้น เป็นต้น
7.3 ต้องมำเตรียมพร้อมในกำรเข้ำสอบ ตำมกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ โดยเคร่งครัด
7.4 กรณีบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐสูญหำยให้รีบติดต่อ
กองอำนวยกำรกำรสอบสัมภำษณ์ก่อนถึงเวลำเรียกสอบสัมภำษณ์ ไม่น้อยกว่ำครึ่งชั่วโมง เพื่อพิจำรณำ
กำรให้สิทธิหรือตัดสิทธิในกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์แล้วแต่กรณี
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
( ภัทรำวุธ เอือ้ มศศิธร )
ผู้บงั คับกำรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 4

ผนวก ซ.
แบบหนังสือรับรอง
เขียนที่................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ....................
ข้ำพเจ้ำ...............................................................................................................................
ตำแหน่ง................................................................สังกัด...............................................................................
เกี่ยวข้องเป็น................................................................................................................................................
กับผู้สมัคร ขอรับรองว่ำผู้สมัครชื่อ...............................................................................................................
รหั สประจำตัว สอบ...........................................................................ซึ่งสมั คร คัด เลือกเข้ำรับ รำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจ เพื่อบรรจุเป็น นักเรียนนำยสิบตำรวจ ตำมประกำศตำรวจภูธรภำค 4 เป็นผู้มี
ควำมประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงในทำงเสื่อมเสีย และขอรับรองว่ำผู้สมัครสอบมีวุฒิกำรศึกษำตรงตำม
ประกำศรับสมัครทุกประกำร พร้อมนี้ได้แนบสำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
(ที่ไม่หมดอำยุ) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องมำด้วยแล้ว
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้รับรอง
(.....................................................)
ตำแหน่ง........................................................
หมายเหตุ ๑. ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้ำรำชกำรประจำกำร มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก
เรื อ อำกำศเอก ขึ้ น ไป ข้ ำ รำชกำรอั ย กำร ข้ ำ รำชกำรตุ ล ำกำร ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น
ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ชำนำญงำนขึ้ น ไป ประเภทวิ ช ำกำรระดั บ ชำนำญกำร
ขึ้ น ไป ประเภทอำนวยกำร หรือประเภทบริหำรระดับต้นขึ้นไป และต้องรับผิดชอบ
ข้อควำมที่ตนรับรองนัน้ ทุกประกำร
๒. ที่อยู่ของผู้รับรองที่สำมำรถติดต่อได้
บ้ำนเลขที่......................หมู.่ ............ถนน..............................ตรอก/ซอย.............................
ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต........................................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................โทร. .............................................
๓. ให้สั่งพิมพ์ในระบบอินเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตำมแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง
เขียนด้วยลำยมือของตนเอง
......................................................................

ผนวก ฌ.
๑. ผู้สมัครจะต้ องกรอกข้ อมูล
ประกอบใบสมัครด้ วยลายมือ
ของตนเองและลงลายมือชื่อ
ต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที่
๒. ก่อนยื่นข้ อมูลใบสมัครจะต้ อง
ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ
ให้ ครบถ้ วน และถูกต้ อง

แบบบันทึกข้อมูลบุคคล
รหัสประจาตัวสอบ..............................................

เลขประจาตัวประชาชน
ข้อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึก ษาตอนปลาย หรือประกาศนียบั ตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
เพื่อบรรจุเ ป็น นักเรียนนายสิบตารวจ พ.ศ. ๒๕๕9
-----------------------------------เขียนที่.............................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ....................
เรียน ผู้ดำเนินกำรคัดเลือก
ตำมที่ ข้ ำพเจ้ ำได้ ยื่ น ใบสมั ครคั ด เลื อกเข้ ำ รั บ รำชกำรเป็ นข้ ำรำชกำรต ำรวจ เพื่ อบรรจุ
เป็นนักเรียนนำยสิบตำรวจ และข้ำพเจ้ำขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ
และพื้นฐำนควำมรู้ของข้ำพเจ้ำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตัว..........................................................นำมสกุล....................................................
(หำกเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล ให้นำหลักฐำนมำประกอบ)
ชื่อ – สกุล (ภำษำอังกฤษ) ..........................................................................................
๒. ชื่อเล่น ชื่อที่เคยใช้อยู่ก่อนเปลี่ยน (ถ้ำมี).....................................................................
๓. สัญชำติปัจจุบัน...........................................สัญชำติเมื่อเกิด.........................................
ศำสนำ.................................................
๔. สมัครสอบหลักสูตร/ตำแหน่ง.......................................................................................
๕. หลักฐำนทำงทหำร........................................................................................................
๖. ภูมิลำเนำตำมทะเบียนบ้ำนเลขที่...............หมู่ที่...............ถนน.....................................
ตรอก/ซอย......................................ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต.....................................
จังหวัด...................................โทรศัพท์.................................................
ภูมิลำเนำที่อำศัยในปัจจุบันเลขที่.............หมู่ท.ี่ .............ถนน.........................................
ตรอก/ซอย....................................ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต..................................
จังหวัด...................................โทรศัพท์..........................................................................................................
หมายเหตุ ๑. ให้กรอกข้อควำมให้ครบทุกช่อง ในช่องทีป่ ระสงค์ไม่กรอกข้อมูลให้ขดี เครือ่ งหมำย ( - )
๒. ในช่องที่ถำมว่ำ เคยหรือไม่เคย ให้กรอกข้อควำมว่ำ “เคย” หรือ “ไม่เคย

-2๗. ได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ ำง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องแล้วมำพร้อมนี้
รวม....................ฉบับ คือ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรของบิดำมำรดำและภรรยำ
สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
๘. - บิดำ (ผู้ให้กำเนิด)
ชื่อเต็ม...............................................ชื่อสกุล.........................................ยังมีชวี ิตอยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ำมี) .................................................................อำชีพ....................................................................
ตำแหน่ง...................................................สถำนที่ทำงำน...............................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท์..........................................
เชื้อชำติ...................................สัญชำติเมื่อเกิด..................................สัญชำติปัจจุบนั ...................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………..…………ผลคดี....................................................................
- มำรดำ (ผู้ให้กำเนิด)
ชื่อเต็ม.......................................ชื่อสกุล..................................ยังมีชวี ติ อยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ำมี) ................................................................อำชีพ.....................................................................
ตำแหน่ง....................................................สถำนที่ทำงำน..............................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท์..........................................
เชื้อชำติ....................................สัญชำติเมื่อเกิด..................................สัญชำติปัจจุบนั ..................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ......................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………………ผลคดี...................................................................
- ภรรยำหรือสำมี
ชื่อเต็ม......................................ชื่อเดิม (ถ้ำมี)...............................................................
ชื่อสกุลเดิม ............................................................ชื่อสกุลปัจจุบนั .............................................................
วัน เดือน ปีเกิด..................................................ที่เกิด................................................................................
เชื้อชำติ....................................สัญชำติเมื่อเกิด..................................สัญชำติปัจจุบนั ..................................
อำชีพ..................................................................ตำแหน่ง.............................................................................
สถำนที่ทำงำน............................................................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ......................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………...…………………………ผลคดี...................................................................
จังหวัดที่สมรส...............................................................................................................................................
กำรสมรสครัง้ ก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่ำย.........................................................................................
หย่ำ เลิกร้ำง.................................................................................................................................................

-3๙. ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ
- พี่นอ้ งร่วม – มำรดำ
(๑) ชื่อ.....................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง...................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ....................ปี
สัญชำติ.....................ที่อยู่ปจั จุบัน.................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ......................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(๒) ชื่อ...................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง...................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ....................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(3) ชื่อ...................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง...................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ....................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(4) ชื่อ...................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง...................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ....................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(5) ชื่อ...................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง...................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ....................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................

-4- ญำติ (พีน่ ้องของบิดำและมำรดำ)
(1) ชื่อ...................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง...................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ....................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ............................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(๒) ชื่อ...................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง...................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ....................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ............................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(3) ชื่อ...................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง...................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ....................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ............................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(4) ชื่อ...................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง...................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ....................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ............................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(5) ชื่อ...................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง...................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ....................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ............................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................

-5๑๐. บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่
ผู้รับรอง ญำติ ผู้บังคับบัญชำ หรือนำยจ้ำง)
(๑) ชื่อ...................................นำมสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ..............................................ตำแหน่ง.................................................................................................
สถำนที่ทำงำน...............................................................................................................................................
(๒) ชื่อ..................................นำมสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อำชีพ..............................................ตำแหน่ง.................................................................................................
สถำนที่ทำงำน...............................................................................................................................................
(๓) ชื่อ..................................นำมสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อำชีพ..............................................ตำแหน่ง.................................................................................................
สถำนที่ทำงำน...............................................................................................................................................
๑๑. กำรศึกษำ
(๑) จบมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียน..........................................................................
เข้ำ...............................ออก...................................ผลกำรศึกษำ…………………………………………………………..
(๒) จบมัธยมศึกษำตอนปลำย/เทียบเท่ำโรงเรียน.....................................................
เข้ำ...............................ออก...................................ผลกำรศึกษำ…………………………………………………………..
(๓) จบอำชีวะศึกษำ สถำนศึกษำ............................................................................
เข้ำ...............................ออก...................................ผลกำรศึกษำ………………………………………....……………….
(๔) จบอุดมศึกษำหรือเทียบเท่ำ สถำนศึกษำ..........................................................
เข้ำ..............................ออก....................................ผลกำรศึกษำ………………….……………………………………….
(๕) แขนงพิเศษอืน่ ๆ .............................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๒. ปัจจุบนั ประกอบอำชีพ....................................ตำแหน่ง.............................................
สถำนที่ทำงำน...............................................................................................................................................
ถนน......................................ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต.............................................
จังหวัด......................................................โทรศัพท์.......................................................................................
และได้รบั เงินเดือน ................................................................................................................................บำท
ใครเป็นหัวหน้ำหรือผู้บงั คับบัญชำ.................................................................................................................
๑๓. ประกอบกำรงำนอื่นๆ ..............................................................................................
สถำนที่ทำงำน...............................................................................................................................................
ถนน..................................ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต................................................
จังหวัด................................................โทรศัพท์...................................รำยได้ (ถ้ำมี)......................................

-6๑๔. ประวัติกำรรับรำชกำร หรือกำรทำงำนที่ผ่ำนมำ (ถ้ำเคยรับรำชกำร หรือทำงำน
มำแล้ว หลำยแห่ง ให้ระบุทุกแห่งตำมลำดับก่อนหลัง)
(๑) กระทรวง ทบวง กรม.......................................................................................
ชนิดของงำน..........................................................เงินเดือน..........................................................................
วัน เดือน ปีที่เข้ำรับรำชกำรหรืองำนที่ทำ...................................................................................................
ชื่อผู้บังคับบัญชำหรือนำยจ้ำง........................................................................................................................
เหตุทอี่ อก......................................................................................................................................................
๑๕. ควำมรู้พิเศษหรือควำมสำมำรถพิเศษ.........................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๖. ถ้ ำ ทำงำนในสำนั ก งำนอื่ น นอกจำกงำนรำชกำร เคยถู ก กล่ ำ วหำว่ ำ กระทำผิ ด
ในทำงงำน อย่ำงใดหรือไม่................................................................กีค่ รั้ง....................................................
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่ำงไร.....................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๗. ถ้ำรับรำชกำร เคยถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรหรือไม่............................กี่ครั้ง...........................เมื่อใด...........................................ถูกลงโทษ
หรือไม่อย่ำงไร...............................................................................................................................................
๑๘. เคยถูกกล่ำวหำหรือถูกฟ้องว่ำกระทำผิดอำญำหรือไม่....................กีค่ รั้ง...................
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด.....................................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่ำงไร...............................................................................................................................
(ถ้ำหำกได้รับกำรรอกำรลงโทษหรือรอกำรกำหนดโทษหรือโทษอย่ำงอื่นรวมทั้งฐำนละเมิดอำนำจศำล
ก็ให้ระบุได้ด้วย)
๑๙. เคยถูกศำลสัง่ พิทักษ์ทรัพย์ตำมพระรำชบัญญัติลม้ ละลำยหรือไม่...............................
เมื่อใด............................................................................................................................................................
เหตุใดจึงไม่ตอ้ งคำพิพำกษำให้ล้มละลำย......................................................................................................
๒๐. เคยต้องคำพิพำกษำให้ล้มละลำยหรือไม่....................................................................
เมื่อใด....................................................พ้นคดีแล้วหรือยัง............................................................................
ถ้ำพ้นแล้วเมื่อใด............................................................................................................................................
๒๑. เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม่.....................................กีเ่ รือ่ ง..................................
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด.....................................................................
ศำลพิพำกษำอย่ำงไร.....................................................................................................................................

-7๒๒. เป็นหรือเคยเป็นหนี้สนิ ผู้ใดจนได้ชื่อว่ำเป็นผู้มีหนีส้ ินล้นพ้นตัวหรือไม่........................
......................................................................................................................................................................
๒๓. เคยเสพหรือเสพยำเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่...................................................
ถ้ำเคยประเภทใด..........................................................................................................................................
๒๔. เป็นหรือเคยเป็นสมำชิกในองค์กำรหรือสมำคมหรือสโมสรในอดีตบ้ำงหรือไม่
..................สถำนทีต่ ง้ั ....................................................................................................................................
ออกจำกองค์กำรหรือสมำคมหรือสโมสรนัน้ หรือไม่ เมือ่ ใด เพรำะเหตุใด...................................................
.....................................................................................................................................................................
๒๕. เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรพรรคกำรเมือง สมำชิกพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่
ในพรรคกำรเมืองใดหรือไม่....................................ชื่อพรรคกำรเมือง............................................................
สถำนทีต่ ั้ง......................................................................................................................................................
ข้ ำ พเจ้ ำ ขอรั บ รองว่ ำ ข้ อ ควำมที่ ก ล่ ำ วข้ ำ งต้ น นี้ เป็ น ควำมจริ ง ทุ ก ประกำรและมี
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตำมประกำศรับสมัคร
(ลงชื่อ) ....................................................ผู้สมัคร
(.................................................)
คาเตือน
๑) ผู้สมัครจะต้องรับ ผิด ชอบในกำรตรวจสอบหลักฐำนและรับรองตนเองว่ำเป็น ผู้มี
คุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในข้อมูลประกอบใบสมัคร
พร้อมทั้ งยื่นและแสดงหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี ”
ให้เขียนว่ำ “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ำมใช้กำร “ - ” ในกรณีที่มีกำรผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร
จะถูกตัดสิทธิในกำรเป็นผู้สอบได้ หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูก
ดาเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด
๒) กำรปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ ตำม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชำติ พ.ศ.2547
หรือ กฎ ก.ตร. ว่ำ ด้ว ยคุณ สมบัติแ ละลัก ษณะต้อ งห้ำ มของกำรเป็น ข้ำ รำชกำรตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗
แล้วแต่กรณี

