
 
 

  

 
ประกาศต ารวจภูธรภาค 5 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ในการ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้ มี วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ   ประจ าปงงบประมาณ 

พ.ศ.2560 
………………………………………. 

ตามประกาศต ารวจภูธรภาค 5  ลงวันที่  24  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60  รับสมัครและคัดเลือก
บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพ่ือ
บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.๒๕60  จ านวน    250   อัตรา   โดยให้มีการประกาศต ารวจภาค 5    ฉบับ
ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561  และประกาศต ารวจภูธรภาค 5 ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน โดยก าหนดสอบข้อเขียนใน
วันอาทิตยท่ี์  21  มกราคม  พ.ศ.2561  ตามสถานที่ท่ีก าหนด นั้น 

บัดนี้  การสอบข้อเขียนเพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏดังนี้ 
๑. มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามจ านวน 

ที่ระบุในประกาศรบัสมคัรต ารวจภูธรภาค 5  ฉบับลงวันที่  24  พฤศจิกายน   พ.ศ.2560  รวมจ านวน 
450 คน 

๒. ให้ผู้มีรายชื่อทุกคนตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ต้องถือปฏิบัติและด าเนินการ 
ตามที่ก าหนดในแต่ละขั้นตอน  แยกเป็น 

๒.๑ การรายงานตัวยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม โดยให้น าเอกสารฉบับจริงและหลักฐาน
ต่างๆ ตามผนวก ก.  แนบท้ายประกาศนี้ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ตาม
ผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้ หากน าเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาแสดงไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะไม่รับ
รายงานตัว หรือกรณีไม่มารายงานตัวตามที่ก าหนดจะตัดสิทธิในการรับรายงานตัวและเข้าสอบความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง 

๒.๒ เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย    
การตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการ การตรวจร่างกาย การทดสอบสุขภาพจิตและการสอบสัมภาษณ์ ที่
ก าหนดตามผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้ 

  2.3 การปฏิบตัิของผู้เขา้รับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   ในการตรวจ
ร่างกายทางห้องปฏบิัติการ, การตรวจรา่งกายและทดสอบสุขภาพจิต ท่ีก าหนดตามผนวก ค. แนบท้าย
ประกาศนี ้

    2.4 การปฏิบตัิของผู้เข้ารับการทดสอบ ให้ปฏิบตัิตามระเบียบการทดสอบสมรรถภาพ 
ทางร่างกายและความเหมาะสมกับต าแหน่ง ที่ก าหนดตาม ผนวก ง. ท้ายประกาศนี ้
 
 

/ 3. กรณีที่ไม่มารายงาน ... 
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๓. กรณีที่ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ในแต่ละขั้นตอน      จะถูก

ตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
๔. ส าหรับผู้ที่ เคยมีประวัติ เกี่ ยวกับการกระท าความผิดคดีอาญาหรือความผิด             

ตามพระราชบัญญัติต่างๆ และมีผลคดีหรือผลค าพิพากษาของศาล ให้น าเอกสารมาแสดงและยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวยื่นหลักฐานเอกสาร เพิ่มเติมตามข้อ 2.1 

อน่ึง หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบ      
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศน้ี มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่ง  หรือข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องไม่ตรงตามเงื่อนไขหรอืไม่ครบถว้นตามประกาศรับสมัครคัดเลือก 
ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับคัดเลือก จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ
เป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ หรือหากได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจ (นักเรียนนายสิบต ารวจ) 
ไปแล้วจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยหน่วยต้นสังกัด 
 

 

ประกาศ   ณ   วนัที่      2     กุมภาพันธ์      พ.ศ. 2561 

            พลต ารวจโท   

  ( พูลทรัพย์   ประเสริฐศักดิ์ ) 
                                                                 ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 5/ 
            ประธานด าเนนิการคดัเลือก หน่วยสอบ ต ารวจภูธรภาค 5 
 
 

 

 

  

 
 
 

    
 
 
 
 
 

 



              
            ผนวก ก.                                     หน้า ๑ ใน 2 หน้า 

  
ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 5  ลงวนัที่       2    กมุภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕61 

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

การยื่นหลักฐานเอกสาร 

เอกสารฉบับจริงและหลักฐานต่างๆ ที่ผู้สอบผา่นข้อเขยีนและได้รับการประกาศรายชื่อให้เข้า
ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ต้องน ามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่  ดังน้ี 

๑.  ใบสมัคร  จ านวน 1 ฉบับ (สั่งพิมพ์จากระบบอินเตอร์เน็ตเมื่อเป็นผู้มีรายชื่อสอบ
ผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง) 

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 4 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 
เดือน เขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจ าตัวสอบ และ ล าดับที่สอบได้ด้านหลังรูปถ่ายทุกใบ 

3.  บัตรประจ าตัวสอบ 
4.  บัตรประจ าตัวประชาชน ที่ไม่หมดอาย ุพร้อมส าเนา จ านวน 8 ฉบับ 
5.  ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ทางราชการออก

ให้ พร้อมส าเนา   จ านวน 8 ฉบับ 
6.  ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้องมีข้อความ

ระบุการส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร                    
พร้อมส าเนา จ านวน 8 ฉบับ 

7.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมส าเนา จ านวน 8 ฉบับ และหาก
เป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่ส าเร็จก็ได้    จ านวน 8 
ฉบับ 

8.  หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง  พร้อมส าเนา จ านวน 5 ฉบับ   ดงันี ้
     8.๑  ทหารกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือส าคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุด

ประจ าตัวทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.๘ 
     8.๒  ทหารกองเกิน     ที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ 

ทหารให้ใช้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.๔๓) 
ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก (อายุยังไม่ถึง 20 ปี) ให้ใช้ใบส าคัญ (แบบ สด.๙) ส่วนผู้ที่ได้ใช้สิทธิ
ผ่อนผันแล้วหรืออยู่ระหวา่งการผ่อนผันเข้ารบัการตรวจเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหาร ไมร่ับสมัครสอบ 
            8.๓  ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
                       8.๓.๑ หนังสือส าคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจ าตัวทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๑ หรือ 

 8.๓.๒ หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้ส าเร็จการฝึกวิชา
ทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการและเลข
เครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ในหนังสือส าคัญนั้นแล้ว 

/ในกรณีหนังสือ... 
 



 
                  ผนวก ก.                               หน้า ๒ ใน 2 หน้า 

  

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 5  ลงวนัที่     2    กุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕61 

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

                ในกรณีหนังสือประจ าตัวแสดงวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น  ยังไม่มีหลักฐานประทับ
วันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการ และเลขเครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
ให้มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการน าปลดเป็นกองหนุน
ประเภทที่ ๑ เป็นผู้รับรองว่าอยู่ระหว่างด าเนินการน าปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่กัน 

9.  หนังสือรับรอง ตามผนวก จ. ท้ายประกาศน้ี จ านวน ๑ ฉบับ (เข้าระบบอินเทอร์เน็ต
และสั่งพิมพ์แบบ) และส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับรอง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

10.  หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่นใบเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมส าเนา จ านวน 8 ฉบับ 
11.  กรณีผู้ที่ประวัติทางคดีอาญา เพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเอง และหากมีหลักฐาน 

ที่เกี่ยวข้องเช่น ค าพิพากษาในคดีในชั้นอื่น ๆ ให้น าส าเนาเอกสารมายื่นเพิ่มเติมด้วย จ านวน 3 ฉบับ 
12. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้าย

ประกาศรับสมัครหรอืผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี้)เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเอง จ านวน 1 ฉบับ 
หลักฐานตามข้อ 4 - 8 และ ข้อ 10 ต้องน าหลักฐานฉบับจริงไปแสดงให้ครบถ้วน

ทั้งน้ี ส าเนาหลักฐานทุกฉบับที่น ามายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า  “ส าเนาถูกต้อง”
และลงลายมือชื่อไว้ ส าหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ 

ส าหรับหลักฐานทุกฉบับทีผู่ส้มัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าทีถ่ือเป็นเอกสิทธิ  ของต ารวจภูธรภาค  
5 ที่จะด าเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร 
  ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่น าหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดหรือ
ยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  ก าหนดการยื่นหลักฐานเพ่ิมเติม จะประกาศพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
ข้อเขียน   และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ         และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วนในกรณี
ที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการ
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือผู้ได้รับคัดเลือกส ารอง แล้วแต่กรณี และหากมีกรณีน าเอกสารปลอมมา
แสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

--------------------------------- 
ตรวจแลว้ถูกต้อง 

     พลต ารวจตร ี     
 ( อดุม  พรหมสุรนิทร์ ) 

                                     ผู้บังคับการศนูย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
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1. การรายงานตัวและส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ในวันที่  5  ก.พ. 2561  ตั้งแต่ เวลา 07.00 น. 
    เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้ 
         - เรียกตัวพร้อมกันทั้งหมด ณ ถนนหนา้อาคารเรียนรวม ด้านทิศเหนือ ศฝร.ภ.5 อ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง 
 ภาคเช้า  เวลา 07.00 – 12.00 น.  - ส่งเอกสารหลักฐาน ล าดับที่     1 – 225 
 ภาคบ่าย เวลา 12.00 – 17.00 น. - ส่งเอกสารหลักฐาน ล าดับที่ 226 – 450 
          สถานที่ยื่นเอกสารหลักฐาน  ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 2 ศฝร.ภ.5 
           เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จะต้องย่ืนในวันส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในผนวก ก. 
           ท้ายประกาศนี้ 
 กรณีเป็นข้าราชการอยู่แล้ว ต้องลาออกจากราชการในสังกัดเดิม และต้องแนบหนังสือลาออกจาก 
          หน่วยงานเดิม ก่อนการบรรจุแต่งตั้งเป็น นสต. 
2. การพิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจสอบประวัติ  ในวันที่ 6 – 9 ก.พ. 2561 โดยให้ไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการ 
    พิมพ์ลายนิ้วมือ ณ ศพฐ.5 ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จว.ล าปาง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เปน็ต้นไป โดยแยก 
    ตามล าดับ ดังนี้  (แผนที่ตั้ง ศพฐ.5 ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้) 
         วันที่ 6 ก.พ. 2561  ภาคเช้า  08.00 – 12.00 น. สอบได้ล าดับที่     1 – 60  
    ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. สอบได้ล าดับที่   61 – 120  
         วันที่ 7 ก.พ. 2561  ภาคเช้า  08.00 – 12.00 น. สอบได้ล าดับที่ 121 – 180 
    ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. สอบได้ล าดับที่ 181 – 240   
         วันที่ 8 ก.พ. 2561  ภาคเช้า  08.00 – 12.00 น. สอบได้ล าดับที่ 241 – 300 
    ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. สอบได้ล าดับที่ 301 – 360   
         วันที่ 9 ก.พ. 2561  ภาคเช้า  08.00 – 12.00 น. สอบได้ล าดับที่ 361 – 420 
    ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. สอบได้ล าดับที่ 421 – 450   
           - ให้ผู้เข้าพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องเตรียมค่าธรรมเนียมและค่าตรวจแบบพิมพ์ลายนิ้วมือ จ านวน 
             100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 - เตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง และส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายส าเนาพร้อมรับรองส าเนา 
            ถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
           การแต่งกาย  สุภาพชน (งดเสื้อยืดและเสื้อโปโลที่ไม่มีปก กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ) 
3. การทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย) ระเบียบและหลักเกณฑ์การ 
    ปฏิบัติเป็นไปตาม ผนวก ค. ท้ายประกาศนี้ 
    กลุ่มที่ 1 (วิ่ง 1, 000 เมตร, ว่ายน้ า 25 เมตร) 
    กลุ่มที่ 2 (ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร และวิ่ง ระยะทาง 50 เมตร) 
    ผู้สอบผ่านข้อเขียนทั้งหมด รายงานตัวเพ่ือเข้าทดสอบพลศึกษา (วิ่ง, ว่ายน้ า, ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ  
    และวิ่ง 50 เมตร)  ในวันที่ 10 – 11 ก.พ. 2561  เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ตามก าหนดวัน เวลา ดังนี้ 
    กลุ่มที ่1  ต้องเข้าทดสอบและผ่านการทดสอบท้ัง 2 ประเภท จึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบในกลุ่มที่ 2 ได้ 

1)ว่ิง  วันที่ 10 ก.พ. 2561 เริ่มเรียกตัวตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไปเริ่มสอบเวลา 07.30 น.  
                - เรียกรายงานตัว ตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล และจัดชุดเตรียมวิ่ง ณ อัฒจรรย์ด้านทิศตะวันตก 
                  (ด้านมีหลังคา)  

/ *ให้ผู้เข้าสอบ ... 
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                * ให้ผู้เข้าสอบ เตรียมกางเกงกีฬา เสื้อยืด รองเท้ากีฬา 
       * ผู้เข้าทดสอบวิ่ง “ผ่าน”  จึงจะมีสิทธิเข้าทดสอบว่ายน้ า 

2)ว่ายน้ า วันที่ 11 ก.พ. 2561 เริ่มเรียกตัวตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬา สถาบัน 
                 การพลศึกษาวิทยาเขตล าปาง (สนามกีฬากลางจังหวัดล าปาง) ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง  
                 จว.ล าปาง  ณ สระว่ายน้ า สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง (สนามกีฬากลางจังหวัด 
                 ล าปาง) ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จว.ล าปาง 
                 - เรียกรายงานตัว ตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลและจัดชุดเตรียมลงสระ ณ สนามเทนนิสข้างสระว่ายน้ า 
                 * ให้ผู้เข้าสอบเตรียมชุดว่ายน้ าสากลทั่วไปเท่านั้น พร้อมค่าใช้บริการสระ คนละ 50.-บาท 
       * ผู้เข้าทดสอบว่ายน้ า “ผ่าน”  จึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบใน กลุ่มที่ 2 ได้ 
 
     กลุ่มที่ 2  ต้องเข้าทดสอบทั้ง 3 ประเภท และต้องผ่าน 2 ใน 3 ประเภท จึงจะเป็นผู้ผ่านการทดสอบ 

1) ยืนกระโดดไกล ไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร วันที่ 11 ก.พ. 2561  หลังการทดสอบว่ายน้ า 
   เป็นต้นไป 

    ณ สนามเทนนิสตรงข้ามสระว่ายน้ า สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง  (สนามกีฬากลางจังหวัด 
    ล าปาง ) ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จว.ล าปาง 
             - เรียกรายงานตัว ตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล และจัดชุดเตรียมสอบภายในสนามเทนนิส 
             * ให้ผู้เข้าสอบเตรียมชุดกางเกงกีฬาขาสั้น เสื้อยืดคอกลม รองเท้าผ้าใบ 

2) ว่ิงเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร  วันที่ 11 ก.พ. 2561  หลังการสอบยืนกระโดดไกล เป็นต้นไป 
    ณ ลู่วิ่งสนามกีฬา ด้านทิศตะวันออก ภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง (สนามกีฬากลาง 
              จังหวัดล าปาง) ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จว.ล าปาง 
              - เรียกรายงานตัว ตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล และจัดชุดเตรียมสอบบนอัฒจรรย์ด้านทิศตะวันออก 
              * ให้ผู้เข้าสอบเตรียมชุดกางเกงกีฬาขาสั้น เสื้อยืดคอกลม รองเท้าผ้าใบ 

3) ว่ิง ระยะทาง 50 เมตร  วันที่ 11 ก.พ. 2561  หลังการทดสอบวิ่งเก็บของ เป็นต้นไป 
    ณ ลู่วิ่งสนามกีฬา ด้านทิศตะวันตก ภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง (สนามกีฬากลาง 
              จังหวัดล าปาง)  ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จว.ล าปาง 
              - เรียกรายงานตัว ตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล และจัดชุดเตรียมสอบ ณ อัฒจรรย์ด้านทิศตะวันตก 
              * ให้ผู้เข้าสอบเตรียมชุดกางเกงกีฬาขาสั้น เสื้อยืดคอกลม รองเท้าผ้าใบ 
    การทดสอบทั้ง 2 กลุ่ม ให้ผู้สมัครสอบ ปฏิบัติตามระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ผนวก ง. 
    ท้ายประกาศนี้ 
3. การตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการ 
    ผู้สอบผ่านขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายท้ังหมด รายงานตัวเพ่ือตรวจร่างกายทาง
ห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 12 ก.พ. 2561  ตั้งเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป 
    - เรียกตัวตามล าดับที่ก าหนด ณ ถนนหน้าอาคารเรียนรวมด้านทิศตะวันออกเพ่ือเข้าประจ า ณ ห้องอบรม
หลักสูตร กดต.  เพ่ือรอจัดชุดเข้ารับการตรวจร่างกาย 

/ การแต่งกาย ... 
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    การแต่งกาย สุภาพชน (งดเสื้อยืดและเสื้อโปโลที่ไม่มีปก กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ) 
รายละเอียดการตรวจร่างกาย 
    ห้องอบรมหลักสูตร กดต. ชั้น 1 อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.5  ตรวจทางห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ของ  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จว.ล าปาง ซึ่งต้องท าการตรวจ ตามท่ีโรงพยาบาลต ารวจก าหนด ดังนี้ 
    * ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)     * ตรวจไวรัส (HIV)    *ตรวจเชื้อซิฟิลิส(VDRL)   
    * ตรวจปัสสาวะทั่วไป(Urine Examination)  * ตรวจอุจจาระ (Stool Examination) 
    * เอ็กซเรย์ปอด (Chest X-Ray)      * ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดชนิดอนุพันธ์ของยาบ้า (Urine   
      Amphetamine)  พร้อมทั้งส่งตลับที่ใส่อุจจาระซึ่งเก็บมาจากบ้านไม่เกิน 24 ชม.  
   และ ผู้สมัครต้องเตรียมเงินค่าตรวจ คนละ 900.- บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) 
     * กรณีที่ผู้สมัครสอบพบว่าผลตรวจเป็นบวก (Positive) ตามความเห็นของผู้ตรวจ และจะต้อง
ด าเนินการตรวจซ้ า ผู้สมัครจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจซ้ าเอง 
  การแต่งกาย สุภาพชน (งดเสื้อยืดและเสื้อโปโลที่ไม่มีปก กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ)ห้ามใส่เสื้อที่มี 
                  กระดุมเป็นโลหะ และห้ามน าสิ่งของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด ติดตัวมาเข้ารับการตรวจ 
                  ร่างกาย 
4. การตรวจร่างกายของคณะแพทย์ รพ.ตร. ในวันที่ 19 ก.พ. 2561   รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 น.  
                เป็นต้นไป     ผูส้อบผ่านขั้นตอนที่ผ่านมารายงานตัว เข้ารับการตรวจร่างกายจากคณะแพทย์ 
                โรงพยาบาลต ารวจ ในวันที่ 19 ก.พ.  2561  เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป   เริ่มเรียกตัว เวลา 
                07.00 น. เป็นต้นไป 
    สถานที่รายงานตัว เรียกตัวให้พร้อมกันทั้งหมด ณ ถนนหน้าอาคารเรียนรวมด้านทิศเหนือ เพ่ือรวมพลใน  
                   การจัดชุด ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ศฝร.ภ.5 
    สถานที่ตรวจ ห้องอบรมหลักสูตรสารวัตร ชั้น 2 ศฝร.ภ.5 เข้ารับการตรวจร่างกาย และวิเคราะห์ผลการ 
                   ตรวจร่างกายจากห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2561  โดยคณะแพทย์ 
             ภาคเช้า  เวลา 07.00 – 12.00 น.  - ตรวจร่างกาย   ล าดับที่     1 – 225 
       - ทดสอบสุขภาพจิต ล าดับที่ 226 – 450 
       ภาคบ่าย เวลา 12.00 – 17.00 น. - ตรวจร่างกาย  ล าดับที่ 226 – 450 
       - ทดสอบสุขภาพจิต ล าดับที่     1 – 225 
    การแต่งกาย  สุภาพชน (งดเสื้อยืดและเสื้อโปโลที่ไม่มีปก กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ)ห้ามใส่เสื้อที่มี 
                     กระดุมเป็นโลหะและห้ามน าสิ่งของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด ติดตัวมาเข้ารับการตรวจ 
                     ร่างกาย 
    การตรวจร่างกาย ตามข้อ 3. และข้อ 4. ให้ผู้สมัครสอบ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการทดสอบภาค 
          ความเหมาะสมกับต าแหน่งในการตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการ, การตรวจร่างกายและทดสอบ 
          สุขภาพจิตตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้ 

 
 

/ 5. การสอบสัมภาษณ์  ... 
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5. การสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 5 มี.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
    สถานทีจ่ัดชุดสอบสัมภาษณ์ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคารเรียนรวมชั้น 2 ศฝร.ภ.5  เริ่มเรียกตัว  
                                        เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยเริ่มสอบตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ดังนี้ 
    สถานที่สอบสัมภาษณ์  -จัดชุดสัมภาษณ์ จ านวน 4 ชดุ ได้แก่ ชุดที่ 1 ห้องอบรมหลักสูตรสารวัตร จ านวน  
                                  2 ชุด  ห้องเรียนที่ 203 จ านวน 1 ชุด และ ห้องเรียนที่ 204 จ านวน 1 ชุด 
    เวลา 07.00 น.  - เรียกตัว ณ ถนนหน้าอาคารเรียนรวมด้านทิศเหนือ เดินแถวเข้าไปจัดชุดเข้าสอบ ณ  
                           บริเวณใต้ถุนอาคารหน้าห้องท างานฝ่ายบริการการศึกษาชั้นล่างเพ่ือจัดชุดและรอเข้ารับ 
                           การสอบสัมภาษณ์  ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคารเรียนรวม ชั้น 2 
    เวลา 08.30 น. – เริ่มการสอบสัมภาษณ์ คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 4 ชุด 
                           โดยผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ที่เป็นหัวหน้าชุดแรก จะต้องจับฉลากชุดที่จะสอบว่าจะต้องสอบ 
                           กับคณะกรรมการสัมภาษณ์ชุดใด โดยจะแบ่งผู้สมัครสอบออกเป็น 4 กลุ่ม จับฉลากได้ 
                           กลุ่มใด  ให้เข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ชุดนั้น 
    การแต่งกาย  สุภาพชน (งดเสื้อยืดและเสื้อโปโลที่ไม่มีปก กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ) 
    การแต่งกาย ขณะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ -สวมกางเกงกีฬาขาสั้น ไม่สวมเสื้อ 
    การสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครสอบ ปฏิบัติตามระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและความ 
                            เหมาะสมกับต าแหน่ง  ผนวก ง. ท้ายประกาศนี้ 
หมายเหตุ  1. ในการสอบทุกขั้นตอน ผู้เข้าสอบต้องเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ (ตาม 
                 พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542) และบัตรประจ าตัวประจ าตัว 
                 สอบมาด้วยทุกครั้ง (อย่าลืมเด็ดขาด) 
     2. การแต่งกาย ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และเตรียมเสื้อผ้า  ในการเข้าสอบ 
                  แต่ละข้ันตอนให้พร้อม 
              3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจและด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
                  3.1 ค่าตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการ   จ านวน 900.- บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) 
                  3.2 ค่าตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต จ านวน 550.-บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                  3.3 ค่าธรรมเนียมและค่าตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ จ านวน 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาท 
                        ถ้วน) 
         3.4 ค่าธรรมเนียมบริการสระว่ายน้ า จ านวน 50.- บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) 
     4. การแต่งกายอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่  ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบปกติกากีคอพับ ยกเว้น 
                  อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ บางหน้าที่ให้แต่งกายตามที่ระบุไว้ท้ายผนวก 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 

    พลต ารวจตรี     
(อุดม  พรหมสุรินทร์) 

ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๕ 
/ ผนวก ค. ... 
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ข้อปฏิบัติของผู้เขา้รับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ในการตรวจร่างกายทางหอ้งปฏิบัติการ, การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 
------------------- 

 
  1. ให้ผู้สมัครสอบเข้ารายงานตัวเพ่ือรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ตรวจร่างกายและ
ทดสอบสุขภาพจิต ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนดไว้ ผู้ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการตรวจตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่ก าหนด ถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ 
  2. ผู้สมัครสอบต้องช าระเงิน จ านวน 900.- บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) ในวันตรวจร่างกายทาง
ห้องปฏิบัติการ วันที่ 12 ก.พ. 2561  และต้องช าระเงิน จ านวน 550.-บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ในวัน
ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต  วันที่ 19 ก.พ. 2561  
  3. ก่อนถึงวันก าหนดตรวจร่างกายตามข้อ 2. หนึ่งอาทิตย์ ไม่ควรรับประทานเครื่องดื่มชูก าลัง 
รวมทั้งยาประเภทระงับประสาท แก้ไอ แก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลการตรวจที่ผิดปกติได้ 
  4. ขณะเข้ารับการตรวจร่างกาย ให้ผู้สมัครสอบสวมเสื้อยืด และกางเกงขาสั้นให้เรียบร้อย ไม่
ควรน าสิ่งของที่มีค่าและเครื่องประดับทุกชนิดติดตัวเข้ามาในการตรวจทุกข้ันตอน 
  5. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง ญาติ หรือผู้ติดตามของผู้สมัคร เข้าไปยังสถานที่ตรวจร่างกายและ
ทดสอบสุขภาพจิต 
  6. ไม่อนุญาตให้น าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสถานที่ตรวจร่างกายและทดสอบ
สุขภาพจิต และไม่อนุญาตให้บันทึกภาพใด ๆ ในระหว่างการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ยกเว้น
คณะอนุกรรมการแพทย์ 
  7. ให้ผู้สมัครสอบทุกรายซึ่งต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย ศึกษาบัญชีโรคหรืออาการต้องห้าม
ของการเป็นข้าราชการต ารวจ ซึ่งอยู่ในผนวกแนบท้ายประกาศรับสมัครให้เข้าใจ 
  8. ผู้สมัครสอบรายใดมีใบรับรองแพทย์หรือประวัติการรักษา ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ได้ก าหนดให้
ตรวจร่างกาย ให้น าใบรับรองแพทย์หรือประวัติการรักษา มอบให้คณะแพทย์ในวันที่ได้ก าหนดให้ท าการตรวจ
ร่างกาย 
  9. ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการ, การตรวจร่างกายและ
ทดสอบสุขภาพจิตให้ครบทุกขั้นตอน 
  10. ผู้สมัครสอบซึ่งต้องเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต ให้เตรียมดินสอด าธรรมดา ยางลบ
และปากกา มาในวันท าการสอบ 
  11.กรณีการอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกาย หลังจากการประกาศผล เฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านการ
ตรวจร่างกายนั้น เป็นอ านาจของคณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์โรงพยาบาลต ารวจ ว่าจะเรียกผู้สมัคร
สอบเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมหรือไม่ 
  12. การตรวจร่างกายโดยคณะอนุกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบและถูกต้องตามหลักวิชาการทางแพทย์ อย่าได้หลงเชื่อและยินยอมเสีย
ทรัพย์แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านให้ผ่านการตรวจร่างกายได้ 
  13. สิ่งท่ีต้องเตรียม ได้แก่บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ไม่หมดอายุ 
(ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542) 

/ ให้น าอุจจาระ … 
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ข้อปฏิบัติของผู้เขา้รับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, 
การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 

------------------- 
 
  ให้น าอุจจาระใส่ตลับที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่แล้ว (ให้เก็บอุจจาระขนาดประมาณ ปลาย
นิ้วก้อย) พร้อมติดป้ายเขียนชื่อ – ชื่อสกุล และล าดับที่สอบได้ให้ชัดเจน น ามาส่งในวันตรวจร่างกายทาง
ห้องปฏิบัติการ (12 ก.พ. 2561)  
  โดยในวันตรวจร่างกาย ไม่ต้องงดอาหารและน้ าแต่อย่างใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

    พลต ารวจตรี      
(อุดม  พรหมสุรินทร์) 

ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๕ 
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ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

1.  การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
     การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย แบ่งการทดสอบเป็น 2 กลุ่ม ตามประเภทต่างๆ  ดังนี้ 
  1.1  กลุ่มที่ 1 แบ่งประเภทการทดสอบ  ประกอบด้วย 
             (1)  วิ่ง  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  
                         จึงจะมสีิทธิเขา้สอบขั้นตอนตามข้อ 1.2 กลุ่มที ่2 ต่อไป 
          1.2  กลุ่มที่ 2 แบง่ประเภทการทดสอบ  ประกอบดว้ย 
  (1)  ยืนกระโดดไกล 
        ผู้ท าระยะได้ไม่น้อยกวา่ 180 เซนติเมตร ถือว่า ผา่น 
  (2)  วิ่งเก็บของ  ระยะทาง 10 เมตร  โดยการวิ่งไปเก็บของที่ระยะทาง 10 เมตร                 
จ านวน 2 รอบๆ ละ 1 ชิ้น 
                          ผู้ท าเวลาไม่เกนิ 13 วินาที  ถือวา่ ผ่าน 
                   (3)  วิ่ง  ระยะทาง 50 เมตร 
                          ผู้ท าเวลาไม่เกนิ 10 วินาที  ถือวา่ ผ่าน 
                            ตามข้อ 1.2 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเข้าทดสอบสมรรถภาพทั้ง 3 ประเภท
ตามที่ก าหนดในข้อ (1) – (3) โดยต้องเป็นผู้ทดสอบผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 ของประเภทการทดสอบ
และหากเข้าทดสอบไม่ครบทั้ง 3 ประเภท จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

2.  ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 

      2.1  ทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการวิ่ง ดังน้ี 
      2.1.๑  ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบ คู่กับ บัตร
ประจ าตัวประชาชน  โดยบัตรดงักล่าวนั้นตอ้งไม่หมดอายุและจะตอ้งอยู่ในสภาพที่สมบูรณช์ัดเจนทั้งรูปถ่ายและ
ตัวอักษร เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี  จะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ 

2.1.๒  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสื้อยดื กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา 
2.1.๓  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบ จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใด

ที่เป็นอาการ ท านองเดียวกันนี้กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเส้นทางหรือลัดเส้นทาง
ตามที่ก าหนดให้ทดสอบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
 2.1.๔  กรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายใดให้ความช่วยเหลือ เชน่ ผลัก พยุง ดัน หรือดึงแกผู่้
เข้าทดสอบด้วยกนั จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 

/2.1.5  ก าหนดระยะ… 
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    2.1.๕ ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ 1.  
1.1 (1) 
       2.2  การทดสอบสมรรถภาพรา่งกายในการวา่ยน้ า ดังน้ี 
                     2.2.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัว
ประชาชน โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพ    ที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและ
ตัวอักษร  เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี จะไม่
อนุญาตใหเ้ข้าสอบ 
                        2.2.๒  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกายชดุว่ายน้ าสากล 
                          2.2.๓  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบรายใด จับลู่ เกาะลู่ สาวลู่ ว่าย
ข้ามลู่ หรือให้ผู้อื่นช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุงตัว ดันหรือดึง หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการ
ทดสอบในกรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายอื่นให้ความช่วยเหลือตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการ
ทดสอบเช่นเดียวกัน 
                           2.2.๔  กรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ า โยนทุ่นหรือห่วงยาง
หรือวัสดุอื่นให้แล้วผู้เข้าทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดที่เป็นอาการท านองเดียวกัน หรือมีการลงไป
ช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ า จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
                           2.2.๕  ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ 
1.  1.1 (2) 

       2.3 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ และการวิ่ง (ระยะสั้น)
ดังน้ี 

              2.3.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าทดสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบ คู่
กับบัตรประจ าตัวประชาชน  โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุ            และจะต้องอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษรเพ่ือใช้แสดงคู่กัน  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์
ชัดเจนแล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

             2.3.2  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสื้อยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา 
              2.3.3  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ต้องปฏิบัติตามที่คณะอนุกรรมการหรือ

เจ้าหน้าที่ก าหนดในทุกขั้นตอน และหากไม่เข้าทดสอบตามล าดับที่ก าหนดจะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการ
ทดสอบ 

 
/2.3.5 ก าหนดระยะ… 
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      2.3.4  กรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายใด จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใดที่เป็นอาการท านองเดียวกัน

นี้กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าทดสอบด้วยกัน หรือมีกรณีเปลี่ยนตัวกันเข้าทดสอบ
แทนกันจะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 

       2.3.5  ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบเป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ 1. 
1.2 (1) – (3) 

       2.3.6  ผู้เข้าทดสอบตามข้อ 2.3  จะต้องเข้าทดสอบให้ครบทั้ง 3 ประเภท หากเข้า
ทดสอบไม่ครบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

3. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 

3.1 ในวันตรวจร่างกายทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบ คู่กับ บัตรประจ าตัวประชาชน โดย

บัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพ่ือใช้

แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี  จะไม่อนุญาตให้เข้า

ตรวจร่างกาย 

           3.2  การแต่งกายเป็นไปตามที่ก าหนด รวมทั้งต้องเตรียมสิ่งของที่เกี่ยวข้องไปในวันตรวจ

ร่างกายตามที่ก าหนด 

 3.3 ในขั้นตอนการเขา้รับการตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต ห้ามน า โทรศัพท์มือถือ

หรือเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไปเด็ดขาด หากตรวจพบทางคณะกรรมการ

แพทย ์โรงพยาบาลต ารวจ จะพิจารณาตัดสิทธิในการเข้ารับตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต 

 3.4  ให้ไปเข้ารับการตรวจรา่งกายตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในประกาศรายชื่อผู้สอบ

ผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ประกาศผลสอบข้อเขียน) 

 3.5  กรณีที่เคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคในผนวก ก.และ ข. ท้าย

ประกาศต ารวจภูธรภาค 5 ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 มาก่อนและหายเป็นปกติแล้ว ให้น า

เอกสารหลักฐานประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติดังกล่าวมาก่อนวันเข้าตรวจ

ร่างกายแล้วน ามายื่นในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพ่ือให้ผลการวินิจฉัยการตรวจโรคหรืออาการตามที่

ก าหนดเป็นไป โดยถูกต้องและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบ 

 
/4.  ระเบียบในการ… 
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  3.6  การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิตจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาล
ต ารวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่ก าหนดไว้ ถือว่าผ่าน  ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่ก าหนดไว้ ถือว่า
ไม่ผ่าน และผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด 
            3.7   การตรวจรา่งกาย ให้ผู้สมัครสอบ     ปฏิบัตติามข้อปฏิบตัิของผู้เข้ารับการทดสอบภาค 
ความเหมาะสมกับต าแหน่งในการตรวจรา่งกายทางหอ้งปฏิบัติการ,        การตรวจร่างกายและทดสอบ 
สุขภาพจิตตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี ้
4. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์ 

             4.1  ในวันสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบ คู่กับ บัตรประจ าตัวประชาชน

โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพ่ือ

ใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้า

สอบ 

             4.2  การแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายสุภาพ โดยให้สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว 

(ห้ามกางเกงยีนส์)  และสวมรองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น 

            4.3  ต้องมาเตรียมพร้อมในการเข้าสอบ ตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยเคร่งครัด 

              4.4  กรณีบัตรประจ าตัวประชาชน สูญหายให้รีบติดต่อ  กองอ านวยการการสอบสัมภาษณ์

ก่อนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง เพ่ือพิจารณาการให้สิทธิหรือตัดสิทธิในการเข้า

สอบสัมภาษณ์แล้วแต่กรณี 
     4.5 สอบสัมภาษณ์  จะเป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่ ที่จะแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานความสามารถ
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  ทัศนคติ  ความคิดริเริ่ม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสม
จึงจะถือว่า ผ่าน ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า  ไม่ผ่าน 
5. การตรวจสอบประวัติและความประพฤติ  
        5.1  การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และความเหมาะสมกับต าแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติ
ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการต ารวจถือว่า ผ่าน ผู้ ท่ี
คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และความเหมาะสมกับต าแหน่ง
เห็นว่ามีคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการต ารวจถือว่าไม่
ผ่าน 

/ 5.2 ส าหรับผู้ที่ม ี ... 
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5.2 ส าหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มี
ค าสั่งที่ 189/2558 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการต ารวจ      กรณไีม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  

และคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก หรือคณะอนกุรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จะพิจารณา
จากข้อเท็จจริง และพฤติการณ์แห่งการกระท าความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอัน
ดีหรือไม่         รวมทั้งความน่ารังเกียจของสังคมและเกียรติของข้าราชการต ารวจ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี พ.ศ. 2557  โดยจะน าผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวนที่มีการ
ด าเนินคดีสิ้นสุดในชั้นพนักงานสอบสวนแล้ว หรือพนักงานอัยการที่มีค าสั่งไม่ฟ้องแล้ว หรือในชั้นศาลที่มีค า
พิพากษาถึงที่สุดแล้ว ในแต่ละคดีมาเป็นหลักการและข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือประกอบการพิจารณาแล้วแต่
กรณี  

ผู้ที่ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามที่ก าหนดจะได้คะแนน 10๐ 
คะแนน ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงจะได้ ๐ คะแนน 

--------------------------------- 
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(อุดม  พรหมสุรินทร์) 

ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๕ 
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      (.....................................................) 
     ต าแหนง่........................................................ 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ๑.  ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการประจ าการ มียศตั้งแตร่้อยต ารวจเอก ร้อยเอก 
      เรือเอก เรืออากาศเอก ขึ้นไป ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ  
  ข้าราชการพลเรือนประเภททั่วไป ระดับช านาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการขึ้นไป ประเภทอ านวยการหรือประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป 
  และต้องรับผิดชอบข้อความ ที่ตนรับรองนัน้ทุกประการ 
              ๒.  ที่อยูข่องผู้รบัรองที่สามารถติดต่อได้  บ้านเลขที่..............หมู่.........ถนน............................ 
                    ตรอก/ซอย............ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.................................... 
  จังหวดั..............................รหัสไปรษณีย์........................โทร............................................. 
 ๓.  ให้สัง่พิมพ์ในระบบอนิเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตามแบบฟอรม์นี ้และให้ผูร้ับรอง 

          เขียนด้วยลายมือของตนเอง 
 

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

 
 



 

ผนวก  ฉ. 
 
 
 

      แบบบันทึกข้อมูลบุคคล 

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

ข้อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า  
เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. ๒๕60 

 

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

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

เรียน  ผู้ด าเนนิการคดัเลือก 
ตามที่ ข้าพเจ้าได้ยื่นใบสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเปน็ขา้ราชการต ารวจ เพ่ือบรรจ ุ เปน็                

นักเรียนนายสิบต ารวจ     และข้าพเจ้าขอแจง้ข้อมูลประกอบใบสมคัรเพิ่มเติมเกี่ยวกบัใบสมัครคุณสมบัติ            
และพื้นฐานความรูข้องข้าพเจ้าเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ชือ่ตวั.......................................................นามสกุล.................................................... 
(หากเปลี่ยนชื่อหรอืนามสกลุ  ใหน้ าหลกัฐานมาประกอบ) 
       ชื่อ – สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................... 
  ๒.  ชือ่เล่น  ชื่อที่เคยใช้อยู่กอ่นเปลี่ยน (ถ้ามี)................................................................... 
  ๓.  สญัชาติปัจจุบนั...........................................สญัชาติเมื่อเกดิ........................................ 
ศาสนา................................................. 

๔.  สมัครสอบหลกัสูตร/ต าแหน่ง..................................................................................... 
  ๕.  หลักฐานทางทหาร...................................................................................................... 
  ๖.  ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่...............หมูท่ี่...............ถนน................................... 
ตรอก/ซอย......................................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต.................................. 
จังหวดั...................................โทรศัพท์................................................. 
      ภูมิล าเนาที่อาศัยในปัจจบุันเลขที่.............หมู่ที่..............ถนน...................................... 
ตรอก/ซอย....................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต............................... 
จังหวดั...................................โทรศัพท์........................................................................................................ 
หมายเหตุ  ๑.  ใหก้รอกขอ้ความให้ครบทุกช่อง  ในชอ่งทีป่ระสงค์ไม่กรอกข้อมลูใหข้ดีเครือ่งหมาย ( - ) 
     ๒.  ในช่องที่ถามวา่ เคยหรือไม่เคย  ใหก้รอกข้อความว่า “เคย” หรอื “ไม่เคย 
 
 
 
 

๑.  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล 
     ประกอบใบสมัครดว้ยลายมือ 
     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  (ถา้มี) 

  ๘.  -  บิดา  (ผู้ให้ก าเนดิ) 
       ชื่อเต็ม.............................................ชื่อสกุล.......................................ยังมีชีวติอยู่/ถึงแกก่รรม 
ชื่อเดมิ (ถา้มี)  .................................................................อาชีพ.................................................................. 
ต าแหนง่...................................................สถานท่ีท างาน............................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท์....................................... 
เชื้อชาติ...................................สัญชาติเมื่อเกดิ..................................สัญชาตปิัจจุบนั................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่…………………………..…………ผลคดี.................................................................. 
       -  มารดา  (ผู้ให้ก าเนดิ) 
       ชื่อเตม็.....................................ช่ือสกุล..................................ยังมีชีวติอยู่/ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดมิ (ถา้มี)  ................................................................อาชีพ................................................................... 
ต าแหนง่....................................................สถานท่ีท างาน............................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท์....................................... 
เชื้อชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกดิ..................................สัญชาตปิัจจุบนั................................ 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพ่งขอ้หา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องท่ี………………………………………ผลคดี................................................................. 
       -  ภรรยาหรือสาม ี
       ชื่อเตม็....................................ชื่อเดิม (ถ้าม)ี............................................................... 
ชื่อสกุลเดิม  ............................................................ชื่อสกุลปัจจุบนั........................................................... 
วัน  เดือน  ปีเกดิ..................................................ที่เกดิ.............................................................................. 
เชื้อชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกดิ..................................สัญชาตปิัจจุบนั................................ 
อาชีพ..................................................................ต าแหนง่...........................................................................
สถานที่ท างาน............................................................ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพ่งขอ้หา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องท่ี…………...…………………………ผลคดี................................................................. 
จังหวดัที่สมรส............................................................................................................................................. 
การสมรสครัง้ก่อนของผู้สมคัรและคู่สมรสอีกฝา่ย....................................................................................... 
หย่า  เลิกรา้ง............................................................................................................................................... 
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๙.  ประวตัิครอบครวัผู้สมคัรสอบ 
       -  พ่ีนอ้งรว่ม – มารดา 
       (๑)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ....................ท่ีอยู่ปัจจุบัน............................................................................................................... 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพ่งขอ้หา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องท่ี………………………………….……ผลคดี................................................................ 
       (๒)  ชื่อ...................................นามสกุล...........................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา.............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 
       (3)  ชื่อ...................................นามสกุล...........................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 
       (4)  ชื่อ...................................นามสกุล...........................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 
       (5)  ชื่อ...................................นามสกุล...........................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 
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       -  ญาต ิ (พ่ีน้องของบดิาและมารดา) 

       (1)  ชื่อ...................................นามสกุล...........................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 

       (๒)  ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 

       (3)  ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 

       (4)  ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 

       (5)  ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 
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๑๐.  บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่             
ผู้รับรอง  ญาติ  ผู้บังคับบญัชา หรือนายจ้าง) 
       (๑)  ชื่อ..................................นามสกุล...........................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง............................................................................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
       (๒)  ชื่อ.................................นามสกุล...........................เกี่ยวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง............................................................................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
       (๓)  ชื่อ.................................นามสกุล...........................เกี่ยวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง............................................................................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
  ๑๑.  การศึกษา 
         (๑)  จบมัธยมศึกษาตอนตน้โรงเรียน....................................................................... 
เข้า...............................ออก.................................ผลการศึกษา………………………………………………………….. 

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

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

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

       (๕)  แขนงพิเศษอืน่ ๆ  ........................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๒.  ปัจจุบนัประกอบอาชพี....................................ต าแหน่ง........................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
ถนน.....................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต............................................. 
จังหวดั.....................................................โทรศัพท์...................................................................................... 
และได้รบัเงนิเดือน ..............................................................................................................................บาท   
ใครเปน็หวัหน้าหรือผู้บงัคับบัญชา............................................................................................................... 

๑๓.  ประกอบการงานอื่นๆ  ............................................................................................ 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
ถนน.................................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต................................................ 
จังหวดั..............................................โทรศัพท์.................................รายได ้(ถ้ามี)...................................... 
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๑๔.  ประวตัิการรบัราชการ หรือการท างานที่ผ่านมา (ถา้เคยรับราชการ หรอืท างาน
มาแลว้ หลายแห่ง  ใหร้ะบทุุกแหง่ตามล าดับก่อนหลัง) 
         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม.................................................................................... 
ชนิดของงาน........................................................เงนิเดอืน.......................................................................... 
วัน  เดือน  ปีที่เขา้รับราชการหรอืงานที่ท า................................................................................................. 
ชื่อผู้บังคบับญัชาหรือนายจา้ง...................................................................................................................... 
เหตุทีอ่อก.................................................................................................................................................... 
  ๑๕.  ความรู้พิเศษหรอืความสามารถพิเศษ....................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๖.  ถ้าท างานในส านักงานอื่นนอกจากงานราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระท า
ผิด ในทางงาน อย่างใดหรอืไม่...........................................................กีค่รั้ง................................................. 
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร.................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๗.  ถ้ารับราชการ เคยถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิัยตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ 
ข้าราชการหรือไม่............................กี่ครั้ง...........................เมื่อใด...........................................ถูกลงโทษ
หรือไม่อย่างไร............................................................................................................................................. 
  ๑๘.  เคยถูกกล่าวหาหรือถกูฟ้องว่ากระท าผิดอาญาหรอืไม่....................กีค่รั้ง................. 
เรื่องอะไร......................................................................เมื่อใด..................................................................... 
ถูกลงโทษหรอืไมอ่ย่างไร............................................................................................................................. 
(ถ้าหากได้รบัการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษหรือโทษอย่างอื่นรวมทั้งฐานละเมดิอ านาจศาล        
ก็ให้ระบุได้ดว้ย) 
  ๑๙.  เคยถูกศาลสัง่พิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติลม้ละลายหรอืไม่............................. 
เมื่อใด.......................................................................................................................................................... 
เหตุใดจึงไม่ตอ้งค าพิพากษาให้ล้มละลาย.................................................................................................... 
  ๒๐.  เคยต้องค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่.................................................................... 
เมื่อใด....................................................พ้นคดแีล้วหรือยงั............................................................................ 
ถ้าพ้นแลว้เมื่อใด............................................................................................................................................ 
  ๒๑.  เคยถูกฟ้องรอ้งในคดแีพ่งหรือไม่...................................กี่เรื่อง.................................. 
เรื่องอะไร........................................................................เม่ือใด..................................................................... 
ศาลพิพากษาอย่างไร..................................................................................................................................... 
   
 
 
 



 
-7- 

 

๒๒.  เปน็หรือเคยเป็นหนี้สนิผู้ใดจนไดช้ื่อว่าเปน็ผู้มีหนีส้ินล้นพ้นตัวหรือไม่........................ 
...................................................................................................................................................................... 
  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยาเสพติดใหโ้ทษประเภทใดหรือไม่.................................................. 
ถ้าเคยประเภทใด.......................................................................................................................................... 
  ๒๔.  เปน็หรือเคยเป็นสมาชกิในองคก์ารหรือสมาคมหรอืสโมสรในอดตีบา้งหรือไม่
..................สถานท่ีตัง้.................................................................................................................................... 
ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรนัน้หรอืไม ่ เมือ่ใด  เพราะเหตุใด................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
  ๒๕.  เปน็หรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง  สมาชกิพรรคการเมือง หรือเจา้หน้าที่ 
ในพรรคการเมอืงใดหรือไม่...................................ชื่อพรรคการเมือง........................................................... 
สถานทีต่ั้ง.................................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่กล่าวข้างตน้นีเ้ป็นความจริงทุกประการและมี
คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมคัร 
 
 
      (ลงชื่อ)  ....................................................ผู้สมัคร 
                 (.................................................) 
 
 
 
 
 
ค าเตือน 
  ๑)  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจรงิ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในขอ้มูลประกอบใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง  ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี”             
ให้เขียนว่า “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ามใช้การ  “   -    ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบได้ หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูก
ด าเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด 
  ๒)  การปกปดิข้อเท็จจรงิจะถอืว่าเป็นผูข้าดคุณสมบตัิ ตาม พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาต ิพ.ศ.2547  
หรือ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการต ารวจ พ.ศ.๒๕๔๗  
แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 



 
ผู้สอบผ่านข้อเขียน โปรดทราบ 

ให้เตรียมถ่ายเอกสารต่าง ๆ ตามผนวกท้ายประกาศ ภ.5 ฉบับลงวันที่ 2 ก.พ.  2561  ทุกอย่าง 
มาจากบ้านให้ครบถ้วน เนื่องจากไม่มีบริการถ่ายเอกสาร   ส าเนาเอกสารทุกแผ่นเขียนชื่อ–สกุล  
รหัสประจ าตัวสอบ และ ล าดับที่สอบได้ ไว้มุมบนด้านขวาของเอกสาร เฉพาะหลักฐานทางทหาร  

(สด.8, สด.43) ให้ด าเนินการตามรูปแบบในตัวอย่าง เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 5 ก.พ. 2561 

ตัวอย่างการถ่ายส าเนาเอกสารหลักฐานทางทหาร
สด. 43  และ   สด.8

 
 
 
 
 

ต้องเห็นปี พ.ศ.ชดัเจนทั้ง 4 หลัก 



 
ตัวอย่างการถ่ายส าเนา สด. 8  ให้ทั้ง 3 ส่วน อยู่ในหน้าเดียวกัน 

 

 
 
 
 



แผนที่ สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (พลศึกษา) ณ สถานบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง  ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 
แผนที่ สถานที่รายงานตัว ส่งเอกสาร ตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการ ตรวจร่างกายของโรงพยาบาลต ารวจ และสอบสัมภาษณ์  ณ ศฝร.ภ.5 อ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง 

 



แผนที่  สถานที่พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ 
ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (ศพฐ.5)  (ติดกับต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง) ถ.วังเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 

โทร. 054 – 218396, 054 – 218022     

เส้นทางไป ศพฐ.5   จุดเริ่มต้น  จากห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ล าปาง 

 



เส้นทางไป ศพฐ.5   จุดเริ่มต้น  จากห้าแยกหอนาฬิกา  

 






























