
 

 

 
 
 

ประกาศกองบัญชาตํารวจนครบาล 
   เร่ือง   รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู!มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย     
   หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท,า เพ่ือบรรจุเป-นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕8 

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

ด�วยสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  ได�มอบหมายให�  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  
ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพ่ือบรรจุเป%นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕8   

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 11, มาตรา ๕๐ 
และ กฎ ก.ตร. ว�าด�วยหลักเกณฑ4และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข�งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเข�ารับราชการ              
เป%นข�าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข�อ ๒ (1) วิธีการคัดเลือก และข�อ ๓ การบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ
เป%นข�าราชการตํารวจ  กอปรกับอนุมัติสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ลงวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8                   
ท�ายหนังสือ สํานักงานกําลังพล ด�วนท่ีสุด ท่ี ๐๐๐๙.๑๖1/1006 ลงวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8         
และอนุมัติ สํานักงานตํารวจแห�งชาติเ พ่ิมเติม ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ4 พ.ศ. ๒๕๕๘ ท�ายหนังสือ 
กองบัญชาการศึ กษา  ด� วนท่ี สุด ท่ี  ๐๐๓๔.๕๒๑/๒๗๕  ลงวัน ท่ี  ๓ กุ มภาพันธ4  พ.ศ.๒๕๕๘                      
ให�กองบัญชาการตํารวจนครบาล ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู�มีวุฒิประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท�า เพ่ือบรรจุเป%น
นักเรียนนายสิบตํารวจโดยใช�วิธีการคัดเลือกจึงประกาศรับสมัคร  ดังต�อไปนี้ 

๑. ตําแหน,งและอัตราท่ีเป3ดรับสมัคร 
ตําแหน,ง รองผู!บังคับหมู, ประจําสถานฝ6กอบรมของสํานักงานตํารวจแห,งชาติ                      

โดยได�รับการบรรจุเข�ารับราชการเป%นข�าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.1 ขั้น 1 

(1,360 บาท) จํานวน  1,๐๐0  อัตรา  โดยแยกตามสายสอบ  ดังนี้  

1.1  นักเรียนนายสิบตาํรวจ  ในสังกดักองบญัชาการตาํรวจนครบาล จํานวน  662 อตัรา   

(เฉพาะเพศชาย) ใช!อักษรย,อของสายสอบ คือ นสต.1 

1.2  นักเรียนนายสิบตํารวจ ในสังกัดกองบังคับการตํารวจจราจร กองบัญชาการ                

ตํารวจนครบาล  จํานวน  240 อัตรา (เฉพาะเพศชาย)  ใช!อักษรย,อของสายสอบ คือ จร.2 

1.3  นักเรียนนายสิบตํารวจ ในสังกัด กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

กองร�อยท่ี 4  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  จํานวน 98 อัตรา (เฉพาะเพศหญิง) ใช!อักษรย,อของ 

สายการสอบ คือ ปจ.3 
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โดยผู�ได�รับคัดเลือกจะต�องเข�ารับการฝOกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ                
ตามท่ีกําหนด มีระยะเวลาการฝOกอบรม 1 ปP เมื่อสําเร็จการฝOกอบรมแล�ว จะได�รับการแต�งตั้งเป%น
ข�าราชการตํารวจชั้นประทวน ยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน�ง ผู�บังคับหมู� กลุ�มสายงานปRองกนัปราบปราม                          
ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล  รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 19  (10,760 บาท)   
  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน,งของผู!ท่ีจะได!รับการบรรจุและแต,งต้ัง 

๒.๑   เป%นบุคคลภายนอก โดยผู�สมัครสอบตามข�อ 1.1 (สาย นสต.1) และตามข�อ 1.2 
(สาย จร.2) ต�องเป%นเฉพาะเพศชาย  ส�วนผู�สมัครตามข�อ 1.3 (สาย ปจ.3) ต�องเป%นเฉพาะเพศหญิง  

๒.๒   มีสถานภาพโสด  อายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดปBบริบูรณ4 และไม�เกินยี่สิบเจ็ดปBบริบูรณ4
นับถึงวันปUดรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันท่ี 19 กุมภาพันธ4 พ.ศ. ๒๕๕8) โดยต�องเป%นผู�ท่ีเกิดตั้งแต�              
วันท่ี 20 กุมภาพันธ4 พ.ศ. 2531 ถึงวันท่ี 20 กุมภาพันธ4 พ.ศ. 2540) 

๒.๓   ร�างกาย เพศชาย ต�องสูงไม�น�อยกว�า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม�น�อยกว�า 
๗๗ เซนติเมตร เพศหญิง ต�องสูงไม�น�อยกว�า ๑๖0 เซนติเมตร 

2.๔   มีคุณสมบัติทั่วไป และไม�มีลักษณะต�องห�าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท!ายประกาศน้ี 
๒.๕   เป%นผู�สําเร็จการศึกษาได�รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท�า  โดยต�องสําเร็จการศึกษาและได�รับอนุมัติวุฒิการศึกษา                
จากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปUดรับสมัคร (วันท่ี 19 กุมภาพันธ4 พ.ศ. ๒๕๕8) 

๒.๖   คุณวุฒิการศึกษาท่ีใช�ในการสมัครคัดเลือกดังกล�าว ต�องเป%นคุณวุฒิการศึกษาท่ี 
ก.ตร. หรือ ก.พ. ได�รับรองไว�แล�ว และถ�ามีวุฒิสูงกว�าท่ีกําหนดจะนํามาอ�างสิทธิใดๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับ                  
การใช�เป%นคุณสมบัติแทนในการสมัครคัดเลือกหรือการบรรจุและแต�งตั้งเข�ารับราชการตํารวจ                  
ตามประกาศรับสมัครครั้งนี้มิได� 

สําหรับคุณวุฒิท่ีไม,ชัดเจน เช,น ชื่อประกาศนียบัตรท่ีแตกต,างจากประกาศ       
รับสมัคร เพ่ือประโยชนHของผู!สมัครให!เป-นหน!าท่ีของผู!สมัครประสานกับสถานศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
เพ่ือขอเอกสารยืนยันว,า สํานักงานคณะกรรมการข!าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได!มีการรับรองหลักสูตร
การเรียนท่ีเรียนสําเร็จมาว,าเป-นไปตามท่ีกําหนด ตามข!อ ๒.๕ และ ๒.6 
 2.7  ไม,รับสมัครสอบผู!ท่ีมีภาระทางทหาร ดังน้ี 
         2.7.1  ผู!ท่ีอยู,ระหว,างการผ,อนผันเข!ารับการตรวจเลือกเพ่ือเข!ารับราชการทหาร     
หรือผ,อนผันเข!ารับราชการทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑH) 
        2.7.2  ผู!ท่ีจะต!องเข!ารับการตรวจเลือกเป-นทหารเกณฑHตามขั้นตอนทางทหาร 
ในปB พ.ศ. 2558  
        2.7.3  ผู!ท่ีรับราชการเป-นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑH) และจะปลด
จากกองประจําการหลังวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
  ๒.๗.๔ ผู!ท่ีมีอายุครบเกณฑHเข!ารับการตรวจเลือกทางทหารท่ีไม,ได!เข!ารับการ
ตรวจเลือกทางทหารตามกําหนด  

/สําหรับ... 
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 สําหรับผู!ท่ีสําเร็จการฝ6กวิชาทหารชั้นปBท่ี 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู!ท่ีมีอายุระหว,าง 
18 ปB ถึง 20 ปB  ซ่ึงได!ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล!ว (มีหลักฐานทางทหารเป-น สด.9) ท่ีจะเข!ารับ
การตรวจเลือกเป-นทหารเกณฑHในปB พ.ศ. 2559 และยังไม,ได!ใช!สิทธิขอผ,อนผันเข!ารับการตรวจเลือก
เพ่ือเข!ารับราชการทหาร สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครน้ีได!  
 ท้ังน้ี สําหรับทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑH) ท่ีจะปลดจากกองประจําการ               
(พ!นจากการเป-นทหารเกณฑH) ในวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ให!มีสิทธิสมัครสอบได! เน่ืองจาก          
ผู! ไ ด! รั บการ คัดเลื อกตามประกาศรับส มัคร น้ี  จะได! รั บการบรร จุ เป-นข! าราชการ ตํารวจ                     
ในวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป-นต!นไป 

2.8   ข�าราชการตํารวจท่ีสมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครนี้ จะต�องลาออก
จากราชการตํารวจก�อนวันสมัคร 

2.9   สําหรับผู�ที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ ไม�มีสิทธิสมัครสอบ        
ตามประกาศรับสมัครนี้ 

๒.10  พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด  ๆทางราชการไม�รับสมัครสอบ
และไม�อนุญาตให�เข�าสอบ ตามคําส่ังมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘  

 ๓.  วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หน,วยรับสมัคร และกําหนดการท่ีควรทราบ 
๓.๑ วิธีการสมัคร กองบัญชาการตํารวจนครบาล รับสมัครทางระบบอินเตอร4เน็ต 

เว็บไซต4  www.policeadmission.org ( เข�าระบบอินเตอร4 เน็ตโดยห�ามผ�าน www.google.com)      
ตั้งแต�วันท่ี 5 – 19 กุมภาพันธ4 พ.ศ. 2558 (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ยกเว!น วันท่ี 19 กุมภาพันธ4 พ.ศ. 2558                  
(วันสุดท�ายของการรับสมัคร) จะเปUดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ส�วนหน�วยท่ีรับผิดชอบดําเนินการ                        
คือ ศูนย4ฝOกอบรม กองบัญชาการตํารวจนครบาล เลขท่ี ๓๒๓ ถนนศรีอยุธยา  แขวงดุสิต  เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ทางอินเตอร4เน็ต เว็บไซต4 www.thaimetropolice.com โดยกําหนดให!ผู!สมัครตาม
ประกาศน้ีสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหน่ึง ตามข!อ 1.1 – 1.๓ อน่ึงผู!สมัครตามประกาศของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาลน้ีแล!ว จะไม,สามารถสมัครสอบของหน,วยงานอื่นของสํานักงานตํารวจแห,งชาติ 
(ประกาศรับสมัครของตํารวจภูธภาค 1 – 9, ศูนยHปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต! (ศชต.) 
และกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)) ได!อีก ซ่ึงอยู,ระหว,างดําเนินการ พร!อมกัน   
ในขณะน้ี 

๓.๒  ขั้นตอนการสมัคร 
            ๓.๒.๑ อ�านและทําความเข�าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกและขั้นตอน 
การกรอกใบสมัครให�ละเอียดครบถ�วนก�อนทําการกรอกใบสมัคร เนื่องจากผู�สมัครหนึ่งคนสามารถ       
เข�าระบบอินเตอร4เน็ตเพ่ือสมัครได�เพียงครั้งเดียวและเฉพาะตามประกาศรับสมัครของหน�วยใดหน�วยหนึ่ง
ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ซึ่งอยู�ระหว�างดําเนินการพร�อมกันในขณะนี้เท�านั้น โดยจะไม�มีการ
เปล่ียนแปลงให� 

/๓.๒.๒ การเข!า... 



-4- 

           ๓.๒.๒  การเข!าระบบเพ่ือการสมัครสอบทางอินเตอรH เน็ต เว็บไซตH 

www.policeadmission.org  ให�ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (อ,านรายละเอียดตามข!อ 3.2.2 (1) – 

(9) ให!เข!าใจชัดเจนก,อนเริ่มสมัคร) 

(๑) เข�าระบบเพ่ืออ�านประกาศรับสมัครให�เข�าใจในสาระสําคัญ                         

ตามท่ีกําหนดโดยเฉพาะในเรื่อง ๑) คุณสมบัติต�างๆ ของผู�สมัคร ๒) คุณวุฒิการศึกษา 3) สายสอบ              

ท่ีประสงค4สมัครสอบ และให�เตรียมรูปถ�ายหน�าตรงครึ่งตัว ขนาด ๑ นิ้วเท�านั้น หน�าตรงไม�สวมหมวก             

ไม�สวมแว�นตา (รูปถ�ายสมัครเข�าเรียนหรือทํางานเท�านั้น กรณีเป%นข�าราชการตํารวจให�ใช�รูปถ�าย              

แต�งเครื่องแบบตํารวจ) โดยถ�ายไม�เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปUดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป เพ่ือใช�ในการสแกนรูป

ในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร4มข�อมูลการสมัคร ท้ังนี้ผู�สมัครจะต�องอ�านและทําความเข�าใจข�อความข�างต�น

ท้ังหมดอย�างละเอียดถี่ถ�วน โดยเฉพาะขั้นตอนการสแกนรูปถ�ายให�ถูกต�องชัดเจน มิฉะนั้นอาจถูกตัดสิทธิ

ในการรับสมัครสอบได�             

(๒)  กรณีท่ีเข!าระบบการสมัครและกรอกแบบฟอรHมข!อมูลการสมัคร 

กําหนดให!เลือกสมัครตามประกาศรับสมัครของหน,วยงานต,างๆ (หน,วยท่ีเป3ดรับสมัครและคัดเลือก

นักเรียนนายสิบตํารวจ ตามผนวก ค. ท!ายประกาศน้ี) ในสํานักงานตํารวจแห,งชาติ ตามความต!องการ 

และเม่ือสอบได!จะได!รับการบรรจุเป-นนักเรียนนายสิบตํารวจประจําในหน,วยงานน้ัน ส,วนการแต,งต้ัง

เป-นข!าราชการตํารวจชั้นประทวนในหน,วยงานใดภายหลังสําเร็จการฝ6กอบรมแล!ว จะเป-นไปตามท่ีกําหนด 

ในข!อ ๑ ของประกาศรับสมัครน้ี  โดยต!องเข!าสอบข!อเขียนและทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง            

ในพ้ืนท่ีตามท่ีหน,วยสอบน้ันกําหนด ดังน้ันจึงต!องพิจารณาและตัดสินใจให!ถูกต!อง 

(๓)  เข�าระบบกรอกข�อมูลการสมัคร โดยจะต�องกรอกให�ครบทุกช�อง

ตามท่ีกําหนด ในกรณีที่ไม�มีข�อมูลกรอกในช�องใดให�พิมพ4เครื่องหมายขีด (    ) 

(๔) สแกนรูปถ�ายของผู�สมัครสอบตามข�อ (1) ท่ีเตรียมไว� (โดยไม�ต�อง

ใช�กระดาษวางรองรูปในเครื่องสแกนเนอร4) เข�าระบบโดยนําไปวางไว�ตามท่ีกําหนดในแบบฟอร4มข�อมลูการสมคัร 

รายละเอียดขั้นตอนการสแกนรูปถ,ายให!ศึกษาท่ีหน!าแรกของเว็บไซตHในหมวดการสแกนรูป 

(5)  ตรวจสอบรูปถ�ายผู�สมัครท่ีสแกนเข�าระบบและข�อความท่ีกรอก         

ในแบบฟอร4มข�อมูลการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนส�งข�อมูลการสมัคร เนื่องจากเมื่อส�งข�อมูลการสมัคร          

ทางระบบอินเตอร4เน็ตแล�ว จะแก�ไขข�อมูลการสมัครอีกไม�ได� หากข�อมูลไม�ถูกต�องหรือรูปถ�ายไม�ชัดเจน 

ถูกต�องตามท่ีกําหนด จะถูกตัดสิทธิในการเข�าสอบข�อเขียน จึงควรต�องกรอกข�อมูลและตรวจสอบความถูกต�อง

ทุกอย�างด�วยตนเอง 

 (๖)  ส่ังพิมพ4แบบฟอร4มการชําระเงินท่ีธนาคาร ภายหลังดําเนินการ          

เข�าระบบส�งข�อมูลการสมัครทันที 

/(๗) นําแบบฟอร4ม... 
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(๗) นําแบบฟอร4มการชําระเงิน ไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคาน4เตอร4

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศภายใน ๓ วัน นับจากวันท่ีส�งข�อมูลการสมัครและส่ังพิมพ4       

แบบฟอร4มการชําระเงิน หากพ!นกําหนดอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิในการสมัคร ท้ังนี้ ผู�สมัครสอบทุกคน            

ต�องชําระเงินแยกเป%นสองรายการ ดังนี้ ๑) ค�าธรรมเนียมสอบ จํานวน 450 บาท  ๒) ค�าบริการอินเตอร4เน็ต

และค�าธรรมเนียมธนาคาร จํานวน ๓๐ บาท  โดยกําหนดให!ผู!ท่ีกรอกข!อมูลการสมัครใน ๓ วันสุดท!าย    
ของการรับสมัคร (วันท่ี 17, 18 และ 19 กุมภาพันธH พ.ศ. ๒๕๕8) จะชําระเงินได!อย,างช!าท่ีสุด
ภายในวันท่ี 19 กุมภาพันธH พ.ศ. ๒๕๕8 (วันป3ดรับสมัคร) ก,อนเวลาป3ดรับชําระเงินของ
ธนาคารกรุงไทย (ธนาคารอาจให!บริการป3ดชําระเงินไม,พร!อมกัน) ท้ังน้ี การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณH
เม่ือผู!สมัครได!ชําระเงินท่ีธนาคารเรียบร!อย และได!ดําเนินการตามข!อ (๗) และ (๘) ส,วนกําหนดเวลา
ในการสมัครสอบของผู!สมัคร ให!ถือวัน เวลา ท่ีชําระเงินท่ีธนาคารเป-นเกณฑH  

ท้ังนี้ หลังจากส�งข�อมูลการสมัครตามข�อ (5) แล�ว ให�ผู�สมัครตรวจสอบ

สถานภาพการสมัครทางระบบอินเตอร4เน็ตได�ทันที หรือหลังจากดําเนินการตามข�อ (7) (ชําระเงิน             

ท่ีธนาคาร) แล�วให�ตรวจสอบสถานภาพการชําระเงินได�ทางระบบอินเตอร4เน็ตเช�นเดียวกัน ตั้งแต�เวลา 

12.00 นาฬิกา ของวันถัดไปหลังจากวันชําระเงิน หากพบว,ามีสถานภาพยังไม,ได!ชําระเงิน ให!รีบติดต,อ
สาขาธนาคารท่ีทําการชําระเงินโดยด,วน ภายในวันท่ี 23 กุมภาพันธH พ.ศ. 2558 มิฉะน้ันอาจถือว,า   
เป-นผู!สละสิทธิการสมัครสอบครั้งน้ี  

(8) หลังจากชําระเงินแล�ว ๑ วัน (ตั้งแต�เวลา 12.00 นาฬิกา               

ของวันถัดจากวันชําระเงิน) ให�เข�าระบบอินเตอร4เน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชนเพ่ือส่ังพิมพ4

ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ (ระบบจะออกรหัสประจําตัวสอบ 9 หลักให�โดยอัตโนมัติ) (รายละเอียด

รหัสประจําตัวสอบ ตามผนวก ง. ท!ายประกาศน้ี)  โดยให�ใช�กระดาษ A๔ สีขาว ในการพิมพ4ใบสมัครและ

บัตรประจําตัวสอบ โดยให!นําบัตรประจําตัวสอบไปใช!เป-นหลักฐานในการเข!าสอบข!อเขียนคู,กับบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ!าหน!าท่ีของรัฐ ส,วนใบสมัครให!นํามายื่นภายหลังจาก
ประกาศรายชื่อผู!สอบผ,านข!อเขียนและให!เข!าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง ในวันท่ีรายงานตัวย่ืน

หลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม โดยไม�ต�องส�งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ มายังหน�วยรับสมัครท้ังส้ิน 

(9)  กรณีทําบัตรประจําตัวสอบสูญหาย (ก�อนสอบข�อเขียน) ให�เข�า

ระบบอินเตอร4เน็ต เว็บไซต4 www.policeadmission.org แล�วเลือกปุpมพิมพ4ใบสมัคร โดยกรอก              

เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพ4บัตรประจําตัวสอบ (ใช�กระดาษ A4 สีขาว) ออกมา

เช�นเดียวกับตอนท่ีสมัครในครั้งแรกโดยไม�ต�องกรอกข�อมูลใหม� ในกรณีเข�าระบบอินเตอร4เน็ตและมีปqญหา

ไม�สามารถเข�าระบบการสมัครได�  หรือกรณีมีปqญหาด�านการเข�าระบบต�างๆ ให� เข�า เว็บไซต4 

www.policeadmission.org แล�วเลือกปุpมสารพันปqญหาเพ่ือศึกษาขั้นตอนดําเนินการหรืออ�านคําแนะนํา 

 

/และหาก... 
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และหากไม�สามารถเข�าระบบอินเตอร4เน็ตเพ่ือทําการกรอกข�อมูลการสมัครได� ให�รีบติดต�อเจ�าหน�าท่ี
ประชาสัมพันธ4ของบริษัท จันวาณิชย4จํากัด หมายเลขโทรศัพท4 0 2635 3304, 0 2635 3320,            
0 2635 3352 ระหว�างเวลา 08.30 - 17.30 นาฬิกา ทุกวันไม�เว�นวันหยุดราชการ ส�วนกรณีท่ีไม�เข�าใจ
ในสาระสําคัญของประกาศรับสมัครให�ติดต�อ ศูนย4ฝOกอบรม กองบัญชาการตํารวจนครบาล        
หมายเลขโทรศัพท4 ๐ ๒๒๘๐ ๓๑๐๐ และ ๐ ๒๒๘๐ ๒๒๘๗ 

การรับสอบตามประกาศรับสมัครน้ี ไม,มีกรณีการให!สิทธิในการขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิม
เป-นพิเศษ ตามหนังสือสํานักงานตํารวจแห,งชาติ ท่ีเก่ียวข!องกับเรื่องสิทธิได!รับคะแนนเพ่ิมเป-นพิเศษ 
แต,อย,างใด  

การส มัครสอบตามขั้ นตอนข! างต!น  ถื อว, าผู! ส มัคร เป-นผู! รับรองตนเอง                
และรับรองความถูกต!องของข!อมูลท่ีกรอกในแบบฟอรHมข!อมูลการสมัคร ตามพระราชบัญญัติว,าด!วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสH พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังน้ัน หากผู!สมัครกรอกข!อมูลอันเป-นเท็จ จะถือว,าใบสมัครน้ัน
ไม,ถูกต!องตามประกาศในการสมัครสอบและมีความผิดฐานแจ!งความอันเป-นเท็จต,อเจ!าพนักงาน           
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

กรณีผู!ส มัครสอบท่ีได! เข! าระบบและสมัครสอบตามประกาศรับสมัคร น้ี             
เพ่ือเจตนาเป-นการทดลองสอบข!อเขียนหรือเจตนาอื่นใด โดยมิได!มีคุณสมบัติท่ัวไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน,ง ตรงตามประกาศรับสมัครกําหนด อาจถือว,าเป-นผู!มีความผิดฐานแจ!งความอันเป-นเท็จ
ต,อเจ!าพนักงานหรืออาจส,อไปในทางร,วมขบวนการกระทําการทุจริตการสอบดังกล,าว  

การสมัครสอบทางระบบอินเตอรHเน็ต ถือว,าผู!สมัครสอบรับทราบและเข!าใจ          
ในประกาศรับสมัครและผนวกท!ายประกาศ และถือว,าผู!สมัครได!รับรองตนเองว,ามีคุณสมบัติท่ัวไป         
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน,งตรงตามประกาศรับสมัครน้ีทุกประการ       
 ๓.3  กําหนดการสําคัญท่ีควรทราบ 

3.3.1 ข�อแนะนําและการประชาสัมพันธ4เกี่ยวกับการปฏิบัติในการสอบ               
ให� ตรวจสอบจากทางอิน เตอร4 เน็ ต  ทาง เว็บ ไซต4  www.thaimetropolice.com และ 
www.policeadmission.org 

๓.3.2 ประกาศรายชื่อผู�สมัครให�เข�าสอบข�อเขียน สถานท่ีสอบข�อเขียน ผังท่ีนั่งสอบ 
ในวั นท่ี  6 มี นาคม พ.ศ. 2558 ทางอิ นเตอร4 เน็ ต เว็ บไซต4  www.thaimetropolice.com และ 
www.policeadmission.org  โดยจะต�องนั่งสอบข�อเขียนในพ้ืนท่ีของหน�วยสอบท่ีได�สมัครสอบไว� 

3.3.๓ สอบข�อเขียน ในวันอาทิตย4ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.3๐ - 
๑๖.๓๐ นาฬิกา (ให�ผู�มาสอบเข�าห�องสอบ เวลา 12.00 – 13.15 นาฬิกา เท�านั้น) 

๓.3.4 ประกาศรายชื่อผู�สอบผ�านข�อเขียนและให�เข�าทดสอบความเหมาะสม          
กั บตํ าแหน� ง  ( รอบสอง )  ในวั น ท่ี  23  มี น าคม  พ .ศ .  2558 ทางอิ น เตอร4 เ น็ ต  เ ว็ บ ไซต4 
www.thaimetropolice.com และ www.policeadmission.org พร�อมกับแจ�งกําหนดการ วัน เวลา  

/สถานท่ี... 



-7- 
 

สถานท่ีและรายละเอียดต�างๆ เพ่ือดําเนินการตามขั้นตอน ท่ี ศูนย4ฝOกอบรม  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  

ดังนี้             

   1) รายงานตัว ย่ืนหลักฐานเอกสารเ พ่ิมเติม วัดขนาดร�างกาย                    

พิมพ4ลายนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตามท่ีกําหนด รายละเอียด ตามผนวก จ. ท!ายประกาศน้ี 

  ๒)  ตรวจร�างกาย โดยแพทย4โรงพยาบาลตํารวจ รายละเอียดตามผนวก ข. 
ท!ายประกาศน้ี 
  3) ประกาศรายชื่อผู�ไม�ผ�านการตรวจร�างกาย ในวันท่ี 4 พฤษภาคม            

พ.ศ. 2558 ผู�ไม�ผ�านการตรวจร�างกายท่ีมีเอกสารหลักฐานตามท่ีกําหนดในหมายเหตุ ผนวก ข. ท!ายประกาศน้ี 

สามารถอุทธรณ4ผลการตรวจของแพทย4โรงพยาบาลตํารวจได� ระหว�างวันท่ี 4 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558   

ท่ี ศูนย4ฝOกอบรม  กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

 4)  สอบสัมภาษณ4 

๓.3.5 ประกาศรายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก และผู�ได�รับคัดเลือกสํารอง ในวันท่ี       

22 พฤษภาคม พ.ศ.  2558 ทางอิ นเตอร4 เน็ ต  เว็ บไซต4   www.thaimetropolice.com และ 

www.policeadmission.org  

 ๔.  เง่ือนไขการสมัครคัดเลือก 
ผู!สมัครต!องสมัครทางอินเตอรHเน็ต โดยกําหนดให!สมัครได!ตามประกาศรับสมัคร          

ของกองบัญชาการตํารวจนครบาลและสามารถเลือกสมัครสอบได!เพียงหน่ึงสายการสอบและเพียงครั้งเดียว              
และในหน,วยใดหน,วยหนึ่งเท,านั้น การเปลี ่ยนสายการสอบหรือหน,วยสอบ หรือข!อมูลใดๆ                  
ในแบบฟอรHมข!อมูลการสมัครภายหลังจากวันท่ีส,งข!อมูลการสมัครทางระบบอินเตอรHเน็ตแล!ว                
จะกระทําไม,ได! สําหรับค,าธรรมเนียมสอบจะไม,คืนให!ไม,ว,ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  ดังนั้น จึงเป%นหน�าท่ีของ

ผู�สมัครท่ีจะต�องศึกษาข�อมูลและทําความเข�าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกในแต�ละขั้นตอน              

ของการสมัครให�ชัดเจน เพ่ือจะได�เตรียมความพร�อมและปฏิบัติให�ถูกต�อง ครบถ�วนทุกขั้นตอน                   

ตามประกาศนี ้ก�อนการสมัครสอบ นอกจากนี ้แล�วผู �สมัครต�องรับผิดชอบข�อความในใบสมัคร              

และรับรองตนเองว�าเป%นผู�มีคุณสมบัติต�างๆ ตรงตามท่ีประกาศรับสมัครจริง ในกรณีท่ีเกิดการผิดพลาด 

อันเกิดจากผู�สมัครไม�มาดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือมีคุณสมบัติต�างๆ หรือเอกสารไม�ถูกต�อง

ครบถ�วนตามท่ีประกาศรับสมัครกําหนด จะถูกพิจารณาตัดสิทธิในการเป%นผู�เข�ารับการคัดเลือกหรือ             

ผู�ได�รับคัดเลือกหรือผู�ได�รับคัดเลือกสํารองแล�วแต�กรณี และหากมีกรณีปลอมเอกสาร หรือนําเอาเอกสารปลอม             

มาแสดงต�อเจ�าหน�าท่ีจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาด 

  

 

/๕. วิธีการ... 
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 ๕.  วิธีการคัดเลือก  

กองบัญชาการตํารวจนครบาลจะดําเนินการคัดเลือกด�วยวิธีสอบข�อเขียน เพ่ือทดสอบ

ความรู�ความสามารถ และทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน�ง ตามจํานวนท่ีผู�ดําเนินการคัดเลือกกําหนด 

รายละเอียดวิธีการคัดเลือกตามท่ีกําหนดในผนวก ฉ. ท!ายประกาศน้ี 

 ๖.  เกณฑHการตัดสิน  การประกาศรายชื่อผู!สอบผ,านข!อเขียนและให!เข!าทดสอบ 

ความเหมาะสมกับตําแหน,ง   

6.1  เกณฑHการตัดสินในการทดสอบความรู!ความสามารถ โดยการสอบข!อเขียน 

และการประกาศรายชื่อผู!สอบผ,านข!อเขียนและให!เข!าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง                  

โดยจะเรียงลําดับจากผู! ท่ีได!คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณี ท่ีคะแนนรวมเท,ากัน                  

ให!ผู!ท่ีได!คะแนนมากกว,าในแต,ละวิชาเรียงตามลําดับวิชาท่ีสอบในผนวก ฉ.ท!ายประกาศน้ี ต้ังแต,            

ข!อ ๑.๑ จนถึง ๑.6 เป-นผู!อยู,ในลําดับท่ีสูงกว,า ถ!ายังได!คะแนนในทุกวิชาเท,ากันอีก ให!ผู!ท่ีชําระเงิน            

ค,าสมัครสอบก,อนเป-นผู! ท่ีอยู,ในลําดับท่ีสูงกว,า ถ!าเวลาสมัครสอบพร!อมกันให!ใช!วิธี จับฉลาก                  

โดยจะประกาศรายชื่อผู!สอบผ,านข!อเขียนและให! เข!าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง          

(ทดสอบสมรรถภาพทางร,างกาย (ว,ายนํ้า – วิ่ง) สอบสัมภาษณH) ตามท่ีกําหนดรวม จํานวน  ๑,๗๐๐ คน 

แยกเป-น 

  6.1.1  นักเรียนนายสิบตํารวจ สาย นสต.1 จํานวน 1,๑๒๕ คน 

  6.1.2  นักเรียนนายสิบตํารวจ สาย จร.2 จํานวน    ๔๐๘ คน 

  6.1.3  นักเรียนนายสิบตํารวจ สาย ปจ.3  จํานวน    1๖๗ คน 

๖.2  การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน�ง เป%นไปตามท่ีกําหนด ใน ผนวก ฉ.              

ท!ายประกาศน้ี  ถ�าไม�ผ�านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน�ง ถือว,าสอบไม,ผ,าน 

ในกรณีท่ีมีผู!สอบผ,านการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง หรือมีคุณสมบัติ            

ท่ีเก่ียวข!อง ไม,ครบตามจํานวนอัตราท่ีประกาศรับสมัคร ผู!ดําเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความ

เหมาะสมและอาจจะดําเนินการประกาศรายชื่อผู!สอบผ,านข!อเขียนในลําดับถัดลงไปตามจํานวน                          

ท่ีผู!ดําเนินการคัดเลือกกําหนด เพ่ือให!เข!าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,งเพ่ิมเติมก็ได! 

กรณีท่ีคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะเจ!าหน!าท่ีที่เก่ียวข!อง             

กับการดําเนินการคัดเลือก เห็นว,าผู!เข!าสอบข!อเขียนรายใด มีพฤติการณHอยู,ในข,ายต!องสงสัย                       

ส,อไปในทางทุจริตเก่ียวกับการสอบข!อเขียน อาจถูกเรียกตัวมาทดสอบหรือดําเนินการโดยวิธีอื่นใด  

 

 

/ตามท่ีเห็น... 
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ตามท่ีเห็นสมควรภายหลังวันสอบข!อเขียนได! และหากสรุปได!ว,าการเข!าสอบของผู!ใดเป-นไปโดยทุจริต                       

หรือส,อไปในทางทุจริตเก่ียวกับการสอบข!อเขียน หรือในกรณีท่ีไม,มาเข!าทดสอบเพ่ิมเติมตามกําหนด                    

จะถูกตัดสิทธิจากการเป-นผู!เข!าสอบและให!หมดสิทธิในการคัดเลือกครั้งน้ี โดยจะเรียกร!องสิทธิใดๆ มิได! 

ส,วนในกรณีท่ีมีการทุจริตการสอบหรือส,อไปในทางทุจริตการสอบ ไม,ว,าจะเป-น   

ในขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข!อเขียน หรือในขั้นตอนอื่นใดท่ีเก่ียวข!องกับการคัดเลือกน้ี                  

ให!คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงานให!ผู!ดําเนินการคัดเลือกทราบ  เพ่ือพิจารณาว,าจะสมควร 

ยกเลิกการสอบครั้งน้ีท้ังหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาใดหรือการสอบขั้นตอนใด             

ท่ีเกิดการทุจริตหรือส,อไปในทางทุจริตตามแต,จะเห็นสมควร โดยให!ผู!ดําเนินการคัดเลือกท่ีได!รับมอบ

อํานาจจากสํานักงานตํารวจแห,งชาติ รายงานพร!อมมีความเห็นเสนอต,อ ผู!บัญชาการตํารวจแห,งชาติ 

เพ่ืออนุมัติหลักการให!ยกเลิกการสอบแล!วแต,กรณี ท้ังน้ีหากอนุมัติให!มีการยกเลิกการสอบให!

ผู!ดําเนินการคัดเลือกประกาศแจ!งให!ผู!สมัครสอบทราบ 

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู!ได!รับคัดเลือก 

      ผู�ได�รับคัดเลือก จะต�องผ�านการทดสอบตามวิธีการคัดเลือกท่ีกําหนด ตามข�อ ๕ ทุกขั้นตอน

และเป%นผู�ท่ีมีผลการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน�งตามท่ีกําหนดอยู�ในเกณฑ4ผ�าน โดยจะประกาศ

รายชื่อผู�ได�รับคัดเลือกจากผู�ท่ีได�คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ4ท่ีกําหนดในข�อ ๖.๑ และ ๖.๒ และจัดทําบัญชี

รายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก  โดยเรียงลงมาตามลําดับจนครบตามจํานวนท่ีประกาศรับสมัคร จํานวน ๑ บัญชี 

และจัดทําบัญชีรายชื่อผู�ได�รับคัดเลือกสํารอง จํานวน ๑ บัญชี เพ่ือใช�ในการคัดเลือกครั้งนี้เท�านั้น 

       ท้ังน้ี  คําวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ให!ถือเป-นท่ีสุด 

  ๘.  เง่ือนไขการบรรจุและแต,งต้ัง 

๘.๑  สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ไม�ประสงค4ท่ีจะรับโอนผู�ได�รับคัดเลือกท่ีเป%น

ข�าราชการหรือพนักงานของรัฐ หากสอบได�จะต�องลาออกจากหน�วยงานสังกัดเดิม เพ่ือบรรจุเป%นนักเรียน

นายสิบตํารวจ โดยจะเรียกร�องสิทธิใดๆ เป%นพิเศษมิได� 

๘.๒  การบรรจุและแต�งตั้ง การเลือกตําแหน�ง และการรับอัตราเงินเดือน 

๘.๒.๑  ผู�ได�รับคัดเลือกจะได�รับการบรรจุเป%นนักเรียนนายสิบตํารวจช้ันพลตาํรวจ 

รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.๑ ขั้น ๑ (๑,๓๖๐ บาท) หรือเป%นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข�องกําหนด ดํารงตําแหน�ง 

รองผู�บังคับหมู� ประจําสถานฝOกอบรมตํารวจตามท่ีสํานักงานตํารวจแห�งชาติกําหนด โดยมีระยะเวลา

ฝOกอบรม ๑ ปP 

 

/๘.๒.๒... 
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๘.๒.๒  ตามข�อ ๘.๒.๑ เมื่อสําเร็จการฝOกอบรมแล�ว จะนําผลคะแนนการสอบ

ของการฝOกอบรมมาจัดลําดับในแต�ละสถานฝOกอบรมเพ่ือเข�าเลือกตําแหน�งตามหน�วยงานท่ีเลือกสมัครสอบ

ตามข�อ 1.1 และ 1.3 ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล หรือตามท่ีสํานักงานตํารวจแห�งชาติ

กําหนด โดยจะได�รับการแต�งตั้งเป%นข�าราชการตํารวจชั้นประทวนระดับชั้นยศสิบตํารวจตรี หรือ         

สิบตํารวจตรีหญิง ดํารงตําแหน�งผู�บังคับหมู� กลุ�มสายงานปฏิบัติการปRองกันปราบปราม รับอัตราเงินเดือน 

ระดับ ป.๑ ขั้น 19 (10,760 บาท)  

๘.๒.๓  ตามข�อ ๘.๒.๑ เมื่อสําเร็จการฝOกอบรมแล�ว จะนําผลคะแนนการสอบ

ของการฝOกอบรมมาจัดลําดับในแต�ละสถานฝOกอบรมเพ่ือเข�าเลือกตําแหน�งตามหน�วยงานท่ีเลือกสมัครสอบ

ตามข�อ 1.๒ ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล หรือตามท่ีสํานักงานตํารวจแห�งชาติกําหนด โดยจะ

ได�รับการแต�งตั้งเป%นข�าราชการตํารวจชั้นประทวนระดับชั้นยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน�งผู�บังคับหมู� 

กลุ�มสายงานปฏิบัติการปRองกันปราบปราม รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.๑ ขั้น 19 (10,760 บาท) โดยให� 

กองบัญชาการตํารวจนครบาล มีคําส่ังให�ข�าราชการตํารวจปฏิบัติราชการในตําแหน�งผู�บังคับหมู�งานปฏิบัติการ

จราจรตามโครงการพระราชดําริ ๑ - ๓  กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจจราจร และเมื่อครบ ๖ เดือน              

ให�กองบัญชาการตํารวจนครบาล มีคําส่ังแต�งตั้งนอกวาระประจําปP แต�งตั้งข�าราชการตํารวจดังกล�าว           

ไปดํารงตําแหน�งผู�บังคับหมู�งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ ๑ - ๓ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการ

ตํารวจจราจร 

 ๘.๓  กรณีมีผู�สละสิทธิในการบรรจุเป%นนักเรียนนายสิบตํารวจหรือไม�มารายงานตัว

เพ่ือรับการบรรจุตามระยะเวลาท่ีผู�ดําเนินการคัดเลือกกําหนด หรือในกรณีเป%นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไป              

หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง หรือกรณีอื่นใดไม�ครบถ�วนตรงตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศรับสมัคร 

หรือกฎ ระเบียบ หรือข�อบังคับท่ีเกี่ยวข�อง ภายหลังจากท่ีประกาศรายช่ือเป%นผู�ได�รับคัดเลือกหรือ               

ผู�ได�รับคัดเลือกสํารอง  จะเล่ือนผู�ท่ีได�รับคัดเลือกในลําดับสํารองตามลําดับมาทดแทนจนครบจํานวน  

และเมื่อมีคําส่ังบรรจุเป%นข�าราชการตํารวจ (นักเรียนนายสิบตํารวจ) แล�ว ยังมีผู�สละสิทธิหรือมีเหต ุ              

ไม�อาจเข�าปฏิบัติหน�าท่ีได�อีกแล�วแต�กรณี จะไม�เล่ือนผู�ได�รับคัดเลือกในลําดับสํารองมาทดแทนอีก               

และถือเป%นการเสร็จส้ินการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

๘.4  การดําเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร คุณสมบัติที่เกี่ยวข�องก�อนการบรรจุ 

เข�ารับราชการตํารวจ ต�องใช�ระยะเวลาไม�น�อยกว�า 80 วัน แต�เพ่ือสิทธิประโยชน4ของผู�สอบได�ในภาพรวม  

ในการได�เข�ารับราชการตํารวจโดยเร็ว  จึงกําหนดให�ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร คุณสมบัติอื่น       

ท่ีเกี่ยวข�องควบคู�ไปกับการบรรจุและแต�งตั้งเข�ารับราชการตํารวจแล�วแต�กรณี และหากปรากฏภายหลังว�า    

ผู�ได�รับคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง หรือกรณีอื่นใดไม�ครบถ�วน   

        /ตรงตามประกาศ… 



-๑๑- 

 

ตรงตามประกาศรับสมัครหรือไม�ถูกต�องตามกฎ ระเบียบ หรือข�อบังคับท่ีกําหนด จะถือว�าเป%น                 

ผู�ขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิ ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได�รับการบรรจุเป%นนักเรียนนายสิบตํารวจ

หรือได�รับการแต�งตั้งไปแล�ว จะต�องถูกส่ังให�ออกจากราชการโดยต�นสังกัด 

  ๙.  ข!อปฏิบัติ 

๙.๑  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  สํานักงานตํารวจแห�งชาติ  ดําเนินการคัดเลือก                

ในรูปคณะกรรมการทุกขั้นตอน โดยยึดหลักความรู�ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป%นธรรม 

สําหรับขั้นตอนการดําเนินการสอบได�กําหนดไว�อย�างรัดกุม ไม�มีผู�ใดสามารถให�ความช�วยเหลือให�สอบได� 

อย�าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย4สินให�แก�ผู�ท่ีอ�างว�าสามารถช�วยเหลือให�สอบได�โดยเด็ดขาด หากพบเห็น

การกระทําท่ีเกี่ยวข�องกับการทุจริตหรือทราบว�ามีผู�ใดกระทําการทุจริตดังกล�าว ให�รีบแจ�ง ศูนย4ฝOกอบรม 

กองบัญชาการตํารวจนครบาล หมายเลขโทรศัพท4  ๐ ๒๒๘๐ ๓๑๐๐ และ ๐ ๒๒๘๐ ๒๒๘๗    เพ่ือจะได� 

ดําเนินการตามระเบียบและกฎหมาย ส�วนกรณีที่มีเหตุสงสัยหรือจะหารือเพ่ือเสริมสร�างความเข�าใจในการ 

ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้  ให�ติดต�อสอบถามได�โดยตรงท่ี ผู�กํากับการ ศูนย4ฝOกอบรม 

กองบัญชาการตํารวจนครบาล 08 ๑๖๒๒ ๐๗๔๘ 

ท้ังน้ี ผู!สมัครคัดเลือกท่ีทุจริตการสอบหรือมีส,วนเก่ียวข!องกับการทุจริตการสอบ             

เข!ารับราชการมาก,อนหรือในครั้งน้ี จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไม,สามารถสมัครเข!ารับราชการตํารวจ

หรือเข!ารับราชการอื่นใดได!อีกตลอดไป 

๙.2  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข�อเขียนเป%นไปตามผนวก ช. ท!ายประกาศน้ี             

และหากตรวจพบว,าผู!ใดปฏิบัติผิดไปจากระเบียบฯ น้ี ไม,ว,าจะด!วยวิธีการใดก็ตาม จะถูกตัดสิทธิจาก

การเข!าสอบหรือจะถือว,าสอบไม,ผ,านทุกขั้นตอนแล!วแต,กรณี และหากมีผู! ทุจริตในการสอบ              

จะดําเนินการทางกฎหมายกับผู!ท่ีเก่ียวข!องทุกคน 

๙.3  ด�วยปรากฏว�าในการสอบข�อเขียนครั้งท่ีผ�านมา มีผู�ระบายรหัสชุดข�อสอบ        

ในกระดาษคําตอบผิดพลาดเป%นจํานวนมาก ทําให�เสียสิทธิในการสอบ จึงให�ระมัดระวังและตรวจสอบ     

การระบายรหัสชุดข�อสอบให�ถูกต�อง ตามรายละเอียดและตัวอย�างในผนวก ช. ท!ายประกาศน้ี 

๙.4  ประกาศต�าง ๆ ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล  สํานักงานตํารวจแห�งชาติ                 

ซึ่ ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ค รั้ ง นี้  จ ะ ป ร ะ ก า ศ ใ ห� ท ร า บ ท า ง อิ น เ ต อ ร4 เ น็ ต  เ ว็ บ ไ ซ ต4 

www.thaimetropolice.com และwww.policeadmission.org รวมท้ังจะปUดประกาศไว�บริเวณสถานท่ี 

ตามข�อ ๓.๑ จึงเป%นหน�าท่ีของผู�สมัครท่ีจะต�องสนใจติดตามและปฏิบัติให�ถูกต�องตามประกาศท่ีกําหนด 

จะอ�างว�าไม�ทราบประกาศในภายหลังมิได� 

/สําหรับผู!สมัคร… 



-๑๒- 

 

สําหรับผู!สมัครคัดเลือกท่ีประสงคHจะตรวจสอบผลการสอบในขั้นตอนใดให!ยื่นคําขอ
เพ่ือขอทราบผลการสอบได!ภายในเวลา 15 วัน นับแต,วันประกาศผลการสอบในแต,ละขั้นตอนเป-นต!นไป 

กรณีท่ีมีผู!สมัครคัดเลือกหรือผู!ใดประสงคHจะโต!แย!งประกาศรับสมัคร ให!ยื่นคํา
โต!แย!งได!ท่ี ศูนยHฝ6กอบรม กองบัญชาการตํารวจนครบาล ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต,วันประกาศ   
เป-นต!นไป หากพ!นกําหนดไม,มีผู!หน่ึงผู!ใดจะใช!สิทธิในการโต!แย!งดังกล,าว ถือว,ายอมรับในข!อกําหนด
และเง่ือนไขทุกประการตามท่ีระบุในประกาศรับสมัครฉบับน้ี 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ4  พ.ศ. ๒๕๕8 

 

                 พลตาํรวจโท                 
                              ( ศรีวราห4  รังสิพราหมณกุล )                           
                             ผู�บญัชาการตาํรวจนครบาล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก. 
  หน�า ๑ ใน ๒ หน�า 

ท!ายประกาศ   กองบัญชาการตํารวจนครบาล   ลงวนัท่ี ๓  กุมภาพันธH  พ.ศ. ๒๕๕8 

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

ผู!สมัครสอบท่ีจะได!รับการบรรจุและแต,งต้ังต!องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม,มีลักษณะต!องห!ามตามท่ีกําหนด           
ดังน้ี 

๑.  มีสัญชาติไทยโดยการเกดิ 
๒.  เป%นผู�เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตย  อนัมีพระมหากษัตริย4ทรงเป%นประมขุ 
๓.  ไม�เป%นข�าราชการการเมือง ผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง  สมาชิกสภาท�องถิ่น 

หรือผู�บริหารท�องถิ่น 
๔.  ไม�เป%นผู�ดํารงตาํแหน�งใด ๆ ในพรรคการเมอืง 
๕.  ไม�เป%นผู�อยู�ในระหว�างถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังให�ออกจากราชการไว�ก�อน                  

ตามพระราชบัญญัตติํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น 
๖.  ไม�เป%นผู�ประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร�องในศีลธรรมอันด ี
๗.  ไม�เป%นบคุคลล�มละลาย 
๘.  ไม�เป%นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให�จําคกุ เว�นแต�เป%นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๙.  ไม�เป%นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก หรือปลดออก หรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หน�วยงานอื่นของรัฐ 
1๐. ไม�เป%นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ 

ตํารวจแห�งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๗  หรือกฎหมายอืน่ 
๑๑. ไม�เป%นผู�เคยถูกลงโทษไล�ออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือกฎหมายอื่น 
๑๒. ไม�เป%นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ 
๑๓. ถ�าเป%นผู�มีภูมิลําเนาอยู�ในเขตท่ีใช�กฎหมายว�าด�วยการรับราชการทหาร ต�องลงบัญชี   

ทหารกองเกิน (ตามเกณฑ4อายุที่กําหนด) ตามกฎหมายนั้นแล�ว 
 ไม,รับสมัครสอบผู!ท่ีมีภาระทางทหาร ดังน้ี 
     1.  ผู!ท่ีอยู,ระหว,างการผ,อนผันเข!ารับการตรวจเลือกเพ่ือเข!ารับราชการทหาร
หรือผ,อนผันเข!ารับราชการทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑH) 
    2.  ผู!ท่ีจะต!องเข!ารับการตรวจเลือกเป-นทหารเกณฑHตามขั้นตอนทางทหาร                 
ในปB พ.ศ. 2558  
    3.  ผู!ท่ีรับราชการเป-นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑH) และจะปลดจาก 
กองประจําการหลังวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
                          ๔.  ผู!ท่ีมีอายุครบเกณฑHเข!ารับการตรวจเลอืกทางทหารท่ีไม,ได!เข!ารับการตรวจ
เลือกทางทหารตามกําหนด  

/3) ผู�ที่มีผลการ… 



ผนวก ก. 
  หน�า 2 ใน ๒ หน�า 

ท!ายประกาศ   กองบัญชาการตํารวจนครบาล   ลงวนัท่ี ๓  กุมภาพันธH  พ.ศ. ๒๕๕8 

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

  

 สําหรับผู!ท่ีสําเร็จการฝ6กวิชาทหารชั้นปBท่ี 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู!ท่ีมีอายุระหว,าง 
18 ปB ถึง 20 ปB  ซ่ึงได!ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล!ว (มีหลักฐานทางทหารเป-น สด.9) ท่ีจะเข!ารับ
การตรวจเลือกเป-นทหารเกณฑHในปB พ.ศ. 2559 และยังไม,ได!ใช!สิทธิขอผ,อนผันเข!ารับการตรวจเลือก
เพ่ือเข!ารับราชการทหาร สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครน้ีได!  
 ท้ังน้ี สําหรับทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑH) ท่ีจะปลดจากกองประจําการ               
(พ!นจากการเป-นทหารเกณฑH) ในวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ให!มีสิทธิสมัครสอบได! เน่ืองจาก          
ผู!ได!รับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครน้ี จะได!รับการบรรจุเป-นข!าราชการตํารวจในวันท่ี             
1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป-นต!นไป 

๑๔. ไม�เป%นผู�มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖) 

๑๕. ไม�เป%นผู�มีตาบอดสี 

๑๖. ไม�เป%นผู�มีแผลเป%น  ไฝ  ปาน  รอยสัก หูด หรือซีสต4 ท่ีส�วนต�าง ๆ ของร�างกาย    

ซึ่งมขีนาดใหญ�หรือมากจนแลดูน�าเกลียด 

๑๗. ไม�เป%นโรคหรืออาการใด  ตามผนวก ข. ท!ายประกาศน้ี 

หมายเหตุ 1.  ผลการตรวจร,างกายของคณะกรรมการแพทยHโรงพยาบาลตํารวจวินิจฉัยเป-นท่ีสุด 
2.  กรณีผู!มีสิทธิเข!ารับการพิมพHลายน้ิวมือเพ่ือตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา จะต!อง  
ชําระเงินตามท่ีส,วนราชการท่ีเก่ียวข!องกําหนด เป-นจํานวนเงิน 100 บาท  และกรณี           
ท่ีมีสิทธิเข!ารับการตรวจร,างกายและทดสอบสุขภาพจิต จะต!องชําระเงินตามท่ีส,วนราชการ 
ท่ีเก่ียวข!องกําหนด (เป-นเงินจํานวนไม,เกิน 1,800 บาท) โดยท้ังสองกรณี จะไม,มีสิทธิ
เรียกเงินคืนไม,ว,ากรณีใดๆ 
 
 

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

ตรวจแล�วถูกต�อง 
 

 
                                   พันตํารวจเอก       

    

  ( อเุทน  นุ�ยพิน ) 
                                                 ผู�กํากบัการ ศนูย4ฝOกอบรม 
                                              กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 



ผนวก ข. 
หน�า 1 ใน 9 หน�า 

ท!ายประกาศ   กองบัญชาการตํารวจนครบาล   ลงวนัท่ี ๓  กุมภาพันธH  พ.ศ. ๒๕๕8 

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

ผู!สมัครสอบต!องไม,เป-นโรคหรืออาการ ดงันี ้
๑.  ร,างกายผิดปกติ  หรือพิกลรูป  หรือพิการ 

๑.๑  ศีรษะและหน�าผิดรูปจนดนู�าเกลียด 
๑.๒  รูปวิปริตต�าง ๆ (MALFORMATION)  ของริมฝPปาก  หรือ จมูก เช�น ปาก หรอื จมูกแหว�ง   
       รมิฝPปากแบะ เชิด หรอืหุบไม�ลงจนน�าเกลียด 
๑.๓  ซอกคอหรือซอกรักแร�ติดกัน 
๑.๔  แขนขา 
       ๑.๔.๑  ยาวไม�เท�ากนัหรือผิดรูปจนมองเห็นได�ชดัเจน 
       ๑.๔.๒  โค�งเข�าหรือโค�งออก 

        ๑.๔.๓  บดิเก 
๑.๕  มือหรือเท�า 
       ๑.๕.๑  บดิเก 

        ๑.๕.๒  นิว้มือหรือนิ้วเท�าด�วน 
       ๑.๕.๓  นิว้มือหรือนิ้วเท�า มีจํานวนมากกว�าหรือน�อยกว�าปกต ิ

        ๑.๕.๔  นิว้บดิเกและทํางานไม�ถนดั 
        ๑.๕.๕  ช�องระหว�างนิว้มือหรือนิ้วเท�าตดิกนั 
        ๑.๕.๖  มือหรือเท�าผิดรูปจนดนู�าเกลียด 

๒.  กระดูกและกล!ามเน้ือ 
๒.๑  ข�อเคล่ือนไหวไม�สะดวกจนทําให�อวัยวะท่ีติดต�อกบัข�อนัน้ใช�การไม�ได� 

 ๒.๒  ข�อหลวมหลุดบ�อย ๆ  
 ๒.๓  ข�ออกัเสบจนกระดูกเปล่ียนรูป 
 ๒.๔  คอเอียงหรือแข็งท่ือ  เนื่องจากกระดกูหรอืกล�ามเนื้อพิการ 
 ๒.๕  กระดกูสันหลังคด  หรอืโกง หรือแอ�น 
 ๒.๖  เท�าปุก  ( CLUB  FOOT )  

๒.๗  กระดกูอักเสบ ( OSTEOMYELITIS ) 
๒.๘  กระดกูหัก  ต�อไม�ตดิ  หรือติดแล�วแต�มีความพิการผิดรูป 
๒.๙  กล�ามเนื้อส�วนใดส�วนหนึ่งเหี่ยวลีบ                                             
 

   
 

 /๓.  ผิวหนัง … 
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๓.  ผิวหนัง 
๓.๑  โรคผิวหนงัทุกชนิดซึ่งเป%นท่ีน�ารังเกียจแก�ผู�อื่น 
๓.๒  แผลเรื้อรงัของผิวหนงัซึ่งยากต�อการรกัษา 
๓.๓  เนือ้งอก (NEOPLASM)  ท่ีหน�า มขีนาดวัดเส�นผ�าศูนย4กลางตัง้แต�ห�าเซนติเมตรขึน้ไป 
๓.๔  คนเผือก 

๔.  ตา หู คอ จมูก 
๔.๑  ตาเหล�จนปรากฏเห็นได�ชัด 
๔.๒  ต�อกระจก 
๔.๓  แผลเป%นท่ีตาหรือกระจกตาดําขุ�น  จนสามารถตรวจพบได�ด�วยตาเปล�า 
๔.๔  ลูกตาส่ัน 
๔.๕  หนังตาตก  หรอืหนังตาม�วนออกนอก  หรือหนังตาม�วนเข�าใน 
๔.๖  หนังตาแหว�งจนเสียรปู 
๔.๗  หนังตาปUดไม�สนิท 
๔.๘  ถุงน้ําตาอักเสบเรื้อรงั 
๔.๙  ต�อเนื้องอกเข�าไปในลูกตาดําเกินกว�าหนึ่งมิลลิเมตร 
๔.๑๐  ตาโปนจนเหน็ได�ชดัแลดนู�าเกลียด 
๔.๑๑  ต�อหนิ 
๔.๑๒  ช�องหนังตา  (PALPEBRAL  FISSURE)  กว�างไม�เท�ากนัจนดูน�าเกลียด 
๔.๑๓  เคยผ�าตดักระดูกมาสตอยด4ออกท้ังหมด 
๔.๑๔  หูหนวกหรือไม�ได�ยินตามปกติพิกดั 
๔.๑๕  แก�วหูทะลุเกนิหนึ่งในสามของเส�นผ�าศนูย4กลาง 
๔.๑๖  หูน้ําหนวกมหีนองเรือ้รัง 

๕.  ฟ̀น 
๕.๑  ฟqนผุมากหลายซี่มองเห็นได�อย�างชัดเจน 
๕.๒  มีรากฟqนเหลืออยู�ในช�องปากมากกว�าสามซี ่
๕.๓  ไม�มีฟqนเกนิกว�าห�าซี ่ เว�นแต�ใส�ฟqนปลอมแทนท่ีเรียบร�อยแล�ว 
๕.๔  เป%นโรคปริทันต4จนเหน็ลักษณะอาการได�ชัดเจน 
๕.๕  การขบฟqนผิดปกตอิย�างมากจนขดัต�อการเคี้ยวอาหารหรือทําให�รูปลักษณ4ของใบหน�า 
       เปล่ียนไปอย�างเห็นได�ชัด 

 
/๖.  ระบบหัวใจ ... 
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๖.  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
๖.๑  หวัใจเต�นเรว็กว�าหนึ่งร�อยสิบครั้งต�อนาที  หรือช�ากว�าส่ีสิบห�าครั้งต�อนาที  หรือมี เอ.วี.บล�อค      

                 ( A.V.BLOCK )  หรือเต�นผิดปกติชนิดออร4คิวล�าร4ไฟบริลเลชั่น  หรือออร4คิวล�าร4  ฟลัตเตอร4 
๖.๒  ความดนัเลือดสูงกว�า  ๑๔๐/๙๐  มิลลิเมตรปรอท 
๖.๓  ลักษณะแสดงทาง อี.ซ.ีจี. ผิดปกต ิ
๖.๔  หวัใจมีขนาดโตมากผิดปกต ิ
๖.๕  หวัใจพิการแต�กาํเนดิ 
๖.๖  หวัใจวายและมีเลือดคัง่ 
๖.๗  เสียงของหวัใจ  ( รัว่/ตบี )  ผิดปกติ  ( ORGANIC MURMUR ) 
๖.๘  อนวิรซิึมของหลอดเลือดใหญ� 
๖.๙  หลอดเลือดดาํขอดอยู�ท่ีถุงอัณฑะ  ขา  หรอืแขน  ซึ่งเป%นมากจนเหน็ได�ชัด 

๗.  ระบบหายใจ 
๗.๑  หลอดลมอกัเสบเรื้อรัง 
๗.๒  ถุงลมโปpงพอง 
๗.๓  มีน้าํ  หรอืหนอง  หรอืลม  ในช�องเย่ือหุ�มปอด 
๗.๔  วัณโรคปอดในระยะอนัตราย 
๗.๕  โรคหดื 
๗.๖  ปอดอักเสบ 

8. ระบบทางเดินอาหาร 
 8.1  ตบัหรอืม�ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช�มือคลํา 
 8.2  ตบัแข็ง 
 8.3  ฝPที่ตบั 
 8.4  ดซี�าน 
 8.5  ท�องมาน 
 8.6  รแูผลเรื้อรังจากฟPสตูลา หรือไซนัสท่ีผนังหน�าท�อง 
 8.7  ไส�เล่ือนทุกชนดิ 
 8.8  รดิสีดวงทวารหนกัท่ีเห็นได�ชดั 
 8.9  ทวารหนักอกัเสบ หรอืส�วนสุดท�ายของลําไส�ปล้ินออกมานอกทวารหนกั 
 8.10 ฝPคัณฑสูตร 

 
/๙.  ระบบทางเดิน ... 
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๙.  ระบบทางเดินป̀สสาวะ  อวัยวะสืบพันธุH  รวมท้ังกามโรค 
๙.๑  ไตหรือกรวยไต  อักเสบ หรือเส่ือม หรือหย�อน หรอืพอง 
๙.๒  นิว่ท่ีไตหรือท�อไต 
๙.๓  องคชาตถิูกตัดหรือขาด 
๙.๔  ถุงน้ําท่ีลกูอัณฑะ 
๙.๕  ลูกอัณฑะอกัเสบ  หรอืท�ออสุจิอักเสบ 
๙.๖  กามโรค 
๙.๗  กะเทย  ( HERMAPHRODISM ) 
๙.๘  ฝqงมกุท่ีอวัยวะเพศ 
๙.๙  หนังหุ�มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ 
๙.๑๐  ลูกอัณฑะไม�ลงถงุ  ยกเว�นจะได�รบัการผ�าตดัรกัษามาแล�ว 

๑๐. ระบบจิตประสาท 
๑๐.๑  โรคจิต  ( PSYCHOSIS )  ทุกประเภท 
๑๐.๒  โรคประสาทอย�างรนุแรง 
๑๐.๓  เป%นใบ� หรอืพูดไม�ชดั หรือพูดตดิอ�าง 
๑๐.๔  ปqญญาอ�อนหรือภาวะสมองเส่ือม 
๑๐.๕  อมัพาตหรือการเคล่ือนไหวผิดปกต ิ
๑๐.๖  โรคลมชัก  ( EPILEPSY ) 

๑๑.  เบ็ดเตล็ด 
 ๑๑.๑  โรคคอหอยพอกเป%นพิษ  ( THYROTOXICOSIS ) 
 ๑๑.๒  โรคเก�าท4 
 ๑๑.๓  โรคอ�วนพีจากต�อมไทรอยด4ผดิปกติ  ( MYXEDEMA ) 
 ๑๑.๔  เบาหวาน 
 ๑๑.๕  ร�างกายโตผิดปกต ิ ( ACROMEGALY ) 

๑๑.๖  โรคอ�วนพี ( OBESITY )  ซึ่งมีดัชนีความหนาของร�างกาย  ( BODY MASS INDEX )   
         ตัง้แต�สามสิบห�ากิโลกรัมต�อตารางเมตรขึ้นไป 
๑๑.๗  โรคของเลือด  และอวัยวะก�อกาํเนดิเลือด  ( DISEASES OF BLOOD AND BLOOD  
         FORMING ORGANS )  ผิดปกติอย�างถาวร  และอาจเป%นอนัตราย 
 

 
/๑๑.๘  โรคตดิเชือ้ ... 
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๑๑.๘  โรคติดเชื้อ  หรือโรคเกิดจากปาราสิต 
           ๑๑.๘.๑  โรคเรื้อน  ( LEPROSY ) 

         ๑๑.๘.๒  โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป%นท่ีน�ารังเกียจแก�สงัคม 
         ๑๑.๘.๓  โรคคดุทะราด  หรือรองพ้ืน  ( YAWS ) 
         ๑๑.๘.๔  โรคติดเชื้อเรื้อรงัระยะแสดงอาการรุนแรง  ซึ่งไม�สามารถรักษาให�หายขาดได� 

          ๑๑.๘.๕  โรคเอดส4 
 ๑๑.๙  เนื้องอก 

         ๑๑.๙.๑  เนื้องอกไม�ร�ายท่ีมีขนาดใหญ� 
         ๑๑.๙.๒  เนื้องอกร�ายไม�ว�าจะเป%นท่ีอวัยวะใด 

๑๒.  โรคติดยาเสพติดให!โทษ 
๑๓.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
๑๔.  โรคหรืออาการอื่นใด  ซ่ึงอยู,ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทยHโรงพยาบาลตํารวจ                
       เห็นว,าไม,ควรเป-นข!าราชการตํารวจ 
หมายเหตุ       1.  โรคหรืออาการดังกล,าวตาม ผนวก ข. ข!อ 1 - 14 และรายละเอียดท่ีเก่ียวข!อง
เป-นไปตามท่ีคณะกรรมการแพทยHโรงพยาบาลตํารวจ เป-นผู!กําหนดตามกฎ ก.ตร. ว,าด!วยคุณสมบัติ
และลักษณะต!องห!ามของการเป-นข!าราชการตํารวจ พ.ศ. 2547  
 2.  การตรวจร,างกายจากคณะกรรมการแพทยHโรงพยาบาลตํารวจ ผู!ท่ีไม,เป-นโรคหรือ
อาการตามท่ีกําหนดไว! ถือว,าผ,าน ผู! ท่ีเป-นโรคหรืออาการตามท่ีกําหนดไว! ถือว,าไม,ผ,าน และ                 
ผลการตรวจร,างกายจากคณะกรรมการแพทยHน้ีให!ถือเป-นท่ีสุด 
 3. กรณีผู!สมัครสอบท่ีจะมาเข!ารับการตรวจร,างกายตามกําหนดและเป-นผู!ท่ีเคยมี
ประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคหรืออาการในผนวก ก. และ ข. มาก,อนและหายเป-นปกติแล!ว                 
ก,อนถึงกําหนดการตรวจร,างกายของคณะกรรมการแพทยHโรงพยาบาลตํารวจตามการสอบแข,งขันครั้งน้ี                
ให!นําประวัติและใบรับรองแพทยHเก่ียวกับการรักษาท่ีหายเป-นปกติดังกล,าว มายื่นในวันรายงานตัว            
เข!าตรวจร,างกาย เพ่ือให!ผลการวินิจฉัย การตรวจโรคหรืออาการตามกําหนดเป-นไปโดยถูกต!องและ           
เพ่ือเป-นการรักษาสิทธิประโยชนHของผู!สมัครสอบเอง 
 4. สําหรับผู!ท่ีจะมีสิทธิยื่นอุทธรณHผลการตรวจร,างกายให!ดําเนินการยื่นอุทธรณHได!
ภายในระยะเวลาที่การประกาศรายชื่อผู !ไม,ผ,านการตรวจร,างกายกําหนดไว!เท,านั้น (ตามข!อ 
3.4.5 3)) โดยคณะกรรมการแพทยHโรงพยาบาลตํารวจจะรับเรื่องอุทธรณHเฉพาะกรณีผู!สมัครสอบท่ีมี
หลักฐานเอกสารเก่ียวกับการรักษาโรคหรืออาการดังกล,าวท่ีหายเป-นปกติแล!ว ก,อนถึงกําหนดตรวจ
ร,างกายตามข!อ 3 แต,ไม,ได!นํามายื่นในขั้นตอนการตรวจร,างกาย เท,าน้ัน  ส,วนกรณีท่ีคณะกรรมการ
แพทยHโรงพยาบาลตํารวจจะเรียกตัว ผู!อุทธรณHมาตรวจเพ่ิมเติมหรือไม, เป-นอํานาจของคณะกรรมการ
แพทยHเป-นผู!พิจารณาแล!วแต,กรณี 
 5. คณะกรรมการแพทยHโรงพยาบาลตํารวจ ไม,รับผลการตรวจจากสถาบันการแพทยH
อื่นใดและไม,รับผลการตรวจใดๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการแพทยHโรงพยาบาลตํารวจเป-น
ผู!ตรวจในช,วงท่ีหน,วยสอบกําหนดระยะเวลาไว!ในการตรวจร,างกายของการคัดเลือกครั้งน้ี 
 

 
/6. รายละเอียด... 
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6. รายละเอียดเก่ียวกับการตรวจร,างกายเพ่ิมเติมคณะกรรมการแพทยHโรงพยาบาล
ตํารวจ ในข!อ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 และ 11 

๑. ร,างกายผิดปกติ หรือพิกลรปู หรือพิการ 
1.1 ศีรษะและหน�าผิดรปูดูจนน�าเกลียด 

    ๑.๒  รูปวิปริตต�าง ๆ (MALFORMATION)  ของริมฝPปาก  หรือ จมูก             
    เช�น ปาก หรอื จมกูแหว�ง รมิฝPปากแบะ  เชิด  หรือหุบไม�ลง 
 -  รวมถึงความผิดปกติชนดิเพดานโหว� 
    ๑.๓  ซอกคอหรือซอกรักแร�ติดกัน  
                  - การขยับของคอหรือไหล� หากเป%นน�อยขยับได�ปกติ ให�ถือว�า ผ,าน 
                                      - หากเป%นมาก เห็นชัดเจนและขยับได�ไม�เต็มท่ี ก�ม เงย หมุนเอียงคอ 
    ขยับไหล�ยกได�ไม�สุด เกาหลังได�ไม�ถึงกลางหลัง ให�ถือว�า ไม,ผ,าน  
     ๑.๔  แขน ขา 
                     ๑.๔.๑  ยาวไม�เท�ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได�ชัดเจน 
                  - ขายาวไม�เท�ากนั ห�างกันเกนิ ๒ เซนติเมตร และเดนิกะเผลกชดั    
   วัดโดยนอนวัดจากสะดือไปยังตาตุ�มด�านในท้ัง ๒ ข�าง ต�องนอนตัวตรง
   ไม�บดิเอียง 
                     - แขนยาวไม�เท�ากัน ห�างกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจาก 
     กระดูกหัวไหล� (Acromion) ถึงปลายนิ้วกลาง ขณะท่ีข�อไหล�หุบเข�า         
     และข�ออื่นอยู�ในท�ากลาง (Neutral Zero Position)  
                                ๑.๔.๒  โค�งเข�าหรือโค�งออก  
         - เข�าโค�งออก เข� าโกง ประมาณความกว�าง ๔ นิ้ วมือ             
    (7 - 8 เซนติเมตร)  ยืนตรง  ฝpามือ ๔ นิ้ว สอดผ�านได�   
           - เข�าชิด ปลายเท�าจะห�าง ( Valgus Knee ) หากห�างกัน 
     เกิน ๔ นิ้วมือ (7 - 8 เซนติเมตร) ท่ีตาตุ�มด�านใน         
      - แขนคอก ( Cubitus Varus ) 
     1.4.3 บิดเก      
    ๑.๕  มือหรือเท�า 
                                ๑.๕.๑  บดิเก 
      - โดยดูจากการทํางานของมอืและเท�า  มือกําแบ             
     กระดกข�อมือ  ทําวันทยหตัถ4ไม�ได� 
 
 
 
 

/๑.๕.๒ ... 
 



ผนวก ข. 
หน�า 7 ใน 9 หน�า 

ท!ายประกาศ   กองบัญชาการตํารวจนครบาล   ลงวนัท่ี  ๓  กุมภาพันธH  พ.ศ. ๒๕๕8 
-------------------------------------------- 

                                 
     ๑.๕.2  นิ้วมอืหรอืนิว้เท�าด�วน 
                                ๑.๕.3  นิ้วมอืหรอืนิว้เท�า มจํีานวนมากกว�าหรือน�อยกว�าปกต ิ

     ๑.๕.๔  นิ้วบดิเกและทํางานไม�ถนัด  
               - โดยดูจากการทํางานของมือและเท�า มือกําแบ กระดก 
     ข�อมือ ทําวนัทยหตัถ4ไม�ได� 
     ๑.๕.5  ช�องระหว�างนิ้วมือหรือนิว้เท�าติดกัน  
                              ๑.๕.๖  มือหรือเท�าผิดรูป 
         - กรณีเดินแบะอย�างหนึ่ง และเท�าแบนไม�มีอุ�งเท�า  
   ซึ่งเป%นแบบตดิแข็ง  (Rigid type)  หรือแบบยืดหยุ�นขั้นรุนแรง  
   (Severe Flexible type) พิสูจน4โดยการพิมพ4รอยเท�า และ/หรือ  
   ฟUล4มเอกซเรย4    
   ๒.  กระดูกและกล!ามเน้ือ 
             ๒.1  ข�อเคล่ือนไหวไม�สะดวกจนทําให�อวัยวะท่ีติดต�อกับข�อนั้นใช�การไม�ได� 
    2.2  ข�อหลวมหลุดบ�อยๆ 
    2.3  ข�ออักเสบจนกระดูกเปล่ียนรูป 
    2.4  คอเอียงหรือแข็งท่ือ เนื่องจากกระดูกหรือกล�ามเนื้อพิการ 
             ๒.๕  กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ�น 
             - Scoliosis ใช�การยืน ก�มตัว ให�ลําตวัขนานกบัพ้ืน แล�วดวู�าหลังบดินนู 
    ขึ้นผิดปกติหรือไม�  
            - กรณีเอกซเรย4 หากพบ Scoliosis ให�ถือว�าไม,ผ,าน 
    2.6  เท�าปุก (CLUB FOOT) 
    2.7  กระดกูอักเสบ (OSTEOMYELITIS) 
    2.8  กระดกูหัก ต�อไม�ตดิ หรือตดิแล�วแต�มคีวามพิการผิดรูป 
    2.9  กล�ามเนื้อส�วนใดส�วนหนึ่งเหี่ยวลีบ 
   3.  ผิวหนัง 
    3.1  โรคผิวหนงัทุกชนิดซึ่งเป%นท่ีน�ารังเกียจแก�ผู�อื่น 
           - รวมถงึเนือ้งอกเล็กๆ เป%นปุpมๆ ท่ีผวิหนัง (MOLLUSCUM   
    CONTAGIOSUM) 
           - กรณีแผลเป%น (คีลอยด4) หรือปาน ตามส�วนต�างๆ ของร�างกาย 
    มีขนาดเกิน 16 ตารางเซนติเมตร 
 
 
 

/๓.๒ แผลเรื้อรัง... 
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    3.2  แผลเรื้อรงัของผิวหนงัซึ่งยากต�อการรกัษา 
    3.3  เนือ้งอก (NEOPLASM) ท่ีหน�า มีขนาดวดัเส�นผ�าศูนย4กลางตัง้แต� 
           ห�าเซนตเิมตรขึน้ไป 
    3.4  คนเผือก 

   4.  ตา หู คอ จมูก 
    4.4  ลูกตาส่ัน (Nystagmus) 
    4.10 ตาโปนจนเห็นได�ชัด 

    ๔.๑๒ ช�องหนงัตา (PALPEBRAL  FISSURE)  กว�างไม�เท�ากันและความ 
    กว�างต�างกันมาก 

  5.  ฟ̀น 
   5.1  ฟqนผุมากหลายซี่มองเห็นได�อย�างชัดเจน 
          -  ฟqนผุตั้งแต� 5 ซีข่ึ้นไป 

         ๖.  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
                        ๖.๑  หวัใจเต�นเรว็กว�า ๑๑๐ ( หนึง่ร�อยสิบ ) ครั้งต�อนาที หรือช�ากว�า ๔๕  
    ( ส่ีสิบห�า ) ครั้งต�อนาที หรือมี เอ.วี.บล็อค ( AV Block ) หรือเต�นผิดปกติชนิด 
    เอเทรียลไฟบริลเลชั่นหรือเอเทรียลฟลัตเตอร4 
    6.3  ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ  
           -  ซึ่งบ�งชี้ว�ามีโรคหรือพยาธิสภาพทางหวัใจร�วมด�วย 
   ๗.  ระบบหายใจ 

   ๗.๔  วัณโรคปอดในระยะอนัตราย 
          - พบความผิดปกติของภาพรังสีปอดทุกระยะ 
   ๗.๖  ปอดอักเสบ 
          - ผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให�อยู�ในการวนิิจฉัยของคณะกรรมการ 

    แพทย4ของโรงพยาบาลตาํรวจ 
                    ๙.  ระบบทางเดินป̀สสาวะ อวัยวะสืบพันธุH รวมท้ังกามโรค 

   ๙.๑  ไตหรือกรวยไต  อักเสบ หรือเส่ือม หรือหย�อน หรอืพอง 
           - ผลการตรวจปqสสาวะมีไข�ขาว (ALBUMIN) หรอืน้ําตาล  
                        ๙.๘  ฝqงมกุท่ีอวัยวะเพศ  
           - รวมถงึฉดีหรือทําส่ิงผิดธรรมชาติทีอ่วัยวะเพศ 
           - ให�รวมถึงการฉดีสารน้ํามนัหรอืสารสังเคราะห4อื่นใด เข�าไปในอวัยวะ
    อื่นใดในร�างกาย 
 

 
/๙.๙ หนังหุ�ม... 
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    ๙.๙  หนังหุ�มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ  
            - ยกเว!น จะได�รับการผ�าตัดรักษามาแล�ว 

   ๑๑.  เบ็ดเตล็ด 
                        ๑๑.๑  โรคคอหอยพอกเป%นพิษ ( Thyrotoxicosis )  
     - ให�ใช�การตรวจทางคลินิกและประวัติการรักษา โดยไม�จําเป%นต�อง 
    เจาะ Thyroid Function Test เว�นแต�หากอาการไม�ครบ ให�ยืนยัน 
    ผลการวินิจฉัยด�วยการเจาะ Thyroid Function Test ได� 
    ๑๑.๓  โรคอ�วนพีจากต�อมไทรอยด4ผิดปกติ  ( MYXEDEMA ) 
     - รวมถึงเต�านมผิดปกติในผู�ชาย ( Gynecomastia ) และความ 
    ผิดปกติต�างๆ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางฮอร4โมนทางร�างกาย 

   ๑๑.๗  โรคของเลือด และอวัยวะก�อกําเนิดเลือด  ( DISEASES OF BLOOD 
    AND BLOOD FORMING ORGANS ) ผิดปกติอย�างถาวร  และอาจเป%น 
    อันตราย 
     - โรคโลหิตจาง (Anemia) มีฮีโมโกลบินน�อยกว�า 9 g / dl ใน 
    ผู�หญิงและน�อยกว�า 10 g / dl ในผู�ชาย  หรือ 
     - ความสมบูรณ4ของเม็ดเลือดแดง ( CBC ) พบความผิดปกติของ 
    ลักษณะเม็ดเลือดแดง ( Abnormal Red Blood Cell Morphology)  
    ขนาดของเม็ดเลือดแดง (MCV) น�อยกว�า 60 fl ท้ังนี้ให�อยู�ในการวินิจฉัย 
    ของคณะกรรมการแพทย4โรงพยาบาลตํารวจ 
 

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

ตรวจแล�วถูกต�อง 
 

 
                                   พันตํารวจเอก       

    

  ( อเุทน  นุ�ยพิน ) 
                                                 ผู�กํากบัการ ศนูย4ฝOกอบรม 
                                              กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 
 
 
 



ผนวก ค. 
 หน�า ๑ ใน  2 หน�า 
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-------------------------------------------- 

หน,วยท่ีเป3ดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข!าเป-นนักเรียนนายสิบตํารวจ 

1)  ตํารวจภูธรภาค 1 ท่ี ศูนยHฝ6กอบรมตํารวจภูธรภาค 1 เลขท่ี 5 หมู� 2 ตําบลหนองยาว 
อําเภอเมือง จังหวดัสระบรุี 18000  หมายเลขโทรศัพท4 0-3622-5225  www.p1.police.go.th 

2)  ตํารวจภูธรภาค 2  ท่ี ศูนยHฝ6กอบรมตํารวจภูธรภาค 2  เลขท่ี 102 หมู� 8 ตําบลบ�านสวน       
อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000  หมายเลขโทรศัพท4 0-3827-8200-2   www. police.p2.go.th 

และ www.trainingcenter2.com 

3)  ตํารวจภูธรภาค 3 ท่ี ศูนยHฝ6กอบรมตํารวจภูธรภาค 3 เลขท่ี 41 หมู� 13 ถนนสุรนารายณ4          
ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 หมายเลขโทรศัพท4 0-4437-1388 - 9  
www.ppr3.go.th 

4)  ตํารวจภูธรภาค 4 ท่ี ศูนยHฝ6กอบรมตํารวจภูธรภาค 4  เลขท่ี 272 หมู� 14 ถนนมิตรภาพ          
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น 40000 หมายเลขโทรศัพท4 0-4323-6672, 0-4324-
5932  www.police4.go.th 

5)  ตํารวจภูธรภาค 5   ท่ี ศูนยHฝ6กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 เลขท่ี 145 หมู� 13  ถนนลําปาง-เชียงใหม�        
ตําบลปงยางคก อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง 52190 หมายเลขโทรศัพท4 0-5482-9882, 0-5482-
9600  www.police5.go.th/training 

6)  ตํารวจภูธรภาค 6 ท่ี ศูนยHฝ6กอบรมตํารวจภูธรภาค  6  เลขท่ี 837 หมู� 10 ตําบล
นครสวรรค4ตก  อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค4  60000  หมายเลขโทรศัพท4 0-5622-1201 - 5  
www.police6.go.th 

7)  ตํารวจภูธรภาค 7  ท่ี ศูนยHฝ6กอบรมตํารวจภูธรภาค  7   เลขท่ี 109  ถนนข�างวัง  ตําบล
พระปฐมเจดีย4  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000 หมายเลขโทรศัพท4 0-3425-4312  
www.police7.go.th 

8)  ตํารวจภูธรภาค 8   ท่ี ศูนยHฝ6กอบรมตํารวจภูธรภาค  8   เลขท่ี 101 หมู� 3 ถนนพ�อขุนทะเล           
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร4ธานี 84000 หมายเลขโทรศัพท4 0-7740-542๓-๕  
http://school8.education.police.go.th 

9)  ตํารวจภูธรภาค 9  ท่ี  กองบังคับการอาํนวยการ   ถนนแหล�งพระราม   อําเภอเมือง   
จังหวดัสงขลา   90000 หมายเลขโทรศัพท4 0-7431-1161, 0-7431-1146  www.p9.police.go.th 

 
 
 
 

/10) ศูนยHปฏิบัติการ… 
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10)  ศูนยHปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต! ท่ี ศูนยHฝ6กอบรม ศูนยHปฏิบัติการตํารวจ

จังหวัดชายแดนภาคใต! 53 ถนนสุขยางค4 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 หมายเลขโทรศัพท4     

0-7320-3690 www.sochoto.police.go.th 
11)  กองบัญชาการตํารวจนครบาล ท่ี ศูนยHฝ6กอบรม กองบัญชาการตํารวจนครบาล  323      

ถนนศรี อ ยุ ธย า  แขวงดุ สิ ต   ก รุ ง เ ท พ ฯ   10300 หมาย เลข โทรศั พท4  0-2280-๓ ๑ ๐ ๐  
www.thaimetropolice.com  

๑2)  กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  เลขท่ี 1279  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  

10400 หมายเลขโทรศัพท4 0-2279-8250-9, 0-279-9520-34,  0-2278-8000 www.bpp.go.th 

 

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

ตรวจแล�วถูกต�อง 
 

 
                                   พันตํารวจเอก       

    

  ( อเุทน  นุ�ยพิน ) 
                                                 ผู�กํากบัการ ศนูย4ฝOกอบรม 
                                              กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
พผนวก ง. 

 หน�า 1 ใน 1 หน�า 

ท!ายประกาศ   กองบัญชาการตํารวจนครบาล   ลงวนัท่ี  ๓   กุมภาพันธH  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

-------------------------------------------- 
รายละเอียดการให!รหัสประจําตัวสอบแก,ผู!สมัครสอบ 

 

ตัวอย,าง รหัสประจําตัวสอบ  (รหัสประจําตัวสอบ ๙ หลัก แยกเป%น เลข ๒ หลักแรก คือ หน�วยสอบ                
เลขหลักท่ี ๓ – ๔  คือ รหัสสายสอบ  และเลข ๕  หลักหลัง  คือ  จํานวนผู�สมัครสอบ)   

 

 

 

 

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

ตรวจแล�วถูกต�อง 
 

 
                                   พันตํารวจเอก       

    

  ( อเุทน  นุ�ยพิน ) 
                                                 ผู�กํากบัการ ศนูย4ฝOกอบรม 
                                              กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 
 

หน,วยสอบ รหัสหน,วยสอบ รหัสสายสอบ หมายเหตุ 

ภ.๑ 01 นสต.1  
ภ.๒ 02 นสต.1  
ภ.๓ 03 นสต.1  
ภ.๔ 04 นสต.1  
ภ.๕ 05 นสต.1  
ภ.๖ 06 นสต.1  
ภ.๗ 07 นสต.1  
ภ.๘ 08 นสต.1  
ภ.๙ 09 นสต.1  
ศชต. 10 นสต.1  
บช.น. 11 นสต.1, จร.2 และ ปจ.3  

บช.ตชด. 12 นสต.1, สอ.4 และ สอ.5  

หน�วยสอบ �.� 

สายสอบ นสต.1 

จํานวนผู�สมัครสอบ 

หน�วยสอบ บช.น. 
สายสอบ จร.2 

จํานวนผู�สมัครสอบ 

หน�วยสอบ ตชด. 
สายสอบ ��.4 

จํานวนผู�สมัครสอบ 

030100001 110202004 120401015 



ผนวก จ. 
 หน�า ๑ ใน 2 หน�า 

ท!ายประกาศ   กองบัญชาการตํารวจนครบาล   ลงวนัท่ี  ๓  กุมภาพันธH  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

เอกสารฉบับจริงและหลักฐานต,างๆ ท่ีผู!ได!รับการประกาศรายชื่อเป-นผู!สอบผ,านข!อเขียนและ                         

ให!เข!าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง (รอบสอง) ต!องนํามาแสดงและยื่นกับเจ!าหน!าท่ี  ดังน้ี 

๑.  ใบสมัคร (ส่ังพิมพ4แบบใบสมัครตนเองจากระบบอินเตอร4เน็ต) ในการรับสมัคร             

และคัดเลือกตามประกาศนี้ และลงลายมือชื่อในช�องท่ีกําหนด (ฉบับจริง) 

๒.  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ (ท่ีไม�หมดอายุ) พร�อมสําเนา 

จํานวน ๓ ฉบับ 

๓.  ทะเบียนบ�านฉบับปqจจุบัน หรือหลักฐานอื่นท่ีใช�แทนทะเบียนบ�านตามท่ีทางราชการออกให� 

พร�อมสําเนา   จํานวน ๓ ฉบับ   

๔.  ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให� โดยต�องมีข�อความ

ระบุการสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปUดรับสมัคร                    

พร�อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ 

๕.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร�อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ และหากเป%น

ภาษาต�างประเทศให�แปลเป%นภาษาไทยด�วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาท่ีสําเร็จก็ได�   จํานวน ๓ ฉบับ 

6.  หลักฐานทางทหารอย�างใดอย�างหนึ่ง  พร�อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ   ดงันี ้ 

     6.๑  ทหารกองหนุน ให�ใช�สมุดหนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ท่ีใช�ประกอบกับสมุด

ประจําตัวทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ท่ีอนุญาตให�ลาระหว�างรอรับ สด.๘ 

     6.๒  ทหารกองเกินท่ีผ�านการตรวจเลือกตามกฎหมายว�าด�วยการรับราชการทหาร                   

ให�ใช�ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข�ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.๔๓)                         

สําหรับผู�ที่ยังไม�ได�เข�ารับการตรวจเลือก (อายุยังไม�ถึง 21 ปP) ให�ใช�ใบสําคัญ (แบบ สด.๙) ส�วนผู�ท่ีได�ใช�สิทธิ

ผ�อนผันแล�วหรืออยู�ระหว�างการผ�อนผันเข�ารับการตรวจเลือกเพ่ือเข�ารับราชการทหาร ไม,รับสมัครสอบ 

            6.๓  ผู�สําเร็จการศึกษาวิชาทหารช้ันปPที ่๓  ขึน้ไป ให�ใช�หลักฐานอย�างหนึ่งอย�างใด

ดังต�อไปนี ้

                       6.๓.๑ หนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘)  ท่ีใช�ประกอบกับสมุดประจําตัวทหารกองหนุน 

ประเภทท่ี ๑ หรือ 

6.๓.๒ หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว�าได�สําเร็จการฝOกวิชาทหาร 

ชั้นปPท่ี ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเป%นทหารกองประจําการและเลขเครื่องหมาย              

แสดงว�าได�ปลดเป%นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ในหนังสือสําคัญนั้นแล�ว 

/ในกรณีหนังสือ... 



ผนวก จ. 
 หน�า ๒ ใน 2 หน�า 

ท!ายประกาศ   กองบัญชาการตํารวจนครบาล   ลงวนัท่ี  ๓  กุมภาพันธH  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

                ในกรณีหนังสือประจําตัวแสดงวิทยฐานะดังกล�าวข�างต�น ยังไม�มีหลักฐานประทับ               

วันขึ้นทะเบียนเป%นทหารกองประจําการ และเลขเครื่องหมายแสดงว�าได�ปลดเป%นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑  

ให�มีหนังสือรับรองจากผู�บังคับกองพันหรือเทียบเท�าขึ้นไปท่ีมีหน�าท่ีเกี่ยวกับการนําปลดเป%นกองหนุน

ประเภทท่ี ๑ เป%นผู�รับรองว�าอยู�ระหว�างดําเนินการนําปลดเป%นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ไปแสดงควบคู�กัน 

7.  หนังสือรับรอง ตามผนวก ฌ. ท!ายประกาศน้ี จํานวน ๑ ฉบับ (เข�าระบบอินเทอร4เน็ต 

และส่ังพิมพ4แบบ) และสําเนาบัตรประจําตัวของผู�รับรอง   จํานวน ๑  ฉบับ 

8.  หลักฐานอื่นๆ ถ�ามี เช�น ใบเปล่ียนชื่อ – ชื่อสกุล เป%นต�น พร�อมสําเนา  จํานวน ๓ ฉบับ 

9.  แบบบันทึกข�อมูลบุคคล (เข�าระบบอินเตอร4เน็ตและส่ังพิมพ4แบบฟอร4มท�ายประกาศรับสมัคร) 

เขียนรายละเอียดด�วยลายมือของตนเอง  ตามผนวก ญ. ท!ายประกาศน้ี   จํานวน 1 ฉบับ 

หลักฐานตามข!อ ๒ - 6 และ ข!อ 8 ต!องนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงให!ครบถ!วน                            

ท้ังน้ี สําเนาหลักฐานทุกฉบับท่ีนํามายื่นกับเจ!าหน!าท่ี ให!ผู!สมัครเขียนคํารับรองว,า “ สําเนาถูกต!อง ”                                 

และลงลายมือชื่อไว! สําหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให!ทันที หากสูญหายเจ!าหน!าท่ีจะไม,รับผิดชอบ   

สําหรับหลักฐานทุกฉบับท่ีผู!สมัครยื่นไว!กับเจ!าหน!าท่ี ถือเป-นเอกสิทธิของกองบัญชาการศึกษา  

ท่ีจะดําเนินการใดๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

  ผู!สอบผ,านข!อเขียนหากไม,นําหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดหรือ       

ยื่นไม,ครบถ!วน จะถูกตัดสิทธิในการเข!าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง 

  กําหนดการยื่นหลักฐานเพ่ิมเติม จะประกาศพร!อมกับการประกาศรายชื่อผู!สอบผ,านข!อเขียน   

และให!เข!าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง 

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

ตรวจแล�วถูกต�อง 
 

 
                                   พันตํารวจเอก       

    

  ( อเุทน  นุ�ยพิน ) 
                                                 ผู�กํากบัการ ศนูย4ฝOกอบรม 
                                              กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 
 
\ 



ผนวก ฉ. 
 หน�า  ๑  ใน   2  หน�า 

ท!ายประกาศ   กองบัญชาการตํารวจนครบาล   ลงวนัท่ี  ๓  กุมภาพันธH  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
-------------------------------------------- 

วิธีการคัดเลือก 

๑. ทดสอบความรู!ความสามารถ  ด�วยวิธีสอบข�อเขียน  ข�อสอบแบบปรนัย  ๔ ตัวเลือก  จํานวน  ๑5๐ ข�อ   
    ๑๕๐ คะแนน  ใช�เวลาทําข�อสอบ  3 ชั่วโมง  ประกอบด�วย 
  ๑.๑ ความสามารถท่ัวไป     จํานวน    40    ข!อ 
  ทดสอบความรู�ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจํานวน โดยใช�ข�อมูลหรือปqญหา                
ทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอ่ืนท่ีเหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล ประกอบด�วย การใช�เหตุผลเชิงตรรกะ 
อุปมาอุปไมยอนุกรมและมิติสัมพันธ4 ความสามารถในการคิดเชิงจํานวน ประกอบด�วย คณิตศาสตร4 พ้ืนฐาน                           
ได�แก� การคํานวณข้ันพ้ืนฐาน เปอร4เซ็นต4  ร�อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ4 การแก�สมการและอสมการ                  
เซต ตรรกศาสตร4 และสถิติพ้ืนฐาน ได�แก� การแจกแจงความถ่ี ตาราง กราฟ การหาค�ากลาง และการวัด         
การกระจาย 
 ๑.๒ ภาษาไทย      จํานวน    ๒๕    ข!อ 
  ทดสอบความรู�ความสามารถการใช�ภาษาและความเข�าใจภาษา ได�แก� ทักษะการใช�ภาษาด�านการอ�าน              
การเขียน และการสื่อสารอย�างมีวิจารณญาณ การใช�ถ�อยคํา สํานวน การใช�คําให�ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ4             
และความนิยม การจับใจความ วิเคราะห4ความ สรุปความ หรือตีความจากข�อความสั้นๆ หรือจากบทความ                
การพิจารณาเลือกใช�ภาษา ในงานเขียนรูปแบบต�าง ๆ  
 ๑.๓ ภาษาต,างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   จํานวน    40    ข!อ 
 ทดสอบความรู�เก่ียวกับการอ�านเพ่ือจับใจความ (Reading Comprehension) คําศัพท4 (Vocabulary) 
โครงสร�างของประโยคต�าง  ๆ(Structure ) หลักไวยากรณ4 (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป%นต�น 
 ๑.๔ ความรู!ความสามารถด!านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน   ๒5   ข!อ 
 ทดสอบความรู�เก่ียวกับการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ ได�แก� ความรู�เบื้องต�นเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร4 การสื่อสารข�อมูล และเครือข�ายคอมพิวเตอร4 ทักษะการสื่อสารข�อมูล           
ผ�านเครือข�ายต�าง ๆ 
 ๑.๕ กฎหมายท่ีประชาชนควรรู!    จํานวน    10   ข!อ 
 ทดสอบความรู�เบื้องต�นเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข�องในชีวิตประจําวันท่ีประชาชนควรรู� 
 ๑.6 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม   จํานวน    10   ข!อ 
 ทดสอบความรู�เก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินชีวิต     
ในสังคมและการปฏิบัติงาน และหลักธรรมาภิบาล 
 

2.  การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง   
 2.1  ทดสอบสมรรถภาพทางร�างกาย  ดังนี้  
                  2.1.1  ว,ายนํ้า  ระยะทาง  25  เมตร    
         -  ชาย    ผู�ทําเวลาไม�เกิน 30  วินาที  ถือว�า  ผ�าน 
         -  หญิง   ผู�ทําเวลาไม�เกิน 50  วินาที  ถือว�า  ผ�าน 
         จึงจะมีสิทธิเข�าสอบขัน้ตอนต�อไป 
                   2.2.2  วิ่ง  แบ�งตามเกณฑ4  ดังนี้ 
                           -  ชาย  ระยะทาง  1,000 เมตร  ผู�ทําเวลาไม�เกนิ 4 นาที 55 วนิาที  ถอืว�า ผ�าน 
                           -  หญิง  ระยะทาง    800 เมตร  ผู�ทาํเวลาไม�เกิน 5 นาที  ถือว�า ผ�าน 
 จึงจะมีสิทธิเข�าสอบขั้นตอนต�อไป 

/ 2.2  สอบสัมภาษณ4...   



ผนวก ฉ. 
 หน�า  2  ใน   2  หน�า 

ท!ายประกาศ   กองบัญชาการตํารวจนครบาล   ลงวนัท่ี  ๓  กุมภาพันธH  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

 2.2  สอบสัมภาษณ4  จะเป%นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ี              

ท่ีจะแต�งตั้งจากพฤติกรรมท่ีปรากฏ เช�น  ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน4ในการปฏิบัติงาน ความสามารถ

ประสบการณ4  ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย  ทัศนคติ  ความคิดริเริ่ม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย�าง

อื่นท่ีเกี่ยวข�อง เป%นต�น  โดยถือเป%นเกณฑ4การตัดสินว�า ผู�ท่ีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ4เห็นว�าเหมาะสม

จึงจะถือว�า ผ,าน ผู�ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ4เห็นว�าไม�เหมาะสมจะถือว�า  ไม,ผ,าน  

2.3  การตรวจร�างกายและการทดสอบสุขภาพจิตจากคณะกรรมการแพทย4โรงพยาบาลตํารวจ            

ผู�ท่ีไม�เป%นโรคหรืออาการตามท่ีกําหนดไว� ถือว�าผ,าน  ผู�ท่ีเป%นโรคหรืออาการตามท่ีกําหนดไว� ถือว�า ไม,ผ,าน 

และผลการตรวจร�างกายของคณะกรรมการแพทย4นี้ให�ถือเป%นท่ีสุด 

  2.4  การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ ผู�ท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณา

คุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง และความเหมาะสมกับตําแหน�ง เห็นว�ามีคุณสมบัติ

ประวัติและความประพฤติหรือชื่ อ เ สียงเหมาะสมท่ีจะเข�า เป%นข�าราชการตํารวจถือว� าผ,าน                   

ผู�ท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง และความเหมาะสมกบัตาํแหน�ง 

เห็นว�ามีคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไม�เหมาะสมท่ีจะเข�าเป%นข�าราชการตํารวจถือว�าไม,ผ,าน   

สําหรับผู�ท่ีมีประวัติทางคดีอาญา หรือต�องหาคดีอาญา คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 

หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�ง จะพิจารณาจากข�อเท็จจริงและพฤติการณ4            

แห�งการกระทําความผิด ว�าเป%นผู�ประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร�องในศีลธรรมอันดีหรือไม�  รวมท้ังความน�ารังเกียจ

ของสังคมและเกียรติของข�าราชการตํารวจ โดยจะนําผลทางคดีในช้ันพนักงานสอบสวนท่ีมีการดําเนินคดี

ส้ินสุดในชั้นพนักงานสอบสวนแล�ว หรือพนักงานอัยการท่ีมีคําส่ังไม�ฟRองแล�ว หรือในชั้นศาลท่ีมี                

คําพิพากษาถึงท่ีสุดแล�ว ในแต�ละคดีมาเป%นหลักการและข�อมูลท่ีสําคัญเพ่ือประกอบการพิจารณาแล�วแต�กรณี             

ผู!ท่ีผ,านการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง ตามท่ีกําหนดจะได!คะแนน ๕๐ คะแนน                  
ผู!ท่ีไม,ผ,านขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงจะได! ๐ คะแนน 

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

 ตรวจแล�วถูกต�อง 
 

 
                                   พันตํารวจเอก       

    

  ( อเุทน  นุ�ยพิน ) 
                                                 ผู�กํากบัการ ศนูย4ฝOกอบรม 
                                              กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 
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 ๑.  ระเบียบในวันสอบข!อเขียน 
     ๑.๑  อุปกรณHท่ีนําเข!าห!องสอบได! มี ดินสอดําเบอร4 ๒B ขึ้นไป สําหรับระบายกระดาษคําตอบ, 

ปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา, บตัรประจําตวัสอบ, บตัรประจําตัวประชาชน (ท่ีไม�หมดอายุ) หรอืบัตรประจําตัว
เจ�าหน�าท่ีของรฐั (ท่ีไม�หมดอายุ)  เท�านั้น  ส,วนยางลบทางหน,วยสอบจะเป-นผู!จัดเตรียมให! 

      ๑.๒  ห�ามนําอาวุธ กระดาษหรือตํารา เครื่องคํานวณเลข เครื่องมือส่ือสาร เครื่องมือหรือ
อุปกรณ4อิเล็กทรอนิกส4ทุกชนิด เครื่องประดับ นาฬิกาข�อมือ สร�อยคอ แหวน ตุ�มหู อุปกรณ4ทําด�วย
โลหะทุกชนิด ที่นอกเหนือ จากข�อ ๑.๑ เข�าในอาคารสอบหรือห�องสอบหรือพ้ืนท่ีหวงห�ามหรือเขตรักษา
ความปลอดภัยโดยเด็ดขาด ไม,มีการรับฝากหรืออนุญาตให!วางไว!ภายในอาคาร/ห!องสอบ เมื่อเริ่มลงมือสอบแล�ว                    
หากมีการตรวจค�นพบ ถือว�าเจตนาทุจริตในการสอบ                 

     ๑.๓  การแต�งกายของผู�เข�าสอบ โดยกําหนดให!สวมเสื้อยืดแขนสั้นไม,มีปก กางเกงวอรHม 
รองเท!ากีฬา  

     ๑.๔  เมื่อไปถึงสนามสอบให�ตรวจดูผังท่ีนั่งสอบท่ีติดไว�ว�า สอบห�องใด  ชั้นใด อาคารใด   
     ๑.๕  ถ�ามีปqญหา เช�น หาห�องสอบไม�พบ หรือไม�มีรหัสประจําตัวสอบในผังที่นั่งสอบ ฯลฯ          

ให�รีบติดต�อ กองอํานวยการประจําสนามสอบนั้นๆ ก�อนเวลาเรียกเข�าห�องสอบ ไม,น!อยกว,า 2 ชั่วโมง       
     ๑.๖  ในวันสอบข�อเขียนผู�เข�าสอบทุกคนต�องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู�กับ บัตรประจําตัว

ประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ โดยบัตรดังกล,าวน้ันต!องไม,หมดอายุและจะต!องอยู,ในสภาพ             
ท่ีสมบูรณH ชัดเจน ท้ังรูปถ,ายและตัวอักษร เพ่ือใช�แสดงคู�กัน หากไม,มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต,ไม,สมบูรณH
ชัดเจนแล!วแต,กรณี จะไม,อนุญาตให!เข!าสอบ 

     ๑.๗  ในการสอบครั้งนี้ ได�กําหนดให�ผู�เข�าสอบอยู�ในห�องสอบเพ่ือทําข�อสอบโดยเมื่อเริ่มเวลาสอบ
แล�ว จะไม�อนุญาตให�ผู�สอบออกจากห�องสอบจนกว�าจะหมดเวลาสอบ ยกเว�นกรณีฉุกเฉินอย�างย่ิง หรือมี
เหตุสุดวิสัย ให�ติดต�อเจ�าหน�าท่ีคุมสอบ หากผู�ใดไม�ปฏิบัติตามจะถูกปรับให�สอบตก  

๒.  การสอบข!อเขียน 
     ๒.๑  กําหนดสอบข!อเขียนต้ังแต, เวลา 13.3๐ น. เป-นต!นไป (ใช!เวลาทําข!อสอบ 3 ชั่วโมง)                

โดยกําหนดให!ผู!เข!าสอบต!องเข!าห!องสอบ ในเวลา ๑๒.0๐ น. ทุกคน เพ่ือดําเนินการตรวจพิสูจน4ตัวบุคคล   
และแนะนําการระบายรหัสชุดข�อสอบในกระดาษคําตอบ สําหรับผู!มาภายหลังจาก (เวลา 13.15 น.)                                          
จะไม,อนุญาตให!เข!าห!องสอบ โดยเด็ดขาด               

 
 

    /๒.๒  ปฏิบตัติาม...      

ระเบียบเก่ียวกับการสอบข!อเขียน การทดสอบสมรรถภาพทางร,างกายและการสอบสัมภาษณH  
ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู!มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  

หรือประกาศนียบัตรวิชาชพีหรือเทียบเท,า เพ่ือบรรจุเป-นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2558 
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๒.๒  ปฏิบัตติามคําส่ังและคาํแนะนําของหัวหน�าห�องสอบ หรือเจ�าหน�าท่ีคุมสอบ โดยเคร,งครัด     
    ๒.๓  เมื่ออยู�ในห�องสอบ ขณะสอบห�ามพูด หรือติดต�อกับผู�เข�าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก 

และไม�ออกจากห�องสอบ  เว�นแต�จะได�รับอนุญาตและอยู�ในความดูแลของหัวหน�าห�องสอบหรือเจ�าหน�าท่ี              
คุมสอบหรือเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยห�องสอบ 

     ๒.๔  ห�ามสูบบหุรี่ในห�องสอบ 
     2.5  ขณะสอบข�อเขียน เจ�าหน�าท่ีคุมสอบจะมีการตรวจค�นตวัผู�เข�าสอบตามมาตรการ

ปRองกนัการทุจรติสอบโดยตลอดจนกว�าจะเสร็จส้ินภารกิจการตรวจค�นดงักล�าว 
     ๒.6  จะเริ่มลงมือทําข�อสอบได�  เมื่อหัวหน�าห�องสอบส่ังให�ลงมือสอบแล�ว 
     ๒.7  เมื่อสอบเสร็จแล�วให�ยกมือขึ้นโดยไม�ต�องลุกจากโต�ะ หรือเมื่อหมดเวลาสอบแล�ว

เจ�าหน�าท่ีส่ังให�หยุดทําปqญหาข�อสอบต�องหยุดทันที เจ�าหน�าท่ีจะเดินมารับกระดาษคําตอบและปqญหา
ข�อสอบคืน แล�วให�ผู�เข�าสอบลงชื่อส�งกระดาษคําตอบและปqญหาข�อสอบ ถ!าไม,ลงชื่อส,งเป-นหลักฐานไว!                  
จะถือว,าไม,ได!เข!าสอบ 

     ๒.8  ป̀ญหาข!อสอบเป-นลิขสิทธิ์ของสํานักงานตํารวจแห,งชาติ (กองบัญชาการตํารวจนครบาล) 
ห!ามนําออก หรือคัดลอก นําออกนอกห!องสอบเป-นอันขาด ต!องส,งคืนให!ครบทุกหน!าและทุกแผ,น ผู!ใดฝzาฝ{น 
จะมีความผิดทางกฎหมาย และจะพิจารณาให!หมดสิทธิในการคัดเลือก  

๓.  ห!ามกระทําการทุจริตในการสอบ ผู!ท่ีทุจริตในการสอบถือว,าสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณH     
ท่ีถือว,าทุจริตในการสอบ  ได!แก, 

     ๓.๑  นําตําราหรือเอกสารอื่นใดเข�าห�องสอบ นําหรือพยายามนําปqญหาข�อสอบออกนอกห�องสอบ 
     ๓.๒  พูด ถาม ให�สัญญาณ หรือตดิต�อกับผู�สอบอืน่หรือบคุคลภายนอก 
     ๓.๓  ด ูหรือพยายามดคูําตอบจากผู�สอบอื่น หรือยอมให�ผู�อื่นดูคาํตอบของตน 
     ๓.๔  ไม�เชื่อฟqงคาํแนะนาํ คําตักเตือน หรือคาํส่ังของเจ�าหน�าท่ีคุมสอบ 
     ๓.๕  เปล่ียนตวัผู�เข�าสอบ หรือใช�บตัรประจําตวัไม�ถกูต�องตามท่ีกําหนด 
     ๓.๖  ตอบปqญหาในกระดาษคําตอบแทนกัน 
     ๓.๗ นําโทรศัพท4มือถือ หรือเครื ่องมือและอุปกรณ4สื่อสารอิเล็กทรอนิกส4ทุกประเภท                 

หรือส่ิงของตามท่ีกําหนดในข�อ ๑.๒ เข�าไปในห�องสอบ หรือในบริเวณเขตหวงห�ามหรือเขตรักษาความปลอดภัย              
ของสนามสอบข�อเขียนกําหนด เพ่ือใช�หรือจะใช�ทุจริตหรือเพ่ือกรณีอื่นใดในการสอบ เช�น เครื่องมือส่ือสาร    
เครื่องอิเล็กทรอนิกส4 เครื่องคํานวณเลข นาฬิกาคํานวณเลข ฯลฯ เป%นต�น 

     ๓.๘  มีพฤตกิารณ4อืน่ ๆ  ท่ีช�วยในการตอบปqญหาข�อสอบอันมิใช�โดยสุจริต หรือช�วยเหลือผู�เข�าสอบ
รายอื่นให�ตอบปqญหาข�อสอบอันมิใช�โดยสุจริต 

/๔.  ระเบียบ... 
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 4.  ระเบียบในการกรอกและระบายกระดาษคําตอบ 
 (๑) ตัวอย,างกระดาษคําตอบ 

 

วันอาทิตยHที่ 11 พฤศจิกายน 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/(๒)  ตัวอย,าง... 

  วันอาทิตย�ที่ 11 พฤศจิกายน 2555  วันอาทิตย�ที ่15 มีนาคม 2558 
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(๒)  ตัวอย,างการนําเลขรหัสชุดข!อสอบท่ีปกป̀ญหาข!อสอบ มาระบายลงในกระดาษคําตอบตามช,องท่ี
กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     /๔.๑  ให�ตรวจดู… 
 

วันอาทิตย�ที่ 15 มีนาคม 2558 
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     ๔ .๑  ให�ตรวจดูว�ากระดาษคําตอบมีรอยด�างดํา สกปรก หรือย�นยับ ฉีกขาด หรือไม�               
ถ�ากระดาษคําตอบมีรอยด�างดํา สกปรก หรือย�นยับ ฉีกขาด ให�แจ�งเจ�าหน�าท่ีคุมสอบทราบเพ่ือขอเปล่ียน     
และให!รอคําชี้แจงในการทําความเข�าใจการระบายรหัสประจําชุดข�อสอบให�ชัดเจน 

       ๔.๒  ให�ตรวจดูว�าคํานําหน�าชื่อ ช่ือ – สกุล และ เลขท่ีระบายในช�องรหัสประจําตัวสอบ (9 หลัก)               
ในกระดาษคําตอบหน�าแรก ตรงกับรหัสประจําตัวสอบของผู�เข�าสอบหรือไม� หากไม�ถูกต�องตรงกันให�แจ�ง                      
เจ�าหน�าท่ีคุมสอบเพ่ือขอเปล่ียนกระดาษคําตอบสํารองใหม�ให�ถูกต�อง ซ่ึงกําหนดให!ผู!เข!าสอบต!องใช!                                
กระดาษคําตอบท่ีมีเลขรหัสประจําตัวสอบระบาย (9 หลัก) ไว!ตรงกัน กับรหัสประจําตัวสอบหรือต!องเป-น
กระดาษคําตอบสํารองท่ีเจ!าหน!าท่ีคุมสอบเปลี่ยนให!เท,าน้ัน พร!อมท้ังต!องรับผิดชอบการกรอก
รายละเอียดท่ีเก่ียวข!อง และหากใช!กระดาษคําตอบ ไม,ถูกต!องตามท่ีกําหนดไว!น้ี ถือว,ามีเจตนาทุจริต
ในการสอบ  

      ๔.๓   ใช�ปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกล่ืนเท�านั้น เพ่ือลงลายมือชื่อในช�องท่ีกําหนด 
  ๔.๔  เมื่อเป ิดผนึกซองปqญหาข�อสอบ ให�ตรวจว�ามี เลข (๗ หลัก) รหัสชุดข�อสอบ                              

ท่ีด�านล�างซ�ายมือ และให�นําเลขดังกล�าว (๗ หลัก) มาระบายลงในช�องท่ีกําหนดในกระดาษคําตอบ                 
ให�ถูกต�องครบถ�วน (ลักษณะเดียวกันกับการระบายรหัสประจําตัวสอบ) ด�วยดินสอดําเบอร4 2B ขึ้นไป              
ให�ถูกต�อง โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในแต�ละแถวนั้น จะเริ่มต�นท่ีเลข 0 และเรียงลงมาเป%นเลข 1 
ไปจนถึงเลข 9 หากระบายผิดถือว�าเป%นการกระทําผิดระเบียบการสอบข�อเขียน โดยจะถือว�า
กระดาษคําตอบนั้นเสียและถือว�าสอบตก 

  4.5 กรณีใช!กระดาษคําตอบสํารอง ให�ใช�ปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกล่ืนเท�านั้น           
เขียนข�อความลงในช�องว�างท่ีกระดาษคําตอบหน�าแรกด�านบน ได�แก�  1) คํานําหน�าชื่อ ชื่อ – สกุล                 
2) เลขประจําตัวประชาชน (13 หลัก)  3) สถานท่ีสอบ  4) ห�องสอบ  5) วัน เดือน ปP  6) รหัสประจําตัว
สอบในช�องว�างส่ีเหล่ียม (9 หลัก) และ ๗) รหัสชุดข�อสอบ (7 หลัก)  แล�วให�ใช�เฉพาะดินสอดําเบอร4 2B ขึ้นไป                    
ระบายรหัสประจําตัวสอบ และรหัสชุดข�อสอบของตัวเองในช�องวงกลมท่ีกําหนด ตามตัวอย�างคําแนะนํา                                         
ท่ีแสดงไว�ในกระดาษคําตอบ (คือระบายให�ดําเข�มเต็มวงเสมอกันหมด) โดยให�ระมัดระวังการระบาย                
รหัสประจําตัวสอบ โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในวงกลมท่ีให�ระบายรหัสประจําตัวสอบแต�ละช�องนั้น           
จะเริ่มต�นท่ีเลข 0 และเรียงลงมาเป%นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 ทุกช�อง (9 หลัก) หากระบายผิดจะถือว�าเป%น
ความรับผิดชอบของผู�เข�าสอบ และจะไม�ตรวจให�คะแนน   

       ๔.6  ห�ามเขียนส่ิงใดลงในกระดาษคําตอบนอกจากท่ีกําหนดไว�   อย�าพับ หรือทําให�
กระดาษคําตอบ  มีรอยด�างดํา สกปรก หรือย�นยับ ฉีกขาด มิฉะนั้นจะไม�ตรวจกระดาษคําตอบให�โดยถือว�า
เป%นกระดาษเสีย  

 
 

/๔.7  เมื่อได�รับ... 
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       ๔.7  เมื่อได�รับปqญหาข�อสอบแล�วให�ปฏิบตัิ  ดังนี้   
                ๔.7.๑  ตรวจดูป̀ญหาข!อสอบ ว�ามีปqญหาข�อสอบ คําถาม คําตอบ ครบถ�วนทุกข�อ ทุกแผ�น         
ทุกหน�าหรือไม� หากพบส่ิงใดบกพร�อง  ให�รีบแจ�งเจ�าหน�าท่ีคุมสอบเพ่ือขอเปล่ียน หากมีคําส่ังให�ลงมือสอบแล�ว 
เจ�าหน�าท่ีคุมสอบจะไม�แก�ไขหรือเปล่ียนให�โดยเด็ดขาด เพราะถือว�าได�ให�เวลาตรวจดูแล�วก�อนเริ่มลงมือ 
ทําข�อสอบและให�อ�านคําแนะนําท่ีหน�าปกของปqญหาข�อสอบให�เข�าใจครบถ�วนก�อนเริ่มลงมือทําข�อสอบ 
                ๔.7.๒  ในการตอบปqญหาข�อสอบให�ใช�ดินสอดําเบอร4 ๒B ขึ้นไปเท�านั้น ระบายใน
ข�อวงกลมเล็กท่ีเห็นว�าถูกต�องท่ีสุดเพียงข�อเดียว โดยให�ระบายดําเข�มเต็มวงแต�อย�าให�ลํ้าออกไปนอกวง             
หากต�องการเปล่ียนแปลงให�ลบด�วยยางลบอย�างอ�อนจนสะอาดจริงๆ แล�วระบายใหม� 

              ๔.7.๓  ขณะตอบปqญหาข�อสอบ หากมีกรณีสงสัยว�าคําถามหรือคําตอบในปqญหาข�อสอบ         
จะผิดหรือบกพร�อง หรือไม�ครบถ�วน ไม�ต�องถามเจ�าหน�าท่ีคุมสอบ แต�ให�ตอบลงไปตามท่ีเห็นสมควร            
ห!ามเว!นว,างไว! กรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนจากป̀ญหาข!อสอบไม,ถูกต!องหรือคําตอบท่ีให!เลือกตอบ                  
ไม,ถูกต!องหรือไม,ครบถ!วนแล!วแต,กรณี ทางคณะกรรมการดําเนินการสอบท่ีเก่ียวข!องจะพิจารณาป̀ญหา
ข!อสอบในข!อน้ันๆ โดยจะตรวจให!คะแนนแก,ผู!เข!าสอบทุกคน 

     ๔.๘  เมื่อเจ�าหน�าท่ีคุมสอบส่ังให�ลงมือสอบแล�ว จะไม�เปล่ียนกระดาษคําตอบหรือปqญหา
ข�อสอบให�อีกโดยเด็ดขาด 

      ๔.๙  กรณีท่ีผู�เข�าสอบทําข�อสอบโดยใช�ปqญหาข�อสอบและ/หรือกระดาษคําตอบท่ีไม�ใช�ของตน 
จะถือว�าเป%นความรับผิดชอบของผู�เข�าสอบเองและถือว�าหมดสิทธิในการสอบครั้งนี้หรือเป%นไปตามท่ีกําหนด        
ในข�อ 3.6  โดยในการตรวจกระดาษคําตอบ คณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบ จะตรวจกระดาษคําตอบ
ให�ตามเฉลยคําตอบเท�านั้น ผู�เข�าสอบจะเรียกร�องสิทธิใดๆ นอกเหนือจากระเบียบนี้มิได� หรือหากเป%นกรณี
ตั้งใจทุจริตสอบจะดําเนินการตามระเบียบท่ีเกี่ยวข�องและถือว�าสอบตกทุกวิชา 

      ๔.๑๐  ผู�ท่ีระบายรหัสชุดข�อสอบผิด ระบายไม�ครบ หรือเกิน ระบายถูกแต�จางเกินไป ระบายรหัส                               
ชุดข�อสอบซ้ํากับผู�อื่น หรือไม�ระบายรหัสชุดข�อสอบ หรือระบายด�วยเครื่องเขียนอย�างอื่น หรือทําให�
กระดาษคําตอบมีรอยด�างดํา สกปรก ย�นยับ หรือฉีก เป-นเหตุให!เครื่องตรวจกระดาษคําตอบไม,สามารถ
บันทึกข!อมูลได!ว,าเป-นรหัสชุดข!อสอบใด จะถือว,ากระดาษคําตอบน้ันเสียเกิดจากการกระทําของผู!เข!าสอบเอง 
และถือว,าเป-นผู!สอบตก กรณีที่ระบายคําตอบจาง ระบายคําตอบดําไม�เต็มวง หรือระบายด�วยเครื่องเขียน
อย�างอื่นหรือด�วยกรณีใดๆ ทําให�เครื่องตรวจกระดาษคําตอบไม,ตรวจให!คะแนนท้ังหมดหรือบางข!อ 
คณะอนุกรรมการท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจกระดาษคําตอบจะถือผลตามท่ีเครื่องตรวจ
กระดาษคําตอบตรวจให! ท้ังน้ี คณะอนุกรรมการดังกล,าวจะบันทึกแสดงเหตุผลไว!เป-นหลักฐาน 

 
 

 
/๔.๑๑  เนือ่งจาก... 
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     ๔.๑๑  เนื่องจากมีผู�สมัครสอบเป%นจํานวนมาก และการสอบครั้งนี้เป%นข�อสอบแบบปรนัยจะตรวจ

บันทึกคะแนนโดยใช�เครื่องตรวจกระดาษคําตอบ โดยจะถือผลคะแนนตามผลการตรวจของเครื่องตรวจ

กระดาษคําตอบเท�านั้น ส�วนการดําเนินการตรวจกระดาษคําตอบโดยบุคคลจะเป%นการตรวจสอบ

เครื่องตรวจและระบบโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง 

5. ระเบียบการตรวจร,างกายและทดสอบสุขภาพจิต 
    5.1  ในวันตรวจร�างกายทุกคนต�องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู�กับ บัตรประจําตัวประชาชน

หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ โดยบัตรดังกล�าวนั้นต�องไม�หมดอายุและจะต�องอยู�ในสภาพท่ีสมบูรณ4 

ชัดเจน ท้ังรูปถ�ายและตัวอักษร เพ่ือใช�แสดงคู�กัน หากไม�มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต�ไม�สมบูรณ4ชัดเจน

แล�วแต�กรณี  จะไม�อนุญาตให�เข�าตรวจร�างกาย 

    5.2  การแต�งกายเป%นไปตามท่ีกําหนด รวมท้ังต�องเตรียมส่ิงของท่ีเกี่ยวข�องไปในวันตรวจ

ร�างกายตามท่ีกําหนด 

    5.3  ในขั้นตอนการเข�ารับการตรวจร�างกายและการทดสอบสุขภาพจิต ห�ามนํา

โทรศัพท4มือถือหรือเครื่องมือ และอุปกรณ4ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส4ทุกประเภทไปเด็ดขาด  หากตรวจพบทาง

คณะกรรมการแพทย4 โรงพยาบาลตํารวจ จะพิจารณาตัดสิทธิในการเข�ารับตรวจร�างกายและการทดสอบ

สุขภาพจิต 

    5.4  ให�ไปเข�ารับการตรวจร�างกายตาม วัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดในประกาศรายชื่อ

ผู�สอบผ�านข�อเขียนและให�เข�าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ประกาศผลสอบข�อเขียน) 

    5.5  กรณีท่ีเคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคในผนวก ก. และ ข. มาก�อน

และหายเป%นปกติแล�ว ให�นําประวัติและใบรับรองแพทย4เกี่ยวกับการรักษาท่ีหายเป%นปกติดังกล�าวมาย่ืน 

ในวันรายงานตัวเข�าตรวจร�างกาย เพ่ือให�ผลการวินิจฉัยการตรวจโรคหรืออาการตามท่ีกําหนดเป%นไป              

โดยถูกต�องและเพ่ือเป%นการรักษาสิทธิประโยชน4ของผู�สมัครสอบ 

6. ระเบียบในการสอบสัมภาษณH 
6.1  ในวันสอบสัมภาษณ4ทุกคนต�องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู�กับ บัตรประจําตัวประชาชน  

หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ โดยบัตรดังกล�าวนั้นต�องไม�หมดอายุและจะต�องอยู�ในสภาพท่ีสมบูรณ4

ชัดเจนท้ังรูปถ�ายและตัวอักษร เพ่ือใช�แสดงคู�กัน หากไม�มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต�ไม�สมบูรณ4ชัดเจน     

แล�วแต�กรณีจะไม�อนุญาตให�เข�าสอบ 

  
 

     /6.2  การแต�งกาย... 
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6.2  การแต�งกายของผู�เข�าสอบให�แต�งกายสุภาพ โดยให�สวมเส้ือเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว 

(ห�ามกางเกงยีนส4)  และสวมรองเท�าหุ�มส�น เป%นต�น 

6.3  ต�องมาเตรียมพร�อมในการเข�าสอบ ตามกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี โดยเคร�งครัด 

6.4  กรณีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐสูญหายให�รีบติดต�อ                    

กองอํานวยการการสอบสัมภาษณ4ก�อนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ4 ไม�น�อยกว�าครึ่งชั่วโมง 

 

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

ตรวจแล�วถูกต�อง 
 

 
                                   พันตํารวจเอก       

    

  ( อเุทน  นุ�ยพิน ) 
                                                 ผู�กํากบัการ ศนูย4ฝOกอบรม 
                                              กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ซ. 
แบบหนังสือรับรอง 

เขียนท่ี................................................ 

วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ.................... 

  ข�าพเจ�า............................................................................................................................... 
ตําแหน�ง................................................................สังกดั...............................................................................
เกี่ยวข�องเป%น................................................................................................................................................. 
กับผู�สมัคร  ขอรับรองว�าผู�สมัครชื่อ............................................................................................................... 
รหัสประจําตัวสอบ...........................................................................ซึ่งสมัครคัดเลือกเข�ารับราชการ                
เป%นข�าราชการตํารวจ เพ่ือบรรจุเป%นนักเรียนนายสิบตํารวจ  ตามประกาศกองบัญชาการศึกษา เป%นผู�มี
ความประพฤติดี ไม�เคยมีชื่อเสียงในทางเส่ือมเสีย และขอรับรองว�าผู�สมัครสอบมีวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัครทุกประการ พร�อมนี้ได�แนบสําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการหรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
(ท่ีไม�หมดอายุ) พร�อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�องมาด�วยแล�ว 
 
     (ลงชื่อ)..........................................................ผู�รับรอง 
      (.....................................................) 
     ตําแหน�ง........................................................ 
 
หมายเหตุ  ๑.   ผู�รับรองผู�สมัครต�องเป%นข�าราชการตํารวจยศร�อยตํารวจเอก หรือข�าราชการทหาร 

ระดับยศร�อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก หรือข�าราชการพลเรือนระดับ ๕ ขึ้นไป           
ซึ่งเป%นข�าราชการประจํา และต�องรับผิดชอบข�อความท่ีตนรับรองนั้นทุกประการ 
(เจ!าหน!าท่ีรฐัวสิาหกิจหรือพนักงานส,วนท!องถิ่น รับรองไม,ได!) 

              ๒.  ท่ีอยู�ของผู�รบัรองท่ีสามารถติดต�อได� 
  บ�านเลขท่ี......................หมู�....... .....ถนน..............................ตรอก/ซอย........................... 
  ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต....................................................... 
  จังหวดั..............................รหัสไปรษณีย4........................โทร. ............................................ 
 ๓.  ให�สั่งพิมพ4ในระบบอินเตอร4เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ4ตามแบบฟอร4มนี้ และให�ผู�รับรอง 

          เขียนด�วยลายมือของตนเอง 
 

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

 

 

 



ผนวก  ฌ. 
 
 
 

      แบบบันทึกข!อมูลบุคคล 

รหัสประจําตัวสอบ.............................................. 
     เลขประจําตัวประชาชน   

ข!อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู!มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยค             
                   มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท,า เพ่ือบรรจุเป-น 
                   นักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕8 
 

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

เขียนท่ี............................................ 
วันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ. .................. 

เรียน  ผู�ดาํเนนิการคดัเลือก 
ตามท่ี ข�าพเจ�าได� ย่ืนใบสมัครคัดเลือกเข�ารับราชการเป%นข�าราชการตํารวจ เพ่ือบรรจุ                  

เป%นนักเรียนนายสิบตํารวจ และข�าพเจ�าขอแจ�งข�อมูลประกอบใบสมัครเพ่ิมเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ            
และพ้ืนฐานความรู�ของข�าพเจ�าเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังต�อไปนี้ 

๑.  ชือ่ตวั..........................................................นามสกุล.................................................... 
(หากเปล่ียนชื่อหรอืนามสกลุ  ให�นําหลักฐานมาประกอบ) 
       ชื่อ – สกุล  (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................... 
  ๒.  ชือ่เล�น  ชื่อท่ีเคยใช�อยู�ก�อนเปล่ียน (ถ�ามี)..................................................................... 
  ๓.  สัญชาติปqจจุบนั...........................................สัญชาติเมื่อเกดิ.......................................... 
ศาสนา................................................. 

๔.  สมัครสอบหลักสูตร/ตําแหน�ง........................................................................................ 
  ๕.  หลักฐานทางทหาร........................................................................................................ 
  ๖.  ภูมิลาํเนาตามทะเบียนบ�านเลขท่ี...............หมู�ท่ี...............ถนน..................................... 
ตรอก/ซอย......................................ตําบล/แขวง....................................อาํเภอ/เขต..................................... 
จังหวดั...................................โทรศัพท4................................................. 
      ภูมิลําเนาท่ีอาศัยในปqจจุบันเลขท่ี.............หมู�ที่..............ถนน......................................... 
ตรอก/ซอย....................................ตําบล/แขวง.........................................อาํเภอ/เขต.................................. 
จังหวดั...................................โทรศัพท4.......................................................................................................... 
หมายเหตุ  ๑.  ให�กรอกข�อความให�ครบทุกช�อง  ในช�องท่ีประสงค4ไม�กรอกข�อมลูให�ขดีเครือ่งหมาย ( - ) 
     ๒.  ในช�องท่ีถามว�า เคยหรือไม�เคย  ให�กรอกข�อความว�า “เคย” หรอื “ไม�เคย 
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๗.  ได�แนบเอกสารและหลักฐานต�าง ๆ  ซึ่งได�ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต�องแล�วมาพร�อมนี้       
รวม....................ฉบับ  คือ 

         สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข�าราชการของบิดามารดาและภรรยา 

         สําเนาทะเบียนสมรส  (ถ�ามี) 

  ๘.  -  บิดา  (ผู�ให�กําเนดิ) 
       ชื่อเต็ม...............................................ชื่อสกุล.........................................ยังมีชวีิตอยู�/ถึงแก�กรรม 
ชื่อเดมิ (ถ�ามี)  .................................................................อาชีพ.................................................................... 
ตําแหน�ง...................................................สถานท่ีทาํงาน.............................................................................. 
ท่ีอยู�ปqจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท4......................................... 
เชื้อชาติ...................................สัญชาติเมื่อเกดิ..................................สัญชาตปิqจจุบนั................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา...............................................................................................................
(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี…………………………..…………ผลคดี................................................................... 
       -  มารดา  (ผู�ให�กาํเนดิ) 
       ชื่อเตม็.......................................ชื่อสกุล..................................ยังมีชวีติอยู�/ถึงแก�กรรม 
ชื่อเดมิ (ถ�ามี)  ................................................................อาชีพ..................................................................... 
ตําแหน�ง....................................................สถานท่ีทาํงาน.............................................................................. 
ท่ีอยู�ปqจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท4.......................................... 
เชื้อชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกดิ..................................สัญชาตปิqจจุบนั.................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพ�งข�อหา.....................................................................................................................
(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………………ผลคดี................................................................... 
       -  ภรรยาหรือสาม ี
       ชื่อเตม็......................................ชื่อเดิม (ถ�ามี)............................................................... 
ชื่อสกุลเดิม  ............................................................ชื่อสกุลปqจจุบนั............................................................. 
วัน  เดือน  ปPเกดิ..................................................ท่ีเกดิ................................................................................ 
เชื้อชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกดิ..................................สัญชาตปิqจจุบนั.................................. 
อาชีพ..................................................................ตําแหน�ง.............................................................................
สถานท่ีทาํงาน............................................................ท่ีอยู�ปqจจุบัน................................................................ 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพ�งข�อหา......................................................................................................................
(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี…………...…………………………ผลคดี................................................................... 
จังหวดัท่ีสมรส............................................................................................................................................... 
การสมรสครัง้ก�อนของผู�สมคัรและคู�สมรสอีกฝpาย......................................................................................... 
หย�า  เลิกร�าง................................................................................................................................................. 
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๙.  ประวตัิครอบครวัผู�สมคัรสอบ 

       -  พ่ีน�องร�วม – มารดา 
       (๑)  ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวข�องเป%น....................
อาชีพ............................................ตําแหน�ง................................................................................................... 
สถานท่ีทาํงาน..................................................................................................................อายุ....................ปP 
สัญชาต.ิ....................ท่ีอยู�ปqจจุบัน................................................................................................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพ�งข�อหา..................................................................................................................
(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………….……ผลคดี................................................................ 
       (๒)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข�องเป%น......................
อาชีพ............................................ตําแหน�ง................................................................................................... 
สถานท่ีทาํงาน..................................................................................................................อายุ....................ปP 
สัญชาต.ิ...................ท่ีอยู�ปqจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา............................................................................................................
(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (3)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข�องเป%น......................
อาชีพ............................................ตําแหน�ง................................................................................................... 
สถานท่ีทาํงาน..................................................................................................................อายุ....................ปP 
สัญชาต.ิ...................ท่ีอยู�ปqจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา............................................................................................................
(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (4)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข�องเป%น......................
อาชีพ............................................ตําแหน�ง................................................................................................... 
สถานท่ีทาํงาน..................................................................................................................อายุ....................ปP 
สัญชาต.ิ...................ท่ีอยู�ปqจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา............................................................................................................
(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (5)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข�องเป%น......................
อาชีพ............................................ตําแหน�ง................................................................................................... 
สถานท่ีทาํงาน..................................................................................................................อายุ....................ปP 
สัญชาต.ิ...................ท่ีอยู�ปqจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา............................................................................................................
(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………….……ผลคดี.................................................................. 
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       -  ญาต ิ (พ่ีน�องของบดิาและมารดา) 

       (1)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข�องเป%น......................
อาชีพ............................................ตําแหน�ง................................................................................................... 
สถานท่ีทาํงาน..................................................................................................................อายุ....................ปP 
สัญชาต.ิ...................ท่ีอยู�ปqจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา............................................................................................................
(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (๒)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข�องเป%น......................
อาชีพ............................................ตําแหน�ง................................................................................................... 
สถานท่ีทาํงาน..................................................................................................................อายุ....................ปP 
สัญชาต.ิ...................ท่ีอยู�ปqจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา............................................................................................................
(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (3)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข�องเป%น......................
อาชีพ............................................ตําแหน�ง................................................................................................... 
สถานท่ีทาํงาน..................................................................................................................อายุ....................ปP 
สัญชาต.ิ...................ท่ีอยู�ปqจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา............................................................................................................
(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (4)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข�องเป%น......................
อาชีพ............................................ตําแหน�ง................................................................................................... 
สถานท่ีทาํงาน..................................................................................................................อายุ....................ปP 
สัญชาต.ิ...................ท่ีอยู�ปqจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา............................................................................................................
(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (5)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข�องเป%น......................
อาชีพ............................................ตําแหน�ง................................................................................................... 
สถานท่ีทาํงาน..................................................................................................................อายุ....................ปP 
สัญชาต.ิ...................ท่ีอยู�ปqจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา............................................................................................................
(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………….……ผลคดี.................................................................. 
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๑๐.  บุคคลท่ีติดต�อด�วยเสมอหรือให�การสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม�ใช�             
ผู�รับรอง  ญาติ  ผู�บังคับบัญชา หรือนายจ�าง) 
       (๑)  ชื่อ...................................นามสกุล............................เกี่ยวข�องเป%น.......................
อาชีพ..............................................ตําแหน�ง................................................................................................. 
สถานท่ีทาํงาน............................................................................................................................................... 
       (๒)  ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข�องเป%น........................
อาชีพ..............................................ตําแหน�ง................................................................................................. 
สถานท่ีทาํงาน............................................................................................................................................... 
       (๓)  ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข�องเป%น........................
อาชีพ..............................................ตําแหน�ง................................................................................................. 
สถานท่ีทาํงาน............................................................................................................................................... 
  ๑๑.  การศึกษา 
         (๑)  จบมัธยมศึกษาตอนต�นโรงเรียน.......................................................................... 
เข�า...............................ออก...................................ผลการศึกษา………………………………………………………….. 

       (๒)  จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท�าโรงเรียน..................................................... 
เข�า...............................ออก...................................ผลการศึกษา………………………………………………………….. 

       (๓)  จบอาชวีะศกึษา  สถานศึกษา............................................................................ 
เข�า...............................ออก...................................ผลการศึกษา………………………………………....………………. 

       (๔)  จบอุดมศึกษาหรอืเทียบเท�า  สถานศึกษา.......................................................... 
เข�า..............................ออก....................................ผลการศึกษา………………….………………………………………. 

       (๕)  แขนงพิเศษอืน่ ๆ  ............................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
  ๑๒.  ปqจจุบนัประกอบอาชพี....................................ตําแหน�ง............................................. 
สถานท่ีทาํงาน............................................................................................................................................... 
ถนน......................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต............................................. 
จังหวดั......................................................โทรศัพท4....................................................................................... 
และได�รบัเงนิเดือน ................................................................................................................................บาท   
ใครเป%นหวัหน�าหรือผู�บงัคับบัญชา................................................................................................................. 

๑๓.  ประกอบการงานอื่นๆ  .............................................................................................. 
สถานท่ีทาํงาน............................................................................................................................................... 
ถนน..................................ตาํบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต................................................ 
จังหวดั................................................โทรศัพท4...................................รายได� (ถ�ามี)...................................... 
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๑๔.  ประวตัิการรบัราชการ หรือการทํางานท่ีผ�านมา (ถ�าเคยรับราชการ หรอืทํางาน
มาแล�ว หลายแห�ง  ให�ระบทุุกแห�งตามลําดับก�อนหลัง) 
         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม....................................................................................... 
ชนิดของงาน..........................................................เงนิเดอืน.......................................................................... 
วัน  เดือน  ปPที่เข�ารับราชการหรอืงานท่ีทํา................................................................................................... 
ชื่อผู�บังคบับญัชาหรือนายจ�าง........................................................................................................................ 
เหตุทีอ่อก...................................................................................................................................................... 
  ๑๕.  ความรู�พิเศษหรอืความสามารถพิเศษ......................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
  ๑๖.  ถ�าทํางานในสํานักงานอื่นนอกจากงานราชการ เคยถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดใน        
ทางงาน อย�างใดหรือไม�................................................................กี่ครั้ง.......................................................... 
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม�อย�างไร..................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
  ๑๗.  ถ�ารับราชการ เคยถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวนิัยตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบ 
ข�าราชการหรือไม�............................กี่ครั้ง...........................เมื่อใด...........................................ถูกลงโทษ
หรือไม�อย�างไร............................................................................................................................................... 
  ๑๘.  เคยถูกกล�าวหาหรือถกูฟRองว�ากระทําผิดอาญาหรอืไม�....................กีค่รั้ง................... 
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด..................................................................... 
ถูกลงโทษหรอืไม�อย�างไร............................................................................................................................... 
(ถ�าหากได�รับการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอย�างอื่นรวมท้ังฐานละเมิดอํานาจศาล        
ก็ให�ระบุได�ด�วย) 
  ๑๙.  เคยถูกศาลส่ังพิทักษ4ทรัพย4ตามพระราชบัญญัติล�มละลายหรอืไม�............................... 
เมื่อใด............................................................................................................................................................ 
เหตุใดจึงไม�ต�องคําพิพากษาให�ล�มละลาย...................................................................................................... 
  ๒๐.  เคยต�องคําพิพากษาให�ล�มละลายหรือไม�.................................................................... 
เมื่อใด....................................................พ�นคดแีล�วหรือยัง............................................................................ 
ถ�าพ�นแล�วเมื่อใด............................................................................................................................................ 
  ๒๑.  เคยถูกฟRองร�องในคดแีพ�งหรือไม�.....................................กี่เรื่อง.................................. 
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด..................................................................... 
ศาลพิพากษาอย�างไร..................................................................................................................................... 
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๒๒.  เป%นหรือเคยเป%นหนี้สนิผู�ใดจนได�ช่ือว�าเป%นผู�มีหนีสิ้นล�นพ�นตัวหรือไม�........................ 
...................................................................................................................................................................... 
  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยาเสพติดให�โทษประเภทใดหรือไม�................................................... 
ถ�าเคยประเภทใด.......................................................................................................................................... 
  ๒๔.  เป%นหรือเคยเป%นสมาชกิในองค4การหรือสมาคมหรอืสโมสรในอดตีบ�างหรือไม�
..................สถานท่ีตั้ง.................................................................................................................................... 
ออกจากองค4การหรือสมาคมหรือสโมสรนัน้หรอืไม�  เมือ่ใด  เพราะเหตุใด................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
  ๒๕.  เป%นหรือเคยเป%นกรรมการพรรคการเมือง  สมาชกิพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ี 
ในพรรคการเมอืงใดหรือไม�....................................ชื่อพรรคการเมือง............................................................ 
สถานท่ีตั้ง...................................................................................................................................................... 
  ข�าพเจ�าขอรับรองว�า  ข�อความท่ีกล�าวข�างต�นนี้ เป%นความจริงทุกประการและมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีสมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 
 
 
      (ลงชื่อ)  ....................................................ผู�สมัคร 
                 (.................................................) 

 
คําเตือน 

  ๑)  ผู�สมัครจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว�าเป%นผู�มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต�องกรอกรายละเอียดต�างๆ  ในข�อมูลประกอบใบสมัคร
พร�อมท้ังย่ืนและแสดงหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วนทุกช�อง  ในกรณี “ไม�เคย” หรือ “ไม�มี”             
ให�เขียนว�า “ไม�เคย” หรือ “ไม�มี” ห�ามใช�การ  “   -    ” ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัคร
จะถูกตัดสิทธิในการเป%นผู�สอบได� หากมีกรณีปลอมหรือใช!หลักฐานปลอมไปแสดงต,อเจ!าหน!าที่จะถูก
ดําเนินคดีอาญาจนถึงท่ีสุด 
  ๒)  การปกปUดข�อเท็จจริงจะถือว�าเป%นผู�ขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ตํารวจแห�งชาติ         
พ.ศ.2547  หรือ กฎ ก.ตร. ว�าด�วยคุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามของการเป%นข�าราชการตํารวจ 
พ.ศ.๒๕๔๗ แล�วแต�กรณี 
 
 
 


