
   

 

 

 
 

ประกาศตํารวจภูธรภาค 4 

เร่ือง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมวีุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศกึษาตอนปลาย 

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทา เพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตาํรวจ 

พ.ศ. ๒๕64 (รุนที่ 2) 
            

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

ดวยสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมอบหมายให ตํารวจภูธรภาค 4 ดําเนินการรับสมัคร

และคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

หรือเทียบเทา เพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2564  

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 11 และมาตรา 50 

และ กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแขงขันบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการ                 

เปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒ (1) วิธีการคัดเลือก และขอ ๓ การบรรจุบุคคลเขารับราชการ                 

เปนขาราชการตํารวจ และระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี 

ลักษณะที่ 11 การศึกษา การฝกและอบรม (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 ประกอบกับอนุมัติสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทายหนังสือ สํานักงานกําลังพล ที่ ๐๐๐๙.๑๖1/2034 ลงวันที่ 

16 มีนาคม พ.ศ. 2564 และอนุมัติสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทาย

หนังสือ กองบัญชาการศึกษา ดวนที่สุด ที่ 0034.521/1808 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564ให 

ตํารวจภูธรภาค 4 ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตร  มัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา เพ่ือบรรจุเปน นักเรียนนายสิบตํารวจ 

พ.ศ. 2564 โดยใชการคัดเลือกดวยวิธีสอบ จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนงและอัตราท่ีเปดรับสมัคร 

ตําแหนง รองผูบังคับหมู (ทําหนาท่ีนักเรียน) ประจําศูนยฝกอบรมของสํานักงาน                        

ตํารวจแหงชาติ  โดยไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ จํานวน 560 อัตรา 

โดยเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ  ในสังกัดตํารวจภูธรภาค 4 เรียกวา สายปองกันปราบปราม ใชอักษรยอ 

ของสายสอบ คือ นสต.1 

/โดยผูไดรับ… 
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โดยผูไดรับคัดเลือกจะตองเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ                

ตามที่กําหนด มีระยะเวลาการฝกอบรม 12 เดือน เมื่อสําเร็จการฝกอบรมแลวจะไดรับการแตงตั้ง              

เปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน ยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหนง ผูบังคับหมู สายงานปฏิบัติการ                         

ปองกันปราบปราม ตามหนวยงานในสังกัดตํารวจภูธรภาค 4 หรือเปนไปตามนโยบายและคําส่ังที่                  

สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 19 (10,760 บาท) 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูท่ีจะไดรับการบรรจุแตงต้ัง 

2.1 ตองเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

อยางสูงสุด  

๒.2 เปนบุคคลภายนอก เพศชาย   

๒.3 อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินยี ่สิบ เจ็ดปบริบูรณนับถึง                

วันสุดทายของการรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดยตองเปนผูที่เกิด

ระหวางวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2537  ถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2546                                            

๒.4 รางกายตองสูง ไมนอยกวา  ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไมนอยกวา                   

๗๗ เซนติเมตร    

2.5 มีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหาม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข.                 

ทายประกาศน้ี 

๒.6 เปนผูสําเร็จการศึกษาไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)             

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา  โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร                       

จากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดทายของการรับสมัคร (วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564)  

2.7 วุฒิการศึกษาที่ใชในการสมัครคัดเลือกดังกลาว ตองเปนคุณวุฒิการศึกษา              

ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) หรือสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดรับรองไวแลว 

 ผูสมัครไมสามารถใชวุฒิสูงกวาท่ีกําหนดไวในประกาศฉบับน้ีเพ่ือเรียกรองสิทธิ

การเปนผูมีคุณวุฒิครบถวนในการสมัครหรือสิทธิในการไดรับการบรรจุและแตงต้ังหรือเรียกรองสิทธิใด ๆ                 

ใหแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในประกาศฉบับน้ี เพ่ือประโยชนของผูสมัครใหเปนหนาท่ีของผูสมัคร        

ในการประสานกับสถานศึกษา ท่ีไดสําเร็จการศึกษาเพ่ือขอใหยืนยันวาไดมีการรับรองวุฒิการศึกษา        

ท่ีสําเร็จมาแลวหรือไม ตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 

 

/2.8 ไมรับสมัคร... 
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2.8 ไมรับสมัครสอบผูท่ีมีภาระทางทหาร ดังน้ี 

2.8.1 ผูท่ีอยูระหวางการผอนผันเขารับการตรวจเลือกเพ่ือเขารับราชการทหาร            

หรือผอนผันเขารับราชการทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) 

2.8.2 ผูท่ีมีอายุครบ 20 ป ในป พ.ศ. 2564 และจะตองเขารับการตรวจเลือก

เปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ตามขั้นตอนทางทหาร ในป พ.ศ. 2565 

 ๒.8.3 ผู ที ่มีอายุครบเกณฑเขารับการตรวจเลือกทหารที่ไมไดเขารับ                

การตรวจเลือกทหารตามกําหนด 

สําหรับผูท่ีสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปท่ี 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผูท่ีมีอายุระหวาง 

18 ป ถึง 19 ป (ในป พ.ศ. 2564 นับป พ.ศ.) ซ่ึงไดขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแลว (มีหลักฐานทาง

ทหารเปน สด.9) และยังไมไดใชสิทธิขอผอนผันเขารับการตรวจเลือกเพ่ือเขารับราชการทหาร หรือผูท่ี

เปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ท่ีจะปลดจากกองประจําการ (พนจากการเปนทหารเกณฑ)     

กอนวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2565 สามารถสมัครสอบตามประกาศ รับสมัครน้ีได  

2.9 สําหรับขาราชการตํารวจชั้นประทวนหรือชั้นพลตํารวจ ไมมีสิทธิสมัครสอบ               

ตามประกาศรับสมัครนี้ 

2.10 ไม เปน ผูที่ลาออกจากราชการตํารวจยังไมถึง  1 ป นับถึงวันสุดทาย                 

ของการรับสมัคร                    

2.11 สําหรับผูท่ีเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ ไมมีสิทธิสมัครสอบ   

ตามประกาศรับสมัครนี้ 

๒.12 พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ  ทางราชการไมรับสมัครสอบและ

ไมอนุญาตใหเขาสอบ ตามความในขอ 5 ของคําส่ังมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘      

และระเบียบที่เกี่ยวของ 

๒.13 ผูสมัครสอบตองยินยอมใหมีการตรวจสอบคนหาขอมูลสวนบุคคล เพ่ือนําไปใชหรือ

เปดเผยขอมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเขารับราชการตํารวจ หรือประกอบการพิจารณา              

การฝกอบรมอ่ืนในสวนที่เกี่ยวของ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562    

หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 

/๓.  วิธีการสมัคร… 
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๓. วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หนวยรับสมัคร และกําหนดการท่ีควรทราบ 

๓.๑ วิธีการสมัคร ตํารวจภูธรภาค 4 รับสมัครทางอินเทอรเน็ตโดยใหเขาระบบ

อินเทอรเน็ต เว็บไซต www.policeadmission.org  โดยตรง (หามผาน www.google.com) ตั้งแตวันท่ี               

29 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ยกเวน วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564                   

(วันสุดทายของการรับสมัคร) จะเปดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา สวนหนวยท่ีรับผิดชอบดําเนินการ คือ                      

ตํารวจภูธรภาค 4 ที่ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 เลขที่ 272 หมู 14 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน 40000 หมายเลขโทรศัพท 0 434 65739 www.training.p4.police.go.th          

และเนนย้ําวาผูสมัครสามารถเขาระบบอินเทอรเน็ตและสมัครสอบไดเพียงครั้งเดียว เทาน้ัน 

ท้ังน้ีผูท่ีสมัครตามประกาศของตํารวจภูธรภาค 4 น้ีแลว จะไมสามารถสมัครสอบ    

ตามประกาศรับสมัครในหนวยงานอื่นของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ประกาศรับสมัคร                                

ของตํารวจภูธรภาค 1 – 3 , 5 – 9  และกองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) ซ่ึงอยูระหวาง

ดําเนินการพรอมกันในขณะน้ีไดอีก 

๓.๒ ขั้นตอนการสมัคร 

๓.๒.1 อานและทําความเขาใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกและขั้นตอน            

การกรอกใบสมัครใหละเอียดครบถวนกอนทําการกรอกใบสมัคร โดยเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับ                   

การสอบและคุณสมบัติผูสมัคร  เนื่องจากผูสมัครหนึ่งคนสามารถเขาระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือสมัครไดเพียง                   

ครั้งเดียวเทานั้น  ทั้งนี้ เมื่อผูสมัครไดดําเนินการสมัครจนเสร็จส้ินในทุกขั้นตอนแลว ระบบการรับสมัคร                 

จะไมสามารถเปล่ียนแปลงใด ๆ ไดอีกตอไป ยกเวน ในกรณีท่ีรูปถายและหรือบัตรประจําตัวประชาชน                

ของผูสมัครไมถูกตองและหรือไมชัดเจน  จะอนุญาตใหเปล่ียนแปลงรูปถายและหรือบัตรประจําตัวประชาชนได

ภายในระยะเวลาตามที่เจาหนาที่ไดประสานและกําหนดใหดําเนินการเทานั้น  ซึ่งภายในระยะเวลาดังกลาว 

หากผูสมัครยังไมดําเนินการแกไขใหถูกตองและหรือชัดเจนตามท่ีไดรับการประสาน อาจถูกพิจารณา                   

ตัดสิทธิในการเขาสอบขอเขียน 

๓.๒.2 การเขาระบบเพ่ือสมัครทางอินเทอรเน็ต  เว็บไซต www.policeadmission.org     

ใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (อานรายละเอียดตามขอ 3.2.2 (1) – (9) ใหเขาใจชัดเจนกอนเริ่มกรอก

ขอมูลการสมัคร)             

(๑) เขาระบบเพ่ืออานประกาศรับสมัครใหเขาใจในสาระสําคัญ ตามท่ี

กําหนดโดยเฉพาะในเรื่อง ๑) คุณสมบัติตาง ๆ ของผูสมัคร ๒) คุณวุฒิการศึกษา 3) หนวยที่ประสงค

สมัครสอบ 

/(2) ใหเตรียม… 
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(2) ใหเตรียมรูปถายครึ่งตัว ขนาด ๑ นิ้วเทานั้น หนาตรง ไมสวมหมวก                   

และแวนตาสีเขม ซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป                              

และบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่ไมหมดอายุ เทานั้น (ใชบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหแทนไมได) เพ่ือ

นํามาสแกนลงในแบบฟอรมขอมูลการสมัครและใหตรวจความถูกตองชัดเจนของรูปถายและ                     

บัตรประจําตัวประชาชนภายหลังการสแกน กอนเริ่มกรอกขอมูลการสมัครในขั้นตอนตอไป กรณีรูปถาย

ไมถูกตองตามกําหนดและหรือบัตรประจําตัวประชาชนไมสมบูรณชัดเจน/หมดอายุ อาจถูกพิจารณา

ตัดสิทธิในการเขาสอบขอเขียน ท้ังน้ีใหอานและทําความเขาใจใหครบถวนท้ังหมด 

(3) การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทา  เ พ่ือบรรจุเปนนักเรียน                     

นายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕64 ครั้งนี้ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กําหนดใหสมัครและคัดเลือก                      

ในหนวยงานตาง ๆ พรอมกันท่ัวประเทศ (หนวยท่ีเปดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนนายสิบตํารวจ               

ตามผนวก ค. ทายประกาศน้ี) ดังน้ัน กรณีท่ีเขาระบบการรับสมัครและกรอกแบบฟอรมขอมูลการสมัคร                  

ผูสมัครจึงตองตัดสินใจใหถูกตองในการเลือกสมัครกับหนวยงานตามความตองการ ซ่ึงเม่ือสอบได                

จะไดรับการบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจประจําในหนวยฝกตาง ๆ  ตามท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด 

แตภายหลังสําเร็จการฝกอบรมแลวจะไดรับการแตง ต้ัง เปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน                     

ในหนวยงานตามท่ีสมัครเอาไว ซ่ึงจะเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ ๑ ของประกาศรับสมัครน้ี และผูสมัคร

จะตองเขาสอบขอเขียนและทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง ณ สถานท่ีตามท่ีหนวยสอบท่ีผูสมัคร

ไดเลือกสมัครสอบเอาไวกําหนด ดังน้ันจึงตองพิจารณาและตัดสินใจใหถูกตอง 

(4) เขาระบบเพ่ือกรอกขอมูลการสมัคร โดยจะตองกรอกใหครบทุกชอง

ตามที่กําหนด ในกรณีที่ไมมีขอมูลกรอกในชองใดใหพิมพเครื่องหมายขีด (    ) 

(5) สแกนรูปถายและบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) ของผูสมัครสอบ               

ที่เตรียมไวตามขอ (2) (โดยไมตองใชกระดาษวางรองรูปในเครื่องสแกนเนอร) เขาระบบโดยนําไปวางไวใน

บริเวณตามท่ีกําหนดในแบบฟอรมขอมูลการสมัคร รายละเอียดขั้นตอนการสแกนใหศึกษาท่ีหนาแรกของ

เว็บไซตในหมวดการสแกนรูปถาย บัตรประจําตัวประชาชนและตรวจสอบใหถูกตองตามท่ีกําหนด 

(6) ตรวจสอบขอความที่กรอกในแบบฟอรมขอมูลการสมัครใหถูกตอง

ครบถวนกอนสงขอมูลการสมัคร เนื่องจากเมื่อสงขอมูลการสมัครทางระบบอินเทอรเน็ตแลวจะแกไขขอมลู

การสมัครที่กรอกอีกไมได หากขอมูลดังกลาวไมครบถวนถูกตองตามท่ีกําหนด อาจถูกพิจารณาตัดสิทธิ                     

ในการเขาสอบขอเขียน จึงควรตองกรอกขอมูลและตรวจสอบความถูกตองทุกอยางดวยตนเอง 

/(7) สงขอมูล... 
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(7) สงขอมูลการสมัครเขาระบบ ตามขอ (6) แลว ใหส่ังพิมพแบบฟอรมการ

ชําระเงินภายหลังดําเนินการโดยทันที 

      ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถเขาระบบและสมัครสอบไดตลอด 24 ชั่วโมง              

ตามกําหนดการเปดรับสมัคร ยกเวน วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (วันสุดทายของการรับสมัคร)                   

สามารถเขาระบบและสมัครสอบไดถึงเวลา 16.30 นาฬิกา เทานั้น 

(8) นําแบบฟอรมชําระเงิน ไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคานเตอรธนาคารกรุงไทย  

ทุกสาขาทั่วประเทศไดทันทีนับจากวันที่สงขอมูลการสมัครและสั่งพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน                  

ทั้งนี้ ผูสมัครสอบทุกคนตองชําระเงินแยกเปน 2 รายการ ดังนี้  1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 550 บาท 2) 

คาบริการอินเทอรเน็ตและคาธรรมเนียมธนาคาร จํานวน ๓๐ บาท ในอัตราเดียวกันท่ัวประเทศ  โดย

กําหนดใหผูท่ีสงขอมูลการสมัครในวันสุดทายของการรับสมัคร (วันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564) จะ

ชําระเ งินไดอย างช า ท่ีสุดภายในวันสุดทายของการรับสมัคร  กอนเวลาปดรับชําระเ งิน                    

ของธนาคารกรุงไทย (สาขาธนาคารอาจใหบริการปดการรับชําระเงินไมพรอมกัน) ท้ังน้ี การสมัครสอบ

จะมีผลสมบูรณเ ม่ือผูสมัครไดชําระเ งินท่ีธนาคารเรียบรอยและได ดําเนินการตามขอ  (9)                       

สวนกําหนดเวลาในการสมัครสอบของผูสมัครใหถือ วัน เวลา ท่ีชําระเงินท่ีธนาคารเปนเกณฑ 

ทั้งนี้ หลังจากสงขอมูลการสมัครตามขอ (6) แลว ใหผูสมัครตรวจสอบ

สถานะผูสมัครทางระบบอินเทอรเน็ตไดทันทีจากหนาแรกของเว็บไซต หรือในกรณีท่ีไดชําระเงิน                        

ที่ธนาคารแลว สามารถตรวจสอบสถานะ การชําระเงินไดจากหนาแรกของเว็บไซตเชนเดียวกัน                      

ภายหลังชําระเงินแลวอยางนอย 1 วัน (ตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกา ของวันถัดไปหลังจากวันชําระเงิน)               

หากพบวามีสถานะยังไมไดชําระเงิน ใหรีบติดตอสาขาธนาคารท่ีทําการชําระเงินโดยดวน ภายในวันท่ี               

9 ธันวาคม พ.ศ. 2564  มิฉะน้ันอาจถือวาเปนผูสละสิทธิการสมัครสอบครั้งน้ี 

 (9) หลังจากดําเนินการตามขอ (8) แลว ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม                

พ.ศ. 2565 เปนตนไป ใหผูสมัครเขาระบบอินเทอรเน็ตอีกครั้ง แลวกรอกเลขประจําตัวประชาชน                     

เพ่ือส่ังพิมพบัตรประจําตัวสอบ (ระบบจะออกเลขประจําตัวสอบ 9 หลักใหโดยอัตโนมัติ) รายละเอียด                   

การใหรหัสประจําตัวสอบ ตามผนวก ง. ทายประกาศนี้ โดยใหใชกระดาษ A4 สีขาว ในการพิมพ                   

บัตรประจําตัวสอบ และใหนําบัตรประจําตัวสอบไปใชเปนหลักฐานในการเขาสอบขอเขียนคูกับ               

บัตรประจําตัวประชาชน โดยในขั้นตนยังไมตองสงหลักฐานเอกสารใด ๆ มายังหนวยรับสมัครทั้งส้ิน 

 

/(10) กรณี… 
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(10) กรณีทําบัตรประจําตัวสอบสูญหาย (กอนสอบขอเขียน) ใหเขาระบบ

อินเทอรเน็ต เว็บไซต www.policeadmission.org แลวเลือกปุมพิมพบัตรประจําตัวสอบและใบสมัคร 

โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพบัตรประจําตัวสอบ (ใชกระดาษ A4 สีขาว) 

ออกมาเชนเดียวกับตอนที่สมัครในครั้งแรกโดยไมตองกรอกขอมูลใหม ในกรณีเขาระบบอินเทอรเน็ต   

และมีปญหาไมสามารถเขาระบบการสมัครได หรือกรณีมีปญหาดานการเขาระบบตาง ๆ ใหเขาเว็บไซต 

www.policeadmission.org แลวเลือกปุมคําแนะนําการสมัครและปญหาที่พบบอย   เพ่ือศึกษาขั้นตอน

ดําเนินการหรืออานคําแนะนํา และหากไมสามารถเขาระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือทําการกรอกขอมูลการสมคัรได ให

รีบติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธระบบการรับสมัครไดท่ีหมายเลขโทรศัพท  ๐ ๒๖97 0999 กด 1    

กด 203 ระหวางเวลา 08.30 - 17.30 นาฬิกา ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ สวนกรณีท่ีไมเขาใจใน

สาระสําคัญของประกาศรับสมัครใหติดตอ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4  หมายเลขโทรศัพท              

0 434 65739 

การสมัครสอบตามประกาศรับสมัครน้ี ไมมีกรณีการใหสิทธิในการขอรับสิทธิ

คะแนนเพิ่มเปนพิเศษ ตามหนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่เ กี่ยวของกับเรื ่องสิทธิไดร ับ                

คะแนนเพ่ิมเปนพิเศษแตอยางใด  

การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผู ลงลายมือชื่อ                  

และรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส        

พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ดังน้ันหากผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จ จะถือวาใบสมัครน้ันไม

ถูกตองตามประกาศในการสมัครและมีความผิดอาญาฐานแจงขอความอันเปนเท็จตอเจาพนักงาน                   

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

กรณีผูสมัครท่ีไดเขาระบบการรับสมัครและสมัครสอบตามประกาศรับสมัครน้ี               

เพ่ือเจตนาเปนการทดลองสอบขอเขียนหรือเจตนาอ่ืนใด โดยมิไดมีคุณสมบัติท่ัวไปหรือคุณสมบัติ                   

เฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครกําหนด อาจถือวาเปนผู มีความผิดอาญา          

ฐานแจงขอความอันเปนเท็จตอเจาพนักงานหรืออาจสอไปในทางรวมขบวนการทุจริตการสอบ 

การสมัครสอบทางระบบอินเทอรเน็ตถือวาผูสมัครสอบไดอาน รับทราบ            

และเขาใจรายละเอียดในประกาศรับสมัครฉบับน้ีและผนวกทายประกาศทุกประการ จะนําเอามาเปน

ขออางในภายหลังวาไมทราบและไมเขาใจหรือเขาใจผิดในประเด็นใดประเด็นหน่ึงไมไดอยางเด็ดขาด

และถือวาผูสมัครไดรับรองตนเองวามีคุณสมบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตาม

ประกาศรับสมัครน้ีทุกประการ 

 

/๓.3  กําหนดการ... 
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๓.3 กําหนดการสําคัญท่ีควรทราบ 

3.3.1 ประกาศรายชื่อผูสมัครใหเขาสอบขอเขียน วัน เวลา สถานท่ีสอบขอเขียน 

และผังที่นั่งสอบ ทั้งนี้ ผูสมัครสอบจะตองนั่งสอบขอเขียน ณ สถานท่ีตามท่ีหนวยสอบกําหนด                       

ตามประกาศเทานั้น  โดยจะแยกประกาศเปน 2 ขั้นตอน คือ 

(1) ประกาศรายชื่อผูสมัครใหเขาสอบขอเขียน วัน เวลา และสถานที่    

ส อ บ ข อ เ ขี ย น  ใ น วั น ท่ี  2 0  ม ก ร า ค ม  พ . ศ .  2 5 6 5  ท า ง อิ น เ ท อ ร เ น็ ต  เ ว็ บ ไ ซ ต  

www.training.p4.police.go.th และ www.policeadmission.org 

(2) ประกาศรายชื่อผูสมัครใหเขาสอบขอเขียน วัน เวลา สถานที่          

สอบขอเขียน ผังที่นั ่งสอบ อาคาร และหองสอบ/แถวสอบ ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565                           

ทางอินเทอร เน็ต เว็บไซต  www.training.p4 .police.go.th และ www.policeadmission.org และ           

ณ สถานท่ีสอบขอเขียน 

ทั ้งนี ้ ผู สมัครสอบสามารถเขาระบบอินเทอรเน็ต  และสั ่งพิมพ                

บัตรประจําตัวสอบ ไดตั้งแตวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 

๓.3.2 สอบขอเขียน ในวันอาทิตยท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา ๑3.30 - 

๑๖.๓๐ นาฬิกา (ใหผูมาสอบเขาหองสอบ เวลา 11.30 – 13.15 นาฬิกา เทานั้น) 

๓.3.3 ประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสม          

กับตําแหนง (รอบสอง) ตามเกณฑการตัดสินท่ีกําหนดเรียงตามลําดับคะแนน ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565                      

ทางอินเทอรเน็ต เว็บไซต www.policeadmission.org  โดยประกาศดังกลาวจะแจงกําหนดการ วัน เวลา 

สถานที่ และรายละเอียดตาง ๆ เพ่ือดําเนินการตามขั้นตอนที่ ตํารวจภูธรภาค 4 กําหนดตอไป ดังนี้ 

(1) รายงานตัว ย่ืนหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม รายละเอียด ตามผนวก จ.            

ซ. และ ฌ. ทายประกาศน้ี วัดขนาดรางกาย พิมพลายนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา  

(2) ทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย (วายน้ํา 25 เมตร  วิ่ง 1,000 เมตร  

ยืนกระโดดไกล  วิ่งเก็บของ  และวิ่งระยะส้ัน 50 เมตร)  

(3) ตรวจรางกายและทดสอบสุขภาพจิต โดยแพทยโรงพยาบาลตํารวจ 

รายละเอียดตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ทายประกาศน้ี 

(4) ประกาศรายชื่อผูไมผานการตรวจรางกาย ในวันที่ 11 มีนาคม

พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ผูไมผานการตรวจรางกายเฉพาะท่ีมีหลักฐานเอกสารตามท่ีกําหนดในหมายเหตุ    

ผนวก ข. ทายประกาศน้ี  จึงจะสามารถนํามาย่ืนประกอบกับเรื่องอุทธรณผลการตรวจของแพทย

โรงพยาบาลตํารวจได ระหวางวันที่ 11 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 

(5) สอบสัมภาษณ 

       /๓.3.4 ประกาศรายชื่อ... 
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๓.3.4 ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกสํารอง เรียงตาม           

ลํ า ดั บ ค ะ แ น น  ใ น วั น ท่ี  25 มี น า ค ม  พ . ศ .  2 5 6 5  ท า ง อิ น เ ท อ ร เ น็ ต  เ ว็ บ ไ ซ ต  

www.training.p4 .police.go.th  และ   www.policeadmission.org  และ ท่ีศูนยฝกอบรมตํ ารวจ       

ภูธรภาค 4 

อนึ่ง กําหนดการตาง ๆ รวมทั้งขอแนะนําและการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ                

การปฏิบัติในการสอบ ผูสมัครจะอางภายหลังวาไมทราบกําหนดการในขั้นตอนใด ๆ ไมได ตองหมั่นตรวจสอบ

จากทางอินเทอรเน็ต เว็บไซต www.training.p4.police.go.th และ www.policeadmission.org        

อยูเสมอ 

๔. เง่ือนไขการสมัครคัดเลือก 

ผูสมัครจะสมัครสอบได เฉพาะทางอินเทอร เน็ตและเขาระบบการรับสมัคร                

เพ่ือสมัครสอบไดเพียงครั้งเดียว  โดยกําหนดใหสมัครไดตามประกาศรับสมัครของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง 

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติแตเพียงหนวยงานเดียวเทาน้ัน (หนวยท่ีเปดรับสมัครและคัดเลือก                        

นักเรียนนายสิบตํารวจตามผนวก ค. ทายประกาศน้ี) ท้ังน้ีจะไมอนุญาตใหเปลี่ยนขอมูลใด ๆ ท้ังสิ้น 

ภายหลังจากท่ีสงขอมูลการสมัครแลว  ฉะนั้นผูสมัครท่ีประสงคจะรับราชการในสังกัดตํารวจภูธรภาค 4   

ใหเลือกสมัครสอบตามประกาศรับสมัครของตํารวจภูธรภาค 4 เทานั้น  สวนคาธรรมเนียมสอบ คาบริการ

ทางอินเทอรเน็ตและคาธรรมเนียมธนาคารจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูสมัคร               

ที่จะตองศึกษาขอมูลและทําความเขาใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครและคัดเลือกในแตละขั้นตอนการสมัคร

ใหชัดเจน เพ่ือจะไดเตรียมความพรอมและปฏิบัติใหถูกตองครบถวนทุกขั้นตอนตามประกาศนี้กอนการสมัคร                    

ซ่ึงผูสมัครตองรับผิดชอบขอความในใบสมัครและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตาง ๆ ตรงตาม   

ท่ีประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมมาดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการ

สอบหรือมีคุณสมบัติตาง ๆ หรือหลักฐานเอกสารไมถูกตองครบถวนตามประกาศรับสมัครกําหนด จะถูก

พิจารณาตัดสิทธิในการเปนผูเขาสอบหรือผูไดรับคัดเลือกหรือผูไดรับคัดเลือกสํารอง แลวแตกรณี และหาก

มีกรณีปลอมเอกสารหรือนําเอาเอกสารปลอมมาใชแสดงตอเจาหนาที่จะตองถูกดํา เนินคดี                    

ตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

๕. วิชาท่ีใชในการคัดเลือก  มีดังน้ี 

    ขอสอบแบบปรนัย ๔ ตวัเลือก  จํานวน  ๑5๐ ขอ  ๑๕๐ คะแนน 

5.1 ทดสอบความรูความสามารถดวยวธิีสอบขอเขยีน 

5.๑.1 ความสามารถทั่วไป         จํานวน  30  ขอ 

        /5.1.๒ ภาษาไทย... 
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5.1.๒ ภาษาไทย        จํานวน  ๒๕  ขอ 

5.๑.๓ ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)           จํานวน  30  ขอ 

5.1.4 ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรเพ่ือสํานกังาน   

                         จํานวน  25  ขอ 

5.๑.๕ กฎหมายที่ประชาชนควรรู       จํานวน  20  ขอ 

5.๑.6 สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

                       จํานวน  20  ขอ 

หมายเหตุ ขอบเขตวิชาที่ใชในการทดสอบความรูความสามารถดวยวิธี                 
สอบขอเขียนนั้น จะใชขอมูลที่เปนปจจุบันเทานั้น 

5.2 ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง 

5.2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย  แบงการทดสอบเปน 2 ก ลุม                

ตามประเภทตาง ๆ  ดังนี้ 

(1) กลุมที่ 1  วายน้ํา – วิ่ง 

(2) กลุมที่ 2  ยืนกระโดดไกล  วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะส้ัน  

5.2.2 การตรวจรางกายและการทดสอบสุขภาพจิต 

5.2.3 สอบสัมภาษณ  

5.2.4 การตรวจสอบคุณสมบัต ิประวตัแิละความประพฤติ  

รายละเอียด  ตามผนวก ฉ. ทายประกาศน้ี 

ทั้งนี้ กําหนดใหผูสมัครทดสอบความรูความสามารถดวยวิธีสอบขอเขียนกอน                    

โดยใหเฉพาะผูที่ผานการทดสอบขอเขียนแลวเทานั้น เขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงตามจํานวนท่ี

ผูดําเนินการคัดเลือกกําหนด 

๖. เกณฑการตัดสิน  การประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบ

ความเหมาะสมกับตําแหนง   

6.1 เกณฑการตัดสินในการทดสอบความรูความสามารถ โดยการสอบขอเขียน        

และการประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยจะเรียงลําดับ

จากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีคะแนนรวมเทากันใหผู ท่ีไดคะแนนมากกวา             

ในแตละวิชาเรียงตามลําดับวิชาท่ีสอบในผนวก ฉ.ทายประกาศน้ี  ตั้งแต ขอ ๑.๑ จนถึง ๑.6  

                     / เปนผูอยู... 
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เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังไดคะแนนในทุกวิชาเทากันอีกใหผูที่ชําระเงินสมัครสอบกอนเปนผูที่อยูใน

ลําดับที่สูงกวา ถาเวลาสมัครสอบพรอมกันใหใชวิธีจับฉลาก  โดยจะประกาศรายชื่อใหเขาทดสอบความ

เหมาะสมกับตําแหนง (ทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย (วายน้ํา – วิ่ง  ยืนกระโดดไกล  วิ่งเก็บของ และวิ่ง

ระยะส้ัน) และสอบสัมภาษณ) ตามที่กําหนด  จํานวน  1,000  คน   

๖.2 การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง เปนไปตามที่กําหนดในผนวก ฉ.            

ทายประกาศน้ี ถาไมผานขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง ถือวาสอบไมผาน 

ในกรณีท่ีมีผูสอบผานการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง หรือมีคุณสมบัติ                    

ท่ีเก่ียวของไมครบตามจํานวนท่ีประกาศรับสมัคร ผูดําเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความเหมาะสม          

โดยอาจจะดําเนินการเรียกผูสอบผานขอเขียนในลําดับถัดลงไปตามจํานวนท่ีผูดําเนินการคัดเลือกกําหนด  

เพ่ือใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงเพ่ิมเติมก็ได 

กรณีท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะเจาหนาท่ีท่ีเ ก่ียวของ             

กับการดําเนินการคัดเลือกเห็นวาผู เขาสอบขอเขียนรายใดมีพฤติการณอยูในขายตองสงสัย                       

สอไปในทางทุจริตหรือมีสวนรวมกับขบวนการทุจริตเก่ียวกับการสอบขอเขียน อาจถูกเรียกตัว                    

มาทดสอบหรือดําเนินการโดยวิธีอื่นใดตามท่ีเห็นสมควรภายหลังวันสอบขอเขียนได และหากสรุปไดวา   

การเขาสอบของผู ใดเปนไปโดยทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตหรือมีสวนรวมกับขบวนการทุจริต                    

เก่ียวกับการสอบขอเขียน หรือในกรณี ท่ีไมมาเขาทดสอบเพ่ิมเติมตามกําหนดจะถูกตัดสิทธิ                     

จากการเปนผูเขาสอบและใหหมดสิทธิในการคัดเลือกครั้งน้ี โดยจะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได                  

สวนในกรณีท่ีมีการทุจริตการสอบหรือสอไปในทางทุจริตการสอบ ไมวาจะเปน   

ในขั้นตอนการสมัครคัดเลือก การสอบขอเขียน หรือในขั้นตอนอ่ืนใดที่เก่ียวของกับการคัดเลือกนี้                  

ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงานใหผูดําเนินการคัดเลือกทราบ  เพ่ือพิจารณาวาจะสมควร                

ยกเลิกการสอบครั้งน้ีท้ังหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาใดหรือการสอบขั้นตอนใด             

ท่ีเกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร โดยใหผูดําเนินการคัดเลือกท่ีไดรับ  มอบ

อํานาจจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ รายงานพรอมมีความเห็นเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเพื่อ

อนุม ัต ิหล ักการใหยกเล ิกการสอบ แล วแตกรณี ทั ้ง นี ้หากอนุม ัต ิให ม ีการยกเล ิกการสอบ                              

ใหผูดําเนินการคัดเลือกประกาศแจงใหผูสมัครคัดเลือกทราบ 

 

 

        /๗. การประกาศ... 
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๗. การประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือก 

ผูไดรับคัดเลือกจะตองผานการทดสอบตามวิธีการคัดเลือกที่กําหนดตามขอ ๕               

ทุกขั้นตอนและเปนผูท่ีมีผลการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงตามท่ีกําหนดอยูในเกณฑผาน               

โดยจะประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือก จํานวน 1 บัญชี และรายชื่อผูไดรับคัดเลือกสํารอง จํานวน 1 บัญชี 

จากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๖.1 และ 6.2 โดยเรียงลงมาตามลําดับจนครบ

ตามจํานวนที่กําหนด สําหรับบัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกสํารองจะใชในการรับสมัครและคัดเลือก           

เฉพาะการสอบครั้งนี้เทานั้น ตามท่ีกําหนดในขอ 8 

      ท้ังน้ี  คําวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกใหถือเปนท่ีสุด 

๘. เง่ือนไขการบรรจุแตงต้ัง 
๘.๑ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไมประสงคที่จะรับโอนผูไดรับคัดเลือกที่เปนขาราชการ

จากสวนราชการอื่นหรือพนักงานของรัฐ หากผูไดรับคัดเลือกเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐดังกลาว 
จะตองลาออกจากหนวยงานสังกัดเดิมกอน เพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ  โดยจะเรียกรองสิทธิใด ๆ 
เปนพิเศษมิได 

๘.๒ การบรรจุแตงตั้ง การเลือกตําแหนง และการรับอัตราเงินเดือน 
๘.๒.๑ ผูไดรับคัดเลือกจะไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ 

ดํารงตําแหนง รองผูบังคับหมู (ทําหนาที่นักเรียน) ประจําสถานฝกอบรมตํารวจตามท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กําหนด โดยมีระยะเวลาฝกอบรม 12 เดือน รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.๑ ขั้น ๑3 (3,07๐ บาท)                   
หรือเปนไปตามระเบียบ และ/หรือคําสั่งที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด โดยความเห็นชอบ                    
ของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.)  

๘.๒.๒ ตามขอ ๘.๒.๑ เมื่อสําเร็จการฝกอบรมแลว จะนําผลคะแนนการสอบของ
การฝกอบรมและการสอบอื ่นตามที ่กําหนดรวมกันแลวมาจัด ลําด ับ เ พื ่อ เข า เลือกตําแหนง                             
ตามหนวยงานในสังกัดตํารวจภูธรภาค 4 หรือเปนไปตามนโยบายและคําส่ังที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด  
โดยจะไดรับการแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน ระดับชั้นยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหนงผูบังคับหมู   
สายงานปฏิบัติการปองกันปราบปราม รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.๑ ขั้น 19 (10,760 บาท)  

๘.๓ กรณีมีผูสละสิทธิในการบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจหรือไมมารายงานตวัเพ่ือ
รับการบรรจุตามระยะเวลาที่ผูดําเนินการคดัเลือกกําหนดหรือมเีหตุที่ไมอาจเขารบัการฝกอบรมได หรือใน
กรณีเปนผูมคีุณสมบตัิทัว่ไปหรือคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนง  หรือกรณีอื่นใดไมครบถวน  ตรงตามท่ี
กําหนดไวในประกาศรับสมัคร  หรือกฎ  ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของภายหลังจาก ที่ประกาศ
รายชื่อเปนผูไดรบัคดัเลือกหรือผูไดรับคัดเลือกสํารอง  จะเล่ือนผูท่ีไดรับคัดเลือกในลําดับสํารองตามลําดับ
มาทดแทนจนครบจํานวน  และเมือ่มีคาํส่ังบรรจุเปนขาราชการตาํรวจ (นกัเรียนนายสิบตํารวจ) แลว ยังมีผูสละ
สิทธิหรือมีเหตไุมอาจเขาปฏิบัติหนาทีไ่ดอกีแลวแตกรณี จะไมเล่ือนผูไดรับคดัเลือกในลําดบัสํารองมา
ทดแทนอีกและถือเปนการเสร็จส้ินการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

        / ๘.4 การดําเนินการ
... 
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๘.4 การดําเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ          

สําหรับตําแหนงที่เกี่ยวของกอนบรรจุเขารับราชการตํารวจ ตองใชระยะเวลาไมนอยกวา 80 วัน แตเพ่ือ                      
สิทธิประโยชนของผูสอบไดในการไดเขารับราชการตํารวจโดยเร็ว จึงกําหนดใหดําเนินการตรวจสอบ
หลักฐานเอกสาร คุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวของควบคูไปกับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการตํารวจ แลวแตกรณี 
หรือการตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับประวัติทางคดีอาญาและพิจารณาเกี่ยวกับการเปนผูประพฤติเส่ือมเสีย
หรือบกพรองในศีลธรรมอันดีวาเปนผูไมเหมาะสมเขารับราชการตํารวจ และหากปรากฏภายหลังวา                 
ผูไดรับคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติท่ัวไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงหรือกรณีอื่นใดไมครบถวน
ตรงตามประกาศรับสมัครหรือไมถูกตองตามกฎ ระเบียบหรือขอบังคับที่กําหนดจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ
และหมดสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากไดรับการบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ หรือแตงตั้งไปแลว                  
จะถูกส่ังใหออกจากราชการโดยตนสังกัด 

9. เบ็ดเตล็ด 

๙.๑ ตํารวจภูธรภาค 4 ดําเนินการคัดเลือกในรูปคณะกรรมการทุกขั้นตอน  โดยยึดหลัก

ความรูความสามารถ ความโปรงใส ความเสมอภาคและความเปนธรรมทั้งนี้ ในแตละขั้นตอนการ

ดําเนินการสอบไดกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตไวอยางรอบคอบ รัดกุม จึงไมมีผูใดสามารถใหความ

ชวยเหลือใหสอบได อยาหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสินใหแกผูท่ีอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได หาก

พบเห็นการกระทําที่เกี่ยวของกับการทุจริตหรือทราบวามีผูใดกระทําการทุจริตดังกลาว ใหรีบแจง ศูนย

ฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 ทราบโดยดวนที่ หมายเลขโทรศัพท 0 434 65739  เพ่ือจะไดดําเนินการ

ตามระเบียบและกฎหมาย   

สวนกรณีท่ีมีเหตุสงสัยหรือจะหารือเพ่ือเสริมสรางความเขาใจในการดําเนินการ                 

รับสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ ใหติดตอสอบถามไดโดยตรงที่ พันตํารวจโทหญิง วิจิตตรา  พรหมนอก                

หมายเลขโทรศัพท 0 648 893 5456 

๙.2 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบขอเขียน และการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงให

เปนไปตามผนวก ช. ทายประกาศน้ี และหากตรวจพบวาผู ใดปฏิบัติ ผิดไปจากระเบียบฯนี้                        

ไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตาม จะถูกตัดสิทธิจากการเขาสอบหรือจะถือวาสอบไมผานทุกขั้นตอน แลวแตกรณี         

และหากมีผูกระทําการทุจริตในการสอบจะดําเนินการทางกฎหมายกับผูที่เกี่ยวของทุกคน 

ท้ังน้ี ผูสมัครคัดเลือกท่ีทุจริตการสอบหรือมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตการสอบ             

เขารับราชการมากอนหรือในครั้งน้ี จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไมสามารถสมัครเขารับราชการตํารวจ

หรือเขารับราชการอื่นใดไดอีกตลอดไป 

 

 

                  /๙.3 ดวยปรากฏ... 
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๙.3 ดวยปรากฏวาในการสอบขอเขียนครั้งที่ผานมา มีผูระบายรหัสชุดขอสอบ        
ในกระดาษคําตอบผิดพลาดเปนจํานวนมาก ทําใหเสียสิทธิในการสอบ จึงใหระมัดระวังและตรวจสอบ     
การระบายรหัสชุดขอสอบใหถูกตอง ตามรายละเอียดและตัวอยางในผนวก ช. ทายประกาศน้ี 

9.4 ตํารวจภูธรภาค 4 ขอสงวนสิทธิการประกาศแกไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม 
รายละเอียดหรือเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวของ หรือการยกเลิกประกาศขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือทั้งหมด             
ในระหวางการดําเนินการคัดเลือกครั้งนี้ไดตามความเหมาะสมกับสถานการณและความจําเปนหรือเปนไปตาม    
ที่ผูดําเนินการคัดเลือกกําหนดและขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีความจําเปนและตองการกําลังพลในการปฏิบัตงิาน 
รวมทั้งมีตําแหนงและอัตราเงินเดือนในการบรรจุและแตงตั้งเพ่ิมเติมหรือลดลง  อาจประกาศเพิ่มหรือ  
ลดจํานวนอัตรารับสมัครไดตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติอนุมัติอัตราใหม ภายหลังจากการประกาศ
รับสมัครนี้แลวไดในทุกขั้นตอน กอนการประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือก  และผูไดรับคัดเลือกสํารอง       
ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565               

๙.5 เนื่องจากในปจจุบันมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

กระจายเปนวงกวาง  หากมีกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกครั้งนี้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมีความเส่ียง     
ตอการแพรระบาดของโรคดังกลาว ตํารวจภูธรภาค 4 ขอสงวนสิทธิในการเลื่อนกระบวนการ  
รับสมัครและคัดเลือกออกไปจนกวาสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื ้อ ไวรัสโคโรนา 2019           

(COVID - 19) จะคล่ีคลาย  

๙.6 ประกาศตา ง  ๆ  ของตําร วจภูธ รภาค  4  สํานัก ง านตํา รวจแหงชาติ                       
ซึ่ ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ค รั้ ง นี้ จ ะ ป ร ะ ก า ศ ใ ห ท ร า บ ท า ง อิ น เ ท อ ร เ น็ ต  เ ว็ บ ไ ซ ต  
www.training.p4.police.go.th และ www.policeadmission.org และจะปดประกาศไวที่หนวยรับ

สมัคร จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองสนใจติดตามและปฏิบัติใหถูกตองตามประกาศที่กําหนด     
จะอางวาไมทราบประกาศในภายหลังมิได สวนการใหขอมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากประกาศของ      
ตํารวจภูธรภาค 4 ไมวาทางระบบอิน เทอรเน ็ตหร ือทางระบบการสื ่อสารใด ๆ ถ ือ เป นการ
ประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวก แกผูสมัครสอบเทานั้น 

สําหรับผู สมัครคัดเลือกที ่ประสงคจะตรวจสอบผลการสอบในขั ้นตอนใด            

ใหยื่นคําขอเพื่อขอทราบผลการสอบไดภายในเวลา 7 วัน นับแตวันประกาศผลการสอบ                            

ในแตละขั้นตอนเปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่            พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

                 พลตาํรวจโท 

             (  ยรรยง     เวชโอสถ  )                                                      

                                                                 ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4 

 



 

ผนวก ก. 
  หนา ๑ ใน ๒ หนา 

ทายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค 4  ลงวันท่ี    25   พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

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

ผูสมัครสอบท่ีจะไดรับการบรรจุแตงต้ัง ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนด ดังน้ี 
๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
๒. เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๓. ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ                  

ผูบริหารทองถิ่น 
๔. ไมเปนผูดํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง 
๕. ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน                  

ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น 
๖. ไมเปนผูประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  
๗. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๘. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ   

สําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๙. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน

อื่นของรัฐ 
1๐. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ

ตํารวจแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น 
๑๑. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น และไมเปนผูที่ลาออกจากราชการตํารวจยังไมถึง 1 ป นับถึงวันสุดทาย
ของการรับสมัคร 

๑๒. ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
๑๓. ถาเปนผูมีภูมิลําเนาอยูในเขตท่ีใชกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ตองลงบัญชี   

ทหารกองเกิน (ตามเกณฑอายุที่กําหนด) ตามกฎหมายนั้นแลว 
14. ไมเปนผู ที่อยู ในขอผูกพันกับการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย                   

การรับราชการทหาร (ไมรับสมัครสอบผูท่ีมีภาระทางทหาร) ดังน้ี    
1) ผูที่อยูระหวางการผอนผันเขารับการตรวจเลือกเพื่อเขารับราชการทหาร            

หรือผอนผันเขารับราชการทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) 
2) ผูท่ีอายุครบ 20 ป ในป พ.ศ. 2564 และจะตองเขารับการตรวจเลือกเปน

ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ตามขั้นตอนทางทหาร ในป พ.ศ. 2565 
3) ผูท่ีมีอายุครบเกณฑเขารับการตรวจเลือกทหารท่ีไมไดเขารับการตรวจเลือก

ทหารตามกําหนด 
  /สําหรับ...      

 



                                                                                                                                                                                                                                                                     
ผนวก ก. 

  หนา 2 ใน 2 หนา 

ทายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค 4  ลงวันท่ี    25   พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

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

สําหรับผูท่ีสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปท่ี 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผูท่ีมีอายุระหวาง 

18 ป ถึง 19 ป (ในป พ.ศ. 2564 นับป พ.ศ.) ซ่ึงไดขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแลว (มีหลักฐาน           

ทางทหารเปน สด.9) และยังไมไดใชสิทธิขอผอนผันเขารับการตรวจเลือกเพ่ือเขารับราชการทหาร 

หรือผูท่ีเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ท่ีจะปลดจากกองประจําการ (พนจากการเปนทหารเกณฑ) 

กอนวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2565 สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครน้ีได  

๑5. ไมเปนผูมีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖) 

๑6. ไมเปนผูมีตาบอดสี 

๑7. ไมเปนผูมีแผลเปน  ไฝ  ปาน  รอยสัก หูด หรือซีสต ที่สวนตาง ๆ ของรางกาย                       

ซึ่งมีขนาดใหญหรือมากจนแลดูนาเกลียด 

๑8. ไมเปนโรคหรืออาการใด ที่ไมควรเปนขาราชการตํารวจที่กําหนดไวใน ผนวก ข. 

ทายประกาศน้ี 

หมายเหตุ   1. ผลการตรวจรางกายของคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจวินิจฉัยเปนท่ีสุด 

2. การวัดขนาดรางกาย (สวนสูงและรอบอก) เปนอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการหรือเจาหนาที่   

ดําเนินการสอบที่ไดรับมอบหมาย 

3. กรณีผูมีสิทธิเขารับการพิมพลายนิ้วมือเพ่ือตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา จะตองชําระเงิน 

ตามท่ีสวนราชการที่เกี่ยวของกําหนด เปนจํานวนเงิน 100 บาท และกรณีที่มีสิทธิเขารับ                

การตรวจรางกายและทดสอบสุขภาพจิต จะตองชําระเงินตามท่ีสวนราชการท่ีเกี่ยวของกําหนด 

(เปนเงินจํานวนไมเกิน 1,670 บาท)  โดยทั้งสองกรณี จะไมมีสิทธิเรียกเงินคืนไมวากรณีใด ๆ 

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

 

ตรวจแลวถูกตอง 

     พลตาํรวจตร ี 

    (  สุรศกัดิ ์   นาถวิล   ) 

                                       ผูบังคบัการศนูยฝกอบรมตาํรวจภูธรภาค 4 

 

 

 



ผนวก ข. 
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ผูสมัครสอบตองไมเปนโรคหรืออาการ  ดังนี ้

๑.  รางกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ 

๑.๑  ศีรษะและหนาผิดรูปจนดนูาเกลียด 

๑.๒  รูปวิปริตตาง ๆ (MALFORMATION)  ของริมฝปาก  หรือ จมูก เชน ปาก หรอื จมูกแหวง   

       รมิฝปากแบะ เชิด หรอืหุบไมลงจนนาเกลียด 

๑.๓  ซอกคอหรือซอกรักแรติดกัน 

๑.๔  แขนขา 

๑.๔.๑  ยาวไมเทากนัหรือผิดรูปจนมองเหน็ไดชดัเจน 

๑.๔.๒  โคงเขาหรือโคงออก 

๑.๔.๓  บดิเก 

๑.๕  มือหรือเทา 

๑.๕.๑  บดิเก 

๑.๕.๒  นิ้วมอืหรอืนิว้เทาดวน 

๑.๕.๓  นิ้วมอืหรอืนิว้เทา มจํีานวนมากกวาหรือนอยกวาปกต ิ

๑.๕.๔  นิ้วบดิเกและทํางานไมถนัด 

๑.๕.๕  ชองระหวางนิ้วมือหรือนิว้เทาติดกัน 

๑.๕.๖  มอืหรอืเทาผิดรปูจนดนูาเกลียด 

๒.  กระดูกและกลามเน้ือ 

๒.๑  ขอเคล่ือนไหวไมสะดวกจนทําใหอวัยวะท่ีติดตอกบัขอนัน้ใชการไมได 

๒.๒  ขอหลวมหลุดบอย ๆ  

๒.๓  ขออกัเสบจนกระดูกเปล่ียนรูป 

๒.๔  คอเอียงหรือแข็งทื่อ  เนื่องจากกระดกูหรอืกลามเนื้อพิการ 

๒.๕  กระดกูสันหลังคด หรอืโกง หรือแอน 

๒.๖  เทาปุก (CLUB  FOOT)  

๒.๗  กระดกูอักเสบ (OSTEOMYELITIS) 

๒.๘  กระดกูหัก ตอไมตดิ หรือตดิแลวแตมคีวามพิการผิดรูป 

๒.๙  กลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งเหี่ยวลีบ                                        

/๓.  ผิวหนัง… 
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๓.  ผิวหนัง 

๓.๑  โรคผิวหนงัทุกชนิดซึ่งเปนที่นารังเกียจแกผูอื่น 

๓.๒  แผลเรื้อรงัของผิวหนงัซึ่งยากตอการรกัษา 

๓.๓  เนือ้งอก (NEOPLASM) ที่หนา มีขนาดวดัเสนผาศูนยกลางตัง้แตหาเซนตเิมตรขึ้นไป 

๓.๔  คนเผือก 
๔.  ตา หู คอ จมูก 

๔.๑  ตาเหลจนปรากฏเห็นไดชัด 

๔.๒  ตอกระจก 

๔.๓  แผลเปนท่ีตาหรือกระจกตาดําขุน  จนสามารถตรวจพบไดดวยตาเปลา 

๔.๔  ลูกตาส่ัน 

๔.๕  หนังตาตก  หรอืหนังตามวนออกนอก  หรือหนังตามวนเขาใน 

๔.๖  หนังตาแหวงจนเสียรปู 

๔.๗  หนังตาปดไมสนิท 

๔.๘  ถุงน้ําตาอักเสบเรื้อรงั 

๔.๙  ตอเนื้องอกเขาไปในลูกตาดําเกินกวาหนึ่งมิลลิเมตร 

๔.๑๐  ตาโปนจนเหน็ไดชดัแลดนูาเกลียด 

๔.๑๑  ตอหนิ 

๔.๑๒  ชองหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กวางไมเทากันจนดนูาเกลียด 

๔.๑๓  เคยผาตดักระดูกมาสตอยดออกทั้งหมด 

๔.๑๔  หูหนวกหรือไมไดยินตามปกติพิกดั 

๔.๑๕  แกวหูทะลุเกนิหนึ่งในสามของเสนผาศนูยกลาง 

๔.๑๖  หูน้ําหนวกมหีนองเรือ้รัง 
๕.  ฟน 

๕.๑  ฟนผุมากหลายซี่มองเห็นไดอยางชัดเจน 
๕.๒  มีรากฟนเหลืออยูในชองปากมากกวาสามซี ่
๕.๓  ไมมีฟนเกนิกวาหาซี ่ เวนแตใสฟนปลอมแทนท่ีเรียบรอยแลว 
๕.๔  เปนโรคปริทันตจนเหน็ลักษณะอาการไดชัดเจน 
๕.๕  การขบฟนผิดปกติอยางมากจนขัดตอการเคี้ยวอาหารหรือทําใหรูปลักษณของใบหนาเปล่ียนไป   
       อยางเห็นไดชัด 

/๖.  ระบบหัวใจ... 
 



ผนวก ข. 
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๖.  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
๖.๑  หัวใจเตนเร็วกวาหนึ่งรอยสิบครั้งตอนาที  หรือชากวาส่ีสิบหาครั้งตอนาที  หรือมี เอ.วี.บลอค      
       (A.V.BLOCK) หรือเตนผิดปกติชนิดออรคิวลารไฟบริลเลชั่น หรือออรคิวลาร ฟลัตเตอร 
๖.๒  ความดันเลือดสูงกวา ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท 
๖.๓  ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ 
๖.๔  หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ 
๖.๕  หัวใจพิการแตกําเนิด 
๖.๖  หัวใจวายและมีเลือดคั่ง 
๖.๗  เสียงของหัวใจ (รั่ว/ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR) 
๖.๘  อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ 
๖.๙  หลอดเลือดดําขอดอยูที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน  ซึ่งเปนมากจนเห็นไดชัด 

๗.  ระบบหายใจ 
๗.๑  หลอดลมอกัเสบเรื้อรัง 
๗.๒  ถุงลมโปงพอง 
๗.๓  มีน้าํ หรือหนอง หรือลม ในชองเย่ือหุมปอด 
๗.๔  วัณโรคปอดในระยะอนัตราย 
๗.๕  โรคหดื 
๗.๖  ปอดอักเสบ 

8.  ระบบทางเดินอาหาร 
8.1  ตบัหรอืมามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใชมือคลํา 
8.2  ตบัแข็ง 
8.3  ฝที่ตบั 
8.4  ดซีาน 
8.5  ทองมาน 
8.6  รแูผลเรื้อรังจากฟสตูลา หรือไซนัสที่ผนังหนาทอง 
8.7  ไสเล่ือนทุกชนดิ 
8.8  รดิสีดวงทวารหนกัที่เห็นไดชดั 
8.9  ทวารหนักอกัเสบ หรอืสวนสุดทายของลําไสปล้ินออกมานอกทวารหนกั 
8.10 ฝคัณฑสูตร 

/๙.  ระบบทางเดิน ... 
 



ผนวก ข. 
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-------------------------------------------- 

๙.  ระบบทางเดินปสสาวะ  อวัยวะสืบพันธุ  รวมท้ังกามโรค 
๙.๑  ไตหรือกรวยไต อกัเสบ หรือเส่ือม หรือหยอน หรอืพอง 
๙.๒  นิว่ที่ไตหรือทอไต 
๙.๓  องคชาตถิูกตัดหรือขาด 
๙.๔  ถุงน้ําที่ลูกอัณฑะ 
๙.๕  ลูกอัณฑะอกัเสบ หรือทออสุจิอักเสบ 
๙.๖  กามโรค 
๙.๗  กะเทย (HERMAPHRODISM) 
๙.๘  ฝงมกุที่อวัยวะเพศ 
๙.๙  หนังหุมปลายอวัยวะเพศตีบแคบ 
๙.๑๐  ลูกอัณฑะไมลงถงุ ยกเวนจะไดรบัการผาตัดรักษามาแลว 

๑๐. ระบบจิตประสาท 
๑๐.๑  โรคจิต (PSYCHOSIS) ทุกประเภท 
๑๐.๒  โรคประสาทอยางรนุแรง 
๑๐.๓  เปนใบ หรอืพูดไมชดั หรือพูดตดิอาง 
๑๐.๔  ปญญาออนหรือภาวะสมองเส่ือม 
๑๐.๕  อมัพาตหรือการเคล่ือนไหวผิดปกต ิ
๑๐.๖  โรคลมชัก (EPILEPSY) 

๑๑. เบ็ดเตล็ด 
๑๑.๑  โรคคอหอยพอกเปนพิษ (THYROTOXICOSIS) 
๑๑.๒  โรคเกาท 
๑๑.๓  โรคอวนพีจากตอมไทรอยดผิดปกติ (MYXEDEMA) 
๑๑.๔  เบาหวาน 
๑๑.๕  รางกายโตผิดปกต ิ(ACROMEGALY) 
๑๑.๖  โรคอวนพี (OBESITY)  ซึ่ งมีดัชนีความหนาของรางกาย (BODY MASS INDEX)   
         ตัง้แตสามสิบหากิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป 
๑๑.๗  โรคของเลือด และอวัยวะกอกําเนิดเลือด  (DISEASES OF BLOOD AND BLOOD  
         FORMING ORGANS) ผิดปกติอยางถาวร และอาจเปนอันตราย 
๑๑.๘  โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปาราสิต 

๑๑.๘.๑  โรคเรื้อน (LEPROSY) 
๑๑.๘.๒  โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนทีน่ารงัเกียจแกสังคม 
๑๑.๘.๓  โรคคดุทะราด หรอืรองพ้ืน (YAWS) 
๑๑.๘.๔  โรคตดิเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง  ซึง่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได 
๑๑.๘.๕  โรคเอดส 

/๑๑.๙  เนือ้งอก... 
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๑๑.๙  เนื้องอก 
๑๑.๙.๑  เนื้องอกไมรายท่ีมขีนาดใหญ 
๑๑.๙.๒  เนื้องอกรายไมวาจะเปนที่อวัยวะใด 

๑๒. โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
๑๔. โรคหรอือาการอื่นใด  ซ่ึงอยูในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจเห็นวาไมควร  
      เปนขาราชการตํารวจ 

หมายเหตุ       1. โรคหรืออาการดังกลาว ตามผนวก ข. ขอ 1 - 14 เปนไปตามท่ีคณะกรรมการแพทย
โรงพยาบาลตํารวจเปนผูกําหนด ตามกฎ ก.ตร. วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปน
ขาราชการตํารวจ พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม  
 2. การตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจ ผูที่ไมเปนโรค                   
หรืออาการตามที่กําหนดไว ถือวาผาน ผู ท่ีเปนโรคหรืออาการตามท่ีกําหนดไว ถือวาไมผานและ                 
ผลการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยนี้ใหถือเปนที่สุด 
 3. กรณีผูสมัครสอบที่จะมาเขารับการตรวจรางกายตามกําหนดและเปนผูท่ีเคยมีประวัติ
การรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคหรืออาการในผนวก ก. และ ผนวก ข. ทายประกาศนี้ มากอน                          
และหายเปนปกติแลวกอนถึงกําหนดการตรวจรางกายของคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจ            
ตามการคัดเลือกครั้งนี้ ใหนําประวัติและใบรับรองแพทยเกี่ยวกับการรักษาท่ีหายเปนปกติกอนวัน              
ตรวจรางกายดังกลาว แลวนํามาย่ืนในวันรายงานตัวเขาตรวจรางกาย เพ่ือใหผลการวินิจฉัยการตรวจโรค                   
หรืออาการตามกําหนด เปนไปโดยถูกตองและเพ่ือเปนการรักษาสิทธิประโยชนของผูสมัครสอบเอง 
 4. สําหรับผูที่จะมีสิทธิย่ืนอุทธรณผลการตรวจรางกายใหดําเนินการย่ืนอุทธรณไดภายใน 
ระยะเวลาท่ีการประกาศรายชื่อผูไมผานการตรวจรางกายกําหนดไวเทานั้น (ตามขอ 3.3.3 (4))                          
โดยคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจจะรับเรื่องอุทธรณเฉพาะกรณีผูสมัครสอบท่ีมีหลักฐานเอกสาร
เกี่ยวกับการรักษาโรคหรืออาการดังกลาวท่ีหายเปนปกติแลว กอนถึงกําหนดตรวจรางกายตามหมายเหตุขอ 3                 
แตไมไดนํามาย่ืนในขั้นตอนการตรวจรางกายตามกําหนดในขอ 3 ขางตน เทานั้น สวนกรณีท่ี
คณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจจะเรียกตัวผูอุทธรณมาตรวจเพ่ิมเติมหรือไม เปนอํานาจของ
คณะกรรมการแพทยเปนผูพิจารณา ทั้งนี้ หากกําหนดใหมีการตรวจรางกายหรือตรวจอยางใดอยางหนึ่งเพ่ิมเตมิ
เพ่ือนําผลการตรวจมาประกอบการพิจารณาเรื่องอุทธรณดังกลาว ผูสมัครสอบจะตองเปน                 ผู
ชําระเงินคาใชจายตามที่โรงพยาบาลตํารวจกําหนดในทุกกรณี 

5. คณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจ ไมรับผลการตรวจจากสถาบันการแพทยอื่นใด     
และไมรับผลการตรวจใด ๆ ที่นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจเปนผูตรวจ             
ในชวงที่หนวยสอบกําหนดระยะเวลาไวในการตรวจรางกายของการคัดเลือกครั้งนี้ 

 
/6. รายละเอียด... 
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6. รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจรางกายเพ่ิมเติมคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจ    
ในขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 

1. รางกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ 
1.1  ศีรษะและหนาผิดรูปจนดนูาเกลียด 
๑.๒  รูปวิปริตตาง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝปาก หรือ จมูก เชน ปาก  
       หรือจมูกแหวง ริมฝปากแบะ  เชิด  หรือหุบไมลง 

                                     -  รวมถึงความผิดปกติชนิดเพดานโหว 
    ๑.๓  ซอกคอหรือซอกรักแรติดกัน  
                  - การขยับของคอหรือไหล หากเปนนอยขยับไดปกติ ใหถือวาผาน 
                                      - หากเปนมาก เห็นชัดเจนและขยับไดไมเต็มที่ กม เงย หมุนเอียงคอ 

            ขยับไหลยกไดไมสุด เกาหลังไดไมถึงกลางหลัง ใหถือวาไมผาน  
    ๑.๔  แขน ขา 

๑.๔.๑ ยาวไมเทากันหรือผิดรูปจนมองเห็นไดชัดเจน 
- ขายาวไมเทากัน หางกันเกิน ๒ เซนติเมตร และเดินกะเผลกชัด        
  วัดโดยนอนวัดจากสะดือไปยังตาตุมดานในท้ัง ๒ ขาง ตองนอน  
  ตัวตรงไมบิดเอียง 
- แขนยาวไมเทากัน หางกันเกนิ ๓ เซนตเิมตร โดยวัดจากกระดูกหวัไหล

                       (Acromion) ถึงปลายนิ้วกลาง ขณะที่ขอไหลหุบเขาและขออื่น  
  อยูในทากลาง (Neutral Zero Position)  

๑.๔.๒  โคงเขาหรือโคงออก  
- เขาโคงออก (Varus Knee) ประมาณความกวาง ๔ นิ้วมือ           
  (7 - 8 เซนติเมตร) ยืนตรง ฝามือ ๔ นิ้ว สอดผานได   
- เขาชิด (Valgus Knee) ปลายเทาจะหาง หากหางกันเกิน ๔ นิ้วมือ  
  (7 - 8 เซนติเมตร) ที่ตาตุมดานใน        
- แขนคอก (Cubitus Varus) 

1.4.3 บิดเก      

๑.๕  มือหรือเทา 
๑.๕.๑  บดิเก 

- โดยดูจากการทํางานของมือและเทา มือกําแบ กระดกขอมือ             
                      ทําวันทยหัตถไมได 

๑.๕.2  นิ้วมอืหรอืนิว้เทาดวน 
๑.๕.3  นิ้วมอืหรอืนิว้เทา มจํีานวนมากกวาหรือนอยกวาปกต ิ

/๑.๕.4  นิว้บดิเก... 
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๑.๕.๔  นิ้วบดิเกและทํางานไมถนัด  

 - โดยดูจากการทํางานของมือและเทา มือกําแบ กระดกขอมือ 

             ทําวันทยหัตถไมได 

๑.๕.5  ชองระหวางนิ้วมือหรือนิ้วเทาติดกัน  

๑.๕.๖  มือหรือเทาผิดรูป 

         - กรณีเดินแบะอยางหนึ่ง และเทาแบนไมมีอุงเทา ซึ่งเปนแบบ  

             ติดแข็ง (Rigid type)   

 ๒.  กระดูกและกลามเน้ือ 

๒.1  ขอเคล่ือนไหวไมสะดวกจนทําใหอวัยวะท่ีติดตอกับขอนั้นใชการไมได 

2.2  ขอหลวมหลุดบอย ๆ 

2.3  ขออักเสบจนกระดูกเปล่ียนรูป 

2.4  คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกลามเนื้อพิการ 

๒.๕  กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอน 

         - Scoliosis ใชการยืน กมตัว ใหลําตัวขนานกับพ้ืน แลวดูวาหลังบิดนูนขึ้น  

          ผิดปกติหรือไม  

        - กรณีเอกซเรย หากพบ Scoliosis ที่มีมุมมากกวาหรือเทากับ 15 องศา   

          ใหถือวาไมผาน 

2.6  เทาปุก (CLUB FOOT) 

2.7  กระดกูอักเสบ (OSTEOMYELITIS) 

2.8  กระดกูหัก ตอไมตดิ หรือตดิแลวแตมคีวามพิการผิดรูป 

2.9  กลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งเหี่ยวลีบ 

 3.  ผิวหนัง 

3.1  โรคผิวหนงัทุกชนิดซึ่งเปนที่นารังเกียจแกผูอื่น 

        - กรณีแผลเปน (คีลอยด) ไฝ ปาน รอยสัก ตามสวนตาง ๆ ของรางกาย  

                     รวมกันมีขนาดเกิน 16 ตารางเซนติเมตร 

3.2  แผลเรื้อรงัของผิวหนงัซึ่งยากตอการรกัษา 

3.3  เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หนา มีขนาดวัดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 

       5 เซนติเมตรขึ้นไป                       

3.4  คนเผือก 

/4.  ตา หู คอ... 
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4. ตา หู คอ จมูก 

๔.๑  ตาเหลจนปรากฏเห็นไดชัด 

๔.๒  ตอกระจก 

๔.๓  แผลเปนทีต่าหรือกระจกตาดําขุน จนสามารถตรวจพบไดดวยตาเปลา 

๔.๔  ลูกตาส่ัน (Nystagmus) 

๔.๕  หนังตาตก หรือหนงัตามวนออกนอก หรือหนังตามวนเขาใน 

๔.๖  หนังตาแหวงจนเสียรปู 

๔.๗  หนังตาปดไมสนิท 

๔.๘  ถุงน้ําตาอักเสบเรื้อรงั 

๔.๙  ตอเนื้องอกเขาไปในลูกตาดําเกินกวาหนึ่งมิลลิเมตร 

๔.๑๐  ตาโปนจนเหน็ไดชดั 

๔.๑๑  ตอหนิ 

๔.๑๒  ชองหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กวางไมเทากันและความกวางตางกนัมาก 

๔.๑๓  เคยผาตดักระดูกมาสตอยดออกทั้งหมด 

๔.๑๔  หูหนวกหรือไมไดยินตามปกติพิกดั 

๔.๑๕  แกวหูทะลุเกนิหนึ่งในสามของเสนผาศนูยกลาง 

๔.๑๖  หูน้ําหนวกมหีนองเรือ้รัง 

4.17  คอหอยพอกทีม่ีขนาดใหญ (Goiter) 

5. ฟน 

5.1  ฟนผุมากหลายซี่มองเห็นไดอยางชัดเจน 

        - ฟนผุตัง้แต 5 ซี่ขึน้ไป 

๕.๒  มีรากฟนเหลืออยูในชองปากมากกวา 3 ซี ่

๕.๓  ไมมีฟนเกนิกวาหาซี ่ เวนแตใสฟนปลอมแทนท่ีเรียบรอยแลว 

๕.๔  เปนโรคปริทันตจนเหน็ลักษณะอาการไดชัดเจน 

๕.๕  การขบฟนผิดปกติอยางมากจนขัดตอการเคี้ยวอาหารหรือทําใหรูปลักษณ  

       ของใบหนาเปล่ียนไปอยางเห็นไดชัด 

/๖.  ระบบหัวใจ... 
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๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

๖.๑  หัวใจเตนเร็วกวา 110 ครั้งตอนาที หรือชากวา 45 ครั้งตอนาที หรือมี                

เอ.วี.บล็อค (AV BLOCK) หรือเตนผิดปกติชนิดเอเทรียลไฟบริลเลชั่น  

      หรือเอเทรียลฟลัตเตอร 

๖.๒  ความดนัเลือดสูงกวา ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท 

๖.๓  ลักษณะแสดงทาง อี.ซ.ีจี. ผิดปกต ิ

๖.๔  หวัใจมีขนาดโตมากผิดปกต ิ

๖.๕  หวัใจพิการแตกาํเนดิ 

๖.๖  หวัใจวายและมีเลือดคัง่ 

๖.๗  เสียงของหวัใจ (รั่ว/ตบี) ผิดปกต ิ(ORGANIC MURMUR) 

๖.๘  อนวิรซิึมของหลอดเลือดใหญ 

๖.๙  หลอดเลือดดาํขอดอยูที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน  ซึง่เปนมากจนเห็นไดชดั 

๗. ระบบหายใจ 

๗.๑  หลอดลมอกัเสบเรื้อรัง 

๗.๒  ถุงลมโปงพอง 

๗.๓  มีน้าํ หรือหนอง หรือลม ในชองเย่ือหุมปอด 

๗.๔  วัณโรคปอดในระยะอนัตราย 

        - พบความผิดปกติของภาพรังสีปอดทุกระยะใหอยูในการวินิจฉัยของ 

         คณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจ 

๗.๕  โรคหดื 

๗.๖  ปอดอักเสบ 

        - ผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ใหอยูในการวนิิจฉัยของคณะกรรมการแพทย 

         โรงพยาบาลตํารวจ 

/8. ระบบ… 
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8. ระบบทางเดินอาหาร 

8.1  ตบัหรอืมามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใชมือคลํา 

8.2  ตบัแข็ง 

8.3  ฝที่ตบั 

8.4  ดซีาน 

8.5  ทองมาน 

8.6  รแูผลเรื้อรังจากฟสตูลา (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังหนาทอง 

8.7  ไสเล่ือนทุกชนดิ 

8.8  รดิสีดวงทวารหนกัที่เห็นไดชดั 

8.9  ทวารหนักอกัเสบ หรอืสวนสุดทายของลําไสปล้ินออกมานอกทวารหนกั 

8.10 ฝคัณฑสูตร (Perianal abscess) และ/หรือ ฟสตูลา - อิน - เอโน  

        (Fistula – in - ano) 

๙.  ระบบทางเดินปสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ รวมท้ังกามโรค 

 ๙.๑  ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเส่ือม หรือหยอน หรอืพอง 

         - ผลการตรวจปสสาวะมีไขขาว (ALBUMIN) หรอืน้ําตาล 

 ๙.๒  นิ่วท่ีไตหรือทอไต 

 ๙.๓  องคชาติถกูตดัหรือขาด 

 ๙.๔  ถงุน้าํที่ลูกอัณฑะ 

 ๙.๕  ลูกอัณฑะอักเสบ หรอืทออสุจิอักเสบ 

 ๙.๖  กามโรค 

 ๙.๗  กะเทย (HERMAPHRODISM) 

 ๙.๘  ฝงมุกที่อวัยวะเพศ 

        - ใหรวมถึงฉีดหรอืทําส่ิงผิดธรรมชาติท่ีอวัยวะเพศ 

        - ใหรวมถึงการฉีดสารน้ํามันหรือสารสังเคราะหอืน่ใด เขาไปในอวัยวะอื่นใด  

          ในรางกาย 

 ๙.๙  หนังหุมปลายอวัยวะเพศตีบแคบ 

        - ยกเวนจะไดรบัการผาตัดรักษามาแลว 

 ๙.๑๐  ลูกอัณฑะไมลงถุง  ยกเวนจะไดรบัการผาตดัรกัษามาแลว 

/๑๐. ระบบ… 
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๑๐. ระบบจิตประสาท 

๑๐.๑  โรคจิต (PSYCHOSIS) ทุกประเภท 

๑๐.๒  โรคประสาทอยางรนุแรง 

๑๐.๓  เปนใบ หรอืพูดไมชดั หรือพูดตดิอาง 

๑๐.๔  ปญญาออนหรือภาวะสมองเส่ือม 

๑๐.๕  อมัพาตหรือการเคล่ือนไหวผิดปกต ิ

๑๐.๖  โรคลมชัก (EPILEPSY) 

๑๑. เบ็ดเตล็ด 

๑๑.๑  โรคคอหอยพอกเปนพิษ (THYROTOXICOSIS)  

  - ใหใชการตรวจทางคลินิกและประวัติการรักษา โดยไมจําเปนตองเจาะ             

 Thyroid Function Test เวนแตหากอาการไมครบ ใหยืนยันผล

การวินิจฉัยดวยการเจาะ Thyroid Function Test ได 

๑๑.2  โรคเกาท 

๑๑.๓  โรคอวนพีจากตอมไทรอยดผิดปกติ (MYXEDEMA) 

  - รวมถึงเตานมผิดปกติในผูชาย (Gynecomastia) และความผิดปกติตาง ๆ 

 ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางฮอรโมนทางรางกาย 

๑๑.4  เบาหวาน 

๑๑.๕  รางกายโตผิดปกต ิ(ACROMEGALY) 

๑๑.๖  โรคอวนพี (OBESITY)  ซึ่งมดีัชนีความหนาของรางกาย (BODY  MASS  INDEX)    

ตั้งแต 35 กิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป 

๑๑.๗  โรคของเลือด และอวัยวะกอกําเนิดเลือด (DISEASES OF BLOOD AND     

BLOOD FORMING ORGANS) ผิดปกติอยางถาวร และอาจเปนอันตราย          

- โรคโลหิตจาง (Anemia) มีฮีโมโกลบินนอยกวา 9 g/dl ในผูหญิง

                และนอยกวา 10 g/dl ในผูชาย หรือ 

 - ความสมบูรณของเม็ดเลือดแดง (CBC) พบความผิดปกติของลักษณะ 

เม็ดเลือดแดง (Abnormal Red Blood Cell Morphology) ขนาดของ                       

เม็ดเลือดแดง (MCV) นอยกวา 60 fl ทั้งนี้ใหอยูในการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจ 

/๑๑.๘  โรคตดิเชือ้... 

 



ผนวก ข. 

  หนา 12 ใน 12 หนา 

ทายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค 4  ลงวันท่ี     25    พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

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

๑๑.๘  โรคติดเชื้อ  หรือโรคเกิดจากปาราสิต 

๑๑.๘.๑  โรคเรื้อน (LEPROSY) 

๑๑.๘.๒  โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 

๑๑.๘.๓  โรคคดุทะราด หรอืรองพ้ืน (YAWS) 

๑๑.๘.๔  โรคติดเชื้อเรื้อรัง  ซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาดได 

๑๑.๘.๕  โรคเอดส และ/หรอื ตดิเชื้อเอชไอวี (HIV) 

๑๑.๙  เนื้องอก 

๑๑.๙.๑  เนื้องอกไมรายท่ีมขีนาดใหญ 

๑๑.๙.๒  เนื้องอกรายไมวาจะเปนที่อวัยวะใด 

๑๒.  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

๑๓.  โรคพิษสรุาเรื้อรัง 

๑๔.  โรคหรืออาการอ่ืนใด  ซ่ึงอยูในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจ                

เห็นวาไมควรเปนขาราชการตํารวจ 

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

 

ตรวจแลวถูกตอง 

     พลตาํรวจตร ี

    (  สุรศกัดิ ์   นาถวิล  ) 

                                        ผูบงัคับการศนูยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 
 

 

 

 

 
 
 
 



ผนวก ค. 

 หนา ๑ ใน  2 หนา 

ทายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค 4  ลงวันท่ี     25   พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

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

หนวยท่ีเปดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเขาเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ 

1) ตํารวจภูธรภาค 1 โดย ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 เลขที่ 5 หมู 2 ตําบลหนองยาว 

อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 หมายเลขโทรศัพท 0 3622 5225  www.policetraining1.org 

2) ตํารวจภูธรภาค 2 โดย ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 2 เลขท่ี 102 หมู 8 ตําบลบานสวน       

อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 หมายเลขโทรศัพท 0 3827 8201 www.policetraining2.com                     

3) ตํารวจภูธรภาค 3 โดย ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 3 เลขท่ี 41 หมู 13 ถนนสุรนารายณ          

ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท 0 4437 1388 - 9  

www.policetrainp3.com 

4) ตํารวจภูธรภาค 4 โดย ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4  เลขท่ี 272 หมู 14 ถนนมิตรภาพ          

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 หมายเลขโทรศัพท 0 4346 5739                     

หมายเลขโทรสาร 0 4346 5745  www.training.p4.police.go.th  

5) ตํารวจภูธรภาค 5  โดย ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 เลขที่ 145 หมู 13  ถนนลําปาง - เชียงใหม        

ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 52190 หมายเลขโทรศัพท 0 5482 9882                      

หมายเลขโทรสาร 0 5482 9883  www.ptcr5.com 

6) ตํารวจภูธรภาค 6 โดย ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 6 เลขท่ี 837 หมู 10 ตําบลนครสวรรค

ต ก  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด น ค ร ส ว ร ร ค  600 00  ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท  0  5 62 2  2251                  

http://school6.education.police.go.th  

7) ตํารวจภูธรภาค 7 โดย ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7  เลขที่ 109 ถนนขางวัง                             

ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 หมายเลขโทรศัพท 0 3425 4312  

https://trainingcenter.police7.go.th 

8) ตํารวจภูธรภาค 8 โดย ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 เลขท่ี 101 หมู 3 ถนนพอขุนทะเล        

ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 หมายเลขโทรศัพท 0 7740 542๓ -        

4  www.school8.education.police.go.th 

/9) ตํารวจภูธร… 

 



ผนวก ค. 

 หนา 2 ใน  2 หนา 

ทายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค 4  ลงวันท่ี   25    พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

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

 

9) ตํารวจภูธรภาค 9 โดย ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 9 เลขที่ 53 ถนนสุขยางค ตําบลสะเตง                   

อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000  หมายเลขโทรศัพท 0 7321 2870  www.training.sochoto.police.go.th 

10) กองบัญชาการตํารวจนครบาล  โดย ศูนยฝกอบรม กองบัญชาการตํารวจนครบาล เลขที่ 323 

ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท 0 2280 5187  http://metro.police.go.th  
 

หมายเหตุ  สถานที่จัดสอบขอเขียนจะแจงใหทราบตามกําหนดการในประกาศรับสมัคร 
 

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

 

ตรวจแลวถูกตอง 

     พลตาํรวจตร ี

    (  สุรศกัดิ ์   นาถวิล  ) 

                                        ผูบงัคับการศนูยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ผนวก ง. 
 หนา 1 ใน 1 หนา 

ทายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค 4  ลงวันท่ี   25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

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

รายละเอียดการใหรหัสประจําตัวสอบแกผูสมัครสอบ 

ตัวอยาง รหัสประจําตัวสอบ  (รหัสประจําตัวสอบ ๙ หลัก แยกเปน เลข ๒ หลักแรก คือ หนวยสอบ                
เลขหลักท่ี ๓ – ๔  คือ รหัสสายสอบ และเลข ๕ หลักหลัง คือ กลุมตัวเลขท่ีระบบคอมพิวเตอรกําหนดใหผูสมัคร
แตละคน)   

 

 

 

 

    
 
 

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

ตรวจแลวถูกตอง 

     พลตาํรวจตร ี

    (  สุรศกัดิ ์   นาถวิล   ) 

                                       ผูบังคบัการศนูยฝกอบรมตาํรวจภูธรภาค 4 

หนวยสอบ รหัสหนวยสอบ รหัสสายสอบ หมายเหตุ 

ภ.๑ 01 นสต.1  

ภ.๒ 02 นสต.1  

ภ.๓ 03 นสต.1  

ภ.๔ 04 นสต.1  

ภ.๕ 05 นสต.1  

ภ.๖ 06 นสต.1  

ภ.๗ 07 นสต.1  

ภ.๘ 08 นสต.1  

ภ.๙ 09 นสต.1  

บช.น. 13 นสต.1 และ นสต.2  
 

หนวยจัดสถานท่ีนั่งสอบ  ภ.1 
  

  

    

 

010101234 

 

130102021 130202564 

 

กลุมตัวเลขท่ีระบบคอมพิวเตอร

กําหนดใหผูสมัครแตละคน 

กลุมตัวเลขท่ีระบบคอมพิวเตอร

กําหนดใหผูสมัครแตละคน 

สายสอบ นสต.1 

 

สายสอบ นสต.1 

 
กลุมตัวเลขท่ีระบบคอมพิวเตอร

กําหนดใหผูสมัครแตละคน 

สายสอบ นสต.2 

 

หนวยจัดสถานท่ีนั่งสอบ บช.น. หนวยจัดสถานท่ีนั่งสอบ บช.น. 



ผนวก จ. 
 หนา 1 ใน 2 หนา 

ทายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค 4  ลงวันท่ี    25   พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

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

การยื่นหลักฐานเอกสาร 

หลักฐานฉบับจริงและเอกสารตาง ๆ ท่ีผูไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (รอบสอง) ตองนํามาแสดงและยื่นกับเจาหนาท่ี  ดังน้ี 

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ที่ไมหมดอายุ)   
2. บัตรประจําตัวสอบ  จํานวน 1 ฉบับ 
3. ทะเบียนบานฉบับปจจุบันหรือหลักฐานอื่นที่ใชแทนทะเบียนบานตามที่ทางราชการออกให 
4. ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยตองมีขอความ

ระบุการสําเร็จการศึกษา และวันที่ที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดทายของการรับสมัคร
พรอมสําเนา  จํานวน ๓ ฉบับ 

5. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พรอมสําเนา  จํานวน ๓ ฉบับ และหากเปน              
ภาษาตางประเทศใหแปลเปนภาษาไทยดวยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่สําเร็จก็ได จํานวน ๓ ฉบับ 

6. หลักฐานอื่น ๆ ถามี เชน ใบเปล่ียนชื่อ – ชื่อสกุล เปนตน พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ 
7. แบบบันทึกขอมูลบุคคล (ใหเขาระบบอินเทอรเน็ตและส่ังพิมพแบบฟอรมทายประกาศรับ

สมัคร) เขียนรายละเอียดดวยลายมือของตนเอง ตามผนวก ฌ. ทายประกาศน้ี  จํานวน 1 ฉบับ  
8. หลักฐานทางทหารอยางใดอยางหนึ่ง พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ  แยกเปน 

8.๑ ทหารกองหนุน ใหใชสมุดหนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใชประกอบกับสมุด
ประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ 2 ที่อนุญาตใหลาระหวางรอรับ สด.๘ 

8.๒ ทหารกองเกินท่ีผานการตรวจเลือกตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร             
ใหใชใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.๔๓) สําหรับ
ผูที่ ยังไมไดเขารับการตรวจเลือก (อายุยังไมถึง 20 ป ในป พ.ศ. 2564 หรือท่ีจะตองเขารับ                  
การตรวจเลือกทางทหาร ในป พ.ศ. 2566) ใหใชใบสําคัญ (แบบ สด.๙) สวนผูท่ีครบเกณฑที่จะตองเขารับ                   
การตรวจเลือกทางทหาร ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 หรือผูที่ไดใชสิทธิผอนผันแลว หรืออยูระหวางการ
ผอนผันเขารับการตรวจเลือกเพ่ือเขารับราชการทหาร ไมรับสมัครสอบ 

8.๓ ผูสําเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ ๓ ขึ้นไป ใหใชหลักฐานอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 

1) หนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใชประกอบกับสมุดประจําตัวทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ หรือ 

2) หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะแสดงวาไดสําเร็จการฝกวิชาทหาร                  
ชั้นปที่ ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเปนทหารกองประจําการและเลขเครื่องหมาย                            
แสดงวาไดปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือสําคัญนั้นแลว 

/ในกรณี... 
 



ผนวก จ. 
 หนา 2 ใน 2 หนา 

ทายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค 4  ลงวันท่ี    25   พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

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

ในกรณีหนังสือประจําตัวแสดงวิทยฐานะดังกลาวขางตน ยังไมมีหลักฐานประทับ               
วันขึ้นทะเบียนเปนทหารกองประจําการ และเลขเครื่องหมายแสดงวาไดปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑               
ใหมีหนังสือรับรองจากผูบังคับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไปที่มีหนาท่ีเกี่ยวกับการนําปลดเปนกองหนุน                 
ประเภทที่ ๑ เปนผูรับรองวาอยูระหวางดําเนินการนําปลดเปนทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ไปแสดงควบคูกัน 

9. หนังสือรับรอง ตามผนวก ซ. ทายประกาศน้ี  จํานวน ๑ ฉบับ (ใหเขาระบบอินเทอรเน็ต
และส่ังพิมพแบบฟอรม) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ
ของผูรับรอง  จํานวน ๑ ฉบับ  

หลักฐานเอกสารตามขอ 1 ขอ 3 – 6 และขอ 8 (8.1 – 8.3) ตองนําหลักฐานฉบับจริง
ไปแสดงใหครบถวน ท้ังน้ี สําเนาหลักฐานเอกสารทุกฉบับท่ีนํามายื่นกับเจาหนาท่ี ใหผูสมัคร                
เขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงลายมือชื่อไว สําหรับหลักฐานเอกสารฉบับจริงจะคืนใหทันที 
หากสูญหายเจาหนาท่ีจะไมรับผิดชอบ   

สําหรับหลักฐานเอกสารทุกฉบับท่ีผูสมัครย่ืนไวกับเจาหนาท่ี ถือเปนเอกสิทธิของ                   
ตํารวจภูธรภาค 4 ที่จะดําเนินการใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
  ผูสอบผานขอเขียนหากไมนําหลักฐานเอกสารไปย่ืน ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด                   
หรือย่ืนไมครบถวน จะถูกตัดสิทธิในการเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง 
  กําหนดการย่ืนหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม ตามที่ระบุขางตนในผนวกนี้ จะประกาศพรอมกับ
การประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง 

ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป    
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง พรอมท้ังย่ืนและ        
แสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครสอบไมมาย่ืนหลักฐานเอกสารตามวัน เวลา หรือย่ืนไมครบถวน จะถูกตัดสิทธิในการเปนผูไดรับคัดเลือก
หรือผูไดรับคัดเลือกสํารอง แลวแตกรณี และหากมีการตรวจพบวามีการนําเอกสารปลอมมาย่ืนตอเจาหนาที่
จะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

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

ตรวจแลวถูกตอง 

     พลตาํรวจตร ี

    (  สุรศกัดิ ์   นาถวิล   ) 

                                       ผูบังคบัการศนูยฝกอบรมตาํรวจภูธรภาค 4 
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วิธีการคัดเลือก 
วิชาที่ใชในการสอบขอเขียน ขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 150 ขอ 150 คะแนน                          
ใชเวลาทําขอสอบ 3 ชั่วโมง 

๑. ทดสอบความรูความสามารถดวยวิธสีอบขอเขียน  มีรายละเอียดวิชาท่ีสอบ  ดงันี ้

๑.1 ความสามารถท่ัวไป             จํานวน 30 ขอ 
      ทดสอบความรูความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจํานวน โดยใชขอมูลหรือ

ปญหาทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่ เหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล ประกอบดวย                          
การใชเหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ ความสามารถในการคิดเชิงจํานวน 
ประกอบดวย คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ไดแก การคํานวณขั้นพ้ืนฐาน เปอรเซ็นต รอยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ 
การแกสมการและอสมการ เซต ตรรกศาสตร ความนาจะเปน และสถิติพ้ืนฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่ 
ตาราง กราฟ การหาคากลาง และการวัดการกระจาย 

๑.๒ ภาษาไทย              จํานวน ๒๕ ขอ 
      ทดสอบความรูความสามารถการใชภาษาและความเขาใจภาษา ไดแก ทักษะการใชภาษา 

ดานการอาน การเขียน และการส่ือสารอยางมีวิจารณญาณ การใชถอยคํา สํานวน การใชคําใหตรงกับ
ความหมาย กฎเกณฑและความนิยม การจับใจความ วิเคราะหความ สรุปความ หรือตีความจากขอความส้ัน ๆ 
หรือจากบทความ การพิจารณาเลือกใชภาษาในงานเขียนรูปแบบตาง ๆ  

๑.๓ ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)           จํานวน 30 ขอ 
      ทดสอบความรูเกี่ยวกับการอานเพ่ือจับใจความ (Reading  Comprehension) คําศัพท 

(Vocabulary) โครงสรางของประโยคตาง ๆ (Structure) หลักไวยากรณ (Grammar) และการสนทนา 
(Conversation) เปนตน 

1.4 ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรเพ่ือสํานักงาน  
จํานวน 25 ขอ  

ทดสอบความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบการทํางานของคอมพิวเตอร การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน 
และทดสอบความรูเกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐานในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสํานักงาน เชน ไมโครซอฟทเวิรด 
(Microsoft word) ไมโครซอฟทเอกเซล (Microsoft Excel) ไมโครซอฟทเพาเวอรพอยต (Microsoft Powerpoint)               
ทักษะการส่ือสารขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ตและ Social Media และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม 

1.5 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู            จํานวน 20 ขอ  
  ทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันที่ประชาชนควรรู 

๑.6 สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน    จํานวน 20 ขอ 
      ทดสอบความรูเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับ                      

การดําเนินชีวิตในสังคมและการปฏิบัติงาน หลักธรรมาภิบาล และความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

หมายเหตุ ขอบเขตวิชาที่ใชในการทดสอบความรูความสามารถดวยวิธีสอบขอเขียนนั้น                  
จะใชขอมูลท่ีเปนปจจุบันเทานั้น  

/2.  การทดสอบ... 
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2. การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง   
2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย แบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 

            2.1.1 กลุมท่ี 1 ประกอบดวย                     
(1) วายนํ้า  ระยะทาง  25  เมตร  ตามเกณฑ ดังนี้ 
     ผูทําเวลาไมเกิน 30 วนิาที ถือวา ผาน   
(2) วิ่ง  ระยะทาง 1,000 เมตร  ตามเกณฑ ดังนี้ 
     ผูทําเวลาไมเกิน 4 นาท ี55 วนิาที ถือวา ผาน                
     จึงจะมีสิทธิเขาสอบขั้นตอนตามขอ 2.1.2 กลุมท่ี 2 ตอไป 

 2.1.2 กลุมท่ี 2 ประกอบดวย 
(1) ยืนกระโดดไกล  ตามเกณฑ ดังนี้ 
     ผูทําระยะไดไมนอยกวา 180 เซนติเมตร ถือวา ผาน   

    (2) วิ่งเก็บของ  ระยะทาง 10 เมตร  โดยการวิ่งไปเก็บของท่ีระยะทาง 10 เมตร     
 จํานวน 2 รอบ ๆ ละ 1 ชิน้  ตามเกณฑ ดังนี ้
 ผูทําเวลาไมเกนิ 13 วินาที  ถือวา ผาน  

     วิธีทดสอบ ใหผูเขารับการทดสอบวิ่งไปเก็บไม 1 ชิ้น ในวงกลมระยะทาง 10 
เมตร ท่ีอยูขางหนา จากนั้นวิ่งกลับตัวมาวางไมใหอยูในวงกลมท่ีจุดเริ่มตนและกลับตัววิ่งไปเก็บไมอีก  1 ชิ้น 
ในวงกลมระยะทาง 10 เมตร อีกครั้ง แลววิ่งกลับตัวนําไมมาวางในวงกลมที่จุดเริ่มตนอีกครั้ง กอนวิ่ง
ผานเสนส้ินสุด 

(3) วิ่ง  ระยะทาง 50 เมตร  ตามเกณฑ ดังนี้ 
 ผูทําเวลาไมเกนิ 10 วินาที  ถือวา ผาน 

ทั้งนี้ เฉพาะผูผานการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (ตามขอ 2.1.1) กลุมที่ 1 แลวเทานั้น 
จึงจะไดรับการทดสอบในกลุมท่ี 2  โดยผูเขารับการทดสอบจะตองเขาทดสอบทั้ง 3 ประเภท ตามที่กําหนด
ในขอ (1) – (3)  โดยตองเปนผูผานเกณฑ 2 ใน 3 ของประเภทการทดสอบ จึงจะถือวา ผาน                  
และหากเขาทดสอบไมครบทั้ง 3 ประเภท จะถือวาสละสิทธิในการเขาทดสอบ              

2.2 การตรวจรางกายและการทดสอบสุขภาพจิตจากคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจ            
ผูท่ีไมเปนโรคหรืออาการตามท่ีกําหนดไว ถือวาผาน  ผูท่ีเปนโรคหรืออาการตามท่ีกําหนดไว ถือวา ไมผาน 
และผลการตรวจรางกายของคณะกรรมการแพทยนี้ใหถือเปนที่สุด 

2.3 สอบสัมภาษณ จะเปนการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่              
ที่จะบรรจุแตงตั้งจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของ
ผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีอื่นใดเพ่ิมเติมอีกก็ได เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ  เชน 
ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่และความรูในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
ความสามารถ  ประสบการณ  รูปราง  ลักษณะทาทาง  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ความสมบูรณของรางกาย 

 /ความองอาจ… 
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ความองอาจ  วองไว  คุณลักษณะและทัศนคติเหมาะสมในการเปนขาราชการตํารวจ บุคลิกภาพอยางอื่น           
ตามความเหมาะสมที่จะเปนตํารวจ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคม
และส่ิงแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสน กษัตริย 
ทัศนคติตอวิชาชีพตํารวจ หนาที่พลเมือง ความสามารถในการโตตอบ การตอบคําถามตรงประเด็น การแกไข
ปญหาเฉพาะหนา ความฉลาดทางอารมณ ความรูความสามารถและความพรอมในการปฏิบัติงานในหนาที่
ตํารวจ เปนตน  โดยถือเปนเกณฑการตัดสินวา ผูท่ีคณะกรรมการสอบสัมภาษณเห็นวาเหมาะสมจึงจะถือ
วาผาน ผูที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณเห็นวาไมเหมาะสมจะถือวาไมผาน 

2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ ผูท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และความเหมาะสมกับตําแหนง เห็นวามีคุณสมบัติ ประวัติ
และความประพฤติหรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเขาเปนขาราชการตํารวจถือวาผานผูท่ีคณะอนุกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และความเหมาะสมกับตําแหนง เห็นวา                        
มีคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไมเหมาะสมที่จะเขาเปนขาราชการตํารวจถือวาไมผาน 

 สําหรับผูที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือตองหาคดีอาญา สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีคําส่ังที่ 
561/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของการเปนขาราชการตํารวจกรณีไมเปนผูประพฤติเสื ่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี                      
และคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง                
จะพิจารณาจากขอเท็จจริงและพฤติการณแหงการกระทําความผิด วาเปนผูประพฤติเส่ือมเสียหรือ
บกพรองในศีลธรรมอันดีหรือไม รวมทั้งความนารังเกียจของสังคมและเกียรติของขาราชการตํารวจ                 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยแนวทางและหลักเกณฑการพิจารณา
กรณีเปนผูประพฤติเ ส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี พ.ศ. 2557 โดยจะนําผลทางคดี                           
ในชั้นพนักงานสอบสวนที่มีการดําเนินคดีส้ินสุดในชั้นพนักงานสอบสวนแลว หรือพนักงานอัยการ                      
ท่ีมีคําส่ังไมฟองแลว หรือในชั้นศาลท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลว ในแตละคดีมาเปนหลักการและขอมูล                    
ที่สําคัญเพ่ือประกอบการพิจารณาแลวแตกรณี             

 ผูท่ีผานการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง ตามท่ีกําหนดจะไดคะแนน 10๐ คะแนน              
ผูท่ีไมผานขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงจะได ๐ คะแนน 
 

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

ตรวจแลวถูกตอง 

     พลตาํรวจตร ี

    (  สุรศกัดิ ์   นาถวิล   ) 

                                       ผูบังคบัการศนูยฝกอบรมตาํรวจภูธรภาค 4 
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๑. ระเบียบการปฏิบัติตัวท่ัวไป 

    ๑.๑ อุปกรณท่ีนําเขาหองสอบได มี ดินสอดําเบอร ๒B ขึ้นไป สําหรับระบายกระดาษคําตอบ 

ปากกาลูกล่ืนสีน้ําเงิน  บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน เทานั้น สวนยางลบทางหนวยสอบ

จะเปนผูจัดเตรียมให 

 ๑.๒ หามนําอาวุธ กระดาษหรือตํารา เครื่องคํานวณเลข เครื่องมือส่ือสาร เครื่องมือหรือ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด เครื่องประดับตาง ๆ เชน นาฬิกาขอมือ สรอยคอ แหวน ตุมหู เปนตน 

อุปกรณทําดวยโลหะทุกชนิดหรือส่ิงของอ่ืนใดท่ีนอกเหนือ จากขอ ๑.๑ เขาในอาคารสอบหรือหองสอบ

หรือพื้นที่หวงหามหรือเขตรักษาความปลอดภัยโดยเด็ดขาด ไมมีการรับฝากหรืออนุญาตใหวางไว

ภายในอาคาร/หองสอบ เมื่อเริ่มลงมือสอบแลวหากมีการตรวจคนพบ ถือวาเจตนาทุจริตในการสอบ                 

 ๑.๓ การแตงกายของผูเขาสอบ โดยกําหนดใหสวมเสื้อยืดแขนสั้นไมมีปกและกระดุม  

กางเกงวอรม รองเทากีฬา และใหเตรียมหนากากอนามัย (Mask) ไปใสในการเขาสอบขอเขียนทุกคน 

 ๑.๔ การประกาศรายชื่อใหเขาสอบขอเขียน วัน เวลา และสถานท่ีสอบและผังที่นั่งสอบ 

คณะกรรมการดําเนินการสอบจะแยกประกาศเปน 2 ขั้นตอน  ดังนี้ 

๑.๔.1 วันเวลาดําเนินการจะประกาศเฉพาะรายชื่อผูใหเขาสอบขอเขียน วัน เวลา  และ

สถานที่สอบ ทางอินเทอรเน็ต เว็บไซต www.policeadmission.org 

๑.๔.2 กอนวันสอบขอเขียน 1 วัน จะประกาศรายชื่อใหเขาสอบขอเขียนพรอมทั้ง               

วัน เวลา สถานที่สอบขอเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร และหองสอบ/แถวสอบ โดยละเอียดใหทราบอีกครั้ง                   

ทางอินเทอรเน็ต เว็บไซต www.policeadmission.org และที่สถานที่สอบขอเขียนอีกสวนหนึ่ง  

ทั้งนี้ใหผูสมัครสอบตรวจสอบขอมูลการประกาศดังกลาว ตามขอ 1.4.1 – 1.4.2  ใหชัดเจน       

 

/1.5 ในกรณี… 

 

 

ระเบียบเก่ียวกับการสอบขอเขียน การทดสอบสมรรถภาพทางรางกายและการสอบสัมภาษณ  
ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  

หรือประกาศนียบัตรวิชาชพีหรือเทียบเทา เพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2564 
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 ๑.๕ ในกรณีที่มีปญหาใด ๆ เชน หาหองสอบไมพบ หรือไมมีที่นั่งสอบ เนื่องจากไมปรากฏ                 

รหัสประจําตัวสอบในผังที่นั่งสอบ ฯลฯ ใหรีบติดตอกองอํานวยการประจําสนามสอบนั้น ๆ กอนเวลา                        

เรียกเขาหองสอบ ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง 

 1.6 ผูมาเขาสอบทุกคนตองผานการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย สําหรับผูท่ีมีอุณหภูมิรางกายตั้งแต 

37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผูที่อยูในสภาวะสุมเส่ียง กําหนดใหตองนั่งสอบขอเขียนที่หองสอบสํารอง               

ตามที่จัดเตรียมไวให หรือเปนไปตามแนวทางปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่กําหนด     

 ๑.7  ในการเขาสอบผูเขาสอบทุกคนตองแสดงตนใหถูกตองโดยแสดงบัตรประจําตัวสอบคูกับ 

บัตรประจําตัวประชาชน โดยบัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุและจะตองอยูในสภาพที่สมบูรณ 

ชัดเจน ท้ังรูปถายและตัวอักษรเพ่ือใชแสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแตไมสมบูรณชัดเจน 

แลวแตกรณี จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

 ๑.8  เมื่อเริ่มเวลาสอบแลวผูเขาสอบจะตองนั่งอยูในหองสอบเพ่ือทําขอสอบตลอดระยะเวลาสอบ  

จะไมอนุญาตใหผูเขาสอบออกจากหองสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบ ยกเวนกรณีฉุกเฉินอยางย่ิง                      

หรือมีเหตุสุดวิสัยที่จะทําใหเกิดปญหาภายในหองสอบใหติดตอเจาหนาท่ีคุมสอบ หากผูใดไมปฏิบัติตาม              

จะถูกปรับใหสอบตก 

๒. การสอบขอเขียน 

 ๒.๑ กําหนดสอบขอเขียนต้ังแตเวลา 13.3๐ น. ถึงเวลา 16.30 น. (ใชเวลาทําขอสอบ  

3 ชั่วโมง) ทั้งนี้ผูเขาสอบตองเขาหองสอบ ในเวลา 11.30 น.หรือตามที่หนวยสอบกําหนด                      

เพื่อดําเนินการตรวจพิสูจนตัวบุคคลและแนะนําการระบายรหัสชุดขอสอบในกระดาษคําตอบ                 

สําหรับผูมาภายหลังจากเวลา 13.15 น. จะไมอนุญาตใหเขาหองสอบโดยเด็ดขาด                                                         

 ๒.๒ ปฏิบตัิตามคําส่ังและคาํแนะนําของหัวหนาหองสอบ หรือเจาหนาทีคุ่มสอบโดยเครงครดั     

 ๒.๓ เมื่ออยูในหองสอบ ขณะสอบหามพูด หรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และ

ไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบ            

หรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหองสอบ 

 ๒.๔ หามสูบบหุรี่ในหองสอบ 

 2.5 ขณะสอบขอเขียน เจาหนาที่คุมสอบจะมีการตรวจคนตวัผูเขาสอบตามมาตรการปองกัน

การทุจรติสอบโดยตลอดจนกวาจะเสร็จส้ินภารกิจการตรวจคนดงักลาว 

/๒.6 จะเริ่มลงมือ… 
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 ๒.6 จะเริ่มลงมือทําขอสอบได  เมื่อหวัหนาหองสอบส่ังใหลงมือสอบแลว 

 ๒.7 เมื่อสอบเสร็จแลวใหยกมือขึ้นโดยไมตองลุกจากโตะ หรือเมื่อหมดเวลาสอบแลวเจาหนาที่              

ส่ังใหหยุดทําปญหาขอสอบตองหยุดทันที เจาหนาที่จะเดินมารับกระดาษคําตอบและปญหาขอสอบคืนแลว                        

ใหผูเขาสอบลงชื่อสงกระดาษคําตอบและปญหาขอสอบ รวมทั้งเขียนเลขรหัสชุดขอสอบในบัญชี                       

ถาไมลงชื่อเปนหลักฐานไวจะถือวาไมไดเขาสอบ 

 ๒.8 ปญหาขอสอบเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตํารวจภูธรภาค 4)    

หามนําปญหาขอสอบท้ังฉบับหรือแตบางสวนหรือคัดลอก ออกนอกหองสอบเปนอันขาดตองสงคืน

ปญหาขอสอบใหครบท้ังชุดทุกหนาและทุกแผน ผูใดฝาฝนจะมีความผิดทางกฎหมายและจะพิจารณาให

หมดสิทธิในการสอบ 

๓. หามกระทําการทุจริตในการสอบ ผูท่ีทุจริตในการสอบถือวาสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณ     

ท่ีถือวาทุจริตในการสอบและตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมายกําหนด แลวแตกรณี ไดแก 

๓.๑ นําตําราหรือเอกสารอื่นใดเขาหองสอบ นําหรือพยายามนําปญหาขอสอบออกนอกหองสอบ 

๓.๒ พูด ถาม ใหสัญญาณใด ๆ หรือติดตอกับผูสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก 

๓.๓ ดู หรือพยายามดูคําตอบจากผูสอบอื่น หรือยอมใหผูอื่นดูคําตอบของตน 

๓.๔ ไมเชื่อฟงคําแนะนํา คําตักเตือน หรือคําส่ังของเจาหนาที่คุมสอบ 

๓.๕ เปล่ียนตัวผูเขาสอบหรือเขาสอบแทนผูอื่นโดยใชบัตรประจําตัวสอบหรือบัตรประจําตัวประชาชน 

ซึ่งไมถูกตอง เพ่ือทําใหสําคัญผิดวาตนเปนบุคคลที่เขาสอบแทน 

๓.๖ ระบายรหัสในกระดาษคําตอบโดยใชรหัสของผูอื่นโดยมีเจตนาทําขอสอบแทนบุคคลผูนั้น           

หรือนําเอากระดาษคําตอบของผูอื่นมาทําแทน 

๓.๗ นําโทรศัพทมือถือ หรือเครื่องมือและอุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกสใด ๆ หรือส่ิงของตองหาม                 

ตามท่ีระบุในขอ ๑.๒ เขาไปในหองสอบ หรือในบริเวณเขตหวงหามหรือเขตรักษาความปลอดภัย              

ของสนามสอบขอเขียนโดยมีเจตนาที่จะใชในการทุจริต เชน เครื่องมือส่ือสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส        

เครื่องคํานวณเลข นาฬิกาคํานวณเลข ฯลฯ เปนตน 

๓.๘ พฤติการณอื่นใดซึ่งผูคุมสอบเห็นวาผูเขาสอบมีเจตนาทุจริตในการสอบ เชน ฝาฝนคําส่ัง

หรือคําแนะนําตักเตือนของผูคุมสอบ, ไมใหความรวมมือกับผูคุมสอบในการตรวจคนตัว หรือพฤติการณอื่น ๆ                       

ซึ่งผูคุมสอบเห็นวานาจะมีเจตนาทุจริต เปนตน 

/4.  การกรอกขอมูล… 
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4.  การกรอกขอมูลผูเขาสอบและการระบายกระดาษคําตอบ 

(๑) ตัวอยางกระดาษคําตอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/(๒)  ตัวอยาง... 
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      (๒) ตัวอยางการนําเลขรหัสชุดขอสอบท่ีปกปญหาขอสอบ มาระบายลงในกระดาษคําตอบ                                

ตามชองที่กําหนด 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     /๔.๑ เมือ่ไดรับ… 
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๔.๑  เมื่อไดรับแจกกระดาษคําตอบแลวใหตรวจดูความเรียบรอยของกระดาษคําตอบ                

โดยทันทีวามีรอยดางดํา สกปรก หรือยนยับ ฉีกขาด หรือไม หากกระดาษคําตอบมีรอยดางดํา สกปรก 

หรือยนยับ ฉีกขาด ใหแจงเจาหนาที่คุมสอบทราบเพ่ือขอเปล่ียนและใหรอคําชี้แจงในการทําความเขาใจ                  

การระบายรหัสประจําชุดขอสอบใหชัดเจน 

๔.๒ ใหตรวจดูวาคํานําหนาชื่อ  ชื่อ – ชื่อสกุล และเลขท่ีระบายในชองรหัสประจําตัวสอบ (9 หลัก)               

ในกระดาษคําตอบหนาแรกถูกตอง ตรงกับรหัสประจําตัวสอบของผูเขาสอบหรือไม หากไมถูกตองใหแจง                      

เจาหนาท่ีคุมสอบเพ่ือขอเปล่ียนกระดาษคําตอบสํารองใหมเพ่ือดําเนินการใหถูกตอง ผูเขาสอบจะตองใช                                

กระดาษคําตอบท่ีมีการระบายเลขรหัสประจําตัวสอบ (9 หลัก) ไวใหแลวซ่ึงตรงกันกับรหัสประจําตัวสอบ

ของตนหรือตองเปนกระดาษคําตอบสํารองท่ีเจาหนาท่ีคุมสอบเปลี่ยนใหเทาน้ัน หากใชกระดาษคําตอบ

ไมถูกตองตามท่ีกําหนดไวน้ี ถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ        

4.3 กรณีใชกระดาษคําตอบสํารอง ใหใชปากกาลูกล่ืนสีน้ําเงินเทานั้นกรอกขอความ                        

ลงในชองวางในกระดาษคําตอบหนาแรกดานบน  ไดแก 1) คํานําหนาชื่อ  ชื่อ – ชื่อสกุล  2) เลขประจําตัวประชาชน 

(13 หลัก)  3) สถานที่สอบ  4) หองสอบ  5) วันที่สอบ  6) รหัสประจําตัวสอบ (ตัวเลข 9 หลัก)          

และ ๗) รหัสชุดขอสอบ (ตัวเลข 8 หลัก) แลวใหใชเฉพาะดินสอดําเบอร ๒B ขึ้นไป ระบายรหัสประจําตัวสอบ 

และรหัสชุดขอสอบในชองวงกลมที่กําหนดตามตัวอยางคําแนะนําท่ีแสดงไวในกระดาษคําตอบ                       

(คือระบายใหดําเขมเต็มวงเสมอกันหมด) โดยใหระมัดระวังการระบายรหัสประจําตัวสอบ โดยเฉพาะเลข 0  

และเลข 1 ซึ่งในวงกลมที่ใหระบายรหัสประจําตัวสอบแตละชอง(หลัก) นั้น จะเริ่มตนที่ เลข 0                      

และเรียงจากบนลงมาเปนเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 ทุกชอง(หลัก) ทั้ง 9 ชอง (9 หลัก) และเมื่อดําเนินการ

กรอกขอมูลและระบายรหัสประจําตัวสอบเสร็จส้ิน ตองยกมือใหเจาหนาที่คุมสอบตรวจสอบความถูกตอง                  

ของชื่อ – ชื่อสกุล ผูเขาสอบพรอมลงลายมือชื่อของเจาหนาที่คุมสอบในชองเจาหนาที่คุมสอบไว                           

แตหากเปนการระบายรหัสประจําตัวสอบ และ/หรือรหัสชุดขอสอบผิด จะถือวาเปนความรับผิดชอบ ของ

ผูเขาสอบ และจะไมตรวจใหคะแนน 

๔.4 ใชปากกาลูกล่ืนสีน้ําเงินเทานั้น เพ่ือลงลายมือชื่อในชองที่กําหนด 

๔.5 หามขีดเขียนสิ่งใดลงในกระดาษคําตอบนอกจากที่กําหนดไว หามพับ หรือทําให

กระดาษคําตอบมีรอยดางดํา สกปรก หรือยนยับ ฉีกขาด มิฉะนั้นจะไมตรวจกระดาษคําตอบใหโดยถือวา

เปนกระดาษเสีย 

/5. การปฏิบัติ… 
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5. การปฏิบัติในระหวางการสอบ 
5.1 เมื่อไดรับปญหาขอสอบแลวใหปฏิบัติ  ดังนี้ 

5.1.1 ใหตรวจสอบและพลิกดูซองปญหาขอสอบชุดที่ผูเขาสอบไดรับวาอยูในสภาพสมบูรณ               
ไมมีรอยการเปดผนึกหรือรอยฉีกขาด ปญหาขอสอบมีหลายชุดแตละชุดจะมีการสลับขอสอบและคําตอบ        
ซึ่งไมเหมือนกันตามมาตรการปองกันการทุจริตในการสอบ ดังนั้นผูเขาสอบท่ีไดรับแจกปญหาขอสอบชุดใด 
ตองใชปญหาขอสอบชุดนั้นในการทําขอสอบของตนเอง 

5.1.2 เมื่อเปดผนึกซองปญหาขอสอบ ใหตรวจดูปญหาขอสอบวามีเลขรหัสชุดขอสอบ                 
8 หลัก ที่ดานลางซายมือ และใหนําเลข 8 หลักดังกลาว มาระบายลงในชองท่ีกําหนดในกระดาษคําตอบ                 
ใหถูกตองตรงกัน (ลักษณะเดียวกันกับการระบายรหัสประจําตัวสอบ) ดวยดินสอดําเบอร 2B ขึ้นไป                
ใหระมัดระวังการระบายรหัส โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 อาจผิดพลาดไดงาย  ซึ่งในแตละชองนั้นจะเริ่มตน      
ที่เลข 0 และเรียงจากบนลงมาเปนเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 หากระบายผิดหรือระบายผิดแลวลบไมสะอาด                
เพ่ือระบายใหม แลวเครื่องตรวจไมตรวจใหคะแนน ถือวาเปนการกระทําผิดระเบียบการสอบขอเขียน                      
โดยจะถือวากระดาษคําตอบนั้นเสียและถือวาสอบตก 

             5.1.3 ตรวจดูปญหาขอสอบ ปญหาขอสอบมีท้ังหมด 150 ขอ แตละขอมี 4 ตัวเลือก                  
ใหตรวจดูวาชุดปญหาขอสอบท่ีไดรับแจกมีความสมบูรณและมีปญหาขอสอบ คําถาม คําตอบ ครบถวนหรือไม            
มีขอความที่ไมชัดเจนหรือไม หากพบส่ิงใดบกพรองใหรีบแจงเจาหนาท่ีคุมสอบเพ่ือขอเปล่ียนขอสอบชุดใหม                 
เมื่อมีคําส่ังใหลงมือสอบแลวเจาหนาท่ีคุมสอบจะไมเปล่ียนขอสอบใหโดยเด็ดขาด เพราะถือวาไดใหเวลา
ตรวจดูแลวกอนเริ่มลงมือทําขอสอบ และใหอานคําแนะนําท่ีหนาปกของปญหาขอสอบใหเขาใจครบถวน  
กอนเริ่มลงมือทําขอสอบ 

           5.1.4 ขณะตอบปญหาขอสอบ หากมีกรณีสงสัยวาคําถามหรือคําตอบในปญหาขอสอบ                  
ขอใดจะผิดพลาด บกพรองหรือไมครบถวน ฯลฯ ไมตองถามเจาหนาที่คุมสอบ แตใหตอบลงไปตามที่เห็นสมควร
หามเวนวางไว ในกรณีน้ีทางคณะกรรมการดําเนินการสอบท่ีเก่ียวของจะพิจารณาใหคะแนนคําถามขอน้ัน                
แกผูเขาสอบทุกคน 

5.2 ในการตอบปญหาขอสอบใหใชดินสอดําเบอร ๒B ขึ้นไป ระบายในขอวงกลมเล็กที่เห็นวา
ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว โดยใหระบายใหดําเขมเต็มวงแตอยาใหลํ้าออกไปนอกวง หากตองการ
เปล่ียนแปลงใหลบดวยยางลบอยางออนจนสะอาดจริง ๆ แลวระบายใหม กรณีท่ีระบายเต็มวงในชองคําตอบ
แตไมดําเขมพอไมวาจะมีสาเหตุจากการที่ผูเขาสอบไมใชดินสอดําเบอร 2B ขึ้นไปหรือใชดินสอดําเบอร 2B ขึ้นไป
แตเปนเพราะระบายไมดําเขมพอ และทําใหเครื่องตรวจกระดาษคําตอบไมตรวจใหคะแนนทั้งหมดหรือแตบางขอ
คณะกรรมการประมวลผลการสอบจะถือผลคะแนนตามที่เครื่องตรวจไดตรวจใหคะแนนแมในบางขอ                 
ผูเขาสอบจะเลือกและระบายคําตอบถูกตองก็ตาม 

/5.3 เมื่อเจาหนาท่ี... 
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5.3 เมื่อเจาหนาที่คุมสอบส่ังใหลงมือสอบแลว จะไมเปล่ียนกระดาษคําตอบหรือปญหาขอสอบ            
ใหอีกโดยเด็ดขาด 

5.4 ในระหวางเวลาทําขอสอบหัวหนาหองสอบมีอํานาจสั่งใหผูเขาสอบหยุดทําขอสอบ                   
และลุกขึ้นยืนไดตามชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสม สวนเจาหนาที่คุมสอบหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
หองสอบเห็นวาผูเขาสอบรายใดมีอากัปกิริยาหรือพฤติกรรมตองสงสัย สามารถใหผูเขาสอบรายนั้น               
หยุดทําขอสอบและขอตรวจคนตัว ตรวจดูปญหาขอสอบและกระดาษคําตอบไดตามความเหมาะสม                         
โดยไมถือวาเปนการรบกวนหรือลวงเกินเวลาในการทําขอสอบของผูเขาสอบรายนั้นแตอยางใด 

5.5 กรณีที่ผูเขาสอบทําขอสอบโดยใชปญหาขอสอบและ/หรือกระดาษคําตอบที่ไมใชของตน              
จะถือวาเปนความรับผิดชอบของผูเขาสอบเอง และถือวาหมดสิทธิในการสอบครั้งนี้หรือถือวามีพฤติการณ                
ทุจริตในการสอบตามที่กําหนดในขอ 3.6  โดยในการตรวจกระดาษคําตอบ คณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบ               
จะยึดถือผลการตรวจกระดาษคําตอบตามเครื่องตรวจกระดาษคําตอบตรวจใหเทานั้น  ผูเขาสอบจะเรียกรอง 
สิทธิใดๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้มิได หรือหากเปนกรณีเจตนาทุจริตสอบจะดําเนินการ   
ตามขอระเบียบที่เกี่ยวของและถือวาสอบตกทุกวิชา 

5.6 กรณีที่เครื่องตรวจกระดาษคําตอบไมสามารถตรวจกระดาษคําตอบได เนื่องจาก              
ไมสามารถอานรหัสขอมูลไดวาเปนรหัสของชุดขอสอบชุดใด เน่ืองจากความบกพรองในการระบายรหัส
ของผูเขาสอบไมวาดวยประการใดก็ตาม จะถือวากระดาษคําตอบน้ันเสียเกิดจากการกระทํา                 
ของผูเขาสอบเอง และถือวาเปนผูสอบตก และในกรณีท่ีความบกพรองในการระบายรหัสดังกลาว เปน
เหตุให เครื่องตรวจกระดาษคําตอบไมสามารถตรวจใหคะแนนขอสอบท้ังหมดหรือบางขอ 
คณะอนุกรรมการท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจกระดาษคําตอบ จะถือผลการตรวจกระดาษคําตอบ
ตามท่ีเครื่องตรวจกระดาษคําตอบตรวจให ท้ังน้ี คณะอนุกรรมการดังกลาวจะบันทึกแสดงเหตุผล                
ไวเปนหลักฐาน 

5.7  ในการตรวจกระดาษคําตอบผูดําเนินการสอบจะถือผลคะแนนตามผลการตรวจ               
ของเครื่องตรวจกระดาษคําตอบเทานั้น  สวนการดําเนินการตรวจกระดาษคําตอบโดยบุคคลจะเปน             
การตรวจสอบเครื่องตรวจและระบบโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง 

6. ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย  
6.1 การทดสอบสมรรถภาพรางกายในการวายนํ้า  ดังน้ี 

         6.1.1 ในวันทดสอบ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบคูกับบัตรประจําตัวประชาชน 
โดยบัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุและจะตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณชัดเจนท้ังรูปถายและตัวอักษร            
เพ่ือใชแสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแตไมสมบูรณชัดเจน แลวแตกรณี จะไมอนุญาตใหเขาสอบ  

/6.๑.๒  ผูเขาทดสอบ… 
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6.๑.๒ ผูเขาทดสอบตองแตงกายชุดวายน้ําสากล และใหเตรียมหนากากอนามัย (Mask) 
ใสมาดวยทุกคน 

6.1.๓ ขณะท่ีอยูระหวางการทดสอบ หามผูเขาทดสอบรายใด จับลู เกาะลู สาวลู           
วายขามลู เหยียบหรือเดินท่ีพ้ืนสระทดสอบ หรือเปนลักษณะของการดําน้ําในระยะยาวแทนการวายน้ํา 
หรือใหผูอื่นชวยเหลือ เชน เกาะ ผลัก พยุงตัว ดันหรือดึง หากมีกรณีดังกลาวขางตน จะถือวาเปนผูไมผาน                   
การทดสอบในกรณีที่ผูเขาทดสอบรายอื่นใหความชวยเหลือตามที่ระบุดังกลาวขางตน จะปรับเปนผูไมผาน        
การทดสอบเชนเดียวกัน 

6.1.๔ กรณีที่เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของสระวายน้ํา โยนทุนหรือหวงยางหรือ
วัสดุอื่นใหแลวผูเขาทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดท่ีเปนอาการทํานองเดียวกัน หรือมีการลงไป
ชวยเหลือของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของสระวายน้ํา จะถือวาเปนผูไมผานการทดสอบ 

6.1.๕ กําหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เปนไปตามที่กําหนดในผนวก ฉ.              
ทายประกาศน้ี 

6.2 ทดสอบสมรรถภาพทางรางกายในการวิ่ง ดังน้ี 
6.๒.๑ ในวันทดสอบ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบคูกับบัตรประจําตัวประชาชน 

โดยบัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุและจะตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณชัดเจนท้ังรูปถายและตัวอักษร            
เพ่ือใชแสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแตไมสมบูรณชัดเจน แลวแตกรณี จะไมอนุญาตใหเขาสอบ  

6.๒.๒ ผูเขาทดสอบตองแตงกาย เส้ือยืด กางเกงกีฬาขาส้ัน รองเทากีฬา และใหเตรียม
หนากากอนามัย (Mask) ใสมาดวยทุกคน 

6.2.๓ ขณะที่อยูระหวางการทดสอบ ผูเขาทดสอบจะตองอยูในลักษณะของการวิ่งเทานั้น 
หามผูเขาทดสอบ คลาน กล้ิงตัว และมวนตัว แทนการวิ่ง หรือจับ เกาะผูอื่น หรือลักษณะอื่นใด               
ที่เปนอาการทํานองเดียวกันนี้กับผูเขาทดสอบรายอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเสนทางหรือลัดเสนทาง                        
ตามที่กําหนดใหทดสอบ จะถือวาเปนผูไมผานการทดสอบ 

6.2.๔ กรณีที่ผูเขาทดสอบรายใดใหความชวยเหลือ เชน ผลัก พยุง ดัน ดึงหรือใหจับ
เกาะแกผูเขาทดสอบดวยกัน จะปรับเปนผูไมผานการทดสอบเชนเดียวกัน 

6.2.๕ กําหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เปนไปตามที่กําหนดในผนวก ฉ. 
ทายประกาศน้ี 

6.3  การทดสอบสมรรถภาพรางกายในการยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ และการวิ่ง (ระยะสั้น)  ดังน้ี 
6.3.1 ในวันทดสอบ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบคูกับบัตรประจําตัวประชาชน 

โดยบัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุและจะตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณชัดเจนท้ังรูปถายและตัวอักษร                               
เพ่ือใชแสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแตไมสมบูรณชัดเจน แลวแตกรณี จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

/6.3.2  ผูเขาทดสอบ... 



       ผนวก ช. 
 หนา 10 ใน 11 หนา 

ทายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค 4  ลงวันท่ี    25   พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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6.3.2 ผูเขาทดสอบตองแตงกาย เส้ือยืด กางเกงกีฬาขาส้ัน รองเทากีฬา และใหเตรียม

หนากากอนามัย (Mask) ใสมาดวยทุกคน 

6.3.3 ขณะที่อยูระหวางการทดสอบ ตองปฏิบัติตามที่คณะอนุกรรมการหรือเจาหนาที่

กําหนดในทุกขั้นตอน และหากไมเขาทดสอบตามลําดับท่ีกําหนดจะถือวาเปนผูไมผาน                  การ

ทดสอบ 

6.3.4 กรณีที่ผูเขาทดสอบรายใด จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใดที่เปนอาการทํานองเดียวกันนี้

กับผูเขาทดสอบรายอื่น หรือใหความชวยเหลือแกผูเขาทดสอบดวยกัน หรือมีกรณีเปลี่ยนตัวกัน                    

เขาทดสอบแทนกันจะปรับเปนผูไมผานการทดสอบเชนเดียวกัน 

6.3.5 กําหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบเปนไปตามที่กําหนดในผนวก ฉ. 

ทายประกาศน้ี 

6.3.6 ผูเขาทดสอบตามขอ 6.3 จะตองเขาทดสอบใหครบท้ัง 3 ประเภท หากเขาทดสอบ               

ไมครบจะถือวาเปนผูไมผานการทดสอบ 

7. ระเบียบการตรวจรางกายและทดสอบสุขภาพจิต 

7.1 ในวันตรวจรางกาย ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบคูกับบัตรประจําตัวประชาชน              

โดยบัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุและจะตองอยูในสภาพที่สมบูรณชัดเจน ทั้งรูปถายและตัวอักษร                  

เพ่ือใชแสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแตไมสมบูรณชัดเจน แลวแตกรณี จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

7.2 การแตงกายและการเตรียมส่ิงของที่เกี่ยวของในวันตรวจรางกายใหเปนไปตามทีก่าํหนด และ

ใหเตรียมหนากากอนามัย (Mask) ใสมาดวยทุกคน ทั้งในขั ้นตอนการตรวจรางกายและขั ้นตอน             

การทดสอบสุขภาพจิต 

7.3 ในขั้นตอนการเขารับการตรวจรางกายและการทดสอบสุขภาพจิต หามนํา โทรศัพทมือถือ       

หรือเครื่องมือ และอุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกสทุกประเภทไปเด็ดขาด หากตรวจพบทางคณะกรรมการแพทย 

โรงพยาบาลตํารวจ จะพิจารณาตัดสิทธิในการเขารับตรวจรางกายและการทดสอบสุขภาพจิต 

7.4 ใหไปเขารับการตรวจรางกายตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดในประกาศรายชื่อ

ผูสอบผานขอเขียนและใหเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ประกาศผลสอบขอเขียน) 

7.5 กรณีที่เคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคในผนวก ก. และ ข. ทายประกาศน้ี                    

มากอนและหายเปนปกติแลว ใหนําเอกสารหลักฐานประวัติและใบรับรองแพทยเกี่ยวกับการรักษาที่หายเปนปกติ

ดังกลาวมากอนวันเขาตรวจรางกาย แลวนํามาย่ืนในวันรายงานตัวเขาตรวจรางกาย เพ่ือใหผลการวินิจฉัย                        

การตรวจโรคหรืออาการตามที่กําหนดเปนไปโดยถูกตอง และเพ่ือเปนการรักษาสิทธิประโยชนของผูสมัครสอบ 

/8. ระเบียบ… 

 



       ผนวก ช. 
 หนา 11 ใน 11 หนา 

ทายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค 4  ลงวันท่ี    25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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8. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ 

8.1 ในวันสอบสัมภาษณทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบคูกับบัตรประจําตัวประชาชน   

โดยบัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุและจะตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณชัดเจนทั้งรูปถายและตัวอักษร                 

เพ่ือใชแสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแตไมสมบูรณชัดเจน แลวแตกรณี จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

8.2 การแตงกายของผูเขาสอบใหแตงกายสุภาพ โดยใหสวมเส้ือเชิ้ตแขนยาวกางเกงขายาว 

(หามกางเกงยีนส) และสวมรองเทาหุมสน และใหเตรียมหนากากอนามัย (Mask) ใสมาดวยทุกคน 

8.3 ตองมาเตรียมพรอมในการเขาสอบ ตามกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี โดยเครงครัด 

8.4 กรณีบัตรประจําตัวประชาชนสูญหายใหรีบติดตอกองอํานวยการการสอบสัมภาษณ             

กอนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณไมนอยกวาครึ่งชั่วโมง เพ่ือพิจารณาการใหสิทธิหรือตัดสิทธิในการเขาสอบ

สัมภาษณ แลวแตกรณี 
 

 

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

                                                   

ตรวจแลวถูกตอง 

     พลตาํรวจตร ี

    (  สุรศกัดิ ์   นาถวิล   ) 

                                       ผูบังคบัการศนูยฝกอบรมตาํรวจภูธรภาค 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก  ซ. 
แบบหนังสือรับรอง 

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

วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ.................... 

  ขาพเจา..............................................................................................................................
ตําแหนง................................................................สังกัด..............................................................................
เกี่ยวของเปน...............................................................................................................................................
กับผูสมัคร  ขอรับรองวาผูสมัครชื่อ.............................................................................................................
รหัสประจําตัวสอบ.....................................................................................ซึ่งสมัครคัดเลือกเขารับราชการ                
เปนขาราชการตํารวจ เพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ ตามประกาศตํารวจภูธรภาค 4 เปนผูมี  ความ
ประพฤติดี ไมเคยมีชื่อเสียงในทางเส่ือมเสีย และขอรับรองวาผูสมัครสอบมีวุฒิการศึกษา                 ตรง
ตามประกาศรับสมัครทุกประการ พรอมนี้ไดแนบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมหมดอายุ) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองมาดวยแลว 
 
     (ลงชื่อ)..........................................................ผูรับรอง 
      (.....................................................) 
     ตําแหนง........................................................ 
 
หมายเหตุ  ๑.  ผูรับรองผูสมัครตองเปนขาราชการประจําการ มียศตั้งแตรอยตํารวจเอก รอยเอก เรือเอก                
                   เรืออากาศเอก ขึ้นไป ขาราชการอัยการ ขาราชการตุลาการ ขาราชการพลเรือน 

ประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการระดับชํานาญการขึ้นไป                   

ประเภทอํานวยการหรือประเภทบริหารระดับตนขึ้นไป และตองรับผิดชอบขอความ  
                   ที่ตนรับรองนั้นทุกประการ 
              ๒.  ที่อยูของผูรับรองที่สามารถติดตอได 
  บานเลขที่....................หมู.............ถนน..............................ตรอก/ซอย............................. 
  ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต........................................................ 
  จังหวัด............................รหัสไปรษณีย........................โทร. ............................................. 

 ๓.  ใหส่ังพิมพในระบบอินเทอรเน็ต (รอบสอง) หรือพิมพตามแบบฟอรมนี้ และใหผูรับรอง          
เขียนดวยลายมือของตนเอง 

 

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

 

 



แบบบันทึกขอมูลบุคคล 

ผนวก  ฌ. 
 
 
 

       

รหัสประจําตัวสอบ.............................................. 

   เลขประจําตัวประชาชน   

ขอมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชพีหรือเทียบเทาเพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2564 

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

เขียนที่............................................. 
วันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ.................... 

เรียน  ผูดาํเนนิการคดัเลือก 
ตามท่ี ขาพเจาไดย่ืนใบสมัครคัดเลือกเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ เพ่ือบรรจุ                  

เปนนักเรียนนายสิบตํารวจ และขาพเจาขอแจงขอมูลประกอบใบสมัครเพ่ิมเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ            
และพ้ืนฐานความรูของขาพเจาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังตอไปนี้ 

๑.  ชื่อตัว..........................................................ชื่อสกุล..................................................... 
(หากเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล  ใหนําหลักฐานมาประกอบ) 
       ชื่อ – ชื่อสกุล  (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................... 
  ๒.  ชื่อเลน  ชื่อท่ีเคยใชอยูกอนเปล่ียน (ถามี)................................................................... 
  ๓.  สัญชาติปจจุบัน...........................................สัญชาติเมื่อเกิด........................................ 
ศาสนา......................................................................................................................................................... 

๔.  สมัครสอบหลักสูตร/ตําแหนง..................................................................................... 
  ๕.  หลักฐานทางทหาร...................................................................................................... 
  ๖.  ภูมิลําเนาตามทะเบียนบานเลขที่...............หมูที่..............ถนน.................................... 
ตรอก/ซอย....................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด...................................โทรศัพท........................................................................................................ 
       ภูมิลําเนาท่ีอาศัยในปจจุบันเลขที่...............หมูที่..............ถนน................................... 
ตรอก/ซอย....................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด...................................โทรศัพท........................................................................................................ 

หมายเหตุ   ๑.  ใหกรอกขอความใหครบทุกชอง  ในชองที่ประสงคไมกรอกขอมูลใหขดีเครือ่งหมาย ( - ) 
      ๒.  ในชองทีถ่ามวา เคยหรือไมเคย  ใหกรอกขอความวา “เคย” หรอื “ไมเคย” 
 

             

๑.  ผูสมัครจะตองกรอกขอมูล 

     ประกอบใบสมัครดวยลายมอื 

     ของตนเองและลงลายมือชื่อ         
     ตอหนาเจาหนาที ่
๒.  กอนยื่นขอมูลใบสมัครจะตอง                  
     ตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ             
     ใหครบถวนและถกูตอง 
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๗.  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมนี้        
รวม....................ฉบับ  คือ 

       สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการของบิดามารดา 

       และภรรยา 

       สําเนาทะเบียนสมรส  (ถามี) 

  ๘.  -  บิดา  (ผูใหกําเนดิ) 
       ชื่อเต็ม...................................ชื่อสกุล....................................ยังมีชีวิตอยู/ถึงแกกรรม 
ชื่อเดิม (ถามี)  ......................................................อาชีพ............................................................................. 
ตําแหนง................................................................สถานที่ทํางาน................................................................ 
ที่อยูปจจุบัน...................................................................................โทรศัพท................................................ 
เชื้อชาติ................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปจจุบัน.................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา................................................................................................
(ถามี)  ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………..…ผลคดี..................................................................... 
       -  มารดา  (ผูใหกําเนิด) 
       ชื่อเต็ม...................................ชื่อสกุล....................................ยังมีชีวิตอยู/ถึงแกกรรม 
ชื่อเดิม (ถามี)  ......................................................อาชีพ............................................................................. 
ตําแหนง.................................................................สถานที่ทํางาน............................................................... 
ที่อยูปจจุบัน.......................................................................................โทรศัพท............................................ 
เชื้อชาติ.................................สัญชาติเมื่อเกิด................................สัญชาติปจจุบัน..................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา................................................................................................
(ถามี)  ถูกดําเนินคดีในทองที่……………………………ผลคดี............................................................................ 
       -  ภรรยาหรือสามี 
       ชื่อเต็ม....................................ชื่อเดิม (ถามี)............................................................... 
ชื่อสกุลเดิม...........................................................ชื่อสกุลปจจุบัน............................................................... 
วัน เดือน ปเกิด....................................................ท่ีเกิด............................................................................... 
เชื้อชาติ.................................สัญชาติเมื่อเกิด................................สัญชาติปจจุบัน..................................... 
อาชีพ..........................................................ตําแหนง................................................................................... 
สถานที่ทํางาน............................................ที่อยูปจจุบัน.............................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่……………………………………ผลคดี..................................................................... 
จังหวัดที่สมรส............................................................................................................................................. 
การสมรสครั้งกอนของผูสมัครและคูสมรสอีกฝาย....................................................................................... 
หยา  เลิกราง............................................................................................................................................... 
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๙.  ประวตัิครอบครวัผูสมคัรสอบ 

       -  พ่ีนองรวมบดิา – มารดา 

       (๑)  ชื่อ.................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวของเปน.......................

อาชีพ......................................................................ตาํแหนง....................................................................... 

สถานที่ทาํงาน..................................................................................................................อายุ..................ป 

สัญชาต.ิ...................ที่อยูปจจุบัน................................................................................................................ 

เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพงขอหา....................................................................................................................

(ถามี)  ถูกดําเนินคดีในทองที่…………………………….ผลคดี............................................................................ 

       (๒)  ชื่อ.................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวของเปน.......................

อาชีพ.....................................................................ตาํแหนง........................................................................ 

สถานที่ทาํงาน..................................................................................................................อายุ..................ป 

สัญชาต.ิ...................ที่อยูปจจุบัน................................................................................................................ 

เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพงขอหา....................................................................................................................

(ถามี)  ถูกดําเนินคดีในทองที่……………………………ผลคดี............................................................................. 

       (3)  ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวของเปน.......................

อาชีพ....................................................................ตําแหนง......................................................................... 

สถานที่ทาํงาน..................................................................................................................อายุ..................ป 

สัญชาต.ิ...................ที่อยูปจจุบัน................................................................................................................ 

เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพงขอหา....................................................................................................................

(ถามี)  ถูกดําเนินคดีในทองที่……………………………ผลคดี............................................................................. 

       (4)  ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวของเปน.......................

อาชีพ....................................................................ตําแหนง......................................................................... 

สถานที่ทาํงาน..................................................................................................................อายุ..................ป 

สัญชาต.ิ...................ที่อยูปจจุบัน................................................................................................................ 

เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพงขอหา....................................................................................................................

(ถามี)  ถูกดําเนินคดีในทองที่……………………………ผลคดี............................................................................. 

       (5)  ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวของเปน.......................

อาชีพ....................................................................ตําแหนง......................................................................... 

สถานที่ทาํงาน..................................................................................................................อายุ..................ป 

สัญชาต.ิ...................ที่อยูปจจุบัน................................................................................................................ 

เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพงขอหา....................................................................................................................

(ถามี)  ถูกดําเนินคดีในทองที่…………………………….ผลคดี............................................................................ 
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       -  ญาต ิ (พ่ีนองของบดิาและมารดา) 

       (1)  ชื่อ.................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวของเปน.......................

อาชีพ.....................................................................ตาํแหนง........................................................................ 

สถานที่ทาํงาน..................................................................................................................อายุ..................ป 

สัญชาต.ิ...................ที่อยูปจจุบัน................................................................................................................ 

เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพงขอหา....................................................................................................................

(ถามี)  ถูกดําเนินคดีในทองที่…………………………….ผลคดี............................................................................ 

       (๒)  ชื่อ.................................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวของเปน......................

อาชีพ.....................................................................ตาํแหนง........................................................................ 

สถานที่ทาํงาน..................................................................................................................อายุ..................ป 

สัญชาต.ิ...................ที่อยูปจจุบัน................................................................................................................ 

เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพงขอหา....................................................................................................................

(ถามี)  ถูกดําเนินคดีในทองที่……………………………ผลคดี............................................................................. 

       (3)  ชื่อ................................ชื่อสกุล................................เกี่ยวของเปน......................

อาชีพ.....................................................................ตาํแหนง........................................................................ 

สถานที่ทาํงาน..................................................................................................................อายุ..................ป 

สัญชาต.ิ...................ที่อยูปจจุบัน................................................................................................................ 

เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพงขอหา....................................................................................................................

(ถามี)  ถูกดําเนินคดีในทองที่……………………………ผลคดี............................................................................. 

       (4)  ชื่อ................................ชื่อสกุล................................เกี่ยวของเปน......................

อาชีพ....................................................................ตําแหนง......................................................................... 

สถานที่ทาํงาน..................................................................................................................อายุ..................ป 

สัญชาต.ิ...................ที่อยูปจจุบัน................................................................................................................ 

เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพงขอหา....................................................................................................................

(ถามี)  ถูกดําเนินคดีในทองที่…………………………..ผลคด.ี............................................................................. 

       (5)  ชื่อ...............................ชื่อสกุล.................................เกี่ยวของเปน......................

อาชีพ...................................................................ตําแหนง.......................................................................... 

สถานที่ทาํงาน..................................................................................................................อายุ..................ป 

สัญชาต.ิ...................ที่อยูปจจุบัน................................................................................................................ 

เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพงขอหา....................................................................................................................

(ถามี)  ถูกดําเนินคดีในทองที่…………………………..ผลคด.ี............................................................................. 
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๑๐. บุคคลที่ติดตอดวยเสมอหรือใหการสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไมใช             

ผูรับรอง  ญาติ  ผูบังคับบญัชา หรือนายจาง) 

        (๑)  ชื่อ..............................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวของเปน........................

อาชีพ...................................................................ตําแหนง.......................................................................... 

สถานที่ทาํงาน............................................................................................................................................. 

        (๒)  ชื่อ..............................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวของเปน.......................

อาชีพ...................................................................ตําแหนง.......................................................................... 

สถานที่ทาํงาน............................................................................................................................................. 

 (๓)  ชื่อ.............................ชื่อสกุล.................................เกี่ยวของเปน......................

อาชีพ...................................................................ตําแหนง.......................................................................... 

สถานที่ทาํงาน............................................................................................................................................. 

๑๑.  การศึกษา 

         (๑)  จบมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียน....................................................................... 

เขา..............................ออก............................ผลการศึกษา……………………......…………………………………….. 

       (๒)  จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทาโรงเรียน................................................... 

เขา..............................ออก............................ผลการศึกษา……………………………………………………………….. 

       (๓)  จบอาชวีะศกึษา  สถานศึกษา.......................................................................... 

เขา..............................ออก............................ผลการศึกษา………………………………………....……………………. 

       (๔)  จบอุดมศึกษาหรอืเทียบเทา  สถานศึกษา........................................................ 

เขา..............................ออก............................ผลการศึกษา………………….……………………………………………. 

       (๕)  แขนงพิเศษอืน่ ๆ.............................................................................................. 

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

  ๑๒.  ปจจุบนัประกอบอาชพี...................................ตําแหนง............................................ 

สถานที่ทาํงาน............................................................................................................................................. 

ถนน.....................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต........................................ 

จังหวดั....................................................โทรศัพท....................................................................................... 

และไดรบัเงนิเดือน ..............................................................................................................................บาท   

ใครเปนหวัหนาหรือผูบงัคับบัญชา............................................................................................................... 

๑๓.  ประกอบการงานอื่น ๆ............................................................................................. 

สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................. 

ถนน.....................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต........................................ 

จังหวดั.................................โทรศัพท...................................รายได (ถามี).................................................. 
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๑๔.  ประวัติการรับราชการ หรือการทํางานท่ีผานมา (ถาเคยรับราชการ หรือทํางาน

มาแลวหลายแหง  ใหระบุทุกแหงตามลําดับกอนหลัง) 

         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม.................................................................................... 

ชนิดของงาน..........................................................เงนิเดอืน........................................................................ 

วัน  เดือน  ปท่ีเขารับราชการหรอืงานที่ทํา................................................................................................. 

ชื่อผูบังคบับญัชาหรือนายจาง...................................................................................................................... 

เหตุท่ีออก.................................................................................................................................................... 

  ๑๕.  ความรูพิเศษหรอืความสามารถพิเศษ....................................................................... 

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

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

  ๑๖. ถาทํางานในสํานักงานอื่นนอกจากงานราชการ เคยถูกกลาวหาวากระทําผิด                 

ในทางงานอยางใดหรือไม........................................................กี่ครั้ง.......................................................... 

เมื่อใด.........................................ถูกลงโทษหรือไมอยางไร.......................................................................... 

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

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

  ๑๗.  ถารับราชการ เคยถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 

ขาราชการหรือไม...........................กี่ครั้ง...............................เมื่อใด...........................................................

ถูกลงโทษหรือไมอยางไร............................................................................................................................. 

  ๑๘.  เคยถูกกลาวหาหรือถกูฟองวากระทาํผิดอาญาหรอืไม...................กีค่รั้ง.................. 

เรื่องอะไร......................................................................เมื่อใด..................................................................... 

ถูกลงโทษหรอืไมอยางไร.............................................................................................................................. 

(ถาหากไดรับการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอยางอื่นรวมท้ังฐานละเมิดอํานาจศาล        

ก็ใหระบุไดดวย) 

  ๑๙.  เคยถูกศาลส่ังพิทักษทรัพยตามพระราชบัญญัติลมละลายหรอืไม............................. 

เมื่อใด.......................................................................................................................................................... 

เหตุใดจึงไมตองคําพิพากษาใหลมละลาย.................................................................................................... 

  ๒๐.  เคยตองคําพิพากษาใหลมละลายหรือไม.................................................................. 

เมื่อใด....................................................พนคดแีลวหรือยัง.......................................................................... 

ถาพนแลวเมื่อใด.......................................................................................................................................... 

  ๒๑.  เคยถูกฟองรองในคดแีพงหรือไม....................................กี่เรื่อง................................ 

เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด................................................................... 

ศาลพิพากษาอยางไร................................................................................................................................... 

 



-7- 

๒๒.  เปนหรือเคยเปนหนี้สินผูใดจนไดชื่อวาเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวหรือไม..................... 
................................................................................................................................................................... 
  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยาเสพติดใหโทษประเภทใดหรือไม................................................ 
ถาเคยประเภทใด........................................................................................................................................ 
  ๒๔. เปนหรือเคยเปนสมาชิกในองคการหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบางหรือไม
..........................สถานท่ีตั้ง.......................................................................................................................... 
ออกจากองคการหรือสมาคมหรือสโมสรนั้นหรือไม  เมื่อใด  เพราะเหตุใด................................................. 
.................................................................................................................................................................
  ๒๕.  เปนหรือเคยเปนกรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่                 
ในพรรคการเมืองใดหรือไม..........................ชื่อพรรคการเมือง.................................................................... 
สถานที่ตั้ง.................................................................................................................................................... 
  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความท่ีกลาวขางตนนี้เปนความจริงทุกประการและมีคุณสมบัติ     
เฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 
 
 
      (ลงชื่อ) ......................................................ผูสมัคร 
                (...................................................) 
 

คําเตือน 
  ๑) ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ  ในขอมูลประกอบใบสมัคร
พรอมท้ังย่ืนและแสดงหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนทุกชอง  ในกรณี “ไมเคย” หรือ “ไมมี”             
ใหเขียนวา “ไมเคย” หรือ “ไมมี” หามใชการ  “   -    ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร
จะถูกตัดสิทธิในการเปนผูสอบได หากมีกรณีปลอมหรือใชหลักฐานปลอมไปแสดงตอเจาหนาท่ี                    
จะถูกดําเนินคดีอาญาจนถึงท่ีสุด 
  ๒) การปกปดขอเท็จจริงจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547                  
หรือ กฎ ก.ตร. วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗  
แลวแตกรณี 
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