ประกาศตารวจภูธรภาค 6
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผูม้ ีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
พ.ศ.๒๕64 (รุ่นที่ 2)
------------------------------------------ด้วยสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ได้มอบหมำยให้ ตำรวจภูธรภำค 6 ดำเนินกำรรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ
หรือเทียบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบตำรวจ พ.ศ.2564
อำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ มำตรำ 11 และมำตรำ 50
และ กฎ ก.ตร. ว่ ำด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิธีกำรคั ดเลื อกหรื อกำรสอบแข่ งขันบุ คคลเพื่ อบรรจุ เข้ ำรั บรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒ (1) วิธีกำรคัดเลือก และข้อ ๓ กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจ และระเบียบสำนักงำนตำรวจแห่งชำติว่ำด้วยประมวลระเบียบกำรตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 11 กำรศึกษำ กำรฝึก และอบรม (ฉบั บที่ 21) พ.ศ.2558 ประกอบกั บอนุมัติสำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ ลงวันที่ 24 มีนำคม พ.ศ.2564 ท้ำยหนังสือ สำนักงำนกำลังพล ที่ ๐๐๐๙.๑๖1/2034
ลงวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ.2564 และอนุมัติสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ.2564
ท้ำยหนังสือ กองบัญชำกำรศึกษำ ด่วนที่สุด ที่ 0034.521/1808 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2564
ให้ ต ำรวจภู ธ รภำค 6 ด ำเนิ น กำรรั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กบุ ค คลภำยนอกผู้ มี วุ ฒิ ป ระกำศนี ย บั ต ร
มั ธยมศึ ก ษำตอนปลำย (ม.๖) หรื อ ประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ (ปวช.) หรื อ เที ย บเท่ ำ เพื่ อ บรรจุ เ ป็ น
นักเรียนนำยสิบตำรวจ พ.ศ.2564 โดยใช้กำรคัดเลือกด้วยวิธีสอบ จึงประกำศรับสมัครและคัดเลือก
ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ต าแหน่ ง รองผู้ บั ง คั บ หมู่ (ท าหน้ า ที่ นั ก เรี ย น) ประจ าศู น ย์ ฝึ ก อบรมของ
สานั ก งานตารวจแห่ ง ชาติ โดยได้ รับกำรบรรจุ เ ข้ ำ รั บรำชกำรเป็น ข้ ำ รำชกำรต ำรวจชั้ น พลต ำรวจ
จ านวน 780 อั ต รา โดยเป็ น นั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจ ในสั ง กั ด ต ารวจภู ธ รภาค 6 เรี ย กว่ ำ
สำยป้องกันปรำบปรำม ใช้อักษรย่อ ของสำยสอบ คือ นสต.1

โดยผู้ได้รับ…
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ตำมที่ กำหนด มีระยะเวลำกำรฝึก อบรม 12 เดื อน เมื่อ สำเร็ จกำรฝึก อบรมแล้ว จะได้รับกำรแต่งตั้ ง
เป็ น ข้ ำรำชกำรต ำรวจชั้ นประทวน ยศสิ บตำรวจตรี ด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ บัง คับหมู่ สำยงำนปฏิบัติ ก ำร
ป้องกัน ปรำบปรำม ตำมหน่ วยงำนในสั งกั ดต ำรวจภู ธรภำค 6 หรื อเป็น ไปตำมนโยบำยและคำสั่ง ที่
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติกำหนด รับอัตรำเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 19 (10,760 บำท)
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
2.1 ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ทั ศนคติ ที่ ดี แ ละมี ควำมจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถำบั น พระมหำกษั ต ริ ย์
อย่ำงสูงสุด
๒.2 เป็นบุคคลภำยนอก เพศชาย
๒.3 อำยุ ไ ม่ ต่ำกว่ ำ สิ บ แปดปี บ ริ บู ร ณ์ และไม่ เ กิ น ยี่ สิ บ เจ็ ด ปี บ ริ บู ร ณ์ นั บ ถึ ง
วั น สุ ด ท้ ำ ยของกำรรั บสมั คร (นั บวั น ชนวั น ถึ ง วั น ที่ 7 ธั น วำคม พ.ศ.2564) โดยต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ เ กิ ด
ระหว่ำงวันที่ 8 ธันวำคม พ.ศ.2537 ถึงวันที่ 8 ธันวำคม พ.ศ.2546
๒.4 ร่ ำ งกำยต้ อ งสู ง ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๑๖๐ เซนติ เ มตร และรอบอกไม่ น้ อ ยกว่ ำ
๗๗ เซนติเมตร
2.5 มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลัก ษณะต้อ งห้ำ ม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข.
ท้ายประกาศนี้
๒.6 เป็ น ผู้ สำเร็ จ กำรศึ ก ษำได้ รับประกำศนี ย บั ต รมั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำย (ม.6)
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ำ โดยต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติประกำศนียบัตร
จำกสถำนศึกษำนั้นๆ ภำยในวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร (วันที่ 7 ธันวำคม พ.ศ.2564)
2.7 วุฒิก ำรศึก ษำที่ใ ช้ใ นกำรสมัครคัด เลือ กดัง กล่ำ ว ต้อ งเป็น คุณ วุฒิก ำรศึก ษำ
ที่กระทรวงศึกษำธิกำร หรือคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจ (ก.ตร.) หรือ สำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว
ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิ
การเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัครหรือสิทธิในการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ
ให้แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร
ในการประสานกับสถานศึกษา ที่ได้สาเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษา
ที่สาเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.8 ไม่รับสมัคร...
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2.8.1 ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร
หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์)
2.8.2 ผู้ที่มีอายุครบ 20 ปี ในปี พ.ศ.2564 และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก
เป็นทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์) ตามขั้นตอนทางทหาร ในปี พ.ศ.2565
๒.8.3 ผู้ ที่ มี อ ายุ ค รบเกณฑ์ เ ข้ า รั บ การตรวจเลื อ กทหารที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า รั บ
การตรวจเลือกทหารตามกาหนด
ส าหรั บผู้ ที่ ส าเร็ จ การฝึ ก วิ ช าทหารชั้ นปี ที่ 3 ขึ้ นไป (รด.) หรื อผู้ ที่ มีอายุ
ระหว่ า ง 18 ปี ถึ ง 19 ปี (ในปี พ.ศ.2564 นั บปี พ.ศ.) ซึ่ ง ได้ ขึ้ นทะเบี ย นทหารกองเกิ นแล้ ว
(มี ห ลั ก ฐานทางทหารเป็ น สด.9) และยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ ข อผ่ อ นผั น เข้ า รั บ การตรวจเลื อ ก
เพื่อเข้ารับราชการทหาร หรือผู้ที่เป็นทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจาการ
(พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 สามารถสมัครสอบตามประกาศ
รับสมัครนี้ได้
2.9 สำหรับข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนหรือชั้นพลตำรวจ ไม่มีสิท ธิสมัครสอบ
ตำมประกำศรับสมัครนี้
2.10 ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ล ำออกจำกรำชกำรตำรวจยั ง ไม่ ถึ ง 1 ปี นั บ ถึ ง วั น สุ ด ท้ ำ ย
ของกำรรับสมัคร
2.11 สำหรับผู้ที่เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร ไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตำมประกำศรับสมัครนี้
๒.12 พระภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวชในศำสนำใด ๆ ทำงรำชกำรไม่รับสมัครสอบ
และไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ ตำมควำมในข้อ 5 ของคำสั่งมหำเถรสมำคม ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนำคม พ.ศ.๒๕๓๘
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.13 ผู้สมัครสอบต้องยินยอมให้มีกำรตรวจสอบค้นหำข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำคุณสมบัติในกำรเข้ำรับรำชกำรตำรวจ หรือประกอบกำรพิจำรณำ
กำรฝึกอบรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. วิธีกำรสมัคร…

-4๓. วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หน่วยรับสมัคร และกาหนดการที่ควรทราบ
๓.๑ วิ ธีก ารสมั คร ตำรวจภูธรภำค 6 รับสมัครทำงอิน เทอร์เ น็ ตโดยให้ เข้ ำระบบ
อิ นเทอร์ เน็ ต เว็ บไซต์ www.policeadmission.org โดยตรง (ห้ ำมผ่ ำน www.google.com) ตั้ งแต่ วันที่
29 พฤศจิกำยน – 7 ธันวำคม พ.ศ.2564 (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ยกเว้น วันที่ 7 ธันวำคม พ.ศ.2564
(วันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลำ ๑๖.๓๐ นำฬิกำ ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินกำร คือ
ต ำรวจภู ธรภำค 6 ที่ ศู น ย์ ฝึก อบรมต ำรวจภู ธรภำค 6 เลขที่ 837 หมู่ ที่ 10 ต ำบลนครสวรรค์ ตก
อ ำเภอเมื อ งนครสวรรค์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ 60000 หมำยเลขโทรศั พ ท์ 0 5622 2251
www.school6.education.police.go.th และเน้นย้าว่าผู้สมัครสามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตและ
สมัครสอบได้เพียงครั้งเดียว เท่านั้น
ทั้งนี้ผู้ที่สมัครตามประกาศของตารวจภูธรภาค 6 นี้แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบ
ตามประกาศรั บ สมั ค รในหน่ ว ยงานอื่ น ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ (ประกาศรั บ สมั ค ร
ของตารวจภูธรภาค 1 – 5, 7 – 9, และกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.) ซึ่งอยู่ระหว่าง
ดาเนินการพร้อมกันในขณะนี้ได้อีก
๓.๒ ขั้นตอนการสมัคร
๓.๒.1 อ่ ำนและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกั บประกำศรั บสมั ครคั ดเลือกและขั้ นตอน
กำรกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่ อนทำกำรกรอกใบสมัคร โดยเฉพำะขั้นตอนกำรปฏิ บัติ เกี่ ยวกั บ
กำรสอบและคุณสมบัติผู้สมัคร เนื่องจำกผู้ สมัครหนึ่งคนสำมำรถเข้ำระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสมัครได้เพียง
ครั้ งเดี ยวเท่ ำนั้ น ทั้ งนี้ เมื่ อผู้ สมั ครได้ ด ำเนิ นกำรสมั ครจนเสร็ จสิ้ นในทุ กขั้ นตอนแล้ ว ระบบกำรรั บสมั คร
จะไม่ สำมำรถเปลี่ ยนแปลงใดๆ ได้ อี กต่ อไป ยกเว้ น ในกรณี ที่ รูปถ่ ำยและหรื อบั ตรประจ ำตั วประชำชน
ของผู้สมัครไม่ถูกต้องและหรือไม่ชัดเจน จะอนุญำตให้เปลี่ยนแปลงรูปถ่ำยและหรือบัตรประจำตัวประชำชน
ได้ภำยในระยะเวลำตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ประสำนและกำหนดให้ดำเนินกำรเท่ำนั้น ซึ่งภำยในระยะเวลำดังกล่ำว
หำกผู้สมัครยังไม่ดำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องและหรือชัดเจนตำมที่ได้รับกำรประสำน อำจถูกพิจำรณำ
ตัดสิทธิในกำรเข้ำสอบข้อเขียน
๓.๒.2 การเข้าระบบเพื่อสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org
ให้ดำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ (อ่ำนรำยละเอียดตำมข้อ 3.2.2 (1) – (9) ให้เข้ำใจชัดเจนก่อนเริ่มกรอก
ข้อมูลกำรสมัคร)
(๑) เข้ำระบบเพื่ออ่ำนประกำศรับสมัครให้เข้ำใจในสำระสำคัญ ตำมที่
กำหนดโดยเฉพำะในเรื่อง ๑) คุณสมบัติต่ำงๆ ของผู้สมัคร ๒) คุณวุฒิกำรศึกษำ 3) หน่วยที่ประสงค์
สมัครสอบ

(2) ให้เตรียม…

-5(2) ให้เตรี ยมรูปถ่ำยครึ่ งตัว ขนำด ๑ นิ้วเท่ำนั้ น หน้ำตรง ไม่สวมหมวก
และแว่น ตำสี เข้ม ซึ่ง ถ่ำยมำแล้ว ไม่เกิ น ๖ เดื อน (นับถึงวั น สุด ท้ำยของกำรรับสมัคร) จ ำนวน ๑ รู ป
และบัตรประจำตัวประชำชน (ฉบับจริง) ที่ไม่หมดอำยุ เท่ำนั้น (ใช้บัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ แทนไม่ได้)
เพื่ อน ำมำสแกนลงในแบบฟอร์ ม ข้ อ มู ลกำรสมั ครและให้ ต รวจควำมถู ก ต้ อ งชั ด เจนของรู ปถ่ ำ ยและ
บัตรประจำตัวประชำชนภำยหลังกำรสแกน ก่อนเริ่มกรอกข้อมูลกำรสมัครในขั้นตอนต่อไป กรณีรูปถ่าย
ไม่ถูกต้องตามกาหนดและหรือบัตรประจาตัวประชาชนไม่สมบูรณ์ชัดเจน/หมดอายุ อาจถูกพิจารณา
ตัดสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียน ทั้งนี้ให้อ่านและทาความเข้าใจให้ครบถ้วนทั้งหมด
(3) การรั บสมั ครและคัดเลื อกบุ คคลภายนอกผู้ มีวุ ฒิ ประกาศนี ยบั ตร
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.๒๕64 ครั้ ง นี้ สานั ก งานตารวจแห่ ง ชาติ กาหนดให้ ส มั ค รและคั ด เลื อ ก
ในหน่วยงานต่างๆ พร้อมกันทั่วประเทศ (หน่วยที่เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนนายสิบตารวจ
ตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้) ดังนั้น กรณีที่เข้าระบบการรับสมัครและกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร
ผู้สมัครจึงต้องตัดสินใจให้ถูกต้องในการเลือกสมัครกับหน่วยงานตามความต้องการ ซึ่งเมื่อสอบได้
จะได้รับการบรรจุเป็นนั กเรียนนายสิบตารวจประจาในหน่วยฝึ กต่างๆ ตามที่ส านักงานตารวจแห่งชาติ
กาหนด แต่ภายหลั งสาเร็จ การฝึกอบรมแล้ว จะได้รับ การแต่งตั้ ง เป็นข้าราชการตารวจชั้ นประทวน
ในหน่วยงานตามที่สมัครเอาไว้ ซึ่งจะเป็นไปตามที่กาหนดในข้อ ๑ ของประกาศรับสมัครนี้ และผู้สมัคร
จะต้องเข้าสอบข้อเขียนและทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ณ สถานที่ตามที่หน่วยสอบที่ผู้สมัคร
ได้เลือกสมัครสอบเอาไว้กาหนด ดังนั้นจึงต้องพิจารณาและตัดสินใจให้ถูกต้อง
(4) เข้ำระบบเพื่อกรอกข้อมูลกำรสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่อง
ตำมที่กำหนด ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมำยขีด ( )
(5) สแกนรูปถ่ำยและบัตรประจำตัวประชำชน (ฉบับจริง) ของผู้สมัครสอบ
ที่เตรียมไว้ตำมข้อ (2) (โดยไม่ต้องใช้กระดำษวำงรองรูปในเครื่องสแกนเนอร์) เข้ำระบบโดยนำไปวำงไว้
ในบริเวณตำมที่กำหนดในแบบฟอร์มข้อมูลกำรสมัคร รายละเอียดขั้นตอนการสแกนให้ศึกษาที่หน้าแรก
ของเว็บไซต์ในหมวดการสแกนรูปถ่าย บัตรประจาตัวประชาชนและตรวจสอบให้ถูกต้องตามที่กาหนด
(6) ตรวจสอบข้อควำมที่ กรอกในแบบฟอร์มข้ อมู ลกำรสมั ครให้ถู กต้ อง
ครบถ้วนก่อนส่งข้อมูลกำรสมัคร เนื่องจำกเมื่อส่งข้อ มูลกำรสมัครทำงระบบอินเทอร์เน็ตแล้วจะแก้ไข
ข้อมูลกำรสมัครที่กรอกอีกไม่ได้ หำกข้อมูลดังกล่ำวไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมที่กำหนด อำจถูกพิจำรณำตัดสิทธิ
ในกำรเข้ำสอบข้อเขียน จึงควรต้องกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องทุกอย่างด้วยตนเอง
(7) ส่งข้อมูล...

-6(7) ส่งข้อมูลกำรสมัครเข้ำระบบ ตำมข้อ (6) แล้ว ให้ สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม
กำรชำระเงินภำยหลังดำเนินกำรโดยทันที
ทั้งนี้ ผู้ สมั ครสำมำรถเข้ ำระบบและสมัครสอบได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
ตำมกำหนดกำรเปิดรับสมัคร ยกเว้น วัน ที่ 7 ธัน วำคม พ.ศ.2564 (วัน สุด ท้ำ ยของกำรรับสมัคร)
สำมำรถเข้ำระบบและสมัครสอบได้ถึงเวลำ 16.30 นำฬิกำ เท่ำนั้น
(8) นำแบบฟอร์มชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพำะที่เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย
ทุก สำขำทั่ว ประเทศได้ทัน ที นับจำกวัน ที่ ส่ง ข้อ มูลกำรสมัครและสั่ง พิม พ์ แ บบฟอร์ม กำรชำระเงิน
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบทุกคนต้องชำระเงินแยกเป็น 2 รำยกำร ดังนี้ 1) ค่ำธรรมเนียมสอบ จำนวน 550 บำท
2) ค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ตและค่ำธรรมเนียมธนำคำร จำนวน ๓๐ บำท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ
โดยกาหนดให้ผู้ที่ส่งข้อมูลการสมัครในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 7 ธั น วาคม พ.ศ.2564)
จะช าระเงิ น ได้ อ ย่ า งช้ า ที่ สุ ด ภายในวั น สุ ด ท้ า ยของการรั บ สมั ค ร ก่ อ นเวลาปิ ด รั บ ช าระเงิ น
ของธนาคารกรุงไทย (สาขาธนาคารอาจให้บริการปิดการรับชาระเงินไม่พร้อมกัน) ทั้งนี้ การสมัครสอบ
จะมี ผ ลสมบู ร ณ์ เ มื่ อ ผู้ ส มั ค รได้ ช าระเงิ น ที่ ธ นาคารเรี ย บร้ อ ยและได้ ด าเนิ น การตามข้ อ (9)
ส่วนกาหนดเวลาในการสมัครสอบของผู้สมัครให้ถือ วัน เวลา ที่ชาระเงินที่ธนาคารเป็นเกณฑ์
ทั้งนี้ หลังจำกส่งข้อมูลกำรสมัครตำมข้อ (6) แล้ว ให้ผู้สมัครตรวจสอบ
สถำนะผู้ สมั ครทำงระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ได้ ทั น ที จำกหน้ ำ แรกของเว็ บไซต์ หรื อ ในกรณี ที่ ได้ ช ำระเงิ น
ที่ ธ นำคำรแล้ ว สำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรช ำระเงิ น ได้ จ ำกหน้ ำ แรกของเว็ บ ไซต์ เ ช่ น เดี ย วกั น
ภำยหลังชำระเงินแล้วอย่ำงน้อย 1 วัน (ตั้งแต่เวลำ 12.00 นำฬิกำ ของวันถัดไปหลังจำกวันชำระเงิน)
หากพบว่ามีสถานะยังไม่ได้ชาระเงิน ให้รีบติดต่อสาขาธนาคารที่ทาการชาระเงินโดยด่วน ภายในวันที่
9 ธันวาคม พ.ศ.2564 มิฉะนั้นอาจถือว่าเป็นผู้สละสิทธิการสมัครสอบครั้งนี้
(9) หลั ง จำกดำเนิ น กำรตำมข้ อ (8) แล้ ว ตั้ ง แต่ วัน ที่ 14 มกรำคม
พ.ศ.2565 เป็ นต้ นไป ให้ผู้สมั ครเข้ำ ระบบอิ นเทอร์เ น็ ตอี กครั้ง แล้ วกรอกเลขประจำตั วประชำชน
เพื่อสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบ 9 หลักให้โดยอัตโนมัติ) รำยละเอียด
กำรให้รหัสประจำตัวสอบ ตามผนวก ง. ท้ายประกาศนี้ โดยให้ใช้กระดำษ A4 สีข ำว ในกำรพิม พ์
บัตรประจำตัวสอบ และให้นาบัตรประจ าตัว สอบไปใช้เ ป็นหลัก ฐานในการเข้ าสอบข้ อเขียนคู่กั บ
บัตรประจาตัวประชาชน โดยในขั้นต้นยังไม่ต้องส่งหลักฐำนเอกสำรใดๆ มำยังหน่วยรับสมัครทั้งสิ้น

(10) กรณี…

-7(10) กรณีทาบัตรประจาตัวสอบสูญหาย (ก่อนสอบข้อเขียน) ให้เข้ำระบบ
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัคร
โดยกรอกเลขประจำตัวประชำชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ใช้กระดำษ A4 สีขำว)
ออกมำเช่นเดียวกับตอนที่สมัครในครั้งแรกโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ในกรณีเข้ำระบบอินเทอร์เน็ต
และมีปัญหำไม่สำมำรถเข้ำระบบกำรสมัครได้ หรือกรณีมีปัญหำด้ำนกำรเข้ำระบบต่ำงๆ ให้เข้ำเว็บไซต์
www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มคำแนะนำกำรสมัครและปัญหำที่พบบ่อย เพื่อศึกษำขั้นตอน
ดำเนินกำรหรืออ่ำนคำแนะนำ และหำกไม่สำมำรถเข้ำระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำกำรกรอกข้อมูลกำรสมัครได้
ให้รีบติดต่อเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ระบบกำรรับสมัครได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖97 0999 กด 1
กด 203 ระหว่ำงเวลำ 08.30 - 17.30 นำฬิกำ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ส่วนกรณีที่ไม่เข้ำใจ
ในสำระสำคั ญ ของประกำศรั บสมั ครให้ติ ด ต่ อ ศู นย์ ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 6 หมำยเลขโทรศั พ ท์
0 5622 2251
การสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ ไม่มีกรณีการให้สิทธิในการขอรับสิทธิ
คะแนนเพิ่ม เป็น พิเ ศษ ตามหนัง สือ สานัก งานตารวจแห่ง ชาติ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ เรื่อ ง สิท ธิไ ด้ร ับ
คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษแต่อย่างใด
การสมั ค รสอบตามขั้ น ตอนข้ า งต้ น ถื อ ว่ า ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ลงลายมื อ ชื่ อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์
พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดัง นั้นหากผู้สมัค รกรอกข้อมูล อันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้น
ไม่ถูกต้องตามประกาศในการสมัครและมีความผิดอาญาฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
กรณีผู้สมัครที่ได้เข้าระบบการรับสมัครและสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้
เพื่อเจตนาเป็นการทดลองสอบข้อเขียนหรือเจตนาอื่นใด โดยมิได้มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติ
เฉพาะส าหรับ ตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับ สมัค รกาหนด อาจถือ ว่า เป็น ผู ้มีค วามผิด อาญา
ฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหรืออาจส่อไปในทางร่วมขบวนการทุจริตการสอบ
การสมั ครสอบทางระบบอิ นเทอร์ เน็ ตถื อว่ าผู้ สมั ครสอบได้ อ่ าน รั บทราบ
และเข้าใจรายละเอียดในประกาศรับสมัครฉบับนี้และผนวกท้ายประกาศทุกประการ จะนาเอามาเป็น
ข้ออ้างในภายหลังว่าไม่ทราบและไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่ได้อย่างเด็ดขาด
และถื อว่า ผู้ สมั ค รได้ รับรองตนเองว่ า มีคุ ณสมบั ติ และคุณสมบั ติเฉพาะส าหรั บตาแหน่ งตรงตาม
ประกาศรับสมัครนี้ทุกประการ

๓.3 กำหนดกำร...

-8๓.3 กาหนดการสาคัญที่ควรทราบ
3.3.1 ประกำศรำยชื่อผู้สมัครให้เข้ำสอบข้อเขียน วัน เวลำ สถำนที่สอบข้อเขียน
และผั ง ที่ นั่ ง สอบ ทั้ ง นี้ ผู้ ส มั ค รสอบจะต้ อ งนั่ ง สอบข้ อ เขี ย น ณ สถำนที่ ต ำมที่ ห น่ ว ยสอบก ำหนด
ตำมประกำศเท่ำนั้น โดยจะแยกประกำศเป็น 2 ขั้นตอน คือ
(1 ) ปร ะก ำ ศร ำ ยชื่ อ ผู้ ส มั คร ใ ห้ เข้ ำ สอ บข้ อ เ ขี ย น วั น เ วล ำ
และสถำนที่ ส อบข้ อ เขี ย น ในวั น ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 ทำงอิ น เทอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์
www.school6.education.police.go.th และ www.policeadmission.org
(2) ประกำศรำยชื่ อ ผู้ สมั ค รให้ เ ข้ ำ สอบข้ อ เขี ย น วั น เวลำ สถำนที่
สอบข้อ เขีย น ผัง ที่นั่ง สอบ อำคำร และห้อ งสอบ/แถวสอบ ในวัน ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2565
ทำงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.school6.education.police.go.th และ www.policeadmission.org
และ ณ สถำนที่สอบข้อเขียน
ทั้ ง นี ้ ผู ้ ส มั ค รสอบสำมำรถเข้ ำ ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต และสั ่ ง พิ ม พ์
บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกรำคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
๓.3.2 สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2565 เวลำ ๑3.30 ๑๖.๓๐ นำฬิกำ (ให้ผู้มำสอบเข้ำห้องสอบ เวลำ 11.30 – 13.15 นำฬิกำ เท่ำนั้น)
๓.3.3 ประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนข้อเขียนและให้เข้ำ ทดสอบควำมเหมำะสม
กับตำแหน่ง (รอบสอง) ตำมเกณฑ์กำรตัดสินที่กำหนดเรียงตำมลำดับคะแนน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
ทำงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org โดยประกำศดังกล่ำวจะแจ้งกำหนดกำร วัน เวลำ
สถำนที่ และรำยละเอียดต่ำงๆ เพื่อดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ ตำรวจภูธรภำค 6 กำหนดต่อไป ดังนี้
(1) รำยงำนตัว ยื่นหลักฐำนเอกสำรเพิ่มเติม รำยละเอียด ตามผนวก จ.
ซ. และ ฌ. ท้ายประกาศนี้ วัดขนำดร่ำงกำย พิมพ์ลำยนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติทำงคดีอำญำ
(2) ทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย (ว่ำยน้ำ 25 เมตร วิ่ง 1,000 เมตร
ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น 50 เมตร)
(3) ตรวจร่ำงกำยและทดสอบสุขภำพจิต โดยแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ
รำยละเอียดตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
(4) ประกำศรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำย ในวันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ.2565 ทั้งนี้ ผู้ไม่ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยเฉพำะที่มีหลักฐำนเอกสำรตำมที่กำหนดในหมำยเหตุ ผนวก ข.
ท้ายประกาศนี้ จึงจะสำมำรถนำมำยื่นประกอบกับเรื่องอุทธรณ์ผลกำรตรวจของแพทย์ โรงพยำบำล
ตำรวจได้ ระหว่ำงวันที่ 11 – 14 มีนำคม พ.ศ.2565 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 6
(5) สอบสัมภำษณ์
๓.3.4 ประกำศรำยชื่อ...
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คะแนน ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 ทำงอินเทอร์เน็เว็บไซต์ www.school6.education.police.go.th
และ www.policeadmission.org และที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 6
อนึ่ ง ก ำหนดกำรต่ ำ งๆ รวมทั้ ง ข้ อ แนะน ำและกำรประชำสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ
กำรปฏิ บั ติ ใ นกำรสอบ ผู้ ส มั ค รจะอ้ ำ งภำยหลั ง ว่ ำ ไม่ ท รำบก ำหนดกำรในขั้ น ตอนใดๆ ไม่ ไ ด้
ต้ อ งหมั่ น ตรวจสอบจำกทำงอิ น เทอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์ www.school6.education.police.go.th และ
www.policeadmission.org อยู่เสมอ
๔. เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก
ผู้ ส มั ค รจะสมั ค รสอบได้ เ ฉพำะทำงอิ น เทอร์ เ น็ ต และเข้ ำ ระบบกำรรั บ สมั ค ร
เพื่อสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียว โดยกำหนดให้สมัครได้ตำมประกำศรับสมัครของหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่ง
ของสานักงานตารวจแห่งชาติแต่เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น (หน่วยที่เปิดรับสมัครและคัดเลือก
นักเรียนนายสิบตารวจตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้) ทั้งนี้ จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น
ภายหลังจากที่ส่งข้อมูลการสมัครแล้ว ฉะนั้นผู้สมัครที่ประสงค์จะรับรำชกำรในสังกัดตำรวจภูธรภำค 6
ให้เลือกสมัครสอบตำมประกำศรับสมัครของตำรวจภูธรภำค 6 เท่ำนั้น ส่วนค่ำธรรมเนียมสอบ ค่ำบริกำร
ทำงอินเทอร์เน็ตและค่ำธรรมเนียมธนำคำรจะไม่คืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ดังนั้นจึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัคร
ที่จะต้องศึกษำข้อมูลและทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประกำศรับสมัครและคัดเลือกในแต่ละขั้นตอนกำรสมัคร
ให้ชัดเจน เพื่อจะได้เตรียมควำมพร้อมและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนตำมประกำศนี้ ก่อนกำรสมัคร
ซึ่งผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อความในใบสมัครและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างๆ ตรงตาม
ที่ประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่เกิดควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่มำดำเนินกำรใดๆ เกี่ยวกับ
กำรสอบหรือมีคุณสมบัติต่ำงๆ หรือหลักฐำนเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมประกำศรับสมัครกำหนด
จะถูกพิจำรณำตัดสิทธิในกำรเป็นผู้เข้ำสอบหรือผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง แล้วแต่กรณี
และหำกมีกรณีปลอมเอกสำรหรือนำเอำเอกสำรปลอมมำใช้ แสดงต่อ เจ้ำหน้ ำที่จะต้ องถูกด ำเนินคดี
ตำมกฎหมำยจนถึงที่สุด
๕. วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก มีดังนี้
ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑5๐ ข้อ ๑๕๐ คะแนน
5.1 ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน
5.๑.1 ควำมสำมำรถทั่วไป
จำนวน 30 ข้อ
5.1.๒ ภำษำไทย
จำนวน ๒๕ ข้อ
5.๑.๓ ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
จำนวน 30 ข้อ

5.๑.๔ ควำมรู้…
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จำนวน 25 ข้อ
5.๑.๕ กฎหมำยที่ประชำชนควรรู้
จำนวน 20 ข้อ
5.๑.6 สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และควำมรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียน
จำนวน 20 ข้อ
หมำยเหตุ ขอบเขตวิ ช ำที่ ใ ช้ ใ นกำรทดสอบควำมรู้ ค วำมสำมำรถด้ ว ยวิ ธี
สอบข้อเขียนนั้น จะใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเท่ำนั้น
5.2 ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
5.2.1 ทดสอบสมรรถภำพทำงร่ ำ งกำย แบ่ ง กำรทดสอบเป็ น 2 กลุ่ ม
ตำมประเภทต่ำงๆ ดังนี้
(1) กลุ่มที่ 1 ว่ำยน้ำ – วิ่ง
(2) กลุ่มที่ 2 ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น
5.2.2 กำรตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิต
5.2.3 สอบสัมภำษณ์
5.2.4 กำรตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและควำมประพฤติ
รำยละเอียด ตามผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี้
ทั้ ง นี้ ก ำหนดให้ ผู้ สมั ครทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ วยวิ ธี สอบข้ อ เขี ย นก่ อ น
โดยให้เฉพำะผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบข้อเขียนแล้วเท่ำนั้น เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่งตำมจำนวน
ที่ผู้ดำเนินกำรคัดเลือกกำหนด
๖. เกณฑ์ ก ารตัดสิ น การประกาศรายชื่ อผู้ ส อบผ่ า นข้ อเขี ย นและให้ เ ข้ า ทดสอบ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
6.1 เกณฑ์กำรตัดสินในกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยกำรสอบข้อ เขีย น
และกำรประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนข้อเขียนและให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง โดยจะเรียงลำดับ
จำกผู้ ที่ได้ คะแนนรวมสูงสุ ดลงมำตำมลำดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากั นให้ผู้ ที่ได้ คะแนนมากกว่ า
ในแต่ ล ะวิ ช าเรี ย งตามลาดั บวิ ช าที่ ส อบในผนวก ฉ.ท้ า ยประกาศนี้ ตั้ ง แต่ ข้ อ ๑.๑ จนถึ ง ๑.6
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำยังได้คะแนนในทุกวิชำเท่ำกันอีก ให้ผู้ที่ชำระเงินสมัครสอบก่อนเป็นผู้ที่
อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำเวลำสมั ครสอบพร้อมกันให้ใช้วิธีจับฉลำก โดยจะประกำศรำยชื่อให้เข้ำทดสอบ
ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (ทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย (ว่ำยน้ำ – วิ่ง ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ
และวิ่งระยะสั้น) และสอบสัมภำษณ์) ตำมที่กำหนด จำนวน 1,400 คน
๖.2 กำรทดสอบ...
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ท้ายประกาศนี้ ถ้ำไม่ผ่ำนขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในกำรทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ถือว่าสอบไม่ผ่าน
ในกรณีที่ มีผู้สอบผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรือมี คุณสมบั ติ
ที่เกี่ยวข้องไม่ครบตามจานวนที่ประกาศรับสมัคร ผู้ดาเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยอาจจะดาเนินการเรียกผู้สอบผ่านข้อเขียนในลาดับถัดลงไปตามจานวนที่ผู้ดาเนินการคัดเลือกกาหนด
เพื่อให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่งเพิ่มเติมก็ได้
กรณี ที่ ค ณะกรรมการหรื อคณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ การด าเนิ นการคั ด เลื อ กเห็ น ว่ า ผู้ เ ข้ า สอบข้ อ เขี ย นรายใดมี พ ฤติ ก ารณ์ อ ยู่ ใ นข่ า ยต้ อ งสงสั ย
ส่ อไปในทางทุ จริ ต หรื อมี ส่ วนร่ วมกั บ ขบวนการทุ จริ ตเกี่ ยวกั บการสอบข้ อเขี ย น อาจถู กเรี ยกตั ว
มาทดสอบหรือดาเนินการโดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควรภายหลังวันสอบข้อเขียนได้ และหากสรุปได้ว่า
การเข้ า สอบของผู้ ใดเป็ นไปโดยทุ จริ ตหรื อส่ อไปในทางทุ จริ ต หรื อมี ส่ วนร่ วมกั บขบวนการทุ จริ ต
เกี่ ยวกั บการสอบข้ อเขี ยน หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม่ ม าเข้ า ทดสอบเพิ่ ม เติ ม ตามก าหนดจะถู ก ตั ดสิ ท ธิ
จากการเป็นผู้เข้าสอบและให้หมดสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้ โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
ส่วนในกรณีที่มีการทุจริตการสอบหรือส่อไปในทางทุจริตการสอบ ไม่ว่าจะเป็น
ในขั้นตอนการสมัครคัดเลือก การสอบข้อเขียน หรือในขั้นตอนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกนี้
ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกรายงานให้ผู้ดาเนินการคัดเลือกทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควร
ยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาใดหรือการสอบขั้นตอนใด
ที่เกิดการทุจริ ตหรือส่ อไปในทางทุ จริตตามแต่จะเห็นสมควร โดยให้ ผู้ดาเนิ นการคั ดเลือกที่ได้รั บ
มอบอานาจจากสานักงานตารวจแห่งชาติ รายงานพร้อมมีความเห็นเสนอผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
เพื่อ อนุมัติห ลัก การให้ย กเลิก การสอบ แล้ว แต่ก รณี ทั้ง นี้ห ากอนุมัติใ ห้มีก ารยกเลิก การสอบ
ให้ผู้ดาเนินการคัดเลือกประกาศแจ้งให้ผู้สมัครคัดเลือกทราบ
๗. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
ผู้ ไ ด้ รั บคั ด เลื อ กจะต้ อ งผ่ ำ นกำรทดสอบตำมวิ ธีก ำรคั ด เลื อ กที่ ก ำหนดตำมข้ อ ๕
ทุก ขั้ น ตอนและเป็ นผู้ ที่ มี ผลกำรทดสอบควำมเหมำะสมกั บต ำแหน่ งตำมที่ ก ำหนดอยู่ ใ นเกณฑ์ ผ่ำ น
โดยจะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน 1 บัญชี และรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลื อกสำรอง จำนวน 1 บัญชี
จำกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๖.1 และ 6.2 โดยเรียงลงมำตำมลำดับจนครบ
ตำมจำนวนที่กำหนด สำหรับบัญ ชีรำยชื่อ ผู้ไ ด้รับคัด เลือ กสำรองจะใช้ใ นกำรรับสมัครและคัด เลือ ก
เฉพำะกำรสอบครั้งนี้เท่ำนั้น ตำมที่กำหนดในข้อ 8
ทั้งนี้ คาวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด
๘. เงื่อนไข…
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๘.๑ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้ได้รับคัดเลือกที่เป็นข้ำรำชกำร
จำกส่วนรำชกำรอื่นหรือพนักงำนของรัฐ หำกผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐดังกล่ำว
จะต้องลำออกจำกหน่วยงำนสังกัดเดิมก่อน เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบตำรวจ โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ
เป็นพิเศษมิได้
๘.๒ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรเลือกตำแหน่ง และกำรรับอัตรำเงินเดือน
๘.๒.๑ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรตำรวจชั้นพลตำรวจ
ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ (ทำหน้ำที่นักเรียน) ประจำสถำนฝึกอบรมตำรวจตำมที่สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติกำหนด โดยมีระยะเวลำฝึกอบรม 12 เดือน รับอัตรำเงินเดือน ระดับ พ.๑ ขั้น ๑3 (3,07๐ บำท)
หรือเป็นไปตำมระเบียบ และ/หรือ คำสั่ง ที่สำนัก งำนตำรวจแห่ง ชำติกำหนดโดยควำมเห็น ชอบของ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจ (ก.ตร.)
๘.๒.๒ ตำมข้อ ๘.๒.๑ เมื่อสำเร็จกำรฝึกอบรมแล้ว จะนำผลคะแนนกำรสอบ
ของกำรฝึ ก อบรมและกำรสอบอื่ น ตำมที่ กำหนดรวมกั น แล้ ว มำจั ด ลำดั บ เพื่ อ เข้ ำ เลื อ กตำแหน่ ง
ตำมหน่วยงำนในสังกัดตำรวจภูธรภำค 6 หรือเป็นไปตำมนโยบำยและคำสั่งที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติกำหนด
โดยจะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน ระดับชั้นยศสิบตารวจตรี ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่
สำยงำนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำม รับอัตรำเงินเดือน ระดับ ป.๑ ขั้น 19 (10,760 บำท)
๘.๓ กรณีมีผู้สละสิทธิในกำรบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบตำรวจหรือไม่มำรำยงำนตัว
เพื่อรับกำรบรรจุตำมระยะเวลำที่ผู้ดำเนินกำรคัดเลือกกำหนดหรือมีเหตุที่ไม่อำจเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้
หรือในกรณีเป็นผู้มีคุณสมบั ติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง หรือกรณีอื่นใดไม่ครบถ้วน
ตรงตำมที่กำหนดไว้ใ นประกำศรับสมัคร หรือ กฎ ระเบีย บ หรือ ข้อ บัง คับที่เ กี่ย วข้อ งภำยหลัง จำก
ที่ประกำศรำยชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง จะเลื่อนผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับสำรอง
ตำมลำดับมำทดแทนจนครบจำนวน และเมื่อมีคำสั่งบรรจุเป็นข้ำรำชกำรตำรวจ (นักเรียนนำยสิบตำรวจ) แล้ว
ยังมีผู้สละสิทธิหรือมีเหตุไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ได้อีกแล้วแต่กรณี จะไม่เลื่อนผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับ
สำรองมำทดแทนอีกและถือเป็นกำรเสร็จสิ้นกำรสอบคัดเลือกในครั้งนี้
๘.4 กำรดำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนเอกสำร คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้องก่อนบรรจุเข้ำรับรำชกำรตำรวจ ต้องใช้ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 80 วัน แต่เพื่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้สอบได้ในกำรได้เข้ำรับรำชกำรตำรวจโดยเร็ว จึงกำหนดให้ดำเนินกำรตรวจสอบ
หลักฐำนเอกสำร คุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับกำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรตำรวจ แล้วแต่กรณี
หรือกำรตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติทำงคดีอำญำและพิจำรณำเกี่ยวกับกำรเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีว่ำเป็นผู้ไม่เหมำะสมเข้ำรับรำชกำรตำรวจ และหำกปรำกฏภำยหลังว่ำ
ผู้ได้รับคัดเลือกรำยใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง หรือกรณีอื่นใดไม่ครบถ้วน
ตรงตำมประกำศรับสมัครหรือไม่ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับที่กำหนดจะถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
และหมดสิทธิในกำรคัดเลือกครั้งนี้ และหำกได้รับกำรบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบตำรวจ หรือแต่งตั้งไปแล้ว
จะถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรโดยต้นสังกัด
9. เบ็ดเตล็ด…
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๙.๑ ตำรวจภูธรภำค 6 สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ดำเนินกำรคัดเลือกในรูปคณะกรรมกำร
ทุก ขั้น ตอน โดยยึด หลัก ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมโปร่ง ใส ควำมเสมอภำคและควำมเป็น ธรรม
ทั้งนี้ ในแต่ละขั้นตอนกำรดำเนินกำรสอบได้กำหนดมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต ไว้อย่ำงรอบคอบ รัดกุม
จึงไม่มีผู้ใดสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือให้สอบได้ อย่ำหลงเชื่อหรือ ยอมเสีย ทรัพ ย์สินให้ แก่ผู้ที่อ้ำ งว่ ำ
สำมำรถช่วยเหลือให้สอบได้ หำกพบเห็นกำรกระทำที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตหรือทรำบว่ำมีผู้ใดกระทำ
กำรทุจริ ตดัง กล่ำ ว ให้รีบแจ้ง ศู นย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 6 ทรำบโดยด่วนที่ หมำยเลขโทรศัพ ท์
0 5622 2251 เพื่อจะได้ดำเนินกำรตำมระเบียบและกฎหมำย
ส่วนกรณี ที่ มีเ หตุ สงสั ยหรือ จะหำรื อเพื่อ เสริ มสร้ำ งควำมเข้ ำ ใจในกำรดำเนิ นกำร
รับสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ ให้ติดต่อสอบถำมได้โดยตรงที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 6 เลขที่ 837
หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 หมำยเลขโทรศัพท์
0 5622 2251
๙.2 ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบข้อเขียน และกำรทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
ให้ เ ป็ น ไปตามผนวก ช. ท้ า ยประกาศนี้ และหำกตรวจพบว่ ำ ผู้ ใ ดปฏิ บั ติ ผิ ด ไปจำกระเบี ย บฯ นี้
ไม่ว่ำจะด้วยวิธีกำรใดก็ตำม จะถูกตัดสิทธิจำกกำรเข้ำสอบหรือจะถือว่ำสอบไม่ผ่ำนทุกขั้นตอน แล้วแต่กรณี
และหำกมีผู้กระทำกำรทุจริตในกำรสอบจะดำเนินกำรทำงกฎหมำยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกที่ทุจริตการสอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบ
เข้ารับราชการมาก่อนหรือในครั้งนี้ จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการตารวจ
หรือเข้ารับราชการอื่นใดได้อีกตลอดไป
๙.3 ด้ วยปรำกฏว่ ำ ในกำรสอบข้ อ เขี ย นครั้ ง ที่ ผ่ำ นมำ มี ผู้ระบำยรหั สชุ ด ข้ อ สอบ
ในกระดำษคำตอบผิดพลำดเป็นจำนวนมำก ทำให้เสียสิทธิในกำรสอบ จึงให้ระมัดระวังและตรวจสอบ
การระบายรหัสชุดข้อสอบให้ถูกต้อง ตามรายละเอียดและตัวอย่างในผนวก ช. ท้ายประกาศนี้
9.4 ตำรวจภูธรภำค 6 สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ขอสงวนสิทธิกำรประกำศแก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รำยละเอียดหรือเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือกำรยกเลิกประกำศขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
หรือทั้งหมด ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรคัดเลือกครั้งนี้ได้ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และควำมจำเป็น
หรือเป็นไปตำมที่ผู้ดำเนินกำรคัดเลือกกำหนดและขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีควำมจำเป็นและต้องกำรกำลังพล
ในกำรปฏิบัติ ง ำน รวมทั้ ง มี ต ำแหน่ ง และอั ต รำเงิ นเดื อ นในกำรบรรจุแ ละแต่ ง ตั้ง เพิ่ ม เติ ม หรื อ ลดลง
อำจประกำศเพิ่ม หรือ ลดจำนวนอัต รำรับสมัครได้ต ำมที่สำนัก งำนตำรวจแห่ง ชำติอ นุมัติอัต รำใหม่
ภำยหลัง จำกกำรประกำศรั บสมั ครนี้แ ล้ วได้ใ นทุก ขั้น ตอน ก่ อ นกำรประกำศรำยชื่ อ ผู้ไ ด้รับ คัด เลื อ ก
และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในวันที่ 25 มีนำคม พ.ศ.2565

๙.5 เนื่องจำก…

-14๙.5 เนื่องจำกในปัจจุบันมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)
กระจำยเป็นวงกว้ำง หำกมีกระบวนกำรรับสมัครและคัดเลือกครั้งนี้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมีควำมเสี่ยงต่อ
กำรแพร่ ร ะบำดของโรคดั ง กล่ ำ ว ตำรวจภู ธ รภำค 6 สำนั ก งำนตำรวจแห่ ง ชำติ ขอสงวนสิ ท ธิ
ในกำรเลื่อนกระบวนกำรรับสมัครและคัดเลือกออกไปจนกว่ำสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลำย
๙.6 ประกำศต่ ำงๆ ของตำรวจภูธรภำค 6 สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ซึ่งเกี่ยวกับกำร
คัดเลือกครั้งนี้จะประกำศให้ทรำบทำงอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.school6.education.police.go.th
และ www.policeadmission.org และจะปิดประกำศไว้ที่หน่วยรับสมัคร จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่จะต้อง
สนใจติดตำมและปฏิบัติให้ถูกต้องตำมประกำศที่กำหนด จะอ้ำงว่ำไม่ทรำบประกำศในภำยหลังมิได้ ส่วนกำร
ให้ข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจำกประกำศ ของตำรวจภูธรภำค 6 ไม่ว่ำทำงระบบอินเทอร์เน็ตหรือทำงระบบ
กำรสื่อสำรใดๆ ถือเป็นกำรประชำสัมพันธ์และอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สมัครสอบเท่ำนั้น
ส าหรับ ผู ้ส มัค รคัด เลือ กที ่ป ระสงค์จ ะตรวจสอบผลการสอบในขั ้น ตอนใด
ให้ ยื่ น คาขอเพื่ อ ขอทราบผลการสอบได้ ภ ายในเวลา 7 วั น นั บ แต่ วั น ประกาศผลการสอบ
ในแต่ละขั้นตอนเป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่

พฤศจิกำยน พ.ศ.2564

พลตำรวจโท
(อัครำเดช พิมลศรี)
ผู้บัญชำกำรตำรวจภูธรภำค 6

ผนวก ก.
หน้ำ ๑ ใน ๒ หน้ำ

ท้ายประกาศ ตารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.2564
-------------------------------------------ผู้สมัครสอบที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนด ดังนี้
๑. มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด
๒. เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. ไม่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น
๔. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในพรรคกำรเมือง
๕. ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ ำ งถู ก สั่ ง พั ก รำชกำร หรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจำกรำชกำรไว้ ก่ อ น
ตำมพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น
๖. ไม่ เ ป็ น ผู้ ประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ บกพร่ อ งในศี ลธรรมอั น ดี
๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๘. ไม่เ ป็น ผู้เ คยต้อ งรับ โทษจำคุก โดยคำพิพ ำกษำถึง ที่สุด ให้จำคุก เว้น แต่เ ป็น โทษ
สำหรับควำมผิดที่กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
๙. ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อกหรื อ ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจำกรั ฐ วิ ส ำหกิ จ หรื อ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ
1๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพรำะกระทำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัติ
ตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระทำผิดวินัย ตำมพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น และไม่เป็นผู้ที่ลำออกจำกรำชกำรตำรวจยังไม่ถึง 1 ปี นับถึงวันสุดท้ำย
ของกำรรับสมัคร
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร
๑๓. ถ้ำเป็นผู้มีภูมิลำเนำอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร ต้องลงบัญชี
ทหำรกองเกิน (ตำมเกณฑ์อำยุที่กำหนด) ตำมกฎหมำยนั้นแล้ว
14. ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นข้ อ ผู ก พั น กั บ การรั บ ราชการทหารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การรับราชการทหาร (ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร) ดังนี้
1) ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร
หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์)
2) ผู้ที่อายุครบ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2564 และจะต้องเข้า รับการตรวจเลือก
เป็นทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์) ตามขั้นตอนทางทหาร ในปี พ.ศ. 2565
3) ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก
ทหารตามกาหนด
สำหรับ...

ผนวก ก.
หน้ำ 2 ใน 2 หน้ำ

ท้ายประกาศ ตารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.2564
-------------------------------------------สาหรับผู้ที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง
18 ปี ถึง 19 ปี (ในปี พ.ศ. 2564 นับปี พ.ศ.) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐาน
ทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร
หรือผู้ที่เป็นทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจาการ (พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์)
ก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้
๑5. ไม่เป็นผู้มีสำยตำผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖)
๑6. ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
๑7. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็ น ไฝ ปำน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย
ซึ่งมีขนำดใหญ่หรือมำกจนแลดูน่ำเกลียด
๑8. ไม่เป็นโรคหรืออำกำรใด ที่ไม่ควรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจที่กำหนดไว้ใน ผนวก ข.
ท้ายประกาศนี้
หมายเหตุ 1. ผลกำรตรวจร่ำงกำยของคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจวินิจฉัยเป็นที่สุด
2. กำรวัดขนำดร่ำงกำย (ส่วนสูงและรอบอก) เป็นอำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่
ดำเนินกำรสอบที่ได้รับมอบหมำย
3. กรณีผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรพิมพ์ลำยนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทำงคดีอำญำ จะต้องชำระเงิน
ตำมที่ ส่วนรำชกำรที่เกี่ ยวข้องก ำหนด เป็ นจ ำนวนเงิน 100 บำท และกรณีที่ มี สิทธิเข้ำรั บ
กำรตรวจร่ำงกำยและทดสอบสุขภำพจิต จะต้องชำระเงินตำมที่ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกำหนด
(เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,670 บำท) โดยทั้งสองกรณี จะไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนไม่ว่ำกรณีใดๆ
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
(ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์)
ผู้บังคับกำรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 6

ผนวก ข.
หน้ำ 1 ใน 12 หน้ำ

ท้ายประกาศ ตารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.2564
-------------------------------------------ผู้สมัครสอบต้องไม่เป็นโรคหรืออาการ ดังนี้
๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
๑.๑ ศีรษะและหน้ำผิดรูปจนดูน่ำเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตต่ำง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปำก หรือ จมูก เช่น ปำก หรือ จมูกแหว่ง
ริมฝีปำกแบะ เชิด หรือหุบไม่ลงจนน่ำเกลียด
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
๑.๔ แขนขำ
๑.๔.๑ ยำวไม่เท่ำกันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน
๑.๔.๒ โค้งเข้ำหรือโค้งออก
๑.๔.๓ บิดเก
๑.๕ มือหรือเท้ำ
๑.๕.๑ บิดเก
๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้ำด้วน
๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้ำ มีจำนวนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำปกติ
๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทำงำนไม่ถนัด
๑.๕.๕ ช่องระหว่ำงนิ้วมือหรือนิ้วเท้ำติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเท้ำผิดรูปจนดูน่ำเกลียด
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้กำรไม่ได้
๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ
๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจำกกระดูกหรือกล้ำมเนื้อพิกำร
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น
๒.๖ เท้ำปุก (CLUB FOOT)
๒.๗ กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)
๒.๘ กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีควำมพิกำรผิดรูป
๒.๙ กล้ำมเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ
๓. ผิวหนัง…

ผนวก ข.
หน้ำ 2 ใน 12 หน้ำ

ท้ายประกาศ ตารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.2564
-------------------------------------------๓. ผิวหนัง
๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ำรังเกียจแก่ผู้อื่น
๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยำกต่อกำรรักษำ
๓.๓ เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้ำ มีขนำดวัดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ห้ำเซนติเมตรขึ้นไป
๓.๔ คนเผือก
๔. ตา หู คอ จมูก
๔.๑ ตำเหล่จนปรำกฏเห็นได้ชัด
๔.๒ ต้อกระจก
๔.๓ แผลเป็นที่ตำหรือกระจกตำดำขุ่น จนสำมำรถตรวจพบได้ด้วยตำเปล่ำ
๔.๔ ลูกตำสั่น
๔.๕ หนังตำตก หรือหนังตำม้วนออกนอก หรือหนังตำม้วนเข้ำใน
๔.๖ หนังตำแหว่งจนเสียรูป
๔.๗ หนังตำปิดไม่สนิท
๔.๘ ถุงน้ำตำอักเสบเรื้อรัง
๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้ำไปในลูกตำดำเกินกว่ำหนึ่งมิลลิเมตร
๔.๑๐ ตำโปนจนเห็นได้ชัดแลดูน่ำเกลียด
๔.๑๑ ต้อหิน
๔.๑๒ ช่องหนังตำ (PALPEBRAL FISSURE) กว้ำงไม่เท่ำกันจนดูน่ำเกลียด
๔.๑๓ เคยผ่ำตัดกระดูกมำสตอยด์ออกทั้งหมด
๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยินตำมปกติพิกัด
๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสำมของเส้นผ่ำศูนย์กลำง
๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรื้อรัง
๕. ฟัน
๕.๑ ฟันผุมำกหลำยซี่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
๕.๒ มีรำกฟันเหลืออยู่ในช่องปำกมำกกว่ำสำมซี่
๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่ำห้ำซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว
๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอำกำรได้ชัดเจน
๕.๕ กำรขบฟันผิดปกติอย่ำงมำกจนขัดต่อกำรเคี้ยวอำหำรหรือทำให้รูปลักษณ์ของใบหน้ำเปลี่ยนไป
อย่ำงเห็นได้ชัด
๖. ระบบหัวใจ...

ผนวก ข.
หน้ำ 3 ใน 12 หน้ำ

ท้ายประกาศ ตารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.2564
-------------------------------------------๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่ำหนึ่งร้อยสิบครั้งต่อนำที หรือช้ำกว่ำสี่สิบห้ำครั้งต่อนำที หรือมี เอ.วี.บล้อค
(A.V.BLOCK) หรือเต้นผิดปกติชนิดออร์คิวล่ำร์ไฟบริลเลชั่น หรือออร์คิวล่ำร์ ฟลัตเตอร์
๖.๒ ควำมดันเลือดสูงกว่ำ ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.๓ ลักษณะแสดงทำง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
๖.๔ หัวใจมีขนำดโตมำกผิดปกติ
๖.๕ หัวใจพิกำรแต่กำเนิด
๖.๖ หัวใจวำยและมีเลือดคั่ง
๖.๗ เสียงของหัวใจ (รั่ว/ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR)
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
๖.๙ หลอดเลือดดำขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขำ หรือแขน ซึ่งเป็นมำกจนเห็นได้ชัด
๗. ระบบหายใจ
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
๗.๓ มีน้ำ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตรำย
๗.๕ โรคหืด
๗.๖ ปอดอักเสบ
8. ระบบทางเดินอาหาร
8.1 ตับหรือม้ำมโต ซึ่งตรวจพบโดยกำรใช้มือคลำ
8.2 ตับแข็ง
8.3 ฝีที่ตับ
8.4 ดีซ่ำน
8.5 ท้องมำน
8.6 รูแผลเรื้อรังจำกฟีสตูลำ หรือไซนัสที่ผนังหน้ำท้อง
8.7 ไส้เลื่อนทุกชนิด
8.8 ริดสีดวงทวำรหนักที่เห็นได้ชัด
8.9 ทวำรหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ำยของลำไส้ปลิ้นออกมำนอกทวำรหนัก
8.10 ฝีคัณฑสูตร
๙. ระบบทำงเดิน ...
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-------------------------------------------๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
๙.๒ นิ่วที่ไตหรือท่อไต
๙.๓ องคชำติถูกตัดหรือขำด
๙.๔ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ
๙.๖ กำมโรค
๙.๗ กะเทย (HERMAPHRODISM)
๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ
๙.๙ หนังหุ้มปลำยอวัยวะเพศตีบแคบ
๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รับกำรผ่ำตัดรักษำมำแล้ว
๑๐. ระบบจิตประสาท
๑๐.๑ โรคจิต (PSYCHOSIS) ทุกประเภท
๑๐.๒ โรคประสำทอย่ำงรุนแรง
๑๐.๓ เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่ำง
๑๐.๔ ปัญญำอ่อนหรือภำวะสมองเสื่อม
๑๐.๕ อัมพำตหรือกำรเคลื่อนไหวผิดปกติ
๑๐.๖ โรคลมชัก (EPILEPSY)
๑๑. เบ็ดเตล็ด
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ (THYROTOXICOSIS)
๑๑.๒ โรคเก๊ำท์
๑๑.๓ โรคอ้วนพีจำกต่อมไทรอยด์ผิดปกติ (MYXEDEMA)
๑๑.๔ เบำหวำน
๑๑.๕ ร่ำงกำยโตผิดปกติ (ACROMEGALY)
๑๑.๖ โรคอ้ ว นพี (OBESITY) ซึ่ ง มี ดั ช นี ค วำมหนำของร่ ำ งกำย (BODY MASS INDEX)
ตั้งแต่สำมสิบห้ำกิโลกรัมต่อตำรำงเมตรขึ้นไป
๑๑.๗ โรคของเลื อ ด และอวั ย วะก่ อ กำเนิ ด เลื อ ด (DISEASES OF BLOOD AND BLOOD
FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่ำงถำวร และอำจเป็นอันตรำย
๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจำกปำรำสิต
๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน (LEPROSY)
๑๑.๘.๒ โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่สังคม
๑๑.๘.๓ โรคคุดทะรำด หรือรองพื้น (YAWS)
๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอำกำรรุนแรง ซึ่งไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้
๑๑.๘.๕ โรคเอดส์
๑๑.๙ เนื้องอก...
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-------------------------------------------๑๑.๙ เนื้องอก
๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่ร้ำยที่มีขนำดใหญ่
๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ำยไม่ว่ำจะเป็นที่อวัยวะใด
๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจเห็นว่าไม่ควร
เป็นข้าราชการตารวจ
หมายเหตุ
1. โรคหรืออำกำรดังกล่ำว ตำมผนวก ข. ข้อ 1 - 14 เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรแพทย์
โรงพยำบำลตำรวจเป็นผู้ กำหนด ตำมกฎ ก.ตร. ว่ำด้วยคุณสมบัติและลัก ษณะต้องห้ำมของกำรเป็ น
ข้ำรำชกำรตำรวจ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กำรตรวจร่ ำ งกำยจำกคณะกรรมกำรแพทย์ โ รงพยำบำลต ำรวจ ผู้ ที่ ไ ม่ เ ป็ น โรค
หรื อ อำกำรตำมที่ ก ำหนดไว้ ถื อ ว่ ำ ผ่ ำ น ผู้ ที่ เ ป็ น โรคหรื อ อำกำรตำมที่ ก ำหนดไว้ ถื อ ว่ ำ ไม่ ผ่ ำ นและ
ผลกำรตรวจร่ำงกำยจำกคณะกรรมกำรแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด
3. กรณีผู้สมัครสอบที่จะมำเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยตำมกำหนดและเป็นผู้ที่เคยมีประวัติ
กำรรั กษำโรคหรื ออำกำรตำมบั ญชี โรคหรื อ อำกำรในผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ ำยประกำศนี้ มำก่ อน
และหำยเป็นปกติแล้วก่ อนถึงก ำหนดกำรตรวจร่ำงกำยของคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ
ตำมกำรคั ด เลื อ กครั้ง นี้ ให้ น ำประวั ติ และใบรับรองแพทย์ เกี่ ย วกับกำรรัก ษำที่ห ำยเป็น ปกติก่ อ นวั น
ตรวจร่ ำงกำยดั งกล่ ำว แล้ วน ำมำยื่ นในวั นรำยงำนตั วเข้ ำตรวจร่ ำงกำย เพื่ อให้ ผลกำรวิ นิ จฉั ยกำรตรวจโรค
หรืออำกำรตำมกำหนด เป็นไปโดยถูกต้องและเพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง
4. สำหรับผู้ที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ผลกำรตรวจร่ำงกำยให้ดำเนินกำรยื่นอุทธรณ์ ได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ ก ำรประกำศรำยชื่ อ ผู้ ไ ม่ ผ่ ำ นกำรตรวจร่ ำ งกำยก ำหนดไว้ เท่ ำ นั้ น (ตำมข้ อ 3.3.3 (4))
โดยคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจจะรับเรื่องอุทธรณ์เฉพำะกรณีผู้สมัครสอบที่มีหลักฐำนเอกสำร
เกี่ยวกับกำรรักษำโรคหรืออำกำรดังกล่ำวที่หำยเป็นปกติแล้ว ก่อนถึงกำหนดตรวจร่ำงกำยตำมหมำยเหตุข้อ 3
แต่ ไ ม่ ไ ด้ นำมำยื่ น ในขั้ น ตอนกำรตรวจร่ ำ งกำยตำมกำหนดในข้ อ 3 ข้ ำ งต้ น เท่ ำ นั้ น ส่ ว นกรณี ที่
คณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจจะเรียกตัวผู้อุทธรณ์มำตรวจเพิ่ม เติมหรือไม่ เป็นอำนำจของ
คณะกรรมกำรแพทย์ เป็นผู้ พิจำรณำ ทั้งนี้ หำกกำหนดให้มีกำรตรวจร่ำงกำยหรือตรวจอย่ำงใดอย่ ำงหนึ่ ง
เพิ่ มเติม เพื่อ นำผลกำรตรวจมำประกอบกำรพิจ ำรณำเรื่อ งอุท ธรณ์ ดัง กล่ ำ ว ผู้สมัครสอบจะต้อ งเป็ น
ผู้ชำระเงินค่ำใช้จ่ำยตำมที่โรงพยำบำลตำรวจกำหนดในทุกกรณี
5. คณะกรรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลตำรวจ ไม่ รับผลกำรตรวจจำกสถำบันกำรแพทย์อื่นใด
และไม่ รับผลกำรตรวจใด ๆ ที่ นอกเหนือ จำกที่คณะกรรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลต ำรวจเป็น ผู้ ตรวจ
ในช่วงที่หน่วยสอบกำหนดระยะเวลำไว้ในกำรตรวจร่ำงกำยของกำรคัดเลือกครั้งนี้

6. รำยละเอียด...
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-------------------------------------------6. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรตรวจร่ำงกำยเพิ่มเติมคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ
ในข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11
1. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
1.1 ศีรษะและหน้ำผิดรูปจนดูน่ำเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตต่ำง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปำก หรือ จมูก เช่น ปำก
หรือจมูกแหว่ง ริมฝีปำกแบะ เชิด หรือหุบไม่ลง
- รวมถึงควำมผิดปกติชนิดเพดำนโหว่
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
- กำรขยับของคอหรือไหล่ หำกเป็นน้อยขยับได้ปกติ ให้ถือว่ำผ่าน
- หำกเป็นมำก เห็นชัด เจนและขยับได้ไ ม่เ ต็ม ที่ ก้ม เงย หมุน เอีย งคอ
ขยับไหล่ยกได้ไม่สุด เกำหลังได้ไม่ถึงกลำงหลัง ให้ถือว่ำไม่ผ่าน
๑.๔ แขน ขำ
๑.๔.๑ ยำวไม่เท่ำกันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน
- ขำยำวไม่เท่ำกัน ห่ำงกันเกิน ๒ เซนติเมตร และเดินกะเผลกชัด
วัดโดยนอนวัดจำกสะดือไปยังตำตุ่มด้ำนในทั้ง ๒ ข้ำง ต้องนอน
ตัวตรงไม่บิดเอียง
- แขนยำวไม่เท่ำกัน ห่ำงกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจำกกระดูกหัวไหล่
(Acromion) ถึงปลำยนิ้วกลำง ขณะที่ข้อไหล่หุบเข้ำและข้อ อืน่
อยู่ในท่ำกลำง (Neutral Zero Position)
๑.๔.๒ โค้งเข้ำหรือโค้งออก
- เข่ำโค้งออก (Varus Knee) ประมำณควำมกว้ำง ๔ นิ้วมือ
(7 - 8 เซนติเมตร) ยืนตรง ฝ่ำมือ ๔ นิ้ว สอดผ่ำนได้
- เข่ำชิด (Valgus Knee) ปลำยเท้ำจะห่ำง หำกห่ำงกันเกิน ๔ นิ้วมือ
(7 - 8 เซนติเมตร) ที่ตำตุ่มด้ำนใน
- แขนคอก (Cubitus Varus)
1.4.3 บิดเก
๑.๕ มือหรือเท้ำ
๑.๕.๑ บิดเก
- โดยดูจำกกำรทำงำนของมือและเท้ำ มือกำแบ กระดกข้อมือ
ทำวันทยหัตถ์ไม่ได้
๑.๕.2 นิ้วมือหรือนิ้วเท้ำด้วน
๑.๕.3 นิ้วมือหรือนิ้วเท้ำ มีจำนวนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำปกติ
๑.๕.4 นิ้วบิดเก...
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-------------------------------------------๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทำงำนไม่ถนัด
- โดยดูจำกกำรทำงำนของมือและเท้ำ มือกำแบ กระดกข้อมือ
ทำวันทยหัตถ์ไม่ได้
๑.๕.5 ช่องระหว่ำงนิ้วมือหรือนิ้วเท้ำติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเท้ำผิดรูป
- กรณีเดินแบะอย่ำงหนึ่ง และเท้ำแบนไม่มีอุ้งเท้ำ ซึ่งเป็นแบบ
ติดแข็ง (Rigid type)
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
๒.1 ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้กำรไม่ได้
2.2 ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ
2.3 ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
2.4 คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจำกกระดูกหรือกล้ำมเนื้อพิกำร
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น
- Scoliosis ใช้กำรยืน ก้มตัว ให้ลำตัวขนำนกับพื้น แล้วดูว่ำหลังบิดนูนขึ้น
ผิดปกติหรือไม่
- กรณีเอกซเรย์ หำกพบ Scoliosis ที่มีมุมมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 15 องศำ
ให้ถือว่ำไม่ผ่าน
2.6 เท้ำปุก (CLUB FOOT)
2.7 กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)
2.8 กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีควำมพิกำรผิดรูป
2.9 กล้ำมเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ
3. ผิวหนัง
3.1 โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ำรังเกียจแก่ผู้อื่น
- กรณีแผลเป็น (คีลอยด์) ไฝ ปำน รอยสัก ตำมส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย
รวมกันมีขนำดเกิน 16 ตำรำงเซนติเมตร
3.2 แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยำกต่อกำรรักษำ
3.3 เนื้ อ งอก (NEOPLASM) ที่ ห น้ ำ มี ข นำดวั ด เส้ น ผ่ ำ ศู น ย์ ก ลำงตั้ ง แต่
5 เซนติเมตรขึ้นไป
3.4 คนเผือก
4. ตำ หู คอ...
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-------------------------------------------4. ตา หู คอ จมูก
๔.๑ ตำเหล่จนปรำกฏเห็นได้ชัด
๔.๒ ต้อกระจก
๔.๓ แผลเป็นที่ตำหรือกระจกตำดำขุ่น จนสำมำรถตรวจพบได้ด้วยตำเปล่ำ
๔.๔ ลูกตำสั่น (Nystagmus)
๔.๕ หนังตำตก หรือหนังตำม้วนออกนอก หรือหนังตำม้วนเข้ำใน
๔.๖ หนังตำแหว่งจนเสียรูป
๔.๗ หนังตำปิดไม่สนิท
๔.๘ ถุงน้ำตำอักเสบเรื้อรัง
๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้ำไปในลูกตำดำเกินกว่ำหนึ่งมิลลิเมตร
๔.๑๐ ตำโปนจนเห็นได้ชัด
๔.๑๑ ต้อหิน
๔.๑๒ ช่องหนังตำ (PALPEBRAL FISSURE) กว้ำงไม่เท่ำกันและควำมกว้ำงต่ำงกันมำก
๔.๑๓ เคยผ่ำตัดกระดูกมำสตอยด์ออกทั้งหมด
๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยินตำมปกติพิกัด
๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสำมของเส้นผ่ำศูนย์กลำง
๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรื้อรัง
4.17 คอหอยพอกที่มีขนำดใหญ่ (Goiter)
5. ฟัน
5.1 ฟันผุมำกหลำยซี่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
- ฟันผุตั้งแต่ 5 ซี่ขึ้นไป
๕.๒ มีรำกฟันเหลืออยู่ในช่องปำกมำกกว่ำ 3 ซี่
๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่ำห้ำซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว
๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอำกำรได้ชัดเจน
๕.๕ กำรขบฟันผิดปกติอย่ำงมำกจนขัดต่อกำรเคี้ยวอำหำรหรือทำให้รูปลักษณ์
ของใบหน้ำเปลี่ยนไปอย่ำงเห็นได้ชัด

๖. ระบบหัวใจ...
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-------------------------------------------๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่ำ 110 ครั้งต่อนำที หรือช้ำกว่ำ 45 ครั้งต่อนำที หรือมี
เอ.วี . บล็ อ ค (AV BLOCK) หรื อ เต้ น ผิ ด ปกติ ช นิ ด เอเทรี ย ลไฟบริ ล เลชั่ น
หรือเอเทรียลฟลัตเตอร์
๖.๒ ควำมดันเลือดสูงกว่ำ ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.๓ ลักษณะแสดงทำง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
๖.๔ หัวใจมีขนำดโตมำกผิดปกติ
๖.๕ หัวใจพิกำรแต่กำเนิด
๖.๖ หัวใจวำยและมีเลือดคั่ง
๖.๗ เสียงของหัวใจ (รั่ว/ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR)
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
๖.๙ หลอดเลือดดำขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขำ หรือแขน ซึ่งเป็นมำกจนเห็นได้ชัด
๗. ระบบหายใจ
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
๗.๓ มีน้ำ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตรำย
- พบควำมผิ ด ปกติ ข องภำพรั งสี ปอดทุกระยะให้ อ ยู่ในกำรวิ นิจ ฉัยของ
คณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ
๗.๕ โรคหืด
๗.๖ ปอดอักเสบ
- ผลภำพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้อยู่ในกำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรแพทย์
โรงพยำบำลตำรวจ

8. ระบบ…
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-------------------------------------------8. ระบบทางเดินอาหาร
8.1 ตับหรือม้ำมโต ซึ่งตรวจพบโดยกำรใช้มือคลำ
8.2 ตับแข็ง
8.3 ฝีที่ตับ
8.4 ดีซ่ำน
8.5 ท้องมำน
8.6 รูแผลเรื้อรังจำกฟีสตูลำ (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังหน้ำท้อง
8.7 ไส้เลื่อนทุกชนิด
8.8 ริดสีดวงทวำรหนักที่เห็นได้ชัด
8.9 ทวำรหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ำยของลำไส้ปลิ้นออกมำนอกทวำรหนัก
8.10 ฝี คั ณ ฑสู ต ร (Perianal abscess) และ/หรื อ ฟี สตู ลำ - อิ น - เอโน
(Fistula – in - ano)
๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
- ผลกำรตรวจปัสสำวะมีไข่ขำว (ALBUMIN) หรือน้ำตำล
๙.๒ นิ่วที่ไตหรือท่อไต
๙.๓ องคชำติถูกตัดหรือขำด
๙.๔ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ
๙.๖ กำมโรค
๙.๗ กะเทย (HERMAPHRODISM)
๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ
- ให้รวมถึงฉีดหรือทำสิ่งผิดธรรมชำติที่อวัยวะเพศ
- ให้รวมถึงกำรฉีดสำรน้ำมันหรือสำรสังเครำะห์อื่นใด เข้ำไปในอวัยวะอื่นใด
ในร่ำงกำย
๙.๙ หนังหุ้มปลำยอวัยวะเพศตีบแคบ
- ยกเว้นจะได้รับกำรผ่ำตัดรักษำมำแล้ว
๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รับกำรผ่ำตัดรักษำมำแล้ว
๑๐. ระบบ…
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-------------------------------------------๑๐. ระบบจิตประสาท
๑๐.๑ โรคจิต (PSYCHOSIS) ทุกประเภท
๑๐.๒ โรคประสำทอย่ำงรุนแรง
๑๐.๓ เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่ำง
๑๐.๔ ปัญญำอ่อนหรือภำวะสมองเสื่อม
๑๐.๕ อัมพำตหรือกำรเคลื่อนไหวผิดปกติ
๑๐.๖ โรคลมชัก (EPILEPSY)
๑๑. เบ็ดเตล็ด
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ (THYROTOXICOSIS)
- ให้ใช้กำรตรวจทำงคลินิกและประวัติกำรรักษำ โดยไม่จำเป็นต้องเจำะ
Thyroid Function Test เว้นแต่หำกอำกำรไม่ครบ ให้ยืนยันผล
กำรวินิจฉัยด้วยกำรเจำะ Thyroid Function Test ได้
๑๑.2 โรคเก๊ำท์
๑๑.๓ โรคอ้วนพีจำกต่อมไทรอยด์ผิดปกติ (MYXEDEMA)
- รวมถึงเต้ำนมผิดปกติในผู้ชำย (Gynecomastia) และควำมผิดปกติต่ำง ๆ
ซึ่งเกิดจำกควำมผิดปกติทำงฮอร์โมนทำงร่ำงกำย
๑๑.4 เบำหวำน
๑๑.๕ ร่ำงกำยโตผิดปกติ (ACROMEGALY)
๑๑.๖ โรคอ้วนพี (OBESITY) ซึ่งมีดัชนีควำมหนำของร่ำงกำย (BODY MASS INDEX)
ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตรขึ้นไป
๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกำเนิดเลือด (DISEASES OF BLOOD AND
BLOOD FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่ำงถำวร และอำจเป็นอันตรำย
- โรคโลหิตจำง (Anemia) มีฮีโมโกลบินน้อยกว่ำ 9 g/dl ในผู้หญิง
และน้อยกว่ำ 10 g/dl ในผู้ชำย หรือ
- ควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (CBC) พบควำมผิดปกติของลักษณะ
เม็ดเลือดแดง (Abnormal Red Blood Cell Morphology) ขนำดของ
เม็ดเลือดแดง (MCV) น้อยกว่ำ 60 fl ทั้งนี้ให้อยู่ในกำรวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ
๑๑.๘ โรคติดเชื้อ...
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-------------------------------------------๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจำกปำรำสิต
๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน (LEPROSY)
๑๑.๘.๒ โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่สังคม
๑๑.๘.๓ โรคคุดทะรำด หรือรองพื้น (YAWS)
๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรัง ซึ่งไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้
๑๑.๘.๕ โรคเอดส์ และ/หรือ ติดเชื้อเอชไอวี (HIV)
๑๑.๙ เนื้องอก
๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่ร้ำยที่มีขนำดใหญ่
๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ำยไม่ว่ำจะเป็นที่อวัยวะใด
๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ
เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตารวจ
------------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
(ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์)
ผู้บังคับกำรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 6
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-------------------------------------------หน่วยที่เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
1) ตารวจภูธรภาค 1 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 1 เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบลหนองยำว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 3622 5225 www.policetraining1.org
2) ตารวจภูธรภาค 2 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 2 เลขที่ 102 หมู่ 8 ตำบลบ้ำนสวน
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 3827 8201 www.policetraining2.com
3) ตารวจภูธรภาค 3 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 3 เลขที่ 41 หมู่ 13 ถนนสุรนำรำยณ์
ตำบลจอหอ อำเภอเมื อง จั งหวั ดนครรำชสีม ำ 30000 หมำยเลขโทรศัพ ท์ 0 4437 1388 - 9
www.policetrainp3.com
4) ตารวจภูธรภาค 4 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 4 เลขที่ 272 หมู่ 14 ถนนมิตรภำพ
ตำบลในเมือ ง อ ำเภอเมือ ง จัง หวัด ขอนแก่น 40000 หมำยเลขโทรศัพ ท์ 0 4346 5739
หมำยเลขโทรสำร 0 4346 5745 www.training.p4.police.go.th
5) ตารวจภูธรภาค 5 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 เลขที่ 145 หมู่ 13 ถนนลำปำง - เชียงใหม่
ตำบลปงยำงคก อำเภอห้ำ งฉัต ร จัง หวัด ลำปำง 52190 หมำยเลขโทรศัพ ท์ 0 5482 9882
หมำยเลขโทรสำร 0 5482 9883 www.ptcr5.com
6) ตารวจภู ธ รภาค 6 โดย ศู น ย์ ฝึก อบรมต ำรวจภู ธรภำค 6 เลขที่ 837 หมู่ 10 ต ำบล
นครสวรรค์ ต ก อ ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครสวรรค์ 60000 หมำยเลขโทรศั พ ท์ 0 5622 2251
http://school6.education.police.go.th
7) ตารวจภู ธ รภาค 7 โดย ศู น ย์ ฝึ ก อบรมตำรวจภู ธ รภำค 7 เลขที่ 109 ถนนข้ ำ งวั ง
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือ ง จัง หวัด นครปฐม 73000 หมำยเลขโทรศั พท์ 0 3425 4312
https://trainingcenter.police7.go.th
8) ตารวจภูธรภาค 8 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 8 เลขที่ 101 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล
ตำบลมะขำมเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 7740 542๓ - 4
www.school8.education.police.go.th

9) ตำรวจภู ธ ร…

ผนวก ค.
หน้ำ 2 ใน 2 หน้ำ

ท้ายประกาศ ตารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.2564
-------------------------------------------9) ตารวจภูธรภาค 9 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 9 เลขที่ 53 ถนนสุขยำงค์ ตำบลสะเตง
อำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ 95000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 7321 2870 www.training.sochoto.police.go.th
10) กองบัญชาการตารวจนครบาล โดย ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชำกำรตำรวจนครบำล เลขที่ 323
ถนนศรีอยุธยำ แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2280 5187 http://metro.police.go.th
หมายเหตุ สถำนที่จัดสอบข้อเขียนจะแจ้งให้ทรำบตำมกำหนดกำรในประกำศรับสมัคร
------------------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
(ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์)
ผู้บังคับกำรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 6

ผนวก ง.
หน้ำ 1 ใน 1 หน้ำ

ท้ายประกาศ ตารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.2564
-------------------------------------------รายละเอียดการให้รหัสประจาตัวสอบแก่ผู้สมัครสอบ
หน่วยสอบ
ภ.๑
ภ.๒
ภ.๓
ภ.๔
ภ.๕
ภ.๖
ภ.๗
ภ.๘
ภ.๙
บช.น.

รหัสหน่วยสอบ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
13

รหัสสายสอบ
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1 และ นสต.2

หมายเหตุ

ตัวอย่าง รหัสประจาตัวสอบ (รหัสประจำตัวสอบ ๙ หลัก แยกเป็น เลข ๒ หลักแรก คือ หน่วยสอบ

เลขหลักที่ ๓ – ๔ คือ รหัสสำยสอบ และเลข ๕ หลักหลัง คือ กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์กำหนดให้ผู้สมัคร
แต่ละคน)

010101234
หน่วยจัดสถำนที่นั่งสอบ ภ.1
สำยสอบ นสต.1

130102021

หน่วยจัดสถำนที่นั่งสอบ บช.น.
สำยสอบ นสต.1

กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์
กำหนดให้ผู้สมัครแต่ละคน

130202564

หน่วยจัดสถำนที่นั่งสอบ บช.น.
สำยสอบ นสต.2

กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์
กำหนดให้ผู้สมัครแต่ละคน

--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
(ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์)
ผู้บังคับกำรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 6

กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์
กำหนดให้ผู้สมัครแต่ละคน

ผนวก จ.
หน้ำ 1 ใน 2 หน้ำ

ท้ายประกาศ ตารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.2564
-------------------------------------------การยื่นหลักฐานเอกสาร
หลักฐานฉบับจริงและเอกสารต่างๆ ที่ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (รอบสอง) ต้องนามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชำชน (ที่ไม่หมดอำยุ)
2. บัตรประจำตัวสอบ จานวน 1 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้ำนฉบับปัจจุบันหรือหลักฐำนอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้ำนตำมที่ทำงรำชกำรออกให้
๔. ประกำศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยต้องมีข้อควำม
ระบุกำรสำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่สำเร็จกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำนั้นๆ ภำยในวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร
พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ
๕. ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ และหำกเป็น
ภำษำต่ำงประเทศให้แปลเป็นภำษำไทยด้วยตนเอง หรือจำกสถำนศึกษำที่สำเร็จก็ได้ จานวน ๓ ฉบับ
๖. หลักฐำนอื่นๆ ถ้ำมี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ
๗. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (ให้เข้ำระบบอินเทอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้ำยประกำศ
รับสมัคร) เขียนรำยละเอียดด้วยลำยมือของตนเอง ตามผนวก ฌ. ท้ายประกาศนี้ จานวน 1 ฉบับ
๘. หลักฐำนทำงทหำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ แยกเป็น
๘.๑ ทหำรกองหนุน ให้ใช้สมุดหนั งสือสำคัญ (แบบ สด.๘) ที่ ใช้ประกอบกับ สมุ ด
ประจำตัวทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญำตลำ แบบ 2 ที่อนุญำตให้ลำระหว่ำงรอรับ สด.๘
๘.๒ ทหำรกองเกินที่ผ่ำนกำรตรวจเลือกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร
ให้ใ ช้ใบรับรองผลกำรตรวจเลื อกทหำรกองเกินเข้ำ รับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร (แบบ สด.๔๓)
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ำรับกำรตรวจเลือก (อำยุยังไม่ถึง 20 ปี ในปี พ.ศ. 2564 หรือที่จะต้องเข้ำรับ
กำรตรวจเลือกทำงทหำร ในปี พ.ศ. 2566) ให้ใช้ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) ส่วนผู้ที่ครบเกณฑ์ที่จะต้องเข้ำรับ
กำรตรวจเลือกทำงทหำร ในเดือน เมษำยน พ.ศ. 2565 หรือผู้ที่ได้ใช้สิทธิผ่อนผันแล้ว หรืออยู่ระหว่ำง
กำรผ่อนผันเข้ำรับกำรตรวจเลือกเพื่อเข้ำรับรำชกำรทหำร ไม่รับสมัครสอบ
๘.๓ ผู้สำเร็จกำรศึกษำวิชำทหำรชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐำนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้
1) หนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหำรกองหนุ น
ประเภทที่ ๑ หรือ
2) หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐำนะแสดงว่ำได้สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร
ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐำนประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหำรกองประจำกำรและเลขเครื่องหมำย
แสดงว่ำได้ปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือสำคัญนั้นแล้ว

ในกรณี...

ผนวก จ.
หน้ำ 2 ใน 2 หน้ำ

ท้ายประกาศ ตารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.2564
-------------------------------------------ในกรณี หนั งสื อประจ ำตั วแสดงวิ ทยฐำนะดั งกล่ ำวข้ ำงต้ น ยั งไม่ มี หลั กฐำนประทั บ
วันขึ้นทะเบียนเป็นทหำรกองประจำกำร และเลขเครื่องหมำยแสดงว่ำได้ปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑
ให้ มี หนั งสือรั บรองจำกผู้ บังคั บกองพั นหรือเที ยบเท่ำขึ้ นไปที่มี หน้ ำที่ เกี่ยวกั บกำรน ำปลดเป็นกองหนุ น
ประเภทที่ ๑ เป็นผู้รับรองว่ำอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรนำปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่กัน
9. หนังสือรับรอง ตามผนวก ซ. ท้ายประกาศนี้ จานวน ๑ ฉบับ (ให้เข้ำระบบอินเทอร์เน็ต
และสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม) พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรือสำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ของผู้รับรอง จานวน ๑ ฉบับ
หลักฐานเอกสารตามข้อ 1 ข้อ 3 – 6 และข้อ 8 (8.1 – 8.3) ต้องนาหลักฐานฉบับจริง
ไปแสดงให้ ค รบถ้ ว น ทั้ ง นี้ ส าเนาหลั ก ฐานเอกสารทุ ก ฉบั บที่ นามายื่ น กั บเจ้ า หน้ า ที่ ให้ ผู้ ส มั ค ร
เขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อไว้ สาหรับหลักฐานเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที
หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ
ส ำหรั บหลั ก ฐำนเอกสำรทุ ก ฉบั บที่ ผู้ สมั ครยื่ น ไว้ กั บเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ถื อ เป็ น เอกสิ ท ธิ ข อง
ตำรวจภูธรภำค 6 ที่จะดำเนินกำรใดๆ ตำมที่เห็นสมควร
ผู้สอบผ่ำนข้อเขียนหำกไม่นำหลักฐำนเอกสำรไปยื่น ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ ที่กำหนด
หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในกำรเข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
กำหนดกำรยื่นหลักฐำนเอกสำรเพิ่มเติม ตำมที่ระบุข้ำงต้นในผนวกนี้ จะประกำศพร้อมกับ
กำรประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนข้อเขียนและให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบั ติ เฉพำะสำหรั บต ำแหน่ งที่สมั ครสอบตรงตำมที่ ประกำศรั บสมั ครสอบจริง พร้ อมทั้ งยื่นและ
แสดงหลักฐำนตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีกำรผิดพลำดอันเกิดจำก
ผู้สมัครสอบไม่มำยื่นหลักฐำนเอกสำรตำมวัน เวลำ หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในกำรเป็นผู้ได้รับคัดเลือก
หรือผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง แล้วแต่กรณี และหำกมีกำรตรวจพบว่ำมีกำรนำเอกสำรปลอมมำยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่
จะต้องถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำยจนถึงที่สุด
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
(ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์)
ผู้บังคับกำรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 6

ผนวก ฉ.

หน้ำ ๑ ใน 3 หน้ำ

ท้ายประกาศ ตารวจภูธรภาค 6 ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.2564
-------------------------------------------วิธีการคัดเลือก
วิ ช าที่ ใ ช้ ใ นการสอบข้ อเขี ย น ข้ อสอบแบบปรนั ย 4 ตั ว เลื อก จานวน 150 ข้ อ 150 คะแนน
ใช้เวลาทาข้อสอบ 3 ชั่วโมง
๑. ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน มีรำยละเอียดวิชำที่สอบ ดังนี้
๑.1 ความสามารถทั่วไป
จำนวน 30 ข้อ
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผล ควำมคิดเชิงจำนวน โดยใช้ข้อมูลหรือ
ปั ญ หำทำงสั ง คม หรื อ ทำงเศรษฐกิ จ หรื อ ทำงอื่ น ที่ เ หมำะสม กำรคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล ประกอบด้ ว ย
กำรใช้เ หตุผลเชิ งตรรกะ อุปมำอุ ปไมย อนุ ก รมและมิ ติ สัม พัน ธ์ ควำมสำมำรถในกำรคิ ดเชิ งจ ำนวน
ประกอบด้วย คณิตศำสตร์พื้นฐำน ได้แก่ กำรคำนวณขั้นพื้นฐำน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ กำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์
กำรแก้สมกำรและอสมกำร เซต ตรรกศำสตร์ ควำมน่ำจะเป็น และสถิติพื้นฐำน ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่
ตำรำง กรำฟ กำรหำค่ำกลำง และกำรวัดกำรกระจำย
๑.๒ ภาษาไทย
จำนวน ๒๕ ข้อ
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำและควำมเข้ำใจภำษำ ได้แก่ ทักษะกำรใช้ภำษำ
ด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสื่อสำรอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรใช้ถ้อยคำ สำนวน กำรใช้คำให้ตรงกับ
ควำมหมำย กฎเกณฑ์และควำมนิยม กำรจับใจควำม วิเครำะห์ควำม สรุปควำม หรือตีควำมจำกข้อควำมสั้นๆ
หรือจำกบทควำม กำรพิจำรณำเลือกใช้ภำษำในงำนเขียนรูปแบบต่ำง ๆ
๑.๓ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จำนวน 30 ข้อ
ทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรอ่ำนเพื่อจับใจควำม (Reading Comprehension) คำศัพท์
(Vocabulary) โครงสร้ำงของประโยคต่ำง ๆ (Structure) หลักไวยำกรณ์ (Grammar) และกำรสนทนำ
(Conversation) เป็นต้น
1.4 ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสานักงาน
จำนวน 25 ข้อ
ทดสอบควำมรู้ เกี่ ยวกับกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แ ก่ ควำมรู้ เบื้ องต้ นเกี่ย วกั บ
เทคโนโลยีสำรสนเทศระบบกำรทำงำนของคอมพิวเตอร์ กำรสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
และทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐำนในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงำน เช่น ไมโครซอฟท์เวิร์ด
(Microsoft word) ไมโครซอฟท์เอ๊กเซล (Microsoft Excel) ไมโครซอฟท์เพำเวอร์พอยต์ (Microsoft Powerpoint)
ทักษะกำรสื่อสำรข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและ Social Media และเทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่
1.5 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
จำนวน 20 ข้อ
ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันที่ประชาชนควรรู้
๑.6 สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ
ทดสอบควำมรู้ เ กี่ย วกั บสัง คมและวั ฒ นธรรม หลั กศี ลธรรมจริ ย ธรรมที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ
กำรดำเนินชีวิตในสังคมและกำรปฏิบัติงำน หลักธรรมำภิบำล และควำมรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียน
หมำยเหตุ ขอบเขตวิ ช ำที่ ใ ช้ใ นกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ วยวิ ธีสอบข้ อเขี ยนนั้ น
จะใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเท่ำนั้น
2. กำรทดสอบ...
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-------------------------------------------2. การทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
2.1 ทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1.1 กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย
(1) ว่ายน้า ระยะทำง 25 เมตร ตำมเกณฑ์ ดังนี้
ผู้ทำเวลำไม่เกิน 30 วินำที ถือว่ำ ผ่ำน
(2) วิ่ง ระยะทำง 1,000 เมตร ตำมเกณฑ์ ดังนี้
ผู้ทำเวลำไม่เกิน 4 นำที 55 วินำที ถือว่ำ ผ่ำน
จึงจะมีสิทธิเข้ำสอบขั้นตอนตำมข้อ 2.1.2 กลุ่มที่ 2 ต่อไป
2.1.2 กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย
(1) ยืนกระโดดไกล ตำมเกณฑ์ ดังนี้
ผู้ทำระยะได้ไม่น้อยกว่ำ 180 เซนติเมตร ถือว่ำ ผ่ำน
(2) วิ่งเก็บของ ระยะทำง 10 เมตร โดยกำรวิ่งไปเก็บของที่ระยะทำง 10 เมตร
จำนวน 2 รอบๆ ละ 1 ชิ้น ตำมเกณฑ์ ดังนี้
ผู้ทำเวลำไม่เกิน 13 วินำที ถือว่ำ ผ่ำน
วิธีทดสอบ ให้ผู้เข้ำรับกำรทดสอบวิ่งไปเก็บไม้ 1 ชิ้น ในวงกลมระยะทำง
10 เมตร ที่อยู่ข้ำงหน้ำ จำกนั้นวิ่งกลับตัวมำวำงไม้ให้อยู่ในวงกลมที่จุดเริ่มต้นและกลับตัววิ่งไปเก็บไม้อีก
1 ชิ้น ในวงกลมระยะทำง 10 เมตร อีกครั้ง แล้ววิ่งกลับตัวนำไม้มำวำงในวงกลมที่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง
ก่อนวิ่งผ่ำนเส้นสิ้นสุด
(3) วิ่ง ระยะทำง 50 เมตร ตำมเกณฑ์ ดังนี้
ผู้ทำเวลำไม่เกิน 10 วินำที ถือว่ำ ผ่ำน
ทั้งนี้ เฉพำะผู้ผ่ำนกำรทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (ตำมข้อ 2.1.1) กลุ่มที่ 1 แล้วเท่ำนั้น
จึงจะได้รับกำรทดสอบในกลุ่มที่ 2 โดยผู้เข้ำรับกำรทดสอบจะต้องเข้ำทดสอบทั้ง 3 ประเภท ตำมที่กำหนด
ในข้ อ (1) – (3) โดยต้ อ งเป็ น ผู้ ผ่ำ นเกณฑ์ 2 ใน 3 ของประเภทกำรทดสอบ จึ ง จะถื อ ว่ ำ ผ่ า น
และหำกเข้ำทดสอบไม่ครบทั้ง 3 ประเภท จะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำทดสอบ
2.2 กำรตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิตจำกคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ
ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออำกำรตำมที่กำหนดไว้ ถือว่ำผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรืออำกำรตำมที่กำหนดไว้ ถือว่ำ ไม่ผ่าน
และผลกำรตรวจร่ำงกำยของคณะกรรมกำรแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด
2.3 สอบสัมภำษณ์ จะเป็นกำรประเมินบุคคลเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่
ที่จะบรรจุแต่งตั้งจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน และพฤติกรรมที่ปรำกฏทำงอื่น
ของผู้เข้ำสอบ และจำกกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ อำจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ
เช่น ควำมรู้ที่อำจใช้เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่และควำมรู้ในเรื่องกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ รูปร่ำง ลักษณะท่ำทำง ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำย
ควำมองอำจ…
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-------------------------------------------ควำมองอำจ ว่องไว คุณลักษณะและทัศนคติเหมำะสมในกำรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจ บุคลิกภำพอย่ำงอื่น
ตำมควำมเหมำะสมที่จะเป็นตำรวจ จริยธรรมและคุณธรรม กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน รวมทั้งสังคม
และสิ่ งแวดล้ อม ควำมคิ ด ริเ ริ่ม สร้ ำงสรรค์ ปฏิ ภ ำณไหวพริบ ควำมจงรัก ภั กดี ต่อ สถำบั น ชำติ ศำสน์
กษัตริย์ ทัศนคติต่อวิชำชีพตำรวจ หน้ำที่พลเมือง ควำมสำมำรถในกำรโต้ตอบ กำรตอบคำถำมตรงประเด็น
กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน
ในหน้ำที่ตำรวจ เป็นต้น โดยถือเป็นเกณฑ์กำรตัดสินว่ำ ผู้ที่คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์เห็นว่ำเหมำะสม
จึงจะถือว่ำผ่าน ผู้ที่คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์เห็นว่ำไม่เหมำะสมจะถือว่ำไม่ผ่าน
2.4 กำรตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติแ ละควำมประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง และควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ำมีคุณสมบัติ ประวัติ
และควำมประพฤติหรือชื่อเสียงเหมำะสมที่จะเข้ำเป็นข้ำรำชกำรตำรวจถือว่ำ ผ่านผู้ที่คณะอนุกรรมกำร
พิ จำรณำคุ ณสมบั ติ ทั่ วไป คุ ณสมบั ติ เฉพำะสำหรั บต ำแหน่ ง และควำมเหมำะสมกั บต ำแหน่ ง เห็ นว่ ำ
มีคุณสมบัติ ประวัติและควำมประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมำะสมที่จะเข้ำเป็นข้ำรำชกำรตำรวจถือว่ำไม่ผ่าน
สำหรับผู้ที่มีประวัติทำงคดีอำญำ หรือต้องหำคดีอำญำ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ มีคำสั่งที่
561/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
ของกำรเป็น ข้ำ รำชกำรต ำรวจกรณีไ ม่เ ป็น ผู ้ป ระพฤติเ สื ่อ มเสีย หรือ บกพร่อ งในศีล ธรรมอัน ดี
และคณะกรรมกำรด ำเนิ นกำรคัดเลือก หรือ คณะอนุก รรมกำรพิ จำรณำควำมเหมำะสมกั บตำแหน่ ง
จะพิจ ำรณำจำกข้ อเท็จ จริงและพฤติกำรณ์แห่ง กำรกระทำควำมผิด ว่ ำเป็น ผู้ประพฤติเ สื่อมเสียหรื อ
บกพร่องในศี ลธรรมอันดีห รือไม่ รวมทั้ งควำมน่ำรั งเกียจของสั งคมและเกีย รติของข้ำรำชกำรตำรวจ
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบสำนักงำนตำรวจแห่งชำติว่ำด้วยแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
กรณี เ ป็ น ผู้ ป ระพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ บกพร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี พ.ศ. 2557 โดยจะน ำผลทำงคดี
ในชั้ นพนั กงำนสอบสวนที่มี ก ำรด ำเนิ น คดี สิ้นสุ ด ในชั้ นพนั ก งำนสอบสวนแล้ ว หรื อ พนั ก งำนอัย กำร
ที่มีคำสั่งไม่ฟ้องแล้ว หรือในชั้นศำลที่มีคำพิพำกษำถึงที่สุดแล้ว ในแต่ละคดีมำเป็นหลักกำรและข้อมูล
ที่สำคัญเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแล้วแต่กรณี
ผู้ที่ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ตามที่กาหนดจะได้ คะแนน 10๐ คะแนน
ผูท้ ไี่ ม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ ๐ คะแนน
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
(ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์)
ผู้บังคับกำรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 6
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-------------------------------------------ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและการสอบสัมภาษณ์
ในการคัดเลือกบุค คลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบั ตรมั ธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ พ.ศ. 2564
๑. ระเบียบการปฏิบัติตัวทั่วไป
๑.๑ อุปกรณ์ที่นาเข้าห้องสอบได้ มี ดินสอดาเบอร์ ๒B ขึ้นไป สำหรับระบำยกระดำษคำตอบ
ปำกกำลูกลื่นสีน้ำเงิน บัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชำชน เท่ำนั้น ส่วนยางลบทางหน่วยสอบ
จะเป็นผู้จัดเตรียมให้
๑.๒ ห้ำมนำอำวุธ กระดำษหรือตำรำ เครื่องคำนวณเลข เครื่องมือสื่อสำร เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับต่ำงๆ เช่น นำฬิกำข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู เป็นต้ น
อุปกรณ์ทำด้วยโลหะทุกชนิดหรือสิ่งของอื่นใดที่นอกเหนือ จำกข้อ ๑.๑ เข้ำในอำคำรสอบหรือห้องสอบ
หรือ พื้น ที่ห วงห้ำ มหรือเขตรักษำควำมปลอดภัยโดยเด็ดขำด ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้
ภายในอาคาร/ห้องสอบ เมื่อเริ่มลงมือสอบแล้วหำกมีกำรตรวจค้นพบ ถือว่ำเจตนำทุจริตในกำรสอบ
๑.๓ กำรแต่งกำยของผู้เ ข้ำ สอบ โดยกาหนดให้ส วมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปกและกระดุม
กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา และให้เตรียมหน้ากากอนามัย (Mask) ไปใส่ในการเข้าสอบข้อเขียนทุกคน
๑.๔ กำรประกำศรำยชื่อให้เข้ำสอบข้อเขียน วัน เวลำ และสถำนที่สอบและผังที่นั่งสอบ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบจะแยกประกำศเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
๑.๔.1 วันเวลำดำเนินกำรจะประกำศเฉพำะรำยชื่อผู้ให้เข้ำสอบข้อเขียน วัน เวลำ
และสถำนที่สอบ ทำงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org
๑.๔.2 ก่อนวันสอบข้อเขียน 1 วัน จะประกำศรำยชื่อให้เข้ำสอบข้อเขียนพร้อมทั้ง
วัน เวลำ สถำนที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อำคำร และห้องสอบ/แถวสอบ โดยละเอียดให้ทรำบอีกครั้ง
ทำงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org และที่สถำนที่สอบข้อเขียนอีกส่วนหนึ่ง
ทั้ งนี้ ให้ ผู้ สมั ครสอบตรวจสอบข้ อมู ลกำรประกำศดั งกล่ ำว ตำมข้ อ 1.4.1 – 1.4.2
ให้ชัดเจน

1.5 ในกรณี…
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-------------------------------------------๑.๕ ในกรณีที่มีปัญหำใดๆ เช่น หำห้องสอบไม่พบ หรือไม่มีที่นั่งสอบ เนื่องจำกไม่ปรำกฏ
รหัสประจำตัวสอบในผังที่นั่งสอบ ฯลฯ ให้รีบติดต่อกองอำนวยกำรประจำสนำมสอบนั้นๆ ก่อนเวลำ
เรียกเข้ำห้องสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
1.6 ผู้มำเข้ำสอบทุกคนต้องผ่ำนกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย สำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิร่ำงกำยตั้งแต่
37.5 องศำเซลเซี ยสขึ้นไป หรือผู้ที่อยู่ในสภำวะสุ่มเสี่ยง ก ำหนดให้ต้องนั่ งสอบข้อเขี ยนที่ ห้องสอบสำรอง
ตำมที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือเป็นไปตำมแนวทำงป้องกันกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ที่กำหนด
๑.7 ในกำรเข้ำสอบผู้เข้ำสอบทุกคนต้องแสดงตนให้ถูกต้องโดยแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับ
บั ต รประจำตั วประชำชน โดยบั ตรดั ง กล่ า วนั้ น ต้ อ งไม่ ห มดอายุ และจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษรเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน
แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๑.8 เมื่อเริ่มเวลำสอบแล้วผู้เข้ำสอบจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบเพื่อทำข้อสอบตลอดระยะเวลำสอบ
จะไม่ อ นุ ญ ำตให้ ผู้เ ข้ ำ สอบออกจำกห้ อ งสอบจนกว่ ำ จะหมดเวลำสอบ ยกเว้ นกรณี ฉุ ก เฉิ น อย่ ำ งยิ่ ง
หรือมีเหตุสุดวิสัยที่จะทำให้เกิดปัญหำภำยในห้องสอบให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ หำกผู้ใดไม่ปฏิบัติตำม
จะถูกปรับให้สอบตก
๒. การสอบข้อเขียน
๒.๑ กาหนดสอบข้อเขียนตั้งแต่เวลา 13.3๐ น. ถึงเวลา 16.30 น. (ใช้เวลาทาข้อสอบ
3 ชั่ ว โมง) ทั้ ง นี้ ผู้ เ ข้ า สอบต้ องเข้ า ห้ องสอบ ในเวลา 11.30 น.หรื อ ตามที่ ห น่ ว ยสอบกาหนด
เพื่อ ด ำเนิน กำรตรวจพิสูจ น์ต ัว บุค คลและแนะนำกำรระบำยรหัส ชุด ข้อ สอบในกระดำษคำตอบ
สาหรับผู้มาภายหลังจากเวลา 13.15 น. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
๒.๒ ปฏิบัติตำมคำสั่งและคำแนะนำของหัวหน้ำห้องสอบ หรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบโดยเคร่งครัด
๒.๓ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบห้ำมพูด หรือติดต่อกับผู้เข้ำสอบอื่นหรือบุคคลภำยนอก
และไม่ออกจำกห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตและอยู่ในควำมดูแลของหัวหน้ำห้องสอบหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ
หรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยห้องสอบ
๒.๔ ห้ำมสูบบุหรี่ในห้องสอบ
2.5 ขณะสอบข้อเขียน เจ้ำหน้ำที่คุมสอบจะมีกำรตรวจค้นตัวผู้เข้ำสอบตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรทุจริตสอบโดยตลอดจนกว่ำจะเสร็จสิ้นภำรกิจกำรตรวจค้นดังกล่ำว

๒.6 จะเริ่มลงมือ…
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-------------------------------------------๒.6 จะเริ่มลงมือทำข้อสอบได้ เมื่อหัวหน้ำห้องสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว
๒.7 เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจำกโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลำสอบแล้วเจ้ำหน้ำที่
สั่งให้หยุดทำปัญหำข้อสอบต้องหยุดทันที เจ้ำหน้ำที่จะเดินมำรับกระดำษคำตอบและปัญหำข้อสอบคืนแล้ว
ให้ผู้เ ข้ำ สอบลงชื่อ ส่ง กระดำษคำตอบและปัญ หำข้อ สอบ รวมทั้ง เขีย นเลขรหัสชุด ข้อ สอบในบัญ ชี
ถ้าไม่ลงชื่อเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ
๒.8 ปัญหาข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ข องสานัก งานตารวจแห่ง ชาติ (ตารวจภูธรภาค 6)
ห้ามนาปัญหาข้อสอบทั้งฉบับหรือแต่บางส่วนหรือคัดลอก ออกนอกห้องสอบเป็นอันขาดต้องส่งคืน
ปัญหาข้อสอบให้ครบทั้งชุดทุกหน้าและทุกแผ่น ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดทางกฎหมายและจะพิจารณา
ให้หมดสิทธิในการสอบ
๓. ห้ามกระทาการทุจริตในการสอบ ผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณ์
ที่ถือว่าทุจริตในการสอบและต้องถูกดาเนินคดีตามกฎหมายกาหนด แล้วแต่กรณี ได้แก่
๓.๑ นำตำรำหรือเอกสำรอื่นใดเข้ำห้องสอบ นำหรือพยำยำมนำปัญหำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
๓.๒ พูด ถำม ให้สัญญำณใด ๆ หรือติดต่อกับผู้สอบอื่นหรือบุคคลภำยนอก
๓.๓ ดู หรือพยำยำมดูคำตอบจำกผู้สอบอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูคำตอบของตน
๓.๔ ไม่เชื่อฟังคำแนะนำ คำตักเตือน หรือคำสั่งของเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ
๓.๕ เปลี่ยนตัวผู้เข้ำสอบหรือเข้ำสอบแทนผู้อื่นโดยใช้บัตรประจำตัวสอบหรือบัตรประจำตัวประชำชน
ซึ่งไม่ถูกต้อง เพื่อทำให้สำคัญผิดว่ำตนเป็นบุคคลที่เข้ำสอบแทน
๓.๖ ระบำยรหัสในกระดำษคำตอบโดยใช้รหัสของผู้อื่นโดยมีเจตนำทำข้อสอบแทนบุคคลผู้นั้น
หรือนำเอำกระดำษคำตอบของผู้อื่นมำทำแทน
๓.๗ นำโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หรือสิ่งของต้องห้ำม
ตำมที่ ร ะบุ ใ นข้ อ ๑.๒ เข้ำ ไปในห้ อ งสอบ หรื อ ในบริ เ วณเขตหวงห้ ำ มหรื อเขตรั กษำควำมปลอดภั ย
ของสนำมสอบข้อเขียนโดยมีเจตนำที่จะใช้ในกำรทุจริต เช่น เครื่องมือสื่อสำร เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคำนวณเลข นำฬิกำคำนวณเลข ฯลฯ เป็นต้น
๓.๘ พฤติกำรณ์อื่นใดซึ่งผู้คุมสอบเห็นว่ำผู้เข้ำสอบมีเจตนำทุจริตในกำรสอบ เช่น ฝ่ำฝืนคำสั่ง
หรือคำแนะนำตักเตือนของผู้คุมสอบ, ไม่ให้ควำมร่วมมือกับผู้คุมสอบในกำรตรวจค้นตัว หรือพฤติกำรณ์อื่นๆ
ซึ่งผู้คุมสอบเห็นว่ำน่ำจะมีเจตนำทุจริต เป็นต้น

4. กำรกรอกข้อมูล…
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-------------------------------------------4. การกรอกข้อมูลผู้เข้าสอบและการระบายกระดาษคาตอบ
(๑) ตัวอย่ำงกระดำษคำตอบ

(๒) ตั วอย่ ำ ง...
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-------------------------------------------(๒) ตัวอย่ำงกำรนำเลขรหัสชุดข้อสอบที่ปกปัญหำข้อสอบ มำระบำยลงในกระดำษคำตอบ
ตำมช่องที่กำหนด

๔.๑ เมื่อได้รับ…
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-------------------------------------------๔.๑ เมื่อ ได้รับแจกกระดำษคำตอบแล้วให้ต รวจดูควำมเรีย บร้อ ยของกระดำษคำตอบ
โดยทันทีว่ำมีรอยด่ำงดำ สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขำด หรือไม่ หำกกระดำษคำตอบมีรอยด่ำงดำ สกปรก
หรือย่นยับ ฉีกขำด ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่คุมสอบทรำบเพื่อขอเปลี่ยนและให้รอคาชี้แจงในกำรทำควำมเข้ำใจ
กำรระบำยรหัสประจำชุดข้อสอบให้ชัดเจน
๔.๒ ให้ตรวจดูว่ำคำนำหน้ำชื่อ ชื่อ – ชื่อสกุล และเลขที่ระบำยในช่องรหัสประจำตัวสอบ (9 หลัก)
ในกระดำษคำตอบหน้ำแรกถูกต้อง ตรงกับรหัสประจำตัวสอบของผู้เข้ำสอบหรือไม่ หำกไม่ถูกต้องให้แจ้ง
เจ้ำหน้ำที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยนกระดำษคำตอบสำรองใหม่เพื่อดำเนินกำรให้ถูกต้อง ผู้เข้าสอบจะต้องใช้
กระดาษคาตอบที่มีการระบายเลขรหัสประจาตัวสอบ (9 หลัก) ไว้ให้แล้วซึ่งตรงกันกับรหัสประจาตัวสอบ
ของตนหรือต้องเป็นกระดาษคาตอบสารองที่เจ้าหน้าที่คุมสอบเปลี่ยนให้เท่านั้น หากใช้กระดาษคาตอบ
ไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้นี้ ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
4.3 กรณี ใช้ก ระดาษค าตอบส ารอง ให้ ใช้ ปำกกำลูก ลื่น สีน้ ำเงิ นเท่ำ นั้น กรอกข้ อควำม
ลงในช่องว่ำงในกระดำษคำตอบหน้ำแรกด้ำนบน ได้แก่ 1) คำนำหน้ำชื่อ ชื่อ – ชื่อสกุล 2) เลขประจำตัวประชำชน
(13 หลัก ) 3) สถำนที่สอบ 4) ห้อ งสอบ 5) วันที่สอบ 6) รหั สประจำตัวสอบ (ตัวเลข 9 หลัก )
และ ๗) รหัสชุดข้อสอบ (ตัวเลข 8 หลัก) แล้วให้ใช้เฉพำะดินสอดาเบอร์ ๒B ขึ้นไป ระบำยรหัสประจำตัวสอบ
และรหั ส ชุ ด ข้ อ สอบในช่ อ งวงกลมที่ ก ำหนดตำมตั ว อย่ ำ งค ำแนะน ำที่ แ สดงไว้ ใ นกระดำษคำตอบ
(คือระบำยให้ดำเข้มเต็มวงเสมอกันหมด) โดยให้ระมัดระวังกำรระบำยรหัสประจำตัวสอบ โดยเฉพำะเลข 0
และเลข 1 ซึ่ ง ในวงกลมที่ ใ ห้ ร ะบำยรหั ส ประจ ำตั ว สอบแต่ ล ะช่ อ ง(หลั ก ) นั้ น จะเริ่ ม ต้ น ที่ เ ลข 0
และเรียงจำกบนลงมำเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 ทุกช่อง(หลัก) ทั้ง 9 ช่อง (9 หลัก) และเมื่อดำเนินกำร
กรอกข้อมูลและระบำยรหัสประจำตัวสอบเสร็จสิ้น ต้องยกมือให้เจ้ำหน้ำที่คุมสอบตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของชื่ อ – ชื่ อ สกุ ล ผู้ เ ข้ ำ สอบพร้ อ มลงลำยมื อ ชื่ อ ของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ คุม สอบในช่ อ งเจ้ ำ หน้ ำ ที่ คุม สอบไว้
แต่หำกเป็นกำรระบำยรหัสประจำตัวสอบ และ/หรือรหัสชุดข้อสอบผิด จะถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบ
ของผู้เข้ำสอบ และจะไม่ตรวจให้คะแนน
๔.4 ใช้ ป ำกกำลู ก ลื่ น สี น้ำเงิ น เท่ ำ นั้ น เพื่ อ ลงลำยมื อ ชื่ อ ในช่องที่กำหนด
๔.5 ห้ำมขีดเขีย นสิ่ง ใดลงในกระดำษคำตอบนอกจำกที่กำหนดไว้ ห้ำ มพับ หรือ ทำให้
กระดำษคำตอบมีรอยด่ำงดำ สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขำด มิฉะนั้นจะไม่ตรวจกระดำษคำตอบให้โดยถือว่ำ
เป็นกระดำษเสีย

5. กำรปฏิบัติ…
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---------------------------------------------------5. การปฏิบัติในระหว่างการสอบ
5.1 เมื่อได้รับปัญหำข้อสอบแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้
5.1.1 ให้ตรวจสอบและพลิกดูซองปัญหำข้อสอบชุดที่ผู้เข้ำสอบได้รับว่ำอยู่ในสภำพสมบูรณ์
ไม่มีรอยกำรเปิดผนึกหรือรอยฉีกขำด ปัญหำข้อสอบมีหลำยชุดแต่ละชุดจะมีกำรสลับข้อสอบและคำตอบ
ซึ่งไม่เหมือนกันตำมมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรสอบ ดังนั้นผู้เข้ำสอบที่ได้รับแจกปัญหำข้อสอบชุดใด
ต้องใช้ปัญหำข้อสอบชุดนั้นในกำรทำข้อสอบของตนเอง
5.1.2 เมื่อเปิดผนึกซองปัญหำข้อสอบ ให้ตรวจดูปัญหำข้อสอบว่ำมีเลขรหัสชุดข้อสอบ
8 หลัก ที่ด้ำนล่ำงซ้ำยมือ และให้นำเลข 8 หลักดังกล่ำว มำระบำยลงในช่องที่กำหนดในกระดำษคำตอบ
ให้ถูกต้องตรงกัน (ลักษณะเดียวกันกับกำรระบำยรหัสประจำตัวสอบ) ด้วยดินสอดาเบอร์ 2B ขึ้นไป
ให้ระมัดระวังกำรระบำยรหัส โดยเฉพำะเลข 0 และเลข 1 อำจผิดพลำดได้ง่ำย ซึ่งในแต่ละช่องนั้นจะเริ่มต้น
ที่เลข 0 และเรียงจำกบนลงมำเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 หำกระบำยผิดหรือระบำยผิดแล้วลบไม่สะอำด
เพื่อระบำยใหม่ แล้วเครื่องตรวจไม่ตรวจให้คะแนน ถือว่ำเป็นกำรกระทำผิดระเบียบกำรสอบข้อเขียน
โดยจะถือว่ำกระดำษคำตอบนั้นเสียและถือว่ำสอบตก
5.1.3 ตรวจดูปัญหาข้อสอบ ปัญหำข้อสอบมีทั้งหมด 150 ข้อ แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก
ให้ตรวจดูว่ำชุดปัญหำข้อสอบที่ได้รับแจกมีควำมสมบูรณ์และมีปัญหำข้อสอบ คำถำม คำตอบ ครบถ้วนหรือไม่
มีข้อควำมที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ หำกพบสิ่งใดบกพร่องให้รีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยนข้อสอบชุดใหม่
เมื่อมีคำสั่งให้ลงมือสอบแล้วเจ้ำหน้ำที่คุมสอบจะไม่เปลี่ยนข้อสอบให้โดยเด็ดขำด เพรำะถือว่ำได้ให้เวลำ
ตรวจดูแล้วก่อนเริ่มลงมือทำข้อสอบ และให้อ่ำนคำแนะนำที่หน้ำปกของปัญหำข้อสอบให้เข้ำใจครบถ้วน
ก่อนเริ่มลงมือทำข้อสอบ
5.1.4 ขณะตอบปัญหำข้อสอบ หำกมีกรณีสงสัยว่ำคำถำมหรือคำตอบในปัญหำข้อสอบ
ข้อใดจะผิดพลำด บกพร่องหรือไม่ครบถ้วน ฯลฯ ไม่ต้องถำมเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ แต่ให้ตอบลงไปตำมที่เห็นสมควร
ห้ามเว้นว่างไว้ ในกรณีนี้ทางคณะกรรมการดาเนินการสอบที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาให้คะแนนคาถามข้อนั้น
แก่ผู้เข้าสอบทุกคน
5.2 ในกำรตอบปัญหำข้อสอบให้ใช้ดินสอดาเบอร์ ๒B ขึ้นไป ระบำยในข้อวงกลมเล็กที่เห็นว่ำ
ถูก ต้ อ งที่ สุดเพี ย งข้ อ เดีย ว โดยให้ระบำยให้ด ำเข้ ม เต็ มวงแต่ อ ย่ ำ ให้ ล้ำออกไปนอกวง หำกต้ อ งกำร
เปลี่ยนแปลงให้ลบด้วยยำงลบอย่ำงอ่อนจนสะอำดจริง ๆ แล้วระบำยใหม่ กรณีที่ระบำยเต็มวงในช่องคำตอบ
แต่ไม่ดำเข้มพอไม่ว่ำจะมีสำเหตุจำกกำรที่ผู้เข้ำสอบไม่ใช้ดินสอดำเบอร์ 2B ขึ้นไปหรือใช้ดินสอดำเบอร์ 2B ขึ้นไป
แต่เป็นเพรำะระบำยไม่ดำเข้มพอ และทำให้เครื่องตรวจกระดำษคำตอบไม่ตรวจให้คะแนนทั้งหมดหรือแต่บำงข้อ
คณะกรรมกำรประมวลผลกำรสอบจะถือผลคะแนนตำมที่เครื่องตรวจได้ตรวจให้คะแนนแม้ในบำงข้อ
ผู้เข้ำสอบจะเลือกและระบำยคำตอบถูกต้องก็ตำม
5.3 เมื่อเจ้ำหน้ำที่...
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---------------------------------------------------5.3 เมื่อเจ้ำหน้ำที่คุมสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว จะไม่เปลี่ยนกระดำษคำตอบหรือปัญหำข้อสอบ
ให้อีกโดยเด็ดขำด
5.4 ในระหว่ำงเวลำทำข้อสอบหัวหน้ำ ห้อ งสอบมีอำนำจสั่ง ให้ผู้เ ข้ำ สอบหยุด ทำข้อ สอบ
และลุกขึ้นยืนได้ตำมช่วงระยะเวลำที่เหมำะสม ส่วนเจ้ำหน้ำที่คุมสอบหรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
ห้องสอบเห็นว่ ำผู้เข้ำสอบรำยใดมีอำกัปกิริยำหรือพฤติกรรมต้องสงสัย สำมำรถให้ ผู้เ ข้ำสอบรำยนั้ น
หยุดทำข้อสอบและขอตรวจค้นตัว ตรวจดูปัญหำข้อสอบและกระดำษคำตอบได้ตำมควำมเหมำะสม
โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรรบกวนหรือล่วงเกินเวลำในกำรทำข้อสอบของผู้เข้ำสอบรำยนั้นแต่อย่ำงใด
5.5 กรณีที่ผู้เข้ำสอบทำข้อสอบโดยใช้ปัญหำข้อสอบและ/หรือกระดำษคำตอบที่ไม่ใช่ของตน
จะถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของผู้เข้ำสอบเอง และถือว่ำหมดสิทธิในกำรสอบครั้งนี้หรือถือว่ำมีพฤติกำรณ์
ทุจริตในกำรสอบตำมที่กำหนดในข้อ 3.6 โดยในกำรตรวจกระดำษคำตอบ คณะกรรมกำรตรวจกระดำษคำตอบ
จะยึดถือผลกำรตรวจกระดำษคำตอบตำมเครื่องตรวจกระดำษคำตอบตรวจให้เท่ำนั้น ผู้เข้ำสอบจะเรียกร้อง
สิทธิใดๆ นอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้มิได้ หรือหำกเป็นกรณีเจตนำทุจริตสอบจะดำเนินกำร
ตำมข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องและถือว่ำสอบตกทุกวิชำ
5.6 กรณีที่เครื่องตรวจกระดาษคาตอบไม่สามารถตรวจกระดาษคาตอบได้ เนื่องจาก
ไม่สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ว่าเป็นรหัสของชุดข้อสอบชุดใด เนื่องจากความบกพร่องในการระบายรหัส
ของผู้ เ ข้ า สอบไม่ ว่ า ด้ ว ยประการใดก็ ตาม จะถื อว่ า กระดาษค าตอบนั้ นเสี ย เกิ ด จากการกระท า
ของผู้เข้าสอบเอง และถือว่าเป็นผู้สอบตก และในกรณีที่ความบกพร่องในการระบายรหัสดังกล่าว
เป็ นเหตุ ใ ห้ เ ครื่ องตรวจกระดาษค าตอบไม่ ส ามารถตรวจให้ ค ะแนนข้ อสอบทั้ ง หมดหรื อบางข้ อ
คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจกระดาษคาตอบ จะถือผลการตรวจกระดาษคาตอบ
ตามที่เครื่องตรวจกระดาษคาตอบตรวจให้ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะบันทึกแสดงเหตุผล
ไว้เป็นหลักฐาน
5.7 ในกำรตรวจกระดำษคำตอบผู้ ด ำเนิน กำรสอบจะถื อ ผลคะแนนตำมผลกำรตรวจ
ของเครื่อ งตรวจกระดำษคำตอบเท่ำนั้น ส่วนกำรดำเนินกำรตรวจกระดำษคำตอบโดยบุคคลจะเป็ น
กำรตรวจสอบเครื่องตรวจและระบบโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง
6. ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
6.1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการว่ายน้า ดังนี้
6.1.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้ำสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชำชน
โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้ องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบู รณ์ชัดเจนทั้ งรูปถ่ำยและตัวอักษร
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
6.๑.๒ ผู้เข้ำทดสอบ…
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-------------------------------------------6.๑.๒ ผู้ เ ข้ ำ ทดสอบต้ อ งแต่ ง กำยชุ ด ว่ ำ ยน้ ำสำกล และให้ เตรี ยมหน้ ำ กำกอนำมั ย
(Mask) ใส่มำด้วยทุกคน
6.1.๓ ขณะที่อ ยู่ระหว่ำงกำรทดสอบ ห้ำ มผู้เข้ ำทดสอบรำยใด จับลู่ เกำะลู่ สำวลู่
ว่ำยข้ำมลู่ เหยียบหรือเดินที่พื้นสระทดสอบ หรือเป็นลักษณะของกำรดำน้ำในระยะยำวแทนกำรว่ำยน้ำ
หรือให้ผู้อื่นช่วยเหลือ เช่น เกำะ ผลัก พยุงตัว ดันหรือดึง หำกมีกรณีดังกล่ำวข้ำงต้น จะถือว่ำเป็นผู้ไม่ผ่ำน
กำรทดสอบในกรณีที่ผู้เข้ำทดสอบรำยอื่นให้ควำมช่วยเหลือตำมที่ระบุดังกล่ำวข้ำงต้น จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่ำน
กำรทดสอบเช่นเดียวกัน
6.1.๔ กรณีที่เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยของสระว่ำยน้ำ โยนทุ่นหรือห่วงยำงหรือ
วัสดุอื่นให้แล้วผู้เข้ำทดสอบจับ เกำะหรือโดยลักษณะใดที่เป็นอำกำรทำนองเดียวกัน หรือมีกำรลงไป
ช่วยเหลือของเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยของสระว่ำยน้ำ จะถือว่ำเป็นผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ
6.1.๕ กำหนดระยะทำงและระยะเวลำในกำรทดสอบ เป็นไปตำมที่กำหนดในผนวก ฉ.
ท้ายประกาศนี้
6.2 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายในการวิ่ง ดังนี้
6.๒.๑ ในวันทดสอบ ผู้เข้ำสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชำชน
โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้ องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบู รณ์ชัดเจนทั้ งรูปถ่ำยและตัวอักษร
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
6.๒.๒ ผู้เข้ำทดสอบต้องแต่งกำย เสื้อยืด กำงเกงกีฬำขำสั้น รองเท้ำกีฬำ และให้เตรียม
หน้ำกำกอนำมัย (Mask) ใส่มำด้วยทุกคน
6.2.๓ ขณะที่อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบ ผู้เข้ำทดสอบจะต้องอยู่ในลักษณะของกำรวิ่งเท่ำนั้น
ห้ ำ มผู้ เ ข้ ำ ทดสอบ คลำน กลิ้ ง ตั ว และม้ วนตั ว แทนกำรวิ่ ง หรื อ จั บ เกำะผู้ อื่ น หรื อ ลั ก ษณะอื่ น ใด
ที่เป็นอำกำรทำนองเดียวกันนี้กับผู้เข้ำทดสอบรำยอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเส้นทำงหรือลัดเส้นทำง
ตำมที่กำหนดให้ทดสอบ จะถือว่ำเป็นผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ
6.2.๔ กรณีที่ผู้เข้ำทดสอบรำยใดให้ควำมช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุง ดัน ดึงหรือให้จับ
เกำะแก่ผู้เข้ำทดสอบด้วยกัน จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบเช่นเดียวกัน
6.2.๕ กำหนดระยะทำงและระยะเวลำในกำรทดสอบ เป็นไปตำมที่กำหนดในผนวก ฉ.
ท้ายประกาศนี้
6.3 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ และการวิ่ง (ระยะสั้น) ดังนี้
6.3.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้ำสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชำชน
โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ำยและตัวอักษร
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
6.3.2 ผู้เข้ำทดสอบ...

ผนวก ช.
หน้ำ 10 ใน 11 หน้ำ
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-------------------------------------------6.3.2 ผู้เข้ำทดสอบต้องแต่งกำย เสื้อยืด กำงเกงกีฬำขำสั้น รองเท้ำกีฬำ และให้เตรียม
หน้ำกำกอนำมัย (Mask) ใส่มำด้วยทุกคน
6.3.3 ขณะที่ อ ยู่ ร ะหว่ ำ งกำรทดสอบ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมที่ ค ณะอนุ ก รรมกำรหรื อ
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ก ำหนดในทุ ก ขั้ น ตอน และหำกไม่ เ ข้ ำ ทดสอบตำมล ำดั บที่ ก ำหนดจะถื อ ว่ ำ เป็ น ผู้ ไ ม่ ผ่ำ น
กำรทดสอบ
6.3.4 กรณีที่ผู้เข้ำทดสอบรำยใด จับ เกำะ หรือลักษณะอื่นใดที่เป็นอำกำรทำนองเดียวกัน
นี้กั บ ผู้ เ ข้ ำ ทดสอบรำยอื่น หรื อ ให้ ควำมช่ วยเหลื อแก่ ผู้เ ข้ำ ทดสอบด้วยกั น หรื อ มี ก รณี เ ปลี่ ย นตั วกั น
เข้ำทดสอบแทนกันจะปรับเป็นผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบเช่นเดียวกัน
6.3.5 กำหนดระยะทำงและระยะเวลำในกำรทดสอบเป็นไปตำมที่ กำหนดในผนวก ฉ.
ท้ายประกาศนี้
6.3.6 ผู้เข้ำทดสอบตำมข้อ 6.3 จะต้องเข้ำทดสอบให้ครบทั้ง 3 ประเภท หำกเข้ำทดสอบ
ไม่ครบจะถือว่ำเป็นผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ
7. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
7.1 ในวันตรวจร่ำงกำย ผู้เข้ำสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชำชน
โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ชัดเจน ทั้งรูปถ่ำยและตัวอักษร
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
7.2 กำรแต่งกำยและกำรเตรียมสิ่งของที่เกี่ยวข้องในวันตรวจร่ำงกำยให้เป็นไปตำมที่กำหนด
และให้เตรียมหน้ำกำกอนำมัย (Mask) ใส่มำด้วยทุกคน ทั้งในขั้นตอนกำรตรวจร่ำงกำยและขั้นตอน
กำรทดสอบสุขภำพจิต
7.3 ในขั้นตอนกำรเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิต ห้ำมนำ โทรศัพท์มือถือ
หรือเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไปเด็ดขำด หำกตรวจพบทำงคณะกรรมกำรแพทย์
โรงพยำบำลตำรวจ จะพิจำรณำตัดสิทธิในกำรเข้ำรับตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิต
7.4 ให้ไปเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยตำม วัน เวลำ และสถำนที่ที่กำหนดในประกำศรำยชื่อ
ผู้สอบผ่ำนข้อเขียนและให้เข้ำสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (ประกำศผลสอบข้อเขียน)
7.5 กรณีที่เคยมีประวัติกำรรักษำโรคหรืออำกำรตำมบัญชีโรคในผนวก ก. และ ข. ท้ายประกาศนี้
มำก่อนและหำยเป็นปกติแล้ว ให้นำเอกสำรหลักฐำนประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับกำรรักษำที่หำยเป็นปกติ
ดังกล่ำวมำก่อนวันเข้ำตรวจร่ำงกำย แล้วนำมำยื่นในวันรำยงำนตัวเข้ำตรวจร่ำงกำย เพื่อให้ผลกำรวินิจฉัย
กำรตรวจโรคหรืออำกำรตำมที่กำหนดเป็นไปโดยถูกต้อง และเพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบ

8. ระเบียบ…
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-------------------------------------------8. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์
8.1 ในวันสอบสัมภำษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชำชน
โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ำยและตัวอักษร
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
8.2 กำรแต่งกำยของผู้เข้ำสอบให้แต่งกำยสุภำพ โดยให้สวมเสื้อเชิ้ตแขนยำวกำงเกงขำยำว
(ห้ำมกำงเกงยีนส์) และสวมรองเท้ำหุ้มส้น และให้เตรียมหน้ำกำกอนำมัย (Mask) ใส่มำด้วยทุกคน
8.3 ต้องมำเตรียมพร้อมในกำรเข้ำสอบ ตำมกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ โดยเคร่งครัด
8.4 กรณีบัตรประจำตัวประชำชนสูญหำยให้รีบติดต่อกองอำนวยกำรกำรสอบสัมภำษณ์
ก่อนถึงเวลำเรียกสอบสัมภำษณ์ไม่น้อยกว่ำครึ่งชั่วโมง เพื่อพิจำรณำกำรให้สิทธิหรือตัดสิทธิในกำรเข้ำสอบ
สัมภำษณ์ แล้วแต่กรณี
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
(ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์)
ผู้บังคับกำรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 6

ผนวก ซ.
แบบหนังสือรับรอง
เขียนที่................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ....................
ข้ำพเจ้ำ..............................................................................................................................
ตำแหน่ง................................................................สังกัด..............................................................................
เกี่ยวข้องเป็น...............................................................................................................................................
กับผู้สมัคร ขอรับรองว่ำผู้สมัครชื่อ.............................................................................................................
รหัสประจำตัวสอบ.....................................................................................ซึ่งสมัครคัดเลือกเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบตำรวจ ตำมประกำศตำรวจภูธรภำค 6 เป็นผู้มี
ควำมประพฤติ ดี ไม่ เ คยมี ชื่ อ เสี ย งในทำงเสื่ อ มเสี ย และขอรั บ รองว่ ำ ผู้ สมั ค รสอบมี วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำ
ตรงตำมประกำศรับสมัครทุกประกำร พร้อมนี้ได้แนบสำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรือบัตรประจำตัว
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอำยุ) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องมำด้วยแล้ว
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้รับรอง
(.....................................................)
ตำแหน่ง........................................................
หมายเหตุ ๑. ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้ำรำชกำรประจำกำร มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก
เรื อ อำกำศเอก ขึ้ น ไป ข้ ำ รำชกำรอั ย กำร ข้ ำ รำชกำรตุ ลำกำร ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น
ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ช ำนำญงำนขึ้ น ไป ประเภทวิ ช ำกำรระดั บ ช ำนำญกำรขึ้ น ไป
ประเภทอำนวยกำรหรือประเภทบริหำรระดับต้นขึ้นไป และต้องรับผิดชอบข้อควำม
ที่ตนรับรองนั้นทุกประกำร
๒. ที่อยู่ของผู้รับรองที่สำมำรถติดต่อได้
บ้ำนเลขที่....................หมู่.............ถนน..............................ตรอก/ซอย.............................
ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต........................................................
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์........................โทร. .............................................
๓. ให้สั่งพิมพ์ในระบบอินเทอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตำมแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง
เขียนด้วยลำยมือของตนเอง
......................................................................

ผนวก ฌ.
๑. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล
ประกอบใบสมัครด้วยลำยมือ
ของตนเองและลงลำยมือชื่อ
ต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่
๒. ก่อนยื่นข้อมูลใบสมัครจะต้อง
ตรวจสอบหลักฐำนต่ำง ๆ
ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

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

เลขประจาตัวประชาชน
ข้อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ พ.ศ. 2564
-----------------------------------เขียนที่.............................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ....................
เรียน ผู้ดำเนินกำรคัดเลือก
ตำมที่ ข้ำพเจ้ ำได้ ยื่ นใบสมั ครคั ดเลื อกเข้ ำ รับรำชกำรเป็ นข้ ำรำชกำรต ำรวจ เพื่ อบรรจุ
เป็นนักเรียนนำยสิบตำรวจ และข้ำพเจ้ำขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ
และพื้นฐำนควำมรู้ของข้ำพเจ้ำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตัว..........................................................ชื่อสกุล.....................................................
(หำกเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล ให้นำหลักฐำนมำประกอบ)
ชื่อ – ชื่อสกุล (ภำษำอังกฤษ) ...................................................................................
๒. ชื่อเล่น ชื่อที่เคยใช้อยู่ก่อนเปลี่ยน (ถ้ำมี)...................................................................
๓. สัญชำติปัจจุบัน...........................................สัญชำติเมื่อเกิด........................................
ศำสนำ.........................................................................................................................................................
๔. สมัครสอบหลักสูตร/ตำแหน่ง.....................................................................................
๕. หลักฐำนทำงทหำร......................................................................................................
๖. ภูมิลำเนำตำมทะเบียนบ้ำนเลขที่...............หมู่ที่..............ถนน....................................
ตรอก/ซอย....................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต.....................................
จังหวัด...................................โทรศัพท์........................................................................................................
ภูมิลำเนำที่อำศัยในปัจจุบันเลขที่...............หมู่ท.ี่ .............ถนน...................................
ตรอก/ซอย....................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต.....................................
จังหวัด...................................โทรศัพท์........................................................................................................
หมายเหตุ ๑. ให้กรอกข้อควำมให้ครบทุกช่อง ในช่องที่ประสงค์ไม่กรอกข้อมูลให้ขีดเครื่องหมำย ( - )
๒. ในช่องที่ถำมว่ำ เคยหรือไม่เคย ให้กรอกข้อควำมว่ำ “เคย” หรือ “ไม่เคย”

-2๗. ได้ แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ซึ่งได้ ลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องแล้วมำพร้อมนี้
รวม....................ฉบับ คือ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรของบิดำมำรดำ
และภรรยำ
สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
๘. - บิดำ (ผู้ให้กำเนิด)
ชื่อเต็ม...................................ชื่อสกุล....................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ำมี) ......................................................อำชีพ.............................................................................
ตำแหน่ง................................................................สถำนที่ทำงำน................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................โทรศัพท์................................................
เชื้อชำติ................................สัญชำติเมื่อเกิด..................................สัญชำติปัจ จุบัน....................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………..…ผลคดี.....................................................................
- มำรดำ (ผู้ให้กำเนิด)
ชื่อเต็ม...................................ชื่อสกุล....................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ำมี) ......................................................อำชีพ.............................................................................
ตำแหน่ง.................................................................สถำนที่ทำงำน...............................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน.......................................................................................โทรศัพท์............................................
เชื้อชำติ.................................สัญชำติเมื่อเกิด................................สัญชำติปัจจุบัน.....................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี............................................................................
- ภรรยำหรือสำมี
ชื่อเต็ม....................................ชื่อเดิม (ถ้ำมี)...............................................................
ชื่อสกุลเดิม...........................................................ชื่อสกุลปัจจุบัน ...............................................................
วัน เดือน ปีเกิด....................................................ทีเ่ กิด...............................................................................
เชื้อชำติ.................................สัญชำติเมื่อเกิด................................สัญชำติปัจจุบัน.....................................
อำชีพ..........................................................ตำแหน่ง...................................................................................
สถำนที่ทำงำน............................................ที่อยู่ปัจจุบัน..............................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………………ผลคดี.....................................................................
จังหวัดที่สมรส.............................................................................................................................................
กำรสมรสครั้งก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่ำย.......................................................................................
หย่ำ เลิกร้ำง...............................................................................................................................................

-3๙. ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ
- พี่น้องร่วมบิดำ – มำรดำ
(๑) ชื่อ.................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ......................................................................ตำแหน่ง.......................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………….ผลคดี............................................................................
(๒) ชื่อ.................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ.....................................................................ตำแหน่ง........................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี.............................................................................
(3) ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ....................................................................ตำแหน่ง.........................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี.............................................................................
(4) ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ....................................................................ตำแหน่ง.........................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี.............................................................................
(5) ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ....................................................................ตำแหน่ง.........................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………….ผลคดี............................................................................

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

-5๑๐. บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่
ผู้รับรอง ญำติ ผู้บังคับบัญชำ หรือนำยจ้ำง)
(๑) ชื่อ..............................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อำชีพ...................................................................ตำแหน่ง..........................................................................
สถำนที่ทำงำน.............................................................................................................................................
(๒) ชื่อ..............................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ...................................................................ตำแหน่ง..........................................................................
สถำนที่ทำงำน.............................................................................................................................................
(๓) ชื่อ.............................ชื่อสกุล.................................เกี่ยวข้องเป็น......................
อำชีพ...................................................................ตำแหน่ง..........................................................................
สถำนที่ทำงำน.............................................................................................................................................
๑๑. กำรศึกษำ
(๑) จบมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียน.......................................................................
เข้ำ..............................ออก............................ผลกำรศึกษำ……………………......……………………………………..
(๒) จบมัธยมศึกษำตอนปลำย/เทียบเท่ำโรงเรียน...................................................
เข้ำ..............................ออก............................ผลกำรศึกษำ………………………………………………………………..
(๓) จบอำชีวะศึกษำ สถำนศึกษำ..........................................................................
เข้ำ..............................ออก............................ผลกำรศึกษำ………………………………………....…………………….
(๔) จบอุดมศึกษำหรือเทียบเท่ำ สถำนศึกษำ........................................................
เข้ำ..............................ออก............................ผลกำรศึกษำ………………….…………………………………………….
(๕) แขนงพิเศษอื่น ๆ..............................................................................................
....................................................................................................................................................................
๑๒. ปัจจุบันประกอบอำชีพ...................................ตำแหน่ง............................................
สถำนที่ทำงำน.............................................................................................................................................
ถนน.....................................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต........................................
จังหวัด....................................................โทรศัพท์.......................................................................................
และได้รับเงินเดือน ..............................................................................................................................บำท
ใครเป็นหัวหน้ำหรือผู้บังคับบัญชำ...............................................................................................................
๑๓. ประกอบกำรงำนอื่น ๆ.............................................................................................
สถำนที่ทำงำน.............................................................................................................................................
ถนน.....................................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต........................................
จังหวัด.................................โทรศัพท์...................................รำยได้ (ถ้ำมี)..................................................

-6๑๔. ประวัติกำรรับรำชกำร หรือกำรทำงำนที่ผ่ำนมำ (ถ้ำเคยรับรำชกำร หรือทำงำน
มำแล้วหลำยแห่ง ให้ระบุทุกแห่งตำมลำดับก่อนหลัง)
(๑) กระทรวง ทบวง กรม....................................................................................
ชนิดของงำน..........................................................เงินเดือน........................................................................
วัน เดือน ปีที่เข้ำรับรำชกำรหรืองำนที่ทำ.................................................................................................
ชื่อผู้บังคับบัญชำหรือนำยจ้ำง......................................................................................................................
เหตุที่ออก....................................................................................................................................................
๑๕. ควำมรู้พิเศษหรือควำมสำมำรถพิเศษ.......................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๑๖. ถ้ำ ท ำงำนในสำนั ก งำนอื่ น นอกจำกงำนรำชกำร เคยถู กกล่ ำ วหำว่ ำ กระท ำผิ ด
ในทำงงำนอย่ำงใดหรือไม่........................................................กี่ครั้ง..........................................................
เมื่อใด.........................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่ำงไร..........................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๑๗. ถ้ำรับรำชกำร เคยถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรหรือไม่...........................กีค่ รั้ง...............................เมื่อใด...........................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่ำงไร.............................................................................................................................
๑๘. เคยถูกกล่ำวหำหรือถูกฟ้องว่ำกระทำผิดอำญำหรือไม่...................กี่ครั้ง..................
เรื่องอะไร......................................................................เมื่อใด.....................................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่ำงไร..............................................................................................................................
(ถ้ำหำกได้รับกำรรอกำรลงโทษหรือรอกำรกำหนดโทษหรือโทษอย่ำงอื่นรวมทั้งฐำนละเมิดอำนำจศำล
ก็ให้ระบุได้ด้วย)
๑๙. เคยถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำยหรือไม่.............................
เมื่อใด..........................................................................................................................................................
เหตุใดจึงไม่ต้องคำพิพำกษำให้ล้มละลำย....................................................................................................
๒๐. เคยต้องคำพิพำกษำให้ล้มละลำยหรือไม่..................................................................
เมื่อใด....................................................พ้นคดีแล้วหรือยัง..........................................................................
ถ้ำพ้นแล้วเมื่อใด..........................................................................................................................................
๒๑. เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม่....................................กี่เรื่อง................................
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด...................................................................
ศำลพิพำกษำอย่ำงไร...................................................................................................................................

-7๒๒. เป็นหรือเคยเป็นหนี้สินผู้ใดจนได้ชื่อว่ำเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่.....................
...................................................................................................................................................................
๒๓. เคยเสพหรือเสพยำเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่................................................
ถ้ำเคยประเภทใด........................................................................................................................................
๒๔. เป็ น หรื อ เคยเป็ นสมำชิ กในองค์ ก ำรหรื อ สมำคมหรื อ สโมสรในอดี ต บ้ ำ งหรื อ ไม่
..........................สถำนที่ตั้ง..........................................................................................................................
ออกจำกองค์กำรหรือสมำคมหรือสโมสรนั้นหรือไม่ เมื่อใด เพรำะเหตุใด.................................................
.................................................................................................................................................................
๒๕. เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรพรรคกำรเมือง สมำชิกพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่
ในพรรคกำรเมืองใดหรือไม่..........................ชื่อพรรคกำรเมือง....................................................................
สถำนที่ตั้ง....................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่กล่ำวข้ำงต้นนี้เป็นควำมจริงทุกประกำรและมีคุณสมบัติ
เฉพำะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตำมประกำศรับสมัคร
(ลงชื่อ) ......................................................ผู้สมัคร
(...................................................)
คาเตือน
๑) ผู้สมัครจะต้อ งรับผิดชอบในกำรตรวจสอบหลัก ฐำนและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในข้อมูลประกอบใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี”
ให้เขียนว่ำ “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ำมใช้กำร “ - ” ในกรณีที่มีกำรผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร
จะถู ก ตัด สิ ท ธิ ในกำรเป็ น ผู้ สอบได้ หากมีก รณี ปลอมหรือใช้ ห ลัก ฐานปลอมไปแสดงต่ อเจ้า หน้ า ที่
จะถูกดาเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด
๒) กำรปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ ตำม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. 2547
หรือ กฎ ก.ตร. ว่ำด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกำรเป็น ข้ำ รำชกำรตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗
แล้วแต่กรณี

