
 

 

   

 

 
 
 

ประกาศต ารวจภูธรภาค 5             
   เรื่อง   รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย            
              หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. ๒๕60 

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

ด้วยส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ได้มอบหมายให้ ต ารวจภูธรภาค 5 ด าเนินการรับสมัคร    และ
คัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า 
เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2560   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๒ (1) วิธีการคัดเลือก และข้อ ๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ     เป็น
ข้าราชการต ารวจ ของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคล    เพ่ือบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ      ว่าด้วยประมวล
ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 11 การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 กอปรกับ
อนุมัติส านักงานต ารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ท้ายหนังสือ ส านักงานก าลังพล ด่วนที่สุด ที่ 
๐๐๐๙.๑๖1/8557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และอนุมัติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ลงวันที่ 17 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา    ด่วนที่สุด ที่ 0034.521/2784 ลงวันที่ 
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ให้ ต ารวจภูธรภาค 5 ด าเนินการ          รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้
มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือ
บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจโดยใช้การคัดเลือกด้วยวิธีสอบ  จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร 
ต าแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจ าศูนย์ฝึกอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ             

โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจ รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.1 ขั้น 13 
(3,070 บาท) จ านวน 250 อัตรา  โดยเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ ในสังกัดต ารวจภูธรภาค 5              
เรียกว่า สายปูองกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.1 

โดยผู้ ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ                
ตามที่ก าหนด มีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ปี 6 เดือน เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
ข ้าราชการต ารวจชั ้นประทวน ยศส ิบต ารวจตร ี ด ารงต าแหน่ง  ผู ้บ ังค ับหมู ่ สายงานปฏ ิบ ัต ิการ                          
ปูองกันปราบปราม ในสังกัดกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 5 รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 19  (10,760 
บาท) 

 
 

/๒.  คุณสมบัติท่ัวไป... 



 

 

-2- 
 

  ๒.  คุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
๒.๑  เปน็บุคคลภายนอก เพศชาย   

๒.2  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์นับถึงวัน                    

ปิดรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที ่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560) โดยต้องเป็นผู ้ที ่เกิดระหว่างวันที่                    

9 ธันวาคม พ.ศ. 2533  ถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542                                           

๒.3  ร่า งกายต้องสูง ไม่น้อยกว่า  ๑๖๐ เซนติ เมตร  และรอบอกไม่น้อยกว่า                    

๗๗ เซนติเมตร    

2.4  มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข.                 

ท้ายประกาศนี้ 

๒.5  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ ประกาศนียบัตรจาก

สถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

๒.6 วุฒิการศึกษาที ่ใช้ในการสมัครคัดเลือกดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษา            

ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้

รับรองไว้แล้ว  

 2.7  ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้ 

2.7.1 ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการ            

ทหารหรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) 

         2.7.2  ผู้ที่มีอายุครบ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2560 และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็น

ทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) ตามขั้นตอนทางทหาร ในปี พ.ศ. 2561 

    ๒.7.3 ผู ้ที ่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารที่ไม่ได้เข้ารับ                 

การตรวจเลือกทหารตามก าหนด  

ส าหรับผู้ที ่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที ่มีอายุระหว่าง                

18 ปี  ถึง 19 ปี  (ในปี พ.ศ. 2560) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9)  และ

ยังไม่ ได้ ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ ารับการตรวจเลือก เพื่ อ เข้ารับราชการทหาร หรือผู้ ที่ เป็นทหาร                  

กองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจ าการ (พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ในวันที่                   

1 เมษายน พ.ศ. 2561 สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้ 

 
/2.8 ผู้สมัคร... 
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 2.8 ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิการ
เป็นผู้มีคุณวุฒคิรบถ้วนในการสมัคร หรือสิทธิในการได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ให้แตกต่างไปจากที่
ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการประสานกับ
สถานศึกษา ที่ได้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จมาแล้วหรือไม่ ตาม
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2.9 ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการต ารวจยังไม่ถึง 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2.10 ส าหรับผู้ที่เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิสมัครสอบ        

ตามประกาศรับสมัครนี้ 
๒.11 พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด  ๆทางราชการไม่รับสมัครสอบและ

ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และระเบียบ              
ที่เกี่ยวข้อง  

 ๓.  วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร  หน่วยรับสมัคร และก าหนดการที่ควรทราบ 

               ๓.๑ วิธีการสมัคร ต ารวจภูธรภาค 5  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตโดยให้เข้าระบบ
อินเตอร์ เน็ ต เว็บไซต์  www.policeadmission.org โดยตรง (ห้ ามผ่ าน www.google.com)  ตั้ งแต่ วั นที่            
29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ยกเว้น วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560                    
(วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบด าเนินการ                        
คือ ต ารวจภูธรภาค 5 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เลขท่ี 145 หมู่ 13 ถนนล าปาง-เชียงใหม่  ต าบลปง
ยา งคก  อ า เภ อห้ า ง ฉั ต ร  จั ง ห วั ด ล า ป า ง  5 2 1 9 0  ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์  0 -5 4 8 2 -9 8 8 2  
www.policetraining5.com 

ทั้งนี้ผู้ที่สมัครตามประกาศของต ารวจภูธรภาค 5 นี้แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบ    ตาม
ป ร ะ ก า ศ ร ับ ส ม ัค ร ใ น ห น ่ว ย ง า น อื ่น ข อ ง ส า น ัก ง า น ต า ร ว จ แ ห ่ง ช า ต ิ ( ป ร ะ ก า ศ ร ับ ส ม ัค ร                                 
ของต ารวจภูธรภาค 1 – 4, 6 – 9, กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)) และ
กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการพร้อมกันในขณะนี้ได้อีก 

๓.๒ ขั้นตอนการสมัคร 
 ๓.๒.1 อ่านและท าความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกและขั้นตอน  การ

กรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนท าการกรอกใบสมัคร โดยเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัคร เนื่องจากผู้สมัครหนึ่งคนสามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัคร
ได้ด าเนินการสมัครจนเสร็จสิ้นในทุกขั้นตอนแล้ว ระบบการรับสมัครจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้อีกต่อไป ยกเว้น 
ในกรณีที่รูปถ่ายและหรือบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครไม่ถูกต้องและหรือไม่ชัดเจน จะอนุญาตให้
เปลี่ยนแปลงรูปถ่ายและหรือบัตรประจ าตัวประชาชนได้ภายในระยะเวลาตามที่เจ้าหน้าที่ได้ประสานและก าหนดให้
ด าเนินการเท่านั้น ซึ่งภายในระยะเวลาดังกล่าว หากผู้สมัครยังไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและหรือชัดเจนตามที่
ได้รับการประสานอาจจะถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียน 

 
/๓.๒.2  การเข้าระบบ… 
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 ๓.๒.2  การเข้าระบบเพื่อสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org  ให้
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (อ่านรายละเอียดตามข้อ 3.2.2 (1) – (9) ให้เข้าใจชัดเจนก่อนเริ่มกรอกข้อมูล
การสมัคร)             

(๑) เข้าระบบเพ่ืออ่านประกาศรับสมัครให้เข้าใจในสาระส าคัญ  ตามที่ก าหนด
โดยเฉพาะในเรื่อง ๑) คุณสมบัติต่างๆ ของผู้สมัคร ๒) คุณวุฒิการศึกษา 3) หน่วยที่ประสงค์สมัครสอบ 

(2)  ให้เตรียมรูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด ๑ นิ้วเท่านั้น หน้าตรงไม่สวมหมวก              
และแว่นตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๑ รูป และบัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับ
จริง) เท่านั้น (ใช้บัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ แทนไม่ได้) เพ่ือน ามาสแกนลงในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร                 
และให้ตรวจความถูกต้องชัดเจนของรูปถ่ายและบัตรประจ าตัวประชาชนภายหลังการสแกนก่อนเริ่มกรอกข้อมูล                   
การสมัครในขั้นตอนต่อไป กรณีรูปถ่ายไม่ถูกต้องตามก าหนด และหรือบัตรประจ าตัวประชาชนไม่สมบูรณ์
ชัดเจน/หมดอายุ อาจถูกพิจารณาตัดสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ให้อ่านและท าความเข้าใจ                  
ให้ครบถ้วนทั้งหมด 

(3)  การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนี ยบัตร วิชาชีพ หรื อ เทียบ เท่ า  เพื่ อบรรจุ เป็นนัก เรี ยน                     
นายสิบต ารวจ พ.ศ.  ๒๕60  ครั้งนี้  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ก าหนดให้สมัครและคัดเลือก                       
ในหน่วยงานต่างๆ พร้อมกันทั่วประเทศ (หน่วยที่เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนนายสิบต ารวจ               
ตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้) ดังนั้น กรณีที่เข้าระบบการรับสมัครและกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร
ผู้สมัครจึงต้องตัดสินใจให้ถูกต้องในการเลือกสมัครกับหน่วยงานตามความต้องการ ซึ่งเม่ือสอบได้             
จะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจประจ าในหน่วยฝึกต่างๆ ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ก าหนด แต่ภายหลังส าเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการแต่งตั้ง เป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน                
ในหน่วยงานตามที่สมัครเอาไว้ ซึ่งจะเป็นไปตามที่ก าหนด ในข้อ ๑ ของประกาศรับสมัครนี้ และผู้สมัครจะต้อง
เข้าสอบข้อเขียนและทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ณ สถานที่ตามที่หน่วยสอบที่ผู้สมัครได้เลือกสมัคร
สอบเอาไว้ก าหนด ดังนั้นจึงต้องพิจารณาและตัดสินใจให้ถูกต้อง 

(4) เข้าระบบเพ่ือกรอกข้อมูลการสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่อง               
ตามท่ีก าหนด ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด (    ) 

(5)  สแกนรูปถ่ายและบัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) ของผู้สมัครสอบที่
เตรียมไว้ตามข้อ (2) (โดยไม่ต้องใช้กระดาษวางรองรูปในเครื่องสแกนเนอร์) เข้าระบบโดยน าไปวางไว้ในบริเวณ                      
ตามที่ก าหนดในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร รายละเอียดขั้นตอนการสแกนให้ศึกษาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ใน
หมวดการสแกนรูปถ่าย บัตรประจ าตัวประชาชนและตรวจสอบให้ถูกต้องตามท่ีก าหนด 

(6)  ตรวจสอบข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนส่งข้อมูลการสมัคร เนื่องจากเมื่อส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้วจะแก้ไขข้อมูลการ
สมัครที่กรอกอีกไม่ได้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนด จะถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียน 
จึงควรต้องกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องทุกอย่างด้วยตนเอง 

 
/(7)  ส่งข้อมูล... 
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(7)  ส่งข้อมูลการสมัครเข้าระบบ ตามข้อ (6) แล้ว ให้สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม การ
ช าระเงินที่ธนาคาร ภายหลังด าเนินการทันที 

(8) น าแบบฟอร์มช าระเงิน ไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุก
สาขาทั่วประเทศ  ภายใน 3 วัน  นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน  ทั้งนี้ 
ผู้สมัครสอบทุกคนต้องช าระเงินแยกเป็น 2 รายการ  ดังนี้  1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 550 บาท           2) 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมธนาคาร จ านวน ๓๐ บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ     โดย
ก าหนดให้ผู้ที่ส่งข้อมูลการสมัครใน ๓ วันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 6, 7 และ 8 ธันวาคม พ.ศ. 
2560) จะช าระเงินได้อย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560) (วันปิดรับสมัคร)   ก่อนเวลาปิด
รับช าระเงินของธนาคารกรุงไทย (สาขาธนาคารอาจให้บริการปิดการรับช าระเงินไม่พร้อมกัน)   ทั้งนี้ การสมัคร
สอบจะมีผลสมบูรณ์เม่ือผู้สมัครได้ช าระเงินที่ธนาคารเรียบร้อยและได้ด าเนินการตามข้อ (9) ส่วน
ก าหนดเวลาในการสมัครสอบของผู้สมัครให้ถือ วัน เวลา ที่ช าระเงินที่ธนาคารเป็นเกณฑ์ 

ทั้งนี้ หลังจากส่งข้อมูลการสมัครตามข้อ (6) แล้ว ให้ผู้สมัครตรวจสอบ
สถานะผู้สมัครทางระบบอินเตอร์ เน็ตได้ ทันทีจากหน้าแรกของเว็บไซต์  หรือในกรณีที่ ได้ช าระเงิน                        
ที่ ธนาคารแล้ว  สามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงินได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ เช่นเดียวกัน                      
ภายหลังช าระเงินแล้วอย่างน้อย 1 วัน (ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันถัดไปหลังจากวันช าระเงิน)               
หากพบว่ามีสถานะยังไม่ได้ช าระเงิน ให้รีบติดต่อสาขาธนาคารที่ท าการช าระเงินโดยด่วน ภายในวันที่               
13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิการสมัครสอบครั้งนี้  

(9) หลังจากด าเนินการตามข้อ (8) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561  เป็นต้น
ไป ให้ผู้สมัครเข้าระบบอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง แล้วกรอกเลขประจ าตัวประชาชนเพ่ือสั่งพิมพ์                     บัตร
ประจ าตั วสอบ (ระบบจะออกเลขประจ าตั วสอบ 9 หลักให้ โดยอัตโนมัติ )  รายละเ อียดการให้                                     
รหัสประจ าตัวสอบ ตามผนวก ง. ท้ายประกาศนี้ โดยให้ใช้กระดาษ A4 สีขาว ในการพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบและให้
น าบัตรประจ าตัวสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียนคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน โดยในขั้นต้น
ยังไม่ต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ มายังหน่วยรับสมัครทั้งสิ้น 

(10) กรณีท าบ ัตรประจ าต ัวสอบส ูญหาย ( ก ่อนสอบข้อ เข ียน )                         
ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org แล้วเลือกปุุมพิมพ์ใบสมัคร โดยกรอก              
เลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ (ใช้กระดาษ A4 สีขาว) ออกมาเช่นเดียวกับ              
ตอนที่สมัครในครั้งแรกโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ในกรณีเข้าระบบอินเตอร์เน็ตและมีปัญหาไม่สามารถ   เข้า
ระบบการรับสมัครได้  หรือกรณีมีปัญหาด้านการเข้าระบบต่างๆ ให้เข้าเว็บไซต์ www.policeadmission.org               
แล้วเลือกปุุมสารพันปัญหา เพ่ือศึกษาขั้นตอนด าเนินการหรืออ่านค าแนะน า และหากไม่สามารถเข้าระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือท าการกรอกข้อมูลการสมัครได้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระบบการรับสมัครได้ที่ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖97 0999 กด 1 กด 101 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.30 นาฬิกา ทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ ส่วนกรณีท่ีไม่เข้าใจในสาระส าคัญ ของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 
5 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5482 9882 

 
/การสมัครสอบ… 
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การสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้  ไม่มีกรณีการให้สิทธิในการ               
ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามหนังสือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิได้รับคะแนน
เพิ่มเป็นพิเศษ แต่อย่างใด  

การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์                          
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นหากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้น            
ไม ่ถ ูกต ้องตามประกาศร ับสมัคร และมีความผิดฐ านแจ ้งความอัน เป ็น เท ็จต ่อ เจ ้าพน ักงาน                          
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

กรณีผู้สมัครที่ได้เข้าระบบการรับสมัครและสมัครสอบตามประกาศ รับ
สมัครนี ้ เพื ่อเจตนาเป็นการทดลองสอบข้อเขียนหรือเจตนาอื ่นใด โดยมิได้ม ีค ุณสมบัต ิทั ่วไป                    
หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครก าหนด อาจถือว่าเป็นผู้มีความผิด            
อาญาฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหรืออาจส่อไปในทางร่วมขบวนการทุจริตการสอบ 

การสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบได้อ่าน รับทราบ              
และเข้าใจรายละเอียดในประกาศรับสมัครฉบับนี้และผนวกท้ายประกาศทุกประการ จะน าเอามาเป็นข้ออ้าง
ในภายหลังว่าไม่ทราบและไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่ได้อย่างเด็ดขาด  และถือว่า
ผู้สมัครได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศ               รับ
สมัครนี้ทุกประการ   
 ๓.3  ก าหนดการส าคัญท่ีควรทราบ 

3.3.1 ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และ
ผังที่นั่งสอบ ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะต้องนั่งสอบข้อเขียน ณ สถานที่ตามที่หน่วยสอบก าหนดตามประกาศเท่านั้น โดยจะแยก
ประกาศเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

 (1) ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่    
สอบข้อเขียน ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policetraining5.com 

และ www.policeadmission.org 
 (2) ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบ

ข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 ทางอินเตอร์เน็ต   
เว็บไซต์ www.policetraining5.com และ www.policeadmission.org  และท่ีสถานที่สอบข้อเขียน 

๓.3.2  สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา ๑3.30 - 
๑๖.๓๐ นาฬิกา (ให้ผู้มาสอบเข้าห้องสอบ เวลา 11.30 – 13.15 นาฬิกา เท่านั้น) 

๓.3.3  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสม          
กับต าแหน่ง (รอบสอง) เรียงตามล าดับคะแนน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ 
www.policeadmission.org  โดยประกาศดังกล่าวจะแจ้งก าหนดการ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดต่างๆ เพ่ือ
ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 
/(1) รายงานตัว… 
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(1) รายงานตัว ยื่นหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม รายละเอียด ตามผนวก จ., ซ. 
และ ฌ ท้ายประกาศนี้ วัดขนาดร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา  
   (2) ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (วิ่ ง 1,000 เมตร, ว่ ายน้ า             
25 เมตร, ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น 50 เมตร)  

  (3) ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต โดยแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ 
รายละเอียดตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้ 
   (4) ประกาศรายชื่อผู ้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในวันที่ 5 มีนาคม                           
พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเฉพาะที่มีเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดในหมายเหตุ ผนวก ก. และ 
ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้  จึงจะสามารถน ามายื่นประกอบกับเรื่องอุทธรณ์ผลการตรวจของแพทย์โรงพยาบาล
ต ารวจได้ ระหว่างวันที่  6 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
   (5) สอบสัมภาษณ์   

๓.3.4 ประกาศรายชื่อผู้ ได้รับคัดเลือกและผู้ ได้รับคัดเลือกส ารอง เรียงตาม           
ล าดับคะแนน ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policetraining5.com         

และ www.policeadmission.org และท่ีศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5                                
อนึ่ง ก าหนดการต่างๆ รวมทั้งข้อแนะน าและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ                

การปฏิบัติในการสอบ ผู้สมัครจะอ้างภายหลังว่าไม่ทราบก าหนดการในขั้นตอนใดๆ ไม่ได้ ต้องหมั่นตรวจสอบจากทาง
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policetraining5.com  และ www.policeadmission.org อยู่เสมอ 

 ๔.  เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก 
ผู้สมัครจะสมัครสอบได้เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้นและเข้าระบบการรับสมัคร                

เพ่ือสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียว โดยก าหนดให้สมัครได้ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ของ
ส า นัก ง านต า ร วจแห่ง ช าติแ ต่ เ พีย งหน่วย ง า น เ ดีย ว  ( หน่ว ยที ่ เ ปิด ร ับสมัค รและคัด เ ลือ ก                        
นักเรียนนายสิบต ารวจตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้) ทั้งนี้จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนข้อมูลใดๆทั้งสิ้น ภายหลังจากที่
ส่งข้อมูลการสมัครแล้ว  ฉะนั้นผู้สมัครที่ประสงค์จะรับราชการในสังกัดต ารวจภูธรภาค 5 ให้เลือกสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครของต ารวจภูธรภาค 5 เท่านั้น  ส่วนค่าธรรมเนียมสอบ ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตและ
ค่าธรรมเนียมธนาคารจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัคร                 ที่จะต้องศึกษา
ข้อมูลและท าความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครและคัดเลือกในแต่ละขั้นตอนการสมัครให้ชัดเจน เพ่ือจะได้
เตรียมความพร้อมและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนตามประกาศนี้ก่อนการสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้อง
รับผิดชอบข้อความในใบสมัครและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างๆ ตรงตาม        ที่ประกาศรับ
สมัครจริง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มาด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการสอบหรือมีคุณสมบัติ
ต่างๆ หรือหลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศรับสมัครก าหนด จะถูกพิจารณา   ตัดสิทธิในการเป็นผู้
ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกส ารอง แล้วแต่กรณี และหากมีกรณีปลอมเอกสารหรือน าเอาเอกสารปลอมมา
ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

 
/๕. วิชาที่ใช้… 
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 ๕.  วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก  มีดังนี้ 

      ข้อสอบแบบปรนัย  ๔ ตัวเลือก  จ านวน  ๑5๐ ข้อ  ๑๕๐ คะแนน 
    5.1 ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน 
      5.๑.1 ความสามารถทั่วไป       จ านวน    30   ข้อ 
      5.1.๒ ภาษาไทย        จ านวน    ๒๕   ข้อ 
       5.๑.๓ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)         จ านวน    30   ข้อ 
     5.๑.๔ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    จ านวน    ๒5   ข้อ 
     5.๑.๕ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้      จ านวน    20   ข้อ 
      5.๑.6 สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
                จ านวน    20   ข้อ 
    5.2 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
     5.2.1  ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย แบ่งการทดสอบเป็น 2 กลุ่ม                  
ตามประเภทต่างๆ  ดังนี้ 
              (1)  กลุ่มที่ 1  วิ่ง – ว่ายน้ า 
                       (2)  กลุ่มที่ 2  ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น  

     5.2.2  การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต 
     5.2.3  สอบสัมภาษณ์   
      5.2.4  การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ  

 รายละเอียด  ตามผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี้ 
ทั้งนี้ ก าหนดให้ผู้สมัครทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียนก่อน โดยให้เฉพาะ ผู้ที่

ผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้วเท่านั้น เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งตามจ านวนที่ผู้ด าเนินการคัดเลือก
ก าหนด 

 ๖.  เกณฑ์การตัดสิน  การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบ 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง   

6.1  เกณฑ์การตัดสินในการทดสอบความรู้ความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน และ
การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยจะเรียงล าดับ
จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าในแต่ละ
วิชาเรียงตามล าดับวิชาที่สอบในผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่   ข้อ ๑.๑ จนถึง ๑.6 เป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนในทุกวิชาเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ช าระเงิน  สมัครสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้า
เวลาสมัครสอบพร้อมกันให้ใช้วิธีจับฉลาก   โดยจะประกาศรายชื่อให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ิง – ว่ายน้ า, ยืนกระโดดไกล, ว่ิงเก็บของ และว่ิงระยะสั้น) สอบ
สัมภาษณ์) ตามที่ก าหนดรวม  จ านวน   450  คน 

 
 

/๖.2  การทดสอบ… 
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๖.2 การทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง เป็นไปตามที่ก าหนด ในผนวก ฉ.              
ท้ายประกาศนี้  ถ้าไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ถือว่าสอบไม่ผ่าน 

ในกรณีที่มีผู้สอบผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือมีคุณสมบัติ                     
ที่เกี่ยวข้องไม่ครบตามจ านวนที่ประกาศรับสมัคร ผู้ด าเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความเหมาะสม          
โดยอาจจะด าเนินการเรียกผู้สอบผ่านข้อเขียนในล าดับถัดลงไปตามจ านวนที่ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนด  
เพื่อให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งเพิ่มเติมก็ได้ 

กรณีที่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง             
กับการด าเนินการคัดเลือก เห็นว่าผู้ เข้าสอบข้อเขียนรายใด มีพฤติการณ์อยู่ ในข่ายต้องสงสัย                       
ส่อไปในทางทุจริตหรือมีส่วนร่วมกับกระบวนการทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน อาจถูกเรียกตัวมาทดสอบหรือ
ด าเนินการโดยวิธีอ่ืนใดตามที่เห็นสมควรภายหลังวันสอบข้อเขียนได้ และหากสรุปได้ว่าการเข้าสอบของผู้ใด
เป็นไปโดยทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตหรือมีส่วนร่วมกับขบวนการทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน หรือในกรณีที่
ไม่มาเข้าทดสอบเพิ่มเติมตามก าหนดจะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้เข้าสอบและให้หมดสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้ 
โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้                  

ส่วนในกรณีที่มีการทุจริตการสอบหรือส่อไปในทางทุจริตการสอบ ไม่ว่าจะเป็น   ใน
ขั้นตอนการสมัครคัดเลือก การสอบข้อเขียน       หรือในขั้นตอนอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกนี้                   
ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกรายงานให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกทราบ  เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิก               
การสอบครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาใดหรือการสอบขั้นตอนใด   ที่เกิดการ
ทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร โดยให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกที่ได้รับมอบอ านาจจากส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ รายงานพร้อมมีความเห็นเสนอผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ   เพื่ออนุมัติหลักการให้ยกเลิก
การสอบ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้หากอนุมัติให้มีการยกเลิกการสอบ  ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกประกาศแจ้งให้
ผู้สมัครคัดเลือกทราบ 

๗.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก 
ผู้ ได้รับคัดเลือกจะต้องผ่านการทดสอบตามวิธีการคัดเลือกที่ก าหนดตามข้อ ๕               

ทุกขั้นตอนและเป็นผู้ที่มีผลการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งตามที่ก าหนดอยู่ ในเกณฑ์ผ่าน               
โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก จ านวน 1 บัญชี และรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส ารอง จ านวน 1 บัญชี      จากผู้
ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๖.1 และ 6.2 โดยเรียงลงมาตามล าดับจนครบตามจ านวนที่
ก าหนด ส าหรับบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส ารองจะใช้ในการรับสมัครและคัดเลือกเฉพาะการสอบครั้งนี้เท่านั้น 
ตามท่ีก าหนดในข้อ 8 
      ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด 

 
/8.  เงื่อนไข… 
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  ๘.  เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง 
๘.๑  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้ได้รับคัดเลือกที่เป็นข้าราชการ

จากส่วนราชการอ่ืนหรือพนักงานของรัฐ หากผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการหรือพนักงาน        ของรัฐดังกล่าว 
จะต้องลาออกจากหน่วยงานสังกัดเดิมก่อน เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ      โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ 
เป็นพิเศษมิได ้

๘.๒  การบรรจุและแต่งตั้ง การเลือกต าแหน่ง และการรับอัตราเงินเดือน 
๘.๒.๑  ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจชั้นพลต ารวจ รับ

อัตรา เง ิน เดือน ระดับ  พ . ๑ ขั ้น  ๑3 (3 ,07๐ บาท)  หรือ เป็น ไปตามระเบียบ และ/หรือค าสั ่ง                             
ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด ด ารงต าแหน่ง รองผู้บังคับหมู่  ประจ าสถานฝึกอบรมต ารวจตามที่            
ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด โดยมีระยะเวลาฝึกอบรม ๑ ป ี6 เดือน 

๘.๒.๒  ตามข้อ ๘.๒.๑ เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะน าผลคะแนนการสอบของ
การฝึกอบรมมาจัดล าดับเพ่ือเข้าเลือกต าแหน่งตามหน่วยงาน ในสังกัดต ารวจภูธรภาค 5 หรือตามที่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติก าหนด  โดยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวนระดับชั้นยศสิบต ารวจตรี  
ด ารงต าแหน่งผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการปูองกันปราบปราม รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.๑              ขั้น 19 
(10,760 บาท)  

๘.๓  กรณีมีผู้สละสิทธิในการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจหรือไม่มารายงานตัวเพ่ือ
รับการบรรจุตามระยะเวลาที่ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนดหรือมีเหตุที่ไม่อาจเข้ารับการฝึกอบรมได้ หรือในกรณี
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หรือกรณีอ่ืนใดไม่ครบถ้วน       ตรงตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศรับสมัคร หรือกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องภายหลังจากที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับ
คัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกส ารอง จะเลื่อนผู้ที่ได้รับคัดเลือกในล าดับส ารองตามล าดับมาทดแทนจนครบจ านวน  
และเมื่อมีค าสั่งบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจ (นักเรียนนายสิบต ารวจ) แล้ว ยังมีผู้สละสิทธิหรือมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ได้อีกแล้วแต่กรณี จะไม่เลื่อนผู้ได้รับคัดเลือกในล าดับส ารองมาทดแทนอีกและถือเป็นการเสร็จสิ้นการ
สอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

๘.4  การด าเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร คุณสมบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่
เกี่ยวข้องก่อนบรรจุเข้ารับราชการต ารวจ ต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 80 วัน แต่เพ่ือสิทธิประโยชน์ของผู้สอบได้ใน
การได้เข้ารับราชการต ารวจโดยเร็ว  จึงก าหนดให้ด าเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร คุณสมบัติอ่ืนที่
เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการต ารวจ แล้วแต่กรณี หรือ          การตรวจสอบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับประวัติทางคดีอาญาและพิจารณาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอัน
ดีว่าเป็นผู้ไม่เหมาะสมเข้ารับราชการต ารวจ และหากปรากฏภายหลังว่า            ผู้ได้รับคัดเลือกรายใดมี
คุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งหรือกรณีอ่ืนใดไม่ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครหรือไม่
ถูกต้องตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับที่ก าหนดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้ และ
หากได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ หรือแต่งตั้งไปแล้ว          จะถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยต้น
สังกัด 

 
 

/9. เบ็ดเตล็ด... 
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  9.  เบ็ดเตล็ด 
๙.๑ ต ารวจภูธรภาค 5 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด าเนินการคัดเลือกในรูปคณะกรรมการทุก

ขั้นตอน  โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความโปร่งใส ความเสมอภาคและความเป็นธรรม ทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอน
การด าเนินการสอบได้ก าหนดมาตรการปูองกันการทุจริตไว้อย่างรอบคอบ รัดกุม จึงไม่มีผู้ ใดสามารถ               
ให้ความช่วยเหลือให้สอบได้ อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ หาก
พบเห็นการกระท าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือทราบว่ามีผู้ใดกระท าการทุจริตดังกล่าว ให้รีบแจ้ง       ศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5  ทราบโดยด่วนที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5482 9882  เพ่ือจะได้ด าเนินการ        ตาม
ระเบียบและกฎหมาย   

ส่วนกรณีที ่มีเหตุสงสัยหรือจะหารือเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการด าเนินการ                  
รับสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ ให้ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ ฝุายอ านวยการ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5  
หมายเลขโทรศัพท์ 054 829882 

๙.2  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน และการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งให้
เป ็น ไปตามผนวก ช .  ท ้ายประกาศนี ้ และหากตรวจพบว ่า ผู ้ใ ดปฏ ิบ ัต ิผ ิด ไปจากระ เบ ียบฯนี้                       
ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม จะถูกตัดสิทธิจากการเข้าสอบหรือจะถือว่าสอบไม่ผ่านทุกขั้นตอน แล้วแต่กรณี         
และหากมีผู้กระท าการทุจริตในการสอบจะด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน 

ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกที่ทุจริตการสอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบ             
เข้ารับราชการมาก่อนหรือในครั้งนี้ จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการต ารวจหรือ
เข้ารับราชการอื่นใดได้อีกตลอดไป 

๙.3 ด้วยปรากฏว่าในการสอบข้อเขียนครั ้งที ่ผ่านมา มีผู ้ระบายร หัสชุดข้อสอบ        
ในกระดาษค าตอบผิดพลาดเป็นจ านวนมาก ท าให้เสียสิทธิในการสอบ จึงให้ระมัดระวังและตรวจสอบ     การ
ระบายรหัสชุดข้อสอบให้ถูกต้อง ตามรายละเอียดและตัวอย่างในผนวก ช. ท้ายประกาศนี้ 

9 .4 ต ารวจภูธรภาค 5 ขอสงวนสิทธิการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เ พ่ิมเติม 
รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการยกเลิกประกาศขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งหมด          
ในระหว่างการด าเนินการคัดเลือกครั้งนี้ ได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และความจ าเป็นหรือ            
เป็นไปตามที่ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนดและขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีความจ าเป็นและต้องการก าลังพล ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีต าแหน่งและอัตราเงินเดือนในการบรรจุและแต่งตั้งเพ่ิมเติม อาจประกาศเพ่ิมจ านวน                
อัตรารับสมัครได้ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติอนุมัติอัตราเพ่ิมเติมภายหลังจากการประกาศรับสมัครนี้แล้วได้
ในทุกขั้นตอน 

 
 

/๙.5 ประกาศต่าง ๆ... 



 

 

 



 

 

ผนวก ก. 
  หน้า ๑ ใน ๒ หน้า 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 5  ลงวันที่     24   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
-------------------------------------------- 

ผู้สมัครสอบที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก าหนด           
ดังนี้ 

๑.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
๒.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓.  ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
๔.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
๕.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน                   

ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น 
๖.  ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๗.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๘.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๙.  ไม่เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
1๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๗  หรือกฎหมายอื่น 
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือกฎหมายอื่น 
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
๑๓. ถ้าเป็นผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ต้องลงบัญชี   

ทหารกองเกิน (ตามเกณฑ์อายุที่ก าหนด) ตามกฎหมายนั้นแล้ว 
14. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในข้อผูกพันกับการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ  รับ

ราชการทหาร (ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร) ดังนี้ 
   1)  ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกอง
ประจ าการ (ทหารเกณฑ์) 

2)  ผู ้ที ่มีอายุครบ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2560 และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก              
เป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) ตามขั้นตอนทางทหาร ในปี พ.ศ. 2561 

3)  ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก ทหาร
ตามก าหนด 

 
 

  /ทั้งนี้... 



 

 

ผนวก ก. 
  หน้า 2 ใน 2 หน้า 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 5  ลงวันที่     24      พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 

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

ส าหรับผู ้ที ่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั ้นปีที ่ 3 ขึ ้น ไป (รด.) หรือผู ้ที ่มีอายุระหว่าง                

18 ปี  ถึง 19 ปี  (ในปี พ.ศ. 2560) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9)  และ

ยังไม่ ได้ ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ ารับการตรวจเลือก เพื่ อ เข้ารับราชการทหาร หรือผู้ ที่ เป็นทหาร                  

กองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจ าการ (พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ในวันที่                   

1 เมษายน พ.ศ. 2561 สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้ 

๑5. ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖) 
๑6. ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี 
๑7. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น  ไฝ  ปาน  รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย    

ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด 
๑8. ไม่เป็นโรคหรืออาการใด  ตามผนวก ข. ท้ายประกาศนี้ 

หมายเหตุ 1.  ผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจวินิจฉัยเป็นที่สุด 
2.  กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา จะต้อง ช าระ
เงินตามที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก าหนด เป็นจ านวนเงิน 100 บาท และกรณี           ที่มี
สิทธิเข้ารับการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต จะต้องช าระเงินตามที่ส่วนราชการ            
ที่เกี่ยวข้องก าหนด (เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 2,500 บาท) โดยทั้งสองกรณี จะไม่มีสิทธิเรียก
เงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 

      พลต ารวจตร ี  
 (อุดม    พรหมสุรินทร์) 

                                           ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
 
 
 
 
 

 



 

 

ผนวก ข. 
  หน้า 1 ใน 12 หน้า 
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ผู้สมัครสอบต้องไม่เป็นโรคหรืออาการ  ดังนี้ 
๑.  ร่างกายผิดปกติ  หรือพิกลรูป  หรือพิการ 

๑.๑  ศีรษะและหน้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด 
๑.๒  รูปวิปริตต่าง ๆ (MALFORMATION)  ของริมฝีปาก  หรือ จมูก เช่น ปาก หรือ จมูกแหว่ง   
       ริมฝีปากแบะ เชิด หรือหุบไม่ลงจนน่าเกลียด 
๑.๓  ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน 
๑.๔  แขนขา 
       ๑.๔.๑  ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน 
       ๑.๔.๒  โค้งเข้าหรือโค้งออก 

        ๑.๔.๓  บิดเก 
๑.๕  มือหรือเท้า 
       ๑.๕.๑  บิดเก 

        ๑.๕.๒  นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน 
       ๑.๕.๓  นิ้วมือหรือนิ้วเท้า มีจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ 

        ๑.๕.๔  นิ้วบิดเกและท างานไม่ถนัด 
        ๑.๕.๕  ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน 
        ๑.๕.๖  มือหรือเท้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด 

๒.  กระดูกและกล้ามเนื้อ 
๒.๑  ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนท าให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้ 

 ๒.๒  ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ  
 ๒.๓  ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
 ๒.๔  คอเอียงหรือแข็งทื่อ  เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ 
 ๒.๕  กระดูกสันหลังคด  หรือโกง หรือแอ่น 
 ๒.๖  เท้าปุก  ( CLUB  FOOT )  

๒.๗  กระดูกอักเสบ ( OSTEOMYELITIS ) 
๒.๘  กระดูกหัก  ต่อไม่ติด  หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป 
๒.๙  กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ                                        

 
 /๓.  ผิวหนัง… 



 

 

ผนวก ข. 
  หน้า 2 ใน 12 หน้า 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 5  ลงวันที่     24    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 

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

๓.  ผิวหนัง 
๓.๑  โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อ่ืน 
๓.๒  แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา 
๓.๓  เนื้องอก (NEOPLASM)  ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ห้าเซนติเมตรขึ้นไป 
๓.๔  คนเผือก 

๔.  ตา หู คอ จมูก 
๔.๑  ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด 
๔.๒  ต้อกระจก 
๔.๓  แผลเป็นที่ตาหรือกระจกตาด าขุ่น  จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า 
๔.๔  ลูกตาสั่น 
๔.๕  หนังตาตก  หรือหนังตาม้วนออกนอก  หรือหนังตาม้วนเข้าใน 
๔.๖  หนังตาแหว่งจนเสียรูป 
๔.๗  หนังตาปิดไม่สนิท 
๔.๘  ถุงน้ าตาอักเสบเรื้อรัง 
๔.๙  ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาด าเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร 
๔.๑๐  ตาโปนจนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด 
๔.๑๑  ต้อหิน 
๔.๑๒  ช่องหนังตา  (PALPEBRAL  FISSURE)  กว้างไม่เท่ากันจนดูน่าเกลียด 
๔.๑๓  เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกท้ังหมด 
๔.๑๔  หูหนวกหรือไม่ได้ยินตามปกติพิกัด 
๔.๑๕  แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๔.๑๖  หูน้ าหนวกมีหนองเรื้อรัง 

๕.  ฟัน 
๕.๑  ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
๕.๒  มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซี่ 
๕.๓  ไม่มีฟันเกินกว่าห้าซี่  เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว 
๕.๔  เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน 
๕.๕  การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเค้ียวอาหารหรือท าให้รูปลักษณ์ของใบหน้า 
       เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด 

 
/๖.  ระบบหัวใจ... 
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๖.  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
๖.๑  หัวใจเต้นเร็วกว่าหนึ่งร้อยสิบครั้งต่อนาที  หรือช้ากว่าสี่สิบห้าครั้งต่อนาที  หรือมี เอ.วี.บล้อค      

                 ( A.V.BLOCK )  หรือเต้นผิดปกติชนิดออร์คิวล่าร์ไฟบริลเลชั่น  หรือออร์คิวล่าร์  ฟลัตเตอร์ 
๖.๒  ความดันเลือดสูงกว่า  ๑๔๐/๙๐  มิลลิเมตรปรอท 
๖.๓  ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ 
๖.๔  หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ 
๖.๕  หัวใจพิการแต่ก าเนิด 
๖.๖  หัวใจวายและมีเลือดคั่ง 
๖.๗  เสียงของหัวใจ  ( รั่ว/ตีบ )  ผิดปกติ  ( ORGANIC MURMUR ) 
๖.๘  อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่ 
๖.๙  หลอดเลือดด าขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ  ขา  หรือแขน  ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด 

๗.  ระบบหายใจ 
๗.๑  หลอดลมอักเสบเรื้อรัง 
๗.๒  ถุงลมโปุงพอง 
๗.๓  มีน้ า  หรือหนอง  หรือลม  ในช่องเยื่อหุ้มปอด 
๗.๔  วัณโรคปอดในระยะอันตราย 
๗.๕  โรคหืด 
๗.๖  ปอดอักเสบ 

8. ระบบทางเดินอาหาร 
 8.1  ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคล า 
 8.2  ตับแข็ง 
 8.3  ฝีที่ตับ 
 8.4  ดีซ่าน 
 8.5  ท้องมาน 
 8.6  รูแผลเรื้อรังจากฟีสตูลา หรือไซนัสที่ผนังหน้าท้อง 
 8.7  ไส้เลื่อนทุกชนิด 
 8.8  ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด 
 8.9  ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของล าไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก 
 8.10 ฝีคัณฑสูตร 

 
/๙.  ระบบทางเดิน ... 
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๙.  ระบบทางเดินปัสสาวะ  อวัยวะสืบพันธุ์  รวมทั้งกามโรค 
๙.๑  ไตหรือกรวยไต  อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง 
๙.๒  นิ่วที่ไตหรือท่อไต 
๙.๓  องคชาติถูกตัดหรือขาด 
๙.๔  ถุงน้ าท่ีลูกอัณฑะ 
๙.๕  ลูกอัณฑะอักเสบ  หรือท่ออสุจิอักเสบ 
๙.๖  กามโรค 
๙.๗  กะเทย  ( HERMAPHRODISM ) 
๙.๘  ฝังมุกท่ีอวัยวะเพศ 
๙.๙  หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ 
๙.๑๐  ลูกอัณฑะไม่ลงถุง  ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว 

๑๐. ระบบจิตประสาท 
๑๐.๑  โรคจิต  ( PSYCHOSIS )  ทุกประเภท 
๑๐.๒  โรคประสาทอย่างรุนแรง 
๑๐.๓  เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่าง 
๑๐.๔  ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม 
๑๐.๕  อัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ 
๑๐.๖  โรคลมชัก  ( EPILEPSY ) 

๑๑.  เบ็ดเตล็ด 
 ๑๑.๑  โรคคอหอยพอกเป็นพิษ  ( THYROTOXICOSIS ) 
 ๑๑.๒  โรคเก๊าท์ 
 ๑๑.๓  โรคอ้วนพีจากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ  ( MYXEDEMA ) 
 ๑๑.๔  เบาหวาน 
 ๑๑.๕  ร่างกายโตผิดปกติ  ( ACROMEGALY ) 

๑๑.๖  โรคอ้วนพี ( OBESITY )  ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย  ( BODY MASS INDEX )   
         ตั้งแต่สามสิบห้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรข้ึนไป 
๑๑.๗  โรคของเลือด  และอวัยวะก่อก าเนิดเลือด  ( DISEASES OF BLOOD AND BLOOD  
         FORMING ORGANS )  ผิดปกติอย่างถาวร  และอาจเป็นอันตราย 

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

         ๑๑.๘.๒  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
         ๑๑.๘.๓  โรคคุดทะราด  หรือรองพ้ืน  ( YAWS ) 
         ๑๑.๘.๔  โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง  ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 

          ๑๑.๘.๕  โรคเอดส์ 
 ๑๑.๙  เนื้องอก 

         ๑๑.๙.๑  เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่ 
         ๑๑.๙.๒  เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด 

๑๒.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
๑๓.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
๑๔.  โรคหรืออาการอ่ืนใด  ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ                
       เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการต ารวจ 

หมายเหตุ       1. โรคหรืออาการดังกล่าวตาม ผนวก ข. ข้อ 1 - 14 เป็นไปตามที่คณะกรรมการ แพทย์
โรงพยาบาลต ารวจเป็นผู้ก าหนด ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการ
ต ารวจ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 2. การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ ผู้ท่ีไม่เป็นโรคหรืออาการ
ตามที่ก าหนดไว้ ถือว่าผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่ก าหนดไว้ ถือว่าไม่ผ่านและ   ผลการตรวจร่างกาย
จากคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด 
 3. กรณีผู้สมัครสอบที่จะมาเข้ารับการตรวจร่างกายตามก าหนดและเป็นผู้ที่เคยมีประวัติการ
รักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคหรืออาการในผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้ มาก่อน  และหายเป็น
ปกติแล้วก่อนถึงก าหนดการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ  ตามการคัดเลือก
ครั้งนี้ ให้น าประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติก่อน วันตรวจร่างกายดังกล่าว แล้ว
น ามายื่นในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพื่อให้ผลการวินิจฉัย    การตรวจโรคหรืออาการตามก าหนด เป็นไป
โดยถูกต้องและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง 
 4. ส าหรับผู้ที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกายให้ด าเนินการยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน
ระยะเวลาที่การประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายก าหนดไว้เท่านั้น (ตามข้อ 3.3.3 (4)) โดย
คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจจะรับเรื่องอุทธรณ์เฉพาะกรณีผู้สมัครสอบที่มีหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการ
รักษาโรคหรืออาการดังกล่าวที่หายเป็นปกติแล้ว ก่อนถึงก าหนดตรวจร่างกายตามหมายเหตุข้อ 3 แต่ไม่ได้น ามา
ยื่นในขั้นตอนการตรวจร่างกายตามก าหนดในข้อ 3 ข้างต้น เท่านั้น ส่วนกรณีที่คณะกรรมการแพทย์
โรงพยาบาลต ารวจจะเรียกตัวผู้อุทธรณ์มาตรวจเพิ่มเติมหรือไม่ เป็นอ านาจของคณะกรรมการแพทย์เป็นผู้
พิจารณา  ทั้งนี้ หากก าหนดให้มีการตรวจร่างกายหรือตรวจอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติมเพื่อน าผลการตรวจมา
ประกอบการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ดังกล่าว ผู้สมัครสอบจะต้องเป็น     ผู้ช าระเงินค่าใช้จ่ายตามที่
โรงพยาบาลต ารวจก าหนดในทุกกรณี 
 5. คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ ไม่รับผลการตรวจจากสถาบันการแพทย์อ่ืนใดและ
ไม่รับผลการตรวจใดๆ ที่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจเป็นผู้ตรวจ             
ในชว่งท่ีหน่วยสอบก าหนดระยะเวลาไว้ในการตรวจร่างกายของการคัดเลือกครั้งนี้ 

 
 

/6. รายละเอียด... 
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6. รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจร่างกายเพิ่มเติมคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ  ใน
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 

๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ 
1.1 ศีรษะและหน้าผิดรูปดูจนน่าเกลียด 

    ๑.๒  รูปวิปริตต่าง ๆ (MALFORMATION)  ของริมฝีปาก  หรือ จมูก             
    เช่น ปาก หรือ จมูกแหว่ง ริมฝีปากแบะ  เชิด  หรือหุบไม่ลง 
 -  รวมถึงความผิดปกติชนิดเพดานโหว่ 
    ๑.๓  ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน  
                  - การขยับของคอหรือไหล่ หากเป็นน้อยขยับได้ปกติ ให้ถือว่า ผ่าน 
                                      - หากเป็นมาก เห็นชัดเจนและขยับได้ไม่เต็มที่ ก้ม เงย หมุนเอียงคอ 
    ขยับไหล่ยกได้ไม่สุด เกาหลังได้ไม่ถึงกลางหลัง ให้ถือว่า ไม่ผ่าน  
     ๑.๔  แขน ขา 
                     ๑.๔.๑  ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน 
                  - ขายาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๒ เซนติเมตร และเดินกะเผลกชัด    
   วัดโดยนอนวัดจากสะดือไปยังตาตุ่มด้านในทั้ง ๒ ข้าง ต้องนอนตัวตรง
   ไม่บิดเอียง 
                     - แขนยาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจาก
     กระดูกหัวไหล่  (Acromion) ถึงปลายนิ้วกลาง ขณะที่ข้อไหล่หุบเข้า         
     และข้ออ่ืนอยู่ในท่ากลาง (Neutral Zero Position)  
                                ๑.๔.๒  โค้งเข้าหรือโค้งออก  
         - เข่าโค้งออก เข่าโกง ประมาณความกว้าง ๔ นิ้ วมือ                
   (7 - 8 เซนติเมตร)  ยืนตรง  ฝ่ามือ ๔ นิ้ว สอดผ่านได้   
           - เข่าชิด ปลายเท้าจะห่าง ( Valgus Knee ) หากห่างกัน
     เกิน ๔ นิ้วมือ (7 - 8 เซนติเมตร) ที่ตาตุ่มด้านใน         
              - แขนคอก ( Cubitus Varus ) 
     1.4.3 บิดเก      
    ๑.๕  มือหรือเท้า 
                                ๑.๕.๑  บิดเก 
      - โดยดูจากการท างานของมือและเท้า มือก าแบ กระดกข้อมือ             
     ท าวันทยหัตถ์ไม่ได้ 
 

/๑.๕.2  นิ้วมือหรือ... 
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                                ๑.๕.2  นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน 
                                ๑.๕.3  นิ้วมือหรือนิ้วเท้า มีจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ 

     ๑.๕.๔  นิ้วบิดเกและท างานไม่ถนัด  
               - โดยดูจากการท างานของมือและเท้า มือก าแบ กระดก 
     ข้อมือ ท าวันทยหัตถ์ไม่ได้ 
     ๑.๕.5  ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน  
                              ๑.๕.๖  มือหรือเท้าผิดรูป 
         - กรณีเดินแบะอย่างหนึ่ง และเท้าแบนไม่มี อุ้งเท้า   
   ซึ่งเป็นแบบติดแข็ง  (Rigid type)   

   ๒.  กระดูกและกล้ามเนื้อ 
             ๒.1  ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนท าให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้ 
    2.2  ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ 
    2.3  ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
    2.4  คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ 
             ๒.๕  กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น 
             - Scoliosis ใช้การยืน ก้มตัว ให้ล าตัวขนานกับพ้ืน แลว้ดูว่าหลังบิดนูน
    ขึ้นผิดปกติหรือไม่  
            - กรณีเอกซเรย์ หากพบ Scoliosis ที่มีมุมมากกว่าหรือเท่ากับ 15 องศา  
    ให้ถือว่าไม่ผ่าน 
    2.6  เท้าปุก (CLUB FOOT) 
    2.7  กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS) 
    2.8  กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป 
    2.9  กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ 
   3.  ผิวหนัง 
    3.1  โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อ่ืน 
           - รวมถึงเนื้องอกเล็กๆ เป็นปุุมๆ ที่ผิวหนัง (MOLLUSCUM  
    CONTAGIOSUM) 
           - กรณีแผลเป็น (คีลอยด์) ไฝ ปาน รอยสัก ตามสว่นต่างๆ ของร่างกาย 
    รวมกันมีขนาดเกิน 16 ตารางเซนติเมตร 
    3.2  แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา 

3.3 เนื้องอก... 
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 3.3  เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ห้า
เซนติเมตรขึ้นไป 

    3.4  คนเผือก 

   4.  ตา หู คอ จมูก 
๔.๑  ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด 
๔.๒  ต้อกระจก 
๔.๓  แผลเป็นที่ตาหรือกระจกตาด าขุ่น  จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า 
๔.๔  ลูกตาสั่น (Nystagmus) 
๔.๕  หนังตาตก  หรือหนังตาม้วนออกนอก  หรือหนังตาม้วนเข้าใน 
๔.๖  หนังตาแหว่งจนเสียรูป 
๔.๗  หนังตาปิดไม่สนิท 
๔.๘  ถุงน้ าตาอักเสบเรื้อรัง 
๔.๙  ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาด าเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร 
๔.๑๐  ตาโปนจนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด 
๔.๑๑  ต้อหิน 
๔.๑๒  ช่องหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันและความกว้าง
ต่างกันมาก 
๔.๑๓  เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกท้ังหมด 
๔.๑๔  หูหนวกหรือไม่ได้ยินตามปกติพิกัด 
๔.๑๕  แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๔.๑๖  หูน้ าหนวกมีหนองเรื้อรัง 

5.  ฟัน 
5.1  ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

          -  ฟันผุตั้งแต่ 5 ซี่ขึ้นไป 
๕.๒  มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซี่ 
๕.๓  ไม่มีฟันเกินกว่าห้าซี่  เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว 
๕.๔  เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน 

 

/๕.๕.  การขบฟัน... 
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๕.๕  การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเคี้ยวอาหารหรือท าให้รูปลักษณ์ของ
ใบหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด 

  ๖.  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
๖.๑  หัวใจเต้นเร็วกว่า 110 (หนึ่งร้อยสิบ) ครั้งต่อนาที  หรือช้ากวา่ 45 (สีส่ิบห้า) 
ครั้งต่อนาที  หรือมี เอ.วี.บล็อค (AV BLOCK) หรือเต้นผิดปกติชนิด                
เอเทรียลไฟบริลเลชั่นหรือเอเทรียลฟลัตเตอร์ 
๖.๒  ความดันเลือดสูงกว่า  ๑๔๐/๙๐  มิลลิเมตรปรอท 
๖.๓  ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ 
๖.๔  หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ 
๖.๕  หัวใจพิการแต่ก าเนิด 
๖.๖  หัวใจวายและมีเลือดคั่ง 
๖.๗  เสียงของหัวใจ  ( รั่ว/ตีบ )  ผิดปกติ  ( ORGANIC MURMUR ) 
๖.๘  อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่ 
๖.๙  หลอดเลือดด าขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน  ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด 

๗.  ระบบหายใจ 
๗.๑  หลอดลมอักเสบเรื้อรัง 
๗.๒  ถุงลมโปุงพอง 
๗.๓  มีน้ า  หรือหนอง  หรือลม  ในช่องเยื่อหุ้มปอด 
๗.๔  วัณโรคปอดในระยะอันตราย 
        - พบความผิดปกติของภาพรังสีปอดทุกระยะ 
๗.๕  โรคหืด 
๗.๖  ปอดอักเสบ 
        - ผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการแพทย์ 
โรงพยาบาลต ารวจ 

8. ระบบทางเดินอาหาร 
8.1  ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคล า 
8.2  ตับแข็ง 
8.3  ฝีที่ตับ 
8.4  ดีซ่าน 
8.5  ท้องมาน 
8.6  รูแผลเรื้อรังจากฟีสตูลา หรือไซนัสที่ผนังหน้าท้อง 
8.7  ไส้เลื่อนทุกชนิด 
8.8  ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด 

 
/๘.๙.  ทวารหนักอักเสบ… 
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8.9  ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของล าไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก 
8.10 ฝีคัณฑสูตร 

                    ๙.  ระบบทางเดินปัสสาวะ  อวัยวะสืบพันธุ์  รวมทั้งกามโรค 

๙.๑  ไตหรือกรวยไต  อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง 

        - ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (ALBUMIN) หรือน้ าตาล 

๙.๒  นิ่วที่ไตหรือท่อไต 

๙.๓  องคชาติถูกตัดหรือขาด 

๙.๔  ถุงน้ าท่ีลูกอัณฑะ 

๙.๕  ลูกอัณฑะอักเสบ  หรือท่ออสุจิอักเสบ 

๙.๖  กามโรค 

๙.๗  กะเทย  ( HERMAPHRODISM ) 

๙.๘  ฝังมุกท่ีอวัยวะเพศ 

- ให้รวมถึงฉีดหรือท าสิ่งผิดธรรมชาติที่อวัยวะเพศ 

- ให้รวมถึงการฉีดสารน้ ามันหรือสารสังเคราะห์อื่นใด เข้าไปในอวัยวะ

อ่ืนใดในร่างกาย 

๙.๙  หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ 

- ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว 

๙.๑๐  ลูกอัณฑะไม่ลงถุง  ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว 

๑๐. ระบบจิตประสาท 

๑๐.๑  โรคจิต ( PSYCHOSIS ) ทุกประเภท 

๑๐.๒  โรคประสาทอย่างรุนแรง 

๑๐.๓  เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่าง 

๑๐.๔  ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม 

๑๐.๕  อัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ 

๑๐.๖  โรคลมชัก ( EPILEPSY ) 

 

/๑๑.  เบ็ดเตล็ด… 
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๑๑.  เบ็ดเตล็ด 

๑๑.๑  โรคคอหอยพอกเป็นพิษ ( THYROTOXICOSIS )  

- ให้ใช้การตรวจทางคลินิกและประวัติการรักษา โดยไม่จ าเป็นต้องเจาะ

Thyroid Function Test เว้นแต่หากอาการไม่ครบ ให้ยืนยันผลการวินิจฉัย          

ด้วยการเจาะ Thyroid Function Test ได้ 

๑๑.2  โรคเก๊าท์ 

๑๑.๓  โรคอ้วนพีจากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ  ( MYXEDEMA ) 

- รวมถึง เต ้านมผิดปกติในผู ้ช าย  (  Gynecomastia )  และ                 

ความผิดปกติต่างๆ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางฮอร์โมนทางร่างกาย 

๑๑.4  เบาหวาน 

๑๑.๕  ร่างกายโตผิดปกติ  ( ACROMEGALY ) 

๑๑.๖  โรคอ้วนพี (  OBESITY )  ซึ ่ง ม ีด ัชน ีความหนาของร ่า งกาย                  

( BODY MASS INDEX ) ตั้งแต่สามสิบห้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป 

๑๑.๗  โรคของเลือด และอวัยวะก่อก าเนิดเลือด ( DISEASES OF BLOOD 

AND BLOOD FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย          

- โรคโลหิตจาง (Anemia) มีฮีโมโกลบินน้อยกว่า 9 g/dl ในผู้หญิง

    และน้อยกว่า 10 g/dl ในผู้ชาย  หรือ 

- ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง ( CBC ) พบความผิดปกติของ

ลักษณะเม็ดเลือดแดง ( Abnormal Red Blood Cell Morphology) 

ขนาดของเม็ดเลือดแดง (MCV) น้อยกว่า 60 fl ทั้งนี้ให้อยู่ในการวินิจฉัย 

ของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ 

 

/๑๑.๘  โรคติดเชื้อ... 

 

 



 

 

ผนวก ข. 
  หน้า 12 ใน 12 หน้า 
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๑๑.๘  โรคติดเชื้อ  หรือโรคเกิดจากปาราสิต 
๑๑.๘.๑  โรคเรื้อน  ( LEPROSY ) 
๑๑.๘.๒  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
๑๑.๘.๓  โรคคุดทะราด หรือรองพ้ืน  ( YAWS ) 
๑๑.๘.๔  โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง  ซึ่งไม่สามารถ
รกัษาให้หายขาดได้ 
๑๑.๘.๕  โรคเอดส์ 

๑๑.๙  เนื้องอก 
๑๑.๙.๑  เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่ 
๑๑.๙.๒  เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด 

๑๒.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
๑๓.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
๑๔.  โรคหรืออาการอ่ืนใด  ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ                
เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการต ารวจ 
 

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

 

 
ตรวจแล้วถูกต้อง 

     พลต ารวจตร ี  
 (อุดม    พรหมสุรินทร์) 

                                         ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
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หน่วยที่เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ 
1) ต ารวจภูธรภาค 1 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1 เลขที่ 5 หมู่ 2 ต าบลหนองยาว อ าเภอเมือง จังหวัด

สระบุรี 18000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3622 5225  www.policetraining1.org 

2) ต ารวจภูธรภาค 2  ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 2 เลขที่ 102 หมู่ 8 ต าบลบ้านสวน       
อ า เ ภ อ เ ม ือ ง  จ ัง ห ว ัด ช ล บ ุร ี  2 0 0 0 0  ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศ ัพ ท ์ 0  3 8 2 7  8 2 0 1 
www.policetraining2 .com                     

3) ต ารวจภูธรภาค 3 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 3 เลขที่ 41 หมู่ 13 ถนนสุรนารายณ์          
ต าบลจอหอ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4437 1388 - 9  
www.policetrainp3.com 

4) ต ารวจภูธรภาค 4 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4  เลขที่ 272 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ          
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4346 5739 หมายเลขโทรสาร 
0 4346 5745  www.training.p4.police.go.th  

5) ต ารวจภูธรภาค 5  ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เลขท่ี 145 หมู่ 13  ถนนล าปาง-เชียงใหม่        
ต าบลปงยางคก อ า เภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 52190  หมายเลขโทรศัพท์ 0  5482 9882,                      
0 5482 9600  www.policetraining5.com 

6) ต ารวจภูธรภาค 6 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6  เลขที่ 837 หมู่ 10 ต าบลนครสวรรค์ตก  
อ า เ ภ อ เ ม ือ ง  จ ัง ห ว ัด น ค ร ส ว ร ร ค ์  6 0 0 0 0  ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศ ัพ ท ์ 0  5 6 2 2  2 2 5 1  
www.policetrainingschool6.com 

7) ต า รวจภูธ รภาค  7  ที ่  ศูนย์ฝึกอบรมต า รวจภูธ รภาค  7  เลขที่  109 ถนนข้า งวัง   
ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 หมายเลขโทรศัพท์  0 3425 4312  
www.school.police7.go.th 

8) ต ารวจภูธรภาค 8  ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 8  เลขที่ 101 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล           
ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 หมายเลขโทรศัพท์ 0  7740 542๓-๕  
http://school8.education.police.go.th 

9) ต ารวจภูธรภาค 9 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 9   ถนนสุขยางค์ ต าบลสะเตง อ าเภอ
เ ม ือ ง ย ะ ล า  จั ง ห วั ด ย ะ ล า  9 5 0 0 0  ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์  0  7 3 2 1  2 8 7 0  
http://training.sochoto.police.go.th 

/10) ศูนย์ปฏิบัติการ… 
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๑0) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เลขที่ 1279 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  

10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2279 8250-9, 0 279 9520-34,  0 2278 8000 www.bpp.go.th 
11) กองบัญชาการต ารวจนครบาล  ที่ กองบัญชาการต ารวจนครบาล ที่ศูนย์ฝึกอบรม 

กองบัญชาการต ารวจนครบาล 323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์               
0 2280 5187  http://metro.police.go.th 

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

 
ตรวจแล้วถูกต้อง 

      พลต ารวจตรี    
 (อุดม   พรหมสุรินทร์) 

                                        ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
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รายละเอียดการให้รหัสประจ าตัวสอบแก่ผู้สมัครสอบ 

ตัวอย่าง รหัสประจ าตัวสอบ  (รหัสประจ าตัวสอบ ๙ หลัก แยกเป็น เลข ๒ หลักแรก คือ หน่วยสอบ                
เลขหลักที่ ๓ – ๔  คือ รหัสสายสอบ  และเลข ๕  หลักหลัง  คือ กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์ก าหนดให้
ผู้สมัครแต่ละคน)   

 

 

 

 

    
 

 --------------------------------- 
ตรวจแล้วถูกต้อง 

       พลต ารวจตรี  
 (อุดม   พรหมสุรินทร์) 

                                        ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 

หน่วยสอบ รหัสหน่วยสอบ 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  

บช.ตชด. 12 นสต.1  
บช.น. 13 นสต.1, นสต.2 และนสต.3  

หน่วยสอบ ภ.๓ 
สายสอบ นสต.1 

กลุ่มตัวเลขท่ีระบบคอมพิวเตอร์
ก าหนดให้ผู้สมัครแต่ละคน 

หน่วยสอบ บช.น. 
สายสอบ นสต.3 

หน่วยสอบ ภ.9 
สายสอบ นสต.1 

กลุ่มตัวเลขท่ีระบบคอมพิวเตอร์
ก าหนดให้ผู้สมัครแต่ละคน 

กลุ่มตวัเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์
ก าหนดให้ผู้สมัครแต่ละคน 
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การยื่นหลักฐานเอกสาร 

เอกสารฉบับจร ิงและหลักฐานต่างๆ ที ่ ได ้ร ับการประกาศรายชื ่อ เป็นผู ้สอบผ่านข้อเข ียนและ                  
ให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (รอบสอง) ต้องน ามาแสดงและย่ืนกับเจ้าหน้าที่  ดังนี้ 

1.  บัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ีไม่หมดอายุ) พร้อมส าเนา  จ านวน 5 ฉบับ 
2.  ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอ่ืนที่ใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ทางราชการออกให้ 

พร้อมส าเนา  จ านวน 5 ฉบับ   
3.  ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้องมีข้อความระบุการ

ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร พร้อมส าเนา  จ านวน 5 
ฉบับ 

4.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมส าเนา  จ านวน 5 ฉบับ และหากเป็น
ภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาท่ีส าเร็จก็ได้  จ านวน 5 ฉบับ 

5.  หลักฐานอ่ืนๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมส าเนา  จ านวน 5 ฉบับ 
6.  หนังสือรับรอง ตามผนวก ซ. ท้ายประกาศนี้  จ านวน ๑ ฉบับ (ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและ

สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับรอง  จ านวน ๑ ฉบับ  
7.  แบบบันทึกข้อมูลบุคคล ( ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและสั ่งพิมพ์แบบฟอร์มท้าย

ประกาศรับสมัคร) เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเอง ตามผนวก ฌ. ท้ายประกาศนี้  จ านวน 1 ฉบับ 
8.  หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมส าเนา จ านวน 5 ฉบับ  แยกเป็น 

8.๑  ทหารกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือส าคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุด
ประจ าตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.๘ 

8.๒  ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร             
ให้ใช้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.๔๓) ส าหรับ       
ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก (อายุยังไม่ถึง 20 ปี ในปี พ.ศ. 2560 หรือที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทางทหาร          
ในปี พ.ศ. 2562) ให้ใช้ใบส าคัญ (แบบ สด.๙)  ส่วนผู้ที่ครบเกณฑ์จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทางทหาร  ใน
เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 หรือผู้ที่ได้ใช้สิทธิผ่อนผันแล้ว หรืออยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือเข้า
รับราชการทหาร ไม่รับสมัครสอบ 

 
 

/8.๓  ผู้ส าเร็จ… 
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8.๓  ผู ้ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้ 

1) หนังสือส าคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจ าตัวทหารกองหนุน

ประเภทที่ ๑ หรือ 

2) หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้ส าเร็จการฝึก         วิชา

ทหาร  ชั้ นปี ที่  ๓  ขึ้ น ไป  โดยมี หลั กฐ านประทับวั นขึ้ นทะ เบี ยน เป็ นทหารกองประจ าการและ                       

เลขเครือ่งหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือส าคัญนั้นแล้ว 

ในกรณีหนังสือประจ าตัวแสดงวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น  ยังไม่มีหลักฐานประทับ               

วันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการ และเลขเครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑               

ให้มีหนังสือรับรองจากผู ้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ ้นไปที่มีหน้าที ่เกี ่ยวกับการน าปลดเป็นกองหนุน                    

ประเภทที่ ๑ เป็นผู้รับรองว่าอยู่ระหว่างด าเนินการน าปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่กัน 

หลักฐานตามข้อ 1 – 5 และข้อ 8 (8.1 – 8.3) ต้องน าหลักฐานฉบับจริงไปแสดง           

ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับที่น ามายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนา

ถูกต้อง” และลงลายมือชื่อไว้ ส าหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่ จะไม่รับผิดชอบ   

ส าหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผู้สมัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่ ถือเป็นเอกสิทธิของ ต ารวจภูธรภาค 5  ที่

จะด าเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร 

  ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่น าหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดหรือ       

ยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

  ก าหนดการยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ตามที่ระบุข้างต้นในผนวกนี้ จะประกาศพร้อมกับ                    

การประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

 

/ผู้สมัครสอบ… 
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ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป    และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง พร้อมทั้งยื่นและ        แสดง
หลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่
มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้ได้รับคัดเลือก     หรือผู้ได้รับคัดเลือก
ส ารอง แล้วแต่กรณี และหากมีการตรวจพบว่ามีการน าเอกสารปลอมมายื่นต่อเจ้าหน้าที่          จะต้องถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 

     พลต ารวจตรี   
 (อุดม   พรหมสุรินทร์) 

                                          ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
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วิธีการคัดเลือก 
วิชาที ่ใช้การสอบข้อ เขียน ข้อสอบแบบปรนัย  4 ตัว เลือก จ านวน 150 ข้อ 150 คะแนน                           
ใช้เวลาท าข้อสอบ 3 ชั่วโมง 

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน  มีรายละเอียดวิชาที่สอบ  ดังนี้ 
๑.๑  ความสามารถทั่วไป       จ านวน   30   ข้อ 

ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจ านวน โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทาง
สังคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอ่ืนที่เหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
อ ุป ม าอ ุป ไม ย  อน ุก ร ม แล ะม ิต ิส ัม พ ัน ธ ์ ค ว าม ส าม า รถ ใ นก า ร ค ิด เ ช ิง จ า น ว น  ป ร ะก อบ ด ้ว ย                     
คณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ได้แก่ การค านวณขั้นพ้ืนฐาน เปอร์เซ็นต์  ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์                     
การแก้สมการและอสมการ เซต ตรรกศาสตร์ และสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหา
ค่ากลาง และการวัดการกระจาย 
 ๑.๒  ภาษาไทย        จ านวน   ๒๕   ข้อ 

  ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน              
การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยค า ส านวน การใช้ค าให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์             
และความนิยม การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ                
การพิจารณาเลือกใช้ภาษา ในงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ  
 ๑.๓  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)     จ านวน   30   ข้อ 

  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพ่ือจับใจความ (Reading  Comprehension) ค าศัพท์ (Vocabulary) 
โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็น
ต้น 
 ๑.๔  ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   จ านวน   ๒5   ข้อ 

  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสา รข้อมูล           
ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ 
 ๑.๕  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้      จ านวน   20   ข้อ 
 ทดสอบความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน ที่ประชาชนควรรู้  
 ๑.6  สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จ านวน   20   ข้อ 

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนนิชวีิต     
ในสังคมและการปฏิบัติงาน หลักธรรมาภิบาล และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 
 

/2.  การทดสอบ... 
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2.  การทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
 2.1  ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย แบ่งการทดสอบเป็น 2 กลุ่ม ตามประเภทต่างๆ  ดังนี้ 
         2.1.1  กลุ่มที่ 1 แบ่งประเภทการทดสอบ  ประกอบด้วย                     
                    (1)  ว่ิง  ระยะทาง 1,000 เมตร  
         ผู้ท าเวลาไม่เกิน 4 นาที 55 วินาที ถือว่า ผ่าน                
                                จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป 
   (2)  ว่ายน้ า  ระยะทาง  25  เมตร    
                  ผู้ท าเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า ผ่าน   
                                    จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนตามข้อ 2.1.2 กลุ่มท่ี 2 ต่อไป 

2.1.2  กลุ่มที่ 2 แบ่งประเภทการทดสอบ  ประกอบด้วย 
(1)  ยืนกระโดดไกล   

                 ผู้ท าระยะได้ไมน่้อยกว่า 180 เซนติเมตร ถือว่า ผ่าน   
(2)  ว่ิงเก็บของ  ระยะทาง 10 เมตร  โดยการวิ่งไปเก็บของที่ระยะทาง 10 เมตร   
      จ านวน 2 รอบๆ ละ 1 ชิ้น  

         ผู้ท าเวลาไม่เกิน 13 วินาที  ถือว่า ผ่าน  
(3)  ว่ิง  ระยะทาง 50 เมตร 

         ผู้ท าเวลาไม่เกิน 10 วินาที  ถือว่า ผ่าน   
  ตามข้อ 2.1.2 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเข้าทดสอบสมรรถภาพทั้ง 3 ประเภทตามที่
ก าหนดในข ้อ  (1 )  – (3 )  โดยต ้อง เป ็นผู ้ทดสอบผ ่าน เกณฑ์ 2  ใน 3 ของประเภทการทดสอบ               
และหากเข้าทดสอบไม่ครบทั้ง 3 ประเภท จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

2.2  การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิตจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ            
ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่ก าหนดไว้ ถือว่าผ่าน  ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่ก าหนดไว้ ถือว่า ไม่ผ่าน และผล
การตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด 
 2.3  สอบสัมภาษณ์  จะเป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่              
ที่จะแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถประสบการณ์  
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  ทัศนคติ  ความคิดริเริ่ม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู ้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสม    จึงจะถือว่า ผ่าน ผู้ที่
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า  ไม่ผ่าน  
  2.4  การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
ทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และความเหมาะสมกับต าแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและความ
ประพฤติหรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการต ารวจถือว่าผ่าน                   ผู้ที่คณะอนุกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และความเหมาะสมกับต าแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติ ประวัติ
และความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการต ารวจถือว่าไม่ผ่าน 
 

 
 /ส าหรับผู้ที่...  
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ส าหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีค าสั่งที่ 
189/2558 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของ
การเป็นข้าราชการต ารวจกรณีไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และคณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือก หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จะพิจารณาจากข้อเท็จจริง และพฤติการณ์แห่ง
การกระท าความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่   รวมทั้งความน่ารังเกียจของสังคม
และเกียรติของข้าราชการต ารวจ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน       ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยแนวทาง
และหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี พ.ศ. 2557  โดยจะน า
ผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวนที่มีการด าเนินคดีสิ้นสุดในชั้นพนักงานสอบสวนแล้ว หรือพนักงานอัยการที่มี
ค าสั่งไม่ฟูองแล้ว หรือในชั้นศาลที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว   ในแต่ละคดีมาเป็นหลักการและข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี             

ผู้ที่ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามที่ก าหนดจะได้คะแนน 10๐ คะแนน                  
ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ ๐ คะแนน 
 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 

      พลต ารวจตรี   
 (อุดม  พรหมสุรินทร์) 

                                         ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
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๑.  ระเบียบการปฏิบัติตัวทั่วไป 
     ๑.๑ อุปกรณ์ที่น าเข้าห้องสอบได้ มี ดินสอด าเบอร์ ๒B ขึ้นไป ส าหรับระบายกระดาษค าตอบ, 

ปากกาหมึกซึมหรือลูกลื่นสีน้ าเงิน, บัตรประจ าตัวสอบ, บัตรประจ าตัวประชาชน เท่านั้น ส่วนยางลบ ทาง
หน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ 

      ๑.๒  ห้ามน าอาวุธ กระดาษหรือต ารา เครื่องค านวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรือ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับต่างๆ เช่น นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู เป็นต้น อุปกรณ์ท าด้วยโลหะ
ทุกชนิดหรือสิ่งของอ่ืนใดที่นอกเหนือ จากข้อ ๑.๑ เข้าในอาคารสอบหรือห้องสอบหรือพื้นที่หวงห้ามหรือเขต
รักษาความปลอดภัยโดยเด็ดขาด ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้ภายในอาคาร/ห้องสอบ เมื่อเริ่มลง
มือสอบแล้วหากมกีารตรวจค้นพบ ถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ                 

     ๑.๓  การแต่งกายของผู ้เข้าสอบ โดยก าหนดให้สวมเสื ้อยืดแขนสั ้นไม่มีปกและกระดุม  
กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา  

     ๑.๔  การประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบและผังที่นั่งสอบ 
คณะกรรมการด าเนินการสอบจะแยกประกาศเป็น 2 ขั้นตอน  ดังนี้ 

            ๑.๔.1  วันเวลาด าเนินการจะประกาศเฉพาะรายชื่อผู้ให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา   
และสถานที่สอบ ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org 

            ๑.๔.2  ก่อนวันสอบข้อเขียน 1 วัน  จะประกาศรายชื ่อให้เข้าสอบข้อเขียนพร้อมทั้ง               
วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ โดยละเอียดให้ทราบอีกครั้ง                   
ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org และท่ีสถานที่สอบข้อเขียนอีกส่วนหนึ่ง  

            ทั้งนี ้ให้ผู ้สมัครสอบตรวจสอบข้อมูลการประกาศดังกล่าว ตามข้อ 1.4.1 – 1.4.2               
ให้ชัดเจน       

     ๑.๕  ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ เช่น หาห้องสอบไม่พบ หรือไม่มีที่นั ่งสอบ เนื่องจากไม่ปรากฏ                 
รหัสประจ าตัวสอบในผังที่นั่งสอบ ฯลฯ ให้รีบติดต่อกองอ านวยการประจ าสนามสอบนั้นๆ ก่อนเวลา                        
เรียกเข้าห้องสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง  

 
 

    /๑.๖  ในการเข้าสอบ...  

ระเบียบเก่ียวกับการสอบขอ้เขียน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและการสอบสัมภาษณ ์ 
ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  

หรือประกาศนียบัตรวิชาชพีหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2560 
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     ๑.๖  ในการเข้าสอบผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงตนให้ถูกต้องโดยแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับ บัตร
ประจ าตัวประชาชน โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ชัดเจน ทั้ง
รูปถ่ายและตัวอักษรเพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่
อนุญาตให้เข้าสอบ 

     ๑.๗  เมื่อเริ่มเวลาสอบแล้วผู้เข้าสอบจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบเพ่ือท าข้อสอบตลอดระยะเวลาสอบ  จะไม่
อนุญาตให้ ผู้ เ ข้ า สอบออกจากห้ องสอบจนกว่ าจะหมด เวลาสอบ ยกเ ว้นกรณีฉุ ก เฉิ นอย่ า งยิ่ ง                      
หรือมีเหตุสุดวิสัยที่จะท าให้เกิดปัญหาภายในห้องสอบให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม              
จะถูกปรับให้สอบตก 

๒.  การสอบข้อเขียน 
๒.๑ ก าหนดสอบข้อเขียนตั้งแต่ เวลา 13.3๐ น. ถึงเวลา 16.30 น. (ใช้เวลาท าข้อสอบ 3 ชั่วโมง)                

ทั้งนี ้ผู ้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบ ในเวลา 11.30 น.หรือตามที่หน่วยสอบก าหนด เพื่อด าเนินการ                  
ตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลและแนะน าการระบายรหัสชุดข้อสอบในกระดาษค าตอบ  ส าหรับผู้มาภายหลัง                 
จากเวลา 13.15 น. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด                                                         

๒.๒ ปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยเคร่งครัด     
๒.๓ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบห้ามพูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก และไม่

ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ            หรือ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้องสอบ 

๒.๔ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
2.5 ขณะสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่คุมสอบจะมีการตรวจค้นตัวผู้เข้าสอบตามมาตรการปูองกันการ

ทุจริตสอบโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจค้นดังกล่าว 
๒.6 จะเริ่มลงมือท าข้อสอบได้  เมื่อหัวหน้าห้องสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว 
๒.7 เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจากโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลาสอบแล้วเจ้าหน้าที่               

สั่งให้หยุดท าปัญหาข้อสอบต้องหยุดทันที เจ้าหน้าที่จะเดินมารับกระดาษค าตอบและปัญหาข้อสอบคืนแล้ว                        
ให้ผู ้เข ้าสอบลงชื ่อส ่งกระดาษค าตอบและปัญหาข้อสอบ  รวมทั ้ง เขียนเลขรหัสชุดข้อสอบในบัญชี                       
ถ้าไม่ลงชื่อเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ 

 
/๒.8  ปัญหาข้อสอบ… 
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๒.8  ปัญหาข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ต ารวจภูธรภาค 5) ห้ามน าปัญหา

ข้อสอบทั้งฉบับหรือแต่บางส่วนหรือคัดลอก ออกนอกห้องสอบเป็นอันขาดต้องส่งคืน                     ปัญหา

ข้อสอบให้ครบทั้งชุดทุกหน้าและทุกแผ่น ผู้ใดฝุาฝืนจะมีความผิดทางกฎหมายและจะพิจารณา ให้หมดสิทธิ

ในการสอบ 

๓.  ห้ามกระท าการทุจริตในการสอบ ผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณ์     ที่

ถือว่าทุจริตในการสอบและต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายก าหนด แล้วแต่กรณี  ได้แก่ 

๓.๑ น าต าราหรือเอกสารอ่ืนใดเข้าห้องสอบ น าหรือพยายามน าปัญหาข้อสอบออกนอกห้องสอบ 

๓.๒ พูด ถาม ให้สัญญาณใดๆ หรือติดต่อกับผู้สอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 

๓.๓ ดู หรือพยายามดูค าตอบจากผู้สอบอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูค าตอบของตน 

๓.๔ ไม่เชื่อฟังค าแนะน า ค าตักเตือน หรือค าสั่งของเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

๓.๕ เปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบ หรือเข้าสอบแทนผู้อื่นโดยใช้บัตรประจ าตัวสอบหรือบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งไม่

ถูกต้อง เพ่ือท าให้ส าคัญผิดว่าตนเป็นบุคคลที่เข้าสอบแทน 

๓.๖ ระบายรหัสในกระดาษค าตอบโดยใช้รหัสของผู้อ่ืนโดยมีเจตนาท าข้อสอบแทนบุคคลผู้นั้น           

หรือน าเอากระดาษค าตอบของผู้อื่นมาท าแทน 

๓.๗ น าโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือสิ่งของต้องห้าม                 

ตามที่ระบุ ในข้อ ๑.๒ เข้าไปในห้องสอบ หรือในบริ เวณเขตหวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัย              

ของสนามสอบข้อเขียนโดยมีเจตนาที่จะใช้ในการทุจริต เช่น เครื ่องมือสื ่อสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์        

เครื่องค านวณเลข นาฬิกาค านวณเลข ฯลฯ เป็นต้น 

๓.๘ พฤติการณ์อ่ืนใดซึ่งผู้คุมสอบเห็นว่าผู้เข้าสอบมีเจตนาทุจริตในการสอบ เช่น ฝุาฝืนค าสั่งหรือ

ค าแนะน าตักเตือนของผู้คุมสอบ, ไม่ให้ความร่วมมือกับผู้คุมสอบในการตรวจค้นตัว หรือพฤติการณ์อ่ืนๆ ซึ่งผู้คุม

สอบเห็นว่าน่าจะมีเจตนาทุจริต เป็นต้น 

 

 

 

/4.  การกรอกข้อมูล… 
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4.  ระเบียบในการกรอกและระบายกระดาษค าตอบ 
 (๑) ตัวอย่างกระดาษค าตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/(๒)  ตัวอย่าง... 

 
 

วันอาทิตย์ที ่ 10  มิถุนายน  2555 

วันอาทิตย์ที่  10  มิถุนายน  2555 
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      (๒)  ตัวอย่างการน าเลขรหัสชุดข้อสอบที่ปกปัญหาข้อสอบ มาระบายลงในกระดาษค าตอบตามช่องที่ก าหนด 

 
     /๔.๑  ให้ตรวจดู… 
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     ๔.๑ เมื่อได้รับแจกกระดาษค าตอบแล้วให้ตรวจดูความเรียบร้อยของกระดาษค าตอบโดย
ทันทีว่ามีรอยด่างด า สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขาด หรือไม่ หากกระดาษค าตอบมีรอยด่างด า สกปรก หรือย่นยับ 
ฉีกขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพ่ือขอเปลี่ยนและให้รอค าชี้แจงในการท าความเข้าใจการระบายรหัส
ประจ าชุดข้อสอบให้ชัดเจน 

๔.๒  ให้ตรวจดูว่าค าน าหน้าชื่อ ชื่อ – สกุล และ เลขที่ระบายในช่องรหัสประจ าตัวสอบ (9 หลัก)               
ในกระดาษค าตอบหน้าแรกถูกต้อง ตรงกับรหัสประจ าตัวสอบของผู้ เข้าสอบหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แจ้ง                      
เจ้าหน้าที่คุมสอบเพ่ือขอเปลี่ยนกระดาษค าตอบส ารองใหม่เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง ผู้เข้าสอบจะต้องใช้                                
กระดาษค าตอบที่มีการระบายเลขรหัสประจ าตัวสอบ (ตัวเลข 9 หลัก) ไว้ให้แล้วซึ่งตรงกันกับรหัสประจ าตัวสอบของ
ตนหรือต้องเป็นกระดาษค าตอบส ารองที่เจ้าหน้าที่คุมสอบเปลี่ยนให้เท่านั้น หากใช้กระดาษค าตอบ   ไม่
ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้นี้ ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ        

4.3  กรณีใช้กระดาษค าตอบส ารอง ให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงินเท่านั้นกรอกข้อความ   ลงใน
ช่องว่างในกระดาษค าตอบหน้าแรกด้านบน ได้แก่ 1) ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ – สกุล  2) เลขประจ าตัวประชาชน 
(13 หลัก)  3) สถานที่สอบ  4) ห้องสอบ  5) วันที่สอบ  6) รหัสประจ าตัวสอบ (ตัวเลข 9 หลัก)          และ ๗) 
รหัสชุดข้อสอบ (ตัวเลข 8 หลัก) แล้วให้ใช้เฉพาะดินสอด าเบอร์ ๒B ขึ้นไป ระบายรหัสประจ าตัวสอบ และรหัสชุด
ข้อสอบในช่องวงกลมที่ก าหนดตามตัวอย่างค าแนะน าที่แสดงไว้ในกระดาษค าตอบ  (คือระบายให้ด าเข้มเต็มวง
เสมอกันหมด) โดยให้ระมัดระวังการระบายรหัสประจ าตัวสอบ โดยเฉพาะเลข 0  และเลข 1 ซึ่งในวงกลมที่ให้
ระบายรหัสประจ าตัวสอบแต่ละช่อง(หลัก) นั้น จะเริ่มต้นที่เลข 0 และเรียงจากบนลงมาเป็นเลข 1 ไปจนถึง
เลข 9 ทุกช่อง(หลัก) ทั้ง 9 ช่อง (9 หลัก) และเมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตัวสอบเสร็จสิ้น 
ต้องยกมือให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – สกุล ผู้เข้าสอบพร้อมลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่
คุมสอบในช่องเจ้าหน้าที่คุมสอบไว้ แต่หากเป็นการระบายรหัสประจ าตัวสอบ และ/หรือรหัสชุดข้อสอบ
ผิด จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบ และจะไม่ตรวจให้คะแนน 

๔.4  ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงินเท่านั้น เพ่ือลงลายมือชื่อในช่องที่ก าหนด 
๔.5  ห้ามขีดเขียนสิ ่งใดลงในกระดาษค าตอบนอกจากที่ก าหนดไว้ ห้ามพับ หรือท าให้

กระดาษค าตอบมีรอยด่างด า สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขาด มิฉะนั้นจะไม่ตรวจกระดาษค าตอบให้โดยถือว่าเป็น
กระดาษเสีย 

 
/5.  การปฏิบัติ… 
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5.  การปฏิบัติในระหว่างการสอบ 
5.1 เมื่อได้รับปัญหาข้อสอบแล้วให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

5.1.1 ให้ตรวจสอบและพลิกดูซองปัญหาข้อสอบชุดที่ผู้เข้าสอบได้รับว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์                    
ไม่มีรอยการเปิดผนึกหรือรอยฉีกขาด ปัญหาข้อสอบมีหลายชุดแต่ละชุดจะมีการสลับข้อสอบและค าตอบ        
ซึ่งไม่เหมือนกันตามมาตรการปูองกันการทุจริตในการสอบ ดังนั้นผู้เข้าสอบที่ได้รับแจกปัญหาข้อสอบชุดใดต้อง
ใช้ปัญหาข้อสอบชุดนั้นในการท าข้อสอบของตนเอง 

5.1.2 เมื่อเปิดผนึกซองปัญหาข้อสอบ ให้ตรวจดูปัญหาข้อสอบว่ามีเลขรหัสชุดข้อสอบ                 
8 หลัก ที่ด้านล่างซ้ายมือ และให้น าเลข 8 หลักดังกล่าว มาระบายลงในช่องที่ก าหนดในกระดาษค าตอบ                 
ให้ถูกต้องตรงกัน (ลักษณะเดียวกันกับการระบายรหัสประจ าตัวสอบ) ด้วยดินสอด าเบอร์ 2B ขึ้นไป                
ให้ระมัดระวังการระบายรหัส โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 อาจผิดพลาดได้ง่าย  ซึ่งในแต่ละช่องนั้นจะเริ่มต้นที่             
เลข 0 และเรียงจากบนลงมาเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 หากระบายผิดหรือระบายผิดแล้วลบไม่สะอาด                
เพ่ือระบายใหม่ แล้วเครื่องตรวจไม่ตรวจให้คะแนน ถือว่าเป็นการกระท าผิดระเบียบการสอบข้อเขียน  โดยจะ
ถือว่ากระดาษค าตอบนั้นเสียและถือว่าสอบตก 
             5.1.3 ตรวจดูปัญหาข้อสอบ ปัญหาข้อสอบมีทั้งหมด 150 ข้อ แต่ละข้อมี  4 ตัวเลือก                  
ให้ตรวจดูว่าชุดปัญหาข้อสอบที่ได้รับแจกมีความสมบูรณ์และมีปัญหาข้อสอบ ค าถาม ค าตอบ ครบถ้วนหรือไม่            
มีข้อความที่ไม่ชัดเจนหรือไม่  หากพบสิ่งใดบกพร่องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบเพ่ือขอเปลี่ยนข้อสอบชุดใหม่                 
เมื่อมีค าสั่งให้ลงมือสอบแล้วเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่เปลี่ยนข้อสอบให้โดยเด็ดขาด เพราะถือว่าได้ให้เวลาตรวจดูแล้วก่อน
เริ่มลงมือท าข้อสอบ และให้อ่านค าแนะน าที่หน้าปกของปัญหาข้อสอบให้เข้าใจครบถ้วนก่อนเริ่มลงมือท า
ข้อสอบ 

           5.1.4 ขณะตอบปัญหาข้อสอบ หากมีกรณีสงสัยว่าค าถามหรือค าตอบในปัญหาข้อสอบข้อใด         
จะผิดพลาด บกพร่องหรือไม่ครบถ้วน ฯลฯ ไม่ต้องถามเจ้าหน้าที่คุมสอบ แต่ให้ตอบลงไปตามที่เห็นสมควร            
ห้ามเว้นว่างไว้ ในกรณีนี้ทางคณะกรรมการด าเนินการสอบที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาให้คะแนนค าถามข้อนั้นแก่ผู้
เข้าสอบทุกคน 

5.2 ในการตอบปัญหาข้อสอบให้ใช้ดินสอด าเบอร์ ๒B ขึ้นไป ระบายในข้อวงกลมเล็กที่เห็นว่า
ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยให้ระบายให้ด าเข้มเต็มวงแต่อย่าให้ล้ าออกไปนอกวง หากต้องการเปลี่ยนแปลง            
ให้ลบด้วยยางลบอย่างอ่อนจนสะอาดจริงๆ แล้วระบายใหม่ กรณีท่ีระบายเต็มวงในช่องค าตอบแต่ไม่ด าเข้มพอ  ไม่ว่า
จะม ีสา เหต ุจากการที ่ผู ้เ ข ้าสอบไม ่ใช ้ด ินสอด า เบอร ์ 2B ขึ ้น ไปหร ือใช ้ด ินสอด า เบอร ์ 2B ขึ ้น ไป               
แต่ เป็นเพราะระบายไม่ด าเข้มพอ และท าให้ เครื่องตรวจกระดาษค าตอบไม่ตรวจให้คะแนนทั้ งหมด                     
หรือแต่บางข้อ  คณะกรรมการประมวลผลการสอบจะถือผลคะแนนตามที่เครื่องตรวจได้ตรวจให้คะแนน                   
แม้ในบางข้อผู้เข้าสอบจะเลือกและระบายค าตอบถูกต้องก็ตาม 

 
 

/5.3 เมื่อเจ้าหน้าที่... 
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5.3 เมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว จะไม่เปลี่ยนกระดาษค าตอบหรือปัญหาข้อสอบ            
ให้อีกโดยเด็ดขาด 

5.4 ในระหว่างเวลาท าข้อสอบหัวหน้าห้องสอบมีอ านาจสั ่งให้ผู ้เข้าสอบหยุดท าข้อสอบ                   
และลุกขึ้นยืนได้ตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ส่วนเจ้าหน้าที่คุมสอบหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้องสอบ
เห ็นว ่าผู ้เ ข ้าสอบราย ใดม ีอ า ก ัปก ิร ิย าหร ือพฤต ิกรรมต ้อ งสงส ัย  ส ามารถให ้ผู ้เ ข ้าสอบรายนั ้น               
หยุดท าข้อสอบและขอตรวจค้นตัว ตรวจดูปัญหาข้อสอบและกระดาษค าตอบได้ตามความเหมาะสม                          
โดยไม่ถือว่าเป็นการรบกวนหรือล่วงเกินเวลาในการท าข้อสอบของผู้เข้าสอบรายนั้นแต่อย่างใด 

5.5 กรณีที่ผู ้เข้าสอบท าข้อสอบโดยใช้ปัญหาข้อสอบและ/หรือกระดาษค าตอบที่ไม่ใช่ของตน              
จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบเอง และถือว่าหมดสิทธิในการสอบครั้งนี้หรือถือว่ามีพฤติการณ์ทุจริตในการ
สอบตามทีก่ าหนดในข้อ 3.6  โดยในการตรวจกระดาษค าตอบ คณะกรรมการตรวจกระดาษค าตอบ               จะยึดถือผล
การตรวจกระดาษค าตอบตามเครื่องตรวจกระดาษค าตอบตรวจให้ เท่านั้น  ผู้เข้าสอบจะเรียกร้องสิทธิใดๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้มิได้ หรือหากเป็นกรณีเจตนาทุจริตสอบจะด าเนินการ   ตามข้อระเบียบ
ที่เก่ียวข้องและถือว่าสอบตกทุกวิชา 

5.6  กรณีที่เครื่องตรวจกระดาษค าตอบไม่สามารถตรวจกระดาษค าตอบได้ เนื่องจาก              
ไม่สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ว่าเป็นกระดาษค าตอบของชุดข้อสอบใด เนื่องจากความบกพร่องในการระบาย
รหัสของผู้เข้าสอบไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม จะถือว่ากระดาษค าตอบนั้นเสียเกิดจาก                   การ
กระท าของผู้เข้าสอบเอง และถือว่าเป็นผู้สอบตก และในกรณีที่ความบกพร่องในการระบายรหัสดังกล่าว 
เป็นเหตุให้ เครื่องตรวจกระดาษค าตอบไม่สามารถตรวจให้คะแนนข้อสอบทั้ งหมดหรือบางข้อ 
คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจกระดาษค าตอบ จะถือผลการตรวจกระดาษค าตอบตามที่
เครื่องตรวจกระดาษค าตอบตรวจให้ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะบันทึกแสดงเหตุผล          ไว้เป็น
หลักฐาน 

5.7  ในการตรวจกระดาษค าตอบผู้ด าเนินการสอบจะถือผลคะแนนตามผลการตรวจของ
เครื่องตรวจกระดาษค าตอบเท่านั้น ส่วนการด าเนินการตรวจกระดาษค าตอบโดยบุคคลจะเป็นการตรวจสอบ
เครื่องตรวจและระบบโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง 

6.  ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
     6.1  การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการว่ายน้ า  ดังนี้ 
          6.1.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน โดย
บัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร      เพ่ือใช้แสดง
คู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

 
/6.๑.๒  ผู้เข้าทดสอบ... 
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6.๑.๒  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกายชุดว่ายน้ าสากล 
      6.1.๓  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบรายใด จับลู่ เกาะลู่ สาวลู่ ว่ายข้ามลู่             
หรือให้ผู้อ่ืนช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุงตัว ดันหรือดึง หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่าน       การทดสอบ
ในกรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายอื่นให้ความช่วยเหลือตามท่ีระบุดังกล่าวข้างต้น จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่าน   การทดสอบ
เช่นเดียวกัน 
      6.1.๔  กรณีท่ีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ า โยนทุ่นหรือห่วงยางหรือวัสดุ
อ่ืนให้แล้วผู้เข้าทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดที่เป็นอาการท านองเดียวกัน หรือมีการลงไปช่วยเหลือของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ า จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
      6.1.๕  ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่ก าหนดในผนวก ฉ.              
ท้ายประกาศนี้ 

6.2  ทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการว่ิง ดังนี้ 
    6.๒.๑ ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน โดย
บัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ ในสภาพที่สมบูรณ์ชัด เจนทั้ งรูปถ่ายและตัว อักษร                
เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

6.๒.๒  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสื้อยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา 
6.2.๓ ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้ เข้าทดสอบ จับ เกาะ หรือลักษณะอ่ืนใด               

ที่เป็นอาการ ท านองเดียวกันนี้กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเส้นทางหรือลัดเส้นทางตามที่
ก าหนดให้ทดสอบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

6.2.๔  กรณีท่ีผู้เข้าทดสอบรายใดให้ความช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุง ดัน หรือดึงแก่ผู้เข้า
ทดสอบด้วยกัน จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 

6.2.๕ ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามท่ีก าหนดในผนวก ฉ. ท้าย
ประกาศนี้ 

6.3   การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการยืนกระโดดไกล ว่ิงเก็บของและการว่ิง (ระยะสั้น)  ดังนี้ 
       6.3.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบ คู่กับ บัตรประจ าตัวประชาชน โดย

บัตรดังกล่าวนั ้นต ้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู ่ในสภาพที ่สมบูรณ์ช ัดเจนทั ้งร ูปถ่ายและตัวอักษร                
เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

 
 

/6.3.2  ผู้เข้าทดสอบ... 
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6.3.2  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสื้อยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา 

6.3.3  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ต้องปฏิบัติตามที่คณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่

ก าหนดในทุกขั้นตอน และหากไม่เข้าทดสอบตามล าดับที่ก าหนดจะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

6.3.4  กรณีท่ีผู้เข้าทดสอบรายใด จับ เกาะ หรือลักษณะอ่ืนใดที่เป็นอาการท านองเดียวกันนี้กับผู้

เข้าทดสอบรายอ่ืน หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าทดสอบด้วยกัน หรือมีกรณีเปลี่ยนตัวกันเข้าทดสอบแทนกันจะปรับ

เป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 

6.3.5  ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ รวมทั้งเกณฑ์การตัดสินเป็นไปตาม             

ทีก่ าหนดในผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี้ 

6.3.6  ผู้เข้าทดสอบตามข้อ 6.3 จะต้องเข้าทดสอบให้ครบทั้ง 3 ประเภท หากเข้าทดสอบไม่

ครบจะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

7. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 

7.1 ในวันตรวจร่างกาย ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน              

โดยบัตรดังกล่าวนั ้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู ่ในสภาพที ่สมบูรณ์ชัดเจน ทั ้งรูปถ่ายและตัวอักษร          

เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

7.2 การแต่งกายและการเตรียมสิ่งของที่เก่ียวข้องในวันตรวจร่างกายให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

7.3 ในขั้นตอนการเข้ารับการตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต ห้ามน า โทรศัพท์มือถือ       หรือ

เครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไปเด็ดขาด หากตรวจพบทางคณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาล

ต ารวจ จะพิจารณาตัดสิทธิในการเข้ารับตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต 

7.4 ให้ไปเข้ารับการตรวจร่างกายตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในประกาศรายชื่อผู้สอบ

ผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ประกาศผลสอบข้อเขียน) 

7.5 กรณีที่เคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคในผนวก ก.และ ข. ท้ายประกาศนี้                    

มาก่อนและหายเป็นปกติแล้ว ให้น าเอกสารหลักฐานประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติดังกล่าว

มาก่อนวันเข้ าตรวจร่างกาย แล้ วน ามายื่นในวันรายงานตัวเข้ าตรวจร่างกาย เพ่ื อให้ผลการวินิจฉัย                        

การตรวจโรคหรืออาการตามที่ก าหนดเป็นไปโดยถูกต้อง และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบ 

 

/8. ระเบียบ... 
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8. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์ 
8.1  ในวันสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบ คู่กับ บัตรประจ าตัวประชาชน  โดย

บัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร     เพ่ือใช้แสดง
คู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

8.2  การแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายสุภาพ โดยให้สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว (ห้าม
กางเกงยีนส์)  และสวมรองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น 

8.3  ต้องมาเตรียมพร้อมในการเข้าสอบ ตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยเคร่งครัด 
8.4  กรณีบัตรประจ าตัวประชาชนสูญหายให้รีบติดต่อกองอ านวยการการสอบสัมภาษณ์              

ก่อนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง เพ่ือพิจารณาการให้สิทธิหรือตัดสิทธิในการเข้าสอบสัมภาษณ์ 
แล้วแต่กรณี 

 

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

                                                   
ตรวจแล้วถูกต้อง 

     พลต ารวจตรี  
 (อุดม   พรหมสุรินทร์) 

                                         ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผนวก  ซ. 
แบบหนังสือรับรอง 

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

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

  ข้าพเจ้า...............................................................................................................................
ต าแหน่ง................................................................สังกัด.................. .............................................................
เกี่ยวข้องเป็น................................................................................................................................................กับ
ผู้สมัคร  ขอรับรองว่าผู้สมัครชื่อ...............................................................................................................รหัส
ประจ าตัวสอบ......................................... ..................................ซ่ึงสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ                เป็น
ข้าราชการต ารวจ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ  ตามประกาศต ารวจภูธรภาค 5  เป็นผู้มีความประพฤติ
ดี ไม่เคยมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย และขอรับรองว่าผู้สมัครสอบมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครทุก
ประการ พร้อมนี้ได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว 
 
     (ลงชื่อ)..........................................................ผู้รับรอง  
      (.....................................................) 
     ต าแหน่ง........................................................  
 
หมายเหตุ  ๑.  ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการประจ าการ มียศตั้งแต่ร้อยต ารวจเอก ร้อยเอก เรือเอก                
                   เรืออากาศเอก ขึ้นไป ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน  

ประเภททั่ว ไป ระดับช านาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการระดับช านาญการขึ้น ไป                    
ประเภทอ านวยการหรือประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป และต้องรับผิดชอบข้อความ  

                ที่ตนรับรองนั้นทุกประการ 
              ๒.  ที่อยู่ของผู้รับรองท่ีสามารถติดต่อได้ 
  บ้านเลขท่ี......................หมู่.............ถนน..............................ตรอก/ซอย................... .......... 
  ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต...... .................................................. 
  จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................โทร. ............ ................................. 

 ๓.  ให้สั ่งพิมพ์ในระบบอินเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้ และให้ผู ้รับรอง          
เขียนด้วยลายมือของตนเอง 

 

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

 

 



 

 

ผนวก  ฌ. 
 
 
 

      แบบบันทึกข้อมูลบุคคล 

รหัสประจ าตัวสอบ.............................................. 
     เลขประจ าตัวประชาชน   

ข้อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือ เทียบเท่ า   
เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2560 

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

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

เรียน  ผู้ด าเนินการคัดเลือก 
ตามที่  ข้าพเจ้าได้ยื่นใบสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ เพ่ือบรรจุ                  

เป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ และข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพ่ิมเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ            
และพ้ืนฐานความรู้ของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อตัว..................................................... .......ชื่อสกุล................................................... . 
(หากเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  ให้น าหลักฐานมาประกอบ) 
       ชื่อ – สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................  
  ๒.  ชื่อเล่น  ชื่อที่เคยใช้อยู่ก่อนเปลี่ยน (ถ้ามี).................................. ................................... 
  ๓.  สัญชาติปัจจุบัน...........................................สัญชาติเมื่อเกิด.........................................  
ศาสนา.................................................  

๔.  สมัครสอบหลักสูตร/ต าแหน่ง....................................................................................... 
  ๕.  หลักฐานทางทหาร....................................................................................................... . 
  ๖.  ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านเลขท่ี...............หมู่ที่...............ถนน..................................... 
ตรอก/ซอย......................................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต......................... ............ 
จังหวัด...................................โทรศัพท์............. .................................... 
      ภูมิล าเนาที่อาศัยในปัจจุบันเลขที่.............หมู่ที่..............ถนน......................................... 
ตรอก/ซอย....................................ต าบล/แขวง.......................... ...............อ าเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด...................................โทรศัพท์.......................................................................................................... 
หมายเหต ุ ๑.  ให้กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง  ในช่องที่ประสงค์ไม่กรอกข้อมูลให้ขีดเครื่องหมาย ( - ) 
     ๒.  ในช่องที่ถามว่า เคยหรือไม่เคย  ให้กรอกข้อความว่า “เคย” หรือ “ไม่เคย 
 

 

๑.  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล 

     ประกอบใบสมัครด้วยลายมือ 

     ของตนเองและลงลายมือชื่อ         
     ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒. ก่อนยื่นข้อมูลใบสมัครจะต้อง                

ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ            
ให้ครบถ้วน และถูกต้อง 
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๗.  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมนี้       รวม
....................ฉบบั  คือ 

         ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการของบิดามารดาและภรรยา 

         ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 

  ๘.  -  บิดา  (ผู้ให้ก าเนิด) 
       ชื่อเต็ม...............................................ชื่อสกุล.........................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดิม (ถ้ามี)  .................................................................อาชีพ..................................... ............................... 
ต าแหน่ง...................................................สถานที่ท างาน...................... ......................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท์.......................................... 
เชื้อชาติ...................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน......................... .......... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกด าเนินคดีในท้องที่…………………………..…………ผลคดี.................................................................... 
       -  มารดา  (ผู้ให้ก าเนิด) 
       ชื่อเต็ม.......................................ชื่อสกุล..................................ยังมีชีวิตอยู่ /ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดิม (ถ้ามี)  ................................................................อาชีพ...................................... ............................... 
ต าแหน่ง....................................................สถานที่ท างาน.............. ................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................... .......................................โทรศัพท์.......................................... 
เชื้อชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน..................................  
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา......................................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………………ผลคดี................................................................... 
       -  ภรรยาหรือสามี 
       ชื่อเต็ม......................................ชื่อเดิม (ถ้ามี).................................. ............................. 
ชื่อสกุลเดิม  ............................................................ชื่อสกุลปัจจุบัน................................... .......................... 
วัน  เดือน  ปีเกิด..................................................ที่เกิด................................................................................ 
เชื้อชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน............... ................... 
อาชีพ..................................................................ต าแหน่ง................................................... ..........................
สถานที่ท างาน............................................................ที่อยู่ปัจจุบัน...................................... .......................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา......................................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกด าเนินคดีในท้องที่…………...…………………………ผลคดี................................................................... 
จังหวัดที่สมรส............................................................................................................... ................................ 
การสมรสครั้งก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝุาย......................................................................................... 
หย่า  เลิกร้าง............................................................................................................................. .................... 
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๙.  ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ 
       -  พ่ีน้องร่วม – มารดา 
       (๑)  ชื่อ......................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง........................ ........................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ.....................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................. .... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา.....................................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี............................................................. ..... 
       (๒)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง..................................................................... .............................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................... ............................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา...............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (3)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง..................................................................... .............................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................... ............................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (4)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง...................................................................................................  
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน........................................................................................ .......................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (5)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล..............................เกีย่วข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง..................................................................... .............................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................... ............................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา...............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี.................................................................. 
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       -  ญาติ  (พ่ีน้องของบิดาและมารดา) 

       (1)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง............................ ....................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................  
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (๒)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง..................................................................... .............................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................... ............................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (3)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง..................................................................... .............................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................... ............................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (4)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................ ...................................................................................  
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................................... ............ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (5)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง..................................................................... .............................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................... ............................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี.................................................................. 
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๑๐.  บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออ่ืนๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่             
ผู้รับรอง  ญาติ  ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง) 
       (๑)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง..................................................................... ............................ 
สถานที่ท างาน....................................................................... ........................................................................ 
       (๒)  ชื่อ...................................ชื่อสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง.................. ............................................................................... 
สถานที่ท างาน....................................................................... ........................................................................ 
       (๓)  ชื่อ...................................ชื่อสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง................................................................... .............................. 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................... 
  ๑๑.  การศึกษา 
         (๑)  จบมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน.......................................................................... 
เข้า...............................ออก...................................ผลการศึกษา………………………………………………………….. 

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

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

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

       (๕)  แขนงพิเศษอ่ืน ๆ  .............................................................................................  
............................................................................................................ .......................................................... 
  ๑๒.  ปัจจุบันประกอบอาชีพ....................................ต าแหน่ง.............................................  
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................... 
ถนน......................................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต............................ ................. 
จังหวัด......................................................โทรศัพท์.......................................................................................  
และได้รับเงินเดือน .......................................................................................................... ......................บาท 
ใครเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา............................................................................................. .................... 

๑๓.  ประกอบการงานอื่นๆ  .............................................................................................. 
สถานที่ท างาน.................................................................... ........................................................................... 
ถนน..................................ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด................................................โทรศัพท์...................................รายได้ (ถ้ามี)............. ......................... 
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๑๔.  ประวัติการรับราชการ หรือการท างานที่ผ่านมา (ถ้าเคยรับราชการ หรือท างานมาแล้ว 
หลายแห่ง  ให้ระบุทุกแห่งตามล าดับก่อนหลัง) 
         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม.......................................................................................  
ชนิดของงาน..........................................................เงินเดือน..........................................................................  
วัน  เดือน  ปีที่เข้ารับราชการหรืองานที่ท า................................................................................... ................ 
ชื่อผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง......................................................................................................... ............... 
เหตุที่ออก........................................................................................................ .............................................. 
  ๑๕.  ความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษ.........................................................................  
................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
  ๑๖.  ถ้าท างานในส านักงานอ่ืนนอกจากงานราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด 
ในทางงาน อย่างใดหรือไม่................................................................กี่ครั้ง............... ..................................... 
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร..................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
  ๑๗.  ถ้ารับราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการหรือไม่............................กี่ครั้ง...........................เมื่อใด...................................... ...........ถูกลงโทษ 
หรือไม่อย่างไร............................................................................................................... ................................ 
  ๑๘.  เคยถูกกล่าวหาหรือถูกฟูองว่ากระท าผิดอาญาหรือไม่....................กี่ครั้ง................... 
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด.................................. ................................... 
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร....................................................................................................... ........................ 
(ถ้าหากได้รับการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษหรือโทษอย่างอ่ืนรวมทั้งฐานละเมิดอ านาจศาล     
ก็ให้ระบุได้ด้วย) 
  ๑๙.  เคยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายหรือไม่............................... 
เมื่อใด..................................................................................................................... ....................................... 
เหตุใดจึงไม่ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย......................................................................................... ............. 
  ๒๐.  เคยต้องค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่.................................................................... 
เมื่อใด....................................................พ้นคดีแล้วหรือยัง................................................. ........................... 
ถ้าพ้นแล้วเมื่อใด............................................................................................................................................  
  ๒๑.  เคยถูกฟูองร้องในคดีแพ่งหรือไม่.....................................กี่เรื่อง.................................. 
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด.....................................................................  
ศาลพิพากษาอย่างไร............................................................................................................ ......................... 
   

 
 
 



 

 

-7- 

๒๒.  เป็นหรือเคยเป็นหนี้สินผู้ใดจนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่......................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่................................................ .... 
ถ้าเคยประเภทใด............................................................................................................... ............................. 
  ๒๔.  เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกในองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบ้างหรือไม่..................
สถานที่ตั้ง.................................................................................................................. ................... 
ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรนั้นหรือไม่  เมื่อใด  เพราะเหตุใด............................................... ..... 
............................................................................................................................. .......................................... 
  ๒๕.  เป็นหรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่  
ในพรรคการเมืองใดหรือไม่....................................ชื่อพรรคการเมือง.................................................. .......... 
สถานที่ตั้ง...................................................................................................................... ................................ 
  ข้าพเจ้ าขอรับรองว่ า   ข้อความที่ กล่ าวข้า งต้นนี้ เป็นความจริ งทุกประการและมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 
 
 
      (ลงชื่อ)  ....................................................ผู้สมัคร 
                 (.................................................) 

 
 
 
 
 
 
 

ค าเตือน 
  ๑)  ผู ้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเอ งว่าเป็นผู ้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในข้อมูลประกอบใบสมัครพร้อม
ทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง  ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี”             ให้
เขียนว่า “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ามใช้การ  “   -    ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครจะถูกตัด
สิทธิในการเป็นผู ้สอบได้ หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที ่จะถูกด าเนิน
คดีอาญาจนถึงท่ีสุด 
  ๒)  การปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  หรือ 
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการต ารวจ พ.ศ.๒๕๔๗  แล้วแต่กรณี 
 
 
 


