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แผนที่ การรายงานตัวยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม  
ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “แกรนด์วิว” ม.ราชภัฏพระนคร 

วันที่ 7 - 8 ก.ย.61 รายงานตัว เวลา 07.00 น.  



             
 .             
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แผนท่ี ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (วิ่ง) ณ สนามกีฬาบุณยะจนิดา สโมสรต ารวจ 
 

แผนท่ี ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายน  า)  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 

แยกเกษตร
บางเขน 

วันที่ 11 ก.ย.61 รายงานตัวเวลา 07.00 น. 

วันที่ 12 ก.ย.61 รายงานตัวเวลา 07.00 น. 

แยกเกษตร
บางเขน 



 แผนที่ ทดสอบสขุภาพจิต ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (วิยาเขตบางนา) 
วันที่ 15 ก.ย.61 รายงานตัว เวลา 07.00 น.  

แผนที่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจร่างกาย  
ณ โรงพยาบาลต ารวจ อาคารอ านวยการ ชั้นดาดฟ้า 

วันที่ 16 - 19 ก.ย.61 รายงานตัว เวลา 06.00 น.  



สายสอบ สส.1 

 
สิ่งที่ต้องเตรียม 
- บัตรประจ ำตัวสอบ และบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือในกรณเีป็นข้ำรำชกำรต ำรวจให้ใช้บัตรประจ ำตวัเจ้ำหนำ้ที่ของรฐั     
  โดยบตัรดังกลำ่วต้องเป็นบัตรทีไ่มห่มดอำยุ 
 

ก ำหนดกำร วัน เดือน ปี รำยงำนตัวเวลำ สถำนที่ กำรแต่งกำย 

รายงานตัว 
และยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม 

วันเสาร ์
8 ก.ย. 61 

07.00 - 07.30น. ม.ราชภัฏพระนคร 
อาคารฝึกประสบ 
-การณ์วิชาชีพ 
“แกรนด์วิว” ชั้น3 

ผู้ชาย 
สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาวผ้าปกติสีเข้ม 
รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
(ห้ำมสวมกำงเกงยีนส์/รองเท้ำแตะ/รองเท้ำผ้ำใบ) 
กรณีเปน็ข้ำรำชกำรต ำรวจ  
ให้แต่งเครื่องแบบปกต ิ

สอบว่ายน้ า วันอังคาร 
11 ก.ย. 61 

07.00 น. สระว่ายน้ า 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

แต่งกายชุดวา่ยน้ าสากลทั่วไป 

สอบวิ่ง วันพุธ 
12 ก.ย. 61 

07.00 น. สนามกีฬา 
บุณยะจนิดา 
สโมสรต ารวจ 

เสื้อยืด กางเกงกีฬาขาสัน้ รองเท้าส าหรับวิ่ง 

การทดสอบ
สุขภาพจิต 

วันเสาร ์
15 ก.ย. 61 

07.00 - 08.00น. ม.รามค าแหง 
วิทยาเขตบางนา
อาคารคณฑี (KTB) 
ห้อง 201 

ผู้ชาย 
สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาวผ้าปกติสีเข้ม 
รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
(ห้ำมสวมกำงเกงยีนส์/รองเท้ำแตะ/รองเท้ำผ้ำใบ) 

การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

วันจันทร ์
17 ก.ย. 61 

06.00 - 06.45 น. 
 

บริเวณดาดฟ้า 
อาคารอ านวยการ 
โรงพยาบาลต ารวจ 

สวมเสื้อยืด กางเกงขาสัน้ รองเท้าทั่วไป 

การตรวจร่างกาย วันพุธ 
19 ก.ย. 61 

06.00 - 06.45 น. 
 

บริเวณดาดฟ้า 
อาคารอ านวยการ 
โรงพยาบาลต ารวจ 

สวมเสื้อยืด กางเกงขาสัน้ รองเท้าทั่วไป 

การสอบ
สัมภาษณ ์

วันพฤหัสบด ี
20 ก.ย. 61 

07.00 น. ม.ราชภัฏพระนคร 
อาคารฝึกประสบ 
-การณ์วิชาชีพ 
“แกรนด์วิว” ชั้น3 

ผู้ชาย 
สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาวผ้าปกติสีเข้ม 
รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
(ห้ำมสวมกำงเกงยีนส์/รองเท้ำแตะ/รองเท้ำผ้ำใบ) 
กรณีเปน็ข้ำรำชกำรต ำรวจ  
ให้แต่งเครื่องแบบปกต ิ



สายสอบ นก.2 

 
สิ่งที่ต้องเตรียม 
- บัตรประจ ำตัวสอบ และบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือในกรณเีป็นข้ำรำชกำรต ำรวจให้ใช้บัตรประจ ำตวัเจ้ำหนำ้ที่ของรฐั     
  โดยบตัรดังกลำ่วต้องเป็นบัตรทีไ่มห่มดอำยุ 
 

ก ำหนดกำร วัน เดือน ปี เวลำ สถำนที่ กำรแต่งกำย 

รายงานตัว 
และยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม 

วันศุกร ์
7 ก.ย. 61 

07.00 - 07.30น. ม.ราชภัฏพระนคร 
อาคารฝึกประสบ 
-การณ์วิชาชีพ 
“แกรนด์วิว” ชั้น3 

ผู้ชาย 
สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาวผ้าปกติสีเข้ม 
รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
ผู้หญิง 
สวมเสื้อสีอ่อน กระโปรง รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
(ห้ำมสวมกำงเกงยีนส์/รองเท้ำแตะ/รองเท้ำผ้ำใบ) 
กรณีเปน็ข้ำรำชกำรต ำรวจ  
ให้แต่งเครื่องแบบปกต ิ

การทดสอบ
สุขภาพจิต 

วันเสาร ์
15 ก.ย. 61 

07.00 - 08.00น. ม.รามค าแหง 
วิทยาเขตบางนา
อาคารคณฑี (KTB) 
ห้อง 201 

ผู้ชาย 
สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาวผ้าปกติสีเข้ม 
รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
ผู้หญิง 
สวมเสื้อสีอ่อน กระโปรง รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
(ห้ำมสวมกำงเกงยีนส์/รองเท้ำแตะ/รองเท้ำผ้ำใบ) 

การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

วันอาทิตย ์
16 ก.ย. 61 

06.00 - 06.45น. บริเวณดาดฟ้า 
อาคารอ านวยการ 
โรงพยาบาลต ารวจ 

สวมเสื้อยืด กางเกงขาสัน้ รองเท้าทั่วไป 

การตรวจร่างกาย วันอังคาร 
18 ก.ย. 61 

06.00 - 06.45น. 
 

บริเวณดาดฟ้า 
อาคารอ านวยการ 
โรงพยาบาลต ารวจ 

สวมเสื้อยืด กางเกงขาสัน้ รองเท้าทั่วไป 

การสอบ
สัมภาษณ ์

วันศุกร ์
21 ก.ย. 61 

07.00น. 
 

ม.ราชภัฏพระนคร 
อาคารฝึกประสบ 
-การณ์วิชาชีพ 
“แกรนด์วิว” ชั้น3 

ผู้ชาย 
สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาวผ้าปกติสีเข้ม 
รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
(ห้ำมสวมกำงเกงยีนส์/รองเท้ำแตะ/รองเท้ำผ้ำใบ) 

ผู้หญิง 
สวมเสื้อสีอ่อน กระโปรง รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
กรณีเปน็ข้ำรำชกำรต ำรวจ  
ให้แต่งเครื่องแบบปกต ิ



สายสอบ บช.3 

 
สิ่งที่ต้องเตรียม 
- บัตรประจ ำตัวสอบ และบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือในกรณเีป็นข้ำรำชกำรต ำรวจให้ใช้บัตรประจ ำตวัเจ้ำหนำ้ที่ของรฐั     
  โดยบตัรดังกลำ่วต้องเป็นบัตรทีไ่มห่มดอำยุ 
 

ก ำหนดกำร วัน เดือน ปี เวลำ สถำนที่ กำรแต่งกำย 

รายงานตัว 
และยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม 

วันศุกร ์
7 ก.ย. 61 

07.00 - 07.30น. ม.ราชภัฏพระนคร 
อาคารฝึกประสบ 
-การณ์วิชาชีพ 
“แกรนด์วิว” ชั้น3 

ผู้ชาย 
สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาวผ้าปกติสีเข้ม 
รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
ผู้หญิง 
สวมเสื้อสีอ่อน กระโปรง รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
(ห้ำมสวมกำงเกงยีนส์/รองเท้ำแตะ/รองเท้ำผ้ำใบ) 
กรณีเปน็ข้ำรำชกำรต ำรวจ  
ให้แต่งเครื่องแบบปกต ิ

การทดสอบ
สุขภาพจิต 

วันเสาร ์
15 ก.ย. 61 

07.00 - 08.00น. ม.รามค าแหง 
วิทยาเขตบางนา
อาคารคณฑี (KTB) 
ห้อง 201 

ผู้ชาย 
สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาวผ้าปกติสีเข้ม 
รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
ผู้หญิง 
สวมเสื้อสีอ่อน กระโปรง รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
(ห้ำมสวมกำงเกงยีนส์/รองเท้ำแตะ/รองเท้ำผ้ำใบ) 

การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

วันอาทิตย ์
16 ก.ย. 61 

06.00 - 06.45น. บริเวณดาดฟ้า 
อาคารอ านวยการ 
โรงพยาบาลต ารวจ 

สวมเสื้อยืด กางเกงขาสัน้ รองเท้าทั่วไป 

การตรวจร่างกาย วันอังคาร 
18 ก.ย. 61 

06.00 - 06.45น. 
 

บริเวณดาดฟ้า 
อาคารอ านวยการ 
โรงพยาบาลต ารวจ 

สวมเสื้อยืด กางเกงขาสัน้ รองเท้าทั่วไป 

การสอบ
สัมภาษณ ์

วันศุกร ์
21 ก.ย. 61 

07.00น. 
 

ม.ราชภัฏพระนคร 
อาคารฝึกประสบ 
-การณ์วิชาชีพ 
“แกรนด์วิว” ชั้น3 

ผู้ชาย 
สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาวผ้าปกติสีเข้ม 
รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
(ห้ำมสวมกำงเกงยีนส์/รองเท้ำแตะ/รองเท้ำผ้ำใบ) 

ผู้หญิง 
สวมเสื้อสีอ่อน กระโปรง รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
กรณีเปน็ข้ำรำชกำรต ำรวจ  
ให้แต่งเครื่องแบบปกต ิ
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