ประกาศตำรวจภูธรภาค ๙
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕62
------------------------------------------ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ ตำรวจภูธรภาค 9 ดำเนินการรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2562
อาศั ยอำนาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 50 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ต ำรวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๒ (1) วิธีการคัดเลือก และข้อ ๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตำรวจ ของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคล
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่ งชาติ
ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 11 การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ 21)
พ.ศ. 2558 กอปรกับอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ท้ายหนังสือ
สำนักงานกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๑๖1/9679 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และอนุมัติ
สำนัก งานตำรวจแห่ง ชาติ ลงวัน ที่ 22 ตุล าคม พ.ศ. 2562 ท้า ยหนัง สือ กองบัญ ชาการศึก ษา
ด่วนที่สุด ที่ 0034.521/2278 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ให้ ตำรวจภูธรภาค ๙ ดำเนินการ
รั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กบุ ค คลภายนอกผู้ มี วุ ฒิ ประกาศนี ย บั ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2562
โดยใช้การคัดเลือกด้วยวิธีสอบ จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ ง รองผู้ บั งคั บหมู่ ประจำศู นย์ ฝึ กอบรมของสำนั กงานตำรวจแห่ งชาติ
โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 426 อัตรา โดยเป็น
นัก เรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัด ตำรวจภูธรภาค ๙ เรียกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อ
ของสายสอบ คือ นสต.1
/โดยผู้ได้รับ…

-2โดยผู้ได้รับ คัด เลือกจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูต รนั กเรียนนายสิบ ตำรวจ
ตามที่กำหนด มีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ปี 6 เดือน โดยในห้วงการฝึกอบรม 1 ปีแรก ได้รับอัตรา
เงินเดือนระดับ พ.๑ ขั้น ๑3 (3,07๐ บาท) และในห้วงการฝึกอบรม 6 เดือนหลัง ได้รับอัตราเงินเดือน
ระดับ พ.1 ขั้น 14 (3,270 บาท) เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการแต่งตัง้ เป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามตามหน่วยงาน
ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ หรือเป็นไปตามนโยบายและคำสั่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กำหนด รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 19 (10,760 บาท)
๒. คุ ณสมบั ติ ทั่ วไปและคุ ณสมบั ติ เฉพาะสำหรั บตำแหน่ งของผู้ ที่ จะได้ รั บการบรรจุ
และแต่งตั้ง
2.1 ต้องเป็น ผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่างสูงสุด
๒.2 เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
๒.3 อายุ ไ ม่ ต่ ำ กว่ า สิ บ แปดปี บ ริ บู ร ณ์ และไม่ เ กิ น ยี่ สิ บ เจ็ ด ปี บ ริ บู ร ณ์ นั บ ถึ ง
วัน สุดท้ายของการรับสมัคร (นั บวัน ชนวันถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิด
ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
๒.4 ร่ า งกายต้ อ งสู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๖๐ เซนติ เ มตร และรอบอกไม่ น้ อ ยกว่ า
๗๗ เซนติเมตร
2.5 มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข.
ท้ายประกาศนี้
๒.6 เป็น ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัต รมัธ ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ เที ย บเท่ า โดยต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาและได้ รั บ อนุ มั ติ
วุฒิการศึกษาจากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
2.7 วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว
ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิ
การเป็ นผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ ครบถ้ วนในการสมั ครหรื อสิ ทธิ ในการได้ รั บการแต่ งตั้ งหรื อเรี ยกร้ องสิ ทธิ ใด ๆ
ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร
ในการประสานกับสถานศึกษา ที่ได้สำเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษา
ที่สำเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
/2.8 ไม่รับสมัครสอบ…

-32.8 ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
2.8.1 ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร
หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
2.8.2 ผู้ที่ได้รับ การตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ต ามขั้นตอนทางทหาร
และจะต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ. 2562
2.8.3 ผู้ที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) และจะปลด
จากกองประจำการหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
2.8.4 ผู้ที่ได้รับหมายเรียกหรือจะต้องรับหมายเรียกและจะต้องเข้ารับ
การตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารในเดือน เมษายน พ.ศ. 2563
2.8.5 ผู้ที่ มีอ ายุค รบเกณฑ์ เข้า รับ การตรวจเลือ กทหารที่ไ ม่ไ ด้เ ข้า รั บ
การตรวจเลือกทหารตามกำหนด
สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ ที่มีอายุ
ระหว่ าง 18 ปี ถึ ง 19 ปี (ในปี พ.ศ. 2562 นั บ ปี พ.ศ.) ซึ่ งได้ ขึ้ น ทะเบี ยนทหารกองเกิน แล้ ว
(มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับ
ราชการทหาร หรื อ ผู้ ที่ เป็ น ทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์ ) ที่ จ ะปลดจากกองประจำการ
(พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สามารถสมัครสอบตามประกาศ
รั บ สมั ค รนี้ ได้ เนื่ อ งจากผู้ ได้ รั บ คั ด เลื อ กตามประกาศรั บ สมั ค รนี้ จ ะได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
เป็นข้าราชการตำรวจ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
2.9 สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหรือชั้นพลตำรวจ ไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครนี้
2.10 ไม่เ ป็น ผู้ที่ล าออกจากราชการตำรวจยัง ไม่ถึง 1 ปี นับ ถึง วัน สุด ท้ า ย
ของการรับสมัคร
2.11 สำหรับผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครนี้
๒.12 พระภิ ก ษุ สามเณร นั ก พรต หรือนั ก บวชในศาสนาใด ๆ ทางราชการ
ไม่รับสมัครสอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
/๓. วิธีการสมัคร…

-4๓. วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หน่วยรับสมัคร และกำหนดการที่ควรทราบ
๓.๑ วิธีการสมัคร ตำรวจภูธรภาค ๙ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตโดยให้เข้าระบบ
อินเตอร์เน็ ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org โดยตรง (ห้ ามผ่าน www.google.com) ตั้ งแต่วันที่
30 ตุ ลาคม – 6 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2562 (ตลอด ๒๔ ชั่ วโมง) ยกเว้ น วั นที่ 6 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2562
(วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ
คือ ตำรวจภูธรภาค ๙ ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙ เลขที่ 53 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา 95000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7321 2870 www.training.sochoto.police.go.th และ
เน้นย้ำว่าผู้สมัครสามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตและสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียว เท่านั้น
ทั้งนี้ผู้ที่สมัครตามประกาศของตำรวจภูธรภาค ๙ นี้แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบ
ตามประกาศรั บ สมั ค รในหน่ ว ยงานอื่ น ของสำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ (ประกาศรั บ สมั ค ร
ของตำรวจภูธรภาค 1 – ๘, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)) และกองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล (บช.น.) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการพร้อมกันในขณะนี้ได้อีก
๓.๒ ขั้นตอนการสมัคร
๓.๒.1 อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกและขั้นตอน
การกรอกใบสมัครให้ ละเอียดครบถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมั คร โดยเฉพาะขั้นตอนการปฏิบั ติเกี่ยวกับ
การสอบและคุณสมบัติผู้สมัคร เนื่องจากผู้สมัครหนึ่งคนสามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสมัครได้เพียง
ครั้งเดี ยวเท่ านั้ น ทั้ งนี้ เมื่ อผู้ สมั ครได้ ดำเนิ นการสมั ครจนเสร็จสิ้ นในทุ กขั้ นตอนแล้ ว ระบบการรั บสมั คร
จะไม่ สามารถเปลี่ ยนแปลงใด ๆ ได้ อี กต่ อไป ยกเว้น ในกรณี ที่ รูปถ่ ายและหรือบั ตรประจำตั วประชาชน
ของผู้สมัครไม่ถูกต้องและหรือไม่ชัดเจน จะอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรูปถ่ายและหรือบัตรประจำตัวประชาชน
ได้ภายในระยะเวลาตามที่เจ้าหน้าที่ได้ประสานและกำหนดให้ดำเนินการเท่านั้น ซึ่งภายในระยะเวลาดังกล่าว
หากผู้สมัครยังไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและหรือชัดเจนตามที่ได้รับการประสาน อาจถูกพิจารณา
ตัดสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียน
๓.๒.2 การเข้าระบบเพื่อสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org
ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (อ่านรายละเอียดตามข้อ 3.2.2 (1) – (9) ให้เข้าใจชัดเจนก่อนเริ่มกรอก
ข้อมูลการสมัคร)
(๑) เข้าระบบเพื่ออ่านประกาศรับสมัครให้เข้าใจในสาระสำคัญ ตามที่
กำหนดโดยเฉพาะในเรื่อง ๑) คุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้สมัคร ๒) คุณวุฒิการศึกษา 3) หน่วยที่ประสงค์
สมัครสอบ
/(2) ให้เตรียม…

-5(2) ให้เตรียมรูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด ๑ นิ้วเท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมหมวก
และแว่น ตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน (นับ ถึงวัน สุด ท้ายของการรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
และบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่ไม่หมดอายุ เท่านั้น (ใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ แทนไม่ได้)
เพื่ อนำมาสแกนลงในแบบฟอร์ ม ข้ อ มู ล การสมั ค รและให้ ต รวจความถู ก ต้ อ งชั ด เจนของรูป ถ่ ายและ
บัตรประจำตัวประชาชนภายหลังการสแกน ก่อนเริ่มกรอกข้อมูลการสมัครในขั้นตอนต่อไป กรณีรูปถ่าย
ไม่ถูกต้องตามกำหนดและหรือบัตรประจำตัวประชาชนไม่สมบูรณ์ชัดเจน/หมดอายุ อาจถูกพิจารณา
ตัดสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียน ทั้งนี้ให้อ่านและทำความเข้าใจให้ครบถ้วนทั้งหมด
(3) การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ประกาศนียบัตร
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ เที ย บเท่ า เพื่ อ บรรจุ เป็ น นั ก เรี ย น
นายสิ บ ตำรวจ พ.ศ. ๒๕62 ครั้ ง นี้ สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ กำหนดให้ ส มั ค รและคั ด เลื อ ก
ในหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมกันทั่วประเทศ (หน่วยที่เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนนายสิบตำรวจ
ตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้) ดังนั้น กรณีที่เข้าระบบการรับสมัครและกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร
ผู้สมัครจึงต้องตัดสินใจให้ถูกต้องในการเลือกสมัครกับหน่วยงานตามความต้องการ ซึ่งเมื่อสอบได้
จะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิ บตำรวจประจำในหน่วยฝึกต่าง ๆ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กำหนด แต่ภายหลังสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับ การแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
ในหน่วยงานตามที่สมัครเอาไว้ ซึ่งจะเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ ๑ ของประกาศรับสมัครนี้ และผู้สมัคร
จะต้องเข้าสอบข้อเขียนและทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ณ สถานที่ตามที่หน่วยสอบที่ผู้สมัคร
ได้เลือกสมัครสอบเอาไว้กำหนด ดังนั้นจึงต้องพิจารณาและตัดสินใจให้ถูกต้อง
(4) เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่อง
ตามที่กำหนด ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด ( )
(5) สแกนรูปถ่ายและบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ของผู้สมัครสอบ
ที่เตรียมไว้ตามข้อ (2) (โดยไม่ต้องใช้กระดาษวางรองรูปในเครื่องสแกนเนอร์) เข้าระบบโดยนำไปวางไว้
ในบริเวณตามที่กำหนดในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร รายละเอียดขั้นตอนการสแกนให้ศึกษาที่หน้าแรก
ของเว็บไซต์ในหมวดการสแกนรูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชนและตรวจสอบให้ถูกต้องตามที่กำหนด
(6) ตรวจสอบข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนส่งข้อมูลการสมัคร เนื่องจากเมื่อส่งข้อมูล การสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว จะแก้ไข
ข้อมูลการสมัครที่กรอกอีกไม่ได้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด อาจถูกพิจารณาตัดสิทธิ
ในการเข้าสอบข้อเขียน จึงควรต้องกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องทุกอย่างด้วยตนเอง
/(7) ส่งข้อมูล...

-6(7) ส่งข้อมูลการสมัครเข้าระบบ ตามข้อ (6) แล้ว ให้สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม
การชำระเงินภายหลังดำเนินการทันที
ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเข้าระบบและสมัครสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตามกำหนดการเปิดรับสมัคร ยกเว้น วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)
สามารถเข้าระบบและสมัครสอบได้ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา เท่านั้น
(8) นำแบบฟอร์มชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบทุกคนต้องชำระเงินแยกเป็น 2 รายการ ดังนี้ 1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 550 บาท
2) ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน ๓๐ บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ
โดยกำหนดให้ผู้ที่ส่งข้อมูลการสมัครใน ๓ วันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562) จะชำระเงินได้อย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (วันสุดท้ายของ
การรับ สมัค ร) ก่อ นเวลาปิด รับ ชำระเงิน ของธนาคารกรุง ไทย (สาขาธนาคารอาจให้บ ริก าร
ปิดการรับชำระเงินไม่พร้อมกัน) ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินที่ธนาคาร
เรีย บร้อ ยและได้ ด ำเนิ น การตาม ข้ อ (9) ส่ ว นกำหนดเวลาในการสมั ค รสอบของผู้ ส มั ค รให้ ถื อ
วัน เวลา ที่ชำระเงินที่ธนาคารเป็นเกณฑ์
ทั้งนี้ หลังจากส่งข้อมูลการสมัครตามข้อ (6) แล้ว ให้ผู้สมัครตรวจสอบ
สถานะผู้ ส มั ค รทางระบบอิ น เตอร์ เน็ ต ได้ ทั น ที จากหน้ าแรกของเว็ บ ไซต์ หรื อในกรณี ที่ ได้ ช ำระเงิ น
ที่ ธ นาคารแล้ ว สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิ น ได้ จ ากหน้ า แรกของเว็ บ ไซต์ เช่ น เดี ย วกั น
ภายหลังชำระเงินแล้วอย่างน้อย 1 วัน (ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันถัดไปหลังจากวันชำระเงิน)
หากพบว่ามีสถานะยังไม่ได้ชำระเงิน ให้รีบติดต่อสาขาธนาคารที่ทำการชำระเงินโดยด่วน ภายในวันที่
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มิฉะนั้นอาจถือว่าเป็นผู้สละสิทธิการสมัครสอบครั้งนี้
(9) หลังจากดำเนินการตามข้อ (8) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 เป็ น ต้ น ไป ให้ ผู้ สมั ครเข้ าระบบอิ นเตอร์ เน็ ตอี กครั้ ง แล้ วกรอกเลขประจำตั วประชาชน
เพื่ อสั่งพิ มพ์ บั ตรประจำตั วสอบ (ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบ 9 หลักให้ โดยอัตโนมัติ ) รายละเอียด
การให้รหัสประจำตัวสอบ ตามผนวก ง. ท้ายประกาศนี้ โดยให้ใช้กระดาษ A4 สีขาว ในการพิมพ์
บัตรประจำตัวสอบ และให้นำบัตรประจำตัวสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียนคู่กับ
บัตรประจำตัวประชาชน โดยในขั้นต้นยังไม่ต้องส่งหลักฐานเอกสารใด ๆ มายังหน่วยรับสมัครทั้งสิ้น
/(10) กรณี…

-7(10) กรณีท ำบัต รประจำตัว สอบสูญ หาย (ก่อ นสอบข้อ เขีย น)
ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มพิมพ์ใบสมัคร โดยกรอก
เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ใช้กระดาษ A4 สีขาว) ออกมาเช่นเดียวกับ
ตอนที่สมัครในครั้งแรกโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ในกรณีเข้าระบบอินเตอร์เน็ตและมีปัญหาไม่สามารถ
เข้าระบบการสมัครได้ หรือกรณีมีปัญหาด้านการเข้าระบบต่าง ๆ ให้เข้าเว็บไซต์ www.policeadmission.org
แล้ ว เลื อกปุ่ ม สารพั น ปั ญ หา เพื่ อ ศึ กษาขั้ น ตอนดำเนิ น การหรืออ่ านคำแนะนำ และหากไม่ สามารถ
เข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อทำการกรอกข้อมูลการสมัครได้ ให้ รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระบบ
การรับสมัครได้ทหี่ มายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖97 0999 กด 1 กด 203 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.30 นาฬิกา
ทุ ก วั น ไม่ เว้ น วั น หยุ ด ราชการ ส่ ว นกรณี ที่ ไ ม่ เข้ า ใจในสาระสำคั ญ ของประกาศรั บ สมั ค รให้ ติ ด ต่ อ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7321 2870
การสมั ค รสอบตามประกาศรั บ สมั ค รนี้ ไม่ มี ก รณี การให้ สิ ท ธิ ในการ
ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิได้รับ
คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษแต่อย่างใด
การสมั ค รสอบตามขั้ น ตอนข้ า งต้ น ถื อ ว่ า ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ลงลายมื อ ชื่ อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นหากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้น
ไม่ ถูก ต้อ งตามประกาศในการสมัค รและมี ค วามผิ ด ฐานแจ้ง ความอัน เป็น เท็จ ต่อ เจ้า พนัก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
กรณี ผู้ ส มั ค รที่ ได้ เข้ าระบบการรั บ สมั ค รและสมั ค รสอบตามประกาศ
รับ สมัค รนี้ เพื่ อ เจตนาเป็น การทดลองสอบข้อ เขียนหรือเจตนาอื่น ใด โดยมิ ได้ มีคุณ สมบั ติทั่ วไป
หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครกำหนด อาจถือว่าเป็นผู้มีความผิดอาญา
ฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหรืออาจส่อไปในทางร่วมขบวนการทุจริตการสอบ
การสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบได้อ่านรับทราบ
และเข้ า ใจรายละเอี ย ดในประกาศรั บ สมั ค รฉบั บ นี้ แ ละผนวกท้ า ยประกาศทุ ก ประการ
จะนำเอามาเป็นข้ออ้างในภายหลังว่าไม่ทราบและไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
ไม่ได้อย่างเด็ดขาดและถือว่าผู้สมัครได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัครนี้ทุกประการ
/๓.3 กำหนดการ...
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3.3.1 ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน
และผั ง ที่ นั่ ง สอบ ทั้ ง นี้ ผู้ ส มั ค รสอบจะต้ อ งนั่ ง สอบข้ อ เขี ย น ณ สถานที่ ต ามที่ ห น่ ว ยสอบกำหนด
ตามประกาศเท่านั้น โดยจะแยกประกาศเป็น 2 ขั้นตอน คือ
(1) ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ
ข้อเขียน ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.training.sochoto.police.go.th
และ www.policeadmission.org
(2) ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบ
ข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทางอินเตอร์เน็ต
เว็ บ ไซต์ www.training.sochoto.police.go.th และ www.policeadmission.org และที่ สถาน ที่ ส อบ
ข้อเขียน
๓.3.2 สอบข้อเขียน ในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา
๑3.30 - ๑๖.๓๐ นาฬิกา (ให้ผู้มาสอบเข้าห้องสอบ เวลา 11.30 – 13.15 นาฬิกา เท่านั้น)
๓.3.3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (รอบสอง) ตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดเรียงตามลำดับคะแนน ในวันที่ 17 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ทางอิน เตอร์เน็ ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org โดยประกาศดังกล่าวจะแจ้ง
กำหนดการ วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ ตำรวจภูธรภาค 9
กำหนดต่อไป ดังนี้
(1) รายงานตัว ยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม รายละเอียด ตามผนวก จ.,
ซ. และ ฌ. ท้ายประกาศนี้ วัดขนาดร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา
(2) ทดสอบสมรรถภาพทางร่ า งกาย (วิ่ ง 1,000 เมตร, ว่ า ยน้ ำ
25 เมตร, ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น 50 เมตร)
(3) ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต โดยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
รายละเอียดตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
(4) ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในวันที่ 13 มกราคม
พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเฉพาะที่มีหลักฐานเอกสารตามที่กำหนดในหมายเหตุ ผนวก ข.
ท้ายประกาศนี้ จึงจะสามารถนำมายื่นประกอบกับเรื่องอุทธรณ์ผลการตรวจของแพทย์โรงพยาบาล
ตำรวจได้ ระหว่างวันที่ 13 - 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9
(5) สอบสัมภาษณ์
/๓.3.4 ประกาศรายชื่อ...
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ลำดั บ คะแนน ในวั น ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 ทางอิ น เตอร์ เน็ ต เว็ บ ไซต์ www.training.
sochoto.police.go.th และ www.policeadmission.org และที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9
อนึ่ง กำหนดการต่าง ๆ รวมทั้งข้อแนะนำและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การปฏิบัติในการสอบ ผู้สมัครจะอ้างภายหลังว่าไม่ทราบกำหนดการในขั้นตอนใด ๆ ไม่ได้ ต้องหมั่นตรวจสอบ
จากทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.training.sochoto.police.go.th และ www.policeadmission.org
อยู่เสมอ
๔. เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก
ผู้ ส มั ค รจะสมั ค รสอบได้ เฉพาะทางอิ น เตอร์ เน็ ต และเข้ า ระบบการรั บ สมั ค ร
เพื่อสมัครสอบได้เพียงครัง้ เดียว โดยกำหนดให้สมัครได้ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น (หน่วยที่เปิดรับสมัครและคัดเลือก
นักเรียนนายสิบตำรวจตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้) ทั้งนี้จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น
ภายหลังจากที่ส่งข้อมูลการสมัครแล้ว ฉะนั้นผู้สมัครที่ประสงค์จะรับราชการในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9
ให้ เลื อ กสมั ค รสอบตามประกาศรับ สมั ค รของตำรวจภู ธ รภาค 9 เท่ านั้ น ส่ วนค่ าธรรมเนี ย มสอบ
ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมธนาคารจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่
ของผู้สมัครที่จะต้องศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครและคัดเลือกในแต่ละ
ขั้น ตอนการสมั ครให้ ชั ด เจน เพื่ อจะได้เตรียมความพร้อมและปฏิบั ติให้ ถูกต้ องครบถ้วนทุ กขั้น ตอน
ตามประกาศนี้ ก่ อ นการสมั ค ร ซึ่ ง ผู้ ส มั ค รต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบข้ อ ความในใบสมั ค รและรับ รองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่มาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการสอบหรือมีคุณสมบัติต่าง ๆ หรือหลักฐานเอกสารไม่ถูกต้อง
ครบถ้ว นตามประกาศรับ สมัค รกำหนด จะถูก พิจ ารณาตัด สิท ธิใ นการเป็น ผู้ ไ ด้รับ คัด เลือ กหรือ
ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง แล้วแต่กรณี และหากมีกรณีปลอมเอกสารหรือนำเอาเอกสารปลอมมาใช้แสดง
ต่อเจ้าหน้าที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
๕. วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก มีดังนี้
ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑5๐ ข้อ ๑๕๐ คะแนน
5.1 ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน
5.๑.1 ความสามารถทั่วไป
จำนวน 30 ข้อ
5.1.๒ ภาษาไทย
จำนวน ๒๕ ข้อ
5.๑.๓ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จำนวน 30 ข้อ
/5.๑.๔ ความรู้…
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จำนวน ๒5 ข้อ
5.๑.๕ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
จำนวน 20 ข้อ
5.๑.6 สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
จำนวน 20 ข้อ
5.2 ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
5.2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่ า งกาย แบ่ ง การทดสอบเป็ น 2 กลุ่ ม
ตามประเภทต่าง ๆ ดังนี้
(1) กลุ่มที่ 1 วิ่ง – ว่ายน้ำ
(2) กลุ่มที่ 2 ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น
5.2.2 การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
5.2.3 สอบสัมภาษณ์
5.2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัตแิ ละความประพฤติ
รายละเอียด ตามผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี้
ทั้ งนี้ กำหนดให้ ผู้ สมั ค รทดสอบความรู้ ความสามารถด้ วยวิ ธี สอบข้ อ เขี ย นก่ อ น
โดยให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้วเท่านั้น เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งตามจำนวน
ที่ผู้ดำเนินการคัดเลือกกำหนด
๖. เกณฑ์ก ารตัด สิน การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
6.1 เกณฑ์การตัดสินในการทดสอบความรู้ความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน
และการประกาศรายชื่ อ ผู้ ส อบผ่ า นข้ อ เขี ย นและให้ เข้ า ทดสอบความเหมาะสมกั บ ตำแหน่ ง
โดยจะเรี ย งลำดั บ จากผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนรวมสู ง สุ ด ลงมาตามลำดั บ ในกรณี ที่ ค ะแนนรวมเท่ า กั น
ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาเรียงตามลำดับวิชาที่ สอบในผนวก ฉ.ท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่
ข้อ ๑.๑ จนถึง ๑.6 เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนในทุกวิชาเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ชำระเงิน
สมั ค รสอบก่ อ นเป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นลำดั บ ที่ สู ง กว่ า ถ้ า เวลาสมั ค รสอบพร้ อ มกั น ให้ ใ ช้ วิ ธี จั บ ฉลาก
โดยจะประกาศรายชื่อให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
(วิ่ ง – ว่ า ยน้ ำ , ยื น กระโดดไกล, วิ่ ง เก็ บ ของ และวิ่ ง ระยะสั้ น ) สอบสั ม ภาษณ์ ) ตามที่ ก ำหนด
รวมจำนวน 750 คน
/๖.2 การทดสอบ...
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ท้ายประกาศนี้ ถ้าไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึง่ ในการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ถือว่าสอบไม่ผ่าน
ในกรณีที่มีผู้สอบผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือมีคุณสมบัติ
ที่เกี่ยวข้องไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร ผู้ดำเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยอาจจะดำเนินการเรียกผู้สอบผ่านข้อเขียนในลำดับถัดลงไปตามจำนวนที่ผู้ดำเนินการคัดเลือกกำหนด
เพื่อให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเพิ่มเติมก็ได้
กรณี ที่คณะกรรมการ หรือคณะอนุก รรมการ หรือคณะเจ้าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การดำเนิ น การคั ด เลื อ ก เห็ น ว่ าผู้ เข้ าสอบข้ อ เขี ย นรายใด มี พ ฤติ ก ารณ์ อ ยู่ ในข่ า ยต้ อ งสงสั ย
ส่ อไปในทางทุ จริตหรือมี ส่ วนร่วมกั บกระบวนการทุ จริต เกี่ ยวกั บการสอบข้ อเขี ยน อาจถู กเรียกตั ว
มาทดสอบหรือดำเนินการโดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควรภายหลังวันสอบข้อเขียนได้ และหากสรุปได้ว่า
การเข้ าสอบของผู้ ใดเป็ นไปโดยทุ จริ ตหรื อส่ อไปในทางทุ จริ ต หรื อมี ส่ วนร่ วมกั บ ขบวนการทุ จริ ต
เกี่ ยวกั บการสอบข้ อเขี ยน หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม่ ม าเข้ า ทดสอบเพิ่ ม เติ ม ตามกำหนดจะถู ก ตั ด สิ ท ธิ
จากการเป็นผู้เข้าสอบและให้หมดสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้ โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
ส่วนในกรณีที่มีการทุจริตการสอบหรือส่อไปในทางทุจริตการสอบ ไม่ว่าจะเป็น
ในขั้นตอนการสมัครคัดเลือก การสอบข้อเขียน หรือในขั้นตอนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกนี้
ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรายงานให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิก
การสอบครั้ง นี้ ทั้ งหมด หรื อ จะพิ จ ารณายกเลิ ก การสอบเฉพาะวิ ช าใดหรือ การสอบขั้ น ตอนใด
ที่เกิดการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร โดยให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกที่ได้รับ
มอบอำนาจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานพร้อมมีความเห็นเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อ อนุมัติห ลั ก การให้ย กเลิก การสอบ แล้ว แต่ก รณี ทั้ง นี้ห ากอนุมัต ิใ ห้มีก ารยกเลิก การสอบ
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประกาศแจ้งให้ผู้สมัครคัดเลือกทราบ
๗. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
ผู้ได้รับคัด เลือกจะต้องผ่านการทดสอบตามวิธีการคัด เลือกที่กำหนดตามข้อ ๕
ทุก ขั้น ตอนและเป็ น ผู้ ที่ มีผ ลการทดสอบความเหมาะสมกับ ตำแหน่ งตามที่ ก ำหนดอยู่ในเกณฑ์ ผ่ าน
โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน 1 บัญชี และรายชื่อผู้ได้รับคัดเลื อกสำรอง จำนวน 1 บัญชี
จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๖.1 และ 6.2 โดยเรียงลงมาตามลำดับจนครบ
ตามจำนวนที่กำหนด สำหรับบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกสำรองจะใช้ในการรับสมัครและคัดเลือกเฉพาะ
การสอบครั้งนี้เท่านั้น ตามที่กำหนดในข้อ 8
ทั้งนี้ คำวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด
/๘. เงื่อนไข…

-12๘. เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง
๘.๑ สำนั ก งานตำรวจแห่ งชาติ ไม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะรั บ โอนผู้ ได้ รั บ คั ด เลื อ กที่ เป็ น
ข้ าราชการจากส่ วนราชการอื่ น หรื อพนั กงานของรัฐ หากผู้ ได้ รับคั ดเลื อกเป็ นข้ าราชการหรื อพนั กงาน
ของรัฐดั งกล่ าว จะต้ องลาออกจากหน่ วยงานสังกั ด เดิ ม ก่ อ น เพื่ อบรรจุเป็ น นั กเรียนนายสิ บ ตำรวจ
โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ เป็นพิเศษมิได้
๘.๒ การบรรจุและแต่งตั้ง การเลือกตำแหน่ง และการรับอัตราเงินเดือน
๘.๒.๑ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจชั้นพลตำรวจ
โดยมีระยะเวลาฝึกอบรม ๑ ปี 6 เดือน โดยในห้วงการฝึกอบรม 1 ปีแรก รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.๑
ขั้ น ๑3 (3,07๐ บาท) และในห้ วงการฝึ ก อบรม 6 เดื อ นหลั ง ได้ รับ อั ต ราเงิน เดื อ นระดั บ พ.1
ขั้น 14 (3,270 บาท) หรือเป็ นไปตามระเบียบ และ/หรือคำสั่งที่สำนั กงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจำสถานฝึกอบรมตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
๘.๒.๒ ตามข้อ ๘.๒.๑ เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะนำผลคะแนนการสอบ
ของการฝึ ก อบรมและการสอบอื่ น ตามที่ ก ำหนดรวมกั น แล้ ว มาจั ด ลำดั บ เพื่ อ เข้ า เลื อ กตำแหน่ ง
ตามหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 หรือเป็นไปตามนโยบายและคำสั่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กำหนด โดยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนระดับชั้นยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง
ผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.๑ ขั้น 19 (10,760 บาท)
๘.๓ กรณีมีผู้สละสิทธิในการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจหรือไม่มารายงานตัว
เพื่อรับการบรรจุตามระยะเวลาที่ผู้ดำเนินการคัดเลือกกำหนดหรือมีเหตุที่ไม่อาจเข้ารับการฝึกอบรมได้
หรือในกรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือกรณีอื่นใดไม่ครบถ้ วน
ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร หรือกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องภายหลังจากที่
ประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง จะเลื่อนผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับสำรอง
ตามลำดับมาทดแทนจนครบจำนวน และเมื่อมีคำสั่งบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ (นักเรียนนายสิบตำรวจ) แล้ว
ยังมีผู้สละสิทธิหรือมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อีกแล้วแต่กรณี จะไม่เลื่อนผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับ
สำรองมาทดแทนอีกและถือเป็นการเสร็จสิ้นการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
๘.4 การดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร คุณสมบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ งที่ เกี่ยวข้องก่อนบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ ต้ องใช้ ระยะเวลาไม่ น้ อยกว่า 80 วัน แต่ เพื่ อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้สอบได้ในการได้เข้ารับราชการตำรวจโดยเร็ว จึงกำหนดให้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน
เอกสาร คุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ แล้วแต่กรณี หรือ
การตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติทางคดีอาญาและพิจารณาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีว่าเป็นผู้ไม่เหมาะสมเข้ารับราชการตำรวจ และหากปรากฏภายหลังว่า
ผูไ้ ด้รับคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือกรณีอื่นใดไม่ครบถ้วน
ตรงตามประกาศรับสมัครหรือไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับที่กำหนดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
และหมดสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือแต่งตั้งไปแล้ว
จะถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยต้นสังกัด
/9. เบ็ดเตล็ด…

-139. เบ็ดเตล็ด
๙.๑ ตำรวจภูธรภาค 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการคัดเลือกในรูปคณะกรรมการ
ทุกขั้นตอน โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความโปร่งใส ความเสมอภาคและความเป็นธรรม ทั้งนี้ ในแต่ละ
ขั้นตอนการดำเนินการสอบได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้อย่างรอบคอบ รัดกุม จึงไม่มีผู้ใดสามารถ
ให้ความช่วยเหลือให้สอบได้ อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้
หากพบเห็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือทราบว่ามีผู้ใดกระทำการทุจริตดังกล่าว ให้รีบแจ้ง
ศูน ย์ฝึ กอบรมตำรวจภู ธ รภาค 9 ทราบโดยด่วนที่ หมายเลขโทรศั พท์ 0 7321 2870 เพื่อ จะได้
ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมาย
ส่วนกรณี ที่มีเหตุสงสัยหรือจะหารือเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินการ
รับสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ ให้ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรม
ตำรวจภูธรภาค 9 หมายเลขโทรศัพท์ 08 1599 3088
๙.2 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน และการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ให้ เป็ น ไปตามผนวก ช. ท้ า ยประกาศนี้ และหากตรวจพบว่ า ผู้ ใดปฏิ บั ติ ผิ ด ไปจากระเบี ย บฯนี้
ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม จะถูกตัดสิทธิจากการเข้าสอบหรือจะถือว่าสอบไม่ผ่านทุกขั้นตอน แล้วแต่กรณี
และหากมีผู้กระทำการทุจริตในการสอบจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกที่ทุจริตการสอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบ
เข้ารับราชการมาก่อนหรือในครั้งนี้ จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการตำรวจ
หรือเข้ารับราชการอื่นใดได้อีกตลอดไป
๙.3 ด้ว ยปรากฏว่าในการสอบข้อเขียนครั้งที่ผ่านมา มีผู้ระบายรหัสชุด ข้อสอบ
ในกระดาษคำตอบผิดพลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้เสียสิทธิในการสอบ จึงให้ระมัดระวังและตรวจสอบ
การระบายรหัสชุดข้อสอบให้ถูกต้อง ตามรายละเอียดและตัวอย่างในผนวก ช. ท้ายประกาศนี้
9.4 ตำรวจภูธ รภาค 9 ขอสงวนสิทธิการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการยกเลิกประกาศขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งหมด
ในระหว่างการดำเนิน การคัด เลือกครั้งนี้ได้ต ามความเหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นหรือ
เป็นไปตามที่ผู้ดำเนินการคัดเลือกกำหนดและขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีความจำเป็นและต้องการกำลังพล
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในการบรรจุและแต่งตั้งเพิ่มเติม อาจประกาศ
เพิ่มจำนวนอัตรารับสมัครได้ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติอัตราเพิ่มเติมภายหลังจากการประกาศ
รับสมัครนี้แล้วได้ในทุกขั้นตอน
/๙.5 ประกาศ…

-14๙.5 ประกาศต่ า ง ๆ ของตำรวจภู ธ รภาค 9 ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ การคั ด เลื อ กครั้ ง นี้
จะ ป ระ ก าศ ให้ ท ราบ ท างอิ น เต อ ร์ เ น็ ต เว็ บ ไซ ต์ www.training.sochoto.police.go.th แ ล ะ
www.policeadmission.org และจะปิ ดประกาศไว้ ที่ หน่ วยรับสมั คร จึ งเป็ นหน้ าที่ ของผู้ สมั ครที่ จะต้ อง
สนใจติดตามและปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศที่กำหนด จะอ้างว่าไม่ทราบประกาศในภายหลังมิได้
ส่วนการให้ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากประกาศของตำรวจภูธรภาค 9 ไม่ว่าทางระบบอินเตอร์เน็ตหรือ
ทางระบบการสื่อสารใด ๆ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครสอบเท่านั้น
สำหรับ ผู้ส มัค รคัด เลือ กที่ป ระสงค์จ ะตรวจสอบผลการสอบในขั้น ตอนใด
ให้ ยื่ น คำขอเพื่ อ ขอทราบผลการสอบได้ ภ ายในเวลา 7 วั น นั บ แต่ วั น ประกาศผลการสอบ
ในแต่ละขั้นตอนเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่
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ท้ายประกาศ ตำรวจภูธรภาค 9 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
-------------------------------------------ผู้สมัครสอบที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด ดังนี้
๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
๔. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
๕. ไม่เ ป็น ผู้อ ยู่ใ นระหว่ า งถูก สั่ง พัก ราชการ หรือ ถูก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก่อ น
ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น
๖. ไม่เ ป็น ผู้ป ระพฤติเ สื่อ มเสีย หรือ บกพร่อ งในศี ล ธรรมอัน ดี (หมายความรวมถึ ง
ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วย)
๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๘. ไม่เป็น ผู้เคยต้อ งรับ โทษจำคุก โดยคำพิพ ากษาถึง ที่สุด ให้จ ำคุก เว้น แต่เป็น โทษ
สำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๙. ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
1๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น และไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตำรวจยังไม่ถึง 1 ปี นับถึงวันสุดท้าย
ของการรับสมัคร
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๑๓. ถ้าเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ต้องลงบัญชี
ทหารกองเกิน (ตามเกณฑ์อายุที่กำหนด) ตามกฎหมายนั้นแล้ว
14. ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นข้ อ ผู ก พั น กั บ การรั บ ราชการทหารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การรับราชการทหาร (ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร) ดังนี้
1) ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร
หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
2) ผู ้ที ่ไ ด้ร ับ การตรวจเลือ กเป็น ทหารเกณ ฑ์ต ามขั ้น ตอนทางทหาร
และจะต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ. 2562
3) ผู้ ที่ รั บ ราชการเป็ น ทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์ ) และจะปลด
จากกองประจำการหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
/(4) ผู้ทไี่ ด้รับ...

ผนวก ก.
หน้า 2 ใน 2 หน้า

ท้ายประกาศ ตำรวจภูธรภาค 9 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
-------------------------------------------4) ผู ้ ที ่ ไ ด้ ร ั บ หมายเรี ย กหรือ จะต้ อ งรั บ หมายเรีย กและจะต้อ งเข้า รั บ
การตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารในเดือน เมษายน พ.ศ. 2563
5) ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก
ทหารตามกำหนด
สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง
18 ปี ถึง 19 ปี (ในปี พ.ศ. 2562 นับปี พ.ศ.) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐาน
ทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร
หรือผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจำการ (พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์)
ก่ อ นวั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2563 สามารถสมั ค รสอบตามประกาศรับ สมั ค รนี้ ได้ เนื่ อ งจาก
ผู้ไ ด้รับ คัด เลือ กตามประกาศรับ สมัค รนี้จ ะได้รับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง เป็น ข้า ราชการตำรวจ
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
๑5. ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖)
๑6. ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
๑7. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด
๑8. ไม่เป็นโรคหรืออาการใด ตามผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
หมายเหตุ 1. ผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจวินิจฉัยเป็นที่สุด
2. การวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูงและรอบอก) เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ดำเนินการสอบที่ได้รับมอบหมาย
3. กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา จะต้องชำระเงิน
ตามที่ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องกำหนด เป็นจำนวนเงิน 100 บาท และกรณี ที่ มีสิทธิเข้ารั บ
การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต จะต้องชำระเงินตามที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด
(เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,800 บาท) โดยทั้งสองกรณี จะไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
(อาคม สายสมัย)
ผูบ้ ังคับการศูนย์ฝกึ อบรมตำรวจภูธรภาค ๙
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-------------------------------------------ผู้สมัครสอบต้องไม่เป็นโรคหรืออาการ ดังนี้
๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
๑.๑ ศีรษะและหน้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตต่าง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปาก หรือ จมูก เช่น ปาก หรือ จมูกแหว่ง
ริมฝีปากแบะ เชิด หรือหุบไม่ลงจนน่าเกลียด
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
๑.๔ แขนขา
๑.๔.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชดั เจน
๑.๔.๒ โค้งเข้าหรือโค้งออก
๑.๔.๓ บิดเก
๑.๕ มือหรือเท้า
๑.๕.๑ บิดเก
๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิว้ เท้าด้วน
๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิว้ เท้า มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ
๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทำงานไม่ถนัด
๑.๕.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิว้ เท้าติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะทีต่ ิดต่อกับข้อนัน้ ใช้การไม่ได้
๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ
๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น
๒.๖ เท้าปุก (CLUB FOOT)
๒.๗ กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)
๒.๘ กระดูกหัก ต่อไม่ตดิ หรือติดแล้วแต่มคี วามพิการผิดรูป
๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ
/๓. ผิวหนัง…

ผนวก ข.
หน้า 2 ใน 12 หน้า

ท้ายประกาศ ตำรวจภูธรภาค 9 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
-------------------------------------------๓. ผิวหนัง
๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่นา่ รังเกียจแก่ผู้อื่น
๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา
๓.๓ เนือ้ งอก (NEOPLASM) ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่ห้าเซนติเมตรขึ้นไป
๓.๔ คนเผือก
๔. ตา หู คอ จมูก
๔.๑ ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด
๔.๒ ต้อกระจก
๔.๓ แผลเป็นทีต่ าหรือกระจกตาดำขุน่ จนสามารถตรวจพบได้ดว้ ยตาเปล่า
๔.๔ ลูกตาสั่น
๔.๕ หนังตาตก หรือหนังตาม้วนออกนอก หรือหนังตาม้วนเข้าใน
๔.๖ หนังตาแหว่งจนเสียรูป
๔.๗ หนังตาปิดไม่สนิท
๔.๘ ถุงน้ำตาอักเสบเรื้อรัง
๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาดำเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร
๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นได้ชดั แลดูน่าเกลียด
๔.๑๑ ต้อหิน
๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันจนดูน่าเกลียด
๔.๑๓ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกทั้งหมด
๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยนิ ตามปกติพิกดั
๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง
๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรือ้ รัง
๕. ฟัน
๕.๑ ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
๕.๒ มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซี่
๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่าห้าซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนทีเ่ รียบร้อยแล้ว
๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน
๕.๕ การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเคี้ยวอาหารหรือทำให้รูปลักษณ์ของใบหน้าเปลี่ยนไป
อย่างเห็นได้ชัด
/๖. ระบบหัวใจ...
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-------------------------------------------๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่าหนึ่งร้อยสิบครั้งต่อนาที หรือช้ากว่าสี่สิบห้าครั้งต่อนาที หรือมี เอ.วี.บล้อค
(A.V.BLOCK) หรือเต้นผิดปกติชนิดออร์คิวล่าร์ไฟบริลเลชั่น หรือออร์คิวล่าร์ ฟลัตเตอร์
๖.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
๖.๕ หัวใจพิการแต่กำเนิด
๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง
๖.๗ เสียงของหัวใจ (รั่ว/ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR)
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
๖.๙ หลอดเลือดดำขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด
๗. ระบบหายใจ
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
๗.๓ มีนำ้ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุม้ ปอด
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
๗.๕ โรคหืด
๗.๖ ปอดอักเสบ
8. ระบบทางเดินอาหาร
8.1 ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคลำ
8.2 ตับแข็ง
8.3 ฝีที่ตบั
8.4 ดีซ่าน
8.5 ท้องมาน
8.6 รูแผลเรื้อรังจากฟีสตูลา หรือไซนัสที่ผนังหน้าท้อง
8.7 ไส้เลือ่ นทุกชนิด
8.8 ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชดั
8.9 ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลำไส้ปลิน้ ออกมานอกทวารหนัก
8.10 ฝีคัณฑสูตร
/๙. ระบบทางเดิน ...
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-------------------------------------------๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
๙.๒ นิว่ ที่ไตหรือท่อไต
๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด
๙.๔ ถุงน้ำที่ลกู อัณฑะ
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ
๙.๖ กามโรค
๙.๗ กะเทย (HERMAPHRODISM)
๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ
๙.๙ หนังหุม้ ปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รบั การผ่าตัดรักษามาแล้ว
๑๐. ระบบจิตประสาท
๑๐.๑ โรคจิต (PSYCHOSIS) ทุกประเภท
๑๐.๒ โรคประสาทอย่างรุนแรง
๑๐.๓ เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชดั หรือพูดติดอ่าง
๑๐.๔ ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม
๑๐.๕ อัมพาตหรือการเคลือ่ นไหวผิดปกติ
๑๐.๖ โรคลมชัก (EPILEPSY)
๑๑. เบ็ดเตล็ด
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ (THYROTOXICOSIS)
๑๑.๒ โรคเก๊าท์
๑๑.๓ โรคอ้วนพีจากต่อมไทรอยด์ผดิ ปกติ (MYXEDEMA)
๑๑.๔ เบาหวาน
๑๑.๕ ร่างกายโตผิดปกติ (ACROMEGALY)
๑๑.๖ โรคอ้ ว นพี (OBESITY) ซึ่ ง มี ดั ช นี ค วามหนาของร่ า งกาย (BODY MASS INDEX)
ตัง้ แต่สามสิบห้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
๑๑.๗ โรคของเลื อ ด และอวั ย วะก่ อ กำเนิ ด เลื อ ด (DISEASES OF BLOOD AND BLOOD
FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย
๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปาราสิต
๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน (LEPROSY)
๑๑.๘.๒ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นทีน่ ่ารังเกียจแก่สงั คม
๑๑.๘.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพื้น (YAWS)
๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึง่ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
๑๑.๘.๕ โรคเอดส์
/๑๑.๙ เนือ้ งอก...
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๑๑.๙ เนื้องอก
๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่รา้ ยที่มขี นาดใหญ่
๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด
๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าไม่ควร
เป็นข้าราชการตำรวจ
หมายเหตุ
1. โรคหรืออาการดังกล่าว ตามผนวก ข. ข้อ 1 - 14 เป็นไปตามที่คณะกรรมการแพทย์
โรงพยาบาลตำรวจเป็ น ผู้ ก ำหนด ตามกฎ ก.ตร.ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะ
ต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. การตรวจร่ า งกายจากคณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ ผู้ ที่ ไม่ เป็ น โรค
หรืออาการตามที่กำหนดไว้ ถือว่าผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรื ออาการตามที่กำหนดไว้ ถือว่า
ไม่ผ่านและผลการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด
3. กรณีผู้สมัครสอบที่จะมาเข้ารับการตรวจร่างกายตามกำหนดและเป็นผู้ที่เคยมีประวัติ
การรั ก ษาโรคหรื อ อาการตามบั ญ ชี โรคหรื อ อาการในผนวก ก. และ ผนวก ข.
ท้ ายประกาศนี้ มาก่ อ นและหายเป็ น ปกติ แ ล้ ว ก่ อ นถึ งกำหนดการตรวจร่ างกาย
ของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ ตามการคัดเลือกครั้งนี้ ให้นำประวัติ
และใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับ การรักษาที่หายเป็นปกติก่อนวันตรวจร่างกายดังกล่าว
แล้วนำมายื่นในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพื่อให้ผลการวินิจฉัยการตรวจโรค
หรือ อาการตามกำหนด เป็ น ไปโดยถู กต้อ งและเพื่ อ เป็ น การรัก ษาสิ ท ธิป ระโยชน์
ของผู้สมัครสอบเอง
4. สำหรับ ผู้ ที่ จ ะมี สิ ท ธิ ยื่น อุ ท ธรณ์ ผลการตรวจร่ างกายให้ ด ำเนิ น การยื่น อุ ท ธรณ์ ได้
ภายในระยะเวลาที่การประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายกำหนดไว้เท่านั้น
(ตามข้อ 3.3.3 (4)) โดยคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจจะรับเรื่องอุทธรณ์
เฉพาะกรณีผู้สมัครสอบที่มีหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการรักษาโรคหรืออาการดังกล่าว
ที่หายเป็นปกติแล้ว ก่อนถึงกำหนดตรวจร่างกายตามหมายเหตุข้อ 3 แต่ไม่ได้นำมายื่น
ในขั้น ตอนการตรวจร่า งกายตามกำหนดในข้อ 3 ข้ า งต้น เท่า นั้น ส่ว นกรณีที่
คณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจจะเรี ยกตั วผู้ อุ ทธรณ์ มาตรวจเพิ่ มเติ มหรื อไม่
เป็นอำนาจของคณะกรรมการแพทย์เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดให้มีการตรวจร่างกาย
หรือตรวจอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติมเพื่อนำผลการตรวจมาประกอบการพิจารณา
เรื่องอุทธรณ์ดงั กล่าว ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ชำระเงินค่าใช้จ่ายตามที่โรงพยาบาลตำรวจ
กำหนดในทุกกรณี
5. คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ ไม่รับผลการตรวจจากสถาบันการแพทย์อื่นใด
และไม่รับ ผลการตรวจใด ๆ ที่ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาล
ตำรวจเป็ น ผู้ ต รวจในช่ ว งที่ ห น่ ว ยสอบกำหนดระยะเวลาไว้ในการตรวจร่ างกาย
ของการคัดเลือกครั้งนี้
/6. รายละเอียด...
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-------------------------------------------6. รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจร่างกายเพิ่มเติมคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
ในข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11
1. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
1.1 ศีรษะและหน้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตต่าง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปาก หรือ จมูก เช่น ปาก
หรือจมูกแหว่ง ริมฝีปากแบะ เชิด หรือหุบไม่ลง
- รวมถึงความผิดปกติชนิดเพดานโหว่
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
- การขยับของคอหรือไหล่ หากเป็นน้อยขยับได้ปกติ ให้ถือว่าผ่าน
- หากเป็นมาก เห็นชัด เจนและขยับได้ไม่เต็มที่ ก้ม เงย หมุนเอียงคอ
ขยับไหล่ยกได้ไม่สุด เกาหลังได้ไม่ถึงกลางหลัง ให้ถือว่าไม่ผ่าน
๑.๔ แขน ขา
๑.๔.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน
- ขายาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๒ เซนติเมตร และเดินกะเผลกชัด
วัดโดยนอนวัดจากสะดือไปยังตาตุม่ ด้านในทั้ง ๒ ข้าง ต้องนอนตัวตรงไม่บิดเอียง
- แขนยาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจากกระดูกหัวไหล่
(Acromion) ถึงปลายนิ้วกลาง ขณะที่ข้อไหล่หุบเข้าและข้ออื่นอยู่ในท่ากลาง
(Neutral Zero Position)
๑.๔.๒ โค้งเข้าหรือโค้งออก
- เข่า โค้ง ออก (Varus Knee) ประมาณความกว้า ง ๔ นิ้ว มือ
(7 - 8 เซนติเมตร) ยืนตรง ฝ่ามือ ๔ นิ้ว สอดผ่านได้
- เข่าชิด (Valgus Knee) ปลายเท้าจะห่าง หากห่างกันเกิน ๔ นิ้วมือ
(7 - 8 เซนติเมตร) ที่ตาตุ่มด้านใน
- แขนคอก (Cubitus Varus)
1.4.3 บิดเก
๑.๕ มือหรือเท้า
๑.๕.๑ บิดเก
- โดยดูจากการทำงานของมือและเท้า มือกำแบ กระดกข้อมือ
ทำวันทยหัตถ์ไม่ได้
๑.๕.2 นิ้วมือหรือนิว้ เท้าด้วน
๑.๕.3 นิ้วมือหรือนิว้ เท้า มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ
/๑.๕.4 นิว้ บิดเก...
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-------------------------------------------๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทำงานไม่ถนัด
- โดยดูจากการทำงานของมือและเท้า มือกำแบ กระดกข้อมือ
ทำวันทยหัตถ์ไม่ได้
๑.๕.5 ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิว้ เท้าติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดรูป
- กรณีเดินแบะอย่างหนึ่ง และเท้าแบนไม่มีอุ้งเท้า ซึ่งเป็นแบบ
ติดแข็ง (Rigid type)
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
๒.1 ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้
2.2 ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ
2.3 ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
2.4 คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น
- Scoliosis ใช้การยืน ก้มตัว ให้ลำตัวขนานกับพื้น แล้วดูว่าหลังบิดนูนขึน้
ผิดปกติหรือไม่
- กรณีเอกซเรย์ หากพบ Scoliosis ที่มีมุมมากกว่าหรือเท่ากับ 15 องศา
ให้ถือว่าไม่ผา่ น
2.6 เท้าปุก (CLUB FOOT)
2.7 กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)
2.8 กระดูกหัก ต่อไม่ตดิ หรือติดแล้วแต่มคี วามพิการผิดรูป
2.9 กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ
3. ผิวหนัง
3.1 โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่นา่ รังเกียจแก่ผู้อื่น
- กรณีแผลเป็น (คีลอยด์) ไฝ ปาน รอยสัก ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
รวมกันมีขนาดเกิน 16 ตารางเซนติเมตร
3.2 แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา
3.3 เนื้ อ งอก (NEOPLASM) ที่ ห น้ า มี ข นาดวั ด เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางตั้ ง แต่
5 เซนติเมตรขึ้นไป
3.4 คนเผือก
/4. ตา หู คอ จมูก...
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-------------------------------------------4. ตา หู คอ จมูก
๔.๑ ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด
๔.๒ ต้อกระจก
๔.๓ แผลเป็นทีต่ าหรือกระจกตาดำขุน่ จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า
๔.๔ ลูกตาสั่น (Nystagmus)
๔.๕ หนังตาตก หรือหนังตาม้วนออกนอก หรือหนังตาม้วนเข้าใน
๔.๖ หนังตาแหว่งจนเสียรูป
๔.๗ หนังตาปิดไม่สนิท
๔.๘ ถุงน้ำตาอักเสบเรื้อรัง
๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาดำเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร
๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นได้ชดั
๔.๑๑ ต้อหิน
๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันและความกว้างต่างกันมาก
๔.๑๓ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกทั้งหมด
๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยนิ ตามปกติพิกดั
๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง
๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรือ้ รัง
4.17 คอหอยพอกทีม่ ีขนาดใหญ่ (Goiter)
5. ฟัน
5.1 ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ฟันผุตงั้ แต่ 5 ซี่ขนึ้ ไป
๕.๒ มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่า 3 ซี่
๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่าห้าซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนทีเ่ รียบร้อยแล้ว
๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน
๕.๕ การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเคี้ยวอาหารหรือทำให้รูปลักษณ์
ของใบหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด
/๖. ระบบหัวใจ...
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-------------------------------------------๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หั ว ใจเต้ น เร็ ว กว่ า 110 ครั้ ง ต่ อ นาที หรื อ ช้ า กว่ า 45 ครั้ ง ต่ อ นาที
หรือมี เอ.วี.บล็อค (AV BLOCK) หรือเต้นผิดปกติชนิดเอเทรียลไฟบริลเลชั่น
หรือเอเทรียลฟลัตเตอร์
๖.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
๖.๕ หัวใจพิการแต่กำเนิด
๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคัง่
๖.๗ เสียงของหัวใจ (รั่ว/ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR)
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
๖.๙ หลอดเลือดดำขอดอยูท่ ี่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึง่ เป็นมากจนเห็นได้ชดั
๗. ระบบหายใจ
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
๗.๓ มีนำ้ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุม้ ปอด
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
- พบความผิด ปกติของภาพรังสีปอดทุกระยะให้อยู่ในการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
๗.๕ โรคหืด
๗.๖ ปอดอักเสบ
- ผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการแพทย์
โรงพยาบาลตำรวจ

/8. ระบบ…

ผนวก ข.
หน้า 10 ใน 12 หน้า

ท้ายประกาศ ตำรวจภูธรภาค 9 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
-------------------------------------------8. ระบบทางเดินอาหาร
8.1 ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคลำ
8.2 ตับแข็ง
8.3 ฝีที่ตบั
8.4 ดีซ่าน
8.5 ท้องมาน
8.6 รูแผลเรื้อรังจากฟีสตูลา (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังหน้าท้อง
8.7 ไส้เลือ่ นทุกชนิด
8.8 ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชดั
8.9 ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลำไส้ปลิน้ ออกมานอกทวารหนัก
8.10 ฝี คั ณ ฑสู ต ร (Perianal abscess) และ/หรือ ฟี ส ตู ล า - อิน - เอโน
(Fistula – in - ano)
๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
- ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (ALBUMIN) หรือน้ำตาล
๙.๒ นิ่วทีไ่ ตหรือท่อไต
๙.๓ องคชาติถกู ตัดหรือขาด
๙.๔ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ
๙.๖ กามโรค
๙.๗ กะเทย (HERMAPHRODISM)
๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ
- ให้รวมถึงฉีดหรือทำสิ่งผิดธรรมชาติที่อวัยวะเพศ
- ให้รวมถึงการฉีดสารน้ำมันหรือสารสังเคราะห์อนื่ ใด เข้าไปในอวัยวะอื่นใด
ในร่างกาย
๙.๙ หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
- ยกเว้นจะได้รบั การผ่าตัดรักษามาแล้ว
๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รบั การผ่าตัดรักษามาแล้ว
/๑๐. ระบบ…
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-------------------------------------------๑๐. ระบบจิตประสาท
๑๐.๑ โรคจิต (PSYCHOSIS) ทุกประเภท
๑๐.๒ โรคประสาทอย่างรุนแรง
๑๐.๓ เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชดั หรือพูดติดอ่าง
๑๐.๔ ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม
๑๐.๕ อัมพาตหรือการเคลือ่ นไหวผิดปกติ
๑๐.๖ โรคลมชัก (EPILEPSY)
๑๑. เบ็ดเตล็ด
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ (THYROTOXICOSIS)
- ให้ใช้การตรวจทางคลินิกและประวัติการรักษา โดยไม่จำเป็นต้องเจาะ
Thyroid Function Test เว้นแต่หากอาการไม่ครบ ให้ยืนยันผลการวินิจฉัย
ด้วยการเจาะ Thyroid Function Test ได้
๑๑.2 โรคเก๊าท์
๑๑.๓ โรคอ้วนพีจากต่อมไทรอยด์ผดิ ปกติ (MYXEDEMA)
- รวมถึงเต้านมผิดปกติในผู้ชาย (Gynecomastia) และความผิดปกติต่าง ๆ
ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางฮอร์โมนทางร่างกาย
๑๑.4 เบาหวาน
๑๑.๕ ร่างกายโตผิดปกติ (ACROMEGALY)
๑๑.๖ โรคอ้วนพี (OBESITY) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (BODY MASS INDEX)
ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกำเนิดเลือด (DISEASES OF BLOOD
AND BLOOD FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย
- โรคโลหิตจาง (Anemia) มีฮีโมโกลบินน้อยกว่า 9 g/dl ในผู้หญิง
และน้อยกว่า 10 g/dl ในผู้ชาย หรือ
- ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (CBC) พบความผิดปกติของลักษณะ
เม็ด เลือดแดง (Abnormal Red Blood Cell Morphology) ขนาดของ
เม็ ด เลื อ ดแดง (MCV) น้ อ ยกว่ า 60 fl ทั้ ง นี้ ใ ห้ อ ยู่ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
/๑๑.๘ โรคติดเชือ้ ...
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-------------------------------------------๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปาราสิต
๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน (LEPROSY)
๑๑.๘.๒ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
๑๑.๘.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพื้น (YAWS)
๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรัง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
๑๑.๘.๕ โรคเอดส์ และ/หรือ ติดเชื้อเอชไอวี (HIV)
๑๑.๙ เนื้องอก
๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่รา้ ยที่มขี นาดใหญ่
๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด
๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจ
------------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
(อาคม สายสมัย)
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙

ตรวจร่าง
พ.ต.อ................................................รอง ผบก.ศฝร.ภ.๙
พ.ต.ท............................................... รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.ฯ
ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง นินทร์ลดาวฯ สว.อก.ฯ ปนท.ฝอ.ศฝร.ฯ
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-------------------------------------------หน่วยที่เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ
1) ตำรวจภูธรภาค 1 ที่ ศูน ย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3622 5225 www.policetraining1.org
2) ตำรวจภูธรภาค 2 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 เลขที่ 102 หมู่ 8 ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3827 8201 www.policetraining2.com
3) ตำรวจภูธรภาค 3 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 เลขที่ 41 หมู่ 13 ถนนสุรนารายณ์
ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4437 1388 - 9
www.policetrainp3.com
4) ตำรวจภูธรภาค 4 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 เลขที่ 272 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือ ง อำเภอเมือ ง จัง หวัด ขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพ ท์ 0 4346 5739
หมายเลขโทรสาร 0 4346 5745 www.training.p4.police.go.th
5) ตำรวจภูธรภาค 5 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เลขที่ 145 หมู่ 13 ถนนลำปาง - เชียงใหม่
ตำบลปงยางคก อำเภอห้า งฉัต ร จัง หวั ด ลำปาง 52190 หมายเลขโทรศัพ ท์ 0 5482 9882
หมายเลขโทรสาร 0 5482 9883 www.ptcr5.com
6) ตำรวจภูธรภาค 6 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 เลขที่ 837 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5622 2251 www.policetrainingschool6.com
7) ตำรวจภูธรภาค 7 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เลขที่ 109 ถนนข้างวัง ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3425 4312 www.school.police7.go.th
8) ตำรวจภูธรภาค 8 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เลขที่ 101 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7740 542๓ - 4
www.school8.education.police.go.th
9) ตำรวจภู ธ รภาค 9 ที่ ศู น ย์ ฝึ ก อบรมตำรวจภู ธ รภาค 9 เลขที่ 53 ถนนสุ ข ยางค์
ต ำ บ ล ส ะ เ ต ง อำเภอเมื องยะลา จั งหวั ด ยะลา 95000 หมายเลขโทรศั พ ท์ 0 7321 2870
www.training.sochoto.police.go.th
/10) กองบั ญ ชาการ…
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-------------------------------------------๑0) กองบัญ ชาการตำรวจตระเวนชายแดน เลขที่ 1279 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2279 8250 - 9, 0 279 9520 - 34, 0 2278 8000
www.bpp.go.th
11) กองบั ญ ชาการตำรวจนครบาล ที่ กองบั ญ ชาการตำรวจนครบาล ที่ ศู น ย์ ฝึ ก อบรม
กองบัญชาการตำรวจนครบาล 323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์
0 2280 5187 http://metro.police.go.th
-------------------------------------------

ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
(อาคม สายสมัย)
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙

ตรวจร่าง
พ.ต.อ................................................รอง ผบก.ศฝร.ภ.๙
พ.ต.ท............................................... รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.ฯ
ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง นินทร์ลดาวฯ สว.อก.ฯ ปนท.ฝอ.ศฝร.ฯ
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-------------------------------------------รายละเอียดการให้รหัสประจำตัวสอบแก่ผู้สมัครสอบ
หน่วยสอบ

รหัสหน่วยสอบ

รหัสสายสอบ

ภ.๑
ภ.๒
ภ.๓
ภ.๔
ภ.๕
ภ.๖
ภ.๗
ภ.๘
ภ.๙
บช.ตชด.
บช.น.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
12
13

นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1

หมายเหตุ

ตัวอย่าง รหัสประจำตัวสอบ (รหัสประจำตัวสอบ ๙ หลัก แยกเป็น เลข ๒ หลักแรก คือ หน่วยสอบ
เลขหลั กที่ ๓ – ๔ คือ รหั สสายสอบ และเลข ๕ หลักหลั ง คือ กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์กำหนดให้
ผู้สมัครแต่ละคน)

010101234
หน่วยสอบ ภ.1
สายสอบ นสต.1

120102019

หน่วยสอบ บช.ตชด.
สายสอบ นสต.1

กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์
กำหนดให้ผู้สมัครแต่ละคน

130102562
หน่วยสอบ บช.น.
สายสอบ นสต.1

กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์
กำหนดให้ผู้สมัครแต่ละคน

--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
(อาคม สายสมัย)
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙

กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์
กำหนดให้ผู้สมัครแต่ละคน
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-------------------------------------------การยื่นหลักฐานเอกสาร
หลักฐานฉบับจริงและเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รอบสอง) ต้องนำมาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ
2. บัตรประจำตัวสอบ จำนวน 1 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันหรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ทางราชการออกให้
พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ
4. ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้องมีข้อความ
ระบุการสำเร็จการศึกษา และวันที่ที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ
5. ระเบีย นแสดงผลการเรีย น (Transcript) พร้อ มสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ และ
หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่สำเร็จก็ได้ จำนวน ๓ ฉบับ
6. หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ
7. แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล บุ ค คล (ให้ เข้ าระบบอิ น เตอร์เน็ ต และสั่ งพิ ม พ์ แ บบฟอร์ม ท้ า ย
ประกาศรับสมัคร) เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเอง ตามผนวก ฌ. ท้ายประกาศนี้ จำนวน 1 ฉบับ
8. หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ แยกเป็น
8.๑ ทหารกองหนุ น ให้ใช้สมุด หนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับ สมุด
ประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.๘
8.๒ ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ให้ ใช้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓)
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก (อายุยังไม่ถึง 20 ปี ในปี พ.ศ. 2562 หรือที่จะต้องเข้ารับ
การตรวจเลือกทางทหาร ในปี พ.ศ. 2564) ให้ใช้ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) ส่วนผู้ที่ครบเกณฑ์ที่จะต้องเข้ารับ
การตรวจเลือกทางทหาร ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 หรือผู้ที่ได้ใช้สิทธิผ่อนผันแล้ว หรืออยู่ระหว่าง
การผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร ไม่รับสมัครสอบ
/8.๓ ผู้สำเร็จ…
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-------------------------------------------8.๓ ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
1) หนั งสือสำคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุ น
ประเภทที่ ๑ หรือ
2) หนัง สือ สำคัญ ประจำตัว แสดงวิท ยฐานะแสดงว่า ได้ส ำเร็จ การฝึก
วิช าทหาร ชั้ น ปี ที่ ๓ ขึ้ น ไป โดยมี ห ลั ก ฐานประทั บ วั น ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ทหารกองประจำการและ
เลขเครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือสำคัญนั้นแล้ว
ในกรณี หนั งสื อประจำตัวแสดงวิทยฐานะดั งกล่ าวข้างต้ น ยังไม่ มี หลั กฐานประทั บ
วันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจำการ และเลขเครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
ให้ มี หนั งสื อรับรองจากผู้บั งคับกองพั นหรือเที ยบเท่ าขึ้ นไปที่ มี หน้ าที่ เกี่ ยวกั บการนำปลดเป็ นกองหนุ น
ประเภทที่ ๑ เป็นผู้รับรองว่าอยู่ระหว่างดำเนินการนำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่กัน
9. หนังสือรับรอง ตามผนวก ซ. ท้ายประกาศนี้ จำนวน ๑ ฉบับ (ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ต
และสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่ของ
รัฐของผู้รับรอง จำนวน ๑ ฉบับ
หลักฐานเอกสารตามข้อ 1 ข้อ 3 – 6 และข้อ 8 (8.1 – 8.3) ต้องนำฉบับจริงไปแสดง
ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานเอกสารทุกฉบับที่นำมายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า
“สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อไว้ สำหรับหลักฐานเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหาย
เจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ
สำหรั บ หลั ก ฐานเอกสารทุ ก ฉบั บ ที่ ผู้ ส มั ค รยื่ น ไว้ กั บ เจ้ าหน้ าที่ ถื อ เป็ น เอกสิ ท ธิ ข อง
ตำรวจภูธรภาค 9 ที่จะดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร
ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่นำหลักฐานเอกสารไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
กำหนดการยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม ตามที่ระบุข้างต้นในผนวกนี้ จะประกาศพร้อมกับ
การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
/ผู้สมัครสอบ…
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-------------------------------------------ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง พร้อมทั้งยื่นและ
แสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครสอบไม่มายื่นหลักฐานเอกสารตามวัน เวลา หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้ได้ รับ
คัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง แล้วแต่กรณี และหากมีการตรวจพบว่ามีการนำเอกสารปลอมมายื่น
ต่อเจ้าหน้าที่จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
(อาคม สายสมัย)
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙

ตรวจร่าง
พ.ต.อ................................................รอง ผบก.ศฝร.ภ.๙
พ.ต.ท............................................... รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.ฯ
ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง นินทร์ลดาวฯ สว.อก.ฯ ปนท.ฝอ.ศฝร.ฯ

....../ต.ค./62
....../ต.ค./62
....../ต.ค./62
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-------------------------------------------วิธีการคัดเลือก
วิ ช าที่ ใ ช้ ก ารสอบข้ อ เขี ย น ข้ อ สอบแบบปรนั ย 4 ตั ว เลื อ ก จำนวน 150 ข้ อ 150 คะแนน
ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง
๑. ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธสี อบข้อเขียน มีรายละเอียดวิชาที่สอบ ดังนี้
๑.1 ความสามารถทั่วไป
จำนวน 30 ข้อ
ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจำนวน โดยใช้ข้อมูลหรือ
ปั ญ หาทางสั ง คม หรื อ ทางเศรษฐกิ จ หรื อ ทางอื่ น ที่ เหมาะสม การคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล ประกอบด้ ว ย
การใช้เหตุ ผลเชิงตรรกะ อุ ปมาอุป ไมย อนุก รมและมิติสัม พั นธ์ ความสามารถในการคิด เชิ งจำนวน
ประกอบด้วย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ การคำนวณขั้นพื้นฐาน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์
การแก้สมการและอสมการ เซต ตรรกศาสตร์ ความน่าจะเป็น และสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่
ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัดการกระจาย
๑.๒ ภาษาไทย
จำนวน ๒๕ ข้อ
ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษา
ด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคำ สำนวน การใช้คำให้ตรงกับ
ความหมาย กฎเกณฑ์และความนิยม การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้น ๆ
หรือจากบทความ การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ
๑.๓ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จำนวน 30 ข้อ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension) คำศัพท์
(Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่าง ๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา
(Conversation) เป็นต้น
๑.๔ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน ๒5 ข้อ
ทดสอบความรู้เ กี่ย วกับ การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้แ ก่ ความรู้เ บื้อ งต้น เกี่ย วกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายต่าง ๆ
๑.๕ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
จำนวน 20 ข้อ
ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้
๑.6 สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
จำนวน 20 ข้อ
ทดสอบความรู้ เกี่ ย วกั บ สั ง คมและวั ฒ นธรรม หลั ก ศี ล ธรรมจริ ย ธรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การดำเนินชีวิตในสังคมและการปฏิบัติงาน หลักธรรมาภิบาล และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
/2. การทดสอบ...
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-------------------------------------------2. การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย แบ่งการทดสอบเป็น 2 กลุ่ม ตามประเภทต่าง ๆ ดังนี้
2.1.1 กลุ่มที่ 1 แบ่งประเภทการทดสอบ ประกอบด้วย
(1) วิ่ง ระยะทาง 1,000 เมตร
ผู้ ท ำเวลาไม่ เกิ น 4 นาที 55 วิ น าที ถือ ว่ า ผ่ า น
จึ ง จะมี สิ ทธิ เข้ า สอบขัน้ ตอนต่อไป
(2) ว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร
ผู้ทำเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า ผ่าน
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขัน้ ตอนตามข้อ 2.1.2 กลุม่ ที่ 2 ต่อไป
2.1.2 กลุ่มที่ 2 แบ่งประเภทการทดสอบ ประกอบด้วย
(1) ยืนกระโดดไกล
ผู้ทำระยะได้ไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร ถือว่า ผ่าน
(2) วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร โดยการวิ่งไปเก็บของที่ระยะทาง 10 เมตร
จำนวน 2 รอบ ๆ ละ 1 ชิ้น
ผู้ทำเวลาไม่เกิน 13 วินาที ถือว่า ผ่าน
(3) วิ่ง ระยะทาง 50 เมตร
ผู้ทำเวลาไม่เกิน 10 วินาที ถือว่า ผ่าน
ตามข้อ 2.1.2 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเข้าทดสอบสมรรถภาพทั้ง 3 ประเภท
ตามที่กำหนดในข้อ (1) – (3) โดยต้องเป็นผู้ทดสอบผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 ของประเภทการทดสอบ
และหากเข้าทดสอบไม่ครบทั้ง 3 ประเภท จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
2.2 การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิตจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ ถือว่าผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ ถือว่า ไม่ผ่าน
และผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด
2.3 สอบสัมภาษณ์ จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ที่จะแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ ปรากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสั มภาษณ์เห็นว่าเหมาะสม
จึงจะถือว่า ผ่าน ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า ไม่ผ่าน
/2.4 การตรวจสอบ…
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-------------------------------------------2.4 การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ประวัติแ ละความประพฤติ ผู้ ที่ คณะอนุ กรรมการพิ จารณา
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติ ประวัติ
และความประพฤติหรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า ผ่านผู้ที่คณะอนุกรรมการ
พิ จารณาคุ ณสมบั ติ ทั่ วไป คุ ณสมบั ติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ ง และความเหมาะสมกั บตำแหน่ ง เห็ นว่ามี
คุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่าไม่ผ่าน
สำหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งที่
189/2558 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของการเป็น ข้า ราชการตำรวจกรณีไ ม่เ ป็น ผู ้ป ระพฤติเ สื ่อ มเสีย หรือ บกพร่อ งในศีล ธรรมอัน ดี
และคณะกรรมการดำเนิ น การคัดเลือก หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ ง
จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ รวมทั้งความน่ารังเกียจของสังคมและเกียรติของข้าราชการตำรวจ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณา
กรณี เป็ น ผู้ ป ระพฤติ เสื่ อ มเสี ย หรื อ บกพร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี พ.ศ. 2557 โดยจะนำผลทางคดี
ในชั้น พนั กงานสอบสวนที่ มี การดำเนิ น คดี สิ้น สุด ในชั้น พนัก งานสอบสวนแล้ ว หรือ พนัก งานอัย การ
ที่มีคำสั่งไม่ฟ้องแล้ว หรื อในชั้นศาลที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ในแต่ละคดีมาเป็นหลักการและข้อมูล
ที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี
ผู้ที่ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามที่กำหนดจะได้คะแนน 10๐ คะแนน
ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ ๐ คะแนน
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
(อาคม สายสมัย)
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙
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-------------------------------------------ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและการสอบสัมภาษณ์
ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2562
๑. ระเบียบการปฏิบตั ิตวั ทัว่ ไป
๑.๑ อุปกรณ์ที่นำเข้าห้องสอบได้ มี ดินสอดำเบอร์ ๒B ขึ้นไป สำหรับระบายกระดาษคำตอบ,
ปากกาหมึกซึมหรือลูกลื่นสีน้ำเงิน, บัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น ส่วนยางลบ
ทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้
๑.๒ ห้ามนำอาวุธ กระดาษหรือตำรา เครื่องคำนวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ทุกชนิ ด เครื่องประดับต่าง ๆ เช่น นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู เป็นต้น
อุปกรณ์ทำด้วยโลหะทุกชนิดหรือสิ่งของอื่นใดที่นอกเหนือ จากข้อ ๑.๑ เข้าในอาคารสอบหรือห้องสอบ
หรือพื้น ที่ห วงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภั ยโดยเด็ดขาด ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้
ภายในอาคาร/ห้องสอบ เมื่อเริ่มลงมือสอบแล้วหากมีการตรวจค้นพบ ถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ
๑.๓ การแต่งกายของผู้เข้าสอบ โดยกำหนดให้สวมเสื้อยืด แขนสั้นไม่มีป กและกระดุม
กางเกงกีฬาขาสั้น
๑.๔ การประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบและผังที่นั่งสอบ
คณะกรรมการดำเนินการสอบจะแยกประกาศเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
๑.๔.1 วัน เวลาดำเนินการจะประกาศเฉพาะรายชื่อผู้ให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา
และสถานที่สอบ ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org
๑.๔.2 ก่อนวันสอบข้อเขียน 1 วัน จะประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียนพร้อมทั้ง
วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ โดยละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org และที่สถานที่สอบข้อเขียนอีกส่วนหนึ่ง
ทั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบข้อมูลการประกาศดังกล่าว ตามข้อ 1.4.1 – 1.4.2
ให้ชัดเจน
๑.๕ ในกรณีที่มีปัญหาใด ๆ เช่น หาห้องสอบไม่พบ หรือไม่มีที่นั่งสอบ เนื่องจากไม่ปรากฏ
รหัสประจำตัวสอบในผังที่นั่งสอบ ฯลฯ ให้รีบติดต่อกองอำนวยการประจำสนามสอบนั้น ๆ ก่อนเวลา
เรียกเข้าห้องสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
/๑.๖ ในการเข้าสอบ...
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-------------------------------------------๑.๖ ในการเข้าสอบผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงตนให้ถูกต้องโดยแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับ
บัต รประจำตัว ประชาชน โดยบัต รดัง กล่า วนั้น ต้อ งไม่ห มดอายุ และจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษรเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน
แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๑.๗ เมื่อเริ่มเวลาสอบแล้วผู้เข้าสอบจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบเพื่อทำข้อสอบตลอดระยะเวลาสอบ
จะไม่ อ นุ ญ าตให้ ผู้เข้ าสอบออกจากห้ อ งสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ ยกเว้ น กรณี ฉุ ก เฉิ น อย่ างยิ่ ง
หรือมีเหตุสุดวิสัยที่จะทำให้เกิดปัญหาภายในห้องสอบให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
จะถูกปรับให้สอบตก
๒. การสอบข้อเขียน
๒.๑ กำหนดสอบข้อเขียนตั้งแต่ เวลา 13.3๐ น. ถึงเวลา 16.30 น. (ใช้เวลาทำข้อสอบ
3 ชั่ ว โมง) ทั้ ง นี้ ผู้ เ ข้ า สอบต้ อ งเข้ า ห้ อ งสอบ ในเวลา 11.30 น.หรื อ ตามที่ ห น่ ว ยสอบกำหนด
เพื่อดำเนิ นการตรวจพิสูจน์ ตัวบุคคลและแนะนำการระบายรหัสชุดข้อสอบในกระดาษคำตอบ สำหรับ
ผู้มาภายหลังจากเวลา 13.15 น. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด
๒.๒ ปฏิบัตติ ามคำสั่งและคำแนะนำของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด
๒.๓ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบห้ามพูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้องสอบ
๒.๔ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
2.5 ขณะสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่คุมสอบจะมีการตรวจค้นตัวผู้เข้าสอบตามมาตรการป้องกัน
การทุจริตสอบโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จสิน้ ภารกิจการตรวจค้นดังกล่าว
๒.6 จะเริม่ ลงมือทำข้อสอบได้ เมือ่ หัวหน้าห้องสอบสัง่ ให้ลงมือสอบแล้ว
๒.7 เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจากโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลาสอบแล้วเจ้าหน้าที่
สั่งให้หยุดทำปัญหาข้อสอบต้องหยุดทันที เจ้าหน้าที่จะเดินมารับกระดาษคำตอบและปัญหาข้อสอบคืนแล้ว
ให้ผู้เข้า สอบลงชื่อส่ง กระดาษคำตอบและปัญ หาข้อ สอบ รวมทั้ง เขีย นเลขรหัส ชุด ข้อสอบในบัญ ชี
ถ้าไม่ลงชื่อเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ
๒.8 ปั ญ หาข้ อสอบเป็ น ลิข สิท ธิ์ข องสำนัก งานตำรวจแห่ งชาติ (ตำรวจภู ธรภาค 9)
ห้ามนำปัญหาข้อสอบทั้งฉบับหรือแต่บางส่วนหรือคัดลอก ออกนอกห้องสอบเป็นอันขาดต้องส่งคืน
ปั ญ หาข้ อ สอบให้ ค รบทั ้ ง ชุ ด ทุ ก หน้ า และทุ ก แผ่ น ผู ้ ใ ดฝ่ า ฝืน จะมี ค วามผิด ทางกฎหมาย
และจะพิจารณาให้หมดสิทธิในการสอบ
/2.9 การดำเนินการ…
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-------------------------------------------2.9 การดำเนินการควบคุมการสอบข้อเขียน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุดแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมป้องกันการทุจริตการสอบ โดยขอสงวนสิทธิในการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ มี เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและเครื่องรบกวนสัญญาณความถี่ต่ำในช่วงเวลาสอบข้อเขียน
ตั้งแต่เวลา 13.30 น. จนเสร็จสิ้นเวลาทำข้อสอบ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบการใช้โทรศัพท์ และรีโมท
ในการเปิ ด – ปิ ด ประตู รถยนต์ รวมทั้ งระบบสตาร์ท เครื่อ งยนต์ ภายในพื้ น ที่ อ าคารสอบ/ห้ อ งสอบ
และโดยรอบบริเวณสถานที่สอบข้อเขียน
ดังนั้น หากผู้ที่เข้ามาภายในบริเวณสถานที่สอบดังกล่าว มีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือ
หรือรถยนต์ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ 13.30 น. จนเสร็จสิ้นเวลาทำข้อสอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้งาน
ควรหลี ก เลี่ ย งโดยให้ ใช้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ บริ เวณนอกพื้ น ที่ ส นามสอบข้ อ เขี ย นหรื อ นำรถยนต์ ไปจอด
ภายนอกบริเวณพื้นที่สนามสอบข้อเขียนที่ถือเป็นพื้นที่หวงห้าม ซึ่งหากเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใด
ทางคณะกรรมการดำเนินการสอบจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากถือว่าได้แจ้งให้ทราบแล้ว
๓. ห้ามกระทำการทุจริตในการสอบ ผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณ์
ที่ถือว่าทุจริตในการสอบและต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกำหนด แล้วแต่กรณี ได้แก่
๓.๑ นำตำราหรือเอกสารอื่นใดเข้าห้องสอบ นำหรือพยายามนำปัญหาข้อสอบออกนอกห้องสอบ
๓.๒ พูด ถาม ให้สัญญาณใด ๆ หรือติดต่อกับผู้สอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
๓.๓ ดู หรือพยายามดูคำตอบจากผู้สอบอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูคำตอบของตน
๓.๔ ไม่เชือ่ ฟังคำแนะนำ คำตักเตือน หรือคำสัง่ ของเจ้าหน้าทีค่ ุมสอบ
๓.๕ เปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบหรือเข้าสอบแทนผู้อื่นโดยใช้บัตรประจำตัวสอบหรือบัตรประจำตัวประชาชน
ซึ่งไม่ถูกต้อง เพื่อทำให้สำคัญผิดว่าตนเป็นบุคคลที่เข้าสอบแทน
๓.๖ ระบายรหัสในกระดาษคำตอบโดยใช้รหัสของผู้อื่นโดยมีเจตนาทำข้อสอบแทนบุคคลผู้นั้น
หรือนำเอากระดาษคำตอบของผู้อื่นมาทำแทน
๓.๗ นำโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หรือสิ่งของต้องห้าม
ตามที่ ระบุ ในข้อ ๑.๒ เข้าไปในห้ องสอบ หรือในบริเวณเขตหวงห้ ามหรือ เขตรัก ษาความปลอดภั ย
ของสนามสอบข้อเขียนโดยมีเจตนาที่จะใช้ในการทุจริต เช่น เครื่องมือสื่อสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคำนวณเลข นาฬิกาคำนวณเลข ฯลฯ เป็นต้น
๓.๘ พฤติการณ์อื่นใดซึ่งผู้คุมสอบเห็นว่าผู้เข้าสอบมีเจตนาทุจริตในการสอบ เช่น ฝ่าฝืนคำสั่ง
หรือคำแนะนำตักเตือนของผู้คุมสอบ, ไม่ให้ความร่วมมือกับผู้คุมสอบในการตรวจค้นตัว หรือพฤติการณ์อื่น ๆ
ซึ่งผู้คุมสอบเห็นว่าน่าจะมีเจตนาทุจริต เป็นต้น
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-------------------------------------------4. ระเบียบในการกรอกและระบายกระดาษคำตอบ
(๑) ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

/(๒) ตั ว อย่า ง...
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-------------------------------------------(๒) ตัว อย่า งการนำเลขรหัส ชุ ด ข้ อ สอบที่ป กปัญ หาข้อ สอบ มาระบายลงในกระดาษคำตอบ
ตามช่องที่กำหนด

/๔.๑ เมื่ อ ได้ รับ …
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-------------------------------------------๔.๑ เมื่อได้รับแจกกระดาษคำตอบแล้วให้ต รวจดูความเรียบร้อยของกระดาษคำตอบ
โดยทันทีว่ามีรอยด่างดำ สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขาด หรือไม่ หากกระดาษคำตอบมีรอยด่างดำ สกปรก
หรือย่นยับ ฉีกขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อขอเปลี่ยนและให้รอคำชี้แจงในการทำความเข้าใจ
การระบายรหัสประจำชุดข้อสอบให้ชัดเจน
๔.๒ ให้ตรวจดูว่าคำนำหน้าชื่อ ชื่อ – สกุล และ เลขที่ระบายในช่องรหัสประจำตัวสอบ (9 หลัก)
ในกระดาษคำตอบหน้าแรกถูกต้อง ตรงกับรหัสประจำตัวสอบของผู้เข้าสอบหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยนกระดาษคำตอบสำรองใหม่เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง ผู้เข้าสอบจะต้องใช้
กระดาษคำตอบที่มีการระบายเลขรหัสประจำตัวสอบ (9 หลัก) ไว้ให้แล้วซึ่งตรงกันกับรหัสประจำตัวสอบ
ของตนหรือต้องเป็นกระดาษคำตอบสำรองที่เจ้าหน้าที่คุมสอบเปลี่ยนให้เท่านั้น หากใช้กระดาษคำตอบ
ไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้นี้ ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
4.3 กรณี ใช้ก ระดาษคำตอบสำรอง ให้ ใช้ปากกาลูกลื่น สีน้ ำเงินเท่านั้น กรอกข้อความ
ลงในช่องว่างในกระดาษคำตอบหน้าแรกด้านบน ได้แก่ 1) คำนำหน้าชื่อ ชื่อ – สกุล 2) เลขประจำตัวประชาชน
(13 หลัก) 3) สถานที่สอบ 4) ห้ องสอบ 5) วันที่ สอบ 6) รหัสประจำตัวสอบ (ตัวเลข 9 หลัก)
และ ๗) รหัสชุดข้อสอบ (ตัวเลข 8 หลัก) แล้วให้ใช้เฉพาะดินสอดำเบอร์ ๒B ขึ้นไป ระบายรหัสประจำตัวสอบ
และรหั ส ชุ ด ข้ อ สอบในช่ อ งวงกลมที่ ก ำหนดตามตั ว อย่ า งคำแนะนำที่ แ สดงไว้ ในกระดาษคำตอบ
(คือระบายให้ดำเข้มเต็มวงเสมอกันหมด) โดยให้ระมัดระวังการระบายรหัสประจำตัวสอบ โดยเฉพาะเลข 0
และเลข 1 ซึ่ ง ในวงกลมที่ ใ ห้ ร ะบายรหั ส ประจำตั ว สอบแต่ ล ะช่ อ ง(หลั ก ) นั้ น จะเริ่ ม ต้ น ที่ เลข 0
และเรียงจากบนลงมาเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 ทุกช่อง (หลัก) ทั้ง 9 ช่อง (9 หลัก) และเมื่อดำเนินการ
กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจำตัวสอบเสร็จสิ้น ต้องยกมือให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจสอบความถูกต้อง
ของชื่อ – สกุล ผู้ เ ข้ า สอบพร้อ มลงลายมือ ชื่ อ ของเจ้า หน้า ที่คุ ม สอบในช่อ งเจ้ า หน้า ที่คุม สอบไว้
แต่หากเป็นการระบายรหัสประจำตัวสอบ และ/หรือรหัสชุดข้อสอบผิด จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้เข้าสอบ และจะไม่ตรวจให้คะแนน
๔.4 ใช้ ป ากกาลู ก ลื่ น สี น้ ำ เงิ น เท่ า นั้ น เพื่ อ ลงลายมื อ ชื่ อ ในช่องที่กำหนด
๔.5 ห้ามขีด เขียนสิ่งใดลงในกระดาษคำตอบนอกจากที่กำหนดไว้ ห้ามพับ หรือทำให้
กระดาษคำตอบมีรอยด่างดำ สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขาด มิฉะนั้นจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบให้โดยถือว่า
เป็นกระดาษเสีย
/5. การปฏิบัต…ิ
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-------------------------------------------5. การปฏิบัติในระหว่างการสอบ
5.1 เมื่อได้รับปัญหาข้อสอบแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้
5.1.1 ให้ตรวจสอบและพลิกดูซองปัญหาข้อสอบชุดที่ผเู้ ข้าสอบได้รับว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์
ไม่มีรอยการเปิดผนึกหรือรอยฉีกขาด ปัญหาข้อสอบมีหลายชุดแต่ละชุดจะมีการสลับข้อสอบและคำตอบ
ซึ่งไม่เหมือนกันตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบ ดังนั้นผู้เข้าสอบที่ได้รับแจกปัญหาข้อสอบชุดใด
ต้องใช้ปัญหาข้อสอบชุดนั้นในการทำข้อสอบของตนเอง
5.1.2 เมื่อเปิดผนึกซองปัญหาข้อสอบ ให้ตรวจดูปัญหาข้อสอบว่ามีเลขรหัสชุดข้อสอบ
8 หลัก ที่ด้านล่างซ้ายมือ และให้นำเลข 8 หลักดังกล่าว มาระบายลงในช่องที่กำหนดในกระดาษคำตอบ
ให้ถูกต้องตรงกัน (ลักษณะเดียวกันกับการระบายรหัสประจำตัวสอบ) ด้วยดินสอดำเบอร์ 2B ขึ้นไป
ให้ระมัดระวังการระบายรหัส โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 อาจผิดพลาดได้ง่าย ซึ่งในแต่ละช่องนั้นจะเริ่มต้น
ที่เลข 0 และเรียงจากบนลงมาเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 หากระบายผิดหรือระบายผิดแล้วลบไม่สะอาด
เพื่อระบายใหม่ แล้วเครื่องตรวจไม่ตรวจให้คะแนน ถือว่าเป็นการกระทำผิดระเบียบการสอบข้อเขียน
โดยจะถือว่ากระดาษคำตอบนั้นเสียและถือว่าสอบตก
5.1.3 ตรวจดูปัญหาข้อสอบ ปัญหาข้อสอบมีทั้งหมด 150 ข้อ แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก
ให้ตรวจดูว่าชุดปัญหาข้อสอบที่ได้รับแจกมีความสมบูรณ์และมีปัญหาข้อสอบ คำถาม คำตอบ ครบถ้วนหรือไม่
มีข้อความที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ หากพบสิ่งใดบกพร่องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยนข้อสอบชุดใหม่
เมื่อมีคำสั่งให้ลงมือสอบแล้วเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่เปลี่ยนข้อสอบให้โดยเด็ดขาด เพราะถือว่าได้ให้เวลา
ตรวจดูแล้วก่อนเริ่มลงมือทำข้อสอบ และให้อ่านคำแนะนำที่หน้าปกของปัญหาข้อสอบให้เข้าใจครบถ้วน
ก่อนเริ่มลงมือทำข้อสอบ
5.1.4 ขณะตอบปัญหาข้อสอบ หากมีกรณีสงสัยว่าคำถามหรือคำตอบในปัญหาข้อสอบ
ข้อใดจะผิดพลาด บกพร่องหรือไม่ครบถ้วน ฯลฯ ไม่ต้องถามเจ้าหน้าที่คุมสอบ แต่ให้ตอบลงไปตามที่เห็นสมควร
ห้ามเว้นว่างไว้ ในกรณีนี้ทางคณะกรรมการดำเนินการสอบที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาให้คะแนนคำถามข้อนั้น
แก่ผู้เข้าสอบทุกคน
5.2 ในการตอบปัญหาข้อสอบให้ใช้ดินสอดำเบอร์ ๒B ขึ้นไป ระบายในข้อวงกลมเล็กที่เห็นว่า
ถูก ต้ อ งที่ สุ ด เพี ย งข้ อ เดี ย ว โดยให้ ระบายให้ ด ำเข้ม เต็ ม วงแต่ อย่ าให้ ล้ ำออกไปนอกวง หากต้ อ งการ
เปลี่ยนแปลงให้ลบด้วยยางลบอย่างอ่อนจนสะอาดจริง ๆ แล้วระบายใหม่ กรณีที่ระบายเต็มวงในช่องคำตอบ
แต่ไม่ดำเข้มพอไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการที่ผู้เข้าสอบไม่ใช้ดินสอดำเบอร์ 2B ขึ้นไปหรือใช้ดินสอดำเบอร์ 2B ขึ้นไป
แต่เป็นเพราะระบายไม่ดำเข้มพอ และทำให้เครื่องตรวจกระดาษคำตอบไม่ตรวจให้คะแนนทั้งหมดหรือแต่บางข้อ
คณะกรรมการประมวลผลการสอบจะถือผลคะแนนตามที่ เครื่องตรวจได้ตรวจให้ คะแนนแม้ในบางข้อ
ผู้เข้าสอบจะเลือกและระบายคำตอบถูกต้องก็ตาม
/5.3 เมื่อเจ้าหน้าที่...
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-------------------------------------------5.3 เมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว จะไม่เปลี่ยนกระดาษคำตอบหรือปัญหาข้อสอบ
ให้อีกโดยเด็ดขาด
5.4 ในระหว่างเวลาทำข้อสอบหัวหน้าห้องสอบมีอำนาจสั่งให้ผู้เข้าสอบหยุด ทำข้อสอบ
และลุกขึ้นยืนได้ตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ส่วนเจ้าหน้าที่คุมสอบหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ห้องสอบเห็ น ว่าผู้เข้าสอบรายใดมีอากัปกิริยาหรือพฤติกรรมต้องสงสัย สามารถให้ผู้เข้าสอบรายนั้ น
หยุดทำข้อสอบและขอตรวจค้นตัว ตรวจดูปัญหาข้อสอบและกระดาษคำตอบได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ถือว่าเป็นการรบกวนหรือล่วงเกินเวลาในการทำข้อสอบของผู้เข้าสอบรายนั้นแต่อย่างใด
5.5 กรณีที่ผู้เข้าสอบทำข้อสอบโดยใช้ปัญหาข้อสอบและ/หรือกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ของตน
จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบเอง และถือว่าหมดสิทธิในการสอบครั้งนี้หรือถือว่ามีพฤติการณ์
ทุจริตในการสอบตามที่กำหนดในข้อ 3.6 โดยในการตรวจกระดาษคำตอบ คณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบ
จะยึดถือผลการตรวจกระดาษคำตอบตามเครื่องตรวจกระดาษคำตอบตรวจให้เท่านั้น ผู้เข้าสอบจะเรียกร้อง
สิทธิใด ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้มิได้ หรือหากเป็นกรณีเจตนาทุจริตสอบจะดำเนินการ
ตามข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องและถือว่าสอบตกทุกวิชา
5.6 กรณีที่เครื่องตรวจกระดาษคำตอบไม่สามารถตรวจกระดาษคำตอบได้ เนื่องจาก
ไม่สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ว่าเป็นรหัสของชุดข้อสอบชุดใด เนื่องจากความบกพร่องในการระบายรหัส
ของผู้ เข้ า สอบไม่ ว่ าด้ ว ยประการใดก็ ต าม จะถื อ ว่ า กระดาษคำตอบนั้ น เสี ย เกิ ด จากการกระทำ
ของผู้เข้าสอบเอง และถือว่าเป็นผู้สอบตก และในกรณีที่ความบกพร่องในการระบายรหัสดังกล่าว
เป็ น เหตุ ให้ เครื่อ งตรวจกระดาษคำตอบไม่ ส ามารถตรวจให้ ค ะแนนข้ อ สอบทั้ งหมดหรือ บางข้ อ
คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจกระดาษคำตอบ จะถือผลการตรวจกระดาษคำตอบ
ตามที่เครื่องตรวจกระดาษคำตอบตรวจให้ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะบันทึกแสดงเหตุผล
ไว้เป็นหลักฐาน
5.7 ในการตรวจกระดาษคำตอบผู้ ด ำเนิ น การสอบจะถื อผลคะแนนตามผลการตรวจ
ของเครื่องตรวจกระดาษคำตอบเท่านัน้ ส่วนการดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบโดยบุคคลจะเป็นการตรวจสอบ
เครื่องตรวจและระบบโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง
6. ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
6.1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการว่ายน้ำ ดังนี้
6.1.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน
โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่ห มดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชดั เจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
/6.๑.๒ ผู้เข้าทดสอบ...
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-------------------------------------------6.๑.๒ ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกายชุดว่ายน้ำสากล
6.1.๓ ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบรายใด จับลู่ เกาะลู่ สาวลู่
ว่ายข้ามลู่ เหยียบหรือเดินที่พื้นสระทดสอบ หรือเป็นลักษณะของการดำน้ำในระยะยาวแทนการว่ายน้ำ
หรือให้ผู้อื่นช่วยเหลือ เช่น เกาะ ผลัก พยุงตัว ดันหรือดึง หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่าน
การทดสอบในกรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายอื่นให้ความช่วยเหลือตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่าน
การทดสอบเช่นเดียวกัน
6.1.๔ กรณีที ่เ จ้า หน้า ที ่ร ัก ษาความปลอดภัย ของสระว่า ยน้ำ โยนทุ ่น หรือ
ห่ว งยาง หรือวัสดุอื่นให้แล้วผู้เข้าทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดที่เป็นอาการทำนองเดียวกัน หรือ
มีการลงไปช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
6.1.๕ กำหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่กำหนดในผนวก ฉ.
ท้ายประกาศนี้
6.2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการวิ่ง ดังนี้
6.๒.๑ ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน
โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
6.๒.๒ ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสือ้ ยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา
6.2.๓ ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ผู้เข้าทดสอบจะต้องอยู่ในลักษณะของการวิ่งเท่านั้น
ห้ า มผู้ เข้ าทดสอบ คลาน กลิ้ งตั ว และม้ วนตั ว แทนการวิ่ ง หรือ จั บ เกาะผู้ อื่ น หรือ ลั ก ษณะอื่ น ใด
ที่เป็นอาการทำนองเดียวกันนี้กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเส้นทางหรือลัดเส้นทาง
ตามที่กำหนดให้ทดสอบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
6.2.๔ กรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายใดให้ความช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุง ดัน ดึงหรือให้จับ
เกาะแก่ผู้เข้าทดสอบด้วยกัน จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน
6.2.๕ กำหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่กำหนดใน ผนวก ฉ.
ท้ายประกาศนี้
6.3 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของและการวิ่ง (ระยะสั้น) ดังนี้
6.3.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน
โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่ห มดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชดั เจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
/6.3.2 ผู้เข้าทดสอบ...
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-------------------------------------------6.3.2 ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสื้อยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา
6.3.3 ขณะที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการทดสอบ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามที่ ค ณะอนุ ก รรมการหรื อ
เจ้ า หน้ าที่ ก ำหนดในทุ ก ขั้ น ตอน และหากไม่ เข้ าทดสอบตามลำดั บ ที่ ก ำหนดจะถื อ ว่า เป็ น ผู้ ไม่ ผ่ า น
การทดสอบ
6.3.4 กรณี ที่ ผู้ เข้าทดสอบรายใด จับ เกาะ หรือลักษณะอื่ นใดที่ เป็ นอาการทำนอง
เดียวกันนี้ กับ ผู้เ ข้า ทดสอบรายอื่น หรื อ ให้ค วามช่ว ยเหลือ แก่ ผู้เ ข้า ทดสอบด้ว ยกัน หรื อ มีก รณี
เปลี่ยนตัว กัน เข้าทดสอบแทนกันจะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน
6.3.5 กำหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบเป็นไปตามที่กำหนดในผนวก ฉ.
ท้ายประกาศนี้
6.3.6 ผู้เข้าทดสอบตามข้อ 6.3 จะต้องเข้าทดสอบให้ครบทั้ง 3 ประเภท หากเข้าทดสอบ
ไม่ครบจะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
7. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
7.1 ในวันตรวจร่างกาย ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน
โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณีจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
7.2 การแต่งกายและการเตรียมสิ่งของที่เกี่ยวข้องในวันตรวจร่างกายให้เป็นไปตามที่กำหนด
7.3 ในขั้นตอนการเข้ารับการตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต ห้ามนำ โทรศัพท์มือถือ
หรือเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไปเด็ดขาด หากตรวจพบทางคณะกรรมการแพทย์
โรงพยาบาลตำรวจ จะพิจารณาตัดสิทธิในการเข้ารับตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
7.4 ให้ไปเข้ารับการตรวจร่างกายตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ประกาศผลสอบข้อเขียน)
7.5 กรณีที่เคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคในผนวก ก.และ ข. ท้ายประกาศนี้
มาก่อนและหายเป็นปกติแล้ว ให้นำเอกสารหลักฐานประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติ
ดังกล่าวมาก่อนวันเข้าตรวจร่างกาย แล้วนำมายื่นในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพื่อให้ผลการวินิจฉัย
การตรวจโรคหรืออาการตามที่กำหนดเป็นไปโดยถูกต้อง และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบ
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-------------------------------------------8. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์
8.1 ในวันสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน
โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่ห มดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชดั เจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
8.2 การแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายสุภาพ โดยให้สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว
(ห้ามกางเกงยีนส์) และสวมรองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น
8.3 ต้องมาเตรียมพร้อมในการเข้าสอบ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยเคร่งครัด
8.4 กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายให้รีบติดต่อกองอำนวยการการสอบสัมภาษณ์
ก่อนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง เพื่อพิจารณาการให้สิทธิหรือตัดสิทธิในการเข้าสอบ
สัมภาษณ์ แล้วแต่กรณี
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
(อาคม สายสมัย)
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙

ผนวก ซ.
แบบหนังสือรับรอง
เขียนที่................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า..............................................................................................................................
ตำแหน่ง................................................................สังกัด..............................................................................
เกี่ยวข้องเป็น...............................................................................................................................................
กับผู้สมัคร ขอรับรองว่าผู้สมัครชื่อ.............................................................................................................
รหัสประจำตัวสอบ.....................................................................................ซึง่ สมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตำรวจ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ตามประกาศตำรวจภูธรภาค 9 เป็นผู้มี
ความประพฤติ ดี ไม่ เคยมี ชื่ อ เสี ย งในทางเสื่ อ มเสี ย และขอรั บ รองว่ า ผู้ ส มั ค รสอบมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้รับรอง
(.....................................................)
ตำแหน่ง........................................................
หมายเหตุ ๑. ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการประจำการ มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก
เรื อ อากาศเอก ขึ้ น ไป ข้ า ราชการอั ย การ ข้ า ราชการตุ ล าการ ข้ า ราชการพลเรื อ น
ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ชำนาญงานขึ้ น ไป ประเภทวิ ช าการระดั บ ชำนาญการขึ้ น ไป
ประเภทอำนวยการหรือประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป และต้องรับผิดชอบข้อความ
ที่ตนรับรองนั้นทุกประการ
๒. ที่อยู่ของผู้รับรองที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่....................หมู.่ ............ถนน..............................ตรอก/ซอย.............................
ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต........................................................
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์........................โทร. .............................................
๓. ให้สั่งพิมพ์ในระบบอินเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง
เขียนด้วยลายมือของตนเอง
......................................................................

ผนวก ฌ.
๑. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล
ประกอบใบสมัครด้วยลายมือ
ของตนเองและลงลายมือชื่อ
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
๒. ก่อนยื่นข้อมูลใบสมัครจะต้อง
ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ
ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

แบบบันทึกข้อมูลบุคคล
รหัสประจำตัวสอบ..............................................

เลขประจำตัวประชาชน
ข้อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2562
-----------------------------------เขียนที่.............................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ....................
เรียน ผู้ดำเนินการคัดเลือก
ตามที่ ข้ าพเจ้าได้ ยื่น ใบสมั ครคั ดเลือกเข้ ารับ ราชการเป็ นข้ าราชการตำรวจ เพื่ อบรรจุ
เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ และข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ
และพื้นฐานความรู้ของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตัว..........................................................ชื่อสกุล.....................................................
(หากเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้นำหลักฐานมาประกอบ)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................
๒. ชื่อเล่น ชื่อที่เคยใช้อยู่ก่อนเปลี่ยน (ถ้ามี)...................................................................
๓. สัญชาติปัจจุบัน...........................................สัญชาติเมื่อเกิด........................................
ศาสนา.........................................................................................................................................................
๔. สมัครสอบหลักสูตร/ตำแหน่ง.....................................................................................
๕. หลักฐานทางทหาร......................................................................................................
๖. ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่...............หมู่ที่..............ถนน....................................
ตรอก/ซอย....................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต.....................................
จังหวัด...................................โทรศัพท์........................................................................................................
ภูมิลำเนาที่อาศัยในปัจจุบันเลขที่...............หมูท่ .่ี .............ถนน...................................
ตรอก/ซอย....................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต.....................................
จังหวัด...................................โทรศัพท์........................................................................................................
หมายเหตุ ๑. ให้กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง ในช่องทีป่ ระสงค์ไม่กรอกข้อมูลให้ขดี เครือ่ งหมาย ( - )
๒. ในช่องทีถ่ ามว่า เคยหรือไม่เคย ให้กรอกข้อความว่า “เคย” หรือ “ไม่เคย”

-2๗. ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมนี้
รวม....................ฉบับ คือ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของบิดามารดา
และภรรยา
สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
๘. - บิดา (ผู้ให้กำเนิด)
ชื่อเต็ม...................................ชื่อสกุล....................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ามี) ......................................................อาชีพ.............................................................................
ตำแหน่ง................................................................สถานที่ทำงาน................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................โทรศัพท์................................................
เชื้อชาติ................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน....................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………..…ผลคดี.....................................................................
- มารดา (ผู้ให้กำเนิด)
ชื่อเต็ม...................................ชื่อสกุล....................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ามี) ......................................................อาชีพ.............................................................................
ตำแหน่ง.................................................................สถานที่ทำงาน...............................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน.......................................................................................โทรศัพท์............................................
เชื้อชาติ.................................สัญชาติเมื่อเกิด................................สัญชาติปัจจุบัน.....................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี............................................................................
- ภรรยาหรือสามี
ชื่อเต็ม....................................ชื่อเดิม (ถ้ามี)...............................................................
ชื่อสกุลเดิม...........................................................ชื่อสกุลปัจจุบัน...............................................................
วัน เดือน ปีเกิด....................................................ที่เกิด...............................................................................
เชื้อชาติ.................................สัญชาติเมื่อเกิด................................สัญชาติปัจจุบัน.....................................
อาชีพ..........................................................ตำแหน่ง...................................................................................
สถานที่ทำงาน............................................ที่อยู่ปัจจุบนั ..............................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………………ผลคดี.....................................................................
จังหวัดที่สมรส.............................................................................................................................................
การสมรสครั้งก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่าย.......................................................................................
หย่า เลิกร้าง...............................................................................................................................................

-3๙. ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ
- พี่นอ้ งร่วม – มารดา
(๑) ชื่อ.................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ......................................................................ตำแหน่ง.......................................................................
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………….ผลคดี............................................................................
(๒) ชื่อ.................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ.....................................................................ตำแหน่ง........................................................................
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี.............................................................................
(3) ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ....................................................................ตำแหน่ง.........................................................................
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี.............................................................................
(4) ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ....................................................................ตำแหน่ง.........................................................................
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี.............................................................................
(5) ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ....................................................................ตำแหน่ง.........................................................................
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………….ผลคดี............................................................................

-4- ญาติ (พีน่ ้องของบิดาและมารดา)
(1) ชื่อ.................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ.....................................................................ตำแหน่ง........................................................................
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………….ผลคดี............................................................................
(๒) ชื่อ.................................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ.....................................................................ตำแหน่ง........................................................................
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี.............................................................................
(3) ชื่อ................................ชื่อสกุล................................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ.....................................................................ตำแหน่ง........................................................................
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี.............................................................................
(4) ชื่อ................................ชื่อสกุล................................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ....................................................................ตำแหน่ง.........................................................................
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………..ผลคดี..............................................................................
(5) ชื่อ...............................ชื่อสกุล.................................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ...................................................................ตำแหน่ง..........................................................................
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………..ผลคดี..............................................................................

-5๑๐. บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่
ผู้รับรอง ญาติ ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง)
(๑) ชื่อ..............................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อาชีพ...................................................................ตำแหน่ง..........................................................................
สถานที่ทำงาน.............................................................................................................................................
(๒) ชื่อ..............................ชือ่ สกุล...............................เกีย่ วข้องเป็น.......................
อาชีพ...................................................................ตำแหน่ง..........................................................................
สถานที่ทำงาน.............................................................................................................................................
(๓) ชื่อ.............................ชื่อสกุล.................................เกีย่ วข้องเป็น......................
อาชีพ...................................................................ตำแหน่ง..........................................................................
สถานที่ทำงาน.............................................................................................................................................
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) แขนงพิเศษอืน่ ๆ..............................................................................................
....................................................................................................................................................................
๑๒. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ...................................ตำแหน่ง............................................
สถานที่ทำงาน.............................................................................................................................................
ถนน.....................................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต........................................
จังหวัด....................................................โทรศัพท์.......................................................................................
และได้รบั เงินเดือน ..............................................................................................................................บาท
ใครเป็นหัวหน้าหรือผู้บงั คับบัญชา...............................................................................................................
๑๓. ประกอบการงานอื่น ๆ.............................................................................................
สถานที่ทำงาน.............................................................................................................................................
ถนน.....................................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต........................................
จังหวัด.................................โทรศัพท์...................................รายได้ (ถ้ามี)..................................................

-6๑๔. ประวัติการรับราชการ หรือการทำงานที่ผ่านมา (ถ้าเคยรับราชการ หรือทำงาน
มาแล้วหลายแห่ง ให้ระบุทุกแห่งตามลำดับก่อนหลัง)
(๑) กระทรวง ทบวง กรม....................................................................................
ชนิดของงาน..........................................................เงินเดือน........................................................................
วัน เดือน ปีที่เข้ารับราชการหรืองานที่ทำ.................................................................................................
ชื่อผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง......................................................................................................................
เหตุที่ออก....................................................................................................................................................
๑๕. ความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษ.......................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๑๖. ถ้ าทำงานในสำนั ก งานอื่ น นอกจากงานราชการ เคยถู กกล่ าวหาว่ากระทำผิ ด
ในทางงานอย่างใดหรือไม่........................................................กี่ครั้ง..........................................................
เมื่อใด.........................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร..........................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๑๗. ถ้ารับราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการหรือไม่...........................กี่ครัง้ ...............................เมื่อใด...........................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร.............................................................................................................................
๑๘. เคยถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระทำผิดอาญาหรือไม่...................กีค่ รั้ง..................
เรื่องอะไร......................................................................เมื่อใด.....................................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร..............................................................................................................................
(ถ้าหากได้รับการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษหรือโทษอย่างอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอำนาจศาล
ก็ให้ระบุได้ด้วย)
๑๙. เคยถูกศาลสัง่ พิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติลม้ ละลายหรือไม่.............................
เมื่อใด..........................................................................................................................................................
เหตุใดจึงไม่ตอ้ งคำพิพากษาให้ล้มละลาย....................................................................................................
๒๐. เคยต้องคำพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่..................................................................
เมื่อใด....................................................พ้นคดีแล้วหรือยัง..........................................................................
ถ้าพ้นแล้วเมื่อใด..........................................................................................................................................
๒๑. เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม่....................................กี่เรื่อง................................
เรื่องอะไร........................................................................เมือ่ ใด...................................................................
ศาลพิพากษาอย่างไร...................................................................................................................................

-7๒๒. เป็นหรือเคยเป็นหนี้สินผู้ใดจนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่.....................
...................................................................................................................................................................
๒๓. เคยเสพหรือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่................................................
ถ้าเคยประเภทใด........................................................................................................................................
๒๔. เป็น หรือเคยเป็น สมาชิก ในองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีต บ้างหรือ ไม่
..........................สถานที่ตั้ง..........................................................................................................................
ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรนั้นหรือไม่ เมื่อใด เพราะเหตุใด.................................................
.................................................................................................................................................................
๒๕. เป็นหรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมืองใดหรือไม่..........................ชื่อพรรคการเมือง....................................................................
สถานที่ตั้ง....................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการและมีคุณสมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร
(ลงชื่อ) ......................................................ผู้สมัคร
(...................................................)
คำเตือน
๑) ผู้สมัครจะต้องรับผิด ชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อมูลประกอบใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี”
ให้เขียนว่า “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ามใช้การ “ - ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
จะถูกตั ด สิทธิในการเป็ น ผู้สอบได้ หากมีก รณี ป ลอมหรือใช้ห ลัก ฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
จะถูกดำเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด
๒) การปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
หรือ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗
แล้วแต่กรณี

