
  

 

 
 
 

 

ประกาศตาํรวจภูธรภาค ๗ 
   เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบตัรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย      
        หรือประกาศนียบัตรวิชาชพีหรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจําการ    
       เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตาํรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๖ 

------------------------------------------- 
 ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ ตํารวจภูธรภาค ๗  ดําเนินการรับสมัครและ

คัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจําการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๖  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ประกอบกับข้อ ๒ (๑) วิธีการคัดเลือก และข้อ ๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจของ               
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗  กอปรกับอนุมัติสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  ท้ายหนังสือสํานักงาน
กําลังพล ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๑๖๑/๑๒๔๗๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และอนุมัติสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖  ท้ายหนังสือกองบัญชาการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๔.๕๒๑/๒๘ 
ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ให้ตํารวจภูธรภาค ๗ ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลภายนอก 
ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า และเป็น              
ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจําการ  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน               
จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบ ดังต่อไปนี้ 

                  ๑.  ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร 
                         ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวนตําแหน่ง           
ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม จํานวน ๒๖๔ อัตรา แยกเป็น 
  ๑ .๑  ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน  สายป้องกันปราบปราม  เ พ่ือทําหน้าที่             
ด้านการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๗  จํานวน ๖๔ อัตรา ใช้อักษรย่อ
ของสายสอบ กห 1 
  ๑ .๒  ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน  สายป้องกันปราบปราม  เ พ่ือทําหน้าที่             
ด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่  ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสันติบาล จํานวน ๒๐๐ 
อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ กห 2 

/๒. คุณสมบัติ… 
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 ๒.  คุณสมบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
                      ๒.๑  เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย และได้รับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองหนุน       
(เป็นทหารเกณฑ์) ที่เคยรับราชการในกองประจําการ โดยให้รวมถึงทหารกองหนุนที่จะปลดประจําการ             
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ด้วย   
  ๒.๒  ตามข้อ ๒.๑ ต้องเป็นผู้ที่หน่วยงานทหารต้นสังกัดเดิมขณะเป็นทหารเกณฑ์ของ
ผู้สมัครรับรองว่าระหว่างอยู่ในกองประจําการ หรือระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ที่มีวินัยดี ไม่มีประวัติการขาด
ราชการ หนีราชการ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ซึ่งรับรองโดยผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  ๒.๓  มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินย่ีสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ – วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘) 
  ๒.๔  ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร  
  ๒.๕   มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก  ก. และ ผนวก ข.ท้ายประกาศนี ้
  ๒.๖   มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งโดยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสําเร็จ การศึกษาและได้รับ
อนุมัติวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖) 
  ๒ .๗ คุณวุฒิการศึกษาที่ ใช้ในการสมัครคัดเลือกดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษา                
ที่คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) หรือที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรอง              
ไว้แล้ว และถ้ามีวุฒิสูงกว่าที่กําหนดจะนํามาเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
   สําหรับคุณวุฒิที่ไม่ชัดเจน เช่น ช่ือประกาศนียบัตรที่แตกต่างจากประกาศ       
รับสมัคร เพ่ือประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานกับสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเพื่อ
ขอเอกสารยืนยันว่า สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียน
ที่เรียนสําเร็จมาว่าเป็นไปตามที่กําหนด ตามข้อ ๒.๖ และ ๒.๗ 
  ๒.๘ พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบ
และไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  
 ๓.  วิธีการสมัคร ข้ันตอนการสมัคร  หน่วยรับสมัคร และกําหนดการที่ควรทราบ 
       ๓ .๑  วิ ธีการสมัคร  ตํารวจภูธรภาค  ๗ รับสมัครท า ง อ ิน เ ต อ ร ์เ น ็ต  เ ว ็บ ไ ซ ต์ 
www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖              
(ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ยกเว้น  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัคร  ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา  หน่วยที่รับผิดชอบดําเนินการ คือ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗ เลขที่ ๑๐๙  ถนนข้างวัง  
ตําบลพระปฐมเจดีย์  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๐๐๐   
 
 

/๓.๒  ข้ันตอน… 
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  ๓.๒ ข้ันตอนการสมัคร 
   ๓.๒.๑  อ่านและทําความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกและขั้นตอน          
การกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทําการกรอกใบสมัคร เนื่องจากผู้สมัครหนึ่งคนสามารถเข้าระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือสมัครได้เพียงครั้งเดียว โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ 
   ๓.๒.๒ การเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์  www.policeadmission.org  เพื่อเข้า
สมัครให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
    (๑)  เข้าระบบเพื่ออ่านประกาศรับสมัครให้เข้าใจในสาระสําคัญตามที่กําหนด
โดยเฉพาะในเรื่อง  ๑) คุณสมบัติต่างๆ ของผู้สมัคร  ๒) คุณวุฒิการศึกษา และให้เตรียมรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว 
ขนาด ๑ นิ้วเท่านั้น หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา (รูปถ่ายสมัครเข้าทํางาน) โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป เพื่อใช้ในการสแกนรูปในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร  กรณีรูปถ่าย
ไม่ถูกต้องตามกําหนดอาจถูกตัดสิทธิในการรับสมัครสอบ โดยให้อ่านและทําความเข้าใจให้ครบถ้วนทั้งหมด 
    (๒)  เข้าระบบกรอกข้อมูลการสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่องตามที่
กําหนด ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด  (    ) 
    (๓)  นําเฉพาะรูปถ่ายของผู้ที่จะสมัครสอบที่เตรียมไว้เข้าเครื่องสแกนเนอร์ 
(โดยไม่ต้องใช้กระดาษวางรองรูปในเครื่องสแกนเนอร์) เพื่อสแกนเข้าระบบไว้ในที่ที่กําหนด ตามแบบฟอร์ม
ข้อมูลการสมัคร รายละเอียดข้ันตอนการสแกนรูปถ่าย ให้ศึกษาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ ในหมวดการสแกนรูป 
    (๔)  ตรวจสอบข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง  
ครบถ้วน เนื่องจากเมื่อส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว จะแก้ไขข้อมูลการสมัครอีกไม่ได้      
จึงควรต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเอง 
    (๕)   สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินที่ธนาคาร ภายหลังดําเนินการเข้าระบบ              
ส่งข้อมูลการสมัครทันที 
    (๖ )  นําแบบฟอร์มการชําระเงิน  ไปชําระเงิน เฉพาะที่ เคาน์ เตอร์
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศภายใน  ๓  วันนับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม     
การชําระเงิน หากพ้นกําหนดอาจถูกพิจารณาการตัดสิทธิในการสมัคร  ทั้งนี้ผู้สมัครสอบทุกคนต้องชําระเงิน
แยกเป็นสองรายการ ดังนี้ ๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน  ๓๕๐ บาท  ๒) ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร จํานวน  ๓๐ บาท  โดยกําหนดให้ผู้ที่กรอกข้อมูลการสมัครใน ๓ วันสุดท้ายของ             
การรับสมัคร (วันที่ ๖, ๗ และ ๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖)  จะชําระเงินได้อย่างช้าที่สุดภายในเวลาที่
ธนาคารกรุงไทย  ปิดรับชําระเงิน ทุกสาขา ของวันที่ ๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ (วันปิดรับสมัคร)  ทั้งนี้ 
การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชําระเงินที่ธนาคารเรียบร้อย และได้ดําเนินการตามข้อ (๖)  
และ (๗)  ส่วนกําหนดเวลาในการสมัครสอบของผู้สมัครให้ถือ วัน เวลา ที่ชําระเงินที่ธนาคารเป็นเกณฑ์ 
   (๗)  หลังจากชําระเงินแล้ว  ๑ วัน (นับแต่วันชําระเงินที่ธนาคาร) ให้เข้าระบบ
อินเตอร์เน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชนเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ (ระบบจะออกรหัส
ประจําตัวสอบ ๙ หลักให้โดยอัตโนมัติ) (รายละเอียดรหัสประจําตัวสอบ ตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้)  โดยให้ใช้ 

/กระดาษ A4... 
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กระดาษ A4 สีขาว  ในการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ  โดยให้นําบัตรประจําตัวสอบ ไปใช้เป็นหลักฐาน    
ในการเข้าสอบข้อเขียนคู่กับบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ส่วนใบสมัคร   
ให้นํามายื่นภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง         
ในวันที่รายงานตัวย่ืนหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม โดยไม่ต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ มายังหน่วยรับสมัคร
ทั้งสิ้น 

                   (๘)  กรณีทําบัตรประจําตัวสอบสูญหาย (ก่อนสอบข้อเขียน) ให้เข้าระบบ
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มพิมพ์ใบสมัคร โดยกรอกเลขประจําตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ (ใช้กระดาษ A4 สีขาว) ออกมาเช่นเดียวกับตอนที่สมัคร         
ในครั้งแรกโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ในกรณีเข้าระบบอินเตอร์เน็ตและมีปัญหาไม่สามารถเข้าระบบการสมัครได้ 
หรือกรณีมีปัญหาด้านการเข้าระบบต่างๆ ให้เข้าเว็บไซต์ www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มสารพันปัญหา   
เพื่อศึกษาขั้นตอนดําเนินการหรืออ่านคําแนะนําและหากไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อทําการกรอกข้อมูล
การสมัครได้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของ บริษัทจันวาณิชย์ จํากัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๓๕ ๓๓๐๔, 
๐ ๒๖๓๕ ๓๓๒๐, ๐ ๒๖๓๕ ๓๓๕๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ –  ๑๗.๓๐ นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ส่วนกรณี      
ที่ไม่เข้าใจในสาระสําคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗  หมายเลขโทรศัพท์  
๐๓๔- ๒๔๒๗๕๓ หรือ ๐๘๑-๙๔๒๗๔๐๕ หรือ ๐๘๖-๓๓๖๒๓๕๕  

    การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเอง และรับรอง             
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔  ดังนั้น
หากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้นไม่ถูกต้องตามประกาศในการสมัครสอบ และอาจมี
ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา  

    การสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบรับทราบและเข้าใจในประกาศ
รับสมัครและผนวกท้ายประกาศ และถือว่าผู้สมัครได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครนี้ทุกประการ   

    ๓.๓  กําหนดการสําคัญที่ควรทราบ 
 ๓.๓.๑ ข้อแนะนําและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติในการสอบทางเว็บไซต์ 
www.policeadmission.org  และเว็บไซต์  www.school.police7.go.th 

       ๓.๓.๒  ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน สถานที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ      
ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ทางอินเตอร์ เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org  และเว็บไซต์ 
www.school.police7.go.th 
   ๓.๓.๓  สอบข้อเขียน  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๔.๐๐ ถึง 
๑๖.๓๐  นาฬิกา 
 

/๓.๓.๔  ประกาศรายชื่อ... 



-๕- 
 

   ๓.๓.๔  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง (รอบสอง) ในวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖  ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org  
และเว็บไซต์ www.school.police7.go.th  พร้อมกับแจ้งกําหนดการ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดต่างๆ 
เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
    ๑)  รายงานตัว ย่ืนหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม วัดขนาดร่างกาย  พิมพ์ลายนิ้วมือ
เพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตามที่กําหนด รายละเอียด ตามผนวก ง. ท้ายประกาศ 
    ๒)   ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  (ว่ายน้ํา – วิ่ง) 
    ๓)   ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 
    ๔)  สอบสัมภาษณ์ 
 ๓.๓.๕  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสํารอง ในวันที่ ๒๒ เมษายน   
พ.ศ.๒๕๕๖ ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org และเว็บไซต์ www.school.police7.go.th 

 ๔.  เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องสมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยกําหนดให้สมัครได้ตามประกาศรับสมัคร          
ของตํารวจภูธรภาค ๗ และสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงหนึ่งสายสอบและเพียงครั้งดียว และในหน่วยใด
หน่วยหนึ่งเท่านั้น (หน่วยรับสมัครสอบ มี กองบัญชาการตํารวจนครบาล, ตํารวจภูธรภาค ๗ และ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน)  จะเปลี่ยนสายสอบหรือหน่วยสอบ หรือข้อมูลใดๆ ภายหลังจาก
ส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้วไม่ได้ และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ             
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องศึกษาข้อมูลและทําความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกในแต่ละ
ขั้นตอนของการสมัครให้ชัดเจน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมและปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอนตาม
ประกาศนี้ก่อนการสมัครสอบ  ซึ่งผู ้สมัครต้องรับผิดชอบข้อความในใบสมัครและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติต่างๆ ตรงตามประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่เกิดการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มาดําเนินการ
ใดๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือมีคุณสมบัติต่างๆ หรือเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศรับสมัครกําหนด 
จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกสํารองแล้วแต่กรณี และหากมี
กรณีปลอมหรือใช้เอกสารปลอมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 ๕.  วิธีการคัดเลือก  
            ตํารวจภูธรภาค ๗ จะดําเนินการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความรู้
ความสามารถ และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามจํานวนที่ผู้ดําเนินการคัดเลือกกําหนด 
รายละเอียดวิธีการคัดเลือกตามที่กําหนดใน ผนวก จ. ท้ายประกาศนี้ 
 
 
 

             /๖.  เกณฑ์การตัดสิน... 
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 ๖.  เกณฑ์การตัดสิน การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้ เ ข้าทดสอบ          
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง   
       ๖.๑  เกณฑ์การตัดสินในการทดสอบความรู้ความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน  และ
การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยจะเรียงลําดับจาก
ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชา   
เรียงตามลําดับวิชาที่สอบในผนวก จ. ตั้งแต่ข้อ ๑.๑ จนถึง ๑.๕ เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนน
ในทุกวิชาเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ชําระเงินสมัครสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า โดยจะประกาศรายชื่อให้
เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายน้ํา – ว่ิง) ตรวจร่างกายและ
ทดสอบสุขภาพจิต  สอบสัมภาษณ์  ตามที่กําหนดแล้วแต่กรณี)  จํานวน ๓๙๖ คน แยกตามสายสอบ ดังนี้ 
   ๖.๖.๑  ผู้สมัครสอบตามข้อ ๑.๑ (กห  1)  จํานวน     ๙๖     อัตรา 
   ๖.๖.๒  ผู้สมัครสอบตามข้อ ๑.๒ (กห  2)  จํานวน     ๓๐๐   อัตรา 
  ในกรณีที่มี ผู้สอบผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือมีคุณสมบัติ           
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ครบตามจํานวนอัตราที่ประกาศรับสมัคร ผู้ดําเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความเหมาะสม
และอาจจะดําเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในลําดับถัดลงไปตามจํานวนที่ผู้ดําเนินการ
คัดเลือกกําหนด เพ่ือให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่งเพิ่มเติมก็ได้     

  ๖ .๒  การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่งเป็นไปตามที่ กําหนด ใน ผนวก จ.              
ท้ายประกาศนี ้ถ้าไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง ถือว่าสอบไม่ผ่าน 
 กรณีที่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
คัดเลือก เห็นว่าผู้เข้าสอบข้อเขียนรายใดมีพฤติการณ์อยู่ในข่ายต้องสงสัยส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบ
ข้อเขียน อาจถูกเรียกตัวมาทดสอบหรือดําเนินการโดยวิธีอื่นใด ตามที่เห็นสมควรภายหลังวันสอบข้อเขียนได้ 
และหากสรุปได้ว่าการเข้าสอบของผู้ใดเป็นไปโดยทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน 
หรือในกรณีที่ไม่มาเข้าทดสอบเพิ่มเติมตามกําหนด  จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้เข้าสอบและให้หมดสิทธิ       
ในการคัดเลือกครั้งนี้ โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

 ส่วนในกรณีที่มีการทุจริตการสอบหรือส่อไปในทางทุจริตการสอบ ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอน      
การสมัครสอบคัดเลือก  การสอบข้อเขียน  หรือในขั้นตอนอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกับการคัดเลือกนี้              
ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงานให้ผู้ดําเนินการคัดเลือกทราบ เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิก
การสอบครั้งนี้ทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาใดหรือการสอบขั้นตอนใดที่เกิดการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร โดยให้ผู้ดําเนินการคัดเลือกที่ได้รับมอบอํานาจจากสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ให้รายงานพร้อมมีความเห็นเสนอต่อ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เพ่ืออนุมัติหลักการให้
ยกเลิกการสอบแล้วแต่กรณี ทั้งนี้หากอนุมัติให้มีการยกเลิกการสอบ   ให้ผู้ดําเนินการคัดเลือกประกาศแจ้งให้
ผู้สมัครสอบทราบ 

 
             /๗. การประกาศรายชื่อ... 
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 ๗. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 
  ผู้ได้รับคัดเลือก จะต้องผ่านการทดสอบตามวิธีการคัดเลือกที่กําหนด ตามข้อ ๕ ทุกขั้นตอน
และเป็นผู้ที่มีผลการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่งตามที่กําหนดอยู่ในเกณฑ์ผ่าน โดยจะประกาศรายชื่อ     
ผู้ได้รับคัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ และจัดทําบัญชีรายชื่อ       
ผู้ได้รับคัดเลือก โดยเรียงลงมาตามลําดับจนครบตามจํานวนอัตราที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสายสอบ จํานวน    
๑ บัญชี และจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกสํารอง จํานวน ๑ บัญชี  ซึ่งจะใช้บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกสํารอง             
ในการรับสมัครและคัดเลือกครั้งนี้ครั้งคราวเดียว 
  ทั้งนี้ คําวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกถือเป็นที่สุด 

 ๘.   เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง 
  ๘.๑   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้ได้รับคัดเลือกที่เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐ หากสอบได้จะต้องลาออกจากหน่วยงานสังกัดเดิม เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตํารวจ โดยจะ
เรียกร้องสิทธิใดๆ เป็นพิเศษมิได้ 
  ๘.๒   การบรรจุและแต่งตั้ง การเลือกตําแหน่ง และการรบัอัตราเงินเดือน 
   ๘.๒.๑ การเลือกตําแหน่ง จะให้ผู้ได้รับคัดเลือกเรียงตามลําดับที่สอบได้ในแต่ละ   
สายสอบ (ตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒) เข้าเลือกตําแหน่งตามบัญชีตําแหน่งในหน่วยงานที่เลือกสมัครสอบไว้              
โดยกําหนดให้ผู้ได้รับคัดเลือกตามข้อ ๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย และ       
ให้ผู้ได้รับคัดเลือกตามข้อ ๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ หรือเป็นไปตามที่
สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด 
   ๘.๒.๒ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน 
ยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ในหน่วยงานที่เลือกตําแหน่งไว้ตามข้อ ๘.๒.๑  
สําหรับผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า จะได้รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.๑ ข้ัน ๑๐.๕  (๗,๖๓๐ บาท) 
และสําหรับผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.๑ ข้ัน ๘ 
(๖,๘๐๐ บาท) 
  ๘.๓  ผู้ได้รับคัดเลือก เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่เลือกไว้แล้วจะต้องเข้ารับ
การฝึกอบรมตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือหน่วยงานต้นสังกัดกําหนด และเมื่อสําเร็จการฝึกอบรมจึงจะมี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งได้ 
  ๘.๔  กรณีมีผู้สละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งหรือไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและ
แต่งตั้งตามระยะเวลาที่ผู้ดําเนินการคัดเลือกกําหนด ภายหลังจากที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือกหรือ
สํารอง  หรือในกรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งหรือกรณีอื่นใดไม่ครบถ้วน   
ตรงตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัครหรือกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจะเลื่อนผู้ที่สอบได้ในลําดับ
สํารองตามลําดับมาทดแทนจนครบจํานวน และเมื่อมีคําสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจแล้ว ยังมี      
ผู้สละสิทธิหรือมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อีกแล้วแต่กรณี  จะไม่เลื่อนผู้ได้รับคัดเลือกในลําดับสํารอง            
มาทดแทนอีก และถือเป็นการเสร็จสิ้นการคัดเลือกในครั้งนี้ 

                  /๘.๕  หากปรากฏภายหลัง... 



-๘- 

  ๘.๕  หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ได้รับคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งหรือกรณีอื่นใดไม่ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครหรือไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งไปแล้วจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยต้นสังกัด 

 ๙.  ข้อปฏิบัติ 
  ๙.๑  ตํารวจภูธรภาค ๗  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดําเนินการคัดเลือกในรูปคณะกรรมการ 
โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม ขั้นตอนการดําเนินการสอบได้กําหนดไว้
อย่างรัดกุม ไม่มีผู้ใดสามารถให้ความช่วยเหลือให้สอบได้ อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถ
ช่วยเหลือให้สอบได้ หากพบเห็นการกระทําที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือทราบว่ามีผู้ใดกระทําการทุจริตดังกล่าว 
ให้รีบแจ้ง ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗  ทราบโดยด่วนที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔- ๒๔๒๗๕๓ หรือ             
๐๘๑-๙๔๒๗๔๐๕  หรือ  ๐๘๖-๓๓๖๒๓๕๕  เพื่อจะได้ดําเนินการตามระเบียบและกฎหมาย 

  ส่วนกรณีที่มีเหตุสงสัยหรือจะปรึกษาหรือเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดําเนินการรับสมัคร
คัดเลือกครั้งนี้ ให้ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗  หมายเลขโทรศัพท์ 
๐๓๔- ๒๔๒๗๕๓ หรือ ผู้กํากับการ ฝ่ายอํานวยการ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๗  หมายเลขโทรศัพท์  
๐๘๖-๓๓๖๒๓๕๕  หรือ  ๐๘๖-๔๑๖๙๒๘๘ 

   ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกที่ทุจริตการสอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบ             
จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการตํารวจหรือเข้ารับราชการอื่นใดได้อีกตลอดไป 
    ๙.๒  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน  ตามผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี้ และหากตรวจพบ  
ว่ามีผู้ทุจริตหรือได้ปฏิบัติผิดไปจากระเบียบฯ นี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามจะถือว่าสอบไม่ผ่านทุกข้ันตอน 
และจะดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน 
   ๙.๓  ด้วยปรากฏว่าในการสอบข้อเขียนครั้งที่ผ่านมา มีผู้ระบายรหัสชุดข้อสอบในกระดาษ 
คําตอบผิดพลาดเป็นจํานวนมาก ทําให้เสียสิทธิในการสอบ จึงให้ระมัดระวังและตรวจสอบการระบายรหัส    
ชุดข้อสอบให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างใน ผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี้ 
   ๙.๔   ตํารวจภูธรภาค ๗  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิที่จะประกาศแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการยกเลิกประกาศขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
หรือทั้งหมดในระหว่างการดําเนินการคัดเลือกครั้งนี้ได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความจําเป็นหรือ
เป็นไปตามที่ผู้ดําเนินการคัดเลือกกําหนด 
 ๙.๕ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตามและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศหรือ
ข้อกําหนดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของของตํารวจภูธรภาค ๗  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กําหนด  โดยจะประกาศ
หรือแจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์ www.policeadmission.org และเว็บไซต์ www.school.police7.go.th  รวมทั้ง  
จะปิดประกาศฯ ไว้บริเวณสถานที่ ตามข้อ ๓.๑ โดยผู้สมัครจะอ้างว่าไม่ทราบประกาศฯ ในภายหลังมิได้  
 

              /สําหรับผู้สมัครคัดเลือก... 



-๙- 

 สําหรับผู้สมัครคัดเลือกที่ประสงค์จะตรวจสอบผลการสอบในขั้นตอนใด   ให้ย่ืนคําขอ       
เพ่ือขอทราบผลการสอบได้ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศผลการสอบในแต่ละขั้นตอน เป็นต้นไป 
 กรณีที่มี ผู้สมัครคัดเลือกหรือผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้ง ประกาศรับสมัคร             
ให้ย่ืนคําอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้ที่ ตํารวจภูธรภาค ๗ ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป             
หากพ้นกําหนดไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าว ถือว่ายอมรับในข้อกําหนด             
และเงื่อนไขทุกประการตามที่ระบุในประกาศรับสมัครฉบับนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘    มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
                                 พลตํารวจโท 

                           ( หาญพล   นิตย์วิบูลย์ ) 
                                                                     ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ 
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ผนวก ก. 
  หน้า ๑ ใน ๑ หน้า 

ท้ายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค ๗  ลงวนัที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 
-------------------------------------------- 

ผู้สมคัรสอบทีจ่ะได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด  ดังนี้ 
 ๑.   มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 ๒.   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข 
 ๓.   ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๔.   ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง 
 ๕.   ไม่ เ ป็นผู้ อยู่ ในระหว่างถูกสั่ งพักราชการ  หรือถูกสั่ ง ให้ออกจากราชการไว้ ก่อนตาม
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น 
 ๖.   ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 ๗.   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๘.   ไม่ เป็นผู ้ เ คยต้อ งรับ โทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที ่ส ุด ให้จําคุก  เ ว้นแต่เป็น โทษ
สําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๙.  ไม ่เ ป ็นผู ้ เ คยถ ูกล ง โทษ ให้ออก  หรือปลดออก  หรือ ไล่ออกจากรัฐ ว ิส าหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ๑๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติตํารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  หรือกฎหมายอื่น 
  ๑๑.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๗  หรือกฎหมายอื่น       
 ๑๒. ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 ๑๓. ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖)  
 ๑๔. ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี 
 ๑๕. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น  ไฝ  ปาน  รอยสกั  หูด  หรือซีสต์  ที่ส่วนต่างๆ  ของร่างกาย    
ซึ่งมีขนาดใหญห่รือมาก 

  ๑๖. ไม่เป็นโรคหรืออาการใด  ตามผนวก ข.  ทา้ยประกาศนี้ 
หมายเหตุ      ๑.  ผลการตรวจของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจวินิจฉัยเป็นที่สุด 

๒.  กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อมาตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาจะต้องชําระเงิน
ตามที่ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกําหนด เป็นเงินจํานวน ๑๐๐ บาท  และกรณีมีสิทธิเข้ารับการตรวจ
ร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต จะต้องชําระเงินตามที่ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกําหนด เป็นเงิน
จํานวน  ๑,๘๐๐  บาท โดยทั้งสองกรณีจะไม่มีสิทธิเรียกเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 

   --------------------------------- 
ตรวจแล้วถูกต้อง 

                  พล.ต.ต. 
        ( วิศิษฐ ์ โสมินทุ ) 

  ผบก.ศฝร.ภ.๗ 



ผนวก ข. 

หน้า ๑ ใน ๖ หน้า 
ท้ายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค ๗  ลงวนัที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

-------------------------------------------- 
๑.  ร่างกายผดิปกติ  หรือพิกลรูป  หรือพกิาร 
 ๑.๑  ศีรษะและหน้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด 
 ๑.๒  รูปวิปริตต่าง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปากหรือจมูก เช่น ปากหรือจมูกแหว่ง   
                 ริมฝีปากแบะ เชิด หรือหุบไม่ลงจนน่าเกลียด 
 ๑.๓  ซอกคอหรือซอกรักแรติ้ดกัน 
  - การขยับของคอหรือไหล่ หากเปน็น้อยขยับได้ปกติ ให้ถือว่า ผ่าน  
  - หากเป็นมาก เห็นชัดเจนและขยับได้ไม่เต็มที่ ก้ม เงย หมุนเอียงคอ ขยับไหล่ยกได้ไม่สุด 
เกาหลงัได้ไม่ถึงกลางหลัง ให้ถือว่า ไม่ผ่าน 
 ๑.๔  แขนขา 
  ๑.๔.๑  ยาวไมเ่ท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน 
   - ขายาวไม่เทา่กัน ห่างกนัเกิน ๒ เซนตเิมตรและเดนิกะเผลกชัด วัดโดยนอนวัดจาก
สะดือไปยังตาตุ่มทั้ง ๒ ข้าง ต้องนอนตัวตรงไม่บิดเอียง 
   - แขนยาวไม่เท่ากัน ห่างกนัเกิน ๓ เซนติเมตร 
  ๑.๔.๒  โค้งเขา้หรือโค้งออก 
   - เขา่โค้งออก เข่าโกง ประมาณความกว้าง ๔ นิ้วมือ ยืนตรง ฝา่มือ ๔ นิ้ว สอดผ่านได้ 
(๗ – ๘ เซนตเิมตร) 
   - เข่าชิด ปลายเท้าจะห่าง (Valgus Knee) หากห่างกันเกิน ๔ นิ้วมือ ที่ตาตุ่ม 
   - แขนคอก (Cubitus Varus) 
  ๑.๔.๓  บิดเก 
 ๑.๕  มือหรือเท้า 
  ๑.๕.๑  บิดเก 
   - โดยดูจากการทํางานของมือและเทา้ มือกําแบ กระดกข้อมือ ทําวันทยหัตถ์ไม่ได้ 
  ๑.๕.๒  นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน 
  ๑.๕.๓  นิ้วมือหรือนิ้วเท้า มีจาํนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ 
  ๑.๕.๔  นิ้วบิดเกและทํางานไม่ถนัด 
  ๑.๕.๕  ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน 
  ๑.๕.๖  มือหรอืเท้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด 
   - กรณีเท้าแป เดินแบะอยา่งหนึ่ง และเท้าแบนไม่มีอุ้งเทา้ ซึ่งทั้งหมดนี ้ไม่ผ่าน 

 

 

/๒.  กระดูก… 

 



ผนวก ข. 

หน้า ๒ ใน ๖ หน้า 
ท้ายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค ๗  ลงวนัที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

๒.  กระดูกและกล้ามเนื้อ 
 ๒.๑  ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทําให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้ 
 ๒.๒  ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ  
 ๒.๓  ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
 ๒.๔  คอเอียงหรือแข็งทื่อ  เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนือ้พิการ 
 ๒.๕  กระดูกสนัหลังคด  หรอืโกง หรือแอ่น 
  - Scoliosis ใช้การยืน ก้มตวั ให้ลําตัวขนานกับพืน้ แลว้ดูว่าหลังบิดนูนขึน้ผิดปกตหิรือไม่ 
  - กรณีเอกซเรย์ หากพบ Scoliosis ให้ถือว่า ไม่ผ่าน 
 ๒.๖  เท้าปุก  ( CLUB  FOOT ) 
 ๒.๗  กระดูกอักเสบ ( OSTEOMYELITIS ) 
 ๒.๘  กระดูกหกั  ต่อไม่ติด  หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป 
 ๒.๙  กล้ามเนือ้ส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ 

๓.  ผิวหนงั 
 ๓.๑  โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อ่ืน 
 ๓.๒  แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา 
 ๓.๓  เนื้องอก (NEOPLASM)  ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางต้ังแต่ห้าเซนติเมตรขึ้นไป 
 ๓.๔  คนเผือก 
  - กรณีปานแดงหรือปานดํา ตามส่วนตา่ง ๆ ของร่างกายทุกส่วนที่มีขนาดเกนิ ๑๖ ตารางเซนตเิมตร 
๔.  ตา หู คอ จมูก 
 ๔.๑  ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด 
 ๔.๒  ต้อกระจก 
 ๔.๓  แผลเป็นที่ตาหรือกระจกตาดําขุ่น  จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า 
 ๔.๔  ลูกตาสั่น 
 ๔.๕  หนังตาตก  หรือหนังตาม้วนออกนอก  หรือหนังตาม้วนเข้าใน 
 ๔.๖  หนังตาแหว่งจนเสียรูป 
 ๔.๗  หนังตาปิดไม่สนิท 
 ๔.๘  ถุงน้ําตาอักเสบเรื้อรัง 
 ๔.๙  ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาดําเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร 
 ๔.๑๐  ตาโปนจนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด 
 
 

/๔.๑๑  ต้อหิน… 



ผนวก ข. 

หน้า ๓ ใน ๖ หน้า 
ท้ายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค ๗  ลงวนัที่   ๑๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

 ๔.๑๑  ต้อหิน 
 ๔.๑๒  ช่องหนังตา  (PALPEBRAL  FISSURE)  กว้างไมเ่ท่ากันจนดูน่าเกลียด 
 ๔.๑๓  เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกทั้งหมด 
 ๔.๑๔  หูหนวกหรือไม่ได้ยินตามปกติพิกัด 
 ๔.๑๕  แก้วหทูะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง 
 ๔.๑๖  หูน้ําหนวกมีหนองเรื้อรัง 
๕.  ฟัน 
 ๕.๑  ฟันผมุากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 ๕.๒  มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซี ่
 ๕.๓  ไมม่ีฟันเกินกว่าห้าซี่  เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว 
 ๕.๔  เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน 
 ๕.๕  การขบฟนัผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเคี้ยวอาหารหรือทําให้รูปลกัษณ์ของใบหน้า 

       เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด 
๖.  ระบบหัวใจและหลอดเลอืด 
 ๖.๑  หัวใจเตน้เร็วกว่าหนึ่งร้อยสิบครั้งต่อนาท ี หรือช้ากว่าสี่สบิห้าครั้งต่อนาที  หรอืม ีเอ.วี.บล้อค      
                   ( A.V.BLOCK )  หรือเต้นผิดปกติชนิดเอเทรียลไฟบริลเลชั่น  หรือเอเทรียลฟลัตเตอร์ 
 ๖.๒  ความดันเลือดสูงกว่า  ๑๔๐/๙๐  มิลลิเมตรปรอท 
 ๖.๓  ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ 
 ๖.๔  หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ 
 ๖.๕  หัวใจพิการแต่กําเนิด 
 ๖.๖  หัวใจวายและมีเลือดคัง่ 
 ๖.๗  เสียงของหัวใจ  ( รั่ว/ตีบ )  ผิดปกติ  ( ORGANIC MURMUR ) 
 ๖.๘  อนิวริซมึของหลอดเลือดใหญ ่
 ๖.๙  หลอดเลอืดดําขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ  ขา  หรือแขน  ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด 
๗.  ระบบหายใจ 
 ๗.๑  หลอดลมอักเสบเรื้อรัง 
 ๗.๒  ถุงลมโป่งพอง 
 ๗.๓  มีน้ํา  หรอืหนอง  หรือลม  ในช่องเยื่อหุ้มปอด 
 ๗.๔  วัณโรคปอดในระยะอันตราย 
  - พบความผิดปกติของภาพรังสีปอดทุกระยะ 
 

/๗.๕  โรคหืด… 



ผนวก ข. 

หน้า ๔ ใน ๖ หน้า 
ท้ายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค ๗  ลงวนัที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

 ๗.๕  โรคหืด 
 ๗.๖  ปอดอักเสบ 
  - ผลภาพรังสทีรวงอกผิดปกติ ให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ 
๘.  ระบบทางเดินอาหาร 
 ๘.๑  ตับหรือม้ามโต  ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคลํา 
 ๘.๒  ตับแข็ง 
 ๘.๓  ฝีที่ตับ 
 ๘.๔  ดีซ่าน 
 ๘.๕  ท้องมาน 
 ๘.๖  รแูผลเรือ้รังจากฟีสตูลา  หรือไซนสัทีผ่นังหน้าท้อง 
 ๘.๗  ไส้เลื่อนทุกชนิด 
 ๘.๘  ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด 
 ๘.๙  ทวารหนักอักเสบ  หรือส่วนสุดท้ายของลําไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก 
 ๘.๑๐ ฝคีัณฑสูตร 
๙.  ระบบทางเดินปสัสาวะ  อวัยวะสืบพันธุ์  รวมทั้งกามโรค 
 ๙.๑  ไตหรือกรวยไต  อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง 
  - ผลการตรวจปัสสาวะมีไขข่าว (ALBUMIN) หรือน้ําตาล 
 ๙.๒  นิ่วที่ไตหรือท่อไต 
 ๙.๓  องคชาติถูกตัดหรือขาด 
 ๙.๔  ถุงน้ําที่ลกูอัณฑะ 
 ๙.๕  ลูกอัณฑะอักเสบ  หรือท่ออสุจิอักเสบ 
 ๙.๖  กามโรค 
 ๙.๗  กะเทย  ( HERMAPHRODISM ) 
 ๙.๘  ฝังมุกที่อวัยวะเพศ 
  - ให้รวมถึงฉีดหรือทําสิ่งผิดธรรมชาติที่อวัยวะเพศ 
  - ให้รวมถึงการฉีดสารน้าํมันหรือสารสงัเคราะห์อืน่ใด เขา้ไปในอวัยวะอื่นใดในร่างกาย 
 ๙.๙  หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ 
  - ยกเว้น จะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว 
 ๙.๑๐ ลกูอัณฑะไม่ลงถุง  ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว 
 
 

/๑๐. ระบบจติ… 



ผนวก ข. 

หน้า ๕ ใน ๖ หน้า 
ท้ายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค ๗  ลงวนัที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

๑๐. ระบบจิตประสาท 
 ๑๐.๑  โรคจิต  ( PSYCHOSIS )  ทุกประเภท 
 ๑๐.๒  โรคประสาทอย่างรุนแรง 
 ๑๐.๓  เป็นใบ ้หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่าง 
 ๑๐.๔  ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม 
 ๑๐.๕  อัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ 
 ๑๐.๖  โรคลมชัก  ( EPILEPSY ) 
๑๑.  เบ็ดเตลด็ 
 ๑๑.๑  โรคคอหอยพอกเป็นพิษ  ( THYROTOXICOSIS ) 
  - ให้ใช้การตรวจทางคลินิกและประวัติการรักษา โดยไม่จําเปน็ต้องเจาะ Thyroid Function 
Test  เว้นแตห่ากอาการไมค่รบ ให้ยืนยนัผลการวนิิจฉยัด้วยการเจาะ Thyroid Function Test ได้ 
 ๑๑.๒  โรคเก๊าท์ 
 ๑๑.๓  โรคอ้วนพีจากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ  ( MYXEDEMA ) 
  - รวมถึงเต้านมผดิปกติในผูช้าย (Gynecomastia)  และความผิดปกติต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากความ
ผิดปกติทางฮอร์โมนทางรา่งกาย 
 ๑๑.๔  เบาหวาน 
 ๑๑.๕  ร่างกายโตผิดปกติ  ( ACROMEGALY ) 
 ๑๑.๖  โรคอ้วนพี ( OBESITY )  ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย  ( BODY MASS INDEX )   

 ต้ังแต่สามสิบห้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป 
๑๑.๗  โรคของเลือด  และอวัยวะก่อกําเนิดเลือด  ( DISEASES OF BLOOD AND BLOOD  
         FORMING ORGANS )  ผิดปกติอย่างถาวร  และอาจเป็นอันตราย 
 - โรคโลหิตจาง (Anemia) มีฮีโมโกลบินนอ้ยกว่า ๙ g / dl ในผู้หญิงและน้อยกว่า ๑๐ g / dl 
ในผูช้าย และ/หรือ 
 - ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง ( CBC) พบความผิดปกติของลักษณะเม็ดเลือดแดง 
(Abnormal Red Blood Cell Morphology) ขนาดของเม็ดเลือดแดง (MCV) น้อยกว่า ๖๐ fl  ทั้งนี้
ให้อยู่ในการวนิิจฉัยของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ 
๑๑.๘  โรคติดเชื้อ  หรือโรคเกิดจากปาราสิต 

 ๑๑.๘.๑  โรคเรื้อน  ( LEPROSY ) 
 ๑๑.๘.๒  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 ๑๑.๘.๓  โรคคุดทะราด  หรอืรองพื้น  ( YAWS ) 
 

/๑๑.๘.๔  โรคติด… 



ผนวก ข. 

หน้า ๖ ใน ๖ หน้า 
ท้ายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค ๗  ลงวนัที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

 ๑๑.๘.๔  โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง  ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
 ๑๑.๘.๕  โรคเอดส์ 

 ๑๑.๙  เนื้องอก 
         ๑๑.๙.๑  เนื้องอกไมร่้ายที่มีขนาดใหญ ่
         ๑๑.๙.๒  เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด 
๑๒.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
๑๓.  โรคพิษสรุาเรื้อรัง 
๑๔.  โรคหรืออาการอื่นใด  ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจเห็นว่าไม่ควรเป็น             
       ข้าราชการตํารวจ 

หมายเหตุ ๑. โรคหรืออาการดังกล่าวตาม ผนวก ข. ข้อ ๑ – ๑๔  และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเป็นไป 
  ตามที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ เป็นผู้กําหนด 
 ๒.   การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจผู้ที่ไม่เป็นโรคหรือ 
       อาการตามที่กําหนดไว้ ถือว่าผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กําหนดไว้ถือว่าไม่ผ่าน  
      และผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด 
 ๓.  คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจไม่รับผลการตรวจจากสถาบันการแพทย์ 
   อื่นใดและไม่รับผลการตรวจใดๆ ในวันและเวลานอกเหนือจากที่ท้ายประกาศ     

                     ตํารวจภูธรภาค ๗   
  

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 

            พล.ต.ต. 
( วิศิษฐ์  โสมินทุ ) 
ผบก.ศฝร.ภ.๗ 
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ผนวก ค. 
 หน้า ๑ ใน  ๑ หน้า 

ท้ายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค ๗  ลงวนัที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

รายละเอียดการให้รหัสประจําตัวสอบแกผู่้สมคัรสอบ 
 

รหัสประจําตัวสอบ ๙ หลัก แยกเป็น เลข ๒ หลักแรก คอื หน่วยสอบ  เลขหลักที่ ๓ – ๔ คือ รหัสสายสอบ  และ 
เลข ๕ หลักหลัง คือ จํานวนผูส้มัครสอบ 

 

ตัวอย่าง รหัสประจาํตัวสอบ    

  

                                           หน่วยสอบ ภ.๗                  
                                       สายสอบ กห.1 (เพศชาย)      

                                                 จํานวนผู้สมคัรสอบ  

 

    

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

 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

            พล.ต.ต. 
  ( วิศิษฐ์   โสมินทุ ) 

  ผบก.ศฝร.ภ.๗ 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ง. 
 หน้า ๑ ใน ๒ หน้า 

ท้ายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค ๗  ลงวนัที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

-------------------------------------------- 
การยื่นหลักฐานเอกสาร  

เอกสารฉบับจริงและหลักฐานต่างๆ ที่ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและ ให้เข้าทดสอบ    
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (รอบสอง) ต้องนํามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่  ดังนี้ 

 ๑.  ใบสมัคร (สั่งพิมพ์แบบใบสมัครตนเองจากระบบอินเตอร์เน็ต) ในการรับสมัครและคัดเลือก             
ตามประกาศนี้ และลงลายมือชื่อในช่องที่กําหนด (ฉบับจริง) 
 ๒.  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒) ที่ไม่หมดอายุพร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ 
 ๓.  ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ทางราชการออกให้    
พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ  หรือ 
 ๔.  ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยต้องมีข้อความระบุการสําเร็จ
การศึกษา และวันที่ที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ 
 ๕.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสําเนา จาํนวน ๓ ฉบับ และหากเป็นภาษาต่างประเทศ
ให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่สําเร็จก็ได้ เพื่อยื่นเพิ่มเติม  พร้อมสําเนาจํานวน ๓ ฉบับ 

 ๖. หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ  ดังนี้  
       ๖ .๑   ผู้ที่ เป็นทหารกองหนุนที่ รับราชการหรือ เคยรับราชการในกองประจําการ              
(ทหารเกณฑ์) ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ พร้อมสําเนาจํานวน ๓ ฉบับ 
    ๖.๑.๑ หนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจําตัวทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับหนังสือสําคัญ สด.๘    
    ๖ .๑ .๒ หลักฐานอื่นที่แสดงถึงการจะปลดจากกองประจําการ (ทหารเกณฑ์)              
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ 
  ๗. หนังสือรบัรองความประพฤติว่าระหว่างอยู่ในกองประจําการ หรอืระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ที่มี
วินัยดี ไม่มีประวัติการขาดราชการ หนีราชการ ไม่เป็นผู้มคีวามประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไมม่ี
ประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งต้องรับรองโดยผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามผนวก ช.  
จํานวน ๑ ฉบับ (เข้าระบบอินเทอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบ) และสําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับรอง  จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๘.  หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ช่ือสกุล เป็นต้น พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ 
 ๙.  แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้ายประกาศรับสมัคร) 
เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเอง  ตามผนวก ซ.   
 หลักฐานตามข้อ ๒ – ๖ และข้อ ๘  ต้องนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงให้ครบถ้วน ทั้งนี้ สําเนา
หลักฐานทุกฉบับที่นํามายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อไว้ 
สําหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทนัที หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ  
 
 

/สาํหรับ . . .  



 ผนวก ง. 
 หน้า ๒ ใน ๒ หน้า 

ท้ายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค ๗  ลงวนัที่  ๑๘   มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

 สําหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผู้สมัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่  ถือเป็นเอกสิทธิของตํารวจภูธรภาค ๗   
ที่จะดําเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร 

 ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่นําหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดหรือ       
ย่ืนไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 กําหนดการยื่นหลักฐานเพิ่มเติม จะประกาศพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน   
และให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐาน
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่มาย่ืน
หลักฐานตามวัน เวลา หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกได้สํารอง
แล้วแต่กรณี และหากมีการตรวจพบว่ามีการนําเอกสารปลอมมายื่นต่อเจ้าหน้าที่    จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
จนถึงที่สุด 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 

            พล.ต.ต. 
 ( วิศิษฐ์   โสมินทุ ) 

 ผบก.ศฝร.ภ.๗ 
ตรวจร่าง 
พ.ต.อ.   ผกก.ฝอ.ศฝร.ฯ  /ต.ค./2555 
พ.ต.ท.   รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ฯ /ต.ค./ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก จ. 

 หน้า  ๑  ใน   ๒  หน้า 
ท้ายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค ๗  ลงวนัที่  ๑๘   มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

-------------------------------------------- 
วิธีการคัดเลือก 

๑.  การสอบขอ้เขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลอืก จํานวน ๑๒๐ ข้อ ๑๒๐       

     คะแนน ใช้เวลาทําข้อสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที  มีรายละเอียดวิชาที่สอบ  ดังนี ้

 ๑.๑  ความสามารถทั่วไป      จํานวน  ๒๕  ข้อ 
        ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจหรือทางอื่น

ที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว  อุปมาอุปไมย  การประยุกต์  วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง               

การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรม การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ เงื่อนไขภาษา สัญลักษณ์ โจทย์คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ สถิติข้อมูล กราฟ ตาราง มิติสัมพันธ์ และแผนภูมิต่างๆ 

 ๑.๒  ภาษาไทย        จํานวน  ๒๕  ข้อ 
        ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน 

การเขียนและการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ  การใช้ถ้อยคําสํานวน การใช้คําให้ตรงกับความหมาย การใช้คําให้ตรง

กับกฎเกณฑ์และความนิยม การวิเคราะห์ สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความการพิจารณาเลือกใช้

ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากข้อความสั้นๆ ประโยค กลุ่มคํา หรือคํา 

 ๑.๓  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)     จํานวน  ๒๕  ข้อ 
        ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension) คําศัพท์ (Vocabulary)  

โครงสร้างของประโยคต่างๆ  (Structure Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น 

 ๑.๔  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน้     จํานวน  ๒๕  ข้อ 
        ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

องค์ประกอบและหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะ

ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต 

 ๑.๕  จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู ้    จํานวน  ๒๐  ข้อ 
        ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตในสังคม และความรู้

เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 

๒.  การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง่   
 ๒.๑  ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  ดังนี้    

        (๑)  ว่ายน้ํา ชาย  ระยะทาง  ๒๕  เมตร  ผู้ทําเวลาไม่เกิน ๓๐  วินาที ถือว่า ผ่าน 

     จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป 

        (๒)  ว่ิง ชาย ระยะทาง  ๑,๐๐๐ เมตร ผู้ทําเวลาไม่เกิน ๔ นาที ๓๐ วินาที ถือว่า ผ่าน 

     จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป 

/๒.๒  สอบสัมภาษณ์... 
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 ๒.๒  สอบสัมภาษณ์  จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่              
ที่จะแต่งตั้ง จากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ความสามารถประสบการณ์  
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  ทัศนคติ  ความคิดริเริ่ม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสมจึงจะถือว่า ผ่าน  ผู้ที่
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า  ไม่ผ่าน 
 ๒.๓ การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่ กําหนดไว้ 
ถือว่า ผ่าน  ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กําหนดไว้ หรือตามดุลพินิจคณะกรรมการแพทย์เห็นว่าไม่ควร
เป็นข้าราชการตํารวจ ถือว่า ไม่ผ่าน และผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด 
 ๒.๔  การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและ   
ความประพฤติหรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตํารวจถือว่า ผ่าน ผู้ที่คณะอนุกรรมการ  เห็นว่า               
มีคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตํารวจถือว่า  ไม่ผ่าน   
 สําหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกหรือ
คณะอนุกรรมการ จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ รวมทั้งความน่ารังเกียจของสังคมและเกียรติของข้าราชการตํารวจ โดยจะนํา
ผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและ/หรือในชั้นศาลที่มีคําพิพากษาคดีแล้ว มาเป็นหลักการ    
ที่สําคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี  

 ผู้ที่ ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามที่กําหนดจะได้คะแนน ๕๐ คะแนน              
ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ ๐ คะแนน 

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

 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

            พล.ต.ต. 
 ( วิศิษฐ์   โสมินทุ ) 

 ผบก.ศฝร.ภ.๗ 
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         ๑.  ระเบียบในวันสอบข้อเขียน 

     ๑.๑ อุปกรณ์ท่ีนําเข้าห้องสอบได้ มี ดินสอดําเบอร์ ๒B ขึ้นไป สําหรับระบายกระดาษคําตอบ, 

ปากกาสีนํ้าเงินหรือสีดํา, บัตรประจําตัวสอบ, บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ              

(ท่ีไม่หมดอายุ) เท่าน้ัน  ส่วนยางลบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ 

      ๑.๒  ห้ามนําอาวุธ กระดาษหรือตํารา เครื่องคํานวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรืออุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื ่องประดับ นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู อุปกรณ์ทําด้วยโลหะทุกชนิด              

ที่นอกเหนือ จากข้อ ๑.๑ เข้าในอาคารสอบหรือห้องสอบหรือพื้นที่หวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัยโดยเด็ดขาด 

ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้ภายในอาคาร เมื่อเริ่มลงมือสอบแล้ว  หากมีการตรวจค้นพบถือว่าเจตนา

ทุจริตในการสอบ                 

     ๑.๓  การแต่งกายของผู้เข้าสอบ ชุดสุภาพ โดยสวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา  

     ๑.๔  เมื่อไปถึงสนามสอบให้ตรวจดูผังที่น่ังสอบที่ติดไว้ว่า สอบห้องใด  ช้ันใด อาคารใด   

     ๑.๕  ถ้ามีปัญหา เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสูญหาย                

หาห้องสอบไม่พบ หรือไม่มีรหัสประจําตัวสอบในผังที่น่ังสอบ ฯลฯ ให้รีบติดต่อ กองอํานวยการประจําสนามสอบนั้นๆ 

ก่อนเวลาเรียกเข้าห้องสอบ ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง       

     ๑.๖  ในวันสอบข้อเขียนผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู่กับ บัตรประจําตัวประชาชน หรือ

ใบแทนบัตรประจําตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายติดถูกต้อง หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒)  ท้ังนี้ต้องเป็นบัตรหรือใบแทนที่ไม่หมดอายุ เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง    

จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

     ๑.๗  ในการสอบครั้งนี้ ได้กําหนดให้ผู้เข้าสอบอยู่ในห้องสอบเพื่อทําข้อสอบโดยเมื่อเริ่มเวลาสอบแล้ว จะไม่

อนุญาตให้ผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือมีเหตุสุดวิสัย ให้ติดต่อ

เจ้าหน้าท่ีคุมสอบ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับให้สอบตก 

 

 

/  ๒.  การสอบข้อเขียน...  

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและการสอบสัมภาษณ์ 
ในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจําการเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๖ 
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๒.  การสอบข้อเขียน 
     ๒.๑  กําหนดสอบข้อเขียนต้ังแต่ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป (ใช้เวลาทําข้อสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 

โดยกําหนดให้ผู้มาสอบต้องเข้าห้องสอบ ในเวลา ๑๒.๐๐ น. ทุกคน เพื่อดําเนินการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล              
และแนะนําการระบายรหัสชุดข้อสอบในกระดาษคําตอบ สําหรับผู้มาภายหลังจาก เวลา ๑๓.๓๐ น.                
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด   
   ๒.๒ ปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ โดยเคร่งครัด 

    ๒.๓ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบห้ามพูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและ
ไม่ออกจากห้องสอบ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบหรือ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยห้องสอบ 

      ๒.๔   ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
      ๒.๕   ขณะสอบข้อเขียน เจ้าหน้าท่ีคุมสอบจะมีการตรวจค้นตัวผู้เข้าสอบตามมาตรการป้องกันการ

ทุจริตสอบโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจค้นดังกล่าว 
      ๒.๖   จะเริ่มลงมือทําข้อสอบได้  เมื่อหัวหน้าห้องสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว 
      ๒.๗   เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจากโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลาสอบแล้วเจ้าหน้าท่ีสั่งให้

หยุดทําปัญหาข้อสอบต้องหยุดทันที เจ้าหน้าท่ีจะเดินมารับกระดาษคําตอบและปัญหาข้อสอบคืน แล้วให้ผู้เข้าสอบ
ลงชื่อส่งกระดาษคําตอบและปัญหาข้อสอบ ถ้าไม่ลงชื่อส่งเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ 

      ๒.๘   ปัญหาข้อสอบเป็นลิขสิทธ์ิของตํารวจภูธรภาค ๗  ห้ามนําออก หรือคัดลอก นําออกนอก
ห้องสอบเป็นอันขาด ต้องส่งคืนให้ครบทุกหน้าและทุกแผ่น ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดทางกฎหมาย และจะพิจารณา
ให้หมดสิทธิในการสอบคัดเลือก  
 ๓. ห้ามกระทําการทุจริตในการสอบ ผู้ท่ีทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณ์ท่ีถือว่า
ทุจริตในการสอบ ได้แก่ 

     ๓.๑  นําตําราหรือเอกสารอื่นใดเข้าห้องสอบ นําหรือพยายามนําปัญหาข้อสอบออกนอกห้องสอบ 
     ๓.๒  พูด ถาม ให้สัญญาณ หรือติดต่อกับผู้สอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
     ๓.๓  ดู หรือพยายามดูคําตอบจากผู้สอบอ่ืน หรือยอมให้ผู้อ่ืนดูคําตอบของตน 
     ๓.๔  ไม่เชื่อฟังคําแนะนํา คําตักเตือน หรือคําสั่งของเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ 
     ๓.๕  เปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบ 
     ๓.๖  ตอบปัญหาในกระดาษคําตอบแทนกัน 
     ๓.๗  นําโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท หรือสิ่งของ

ตามท่ีกําหนดในข้อ ๑.๒ เข้าไปในห้องสอบ หรือในบริเวณเขตหวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัยของสนามสอบ
ข้อเขียนกําหนด เพื่อใช้หรือจะใช้ทุจริตหรือเพื่อกรณีอ่ืนใดในการสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสาร  เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องคํานวณเลข นาฬิกาคํานวณเลข ฯลฯ เป็นต้น 

     ๓.๘  มีพฤติการณ์อ่ืน ๆ ท่ีช่วยในการตอบปัญหาขอ้สอบอันมิใช่โดยสุจรติ 
/๔.  ระเบียบ… 



ผนวก  ฉ. 
 หน้า ๓  ใน ๘  หน้า 

ท้ายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค ๗  ลงวนัที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

 ๔.  ระเบียบในการกรอกและระบายกระดาษคําตอบ 

 (๑) ตัวอย่างกระดาษคําตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/(๒)  ตัวอย่าง... 



ผนวก  ฉ. 
 หน้า ๔  ใน ๘  หน้า 

ท้ายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค ๗  ลงวนัที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
(๒)  ตัวอย่างการนําเลขรหสัชุดข้อสอบทีป่กปัญหาข้อสอบ มาระบายลงในกระดาษคําตอบตามช่องที่กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

๔.๑  ให้ตรวจดู… 



ผนวก  ฉ. 
 หน้า ๕  ใน  ๘ หน้า 

ท้ายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค ๗  ลงวนัที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

      ๔.๑ ให้ตรวจดูว่ากระดาษคําตอบมีรอยด่างดํา   สกปรก  หรือย่นยับ  ฉีกขาดหรือไม่                
ถ้ากระดาษคําตอบมีรอยด่างดํา  สกปรก  หรือย่นยับ  ฉีกขาด  ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีคุมสอบทราบเพื่อขอเปลี่ยน  และ
ให้รอคําช้ีแจงในการทําความเข้าใจการระบายรหัสประจําชุดข้อสอบให้ชัดเจน 

       ๔.๒ ให้ตรวจดูว่าคํานําหน้าช่ือ ช่ือ – สกุล และ เลขที่ระบายในช่องรหัสประจําตัวสอบ (๙ หลัก)              
ในกระดาษคําตอบหน้าแรก ตรงกับรหัสประจําตัวสอบของผู้เข้าสอบหรือไม่ หากไม่ถูกต้องตรงกันให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี       
คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยนกระดาษคําตอบสํารองใหม่ให้ถูกต้อง ซึ่งกําหนดให้ผู้เข้าสอบต้องใช้กระดาษคําตอบที่มี 
เลขรหัสประจําตัวสอบระบาย (๙ หลัก) ไว้ตรงกัน กับรหัสประจําตัวสอบหรือต้องเป็นกระดาษคําตอบสํารอง  
ท่ีเจ้าหน้าที่คุมสอบเปลี่ยนให้เท่านั้น และหากใช้กระดาษคําตอบ ไม่ถูกต้องตามที่กําหนดไว้นี้ ถือว่ามีเจตนา
ทุจริตในการสอบ  

      ๔.๓ ใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกลื่นเท่าน้ัน เพื่อลงลายมือชื่อในช่องที่กําหนด 
   ๔.๔   เมื่อเปิดผนึกซองปัญหาข้อสอบ ให้ตรวจว่ามีเลข (๗ หลัก) รหัสชุดข้อสอบที่ด้านบนขวามือ 

และให้นําเลขดังกล่าว (๗ หลัก) มาระบายลงในช่องที่กําหนดในกระดาษคําตอบให้ถูกต้องครบถ้วน (ลักษณะ
เดียวกันกับการระบายรหัสประจําตัวสอบ) ด้วยดินสอดําเบอร์ ๒B ขึ้นไป ให้ถูกต้องหากระบายผิดถือว่าเป็น      
การกระทําผิดระเบียบการสอบข้อเขียน โดยจะถือว่ากระดาษคําตอบนั้นเสียและถือว่าสอบตก 

   ๔.๕  กรณีใช้กระดาษคําตอบสํารอง ให้ใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกลื่นเท่าน้ัน เขียนข้อความ
ลงในช่องว่างที่กระดาษคําตอบหน้าแรกด้านบน ได้แก่  ๑) คํานําหน้าช่ือ ช่ือ – สกุล   ๒) เลขประจําตัวประชาชน  
(๑๓ หลัก)   ๓) สถานที่สอบ  ๔) ห้องสอบ  ๕) วัน เดือน ปี  ๖) รหัสประจําตัวสอบในช่องว่างสี่เหลี่ยม (๙ หลัก) 
และ ๗) รหัสชุดข้อสอบ (๗ หลัก)  แล้วให้ใช้เฉพาะดินสอดําเบอร์ ๒B ขึ้นไป ระบายรหัสประจําตัวสอบ และ      
รหัสชุดข้อสอบ ของตัวเองในช่องวงกลมที่กําหนด ตามตัวอย่างคําแนะนําท่ีแสดงไว้ในกระดาษคําตอบ (คือระบาย
ให้ดําเข้มเต็มวงเสมอกันหมด) โดยให้ระมัดระวังการระบายรหัสประจําตัวสอบ โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งใน
วงกลมท่ีให้ระบายรหัสประจําตัวสอบแต่ละช่องนั้นจะเริ่มต้นที่เลข 0 และเรียงลงมาเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9    
ทุกช่อง (๙ หลัก) หากระบายผิดจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบ และจะไม่ตรวจให้คะแนน   

       ๔.๖ ห้ามเขียนสิ่งใดลงในกระดาษคําตอบนอกจากที่กําหนดไว้  อย่าพับ หรือทําให้กระดาษคําตอบ   
มีรอยด่างดํา  สกปรก  หรือย่นยับ  ฉีกขาด  มิฉะนั้นจะไม่ตรวจกระดาษคาํตอบให้โดยถือว่าเป็นกระดาษเสีย  

       ๔.๗   เมื่อได้รับปญัหาข้อสอบแล้วให้ปฏิบัติ  ดงันี้   
         ๔.๗.๑  ตรวจดูปัญหาข้อสอบ ว่าซองพลาสติกผนึกหุ้มปัญหาข้อสอบมีรอยฉีกขาดหรือไม่ 
และเมื่อเปิดผนึกออกแล้วให้ตรวจสอบว่ามีครบทุกแผ่น ทุกหน้าหรือไม่ หากพบสิ่งใดบกพร่องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ี      
คุมสอบ หากมีคําสั่งให้ลงมือสอบแล้ว เจ้าหน้าท่ีคุมสอบจะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนให้  เพราะถือว่าได้ให้เวลาตรวจดูแล้ว
ก่อนเริ่มลงมือทําข้อสอบ และให้ปฏิบัติตามคําแนะนําที่กําหนดไว้  รวมทั้งการเขียน ช่ือ – สกุล และรหัสประจําตัวสอบ 
ตามท่ีกําหนดในปัญหาข้อสอบ 

      /๔.๗.๒  ในการตอบ... 



ผนวก  ฉ. 

 หน้า ๖  ใน  ๘ หน้า 

ท้ายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค ๗  ลงวนัที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 
-------------------------------------------- 

                ๔.๗.๒  ในการตอบปัญหาข้อสอบให้ใช้ดินสอดําเบอร์ ๒B ขึ้นไปเท่านั้น ระบายในข้อวงกลมเล็ก
ที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยให้ระบายดําเข้มเต็มวงแต่อย่าให้ล้ําออกไปนอกวง  หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้ลบ
ด้วยยางลบอย่างอ่อนจนสะอาดจริงๆ แล้วระบายใหม่ 

               ๔ .๗ .๓  ขณะตอบปัญหาข้อสอบ หากมีกรณีสงสัยว่าคําถามหรือคําตอบในปัญหาข้อสอบ              
จะผิดหรือบกพร่อง ไม่ต้องถามเจ้าหน้าที่คุมสอบ  แต่ให้ตอบลงไปตามที่เห็นสมควร ห้ามเว้นว่างไว้ กรณีที่ปัญหา
ข้อสอบไม่ถูกต้องหรือคําตอบที่ให้เลือกตอบไม่ถูกต้อง ทางคณะกรรมการดําเนินการสอบที่เก่ียวข้องจะพิจารณา
ข้อสอบในข้อนั้นๆ โดยจะตรวจให้คะแนนในข้อสอบข้อนั้นแก่ผู้เข้าสอบทุกคน 

     ๔.๘  เมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว จะไม่เปลี่ยนกระดาษคําตอบหรือปัญหาข้อสอบให้อีก
โดยเด็ดขาด 

      ๔ .๙  กรณีที่ผู้ เข้าสอบทําข้อสอบโดยใช้ปัญหาข้อสอบและ/หรือกระดาษคําตอบที่ ไม่ใช่ของตน            
จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบเอง โดยในการตรวจกระดาษคําตอบ คณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบ      
จะตรวจกระดาษคําตอบให้ตามเฉลยคําตอบเท่านั้น ผู้เข้าสอบจะเรียกร้องสิทธิใดๆ นอกเหนือจากระเบียบนี้มิได้ 

      ๔.๑๐  ผู้ที่ระบายรหัสชุดข้อสอบผิด ระบายไม่ครบ หรือเกิน ระบายถูกแต่จางเกินไป ระบายรหัส               
ชุดข้อสอบซ้ํากับผู้อ่ืน หรือไม่ระบายรหัสชุดข้อสอบ หรือระบายด้วยเครื่องเขียนอย่างอื่น หรือทําให้กระดาษคําตอบ            
มีรอยด่างดํา  สกปรก  ย่นยับ  หรือฉีก เป็นเหตุให้เครื่องตรวจกระดาษคําตอบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ว่าเป็น
รหัสชุดข้อสอบใด จะถือว่ากระดาษคําตอบนั้นเสียเกิดจากการกระทําของ ผู้เข้าสอบเอง และถือว่าเป็นผู้สอบตก 
หรือกรณีที่ระบายคําตอบจาง ระบายคําตอบดําไม่เต็มวง หรือระบายด้วยเครื่องเขียนอย่างอื่นหรือด้วย กรณีใดๆ ทําให้
เครื่องตรวจกระดาษคําตอบไม่ตรวจให้คะแนนทั้งหมดหรือบางข้อ คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบเก่ียวกับ        
การตรวจกระดาษคําตอบจะถือผลตามที่เครื่องตรวจกระดาษคําตอบตรวจให้ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าว     
จะบันทึกแสดงเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน 

     ๔.๑๑  เนื่องจากมีผู้สมัครสอบเป็นจํานวนมาก และการสอบครั้งนี้เป็นข้อสอบแบบปรนัยจะตรวจบันทึกคะแนน
โดยใช้เครื่องตรวจกระดาษคําตอบ โดยจะถือผลคะแนนตามผลการตรวจของเครื่องตรวจกระดาษคําตอบเท่านั้น 

๕.  ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
 ๕.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการวา่ยน้ํา  ดังนี ้
      ๕.๑.๑  ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบคู่กับบัตรประจําตัวประชาชน               
หรือใบแทนบัตรประจําตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายติดถูกต้อง  หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   (ตามพระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒) ทั้งนี้ต้องเป็นบัตรหรือใบแทนที่ยังไม่หมดอายุเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มี    
บัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

 ๕.๑.๒  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกายชุดว่ายน้ําสากล 
  
 
 

/๕.๑.๓  ขณะที่อยู่ … 



ผนวก  ฉ. 
 หน้า ๗  ใน  ๘ หน้า 

ท้ายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค ๗  ลงวนัที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

-------------------------------------------- 
      ๕.๑.๓  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบรายใด จับลู่ เกาะลู่ สาวลู่ ว่ายข้ามลู่  
หรือให้ผู้ อ่ืนช่วยเหลือ เช่น พยุงตัว ดัน ผลัก หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ               
ในกรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายอื่นให้ความช่วยเหลือตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 
      ๕.๑.๔  กรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ํา โยนทุ่นหรือห่วงยางหรือวัสดุอ่ืน      
ให้แล้วผู้เข้าทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดที่เป็นอาการทํานองเดียวกัน จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
      ๕.๑.๕ กําหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่ กําหนดใน ผนวก จ.              
ท้ายประกาศรับสมัคร 
 ๕.๒   การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการวิง่ ดังนี ้
  ๕.๒.๑  ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบคู่กับบัตรประจําตัวประชาชน  
หรือใบแทนบัตรประจําตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายติดถูกต้อง  หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตามพระราชบัญญัติ      
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒) ทั้งนี้ต้องเป็นบัตรหรือใบแทนที่ยังไม่หมดอายุเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มี
บัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
  ๕.๒.๒  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสื้อยืด กางเกงกีฬาขาสั้น ร้องเท้าสําหรับว่ิง 
      ๕ .๒ .๓  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้ เข้าทดสอบ จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใด               
ที่เป็นอาการ ทํานองเดียวกันนี้กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือเดิน ว่ิง ออกนอกเส้นทางหรือลัดเส้นทางตามที่กําหนดให้
ทดสอบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
      ๕.๒.๔  กรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายใดให้ความช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุง ดัน หรือดึง แก่ผู้เข้าทดสอบ
ด้วยกัน จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 
    ๕.๒.๕  กําหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่กําหนดใน ผนวก จ.               
ท้ายประกาศรับสมัคร 
 ๖. ระเบียบในการตรวจร่างกาย 
     ๖.๑  การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่
กําหนดไว้ ถือว่าผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กําหนดไว้หรือตามที่คณะกรรมการแพทย์มีดุลพินิจลงความเห็นว่า
ไม่ควรเป็นข้าราชการตํารวจ ถือว่าไม่ผ่าน 
      ๖.๒  ผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด โดยจะถือผลการตรวจร่างกาย
เฉพาะจากโรงพยาบาลตํารวจในช่วงระยะเวลาที่ กําหนดให้มีการตรวจร่างกายสําหรับผู้สมัครคัดเลือก               
เข้ารับราชการตํารวจตามประกาศรับสมัครนี้  เท่านั้น 
 
 
 
 
 

/๗. ระเบียบ... 
 



ผนวก  ฉ. 
 หน้า ๘  ใน  ๘ หน้า 

ท้ายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค ๗  ลงวนัที่  ๑๘   มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

๗. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์ 
 ๗.๑  ในวันสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู่กับ บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบแทน
บัตรประจําตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายติดถูกต้อง  หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒) ทั้งนี้ต้องเป็นบัตรหรือใบแทนที่ยังไม่หมดอายุเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใด       
บัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๗.๒   การแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายสุภาพ โดยให้สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว           
(ห้ามกางเกงยีนส์)  เป็นต้น 
 ๗.๓   ต้องมาเตรียมพร้อมในการเข้าสอบ ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยเคร่งครัด 
 ๗.๔ กรณีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสูญหายให้รีบติดต่อ              
กองอํานวยการการสอบสัมภาษณ์ก่อนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง 

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

                                                       ตรวจแล้วถูกต้อง 

            พล.ต.ต. 
( วิศิษฐ์   โสมินทุ ) 

ผบก.ศฝร.ภ.๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ช. 
 

แบบหนังสือรับรองความประพฤติ 

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

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

  ข้าพเจ้า................................................................................................................................ 

ตําแหน่ง................................................................สังกัด................................................................................

เกี่ยวข้องเป็น................................................................................................................................................. 

กับผู้สมัคร  ขอรับรองว่าผู้สมัครชื่อ............................................................................................................... 

รหัสประจําตัวสอบ..........................................................................ซึ่งสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการตํารวจเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ตามประกาศตํารวจภูธรภาค ๗   

ระหว่างอยู่ในกองประจําการ หรือระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ที่มีวินัยดี ไม่มีประวัติการขาดราชการ หนีราชการ       

ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมนี้ได้แนบ

สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง 

มาด้วยแล้ว 

 
     (ลงชื่อ)..........................................................ผู้รับรอง 
      (.....................................................) 
     ตําแหน่ง........................................................ 
 
หมายเหตุ  ๑.  ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นนายทหารระดับผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

                   ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา  

              ๒.  สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมของผู้รับรอง  จํานวน ๑ ฉบับ 

              ๓.  ที่อยู่ของผู้รับรองที่สามารถติดต่อได้ 

  บ้านเลขที่.....................หมู่....... .....ถนน..................................ตรอก/ซอย......................... 

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

  จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์...........................โทร. ............................................ 

 ๔.  ให้สั่งพิมพ์ในระบบอินเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง 

          เขียนด้วยลายมือของตนเอง 

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



ผนวก  ซ. 
 

      แบบบนัทึกข้อมูลบุคคล 

รหัสประจําตัวสอบ.............................................. 
     เลขประจําตัวประชาชน   

ข้อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจําการ              

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๖ 

------------------------------------ 
เขียนที่............................................ 

วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. .................. 
เรียน  ผู้ดําเนินการคัดเลือก 

 ตามที่  ข้าพเจ้าได้ย่ืนใบสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ดํารงตําแหน่งในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๗  และข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบ     
ใบสมัครเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของข้าพเจ้า  เพื่อประกอบการพิจารณา  
ดังต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อตัว..........................................................นามสกุล.................................................... 
(หากเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  ให้นําหลักฐานมาประกอบ) 
       ชื่อ – สกุล  (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................... 
  ๒.  ชื่อเล่น  ชื่อที่เคยใช้อยู่ก่อนเปลี่ยน (ถ้ามี)..................................................................... 
  ๓.  สัญชาติปัจจุบัน...........................................สัญชาตเิมื่อเกิด.......................................... 
ศาสนา................................................. 

๔.  สมัครสอบหลักสูตร/ตําแหน่ง........................................................................................ 
  ๕.  หลักฐานทางทหาร........................................................................................................ 
  ๖.  ภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่...............หมู่ที่...............ถนน..................................... 
ตรอก/ซอย......................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด...................................โทรศัพท์................................................. 
      ภูมิลําเนาที่อาศัยในปัจจุบันเลขที่.............หมู่ที่..............ถนน......................................... 
ตรอก/ซอย....................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด...................................โทรศัพท์.......................................................................................................... 
 

หมายเหตุ  ๑.  ให้กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง  ในช่องที่ประสงค์ไม่กรอกข้อมูลให้ขีดเครื่องหมาย ( - ) 
    ๒.  ในช่องที่ถามว่า เคยหรือไม่เคย  ให้กรอกข้อความว่า “เคย” หรือ “ไม่เคย 

๑.  ผูสมัครจะตองกรอกขอมูล 

     ประกอบใบสมัครดวยลายมือ 

     ของตนเองและลงลายมือช่ือ       

     ตอหนาเจาหนาที่ 

๒.  กอนยื่นขอมูลใบสมัครจะตอง      

ตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ           

ใหครบถวน และถูกตอง 



- ๒ - 

๗.  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมนี้              
รวม....................ฉบับ  คือ 

         สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการของบิดามารดาและภรรยา 

         สําเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 

  ๘.  -  บิดา  (ผู้ให้กําเนิด) 
       ชื่อเต็ม...............................................ชื่อสกุล.........................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดิม (ถ้ามี)  .................................................................อาชีพ.................................................................... 
ตําแหน่ง...................................................สถานที่ทํางาน.............................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท์......................................... 
เชื้อชาติ...................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน.................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกดําเนินคดีในท้องที่…………………………..…………ผลคดี................................................................... 
       -  มารดา  (ผู้ให้กําเนิด) 
       ชื่อเต็ม.......................................ชื่อสกุล..................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดิม (ถ้ามี)  ................................................................อาชีพ..................................................................... 
ตําแหน่ง....................................................สถานที่ทํางาน.............................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................โทรศพัท์.......................................... 
เชื้อชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน.................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..................................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………………ผลคดี................................................................... 
       -  ภรรยาหรือสามี 
       ชื่อเต็ม......................................ชื่อเดมิ (ถ้ามี)............................................................... 
ชื่อสกุลเดิม  ............................................................ชื่อสกุลปัจจุบัน............................................................. 
วัน  เดือน  ปีเกิด..................................................ที่เกิด................................................................................ 
เชื้อชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน.................................. 
อาชีพ..................................................................ตําแหนง่..........................................................................
สถานที่ทํางาน............................................................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..................................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกดําเนินคดีในท้องที่…………...…………………………ผลคดี................................................................... 
จังหวัดที่สมรส............................................................................................................................................... 
การสมรสครั้งก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่าย......................................................................................... 
หย่า  เลิกร้าง................................................................................................................................................ 

 



- ๓ - 

๙.  ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ 

       -  พี่น้องร่วม – มารดา 
       (๑)  ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ............................................ตําแหนง่................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ.....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..................................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 
       (๒)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตําแหนง่................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (๓)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตําแหนง่................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (๔)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตําแหนง่................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกดําเนินคดีในทอ้งที่………………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (๕)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตําแหนง่................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี.................................................................. 

 



- ๔ - 

       -  ญาติ  (พี่น้องของบิดาและมารดา) 

       (๑)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตําแหนง่................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (๒)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตาํแหนง่................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (๓)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตําแหนง่................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (๔)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตําแหนง่................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (๕)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ตําแหนง่................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี)  
ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี.................................................................. 

 



- ๕ - 

๑๐.  บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่ ผู้รับรอง  
ญาติ  ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง) 
       (๑)  ชื่อ...................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................... 
       (๒)  ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเปน็........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................... 
       (๓)  ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................... 
  ๑๑.  การศึกษา 
         (๑)  จบมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน.......................................................................... 
เข้า...............................ออก...................................ผลการศึกษา………………………………………………………….. 

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

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

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

       (๕)  แขนงพิเศษอื่น ๆ  ............................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
  ๑๒.  ปัจจุบันประกอบอาชีพ....................................ตําแหน่ง............................................. 
สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................... 
ถนน......................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด......................................................โทรศัพท์....................................................................................... 
และได้รับเงินเดือน ................................................................................................................................บาท   
ใครเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา................................................................................................................. 

๑๓.  ประกอบการงานอื่นๆ  .............................................................................................. 
สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................... 
ถนน..................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด................................................โทรศัพท์...................................รายได้ (ถ้ามี)...................................... 

 



- ๖ - 

๑๔.  ประวัติการรับราชการ หรือการทํางานที่ผ่านมา (ถ้าเคยรับราชการ หรือทํางานมาแล้ว 
หลายแห่ง  ให้ระบุทุกแห่งตามลําดับก่อนหลัง) 
         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม....................................................................................... 
ชนิดของงาน..........................................................เงินเดือน.......................................................................... 
วัน  เดือน  ปีที่เข้ารับราชการหรืองานที่ทํา................................................................................................... 
ชื่อผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง........................................................................................................................ 
เหตุที่ออก...................................................................................................................................................... 
  ๑๕.  ความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษ......................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
  ๑๖.  ถ้าทํางานในสํานักงานอื่นนอกจากงานราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดใน        ทาง
งาน อย่างใดหรือไม่................................................................ก่ีครั้ง.......................................................... 
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร..................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
  ๑๗.  ถ้ารับราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการหรือไม่............................ก่ีครั้ง...........................เมื่อใด...........................................ถูกลงโทษหรือไม่
อย่างไร............................................................................................................................................... 
  ๑๘.  เคยถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระทําผิดอาญาหรือไม่....................ก่ีครั้ง................... 
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด..................................................................... 
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร............................................................................................................................... 
(ถ้าหากได้รับการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอย่างอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอํานาจศาล            
ก็ให้ระบุได้ด้วย) 
  ๑๙.  เคยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายหรือไม่............................... 
เมื่อใด............................................................................................................................................................ 
เหตุใดจึงไม่ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย...................................................................................................... 
  ๒๐.  เคยต้องคําพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่.................................................................... 
เมื่อใด....................................................พน้คดีแล้วหรือยัง............................................................................ 
ถ้าพ้นแล้วเมื่อใด............................................................................................................................................ 
  ๒๑.  เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม่.......................................ก่ีเรื่อง.................................. 
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด..................................................................... 
ศาลพิพากษาอย่างไร.................................................................................................................................... 

 
 



- ๗ - 

๒๒.  เป็นหรือเคยเป็นหนี้สินผู้ใดจนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่........................ 

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

  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่................................................... 

ถ้าเคยประเภทใด.......................................................................................................................................... 

  ๒๔.  เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกในองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบ้างหรือไม่..................

สถานที่ตั้ง.................................................................................................................................... 

ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรนั้นหรือไม่  เมื่อใด  เพราะเหตุใด................................................... 

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

  ๒๕.  เป็นหรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 

ในพรรคการเมืองใดหรือไม่....................................ชื่อพรรคการเมือง............................................................ 

สถานที่ตั้ง...................................................................................................................................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการและมีคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 

 

 

      (ลงชื่อ)  ....................................................ผู้สมัคร 

                 (.................................................) 

 

 

คําเตือน 

  ๑)  ผู ้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว ่าเป็นผู ้มี

คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในข้อมูลประกอบใบสมัครพร้อม

ทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง  ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี”  ให้เขียนว่า 

“ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ามใช้การ  “   -    ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ     

ในการเป็นผู้สอบได้ หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกดําเนินคดีอาญา

จนถึงที่สุด 

  ๒)  การปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๗  

หรือ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗  แล้วแต่กรณี 

 

 


