ประกาศตารวจภูธรภาค 3
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ พ.ศ. ๒๕๕9
------------------------------------------ด้วยส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ มอบหมายให้ ตารวจภูธรภาค 3 ดาเนินการรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ พ.ศ. ๒๕๕9
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 11, มาตรา ๕๐
และ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒ (1) วิธีการคัดเลือก และข้อ ๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตารวจ และระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 11 การศึกษา การฝึก และอบรม (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 กอปรกับอนุมัติสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ท้ายหนังสือ สานักงานกาลังพล ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๑๖1/10650
ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 และอนุมัติ สานักงานตารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ 0034.521/2525 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ให้ ตารวจภูธรภาค 3 ดาเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
โดยใช้การคัดเลือกด้วยวิธีสอบ จึงออกประกาศรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ตาแหน่ ง รองผู้ บัง คั บหมู่ ประจ าศู นย์ ฝึ กอบรมของส านั ก งานตารวจแห่ ง ชาติ
โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจชั้นพลตารวจ รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.1 ขั้น 13
(3,070 บาท) จานวน 400 อั ตรา โดยเป็ นนั ก เรี ย นนายสิ บ ตารวจ ในสั ง กั ด ตารวจภู ธ รภาค 3
ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.1
โดยผู้ ไ ด้ รับคั ด เลื อ กจะต้ อ งเข้ า รั บการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รนั ก เรี ย นนายสิ บต ารวจ
ตามที่ ก าหนด มี ระยะเวลาการฝึ กอบรม 1 ปี เมื่ อสาเร็ จ การฝึ ก อบรมแล้ ว จะได้ รับการแต่ ง ตั้ ง เป็ น
ข้า ราชการตารวจชั้น ประทวน ยศสิบตารวจตรี ดารงตาแหน่ง ผู้บัง คับหมู่ กลุ่ม สายงานปฏิบัติ การ
ป้องกันปราบปราม ในสังกัดตารวจภูธรภาค 3 รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 19 (10,760 บาท)
/๒. คุณสมบัติทั่วไป...

-2๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๒.๑ เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
๒.2 อายุ ไ ม่ ต่ากว่ า 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
ปิ ด รั บ สมั คร (นั บวั น ชนวั น ถึ ง วั น ที่ 23 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559) โดยต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ เ กิ ด ตั้ ง แต่ วั น ที่
24 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2532 ถึงวันที่ 24 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2541
๒.3 ร่างกายต้อ งสูง ไม่น้อ ยกว่า ๑๖๐ เซนติเ มตร และรอบอกไม่น้อ ยกว่า ๗๗
เซนติเมตร
2.4 มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
๒.5 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา
จากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 23 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559)
๒.6 วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครคัด เลือ กดัง กล่า ว ต้อ งเป็น คุณ วุฒิก ารศึก ษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตารวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ได้รับรองไว้แล้ว
อนึ่ง ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิ
การเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัคร หรือสิทธิในการได้รับการแต่งตั้ง หรือเรียกร้องสิทธิใดๆ
ให้แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร
ในการประสานกับสถานศึกษา ที่ได้สาเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษา
ทีส่ าเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.7 ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
2.7.1 ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร
กองประจาการ (ทหารเกณฑ์)
2.7.2 ผู้ ที่ ได้ รั บการตรวจเลื อกเป็ นทหารเกณฑ์ ตามขั้ นตอนทางทหารและ
เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ. 2559
2.7.3 ผู้ที่มีอายุครบ 20 ปีในปี พ.ศ. 2559 และต้องเข้า รับการตรวจ
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
/2.8 ไม่เป็นผู้ที่ลาออก…

-32.8 ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตารวจยังไม่ถึง 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.9 สาหรับผู้ที่เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครนี้
๒.10 พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบ
และไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
๓. วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หน่วยรับสมัคร และกาหนดการที่ควรทราบ
๓.๑ วิธีการสมัคร ตารวจภูธรภาค 3 รับสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยให้เข้า
ระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org โดยตรง (ห้ามผ่าน www.google.com) ตั้งแต่วันที่
9 - 23 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559 (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ยกเว้ น วัน ที่ 23 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559
(วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดาเนินการ
คือ ต ารวจภู ธรภาค 3 ที่ ศู นย์ ฝึกอบรมต ารวจภู ธรภาค 3 เลขที่ 41 หมู่ 13 ต าบลจอหอ อ าเภอเมื อง
นค ร รา ช สี มา จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า 3 0 0 0 0 ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ 0 -4 4 3 7 -1 3 8 9
www.policetrainp3.com
สาหรับผู้ที่สมัครตามประกาศของตารวจภูธรภาค 3 นี้แล้ว จะไม่สามารถสมัคร
ตามประกาศรั บ สมั ค รในหน่ ว ยงานอื่ น ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ (ประกาศรั บสมั ค รของ
ตารวจภูธรภาค 1 - 2 และตารวจภูธรภาค 4– 9, ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.),
กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.) และกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)) ซึ่งอยู่
ระหว่างดาเนินการพร้อมกันในขณะนี้ได้อีก
๓.๒ ขั้นตอนการสมัคร
๓.๒.1 อ่านและทาความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกและขั้นตอน
การกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทาการกรอกใบสมัคร โดยเฉพาะคุณสมบัติผู้สมัคร เนื่องจาก
ผู้สมัครหนึ่งคนสามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อ สมัครได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครได้ดาเนินการ
สมัค รจนเสร็จ สิ้น ในทุก ขั ้น ตอนแล้ว ระบบรับ สมัค รจะไม่ส ามารถเปลี่ย นแปลงใดๆ ได้อีก ต่อ ไป
ยกเว้น ในกรณีที่รูปถ่ายของผู้สมัครไม่ถูกต้องและหรือไม่ชัดเจน จะอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรูปถ่ายได้
ภายในระยะเวลาตามที่เจ้าหน้าที่ได้ประสานและกาหนดให้ดาเนินการเท่านั้น ซึ่งภายในระยะเวลาดังกล่าว
หากผู้สมัครยังไม่ดาเนิน การแก้ไ ขให้ถูก ต้อ งและหรือ ชั ด เจนตามที่ไ ด้รับการประสาน จะถูก ตัด สิท ธิ
ในการเข้าสอบข้อเขียน
๓.๒.2 การเข้าระบบเพื่อสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org
ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (อ่านรายละเอียดตามข้อ 3.2.2 (1) – (9) ให้เข้าใจชัดเจนก่อนเริ่มกรอก
ข้อมูลการสมัคร)
/(๑) เข้าระบบ...

-4(๑) เข้ า ระบบเพื่ อ อ่ า นประกาศรั บ สมั ค รให้ เ ข้ า ใจในสาระส าคั ญ
ตามที่กาหนดโดยเฉพาะในเรื่อง ๑) คุณสมบัติต่างๆ ของผู้สมัคร ๒) คุณวุฒิการศึกษา 3) หน่วยที่ประสงค์
สมัครสอบ
(2) ให้เตรียมรูปถ่าย ครึ่งตัว ขนาด ๑ นิ้วเท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมหมวก
หรือโพกศีรษะ ไม่สวมแว่นตา โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๑ รูป เพื่อนามาสแกน
ลงในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร และให้ตรวจความถูกต้องและหรือชัดเจนของรูปถ่ายภายหลังการสแกน
ก่อนเริ่มกรอกข้อมูลการสมัครในขั้นตอนต่อไป กรณีรูปถ่ายไม่ถูกต้องและหรือไม่ชัดเจนตามกาหนด
จะถูกพิจารณาตัดสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียน ทั้งนี้ให้อ่านและทาความเข้าใจให้ครบถ้วนทั้งหมด
(3) การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ เที ย บเท่ า เพื่ อ บรรจุ เ ป็ น นั 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
ผู้สมัครจึงต้องตัดสินใจให้ถู กต้องในการเลื อกสมั ค รกั บหน่ วยงานตามความต้องการ ซึ่ งเมื่อสอบได้
จะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจประจาในหน่วยฝึกต่างๆ ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติ
กาหนด แต่ ภายหลั งส าเร็จการฝึกอบรมแล้ วจะได้รับการแต่ งตั้ ง เป็ นข้ าราชการตารวจชั้นประทวน
ในหน่วยงานตามทีส่ มัครเอาไว้ ซึ่งจะเป็นไปตามที่กาหนด ในข้อ ๑ ของประกาศรับสมัครนี้ และผู้สมัคร
จะต้องเข้าสอบข้อเขียนและทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ณ สถานที่ตามที่หน่วยสอบที่ผู้สมัคร
ได้เลือกสมัครสอบเอาไว้กาหนด ดังนั้นจึงต้องพิจารณาและตัดสินใจให้ถูกต้อง
(4) เข้ าระบบเพื่ อกรอกข้ อมู ลการสมั คร โดยจะต้ องกรอกให้ ครบทุ กช่ อง
ตามที่กาหนด ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด ( )
(5) สแกนรูปถ่ายของผู้สมัครสอบที่เตรียมไว้ ตามข้อ (2) (โดยไม่ต้อง
ใช้กระดาษวางรองรูปในเครื่องสแกนเนอร์) เข้าระบบโดยนาไปวางไว้ในบริเวณตามที่กาหนดในแบบฟอร์มข้อมูล
การสมัคร รายละเอียดขั้นตอนการสแกนรูปถ่ายให้ศึกษาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ในหมวดการสแกนรูป
และตรวจสอบรูปถ่ายให้ถูกต้องตามที่กาหนด
(6) ตรวจสอบข้อ ความที ่ก รอกในแบบฟอร์ม ข้อ มูล การสมัค ร
ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งข้อมูลการสมัคร เนื่องจากเมื่อ ส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว
จะแก้ไขข้อมูลการสมัครที่กรอกอีกไม่ได้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนด จะถูกตัดสิทธิ
ในการเข้าสอบข้อเขียน จึงควรต้องกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องทุกอย่างด้วยตนเอง
(7) ส่งข้อมูลการสมัครเข้าระบบ ตามข้อ (6) แล้ว ให้สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม
การชาระเงินที่ธนาคาร ภายหลังดาเนินการทันที
/(๗) นาแบบฟอร์ม...

-5(8) น าแบบฟอร์ ม การช าระเงิ น ไปช าระเงิ น เฉพาะที่ เ คาน์ เ ตอร์
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม
การช าระเงิ น ทั ้ง นี ้ ผู ้ส มัค รสอบทุก คนต้อ งชาระเงิน มี 2 รายการ ดัง นี ้ 1) ค่า ธรรมเนีย มสอบ
จานวน 450 บาท 2) ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมธนาคาร จานวน ๓๐ บาท ในอัตราเดียวกัน
ทั่วประเทศ สาหรับผู้ที่กรอกข้อมูลการสมัครใน ๓ วันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 21, 22 และ
23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9) จะชาระเงินได้อย่ างช้าที่ สุดภายในวันที่ 23 พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕9
(วันปิดรับสมัคร) ก่อนเวลาปิดรับชาระเงินของธนาคารกรุงไทย (ธนาคารอาจให้บริการปิดชาระเงิน
ไม่ พร้ อ มกั น) ทั้ ง นี้ การสมั ค รสอบจะมี ผ ลสมบู ร ณ์ เ มื่ 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 หลังจากส่งข้อมูลการสมัครตามข้อ (6) แล้ว ให้ผู้สมัครตรวจสอบ
สถานะผู้สมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ทันที หรือหลังจากดาเนินการตามข้อ (8) (ชาระเงินที่ธนาคาร) แล้ว
ให้ตรวจสอบสถานะการชาระเงินได้ทางระบบอินเตอร์เน็ตเช่น เดีย วกัน ตั้ง แต่เ วลา 12.00 นาฬิก า
ของวันถั ดไปหลัง จากวัน ชาระเงิ น หากพบว่ ามีส ถานะยั งไม่ ได้ช าระเงิ น ให้รีบติดต่อสาขาธนาคาร
ที่ทาการชาระเงินโดยด่วน ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9 มิฉะนั้นอาจถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ
การสมัครสอบครั้งนี้
(9) หลังจากชาระเงินแล้วอย่างน้อย 1 วัน (ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา
ของวันถัดไปหลังจากวันชาระเงิน) ให้ผู้สมัครเข้าระบบอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง แล้วกรอกเลขประจาตัวประชาชน
เพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจาตัวสอบ (ระบบจะออกรหัสประจาตัวสอบ 9 หลักให้โดยอัตโนมัติ)
โดยให้ใช้กระดาษ A๔ สีขาว ในการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจาตัวสอบ และให้นาบัตรประจาตัวสอบไปใช้
เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียนคู่กับบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ส่วนใบสมัครให้นามายื่นภายหลังจากประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสม
กับตาแหน่ง ในวันที่มารายงานตัวยื่นหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติม โดยในขั้นต้นยังไม่ต้องส่งใบสมัคร เอกสารหรือ
หลักฐานใดๆ มายังหน่วยรับสมัครทั้งสิ้น
(10) กรณี ท าบั ต รประจ าตั ว สอบสู ญ หาย (ก่ อ นสอบข้ อ เขี ย น)
ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มพิมพ์ใบสมัคร โดยกรอก
เลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ (ใช้กระดาษ A4 สีขาว) ออกมาเช่นเดียวกับ
ตอนที่สมัครในครั้งแรกโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ในกรณีเข้าระบบอินเตอร์เน็ตและมีปัญหาไม่สามารถ
เข้าระบบการสมัครได้ หรือกรณีมีปัญหาด้านการเข้าระบบต่างๆ ให้เข้าเว็บไซต์ www.policeadmission.org
แล้วเลือกปุ่มสารพันปัญหา เพื่อศึกษาขั้นตอนดาเนินการหรืออ่านคาแนะนาและหากไม่สามารถเข้าระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อทาการกรอกข้อมูลการสมัครได้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของบริษัท จันวาณิชย์ จากัด
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖97 0999 กด 1 กด 101 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.30 นาฬิกา ทุกวันไม่เว้น
วั น หยุ ด ราชการ ส่ วนกรณี ที่ ไ ม่ เข้ า ใจในสาระสาคั ญ ของประกาศรั บ สมั ครให้ ติ ด ต่ อ ศู น ย์ ฝึ ก อบรม
ตารวจภูธรภาค 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4437 1389
/การสมัคร...

-6การสมัครสอบตามประกาศรั บสมัครนี้ ไม่ มีกรณี การให้ สิ ทธิในการ
ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามหนังสือสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิได้รับ
คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ แต่อย่างใด
การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเอง
และรั บรองความถู กต้องของข้อมูลดั งกล่ าว ตามพระราชบัญญั ติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สมั ครกรอกข้ อมูลอันเป็ นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้นไม่ ถูกต้องตามประกาศ
ในการสมัครสอบ และมีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
กรณี ผู้ สมั ครที่ ได้ เข้ าระบบและสมั ครสอบตามประกาศรั บสมั ครนี้
เพื่อเจตนาเป็นการทดลองสอบข้อเขียนหรือเจตนาอื่นใด โดยมิได้มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครกาหนด อาจถือว่าเป็นผู้มีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานหรืออาจส่อไปในทางร่วมขบวนการทุจริตการสอบ
การสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบได้อ่าน รับทราบ
และเข้าใจรายละเอียดในประกาศรับสมัครฉบับนี้และผนวกท้ายประกาศนี้ทุกประการ จะนาเอามาเป็น
ข้ออ้างในภายหลังว่าไม่ทราบและไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่ได้อย่างเด็ดขาด
และถือว่าผู้สมัครได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศ
รับสมัครนี้ทุกประการ
๓.3 กาหนดการสาคัญที่ควรทราบ
๓.3.1 ประกาศรายชื่ อ ผู้ ส มั ค รให้ เ ข้ า สอบข้ อ เขี ย น วั น เวลา ที่ นั่ ง สอบ
สถานที่สอบข้อเขียน และผังที่นั่งสอบ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์
www.policetrainp3.com และwww.policeadmission.org และที่ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3
โดยจะต้องนั่งสอบข้อเขียน ณ สถานที่ตามที่หน่วยสอบที่ได้สมัครสอบไว้กาหนดตามประกาศข้างต้นเท่านั้น
3.3.2 สอบข้อเขีย น ในวัน อาทิต ย์ที่ 4 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 ตั้ง แต่เ วลา
13.3๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา (ใช้เวลาทาข้อสอบ 3 ชั่วโมง) ตามรายละเอียดในข้อ 3.3.1
๓.3.3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้า ทดสอบความเหมาะสม
กั บ ตาแหน่ ง เรี ย งตามลาดั บ คะแนน ในวั น ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์
www.policetrainp3.com และ www.policeadmission.org และที่ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3
โดยประกาศดัง กล่า วจะแจ้ง กาหนดการ วัน เวลา สถานที่แ ละรายละเอีย ดต่า งๆ เพื่อ ดาเนิน การ
ตามขั้นตอนต่อไป ดังนี้
/1) รายงานตัว...

-71) รายงานตั ว ยื่ น หลั ก ฐานเอกสารเพิ่ ม เติ ม วั ด ขนาดร่ า งกาย
พิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตามที่กาหนด รายละเอียด ตามผนวก จ., ซ. และ ฌ.
ท้ายประกาศนี้
๒) ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง รายละเอียด ตามผนวก ฉ.
ข้อ 2 ท้ายประกาศนี้
- ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (วิ่ง – ว่ายน้า, ยืนกระโดดไกล,
วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น)
- การสอบสัมภาษณ์
3) ตรวจร่างกาย โดยแพทย์โรงพยาบาลตารวจ รายละเอียดตามผนวก ข.
ท้ายประกาศนี้
4) ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในวันที่ 10 มกราคม
พ.ศ. 2560 ผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายที่มีเอกสารหลักฐานตามที่กาหนดในหมายเหตุ ผนวก ก. และ
ผนวก ข. ท้ ายประกาศนี้ สามารถอุ ทธรณ์ ผลการตรวจของแพทย์ โรงพยาบาลต ารวจได้ ระหว่ างวั นที่
10 - 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3
๓.3.4 ประกาศรายชื่ อผู้ ได้ รับคั ดเลื อกและผู้ ได้ รับคั ดเลื อกสารอง เรี ยงตาม
ลาดั บคะแนน ในวั นที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 ทางอิ นเตอร์ เน็ ต เว็ บไซต์ www.policetrainp3.com
และ www.policeadmission.org และที่ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3
อนึ่ง ก าหนดการต่า งๆ รวมทั้ง ข้อ แนะนาและการประชาสัม พัน ธ์เ กี่ย วกั บ
การปฏิบัติในการสอบ ผู้สมัครจะอ้างในภายหลังว่าไม่ทราบกาหนดการในขั้นตอนใดๆ ไม่ได้ ต้องหมั่นตรวจสอบ
จากทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policetrainp3.com และ www.policeadmission.org อยู่เสมอ
๔. เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครจะสมัครทางอิน เตอร์เ น็ต ได้เ พีย งครั้ง เดีย ว โดยกาหนดให้สมัครได้ต าม
ประกาศรับสมัครของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ของสานักงานตารวจแห่งชาติแต่เพียงหน่วยงานเดียว
(หน่วยที่เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนนายสิบตารวจตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้) ทั้งนี้จะไม่อนุญาต
ให้เปลี่ยนข้อมูลใดๆทั้งสิ้น ภายหลังจากที่ส่งข้อมูลการสมัครแล้ว ฉะนั้นผู้สมัครที่ประสงค์ จะรับราชการ
ในสั ง กัด ต ารวจภู ธรภาค 3 ให้ เ ลือ กสมัครสอบตามประกาศรั บสมั ครของต ารวจภู ธรภาค 3 เท่ า นั้ น
ส่วนค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมธนาคารจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่
ของผู้สมัครที่จะต้องศึกษาข้อมูลและทาความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครและคัดเลือกในแต่ละขั้นตอน
การสมัครให้ชัดเจน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนตามประกาศนี้
ก่อนการสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อความในใบสมัครและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างๆ
ตรงตามที่ ประกาศรับสมั ครจริ ง ในกรณีที่ เกิ ดความผิดพลาดอั น เกิ ดจากผู้สมั ครไม่ ม าดาเนิ นการใดๆ
เกี่ยวกับการสอบหรือมีคุณสมบัติต่างๆ หรือหลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศรับสมัครกาหนด
จะถู กพิ จารณาตัดสิ ทธิ ในการเป็ นผู้ ได้ รับคั ดเลื อกหรื อผู้ ได้ รับคั ดเลื อกสารองแล้ วแต่ กรณี และหากมี กรณี
ปลอมเอกสารหรือนาเอาเอกสารปลอมมาใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
/๕. วิชาที่ใช้…
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ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จานวน ๑5๐ ข้อ ๑๕๐ คะแนน
5.1 ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน
5.๑.1 ความสามารถทั่วไป
จานวน 30 ข้อ
5.1.๒ ภาษาไทย
จานวน ๒๕ ข้อ
5.๑.๓ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จานวน 30 ข้อ
5.๑.๔ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน ๒5 ข้อ
5.๑.๕ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
จานวน 20 ข้อ
5.๑.6 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
จานวน 20 ข้อ
5.2 ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
5.2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่ า งกาย แบ่ ง การทดสอบเป็ น 2 กลุ่ ม
ตามประเภทต่างๆ ดังนี้
(1) กลุ่มที่ 1 วิ่ง – ว่ายน้า
(2) กลุ่มที่ 2 ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น
5.2.2 การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
5.2.3 สอบสัมภาษณ์
5.2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ รายละเอียด
ตามผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ กาหนดให้ผู้สมัครทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียนก่อน โดยให้เฉพาะ
ผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้วเท่านั้น เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่งตามจานวนที่ผู้ดาเนินการ
คัดเลือกกาหนด
๖. เกณฑ์ การตั ดสิ น การประกาศรายชื่อผู้ ส อบผ่า นข้ อเขีย นและให้เ ข้า ทดสอบ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
6.1 เกณฑ์การตัดสินในการทดสอบความรู้ความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน
และการประกาศรายชื่ อ ผู้ ส อบผ่ า นข้ อ เขี ย นและให้ เ ข้ 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
ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาเรียงตามลาดับวิช าที่สอบในผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่
ข้อ ๑.๑ จนถึง ๑.6 เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนในทุกวิชาเท่ากันอีก 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
โดยจะประกาศรายชื่อให้เ ข้าทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ทดสอบสมรรถภาพทางร่ างกาย
(วิ่ ง – ว่ า ยน้ า, ยืนกระโดดไกล, วิ่ ง เก็ บของ และวิ่ ง ระยะสั้ น) สอบสั มภาษณ์ ) ตามที่ก าหนดรวม
จานวน 720 คน
/๖.2 การทดสอบ…
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ท้ายประกาศนี้ ถ้าไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ถือว่าสอบไม่ผ่าน
ในกรณีที่มีผู้สอบผ่านการทดสอบความเหมาะสมกั บตาแหน่ง หรือมีคุณสมบั ติ
ที่เกี่ยวข้องไม่ครบตามจานวนที่ประกาศรับสมัคร ผู้ดาเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยอาจจะดาเนินการเรียกผู้สอบผ่านข้อเขียนในลาดับถัดลงไปตามจานวนที่ผู้ดาเนินการคัดเลือกกาหนด
เพื่อให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่งเพิ่มเติมก็ได้
กรณี ที่ ค ณะกรรมการ หรื อคณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ การดาเนิ น การคั ด เลื อ ก เห็ น ว่ า ผู้ เ ข้ า สอบข้ อ เขี ย นรายใด มี พ ฤติ ก ารณ์ อ ยู่ ใ นข่ า ยต้ อ งสงสั ย
ส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน อาจถูกเรียกตัวมาทดสอบหรือดาเนินการโดยวิธีอื่นใด
ตามที่เห็นสมควรภายหลังวันสอบข้อเขียนได้ และหากสรุปได้ว่าการเข้าสอบของผู้ใดเป็นไปโดยทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน หรือในกรณีที่ไม่มาเข้าทดสอบเพิ่มเติมตามกาหนด
จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้เข้าสอบและให้หมดสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้ โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
ส่วนในกรณีที่มีการทุจริตการสอบหรือส่อไปในทางทุจริตการสอบ ไม่ว่าจะเป็น
ในขั้นตอนการสมัครคัดเลือก การสอบข้อเขียน หรือในขั้นตอนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกนี้
ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกรายงานให้ผู้ดาเนินการคัดเลือกทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิก
การสอบครั้ ง นี้ ทั้ ง หมด หรื อ จะพิ จ ารณายกเลิ ก การสอบเฉพาะวิ ช าใดหรื อ กา รสอบขั้ 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 รั บคั ดเลื อก จะต้ อ งผ่ า นการทดสอบตามวิ ธีก ารคั ด เลื อ กที่ ก าหนดตามข้ อ ๕
ทุก ขั้ น ตอน และเป็ น ผู้ ที่ มี ผลการทดสอบความเหมาะสมกั บต าแหน่ ง ตามที่ ก าหนดอยู่ ใ นเกณฑ์ ผ่า น
โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก จานวน 1 บัญชี และรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสารอง จานวน 1 บัญชี
จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๖.1 และ 6.2 โดยเรียงลงมาตามลาดับจนครบ
ตามจานวนที่กาหนด สาหรับบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกสารองจะใช้ในการรับสมัครและคัดเลือกเฉพาะ
การสอบครั้งนี้เท่านั้น ตามที่กาหนดในข้อ 8
ทั้งนี้ คาวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด
/8. เงื่อนไข…
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๘.๑ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ไม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะรั บโอนผู้ ไ ด้ รับ คั ด เลื อ กที่ เ ป็ น
ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ หากสอบได้จะต้องลาออกจากหน่วยงานสังกัดเดิม เพื่อบรรจุเป็นนักเรียน
นายสิบตารวจ โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ เป็นพิเศษมิได้
๘.๒ การบรรจุและแต่งตั้ง การเลือกตาแหน่ง และการรับอัตราเงินเดือน
๘.๒.๑ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจชั้นพลตารวจ
รั บ อั ต ราเงิ น เดื อ น ระดั บ พ.๑ ขั้ น ๑3 (3,07๐ บาท) หรื อ เป็ น ไปตามระเบี ย บ และ/หรื อ คาสั่ ง
ที่ สานั กงานต ารวจแห่ งชาติ ก าหนด ด ารงต าแหน่ ง รองผู้ บังคั บหมู่ ประจ าสถานฝึ กอบรมต ารวจตามที่
สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด โดยมีระยะเวลาฝึกอบรม ๑ ปี
๘.๒.๒ ตามข้อ ๘.๒.๑ เมื่อสาเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะนาผลคะแนนการสอบ
ของการฝึกอบรมมาจัดลาดับเพื่อเข้าเลือกตาแหน่งตามหน่วยงาน ในสังกัดตารวจภูธรภาค 3 หรือตามที่
สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด โดยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นประทวนระดับชั้นยศ
สิบตารวจตรี ดารงต าแหน่ ง ผู้บังคั บหมู่ กลุ่ มสายงานปฏิ บัติการป้ องกั นปราบปราม รั บอัตราเงินเดื อน
ระดับ ป.๑ ขั้น 19 (10,760 บาท)
๘.๓ กรณีมีผู้สละสิทธิในการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจหรือไม่มารายงานตัว
เพื่อรับการบรรจุตามระยะเวลาที่ผู้ดาเนินการคัดเลือกกาหนดหรือมีเหตุที่ไม่อาจเข้ารับการฝึกอบรมได้
หรือในกรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง หรือกรณีอื่นใดไม่ครบถ้วน
ตรงตามที่ก าหนดไว้ใ นประกาศรับสมั คร หรื อกฎ ระเบี ย บ หรื อข้ อบั งคั บที่เ กี่ย วข้ อง ภายหลัง จากที่
ประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกสารอง จะเลื่อนผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลาดับสารอง
ตามลาดับมาทดแทนจนครบจานวน และเมื่อมีคาสั่งบรรจุเป็นข้าราชการตารวจ (นักเรียนนายสิบตารวจ) แล้ว
ยังมีผู้สละสิทธิหรือมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อีกแล้วแต่กรณี จะไม่เลื่อนผู้ได้รับคัดเลือกในลาดับ
สารองมาทดแทนอีกและถือเป็นการเสร็จสิ้นการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
๘.4 การดาเนินการตรวจสอบหลัก ฐานเอกสาร คุณ สมบัติ ทั่วไป คุณ วุฒิเ ฉพาะ
สาหรั บตาแหน่ ง ที่ เกี่ ยวข้ องก่ อนการบรรจุเข้ ารั บราชการต ารวจ ต้ องใช้ระยะเวลาไม่ น้อยกว่ า 80 วั น
แต่เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้สอบได้ในภาพรวมในการได้เข้ารับราชการตารวจโดยเร็ว จึงกาหนดให้ดาเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร คุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตารวจ
แล้วแต่กรณี และหากปรากฏภายหลังว่าผู้ได้รับคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับ ต าแหน่ ง หรื อการตรวจสอบข้ อมู ลที่เ กี่ ย วข้ อ งกับประวั ติ ทางคดีอ าญาและพิ จ ารณาเกี่ย วกั บ
การเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีว่าเป็นผู้ไม่เหมาะสมเข้ารับราชการตารวจ หรือ
กรณีอื่นใดไม่ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครหรือไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่กาหนด
จะถือว่าเป็นผู้ ขาดคุ ณสมบั ติและหมดสิทธิ ในการคั ดเลือกครั้ งนี้ และหากได้ รับการบรรจุ เป็นนักเรี ยน
นายสิบตารวจ หรือได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยต้นสังกัด
/9. เบ็ดเตล็ด...

-119. เบ็ดเตล็ด
๙.๑ ตารวจภูธรภาค 3 สานักงานตารวจแห่งชาติ ดาเนินการคัดเลือก ในรูปคณะกรรมการ
ทุกขั้นตอน โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความโปร่งใส ความเสมอภาคและความเป็นธรรม ทั้งนี้ในแต่ละ
ขั้นตอนการดาเนินการสอบได้กาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้อย่างรอบคอบ รัดกุม จึงไม่มีผู้ใดสามารถ
ให้ความช่วยเหลือให้สอบได้ อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้
หากพบเห็นการกระทาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือทราบว่ามีผู้ใดกระทาการทุจริตดังกล่าว ให้รีบแจ้ง
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3 ทราบโดยด่วนที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4437 1389 เพื่อจะได้ดาเนินการ
ตามระเบียบและกฎหมาย
ส่วนกรณีที่มีเหตุสงสัยหรือจะหารือเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดาเนินการรับสมัคร
สอบคัดเลือกครั้งนี้ ให้ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่
- พัน ต ารวจโท ประยงค์ ปวงขุน ทด รองผู ้ก ากับ การฝ่า ยอ านวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3 หมายเลขโทรศัพท์ 09 8149 5485
- พั น ต ารวจโท บุ ญ ช่ ว ย หน่ า ยครบุ รี อาจารย์ (สบ 3) กลุ่ ม งานอาจารย์
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3 หมายเลขโทรศัพท์ 08 9865 3264
- ร้อยตารวจโทหญิง เพ็ญนภา ฟ้าคุ้ม รองสารวัตรฝ่ายอานวยการ ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 3 หมายเลขโทรศัพท์ 08 7242 1788
๙.2 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน และการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ให้เ ป็น ไปตามผนวก ช. ท้า ยประกาศนี ้ และหากตรวจพบว่า ผู ้ใ ดปฏิบัติผิด ไปจากระเบีย บฯนี้
ไม่ว่าจะด้ วยวิธีการใดก็ตาม จะถูกตัดสิทธิจากการเข้าสอบหรื อจะถือว่ าสอบไม่ ผ่านทุกขั้ นตอน แล้วแต่กรณี
และหากมีผู้กระทาการทุจริตในการสอบจะดาเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกที่ทุจริตการสอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบ
เข้ารับราชการมาก่อนหรือในครั้งนี้ จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการตารวจ
หรือเข้ารับราชการอื่นใดได้อีกตลอดไป
๙.3 ด้วยปรากฏว่าในการสอบข้อเขียนครั้งที่ ผ่านๆมา มีผู้ระบายรหัสชุดข้อสอบ
ในกระดาษคาตอบผิดพลาดเป็นจานวนมาก ทาให้เสียสิทธิในการสอบ จึงให้ระมัดระวังและตรวจสอบ
การระบายรหัสชุดข้อสอบให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างในผนวก ช. ท้ายประกาศนี้

/๙.4 ตารวจภูธรภาค 3...

-129.4 ต ารวจภู ธรภาค 3 ขอสงวนสิ ท ธิ ก ารประกาศแก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม เติ ม
รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการยกเลิกประกาศขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งหมด
ในระหว่างการดาเนินการคัดเลือกครั้ งนี้ได้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความจาเป็นหรื อ
เป็นไปตามที่ผู้ดาเนินการคัดเลือกกาหนด และขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีความจาเป็นและต้องการกาลังพล
ในการปฏิ บัติ งาน รวมทั้งมี ต าแหน่ งและอั ตราเงินเดื อนในการบรรจุ และแต่ งตั้ งเพิ่ มเติม อาจประกาศเพิ่ มเติ ม
จานวนอัตรารับสมัครได้ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติอนุมัติอัตราเพิ่มเติมภายหลังจากการประกาศ
รับสมัครนี้แล้วได้ในทุกขั้นตอน
๙.5 ประกาศต่าง ๆ ของตารวจภูธรภาค 3 ซึ่งเกี่ยวกับการคัดเลือกครั้งนี้ จะประกาศ
ให้ ท ราบทางอิ น เตอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์ www.policetrainp3.com และwww.policeadmission.org
และจะปิดประกาศไว้ที่หน่วยรับสมัคร จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตามและปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามประกาศที่กาหนด จะอ้างว่าไม่ทราบประกาศในภายหลังมิได้ ส่วนการให้ข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจาก
ประกาศของตารวจภูธรภาค 3 ไม่ว่าทางระบบอิน เตอร์เน็ตหรือทางระบบการสื่อสารใดๆ ถือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และอานวยความสะดวกแก่ผู้สมัครสอบเท่านั้น
สาหรับผู้สมัครคัดเลือกที่ประสงค์จะตรวจสอบผลการสอบในขั้นตอนใด ให้ยื่นคาขอ
เพื่อขอทราบผลการสอบได้ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันประกาศผลการสอบในแต่ละขั้นตอน เป็นต้นไป
กรณีที่มีผู้สมัครคัดเลือกหรือผู้ใดประสงค์จะโต้แย้งประกาศรับสมัคร ให้ยื่นคาโต้แย้ง
ได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3 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
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9

พลตารวจโท
( ทวิชชาติ พละศักดิ์)
ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค 3

ผนวก ก.
หน้า ๑ ใน ๒ หน้า

ท้ายประกาศ ตารวจภูธรภาค 3 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9
-------------------------------------------ผู้สมัครสอบที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนด
ดังนี้
๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. ไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการการเมื อ ง ผู้ ดารงตาแหน่ ง ทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๔. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
๕. ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการ หรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น
ตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น
๖. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๘. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๙. ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
1๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๑๓. ถ้าเป็นผู้มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ต้องลงบัญชี
ทหารกองเกิน (ตามเกณฑ์อายุที่กาหนด) ตามกฎหมายนั้นแล้ว
ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
1) ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร
กองประจาการ (ทหารเกณฑ์)
2) ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหาร และเป็นผู้ที่ต้อง
เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ. 2559
3) ผู้ที่มีอายุครบ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2559 และจะต้องเข้า รับการตรวจเลือก
เป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหาร ในปี พ.ศ. 2560
4) ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก
ทางทหารตามกาหนด
/สาหรับผู.้ ..

ผนวก ก.
หน้า 2 ใน 2 หน้า

ท้ายประกาศ ตารวจภูธรภาค 3 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. ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖)
๑5. ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
๑6. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด
๑7. ไม่เป็นโรคหรืออาการใด ตามผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
หมายเหตุ 1. ผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจวินิจฉัยเป็นที่สุด
2. กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา จะต้อง
ชาระเงินตามที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกาหนด เป็นจานวนเงิน 100 บาท และกรณี
ที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต จะต้องชาระเงินตามที่ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกาหนด (เป็นเงินจานวนไม่เกิน 1,800 บาท) โดยทั้งสองกรณี จะไม่มีสิทธิ
เรียกเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ

--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตารวจตรี
( วณัฐ อรรถกวิน )
รักษาราชการแทน ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3

ตรวจแล้ว
พ.ต.อ................................รอง ผบก.ศฝร.ภ.๓
พ.ต.อ................................ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๓
พ.ต.ท................................รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๓
พ.ต.ท................................อจ.(สบ ๓) กอจ.ศฝร.ภ.๓
ร.ต.ท.หญิง เพ็ญนภาฯ พิมพ์/ทาน

........ พ.ย.๕9
........ พ.ย.๕9
........ พ.ย.๕9
........ พ.ย.๕9
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-------------------------------------------ผู้สมัครสอบต้องไม่เป็นโรคหรืออาการ ดังนี้
๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
๑.๑ ศีรษะและหน้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตต่าง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปาก หรือ จมูก เช่น ปาก หรือ จมูกแหว่ง
ริมฝีปากแบะ เชิด หรือหุบไม่ลงจนน่าเกลียด
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
๑.๔ แขนขา
๑.๔.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน
๑.๔.๒ โค้งเข้าหรือโค้งออก
๑.๔.๓ บิดเก
๑.๕ มือหรือเท้า
๑.๕.๑ บิดเก
๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน
๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้า มีจานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ
๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทางานไม่ถนัด
๑.๕.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทาให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้
๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ
๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น
๒.๖ เท้าปุก ( CLUB FOOT )
๒.๗ กระดูกอักเสบ ( OSTEOMYELITIS )
๒.๘ กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป
๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ
/๓. ผิวหนัง…
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-------------------------------------------๓. ผิวหนัง
๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น
๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา
๓.๓ เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ห้าเซนติเมตรขึ้นไป
๓.๔ คนเผือก
๔. ตา หู คอ จมูก
๔.๑ ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด
๔.๒ ต้อกระจก
๔.๓ แผลเป็นที่ตาหรือกระจกตาดาขุ่น จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า
๔.๔ ลูกตาสั่น
๔.๕ หนังตาตก หรือหนังตาม้วนออกนอก หรือหนังตาม้วนเข้าใน
๔.๖ หนังตาแหว่งจนเสียรูป
๔.๗ หนังตาปิดไม่สนิท
๔.๘ ถุงน้าตาอักเสบเรื้อรัง
๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาดาเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร
๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด
๔.๑๑ ต้อหิน
๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันจนดูน่าเกลียด
๔.๑๓ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกทั้งหมด
๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยินตามปกติพิกัด
๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง
๔.๑๖ หูน้าหนวกมีหนองเรื้อรัง
๕. ฟัน
๕.๑ ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
๕.๒ มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซี่
๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่าห้าซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว
๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน
๕.๕ การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเคี้ยวอาหารหรือทาให้รูปลักษณ์ของใบหน้า
เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด
/๖. ระบบหัวใจ...
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-------------------------------------------๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่าหนึ่งร้อยสิบครั้งต่อนาที หรือช้ากว่าสี่สิบห้าครั้งต่อนาที หรือมี เอ.วี.บล้อค
( A.V.BLOCK ) หรือเต้นผิดปกติชนิดออร์คิวล่าร์ไฟบริลเลชั่น หรือออร์คิวล่าร์ ฟลัตเตอร์
๖.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
๖.๕ หัวใจพิการแต่กาเนิด
๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง
๖.๗ เสียงของหัวใจ ( รั่ว/ตีบ ) ผิดปกติ ( ORGANIC MURMUR )
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
๖.๙ หลอดเลือดดาขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด
๗. ระบบหายใจ
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
๗.๓ มีน้า หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
๗.๕ โรคหืด
๗.๖ ปอดอักเสบ
8. ระบบทางเดินอาหาร
8.1 ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคลา
8.2 ตับแข็ง
8.3 ฝีที่ตับ
8.4 ดีซ่าน
8.5 ท้องมาน
8.6 รูแผลเรื้อรังจากฟีสตูลา หรือไซนัสที่ผนังหน้าท้อง
8.7 ไส้เลื่อนทุกชนิด
8.8 ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
8.9 ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลาไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก
8.10 ฝีคัณฑสูตร
/๙. ระบบทางเดิน ...

ผนวก ข.
หน้า 4 ใน 12 หน้า

ท้ายประกาศ ตารวจภูธรภาค 3 ลงวันที่ 4
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9
-------------------------------------------๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
๙.๒ นิ่วที่ไตหรือท่อไต
๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด
๙.๔ ถุงน้าที่ลูกอัณฑะ
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ
๙.๖ กามโรค
๙.๗ กะเทย ( HERMAPHRODISM )
๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ
๙.๙ หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว
๑๐. ระบบจิตประสาท
๑๐.๑ โรคจิต ( PSYCHOSIS ) ทุกประเภท
๑๐.๒ โรคประสาทอย่างรุนแรง
๑๐.๓ เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่าง
๑๐.๔ ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม
๑๐.๕ อัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
๑๐.๖ โรคลมชัก ( EPILEPSY )
๑๑. เบ็ดเตล็ด
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ ( THYROTOXICOSIS )
๑๑.๒ โรคเก๊าท์
๑๑.๓ โรคอ้วนพีจากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ ( MYXEDEMA )
๑๑.๔ เบาหวาน
๑๑.๕ ร่างกายโตผิดปกติ ( ACROMEGALY )
๑๑.๖ โรคอ้วนพี ( OBESITY ) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย ( BODY MASS INDEX )
ตั้งแต่สามสิบห้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกาเนิดเลือด ( DISEASES OF BLOOD AND BLOOD
FORMING ORGANS ) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย
/๑๑.๘ โรคติดเชื้อ...
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-------------------------------------------๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปาราสิต
๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน ( LEPROSY )
๑๑.๘.๒ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
๑๑.๘.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพื้น ( YAWS )
๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
๑๑.๘.๕ โรคเอดส์
๑๑.๙ เนื้องอก
๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่
๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด
๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด 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 เ ป็ น โรคหรื อ อาการตามที่ ก าหนดไว้ ถื อ ว่ า ไม่ ผ่ า นและ
ผลการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด
3. กรณี ผู้ส มัค รสอบที่ จะมาเข้า รับการตรวจร่า งกายตามกาหนดและเป็นผู้ที่ เคยมี
ประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคหรืออาการในผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้ มาก่อน
และหายเป็นปกติแล้วก่อนถึงกาหนดการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ
ตามการสอบแข่งขันครั้งนี้ ให้นาประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติก่อน
วันตรวจร่ างกายดัง กล่ าว แล้ว นามายื่ นในวั นรายงานตัว เข้ าตรวจร่า งกาย เพื่อให้ผ ลการวินิจฉั ย
การตรวจโรคหรืออาการตามกาหนด เป็นไปโดยถูกต้องและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง
4. สาหรับผู้ที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกายให้ดาเนินการยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน
ระยะเวลาที่การประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายกาหนดไว้เ ท่า นั้น (ตามข้อ 3. 3.3 4))
โดยคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจจะรับเรื่องอุทธรณ์เฉพาะกรณีผู้สมัครสอบที่มีหลักฐานเอกสาร
เกี่ยวกับการรักษาโรคหรืออาการดังกล่าวที่หายเป็นปกติแล้ว ก่อนถึงกาหนดตรวจร่างกายตามข้อ 3 แต่ไม่ได้
นามายื่นในขั้นตอนการตรวจร่างกาย เท่านั้น ส่วนกรณีที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจจะเรียกตัว
ผู้อุทธรณ์มาตรวจเพิ่มเติมหรือไม่ เป็นอานาจของคณะกรรมการแพทย์เป็นผู้ พิจารณา แล้วแต่กรณี
5. คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ ไม่รับผลการตรวจจากสถาบันการแพทย์อื่นใด
และไม่รับผลการตรวจใดๆ ที่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจเป็นผู้ตรวจ
ในช่วงที่หน่วยสอบกาหนดระยะเวลาไว้ในการตรวจร่างกายของการสอบคัดเลือกครั้งนี้
/6. รายละเอียด...
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-------------------------------------------6. รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจร่ างกายเพิ่ มเติมคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาล
ตารวจ ในข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11
๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
1.1 ศีรษะและหน้าผิดรูปดูจนน่าเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตต่าง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปาก หรือ จมูก
เช่น ปาก หรือ จมูกแหว่ง ริมฝีปากแบะ เชิด หรือหุบไม่ลง
- รวมถึงความผิดปกติชนิดเพดานโหว่
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
- การขยับของคอหรือไหล่ หากเป็นน้อยขยับได้ปกติ ให้ถือว่า ผ่าน
- หากเป็นมาก เห็นชัดเจนและขยับได้ไม่เต็มที่ ก้ม เงย หมุนเอียงคอ
ขยับไหล่ยกได้ไม่สุด เกาหลังได้ไม่ถึงกลางหลัง ให้ถือว่า ไม่ผ่าน
๑.๔ แขน ขา
๑.๔.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน
- ขายาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๒ เซนติเมตร และเดินกะเผลกชัด
วัดโดยนอนวัดจากสะดือไปยังตาตุ่มด้านในทั้ง ๒ ข้าง ต้องนอนตัวตรง
ไม่บิดเอียง
- แขนยาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจาก
กระดู กหั วไหล่ (Acromion) ถึ งปลายนิ้ วกลาง ขณะที่ ข้ อไหล่ หุ บเข้ า
และข้ออื่นอยู่ในท่ากลาง (Neutral Zero Position)
๑.๔.๒ โค้งเข้าหรือโค้งออก
- เข่ า โค้ งออก เข่ าโกง ประมาณความกว้ า ง ๔ นิ้ วมื อ
(7 - 8 เซนติเมตร) ยืนตรง ฝ่ามือ ๔ นิ้ว สอดผ่านได้
- เข่าชิด ปลายเท้าจะห่าง ( Valgus Knee ) หากห่างกัน
เกิน ๔ นิ้วมือ (7 - 8 เซนติเมตร) ที่ตาตุ่มด้านใน
- แขนคอก ( Cubitus Varus )
1.4.3 บิดเก
๑.๕ มือหรือเท้า
๑.๕.๑ บิดเก
/- โดยดูจาก...
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-------------------------------------------- โดยดูจากการทางานของมือและเท้า มือกาแบ
กระดกข้อมือ ทาวันทยหัตถ์ไม่ได้
๑.๕.2 นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน
๑.๕.3 นิ้วมือหรือนิ้วเท้า มีจานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ
๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทางานไม่ถนัด
- โดยดูจากการทางานของมือและเท้า มือกาแบ กระดก
ข้อมือ ทาวันทยหัตถ์ไม่ได้
๑.๕.5 ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดรูป
- กรณีเดินแบะอย่างหนึ่ง และเท้าแบนไม่มีอุ้งเท้า
ซึ่งเป็นแบบติดแข็ง (Rigid type)
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
๒.1 ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทาให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้
2.2 ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ
2.3 ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
2.4 คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น
- Scoliosis ใช้การยืน ก้มตัว ให้ลาตัวขนานกับพื้น แล้วดูว่าหลังบิดนูน
ขึ้นผิดปกติหรือไม่
- กรณีเอกซเรย์ หากพบ Scoliosis ที่มีมุมมากกว่าหรือเท่ากับ 15 องศา
ให้ถือว่าไม่ผ่าน
2.6 เท้าปุก (CLUB FOOT)
2.7 กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)
2.8 กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป
2.9 กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ
3. ผิวหนัง
3.1 โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น
/- รวมถึงเนื้องอก...
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-------------------------------------------- รวมถึงเนื้องอกเล็กๆ เป็นปุ่มๆ ที่ผิวหนัง (MOLLUSCUM
CONTAGIOSUM)
- กรณีแผลเป็น (คีลอยด์) ไฝ ปาน รอยสัก ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
รวมกันมีขนาดเกิน 16 ตารางเซนติเมตร
3.2 แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา
3.3 เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่
ห้าเซนติเมตรขึ้นไป
3.4 คนเผือก
4. ตา หู คอ จมูก
๔.๑ ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด
๔.๒ ต้อกระจก
๔.๓ แผลเป็นที่ตาหรือกระจกตาดาขุ่น จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า
๔.๔ ลูกตาสั่น (Nystagmus)
๔.๕ หนังตาตก หรือหนังตาม้วนออกนอก หรือหนังตาม้วนเข้าใน
๔.๖ หนังตาแหว่งจนเสียรูป
๔.๗ หนังตาปิดไม่สนิท
๔.๘ ถุงน้าตาอักเสบเรื้อรัง
๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาดาเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร
๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด
๔.๑๑ ต้อหิน
๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันและความ
กว้างต่างกันมาก
๔.๑๓ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกทั้งหมด
๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยินตามปกติพิกัด
๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง
๔.๑๖ หูน้าหนวกมีหนองเรื้อรัง
/5. ฟัน...
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-------------------------------------------5. ฟัน
5.1 ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ฟันผุตั้งแต่ 5 ซี่ขึ้นไป
๕.๒ มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซี่
๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่าห้าซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว
๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน
๕.๕ การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเคี้ยวอาหารหรือทาให้รูปลักษณ์
ของใบหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด
๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่า 110 (หนึ่งร้อยสิบ) ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า 45 (สี่สิบห้า)
ครั้งต่อนาที หรือมี เอ.วี.บล็อค (AV BLOCK) หรือเต้นผิดปกติ ชนิด
เอเทรียลไฟบริลเลชั่นหรือเอเทรียลฟลัตเตอร์
๖.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
๖.๕ หัวใจพิการแต่กาเนิด
๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง
๖.๗ เสียงของหัวใจ ( รั่ว/ตีบ ) ผิดปกติ ( ORGANIC MURMUR )
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
๖.๙ หลอดเลือดดาขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด
๗. ระบบหายใจ
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
๗.๓ มีน้า หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
- พบความผิดปกติของภาพรังสีปอดทุกระยะ
๗.๕ โรคหืด
๗.๖ ปอดอักเสบ
- ผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการแพทย์
โรงพยาบาลตารวจ
/8. ระบบทางเดิน…
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-------------------------------------------8. ระบบทางเดินอาหาร
8.1 ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคลา
8.2 ตับแข็ง
8.3 ฝีที่ตับ
8.4 ดีซ่าน
8.5 ท้องมาน
8.6 รูแผลเรื้อรังจากฟีสตูลา หรือไซนัสที่ผนังหน้าท้อง
8.7 ไส้เลื่อนทุกชนิด
8.8 ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
8.9 ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลาไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก
8.10 ฝีคัณฑสูตร
๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
- ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (ALBUMIN) หรือน้าตาล
๙.๒ นิ่วที่ไตหรือท่อไต
๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด
๙.๔ ถุงน้าที่ลูกอัณฑะ
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ
๙.๖ กามโรค
๙.๗ กะเทย ( HERMAPHRODISM )
๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ
- ให้รวมถึงฉีดหรือทาสิ่งผิดธรรมชาติที่อวัยวะเพศ
- ให้รวมถึงการฉีดสารน้ามันหรือสารสังเคราะห์อื่นใด เข้าไปใน
อวัยวะอื่นใดในร่างกาย
๙.๙ หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
- ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว
/9.10 ลูกอัณฑะ…
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-------------------------------------------๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว
๑๐. ระบบจิตประสาท
๑๐.๑ โรคจิต ( PSYCHOSIS ) ทุกประเภท
๑๐.๒ โรคประสาทอย่างรุนแรง
๑๐.๓ เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่าง
๑๐.๔ ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม
๑๐.๕ อัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
๑๐.๖ โรคลมชัก ( EPILEPSY )
๑๑. เบ็ดเตล็ด
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ ( THYROTOXICOSIS )
- ให้ใช้การตรวจทางคลินิกและประวัติการรักษา โดยไม่จาเป็นต้องเจาะ
Thyroid Function Test เว้นแต่หากอาการไม่ครบ ให้ยืนยันผลการวินิจฉัย
ด้วยการเจาะ Thyroid Function Test ได้
๑๑.2 โรคเก๊าท์
๑๑.๓ โรคอ้วนพีจากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ ( MYXEDEMA )
- รวมถึงเต้านมผิดปกติในผู้ชาย ( Gynecomastia ) และความ
ผิดปกติต่างๆ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางฮอร์โมนทางร่างกาย
๑๑.4 เบาหวาน
๑๑.๕ ร่างกายโตผิดปกติ ( ACROMEGALY )
๑๑.๖ โรคอ้วนพี ( OBESITY ) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย ( BODY
MASS INDEX ) ตั้งแต่สามสิบห้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกาเนิดเลือด ( DISEASES OF BLOOD
AND BLOOD FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย
/โรคโลหิตจาง...
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-------------------------------------------- โรคโลหิตจาง (Anemia) มีฮีโมโกลบินน้อยกว่า 9 g/dl ในผู้หญิง
และน้อยกว่า 10 g/dl ในผู้ชาย หรือ
- ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง ( CBC ) พบความผิดปกติของ
ลักษณะเม็ดเลือดแดง ( Abnormal Red Blood Cell Morphology)
ขนาดของเม็ดเลือดแดง (MCV) น้อยกว่า 60 fl ทั้งนี้ให้อยู่ในการวินิจฉัย
ของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ
๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปาราสิต
๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน ( LEPROSY )
๑๑.๘.๒ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
๑๑.๘.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพื้น ( YAWS )
๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้
๑๑.๘.๕ โรคเอดส์
๑๑.๙ เนื้องอก
๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่
๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด
๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ
เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตารวจ
------------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตารวจตรี
( วณัฐ อรรถกวิน )
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-------------------------------------------หน่วยที่เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
1) ตารวจภูธรภาค 1 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1 เลขที่ 5 หมู่ 2 ตาบลหนองยาว
อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3622 5225 www.policetraining1.org
2) ตารวจภูธรภาค 2 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 2 เลขที่ 102 หมู่ 8 ตาบลบ้านสวน
อาเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี 20000 หมายเลขโทรศั พ ท์ 0 3827 8200-2 www.p2.go.th
3) ตารวจภูธรภาค 3 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3 เลขที่ 41 หมู่ 13 ถนนสุรนารายณ์
ตาบลจอหอ อาเภอเมื อง จั งหวั ดนครราชสีม า 30000 หมายเลขโทรศัพ ท์ 0 4437 1388 - 9
www.policetrainp3.com
4) ตารวจภูธรภาค 4 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 4 เลขที่ 272 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4346 5739 หมายเลข
โทรสาร 0 4346 5745 www.training.p4.police.go.th
5) ตารวจภูธรภาค 5 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 เลขที่ 145 หมู่ 13 ถนนลาปาง-เชียงใหม่
ตาบลปงยางคก อาเภอห้า งฉัต ร จัง หวัด ลาปาง 52190 หมายเลขโทรศัพ ท์ 0 5482 9882,
0 5482 9600 www.policetraining5.com
6) ต ารวจภู ธรภาค 6 ที่ ศู น ย์ ฝึก อบรมต ารวจภู ธ รภาค 6 เลขที่ 837 หมู่ 10 ต าบล
นครสวรรค์ตก อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5622 1201 - 5
http://adm_school6.education.police.go.th
7) ตารวจภู ธ รภาค 7 ที่ ศู น ย์ ฝึ ก อบรมตารวจภู ธ รภาค 7 เลขที่ 109 ถนนข้ า งวั ง
ตาบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครปฐม 73000 หมายเลขโทรศั พท์ 0 3425 4312
www.school.police7.go.th
8) ตารวจภูธรภาค 8 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 เลขที่ 101 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล
ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7740 542๓-๕
http://school8.education.police.go.th
9) ตารวจภู ธ รภาค 9 ที่ กองบั ง คั บ การอานวยการ ถนนแหล่ ง พระราม อาเภอเมื อ ง
จังหวัดสงขลา 90000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7431 1161, 0 7432 2286 www.p9.police.go.th
/10) ศูนย์ปฏิบัติการ…
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-------------------------------------------10) ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตารวจ
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ 53 ถนนสุ ข ยางค์ ต าบลสะเตง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ยะลา 95000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7321 2870, 08 7477 2589 https://sites.google.com/site/trainningsbp/
11) กองบั ญ ชาการตารวจนครบาล ที่ กองบั ญ ชาการตารวจนครบาล ที่ ศู น ย์ ฝึ ก อบรม
กองบัญชาการตารวจนครบาล 323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์
0 2280 5187 www.ตารวจนครบาล.com
๑2) กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เลขที่ 1279 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2279 8250-9, 0 279 9520-34, 0 2278 8000 www.bpp.go.th
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตารวจตรี
( วณัฐ อรรถกวิน )
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ตรวจแล้ว
พ.ต.อ................................รอง ผบก.ศฝร.ภ.๓
พ.ต.อ................................ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๓
พ.ต.ท................................รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๓
พ.ต.ท................................อจ.(สบ ๓) กอจ.ศฝร.ภ.๓
ร.ต.ท.หญิง เพ็ญนภาฯ พิมพ์/ทาน

........ พ.ย.๕9
........ พ.ย.๕9
........ พ.ย.๕9
........ พ.ย.๕9
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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

ตัวอย่าง รหั สประจาตัวสอบ (รหัสประจาตัว สอบ ๙ หลัก แยกเป็ น เลข ๒ หลักแรก คือ หน่ว ยสอบ
เลขหลักที่ ๓ – ๔ คือ รหัสสายสอบ และเลข ๕ หลักหลัง คือ กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์กาหนดให้
ผู้สมัครแต่ละคน)

110102004

030100001

100101015

หน่วยสอบ ภ.๓
หน่วยสอบ ศชต.
หน่วยสอบ บช.น.
สายสอบ นสต.1
สายสอบ นสต.1
สายสอบ นสต.1
กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์
กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์
กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์
กาหนดให้ผู้สมัครแต่ละคน
กาหนดให้ผู้สมัครแต่ละคน
กาหนดให้ผู้สมัครแต่ละคน

--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
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-------------------------------------------การยื่นหลักฐานเอกสาร
เอกสารฉบับจริงและหลักฐานต่างๆ ที่ผู้สอบผ่านข้อเขียนและได้รับการประกาศรายชื่อให้เข้าทดสอบ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ต้องนามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้
๑. ใบสมัคร จานวน 1 ฉบับ (สั่งพิมพ์จากระบบอินเตอร์เน็ตเมื่อเป็นผู้มีรายชื่อสอบผ่าน
ข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง)
2. บัตรประจาตัวสอบ
3. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่หมดอายุ พร้อมสาเนา
จานวน ๓ ฉบับ
4. ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ทางราชการออกให้
พร้อมสาเนา จานวน ๓ ฉบับ
5. ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้องมีข้ อความ
ระบุ ก ารสาเร็ จ การศึ ก ษา และวั น ที่ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษานั้ น ๆ ภายในวั น ปิ ด รั บ สมั ค ร
พร้อมสาเนา จานวน ๓ ฉบับ
6. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสาเนา จานวน ๓ ฉบับ และหากเป็น
ภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่สาเร็จก็ได้ จานวน ๓ ฉบับ
7. หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสาเนา จานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
7.๑ ทหารกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือสาคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุด
ประจาตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.๘
7.๒ ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ให้ ใ ช้ ใบรั บรองผลการตรวจเลื อ กทหารกองเกิ นเข้ า รับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.๔๓)
สาหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก (อายุยังไม่ถึง 20 ปี) ให้ใช้ใบสาคัญ (แบบ สด.๙) ส่วนผู้ที่ได้ใช้สิทธิ
ผ่อนผันแล้วหรืออยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร ไม่รับสมัครสอบ
7.๓ ผู้สาเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
7.๓.๑ หนังสือสาคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจาตัวทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ หรือ
7.๓.๒ หนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้สาเร็จการฝึกวิชาทหาร
ชั้นปีที่ ๓ ขึ้ นไป โดยมีหลัก ฐานประทั บวันขึ้ นทะเบียนเป็น ทหารกองประจ าการและเลขเครื่องหมาย
แสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือสาคัญนั้นแล้ว
/ในกรณีหนังสือ...
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-------------------------------------------ในกรณีหนังสือประจาตัวแสดงวิ ทยฐานะดังกล่า วข้างต้น ยังไม่ มีหลักฐานประทั บ
วันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจาการ และเลขเครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
ให้มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการนาปลดเป็นกองหนุน
ประเภทที่ ๑ เป็นผู้รับรองว่าอยู่ระหว่างดาเนินการนาปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่กัน
8. หนังสือรับรอง ตามผนวก ซ. ท้ายประกาศนี้ จานวน ๑ ฉบับ (เข้าระบบอินเทอร์เน็ต
และสั่งพิมพ์แบบ) และสาเนาบัตรประจาตัวของผู้รับรอง จานวน ๑ ฉบับ
9. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมสาเนา จานวน ๓ ฉบับ
10. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้ายประกาศ
รับสมัคร) เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเอง ตามผนวก ฌ. ท้ายประกาศนี้ จานวน 1 ฉบับ
หลัก ฐานตามข้ อ 3 - 7 และ ข้อ 9 ต้องนาหลั กฐานฉบับจริ งไปแสดงให้ค รบถ้ว น
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับที่นามายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “ สาเนาถูกต้อง ”
และลงลายมือชื่อไว้ สาหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ
สาหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผู้สมัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่ถือเป็นเอกสิทธิ ของตารวจภูธรภาค 3
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
เป็นผูไ้ ด้รับการคัดเลือก หรือผู้ได้รับคัดเลือกสารอง แล้วแต่กรณี และหากมีกรณีนาเอกสารปลอมมาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่จะถูกดาเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตารวจตรี
( วณัฐ อรรถกวิน )
รักษาราชการแทน ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3
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-------------------------------------------วิธีการคัดเลือก
การสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทาข้อสอบ 3 ชั่วโมง
๑. ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดวิชาที่สอบ ดังนี้
๑.๑ ความสามารถทั่วไป
จานวน 30 ข้อ
ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิด เชิงเหตุผล ความคิดเชิง จานวน โดยใช้ข้อ มูลหรื อ
ปัญหาทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วย การใช้เหตุผล
เชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์ ความสามารถในการคิดเชิงจานวน ประกอบด้วย คณิตศาสตร์
พื้ นฐาน ได้ แก่ การค านวณขั้ นพื้ นฐาน เปอร์ เ ซ็ น ต์ ร้ อยละ การเที ยบบั ญ ญั ติ ไ ตรยางศ์ การแก้ สมการ
และอสมการ เซต ตรรกศาสตร์ และสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง
และการวัดการกระจาย
๑.๒ ภาษาไทย
จานวน ๒๕ ข้อ
ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน
การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคา สานวน การใช้คาให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์
และความนิยม การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ
การพิจารณาเลือกใช้ภาษา ในงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ
๑.๓ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จานวน 30 ข้อ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension) คาศัพท์ (Vocabulary)
โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation)
เป็นต้น
๑.๔ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน ๒5 ข้อ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบการทางานของคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสารข้อมูล
ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ
๑.๕ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
จานวน 20 ข้อ
ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน ที่ประชาชนควรรู้
๑.6 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จานวน 20 ข้อ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
ในสังคมและการปฏิบัติงาน หลักธรรมาภิบาล และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
/2. การทดสอบ...
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-------------------------------------------2. การทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย แบ่งการทดสอบเป็น 2 กลุ่ม ตามประเภทต่างๆ ดังนี้
2.1.1 กลุ่มที่ 1 แบ่งประเภทการทดสอบ ประกอบด้วย
(1) วิ่ง ระยะทาง 1,000 เมตร
ผู้ ทาเวลาไม่ เ กิ น 4 นาที 55 วิ น าที ถื อ ว่ า ผ่ า น
จึ ง จะมี สิท ธิ เ ข้ า สอบขั้นตอนต่อไป
(2) ว่ายน้า ระยะทาง 25 เมตร
ผู้ทาเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า ผ่าน
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนตามข้อ 2.1.2 กลุ่มที่ 2 ต่อไป
2.1.2 กลุ่มที่ 2 แบ่งประเภทการทดสอบ ประกอบด้วย
(1) ยืนกระโดดไกล
ผู้ทาระยะได้ไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร ถือว่า ผ่าน
(2) วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร โดยการวิ่งไปเก็บของที่ระยะทาง 10 เมตร
จานวน 2 รอบๆ ละ 1 ชิ้น
ผู้ทาเวลาไม่เกิน 13 วินาที ถือว่า ผ่าน
(3) วิ่ง ระยะทาง 50 เมตร
ผู้ทาเวลาไม่เกิน 10 วินาที ถือว่า ผ่าน
ตามข้อ 2.1.2 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเข้าทดสอบสมรรถภาพทั้ง 3 ประเภท
ตามที่กาหนดในข้อ (1) – (3) โดยต้อ งเป็น ผู้ท ดสอบผ่า นเกณฑ์ 2 ใน 3 ของประเภทการทดสอบ
และหากเข้าทดสอบไม่ครบทั้ง 3 ประเภท จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
2.2 การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิตจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ
ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่กาหนดไว้ ถือว่าผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กาหนดไว้ ถือว่า ไม่ผ่าน
และผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด
2.3 สอบสัมภาษณ์ จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
ที่จ ะแต่ ง ตั้ง จากพฤติ ก รรมที่ ปรากฏ เช่ น ความรู้ที่ อ าจใช้ประโยชน์ ใ นการปฏิ บัติ ง าน ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสม
จึงจะถือว่า ผ่าน ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า ไม่ผ่าน
2.4 การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ประวั ติ แ ละความประพฤติ ผู้ ที่ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และความเหมาะสมกับตาแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติ
ประวั ติ แ ละความประพฤติ ห รื อ ชื่ อ เสี ย งเหมาะสมที่ จ ะเข้ า เป็ น ข้ า ราชการต ารวจถื อ ว่ า ผ่ า น
ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เห็นว่ามีคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตารวจถือว่าไม่ผ่าน
/สาหรับผู้ที่...
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-------------------------------------------สาหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา สานักงานตารวจแห่งชาติ มีคาสั่งที่
189/2558 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของการเป็นข้าราชการตารวจกรณีไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และคณะกรรมการ
ดาเนินการคัดเลือก หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง จะพิจารณาจากข้อเท็จจริง
และพฤติ การณ์ แห่ งการกระท าความผิ ด ว่ าเป็ นผู้ ประพฤติ เสื่ อมเสี ยหรื อบกพร่ องในศี ลธรรมอั นดี หรื อไม่
รวมทั้ ง ความน่ า รั ง เกี ย จของสั ง คมและเกี ย รติ ข องข้ า ราชการต ารวจ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดใน
ระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติว่าด้วยแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี พ.ศ. 2557 โดยจะนาผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวนที่มีการดาเนินคดี
สิ้นสุดในชั้นพนักงานสอบสวนแล้ว หรือพนักงานอัยการที่มีคาสั่งไม่ฟ้องแล้ว หรือในชั้นศาลที่มีคาพิพากษา
ถึงที่สุดแล้ว ในแต่ละคดีมาเป็นหลักการและข้อมูลที่สาคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี
ผู้ที่ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ตามที่กาหนดจะได้คะแนน 10๐ คะแนน
ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ ๐ คะแนน
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตารวจตรี
( วณัฐ อรรถกวิน )
รักษาราชการแทน ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3
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-----------------------------------------------ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและการสอบสัมภาษณ์
ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ พ.ศ. 2559
๑. ระเบียบในวันสอบข้อเขียน
๑.๑ อุปกรณ์ที่นาเข้าห้องสอบได้ มี ดินสอดาเบอร์ ๒B ขึ้นไป (ควรใช้ดินสอดาเบอร์ ๒B)
สาหรั บระบายกระดาษคาตอบ, ปากกาสี น้ าเงิ นหรื อสี ด า, บั ตรประจ าตั วสอบ, บั ตรประจ าตั วประชาชน
หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอายุ) เท่านั้น ส่วนยางลบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้
๑.๒ ห้ามนาอาวุธ กระดาษหรือตารา เครื่อ งคานวณเลข เครื่องมื อสื่อสาร เครื่ องมือหรื อ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู อุปกรณ์ทาด้วยโลหะ
ทุกชนิดที่นอกเหนือ จากข้อ ๑.๑ เข้าในอาคารสอบหรือห้องสอบหรือพื้นที่หวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัย
โดยเด็ดขาด ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้ภายในอาคาร/ห้องสอบ เมื่อ เริ่ม ลงมือ สอบแล้ว
หากมีการตรวจค้นพบ ถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ
๑.๓ การแต่งกายของผู้เข้าสอบ โดยกาหนดให้สวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา
๑.๔ เมื่อไปถึงสนามสอบให้ตรวจดูผังที่นั่งสอบที่ติดไว้ว่า สอบห้องใด ชั้นใด อาคารใด
๑.๕ ถ้ามีปัญหา เช่น หาห้องสอบไม่พบ หรือไม่มีรหัสประจาตัวสอบในผังที่นั่งสอบ ฯลฯ
ให้รีบติดต่อ กองอานวยการประจาสนามสอบนั้นๆ ก่อนเวลาเรียกเข้าห้องสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
๑.๖ ในวั นสอบข้อเขี ยนผู้เข้ าสอบทุกคนต้ องแสดงบั ตรประจ าตัวสอบ คู่กั บ บั ตรประจ าตั ว
ประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพ
ที่สมบูรณ์ ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์
ชัดเจนแล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๑.๗ ในการสอบครั้งนี้ ได้ กาหนดให้ ผู้เข้ าสอบอยู่ในห้องสอบเพื่อทาข้ อสอบโดยเมื่อเริ่มเวลา
สอบแล้ว จะไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง
หรือมีเหตุสุดวิสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับให้สอบตก
๒. การสอบข้อเขียน
๒.๑ ก าหนดสอบข้ อเขี ยนตั้ งแต่ เวลา 13.3๐ น. เป็ นต้ นไป (ใช้ เวลาท าข้ อสอบ 3 ชั่ วโมง)
โดยกาหนดให้ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบ ในเวลา ๑๒.0๐ น. ทุกคน เพื่อดาเนินการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล
และแนะน าการระบายรหั สชุด ข้ อสอบในกระดาษคาตอบ ส าหรั บผู้ มาภายหลังจาก (เวลา 13.15 น.)
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด
/๒.๒ ปฏิบัติ...
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-------------------------------------------๒.๒ ปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยเคร่งครัด
๒.๓ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบห้ามพูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้องสอบ
๒.๔ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
2.5 ขณะสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่คุมสอบจะมีการตรวจค้นตัวผู้เข้าสอบตามมาตรการป้องกัน
การทุจริตสอบโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจค้นดังกล่าว
๒.6 จะเริ่มลงมือทาข้อสอบได้ เมื่อหัวหน้าห้องสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว
๒.7 เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจากโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลาสอบแล้วเจ้าหน้าที่
สั่งให้หยุ ดทาปั ญหาข้ อสอบต้องหยุดทั นที เจ้ าหน้ าที่จะเดิ นมารั บกระดาษคาตอบและปั ญหาข้ อสอบคื น
แล้วให้ผู้เข้าสอบลงชื่อส่งกระดาษคาตอบและปัญหาข้อสอบ ถ้าไม่ลงชื่อส่งเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ
๒.8 ปั ญหาข้ อสอบเป็ นลิ ขสิ ทธิ์ ของส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ (ต ารวจภู ธรภาค 3)
ห้ า มน าออก หรื อคั ดลอก นาออกนอกห้ องสอบเป็ นอั นขาด ต้ องส่ งคื นให้ ครบทุ กหน้ าและทุ กแผ่ น
ผู้ใดฝุาฝืนจะมีความผิดทางกฎหมาย และจะพิจารณาให้หมดสิทธิในการคัดเลือก
๓. ห้ามกระทาการทุจริตในการสอบ ผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณ์
ที่ถือว่าทุจริตในการสอบ ได้แก่
๓.๑ นาตาราหรือเอกสารอื่นใดเข้าห้องสอบ นาหรือพยายามนาปัญหาข้อสอบออกนอกห้องสอบ
๓.๒ พูด ถาม ให้สัญญาณ หรือติดต่อกับผู้สอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
๓.๓ ดู หรือพยายามดูคาตอบจากผู้สอบอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูคาตอบของตน
๓.๔ ไม่เชื่อฟังคาแนะนา คาตักเตือน หรือคาสั่งของเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๓.๕ เปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบ หรือใช้บัตรประจาตัวไม่ถูกต้องตามที่กาหนด
๓.๖ ตอบปัญหาในกระดาษคาตอบแทนกัน
๓.๗ นาโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทหรือสิ่งของ
ตามที่ ก าหนดในข้ อ ๑.๒ เข้ าไปในห้ องสอบ หรื อในบริ เวณเขตหวงห้ ามหรื อเขตรั กษาความปลอดภั ย
ของสนามสอบข้อเขียนกาหนด เพื่อใช้หรือจะใช้ทุจริตหรือเพื่อกรณีอื่นใดในการสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสาร
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคานวณเลข นาฬิกาคานวณเลข ฯลฯ เป็นต้น
๓.๘ มีพฤติการณ์อื่น ๆ ที่ช่วยในการตอบปัญหาข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต หรือช่วยเหลือผู้เข้าสอบ
รายอื่นให้ตอบปัญหาข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต
/๔. ระเบียบ...
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-------------------------------------------4. ระเบียบในการกรอกและระบายกระดาษคาตอบ
(๑) ตัวอย่างกระดาษคาตอบ

/(๒) ตั ว อย่ า ง...
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-------------------------------------------(๒) ตัวอย่างการนาเลขรหัสชุดข้อสอบที่ปกปัญหาข้อสอบ มาระบายลงในกระดาษคาตอบตามช่องที่กาหนด

/๔.๑ ให้ ต รวจดู …
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-------------------------------------------๔. ๑ ให้ ต รวจดู ว่า กระดาษค าตอบมี ร อยด่ า งด า สกปรก หรื อ ย่ น ยั บ ฉี ก ขาด หรื อ ไม่
ถ้ากระดาษคาตอบมีรอยด่างดา สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อขอเปลี่ยน
และให้รอคาชี้แจงในการทาความเข้าใจการระบายรหัสประจาชุดข้อสอบให้ชัดเจน
๔.๒ ให้ตรวจดูว่าคานาหน้าชื่อ ชื่อ – สกุล และ เลขที่ระบายในช่องรหัสประจาตัวสอบ (9 หลัก)
ในกระดาษคาตอบหน้าแรก ตรงกับรหัสประจาตัวสอบของผู้เข้าสอบหรือไม่ หากไม่ถูกต้องตรงกันให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่ อขอเปลี่ ยนกระดาษคาตอบสารองใหม่ใ ห้ถูก ต้อ ง ซึ่ งกาหนดให้ ผู้เข้ าสอบต้องใช้
กระดาษคาตอบที่มีเลขรหัสประจาตัวสอบระบาย (9 หลัก) ไว้ตรงกัน กับรหัสประจาตัวสอบหรือต้องเป็น
กระดาษคาตอบสารองที่เจ้าหน้าที่คุมสอบเปลี่ยนให้เท่านั้น พร้อมทั้งต้องรับผิดชอบการกรอกรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้อง และหากใช้กระดาษคาตอบ ไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้นี้ ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
๔.๓ ใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกลื่นเท่านั้น เพื่อลงลายมือชื่อในช่องที่กาหนด
๔.๔ เมื ่อ เปิด ผนึก ซองปัญ หาข้อ สอบ ให้ต รวจว่า มีเ ลข (8 หลัก ) รหัส ชุด ข้อ สอบ
ที่ด้ านล่ างซ้า ยมือ และให้น าเลขดัง กล่ า ว (8 หลัก ) มาระบายลงในช่อ งที่ก าหนดในกระดาษคาตอบ
ให้ถูกต้องครบถ้วน (ลักษณะเดียวกันกับการระบายรหัสประจาตัวสอบ) ด้วยดินสอดาเบอร์ 2B ขึ้ น ไป
(ควรใช้ดินสอดาเบอร์ ๒B) ให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในแต่ละแถวนั้น จะเริ่มต้นที่เลข 0
และเรียงลงมาเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 หากระบายผิดหรือระบายผิดแล้วลบไม่สะอาดเพื่อจะระบายใหม่แล้ว
เครื่อ งตรวจไม่ต รวจให้ค ะแนน ถือ ว่า เป็น การกระทาผิด ระเบีย บการสอบข้อ เขีย น โดยจะถือ ว่า
กระดาษคาตอบนั้นเสียและถือว่าสอบตก
4.5 กรณี ใ ช้ ก ระดาษค าตอบส ารอง ให้ ใ ช้ ป ากกาหมึ ก ซึ ม หรื อ ปากกาลู ก ลื่ น เท่ า นั้ น
เขี ย นข้ อ ความลงในช่ องว่ างที่ กระดาษคาตอบหน้ าแรกด้ านบน ได้ แก่ 1) ค าน าหน้ าชื่ อ ชื่ อ – สกุ ล
2) เลขประจาตัวประชาชน (13 หลัก) 3) สถานที่สอบ 4) ห้องสอบ 5) วัน เดือน ปี 6) รหัสประจาตัวสอบ
ในช่องว่างสี่เหลี่ยม (9 หลัก) และ ๗) รหัสชุดข้อสอบ (8 หลัก) แล้วให้ใช้เฉพาะดินสอดาเบอร์ ๒B ขึ้นไป
(ควรใช้ดินสอดาเบอร์ ๒B) ระบายรหัสประจาตัวสอบ และรหัสชุดข้อสอบของตัวเองในช่องวงกลมที่กาหนด
ตามตั ว อย่ า งคาแนะนาที่ แ สดงไว้ ใ นกระดาษคาตอบ (คื อ ระบายให้ ดาเข้ ม เต็ ม วงเสมอกั น หมด)
โดยให้ระมัดระวังการระบายรหัสประจาตัวสอบ โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในวงกลมที่ให้ระบาย
รหัสประจาตัวสอบแต่ละช่องนั้นจะเริ่มต้น ที่เ ลข 0 และเรีย งลงมาเป็น เลข 1 ไปจนถึง เลข 9 ทุก ช่อ ง
(9 หลัก) หากระบายผิดจะถือว่า เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบ และจะไม่ตรวจให้คะแนน
/๔.6 ห้ามเขียน…
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-------------------------------------------๔.6 ห้ามเขียนสิ่งใดลงในกระดาษคาตอบนอกจากที่กาหนดไว้ อย่าพับ หรือทาให้กระดาษคาตอบ
มีรอยด่างดา สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขาด มิฉะนั้นจะไม่ตรวจกระดาษคาตอบให้โดยถือว่าเป็นกระดาษเสีย
๔.7 เมื่อได้รับปัญหาข้อสอบแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้
๔.7.๑ ตรวจดูปัญหาข้อสอบ ว่ามีปัญหาข้อสอบ คาถาม คาตอบ ครบถ้วนทุกข้อ ทุกแผ่น
ทุกหน้าหรือไม่ หากพบสิ่งใดบกพร่อง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยน หากมีคาสั่งให้ลงมือสอบแล้ว
เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนให้โดยเด็ดขาด เพราะถือว่าได้ให้เวลาตรวจดูแล้วก่อนเริ่มลงมือทา
ข้อสอบและให้อ่านคาแนะนาที่หน้าปกของปัญหาข้อสอบให้เข้าใจครบถ้วนก่อนเริ่มลงมือทาข้อสอบ
๔.7.๒ ในการตอบปัญหาข้อสอบให้ใช้ดินสอดาเบอร์ ๒B ขึ้นไป (ควรใช้ดินสอดาเบอร์ ๒B)
ระบายในข้อวงกลมเล็ก ที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยให้ระบายดาเข้มเต็มวงแต่อย่าให้ล้าออกไป
นอกวงหากต้องการเปลี่ยนแปลงให้ลบด้วยยางลบอย่างอ่อนจนสะอาดจริงๆ แล้วระบายใหม่
๔.7.๓ ขณะตอบปัญหาข้อสอบ หากมีกรณีสงสัยว่าคาถามหรือคาตอบในปัญหาข้อสอบ
จะผิด หรือบกพร่อ ง หรื อไม่ครบถ้ วน ไม่ต้องถามเจ้าหน้ าที่คุม สอบ แต่ใ ห้ตอบลงไปตามที่ เห็นสมควร
ห้า มเว้ นว่ า งไว้ กรณี ที่มีค วามคลาดเคลื่ อนจากปั ญหาข้ อสอบไม่ ถู กต้ องหรือค าตอบที่ ให้ เลื อกตอบ
ไม่ ถู กต้ องหรื อไม่ ครบถ้ วนแล้ วแต่ กรณี ทางคณะกรรมการด าเนิ นการสอบที่ เกี่ ยวข้ องจะพิ จารณา
ปัญหาข้อสอบในข้อนั้นๆ โดยจะตรวจให้คะแนนแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
๔.๘ เมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว จะไม่เปลี่ยนกระดาษคาตอบหรือปัญหาข้อสอบ
ให้อีกโดยเด็ดขาด
๔.๙ กรณีที่ผู้เข้าสอบทาข้อสอบโดยใช้ปัญหาข้อสอบและ/หรือกระดาษคาตอบที่ไม่ใช่ของตน
จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบเองและถือว่าหมดสิทธิในการสอบครั้งนี้หรือเป็นไปตามที่กาหนด
ในข้อ 3.6 โดยในการตรวจกระดาษคาตอบ คณะกรรมการตรวจกระดาษคาตอบ จะตรวจกระดาษคาตอบ
ให้ตามเฉลยคาตอบเท่านั้น ผู้เข้าสอบจะเรียกร้องสิทธิใดๆ นอกเหนือจากระเบียบนี้มิได้ หรือหากเป็นกรณี
ตั้งใจทุจริตสอบจะดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและถือว่าสอบตกทุกวิชา

/๔.๑๐ ผู้ที่ระบาย…
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-------------------------------------------๔.๑๐ ผู้ที่ระบายรหัสชุดข้อสอบผิด ระบายไม่ครบ หรือเกิน ระบายถูกแต่จางเกินไป ระบายรหัส
ชุดข้อสอบซ้ากับผู้อื่น หรือไม่ระบายรหัสชุดข้อสอบ หรือระบายด้วยเครื่องเขียนอย่างอื่น หรือระบายผิด
แล้ว ลบไม่สะอาดเพื่อ ระบายใหม่ หรือ ทาให้ก ระดาษคาตอบมีร อยด่า งดา สกปรก ย่น ยับ หรือ ฉีก
เป็นเหตุให้เครื่องตรวจกระดาษคาตอบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ว่าเป็ นรหัสชุดข้อสอบใด จะถือว่า
กระดาษคาตอบนั้นเสียเกิดจากการกระทาของผู้เข้าสอบเอง และถือว่าเป็นผู้สอบตก กรณีที่ระบาย
คาตอบจาง ระบายคาตอบดาไม่เ ต็ม วง หรือ ระบายด้ว ยเครื ่อ งเขีย นอย่า งอื่น หรือ ด้ว ยกรณีใ ดๆ
ท าให้ เ ครื่ อ งตรวจกระดาษค าตอบไม่ ต รวจให้ ค ะแนนทั้ ง หมดหรื อ บางข้ อ คณะอนุ ก รรมการ
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจกระดาษคาตอบจะถือผลตามที่เครื่องตรวจกระดาษคาตอบตรวจให้
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะบันทึกแสดงเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน
๔.๑๑ เนื่ องจากมีผู้สมัครสอบเป็นจานวนมาก และการสอบครั้ง นี้เป็น ข้อสอบแบบปรนั ย
จะตรวจบันทึก คะแนนโดยใช้เครื่ องตรวจกระดาษคาตอบ โดยจะถือผลคะแนนตามผลการตรวจของ
เครื่องตรวจกระดาษคาตอบเท่านั้น ส่วนการดาเนินการตรวจกระดาษคาตอบโดยบุคคลจะเป็นการตรวจสอบ
เครื่องตรวจและระบบโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง
5. ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
5.1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการว่ายน้า ดังนี้
5.1.1 ในวั นทดสอบ ผู้ เข้ าสอบทุ กคนต้ องแสดงบั ตรประจ าตั วสอบคู่ กั บบั ตรประจ าตั ว
ประชาชนหรื อบั ตรประจ าตัวเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ โดยบัตรดั งกล่ าวนั้นต้ องไม่ หมดอายุ และจะต้องอยู่ ในสภาพ
ที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่ อใช้แสดงคู่ กัน หากไม่ มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรื อมี แต่ ไม่ สมบูรณ์
ชัดเจนแล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
5.๑.๒ ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกายชุดว่ายน้าสากล
5.1.๓ ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบรายใด จับลู่ เกาะลู่ สาวลู่ ว่ายข้ามลู่
หรื อให้ ผู้ อื่ นช่ วยเหลื อ เช่ น ผลั ก พยุ งตั ว ดั นหรื อดึ ง หากมี กรณี ดั งกล่ าวข้ างต้ น จะถื อว่ าเป็ นผู้ ไม่ ผ่ าน
การทดสอบในกรณีที่ผู้เข้ าทดสอบรายอื่นให้ความช่วยเหลือตามที่ ระบุ ดังกล่ าวข้ างต้น จะปรั บเป็นผู้ ไม่ ผ่าน
การทดสอบเช่นเดียวกัน
5.1.๔ กรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้า โยนทุ่นหรือห่วงยางหรือ
วัสดุอื่นให้แล้วผู้เข้าทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดที่เป็นอาการทานองเดียวกัน หรือมีการลงไป
ช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้า จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
5.1.๕ กาหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่กาหนดในผนวก ฉ.
ท้ายประกาศนี้
/5.2 ทดสอบ…
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-------------------------------------------5.2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการวิ่ง ดังนี้
5.๒.๑ ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจาตัวสอบ คู่กับ บัตรประจาตัว
ประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน
แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
5.๒.๒ ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสื้อยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา
5.2.๓ ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบ จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใด
ที่เป็นอาการ ทานองเดียวกัน นี้กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเส้นทางหรือลัดเส้นทาง
ตามที่กาหนดให้ทดสอบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
5.2.๔ กรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายใดให้ความช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุง ดัน หรือดึงแก่ผู้
เข้าทดสอบด้วยกัน จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน
5.2.๕ กาหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่กาหนดในผนวก ฉ.
ท้ายประกาศนี้
5.3 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของและการวิ่ง (ระยะสั้น) ดังนี้
5.3.1 ในวั น ทดสอบ ผู้ เ ข้ า ทดสอบทุ ก คนต้ อ งแสดงบั ต รประจาตั ว สอบ คู่ ก ั บ
บัต รประจ าตั วประชาชนหรื อ บั ต รประจ าตั วเจ้ า หน้า ที่ ข องรั ฐ โดยบั ต รดั งกล่ า วนั้ น ต้ อ งไม่ ห มดอายุ
และจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษรเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง
หรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
5.3.2 ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสื้อยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา
5.3.3 ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ต้องปฏิบัติตามที่คณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
กาหนดในทุกขั้นตอน และหากไม่เข้าทดสอบตามลาดับที่กาหนดจะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
5.3.4 กรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายใด จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใดที่เป็นอาการทานองเดียวกันนี้
กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าทดสอบด้วยกัน หรือมีกรณีเปลี่ยนตัวกันเข้าทดสอบ
แทนกันจะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน
5.3.5 กาหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบเป็นไปตามที่กาหนดในผนวก ฉ.
ท้ายประกาศนี้
5.3.6 ผู้เข้าทดสอบตามข้อ 5.3 จะต้องเข้าทดสอบให้ครบทั้ง 3 ประเภท หากเข้าทดสอบ
ไม่ครบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
/6. ระเบียบ...
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-------------------------------------------6. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
6.1 ในวันตรวจร่างกายทุกคนต้องแสดงบัตรประจาตัวสอบ คู่กับ บัตรประจาตัวประชาชน
หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน
แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าตรวจร่างกาย
6.2 การแต่งกายเป็นไปตามที่กาหนด รวมทั้งต้องเตรียมสิ่งของที่เกี่ยวข้องไปในวันตรวจ
ร่างกายตามที่กาหนด
6.3 ในขั้ น ตอนการเข้ า รั บ การตรวจร่ า งกายและการทดสอบสุ ข ภาพจิ ต ห้ า มน า
โทรศัพ ท์มือ ถือ หรือเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไปเด็ดขาด หากตรวจพบทาง
คณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลตารวจ จะพิจารณาตัดสิทธิในการเข้ารับตรวจร่างกายและการทดสอบ
สุขภาพจิต
6.4 ให้ไปเข้ารับการตรวจร่างกายตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดในประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ประกาศผลสอบข้อเขียน)
6.5 กรณีที ่เ คยมีป ระวัต ิก ารรัก ษาโรคหรือ อาการตามบัญ ชีโ รคใน ผนวก ก.และ ข.
ท้ายประกาศนี้ มาก่อนและหายเป็นปกติแล้ว ให้นาเอกสารหลักฐานประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับ
การรักษาที่หายเป็นปกติดังกล่าวมาก่อนวันเข้าตรวจร่างกายแล้วนามายื่นในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย
เพื่อให้ผลการวินิจฉัยการตรวจโรคหรืออาการตามที่กาหนดเป็นไป โดยถูกต้องและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของผู้สมัครสอบ
7. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์
7.1 ในวันสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจาตัวสอบ คู่กับ บัตรประจาตัวประชาชน
หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่ สมบูรณ์ชัดเจน
แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
/7.2 การแต่งกาย…

ผนวก ช.
หน้า 10 ใน 10 หน้า

ท้ายประกาศ ตารวจภูธรภาค 3 ลงวันที่ 4

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9

-------------------------------------------7.2 การแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายสุภาพ โดยให้สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว
(ห้ามกางเกงยีนส์) และสวมรองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น
7.3 ต้องมาเตรียมพร้อมในการเข้าสอบ ตามกาหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยเคร่งครัด
7.4 กรณีบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสูญหายให้รีบติดต่อ
กองอานวยการการสอบสัมภาษณ์ก่อนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง เพื่อพิจารณา
การให้สิทธิหรือตัดสิทธิในการเข้าสอบสัมภาษณ์แล้วแต่กรณี
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตารวจตรี
( วณัฐ อรรถกวิน )
รักษาราชการแทน ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3

ตรวจแล้ว
พ.ต.อ................................รอง ผบก.ศฝร.ภ.๓
พ.ต.อ................................ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๓
พ.ต.ท................................รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๓
พ.ต.ท................................อจ.(สบ ๓) กอจ.ศฝร.ภ.๓
ร.ต.ท.หญิง เพ็ญนภาฯ พิมพ์/ทาน

........ พ.ย.๕9
........ พ.ย.๕9
........ พ.ย.๕9
........ พ.ย.๕9

ผนวก ซ.
แบบหนังสือรับรอง
เขียนที่................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า...............................................................................................................................
ตาแหน่ง................................................................สังกัด...............................................................................
เกี่ยวข้องเป็น................................................................................................................................................
กับผู้สมัคร ขอรับรองว่าผู้สมัครชื่อ...............................................................................................................
รหัสประจาตัวสอบ...........................................................................ซึ่งสมัคร คัดเลือกเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตารวจ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ตามประกาศตารวจภูธรภาค 3 เป็นผู้ มี
ความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย และขอรับรองว่าผู้สมัครสอบมีวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัครทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้รับรอง
(.....................................................)
ตาแหน่ง........................................................
หมายเหตุ ๑. ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการประจาการ มียศตั้งแต่ร้อยตารวจเอก ร้อยเอก เรือเอก
เรื อ อากาศเอก ขึ้ น ไป ข้ า ราชการอั ย การ ข้ า ราชการตุ ลาการ ข้ า ราชการพลเรื อ น
ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ชานาญงานขึ้ น ไป ประเภทวิ ช าการระดั บ ชานาญการขึ้ น ไป
ประเภทอานวยการหรือ ประเภทบริหารระดั บต้นขึ้นไป และต้องรับผิดชอบข้อความ
ที่ตนรับรองนั้นทุกประการ
๒. ที่อยู่ของผู้รับรองที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่......................หมู่.............ถนน..............................ตรอก/ซอย.............................
ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต........................................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................โทร. .............................................
๓. ให้สั่งพิมพ์ในระบบอินเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง
เขียนด้วยลายมือของตนเอง
......................................................................

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
มั ธยมศึ กษาตอนปลาย หรื อประกาศนี ย บัตรวิ ชาชี พหรื อเที ย บเท่า
เพื่ อบรรจุเ ป็ น นักเรียนนายสิบตารวจ พ.ศ. ๒๕๕9
-----------------------------------เขียนที่.............................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ....................
เรียน ผู้ดาเนินการคัดเลือก
ตามที่ ข้ าพเจ้ า ได้ ยื่ น ใบสมั ครคั ดเลื อ กเข้ า รั บราชการเป็ นข้ าราชการตารวจ เพื่ อบรรจุ
เป็นนักเรียนนายสิบตารวจ และข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ
และพื้นฐานความรู้ของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตัว..........................................................นามสกุล....................................................
(หากเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้นาหลักฐานมาประกอบ)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................
๒. ชื่อเล่น ชื่อที่เคยใช้อยู่ก่อนเปลี่ยน (ถ้ามี).....................................................................
๓. สัญชาติปัจจุบัน...........................................สัญชาติเมื่อเกิด.........................................
ศาสนา.................................................
๔. สมัครสอบหลักสูตร/ตาแหน่ง.......................................................................................
๕. หลักฐานทางทหาร........................................................................................................
๖. ภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่...............หมู่ที่...............ถนน.....................................
ตรอก/ซอย......................................ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต.....................................
จังหวัด...................................โทรศัพท์.................................................
ภูมิลาเนาที่อาศัยในปัจจุบันเลขที่.............หมู่ที่..............ถนน.........................................
ตรอก/ซอย....................................ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต..................................
จังหวัด...................................โทรศัพท์..........................................................................................................
หมายเหตุ ๑. ให้กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง ในช่องที่ประสงค์ไม่กรอกข้อมูลให้ขีดเครื่องหมาย ( - )
๒. ในช่องที่ถามว่า เคยหรือไม่เคย ให้กรอกข้อความว่า “เคย” หรือ “ไม่เคย

-2๗. ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ซึ่ งได้ ลงชื่ อรั บรองสาเนาถูกต้ องแล้ วมาพร้อมนี้
รวม....................ฉบับ คือ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการของบิดามารดาและภรรยา
สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
๘. - บิดา (ผู้ให้กาเนิด)
ชื่อเต็ม...............................................ชื่อสกุล.........................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ามี) .................................................................อาชีพ....................................................................
ตาแหน่ง...................................................สถานที่ทางาน...............................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท์..........................................
เชื้อชาติ...................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน...................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดาเนินคดีในท้องที…่ ………………………..…………ผลคดี....................................................................
- มารดา (ผู้ให้กาเนิด)
ชื่อเต็ม.......................................ชื่อสกุล..................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ามี) ................................................................อาชีพ.....................................................................
ตาแหน่ง....................................................สถานที่ทางาน..............................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท์..........................................
เชื้อชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน..................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา......................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดาเนินคดีในท้องที่………………………………………ผลคดี...................................................................
- ภรรยาหรือสามี
ชื่อเต็ม......................................ชื่อเดิม (ถ้ามี)...............................................................
ชื่อสกุลเดิม ............................................................ชื่อสกุลปัจจุบัน.............................................................
วัน เดือน ปีเกิด..................................................ที่เกิด................................................................................
เชื้อชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน..................................
อาชีพ..................................................................ตาแหน่ง.............................................................................
สถานที่ทางาน............................................................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา......................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดาเนินคดีในท้องที่…………...…………………………ผลคดี...................................................................
จังหวัดที่สมรส...............................................................................................................................................
การสมรสครั้งก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่าย.........................................................................................
หย่า เลิกร้าง.................................................................................................................................................

-3๙. ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ
- พี่น้องร่วม – มารดา
(๑) ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ............................................ตาแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ.....................ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา......................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดาเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(๒) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตาแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดาเนินคดีในท้องที…่ ……………………………….……ผลคดี..................................................................
(3) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตาแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดาเนินคดีในท้องที…่ ……………………………….……ผลคดี..................................................................
(4) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตาแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดาเนินคดีในท้องที…่ ……………………………….……ผลคดี..................................................................
(5) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตาแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดาเนินคดีในท้องที…่ ……………………………….……ผลคดี..................................................................

-4- ญาติ (พี่น้องของบิดาและมารดา)
(1) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตาแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดาเนินคดีในท้องที…่ ……………………………….……ผลคดี..................................................................
(๒) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตาแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดาเนินคดีในท้องที…่ ……………………………….……ผลคดี..................................................................
(3) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกีย่ วข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตาแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดาเนินคดีในท้องที…่ ……………………………….……ผลคดี..................................................................
(4) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตาแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดาเนินคดีในท้องที…่ ……………………………….……ผลคดี..................................................................
(5) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตาแหน่ง...................................................................................................
สถานที่ทางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดาเนินคดีในท้องที…่ ……………………………….……ผลคดี..................................................................

-5๑๐. บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่
ผู้รับรอง ญาติ ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง)
(๑) ชื่อ...................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ..............................................ตาแหน่ง.................................................................................................
สถานที่ทางาน...............................................................................................................................................
(๒) ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ตาแหน่ง.................................................................................................
สถานที่ทางาน...............................................................................................................................................
(๓) ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ตาแหน่ง.................................................................................................
สถานที่ทางาน...............................................................................................................................................
๑๑. การศึกษา
(๑) จบมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน..........................................................................
เข้า...............................ออก...................................ผลการศึกษา…………………………………………………………..
(๒) จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่าโรงเรียน.....................................................
เข้า...............................ออก...................................ผลการศึกษา…………………………………………………………..
(๓) จบอาชีวะศึกษา สถานศึกษา............................................................................
เข้า...............................ออก...................................ผลการศึกษา………………………………………....……………….
(๔) จบอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า สถานศึกษา..........................................................
เข้า..............................ออก....................................ผลการศึกษา………………….……………………………………….
(๕) แขนงพิเศษอื่น ๆ .............................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๒. ปัจจุบันประกอบอาชีพ....................................ตาแหน่ง.............................................
สถานที่ทางาน...............................................................................................................................................
ถนน......................................ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต.............................................
จังหวัด......................................................โทรศัพท์.......................................................................................
และได้รับเงินเดือน ................................................................................................................................บาท
ใครเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา.................................................................................................................
๑๓. ประกอบการงานอื่นๆ ..............................................................................................
สถานที่ทางาน...............................................................................................................................................
ถนน..................................ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต................................................
จังหวัด................................................โทรศัพท์...................................รายได้ (ถ้ามี)......................................

-6๑๔. ประวัติการรับราชการ หรือการทางานทีผ่ ่านมา (ถ้าเคยรับราชการ หรือทางาน
มาแล้ว หลายแห่ง ให้ระบุทุกแห่งตามลาดับก่อนหลัง)
(๑) กระทรวง ทบวง กรม.......................................................................................
ชนิดของงาน..........................................................เงินเดือน..........................................................................
วัน เดือน ปีที่เข้ารับราชการหรืองานที่ทา...................................................................................................
ชื่อผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง........................................................................................................................
เหตุที่ออก......................................................................................................................................................
๑๕. ความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษ.........................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๖. ถ้ า ทางานในสานั ก งานอื่ น นอกจากงานราชการ เคยถู ก กล่ า วหาว่ า กระทาผิ ด
ในทางงาน อย่างใดหรือไม่................................................................กี่ครั้ง....................................................
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร.....................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๗. ถ้ารับราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการหรือไม่............................กี่ครั้ง...........................เมื่อใด...........................................ถูกลงโทษ
หรือไม่อย่างไร...............................................................................................................................................
๑๘. เคยถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระทาผิดอาญาหรือไม่....................กี่ครั้ง...................
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด.....................................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร...............................................................................................................................
(ถ้าหากได้รับการรอการลงโทษหรือรอการกาหนดโทษหรือโทษอย่างอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอานาจศาล
ก็ให้ระบุได้ด้วย)
๑๙. เคยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายหรือไม่...............................
เมื่อใด............................................................................................................................................................
เหตุใดจึงไม่ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย......................................................................................................
๒๐. เคยต้องคาพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่....................................................................
เมื่อใด....................................................พ้นคดีแล้วหรือยัง............................................................................
ถ้าพ้นแล้วเมื่อใด............................................................................................................................................
๒๑. เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม่.....................................กี่เรื่อง..................................
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด.....................................................................
ศาลพิพากษาอย่างไร.....................................................................................................................................

-7๒๒. เป็นหรือเคยเป็นหนี้สินผู้ใดจนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่........................
......................................................................................................................................................................
๒๓. เคยเสพหรือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่...................................................
ถ้าเคยประเภทใด..........................................................................................................................................
๒๔. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกในองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบ้างหรือไม่
..................สถานที่ตั้ง....................................................................................................................................
ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรนั้นหรือไม่ เมื่อใด เพราะเหตุใด...................................................
.....................................................................................................................................................................
๒๕. เป็นหรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมืองใดหรือไม่....................................ชื่อพรรคการเมือง............................................................
สถานที่ตั้ง......................................................................................................................................................
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น นี้ เ ป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการและมี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร
(ลงชื่อ) ....................................................ผู้สมัคร
(.................................................)
คาเตือน
๑) ผู้สมัครจะต้อ งรับผิด ชอบในการตรวจสอบหลัก ฐานและรับรองตนเองว่า เป็น ผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในข้อมูลประกอบใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่ นและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วนทุ กช่อง ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี ”
ให้เขียนว่า “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ามใช้การ “ - ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบได้ หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูก
ดาเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด
๒) การปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
หรือ กฎ ก.ตร. ว่า ด้วยคุณ สมบัติแ ละลัก ษณะต้อ งห้า มของการเป็น ข้า ราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗
แล้วแต่กรณี

