






















































































ผนวก  ซ. 
แบบหนังสือรบัรอง 

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

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

  ข้าพเจ้า..............................................................................................................................
ตําแหน่ง................................................................สังกัด..............................................................................
เก่ียวข้องเป็น...............................................................................................................................................
กับผู้สมัคร  ขอรับรองว่าผู้สมัครชื่อ.............................................................................................................
รหัสประจําตัวสอบ.....................................................................................ซึ่งสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ                
เป็นข้าราชการตํารวจ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ตามประกาศตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นผู้มี  
ความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย และขอรับรองว่าผู้สมัครสอบมีวุฒิการศึกษา                
ตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการหรือบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว 
 
     (ลงชื่อ)..........................................................ผู้รับรอง 
      (.....................................................) 
     ตําแหน่ง........................................................ 
 
หมายเหตุ  ๑.  ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการประจําการ มียศตั้งแต่ร้อยตํารวจเอก ร้อยเอก เรือเอก                
                   เรืออากาศเอก ขึ้นไป ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน 

ประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการระดับชํานาญการขึ้นไป                
ประเภทอํานวยการหรือประเภทบริหารระดับต้นข้ึนไป และต้องรับผิดชอบข้อความ  

                   ที่ตนรับรองนั้นทุกประการ 
              ๒.  ที่อยู่ของผู้รับรองที่สามารถติดต่อได้ 
  บ้านเลขที่....................หมู่.............ถนน..............................ตรอก/ซอย............................. 
  ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต........................................................ 
  จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์........................โทร. ............................................. 

 ๓.  ให้สั่งพิมพ์ในระบบอินเทอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง          
เขียนด้วยลายมือของตนเอง 

 

...................................................................... 
 

 

 



แบบบันทกึข้อมูลบุคคล 

ผนวก  ฌ. 
 
 
 

       

รหัสประจําตัวสอบ.............................................. 

   เลขประจําตัวประชาชน   

ข้อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2564 

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

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

เรียน  ผู้ดําเนินการคัดเลือก 
ตามที่ ข้าพเจ้าได้ยื่นใบสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ เพื่อบรรจุ                  

เป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ และข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเก่ียวกับใบสมัครคุณสมบัติ            
และพื้นฐานความรู้ของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อตัว..........................................................ชือ่สกุล..................................................... 
(หากเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  ให้นําหลักฐานมาประกอบ) 
       ชื่อ – ชื่อสกุล  (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................... 
  ๒.  ชื่อเล่น  ชื่อที่เคยใช้อยู่ก่อนเปลี่ยน (ถ้ามี)................................................................... 
  ๓.  สัญชาติปัจจุบัน...........................................สัญชาติเม่ือเกิด........................................ 
ศาสนา......................................................................................................................................................... 

๔.  สมัครสอบหลักสูตร/ตําแหน่ง..................................................................................... 
  ๕.  หลักฐานทางทหาร...................................................................................................... 
  ๖.  ภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่...............หมู่ที่..............ถนน.................................... 
ตรอก/ซอย....................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด...................................โทรศัพท์........................................................................................................ 
       ภูมิลําเนาที่อาศัยในปัจจุบันเลขท่ี...............หมู่ที่..............ถนน................................... 
ตรอก/ซอย....................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด...................................โทรศัพท์........................................................................................................ 

หมายเหตุ   ๑.  ให้กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง  ในช่องที่ประสงค์ไม่กรอกข้อมูลให้ขีดเครื่องหมาย ( - ) 
      ๒.  ในช่องที่ถามว่า เคยหรือไม่เคย  ให้กรอกข้อความว่า “เคย” หรือ “ไม่เคย” 
 
 

             

๑.  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล 
     ประกอบใบสมัครด้วยลายมือ 
     ของตนเองและลงลายมือช่ือ       
     ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  ก่อนยื่นข้อมูลใบสมัครจะต้อง     
     ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ          
     ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
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๗.  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมนี้        
รวม....................ฉบับ  คือ 

       สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการของบิดามารดา 

       และภรรยา 

       สําเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 

  ๘.  -  บิดา  (ผู้ให้กําเนิด) 
       ชื่อเต็ม...................................ชื่อสกุล....................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดิม (ถ้ามี)  ......................................................อาชีพ............................................................................. 
ตําแหน่ง................................................................สถานที่ทํางาน................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................โทรศัพท์................................................ 
เชื้อชาติ................................สัญชาติเม่ือเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน.................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………..…ผลคดี..................................................................... 
       -  มารดา  (ผู้ให้กําเนิด) 
       ชื่อเต็ม...................................ชื่อสกุล....................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดิม (ถ้ามี)  ......................................................อาชีพ............................................................................. 
ตําแหน่ง.................................................................สถานที่ทํางาน............................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน.......................................................................................โทรศัพท์............................................ 
เชื้อชาติ.................................สัญชาติเม่ือเกิด................................สัญชาติปัจจุบัน..................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดําเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี............................................................................ 
       -  ภรรยาหรือสามี 
       ชื่อเต็ม....................................ชื่อเดิม (ถ้ามี)............................................................... 
ชื่อสกุลเดิม...........................................................ชื่อสกุลปัจจุบัน............................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด....................................................ที่เกิด............................................................................... 
เชื้อชาติ.................................สัญชาติเม่ือเกิด................................สัญชาติปัจจุบัน..................................... 
อาชีพ..........................................................ตําแหน่ง................................................................................... 
สถานที่ทํางาน............................................ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดําเนินคดีในท้องที่……………………………………ผลคดี..................................................................... 
จังหวัดที่สมรส............................................................................................................................................. 
การสมรสคร้ังก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่าย....................................................................................... 
หย่า  เลิกร้าง............................................................................................................................................... 
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๙.  ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ 
       -  พี่น้องร่วมบิดา – มารดา 
       (๑)  ชื่อ.................................ชือ่สกุล..............................เก่ียวข้องเป็น.......................
อาชีพ......................................................................ตําแหน่ง....................................................................... 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาติ....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดําเนินคดีในท้องที่…………………………….ผลคดี............................................................................ 
       (๒)  ชื่อ.................................ชือ่สกุล..............................เก่ียวข้องเป็น.......................
อาชีพ.....................................................................ตําแหน่ง........................................................................ 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาติ....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดําเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี............................................................................. 
       (3)  ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เก่ียวข้องเป็น.......................
อาชีพ....................................................................ตําแหน่ง......................................................................... 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาติ....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดําเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี............................................................................. 
       (4)  ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เก่ียวข้องเป็น.......................
อาชีพ....................................................................ตําแหน่ง......................................................................... 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาติ....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดําเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี............................................................................. 
       (5)  ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เก่ียวข้องเป็น.......................
อาชีพ....................................................................ตําแหน่ง......................................................................... 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาติ....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดําเนินคดีในท้องที่…………………………….ผลคดี............................................................................ 
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       -  ญาติ  (พี่น้องของบิดาและมารดา) 
       (1)  ชื่อ.................................ชือ่สกุล..............................เก่ียวข้องเป็น.......................
อาชีพ.....................................................................ตําแหน่ง........................................................................ 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาติ....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดําเนินคดีในท้องที่…………………………….ผลคดี............................................................................ 
       (๒)  ชื่อ.................................ชือ่สกุล...............................เก่ียวข้องเป็น......................
อาชีพ.....................................................................ตําแหน่ง........................................................................ 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาติ....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดําเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี............................................................................. 
       (3)  ชื่อ................................ชื่อสกุล................................เก่ียวข้องเป็น......................
อาชีพ.....................................................................ตําแหน่ง........................................................................ 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาติ....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดําเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี............................................................................. 
       (4)  ชื่อ................................ชื่อสกุล................................เก่ียวข้องเป็น......................
อาชีพ....................................................................ตําแหน่ง......................................................................... 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาติ....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดําเนินคดีในท้องที่…………………………..ผลคดี.............................................................................. 
       (5)  ชื่อ...............................ชื่อสกุล.................................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ...................................................................ตําแหน่ง.......................................................................... 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาติ....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดําเนินคดีในท้องที่…………………………..ผลคดี.............................................................................. 
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๑๐. บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่             
ผู้รับรอง  ญาติ  ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง) 
        (๑)  ชื่อ..............................ชื่อสกุล...............................เก่ียวข้องเป็น........................
อาชีพ...................................................................ตําแหน่ง.......................................................................... 
สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................. 
        (๒)  ชื่อ..............................ชื่อสกุล...............................เก่ียวข้องเป็น.......................
อาชีพ...................................................................ตําแหน่ง.......................................................................... 
สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................. 

 (๓)  ชื่อ.............................ชื่อสกุล.................................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ...................................................................ตําแหน่ง.......................................................................... 
สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................. 

๑๑.  การศึกษา 
         (๑)  จบมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน....................................................................... 
เข้า..............................ออก............................ผลการศึกษา……………………......…………………………………….. 

       (๒)  จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่าโรงเรียน................................................... 
เข้า..............................ออก............................ผลการศึกษา……………………………………………………………….. 

       (๓)  จบอาชีวะศึกษา  สถานศึกษา.......................................................................... 
เข้า..............................ออก............................ผลการศึกษา………………………………………....……………………. 

       (๔)  จบอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า  สถานศึกษา........................................................ 
เข้า..............................ออก............................ผลการศึกษา………………….……………………………………………. 

       (๕)  แขนงพิเศษอื่น ๆ.............................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๒.  ปัจจุบันประกอบอาชีพ...................................ตําแหน่ง............................................ 
สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................. 
ถนน.....................................ตําบล/แขวง..........................................อาํเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด....................................................โทรศัพท์....................................................................................... 
และได้รับเงินเดือน ..............................................................................................................................บาท   
ใครเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา............................................................................................................... 

๑๓.  ประกอบการงานอื่น ๆ............................................................................................. 
สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................. 
ถนน.....................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด.................................โทรศัพท์...................................รายได้ (ถ้ามี).................................................. 
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๑๔.  ประวัติการรับราชการ หรือการทํางานที่ผ่านมา (ถ้าเคยรับราชการ หรือทํางาน
มาแล้วหลายแห่ง  ให้ระบุทุกแห่งตามลําดับก่อนหลัง) 
         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม.................................................................................... 
ชนิดของงาน..........................................................เงินเดือน........................................................................ 
วัน  เดือน  ปีที่เข้ารับราชการหรืองานที่ทํา................................................................................................. 
ชื่อผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง...................................................................................................................... 
เหตุที่ออก.................................................................................................................................................... 
  ๑๕.  ความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษ....................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๖. ถ้าทํางานในสํานักงานอื่นนอกจากงานราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด               
ในทางงานอย่างใดหรือไม่........................................................ก่ีคร้ัง.......................................................... 
เม่ือใด.........................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร.......................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๗.  ถ้ารับราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการหรือไม่...........................ก่ีคร้ัง...............................เม่ือใด...........................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร............................................................................................................................. 
  ๑๘.  เคยถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระทําผิดอาญาหรือไม่...................ก่ีคร้ัง.................. 
เร่ืองอะไร......................................................................เม่ือใด..................................................................... 
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร.............................................................................................................................. 
(ถ้าหากได้รับการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอย่างอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอํานาจศาล        
ก็ให้ระบุได้ด้วย) 
  ๑๙.  เคยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายหรือไม่............................. 
เม่ือใด.......................................................................................................................................................... 
เหตุใดจึงไม่ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย.................................................................................................... 
  ๒๐.  เคยต้องคําพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่.................................................................. 
เม่ือใด....................................................พน้คดีแล้วหรือยัง.......................................................................... 
ถ้าพ้นแล้วเม่ือใด.......................................................................................................................................... 
  ๒๑.  เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม่....................................ก่ีเร่ือง................................ 
เร่ืองอะไร........................................................................เม่ือใด................................................................... 
ศาลพิพากษาอย่างไร................................................................................................................................... 
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๒๒.  เป็นหรือเคยเป็นหนี้สินผู้ใดจนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่..................... 
................................................................................................................................................................... 
  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่................................................ 
ถ้าเคยประเภทใด........................................................................................................................................ 
  ๒๔. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกในองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบ้างหรือไม่
..........................สถานที่ตั้ง.......................................................................................................................... 
ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรนั้นหรือไม่  เม่ือใด  เพราะเหตุใด................................................. 
.................................................................................................................................................................
  ๒๕.  เป็นหรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่               
ในพรรคการเมืองใดหรือไม่..........................ชื่อพรรคการเมือง.................................................................... 
สถานที่ตั้ง.................................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการและมีคุณสมบัติ     
เฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 
 
 
      (ลงชื่อ) ......................................................ผู้สมัคร 
                (...................................................) 
 

คําเตือน 
  ๑) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในข้อมูลประกอบใบสมัคร
พร้อมทั้งย่ืนและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง  ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี”             
ให้เขียนว่า “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ามใช้การ  “   -    ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบได้ หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที ่              
จะถูกดําเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด 
  ๒) การปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547               
หรือ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗  
แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 


