




หน้า 1 ใน 3 หน้า 
ผนวก ก. 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ฉบับลงวันที่    2     กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
---------------------------------- 

การยื่นหลักฐานเอกสาร 

เอกสารฉบับจริงและหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและ                  
ให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (รอบสอง) ต้องน ามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่  ดังน้ี 

1.  บัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมส าเนา  จ านวน 4 ฉบับ 
2.  ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ทางราชการออก

ให้ พร้อมส าเนา  จ านวน 4 ฉบับ   
3.  ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้องมีข้อความ

ระบุการส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร พร้อมส าเนา  
จ านวน ๓ ฉบับ 

4.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมส าเนา  จ านวน ๓ ฉบับ และหาก
เป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่ส าเร็จก็ได้  จ านวน ๓ ฉบับ 

5.  หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล เป็นต้น พร้อมส าเนา  จ านวน ๓ ฉบับ 
6.  หนังสือรับรอง ตามผนวก ซ. ท้ายประกาศน้ี  จ านวน ๑ ฉบับ (ให้เข้าระบบ

อินเตอร์เน็ตและส่ังพิมพ์แบบฟอร์ม) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับรอง  จ านวน ๑ ฉบับ  
7.  แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและส่ังพิมพ์แบบฟอร์มท้าย

ประกาศรับสมัคร) เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเอง ตามผนวก ฌ. ท้ายประกาศน้ี  จ านวน 1 ฉบับ 
8.  หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมส าเนา จ านวน ๓ 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 าหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก (อายุยังไม่ถึง 20 ปี ในปี พ.ศ. 2560 หรือที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก
ทางทหารในปี พ.ศ. 2562) ให้ใช้ใบส าคัญ (แบบ สด.๙)  ส่วนผู้ที่ครบเกณฑ์จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก
ทางทหาร  ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 หรือผู้ที่ได้ใช้สิทธิผ่อนผันแล้ว หรืออยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับ
การตรวจเลือกเพื่อเขา้รับราชการทหาร ไม่รับสมัครสอบ 

 
 
 
 

/8.๓  ผู้ส าเร็จ… 
 



หน้า ๒ ใน 3 หน้า 
ผนวก ก. 

  

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ลงวันที่     2      กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
-------------------------------------------- 

8.๓  ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารช้ันปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่าง

ใดดังต่อไปนี้ 

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

กองหนุนประเภทที่ ๑ หรือ 

2) หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้ส าเร็จการฝึก         

วิชาทหาร ช้ันปีที่  ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการและ                       

เลขเคร่ืองหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือส าคัญนั้นแล้ว 

ในกรณีหนังสือประจ าตัวแสดงวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีหลักฐานประทับ               

วันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการ และเลขเคร่ืองหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑               

ให้มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการน าปลดเป็นกองหนุน                    

ประเภทที่ ๑ เป็นผู้รับรองว่าอยู่ระหว่างด าเนินการน าปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่

กัน 

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

ให้ครบถ้วน ทั้งน้ี ส าเนาหลักฐานทุกฉบับที่น ามายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า 

“ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือช่ือไว้ ส าหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่ 

จะไม่รับผิดชอบ   

ส าหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผู้สมัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่ ถือเป็นเอกสิทธิของ ต ารวจภูธรภาค 

6  ที่จะด าเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร 

  ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่น าหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดหรือ       

ยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

  ก าหนดการยื่นหลักฐานเพ่ิมเติม ตามที่ระบุข้างต้นในผนวกน้ี จะประกาศพร้อมกับ                    

การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

 

/ผู้สมัครสอบ… 

 



หน้า 3 ใน 3 หน้า 

ผนวก ก. 
  

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ลงวันที่     2   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
-------------------------------------------- 

ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป    
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง พร้อมทั้งยื่นและ        
แสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครสอบไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็น ผู้ได้รับคัดเลือก     
หรือผู้ไดรั้บคัดเลือกส ารอง แล้วแต่กรณี และหากมีการตรวจพบว่ามีการน าเอกสารปลอมมายื่นต่อเจ้าหน้าที่          
จะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 

     พลต ารวจตรี     
 ( สุรนาท  วรรณวรรค ) 

                                   ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                             ผนวก ข. 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ลงวันที่     2   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
---------------------------------- 

1. ก าหนดการรายงานตัว , ส่งเอกสารการสมัคร , วัดขนาดร่างกาย 

1.1 รับรายงานตัว           ในวันที่ 6 - 8   ก.พ. 2561 
สถานที่รับรายงานตัว     ให้ผู้มีรายช่ือสอบผ่านข้อเขียน  แนบท้าย
ประกาศ ภ.6   ฉบับลงวันที่  2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  มารายงานตัว  ใน
วันที่ 6 - 8   ก.พ. 2561 ณ ห้องนพสิทธิพร อาคารเรียนรวม ศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6  อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่เวลา 
07.00 - 10.00 น. ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธ์ิ
ทันที โดยให้น าเอกสารตามผนวก ก. มายื่นในวันรายงานตัว 

หมายเหตุ       - การแต่งกาย   ชุดสุภาพ  สวมเส้ือเช้ิตแขนยาวสีอ่อน ,  กางเกงขายาวผ้า 
ปกติสีเข้ม , รองเท้าหนังหุ้มส้น 

 - เตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร   
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังไม่หมดอายุ (ตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542)  
-   วันอังคารที่ 6 ก.พ.2561  เวลา 07.00 – 10.00 น. ล าดับที่สอบได้    

 ล าดับที่  1 – 300 
- วันพุธที่ 7 ก.พ.2561   เวลา 07.00 – 10.00 น. ล าดับที่สอบได้ 

 ล าดับที่  301 - 600  
- วันพฤหัสบดีที่  8 ก.พ.2561   07.00 – 10.00 น. ล าดับที่สอบได้ 
    ล าดับที่  601 – 850 

1.2 การพิมพ์ลายน้ิวมือ   ให้ผู้มีรายช่ือสอบผ่านข้อเขียน แนบท้ายประกาศ ภ.6  ฉบับลงวันที่   
2 กุมภาพันธ์ 2561 เข้ารายงานตัวเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ พิสูจน์  
หลักฐานจังหวัดนครสวรรค์ (ข้างกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด   
นครสวรรค์) ดังนี้ 

- วันอังคารที่ 6 ก.พ.2561   เวลา 12.30 น. ล าดับที่สอบได้    
ล าดับที่  1 – 300 

- วันพุธที่ 7 ก.พ.2561 เวลา 12.30 น.  ล าดับที่สอบได้ 
ล าดับที่  301 - 600  

- วันพฤหัสบดีที่  8 ก.พ.2561  เวลา  12.30 น.  ล าดับที่สอบได้ 
ล าดับที่  601 - 850   

          หมายเหตุ           -  การแต่งกาย   ชุดสุภาพ   สวมเส้ือเช้ิตแขนยาวสีอ่อน ,  กางเกงขายาว
ผ้าปกติสีเข้ม , รองเท้าหนังหุ้มส้น  
-  ให้ผู้มารายงานตัวเตรียมเงิน  จ านวน 100 บาท มาช าระค่าพิมพ์
ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ 
 
 
 

 /2. ทดสอบ… 

หน้า 1 ใน 4 หน้า 
 



 
ผนวก ข. 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ลงวันที่     2   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
   ---------------------------------- 

2. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย   
     -  วิ่ง  วันเสาร์ที ่    10 ก.พ. 2561 
          -  ว่ายน้ า วันอาทิตย์ที่  11 ก.พ. 2561 

          -  ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของและการวิ่ง (ระยะสั้น) 
       วันอาทิตย์ที่  11 ก.พ. 2561 
     ๒.1  สถานที่ว่ิง สนามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค์ โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ให้มารายงานตัวเพื่อทดสอบว่ิง ในวันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2561 ใน
เวลา 07.00 – 10.00 น. ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะถูก
ตัดสิทธ์ิทันที โดยจะเรียกรายงานตัวในเวลา 07.00 น. และเร่ิมสอบเวลา 
07.30 น. เป็นต้นไป จนเสร็จส้ิน 

      หมายเหตุ       - การแต่งกาย  ผู้เข้าทดสอบเตรียมเส้ือยืด กางเกงกีฬาขาส้ัน รองเท้ากีฬาส าหรับว่ิง 
                - เตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร   

ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังไม่หมดอายุ (ตามพระราชบัญญัติ บัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542) 

     2.2  สถานที่ว่ายน้ า สระว่ายน้ าค่ายจิรประวัติ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โดยให้ผู้สอบ
ผ่านข้อเขียนและ โดยให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

   มารายงานตัวเพื่อทดสอบว่ายน้ า   ในวันอาทิตย์ที่  11 ก.พ. 2561   ใน
เวลา 07.00 – 10.00 น. ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะถูกตัด
สิทธ์ิทันที  โดยจะเรียกรายงานตัวในเวลา 07.00 น. และเร่ิมสอบเวลา 
07.30 น. เป็นต้นไปจนเสร็จส้ิน  

   หมายเหตุ        - การแต่งกาย  ผู้เข้าทดสอบสวมชุดว่ายน้ าสากลทั่วไป   
  - เตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร  

    ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ยังไม่หมดอายุ (ตามพระราชบัญญัติบัตร  
       ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542) 
   - ให้ผู้มารายงานตัวเตรียมเงิน มาช าระค่าสระว่ายน้ า  จ านวน   20   บาท    

 ๒.3  ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของและการวิ่ง (ระยะสั้น) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย            
(จิรประวัติ) นครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์   โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียน
และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ให้มารายงานตัวเพื่อทดสอบว่ิง   
ในวันอาทิตย์ที่  11 ก.พ. 2561   ในเวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้ไม่มา
รายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธ์ิทันที โดยจะเรียกรายงานตัว
ในเวลา 13.00 น. และเร่ิมสอบเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป จนเสร็จส้ิน 

        หมายเหตุ       - การแต่งกาย  ผู้เข้าทดสอบเตรียมเส้ือยืด กางเกงกีฬาขาส้ัน รองเท้ากีฬา 
                - เตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร   

ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังไม่หมดอายุ (ตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542) 
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ผนวก ข. 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ลงวันที่     2   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
---------------------------------- 

3. ตรวจร่างกาย (รอบแรก)  
      3.1  สถานที่ตรวจร่างกาย  (รอบแรก) กลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลส่ีแคว อ าเภอเมือง   

จังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์    
ก าหนดให้ผู้มีรายช่ือสอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลส่ีแคว ดังนี้ 
-  วันจันทร์ที่ 12 ก.พ.2561 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจ เวลา 
07.00 – 10.00 น. ล าดับที่สอบได้ ล าดับที่  1 – 300 ผู้ไม่มารายงาน
ตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธ์ิทันที   
- วันอังคารที่ 13 ก.พ.2561   รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจ เวลา 

 07.00 – 10.00 น. ล าดับที่สอบได้ ล าดับที่  301 – 600 ผู้ไม่มา
 รายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธ์ิทันที   

- วันพุธที่  14 ก.พ.2561   รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจ เวลา 
 07.00 – 10.00 น. ล าดับที่สอบได้ ล าดับที่  601 – 850 ผู้ไม่มา
 รายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธ์ิทันที   

   หมายเหตุ           - การแต่งกาย    – ให้สวมเส้ือยืดคอกลมแขนส้ัน กางเกงขาส้ัน 
- เตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังไม่หมดอายุ (ตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542) 
- ให้น าอุจจาระใส่ตลับที่ได้รับแจกไปแล้วจากที่บ้าน (เก็บอุจจาระขนาด 
ประมาณ ปลายนิ้วก้อย) พร้อมติดป้ายเขียนช่ือ-สกุลและล าดับที่สอบได้ให้
ชัดเจน น าส่ง  รพ. ในวันตรวจร่างกาย  โดยในการตรวจร่างกายไม่ต้องงด
อาหารและน้ า 
 -  รพ.สี่แคว ก าหนดค่าตรวจร่างกาย  คนละ  800 บาท โดยให้ผู้เข้าตรวจ
ร่างกาย  น าเงินมาช าระค่าตรวจร่างกาย  จ านวน  800  บาท ในวันตรวจร่างกาย
ด้วย  

4.  ก าหนดการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต) 
     4.1  สถานที่ตรวจร่างกาย (รอบสอง) ในวันพุธที่ 21  ก.พ. 2561 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการ

ตรวจ เวลา 07.00 – 10.00 น. ณ  ห้องนพสิทธิพร  อาคารเรียนรวม 
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6  โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลต ารวจ 
ให้ผู้มีรายช่ือสอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง  ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย  ณ ห้องนพสิทธิพร 
อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครสวรรค์ เวลา 07.00 น. ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะ
ถูกตัดสิทธ์ิทันท ี

ตรวจร่างกาย - วันพุธที่ 21  ก.พ. 2561   
  เวลา 07.00 – 12.00 น. ล าดับที่สอบได้ล าดับที่  1 – 420  
  เวลา 12.00-17.00 น. ล าดับที่สอบได้ล าดับที่  421-850 
 

/ทดสอบ… 
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ผนวก ข. 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ลงวันที่     2   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
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ทดสอบสุขภาพจิต - วันพุธที่ 21  ก.พ. 2561    
 เวลา 07.00 – 12.00 น. ล าดับที่สอบได้ล าดับที่  421-850  
 เวลา 12.00-17.00 น. ล าดับที่สอบได้ล าดับที่  1 - 420    

       หมายเหตุ     - การแต่งกาย    – ให้สวมเส้ือยืดคอกลมแขนส้ัน กางเกงขาส้ัน 
- เตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังไม่หมดอายุ (ตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542), ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า 1 ด้าม
และดินสอ HB จ านวน 1 แท่ง 
-  รพ.ตร.  ก าหนดค่าตรวจร่างกาย  คนละ 550 บาท โดยให้ผู้เข้าตรวจ 
ร่างกาย  น าเงินมาช าระค่าตรวจร่างกาย  จ านวน 550 บาท ในวันตรวจ
ร่างกายด้วย 

***ห้ามน าสิ่งของท่ีมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด ติดตัวมาในวันเข้ารับการตรวจร่างกาย 

       4.2 สถานที่สอบสัมภาษณ์  ณ ห้องนพสิทธิพร อาคารเรียนรวม  ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 
 - วันจันทร์ที่ 5 มี.ค.2561   เวลา 07.00 - 10.00 น.  ล าดับที่สอบ
 ได ้ล าดับที่  1 – 420 ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะถูก
 ตัดสิทธ์ิทันที 
 - วันอังคารที่ 6 มี.ค.2561   เวลา 07.00 - 10.00 น.  ล าดับที่สอบ 

  ได ้ล าดับที่  421 – 850 ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะ
 ถูกตัดสิทธ์ิทันท ี  

    หมายเหตุ          - การแต่งกาย ชุดสุภาพ สวมเส้ือเช้ิตแขนยาว กางเกงขายาว (ห้ามกางเกง
 ยีนส์) และสวมรองเท้าหุ้มส้น  เป็นต้น 

- เตรียม บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ยังไม่หมดอายุ (ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542)  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก  ค. 
แบบหนังสือรับรอง 

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

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

  ข้าพเจ้า..............................................................................................................................
ต าแหน่ง..............................................................สังกัด.................................................. .............................
เกี่ยวข้องเป็น............................................................................................................................ ...................
กับผู้สมัคร  ขอรับรองว่าผู้สมัครช่ือ.............................................................................................................
รหัสประจ าตัวสอบ...........................................................................ซึ่งสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ                
เป็นข้าราชการต ารวจ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ  ตามประกาศต ารวจภูธรภาค 6 เป็นผู้มี
ความประพฤติดี ไม่เคยมีช่ือเสียงในทางเส่ือมเสีย และขอรับรองว่าผู้สมัครสอบมีวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัครทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว 
 
     (ลงช่ือ)..........................................................ผู้รับรอง 
      (.....................................................) 
     ต าแหน่ง........................................................ 
 
หมายเหตุ  ๑. ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการประจ าการ มียศตั้งแต่ร้อยต ารวจเอก ร้อยเอก เรือเอก 
 เรืออากาศเอก ขึ้นไป ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน  
 ประเภททั่วไป ระดับช านาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการระดับช านาญการขึ้นไป  
 ประเภทอ านวยการหรือประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป และต้องรับผิดชอบข้อความ  
 ที่ตนรับรองนั้นทุกประการ 
๒.  ที่อยู่ของผู้รับรองที่สามารถติดต่อได้ 
  บ้านเลขที่.....................หมู่.............ถนน.............................ตรอก/ซอย............................. 
  ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต........................................................ 
  จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์........................โทร. ............................................. 
๓.  ให้ส่ังพิมพ์ในระบบอินเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง 

เขียนด้วยลายมือของตนเอง 
 
 
 

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



 
 

ผนวก  ง. 
 
 
 

แบบบันทึกข้อมูลบคุคล 

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

ข้อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า  
เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2560 

 

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

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

เรียน  ผู้ด าเนินการคัดเลือก 
ตามที่ ข้าพเจ้าได้ยื่นใบสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ เพื่อบรรจุ                  

เป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ และข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ
และพื้นฐานความรู้ของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ช่ือตัว........................................................นามสกุล................................................... . 
(หากเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล  ให้น าหลักฐานมาประกอบ) 
       ช่ือ – สกุล  (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................  
  ๒.  ช่ือเล่น  ช่ือที่เคยใช้อยู่ก่อนเปล่ียน (ถ้ามี)................................................................... 
  ๓.  สัญชาติปัจจุบัน..........................................สัญชาติเมื่อเกิด......................................... 
ศาสนา................................................. 

๔.  สมัครสอบหลักสูตร/ต าแหน่ง..................................................................................... 
  ๕.  หลักฐานทางทหาร..................................................................................................... . 
  ๖.  ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่.............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.................................................................................................... 
หมายเหตุ  ๑.  ให้กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง  ในช่องที่ประสงค์ไม่กรอกข้อมูลให้ขีดเคร่ืองหมาย ( - ) 
     ๒. ในช่องที่ถามว่า เคยหรือไม่เคย  ให้กรอกข้อความว่า “เคย” หรือ “ไม่เคย 
 
 
 
 

๑.  ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อมลู 
ประกอบใบสมคัรด้วยลายมือ 
     ของตนเองและลงลายมือชื่อ         
     ต่อหน้าเจ้าหน้าที ่
๒. ก่อนยื่นข้อมลูใบสมคัรจะต้อง  

ตรวจสอบหลกัฐานต่าง ๆ            
ให้ครบถ้วน และถกูต้อง 
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๗.  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ซึ่งได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมนี้       
รวม....................ฉบับ  คือ 

        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการของบิดามารดาและภรรยา 

       ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 

  ๘.  -  บิดา  (ผู้ให้ก าเนิด) 
       ช่ือเต็ม..............................................ช่ือสกุล.......................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม 
ช่ือเดิม (ถ้ามี)  ...............................................................อาชีพ.................................................................... 
ต าแหน่ง...................................................สถานที่ท างาน....................................................... ...................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน........................................................................................โทรศัพท์................. ......................... 
เช้ือชาติ.................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่………………………………….…………ผลคดี......................................................... 
       -  มารดา  (ผู้ให้ก าเนิด) 
       ช่ือเต็ม.....................................ชื่อสกุล................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม 
ช่ือเดิม (ถ้ามี)  ..............................................................อาชีพ................................................................... 
ต าแหน่ง..................................................สถานที่ท างาน............................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน......................................................................................โทรศัพท์........................................... 
เช้ือชาติ..................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………..……………………ผลคดี................................................................... 
       -  ภรรยาหรือสามี 
       ช่ือเต็ม......................................ช่ือเดิม (ถ้ามี)............................................................ 
ช่ือสกุลเดิม  ..........................................................ชื่อสกุลปัจจุบัน............................................................. 
วัน  เดือน  ปีเกิด................................................ที่เกิด.................................................... ............................ 
เช้ือชาติ...................................สัญชาติเมื่อเกิด.................................สัญชาติปัจจุบัน.................................. 
อาชีพ..................................................................ต าแหน่ง...........................................................................
สถานที่ท างาน..........................................................ที่อยู่ปัจจุบัน........................................ ........................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่………...…………………………ผลคดี................................................................... 
จังหวัดที่สมรส............................................................................................................................................ 
การสมรสคร้ังก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่าย................................................................................. ...... 
หย่า  เลิกร้าง.................................................................................................................................. ............ 
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๙.  ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ 
       -  พี่น้องร่วม – มารดา 
       (๑)  ช่ือ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ..........................................ต าแหน่ง................................................................................................... 
สถานที่ท างาน...............................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาติ.....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน.................................................................................. ............................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (๒)  ช่ือ..................................นามสกุล...........................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ.........................................ต าแหน่ง................................................................................................... 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (3)  ช่ือ..................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.....................
อาชีพ..........................................ต าแหน่ง................................................................................................. .. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................... ............................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (4)  ช่ือ..................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.....................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................... ............................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (5)  ช่ือ.................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน...............................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 
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       -  ญาติ  (พี่น้องของบิดาและมารดา) 

       (1)  ช่ือ.................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง....................................................................... .......................... 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................... ............................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (๒)  ช่ือ.................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................... ............................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (3)  ช่ือ.................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (4)  ช่ือ.................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ..........................................ต าแหน่ง................................................................................................... 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................... ............................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (5)  ช่ือ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................... ............................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 
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๑๐.  บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่
ผู้รับรอง  ญาติ  ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง) 
       (๑)  ช่ือ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
       (๒)  ช่ือ.................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง............................................................................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
       (๓)  ช่ือ..................................นามสกุล............................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)  แขนงพิเศษอื่น 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 างานทีผ่่านมา (ถ้าเคยรับราชการ หรือท างาน
มาแล้วหลายแห่ง  ให้ระบุทุกแห่งตามล าดับก่อนหลัง) 
         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม.................................................................................... 
ชนิดของงาน..........................................................เงินเดือน........................................................................ 
วัน  เดือน  ปีที่เข้ารับราชการหรืองานที่ท า................................................................................... .............. 
ช่ือผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง...................................................................................................................... 
เหตุที่ออก................................................................................................................... ................................. 
  ๑๕.  ความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษ...................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
  ๑๖.  ถ้าท างานในส านักงานอื่นนอกจากงานราชการเคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด
ในทางงานอย่างใดหรือไม่...........................................................กี่คร้ัง....................................................... 
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร............................................... ..................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๗.  ถ้ารับราชการเคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการหรือไม่............................กี่คร้ัง...........................เมื่อใด...........................................ถกูลงโทษ
หรือไม่อย่างไร............................................................................................................... .............................. 
  ๑๘.  เคยถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระท าผิดอาญาหรือไม่....................กี่คร้ัง................. 
เร่ืองอะไร........................................................................เมื่อใด.................................... ............................... 
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร.............................................................................................................................. 
(ถ้าหากได้รับการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษหรือโทษอย่างอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอ านาจศาล        
ก็ให้ระบุได้ด้วย) 
  ๑๙.  เคยถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายหรือไม่............................. 
เมื่อใด.......................................................................................................................................................... 
เหตุใดจึงไม่ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย.................................................................................................... 
  ๒๐.  เคยต้องค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่.................................................................... 
เมื่อใด....................................................พ้นคดีแล้วหรือยัง............................................................................ 
ถ้าพ้นแล้วเมื่อใด............................................................................................................ ................................ 
  ๒๑.  เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม่....................................กี่เร่ือง.................................. 
เร่ืองอะไร........................................................................เมื่อใด.................................... ................................. 
ศาลพิพากษาอย่างไร..................................................................................................................................... 
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๒๒.  เป็นหรือเคยเป็นหนี้สินผู้ใดจนได้ช่ือว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่........................ 
............................................................................................................................. ......................................... 
  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่.................................................. 
ถ้าเคยประเภทใด............................................................................................................... ........................... 
  ๒๔.  เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกในองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบ้างหรือไม่...........
สถานที่ตั้ง.................................................................................................................................... 
ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรนั้นหรือไม่  เมื่อใด  เพราะเหตุใด................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
  ๒๕.  เป็นหรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมืองใดหรือไม่....................................ชื่อพรรคการเมือง.................................................. ........ 
สถานที่ตั้ง............................................................................................................. ....................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการและมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 
 
 
      (ลงช่ือ)  ....................................................ผู้สมัคร 
                 (.................................................) 

 
ค าเตือน 

  ๑)  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในข้อมูลประกอบใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง  ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี”ให้
เขียนว่า “ไม่เคย”หรือ “ไม่มี”ห้ามใช้การ  “-” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครจะถูกตัด
สิทธิในการเป็นผู้สอบได้หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกด าเนิน
คดีอาญาจนถึงท่ีสุด 
  ๒)  การปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
หรือ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แล้วแต่กรณี 

 
 








































































