ประกาศตํารวจภูธรภาค ๘
เรื่อง ประกาศรายชื ่อ ผู ้ส อบผ่า นข้อ เขีย นและให้เ ข้า ทดสอบความเหมาะสมกับ ตํ า แหน่ง
เรี ย งตามลํ า ดั บ คะแนน ในการรั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กข้ า ราชการตํ า รวจชั้ น ประทวน
เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.255๘
……………………………………….

ตามประกาศตํารวจภูธรภาค ๘ ฉบับลงวันที่ 1๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศ
รายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและคัดเลือก
ข้าราชการตํารวจชั้น ประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้ง เป็น ข้าราชการตํารวจชั้น สัญ ญาบัต ร
พ.ศ.255๘ จํ า นวน ๖๒ อั ต รา โดยกํ า หนดสอบข้ อ เขี ย นเพื่ อ ทดสอบความรู้ ค วามสามารถ
ในวันอาทิตย์ที่ 2๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น
บัดนี้การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านข้อเขียนเรียงตามลําดับ
ตามเกณฑ์ตัดสินที่กําหนด และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามจํานวนที่ระบุในประกาศ
รับสมัคร รวมจํานวน ๑๐๑ คน ดังนี้
1. บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง
กลุ่มข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจหรือจ่าสิบตํารวจ แยกเป็น
1.1 สายป้องกันปราบปราม (ปป.1)
จํานวน ๒๓ คน
1.๒ สายอํานวยการและสนับสนุน (อก.2)
จํานวน ๓ คน
2. บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง
กลุ่มข้าราชการตํารวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี แยกเป็น
2.1 สายป้องกันปราบปราม (ปป.3)
จํานวน ๖๒ คน
2.๒ สายอํานวยการและสนับสนุน (อก.4)
จํานวน ๑๓ คน
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยให้ผู้มีรายชื่อในบัญชีตามข้อ 1
และข้อ 2 เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป
ให้ผู้มีร ายชื่อตามบัญชีร ายชื่อ ในข้อ 1 และข้อ 2 นํา เอกสารและหลักฐานตามที่
กํา หนดในผนวก ก. และ ข. ท้า ยประกาศ ฯ นี้ ไปรายงานตั วและยื่ นเอกสารหลั กฐานเพิ่ม เติ ม
ต่อเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่งใน วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้
ใน ผนวก ค. ท้ายประกาศนี้ หากไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดในแต่ล ะ
ขั้นตอนตาม ผนวก ค. ดังกล่า ว จะถูกตัดสิทธิในการให้เ ข้า ทดสอบความเหมาะสมกับตํา แหน่ง
ส่ว นระเบีย บเกี่ ยวกับ การทดสอบความเหมาะสมกับ ตํา แหน่ ง(ทดสอบสมรรถภาพทางร่า งกาย
(ว่ายน้ํา – วิ่ง), การสอบสัมภาษณ์) เป็นไปตาม ผนวก ง. ท้ายประกาศ ฯ นี้
/อนึ่งหากปรากฏ...

-๒อนึ่งหากปรากฏภายหลังว่า ผู้มรี ายชื่อในบัญชีผู้สอบผ่านข้อเขียน (ตามข้อ 1และข้อ 2)
และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่งมีคุณสมบัติหรือคุณสมบัติเ ฉพาะสํา หรับตํา แหน่ง
ไม่ ตรงตามประกาศรั บสมั คร ตํ ารวจภู ธรภาค ๘ ฉบั บลงวั นที่ 22 ธั นวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และหรื อ
ตามประกาศที่เกี่ยวข้องอื่นของ ตํารวจภูธรภาค ๘ จะถูกตัดสิทธิจากผู้สมัครคัดเลือกในแต่ละขั้นตอน
แล้วแต่กรณีแ ละหากมีก รณีป ลอมหรือ ใช้เ อกสารหลัก ฐานปลอมมาแสดงต่อ เจ้า หน้า ที่จะถู ก
ดําเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้ ตํารวจภูธรภาค ๘ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือก
สํา รองในวันที่ ๒7 เมษายน พ.ศ.255๙ ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org
และ http://school8.education.police.go.th
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 255๙

พลตํารวจโท
( เทศา ศิรวิ าโท )
ผู้บญ
ั ชาการตํารวจภูธรภาค ๘
ผู้ดําเนินการคัดเลือก
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ผนวก ก.
ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๘ ฉบับลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.255๙
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เอกสารฉบับจริงและหลักฐานต่างๆ ที่ผู้สอบผ่านข้อเขียนและได้รับการประกาศรายชื่อให้
เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง ต้องนํามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้
๑.ผู้สอบผ่านข้อเขียน ตามข้อ 1.๑ (ปป.1) และข้อ 1.2 (อก.2)
๑.1 ใบสมัครคัดเลือก จํานวน ๑ ฉบับ (สั่งพิมพ์จากระบบอินเตอร์เน็ต)
1.2 หนั ง สื อ รั บ รองผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพร้ อ มสํ า เนา จํ า นวน ๑ ฉบั บ (ตามแบบที่ 1
ท้ายผนวก)
1.3 บัตรประจําตัวสอบ
1.4 สําเนาคําสั่งแต่งตั้งยศตํารวจชั้นประทวน ที่ได้รับยศในปัจจุบันเป็นดาบตํารวจ หรือ
จ่าสิบตํารวจ จํานวน 1 ฉบับ
1.5 บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่หมดอายุพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
1.6 เฉพาะสาย ปป.1 ต้ อ งนํ า ประกาศนี ย บั ต รหลั ก สู ต รหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า มี
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ตามผนวก ข. ท้ายประกาศนี้ พร้อมสําเนา จํานวน 2 ฉบับ
1.7 หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมสําเนา จํานวน 2 ฉบับ
หลัก ฐาน ตามข้อ 1.๕ - 1.๗ ต้อ งนํา หลัก ฐานต้น ฉบับ จริง ไปแสดงให้ค รบถ้ว น
ทั้งนี้สําเนาหลักฐานทุกฉบับที่นํามายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง”
และลงลายมือชื่อไว้ สําหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ
สําหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผู้สมัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่ ถือเป็นเอกสิทธิของตํารวจภูธรภาค ๘
ที่จะดําเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร
ผู้ สอบผ่ านข้ อเขี ยนหากไม่ นํ าหลั กฐานไปยื่ น ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่ กํ าหนดหรื อ
ยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ผู้ ส มั ครจะต้ องรั บผิ ดชอบในการตรวจสอบ และรั บรองตนเองว่ าเป็ นผู้ มี คุ ณสมบั ติ
และคุณสมบัติเ ฉพาะสํา หรั บตํา แหน่ งที่ส มัคร ตรงตามที่ประกาศรับสมั ครจริง และจะต้ องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดให้
ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่มายื่นหลักฐาน ตามวัน เวลา หรือ
ยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกสํารองแล้วแต่กรณีและ
หากมีกรณีนําเอกสารปลอมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกดําเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด

2. ผู้สอบผ่านข้อเขียน...
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ผนวก ก.
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2. ผู้สอบผ่านข้อเขียน ตามบัญชีรายชื่อในข้อ ๒.๑ (ปป.3) และข้อ ๒.๒ (อก.4)
2.1 ใบสมัครคัดเลือก จํานวน ๑ ฉบับ (สั่งพิมพ์จากระบบอินเตอร์เน็ต)
2.2 หนั ง สื อ รั บ รองผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา พร้ อ มสํ า เนา จํ า นวน ๑ ฉบั บ (ตามแบบที่ 2
ท้ายผนวก)
2.3 บัตรประจําตัวสอบ
2.4 สําเนาคําสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และสําเนาสมุดประวัติ ก.พ. 7 หน้าที่มีรายงานระบุ
การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจครั้งแรก จํานวน 2 ฉบับ
2.5 หลักฐานการได้รับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณ (กรณีที่ใช้นับอายุราชการไม่
น้อยกว่า 2 ปี ในการสมัครสอบ)
๒.๖ บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่หมดอายุ พร้อมสําเนา จํานวน 2 ฉบับ
2.๗ ปริญญาบัตร หรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรี หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญ ญาบัต รจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร พร้อมสําเนา จํานวน 3 ฉบับ
หากเป็ น ภาษาต่ า งประเทศให้ แ ปลเป็ น ภาษาไทยด้ ว ยตนเอง หรื อ จากสถาบั น ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ ก็ ไ ด้
พร้อมสําเนา จํานวน 3 ฉบับ
2.๘ กรณีสมัครสอบคัดเลือก ในสายป้องกันปราบปราม(ปป.3) ผู้ที่ใช้วุฒิปริญญาตรีทาง
กฎหมายจากต่างประเทศ หรือปริญญาตรีทางการปกครอง หรือปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์
มาสมัครคัดเลือกต้องนําหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าสําเร็จ
การศึกษาวิชากฎหมายไทย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยานมาแสดง พร้อมสําเนา จํานวน 3 ฉบับ
2.๙ หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมสําเนา จํานวน
2 ฉบับ
หลั ก ฐานตามข้อ 2.6 - 2.๙ ต้ อ งนํ า หลัก ฐานต้ น ฉบั บ จริ ง ไปแสดงให้ ค รบถ้ ว นทั้ ง นี้
สําเนาหลักฐานทุกฉบับที่นํามายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง”และลง
ลายมือชื่อไว้ สําหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันทีหากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ
สําหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผู้สมัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่ ถือเป็นเอกสิทธิของ ตํารวจภูธรภาค ๘
ที่จะดําเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร
ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่นําหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดหรือยื่นไม่
ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

/ผู้สมัครสอบ...

ผนวก ก.
ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๘ ฉบับลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.255๙
--------------------------------
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ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่มายื่นหลักฐาน ตามวัน เวลา หรือยื่นไม่ครบถ้วน หรือไม่มา
ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการสอบหรือมีคุณสมบัติต่างๆ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศรับสมัคร
กําหนด จะถูกพิจารณาตัดสิทธิในการเป็นผู้เข้าสอบหรือผู้ได้รับคัดเลือก หรือผู้ได้รับคัดเลือกสํารอง
แล้วแต่กรณี และหากมีกรณีนําเอกสารปลอมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะถูกดําเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตํารวจตรี
( สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์ )
ผูบ้ ังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

ผนวก ข.
ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๘ ฉบับลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.255๙

หน้า ๑ ใน ๑ หน้า

-------------------------------------------ผู้สมัครคัดเลือก ตามข้อ 1.1.(1) ประกาศรับสมัครตํารวจภูธรภาค ๘ ฉบับลงวันที่ 22
ธันวาคม ๒๕๕๘ สายป้องกันปราบปราม (ปป.1) ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. สําเร็จหลักสูตรนักเรียนพลตํารวจหรือเทียบหลักสูตรนักเรียนพลตํารวจทีค่ ณะกรรมการ
ข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) กําหนด
๒. สําเร็จหลักสูตรสืบสวนคดีอาญาชั้นประทวน
๓. สําเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมพลตํารวจของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
๔. สําเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกเข้ารับราชการตํารวจรถไฟของกองตํารวจ
รถไฟ
๕. สําเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตํารวจ
ชั้ น ประทวนและชั้ น พลตํ า รวจ ผนวกกั บ การฝึ ก อบรมชั ย ยะหรื อ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมต่ อ ต้ า น
และปราบปรามการก่อความไม่สงบ
๖. สํ า เร็ จ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมที่ ห น่ ว ยต่ า งๆ จั ด ให้ มี ขึ้ น เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การป้ อ งกั น ปราบปรามโดยเฉพาะ ซึ่ ง สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ อ นุ มั ติ โดยมี ร ะยะเวลาใน
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 เดือน
๗. สํา เร็จ หลัก สูต รโรงเรีย นชุม พลทหารเรือ หรือ โรงเรียนสื่อสารของกองทัพเรือ หรือ
โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของกองทัพเรือ หรือนักเรียนจ่าทหารเรือชั้นสูงสุดที่สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติฝากเรียนกับกองทัพเรือ และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึก อบรมบุค คลภายนอก
ที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตํารวจชั้น ประทวนหรือชั้น พลตํารวจ ผนวกกับการฝึกอบรมชัยยะ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมต่อต้านและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
๘. สําเร็จหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจหรือเทียบหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ตามที่
คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) กําหนด
---------------------------------

ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตํารวจตรี
( สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์ )
ผูบ้ ังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

หน้า ๑ ใน 2 หน้า

ผนวก ค.
ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๘ ฉบับลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.255๙
-------------------------------๑. กําหนดการรายงานตัว

สถานที่ รั บรายงานตั ว ศู น ย์ ฝึ ก อบรมตํ า รวจภู ธ รภาค 8 เลขที่ ๑๐๑ หมู่ ที่ ๓
ถนนพ่อขุนทะเล ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันพฤหัสบดีที่
๑๐ มีนาคม พ.ศ. 255๙ โดยเริ่มเรีย กชื่อ ให้เ ข้ารายงานตัว ตามลํา ดับ รหัส ประจํา ตัว
สอบ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป เรียงลําดับตามสายการสอบตั้งแต่ ปป.
1, อก.2, ปป.3 และ อก.4
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากีแขนยาว
หมายเหตุ
เตรียม บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัว
ประชาชน โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบรูณ์ชัดเจน
ทั้ง รู ปถ่ า ยและตั ว อัก ษรมาแสดงคู่ กั น และนํ าเอกสารที่ กํ าหนดให้ ครบถ้วนตาม ผนวก ก.
ท้ายประกาศตํารวจภูธรภาค ๘ ฉบับลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.255๙ ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่
*** หากไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด จะถูกตัดสิทธิในการ
ให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง
2. กําหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ( ว่ายน้ํา, วิ่ง, สัมภาษณ์ )
๒.๑ ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
๒.๑.๑ ว่ายน้ํา (สาย ปป.1 และ ปป.3)
วัน เวลา
วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยจะเรียกชื่อให้รายงานตัวในเวลา 0๘.๓0
นาฬิกา เรียงลําดับตามสายการสอบตั้ง แต่สาย ปป.1 และ ปป.3 และเริ่มสอบ
เวลา 0๙.๐0 นาฬิกา เป็นต้นไปจนเสร็จสิน้
สถานที่
สระว่า ยน้ํ ามหาวิท ยาลัย ราชภั ฎสุ ร าษฎร์ ธ านี ถนนสุ ร าษฎร์-นาสาร ตํ าบล
ขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การแต่งกาย ชุดว่ายน้ําสากลทั่วไปเท่านั้น
เตรียม
บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ข องรัฐ หรือบัตรประจําตัว
ประชาชน โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพทีส่ มบรูณ์
ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษรมาแสดงคู่กัน
๒.๑.๒ วิ่ง (สาย ปป.1 และ ปป.3)
วัน เวลา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีน าคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยจะเรียกชื่อให้รายงานตัวในเวลา
0๘.๓0 นาฬิกา เรียงลําดับตามสายการสอบตั้ง แต่สาย ปป.1 และ ปป.3 และ
เริ่มสอบเวลา 0๙.๐0 นาฬิกา เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้น
สถานที่
สนามกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สุ ร าษฎร์ ธ านี ถนนสุ ร าษฎร์ -นาสาร ตํ า บล
ขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/การแต่งกาย...

หน้า ๒ ใน ๒ หน้า

ผนวก ค.
ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๘ ฉบับลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.255๙
--------------------------------

การแต่งกาย ผู้เข้าทดสอบเตรียม เสื้อยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้าสําหรับวิ่ง
เตรียม
บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ข องรัฐ หรือบัตรประจําตัว
ประชาชน โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพทีส่ มบรูณ์
ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษรมาแสดงคู่กัน
๒.๒. สอบสัมภาษณ์ (สาย ปป.1, อก.2, ปป.3 และ อก.4)
วัน เวลา
วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยจะเรียกให้รายงานตัวในเวลา 0๘.๓0
นาฬิกา เรียงลําดับตามสายการสอบตั้ง แต่ ปป.1, อก.2, ปป.3 และ อก.4 และ
เริ่มสอบเวลา 0๙.๐0 นาฬิกา เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้น
สถานที่
ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
การแต่งกาย เครื่องแบบกากีแขนยาว
เตรียม
บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ข องรัฐ หรือบัตรประจําตัว
ประชาชน โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพทีส่ มบรูณ์
ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษรมาแสดงคู่กัน
** เงื่อนไข
1. หากผู้สอบผ่านข้อเขียนผู้ใดไม่มาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามวัน

เวลา และสถานที่ ที่กําหนดหรือมาภายหลังจากคณะกรรมการฯ ดําเนินการให้เป็นผู้ขาดสอบ
ตามบัญชีรายชื่อที่เข้าทดสอบจนเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอน จะถูกตัดสิทธิในการสอบ
๒. ให้ผู้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง มาถึงสถานที่สอบก่อนเวลา เพื่อเตรียม
ความพร้อมและเอกสารในการเข้าสอบ
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตํารวจตรี
( สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์ )
ผูบ้ ังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

หน้า ๑ ใน ๒ หน้า

ผนวก ง.
ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๘ ฉบับลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.255๙
--------------------------------------------

ระเบียบและข้อบังคับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการสอบสัมภาษณ์
1. การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการว่ายน้ํา ดังนี้
1.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบคู่กับบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจําตัวประชาชน โดยบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุและต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจน
ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน
แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๑.๒ ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกายชุดว่ายน้ําสากล
1.๓ ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบรายใด จับลู่ เกาะลู่ สาวลู่ ว่ายข้ามลู่หรือให้ผู้อื่น
ช่ว ยเหลือ เช่น พยุง ตัว ดัน ดึง หรือผลัก หากมีกรณีดัง กล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็น ผู้ไม่ผ่า น
การทดสอบในกรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายอื่นให้ความช่วยเหลือตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น จะปรับ
เป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน
1.๔ กรณีที่ เ จ้า หน้า ที่ รั กษาความปลอดภั ยของสระว่า ยน้ํา โยนทุ่น หรื อห่ ว งยางหรื อวั ส ดุอื่ น ให้
แล้วผู้เข้าทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดที่เป็นอาการทํานองเดียวกัน จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่าน
การทดสอบ
1.๕ กําหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่กําหนดในผนวก จ. ท้ายประกาศ
รับสมัครคัดเลือก
2. การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการวิ่ง ดังนี้
๒.๑ ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบคู่กับบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจําตัวประชาชน โดยบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุและต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจน
ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน
แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๒.๒ ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสื้อยืด กางเกงกีฬาขาสั้น ร้องเท้าสําหรับวิ่ง
2.๓ ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบ จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใด ที่เป็นอาการ
ทํา นองเดีย วกัน นี้ก ับ ผู้เ ข้า ทดสอบรายอื่น หรือ เดิน วิ่ง ออกนอกเส้น ทางหรือ ลัด เส้น ทาง
ตามที่กําหนดให้ทดสอบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
2.๔ กรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายใดให้ความช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุง ดัน หรือดึงแก่ผู้เข้าทดสอบด้วยกัน
จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน
2.๕ กําหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่กําหนดในผนวก จ. ท้ายประกาศ
รับสมัคร
/๓. การสอบสัมภาษณ์...

หน้า ๒ ใน ๒ หน้า

ผนวก ง.
ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๘ ฉบับลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.255๙
--------------------------------------------

๓. การสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
๓.๑ ในวันสอบสัมภาษณ์ ทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบคู่กับบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจําตัวประชาชน โดยบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุและต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจน
ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน
แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๓.๒ การแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายโดยเป็น เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากีแขนยาว
๓.๓ ต้องมาเตรียมพร้อมในการเข้าสอบ ตามกําหนดวัน เวลาและสถานที่ โดยเคร่งครัด
๓.๔ กรณีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสูญหายให้รีบติดต่อกองอํานวยการการสอบสัมภาษณ์ก่อน
ถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง เพื่อพิจารณาการให้สิทธิหรือตัดสิทธิในการ
เข้าสอบสัมภาษณ์แล้วแต่กรณี
……………………………
ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตํารวจตรี
( สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์ )
ผูบ้ ังคับการศูนย์ฝกึ อบรมตํารวจภูธรภาค ๘

แบบที่ 1

หนังสือรับรองข้าราชการตํารวจชั้นประทวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
(ข้าราชการตํารวจยศ ด.ต. หรือ จ.ส.ต.)

ส่วนราชการ
ที่
เรื่อง รับรองผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เรียน ผูด้ ําเนินการคัดเลือก

โทร
วันที่

.
.
.

ด้วย .........................................................................................................................................
ตําแหน่ง/สังกัด ..........................................................................................................ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 255๘ ในสายสอบ.............................................(.............)
รหั ส ประจํ า ตั ว สอบ .................................ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ของข้ าราชการตํ ารวจผู้ นี้ แล้ ว
ขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตํารวจภูธรภาค ๘ ฉบับลงวันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.255๘
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตํารวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.255๘ และขอแจ้งคุณสมบัตแิ ละข้อมูลเกี่ยวกับผู้นี้ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนยศเป็น ด.ต. หรือ จ.ส.ต. เมื่อวันที.่ .....เดือน...........พ.ศ.........
ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. 255๙ ) ตามคําสั่ง ....................................ที่ ......../.................
ลงวันที.่ ......เดือน.................พ.ศ. ............และปัจจุบันมีอตั ราเงินเดือน ระดับ ป.......ขั้น.........(...................บาท)
2. กรณีสมัครในสายป้องกันปราบปราม (ปป.1) เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร.................
.....................................................................................ในข้อ 2.1.1.๒(ข้อใดข้อหนึ่ง)ตามที่กําหนดไว้ในประกาศ
รับสมัครดังกล่าวข้างต้น
3. ขอรั บรองว่ าผู้สมั ครมี ความประพฤติ ดี มี คุณสมบั ติ เหมาะสมที่ จะเป็ นข้ าราชการตํ ารวจ
ชั้นสัญญาบัตรและได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว จํานวน.........................แผ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ .....................................................................
(...................................................................)
ตําแหน่ง .................................................................
(ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตําแหน่ง ผกก./หัวหน้าสถานีขึ้นไป)
หมายเหตุ ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสั่งพิมพ์ แบบหนังสือรับรอง (กระดาษ A4 สีขาว)

แบบที่ 2

หนังสือรับรองข้าราชการตํารวจชั้นประทวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
(ข้าราชการตํารวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี)

ส่วนราชการ
ที่
เรื่อง รับรองผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เรียน ผูด้ ําเนินการคัดเลือก

โทร
วันที่

ด้วย

.
.
.

.
ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตําแหน่ง/สังกัด
เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 255๘ ในสาย
(
)
รหัสประจําตัวสอบ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการตํารวจผู้นี้แล้ว
ขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตํารวจภูธรภาค ๘ ฉบับลงวันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 255๘
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตํารวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.255๘ และขอแจ้งคุณสมบัตแิ ละข้อมูลเกี่ยวกับผู้นี้ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอายุราชการครบกําหนด ๒ ปี ในกรณีดังต่อไปนี้ (กรณีเป็น นสต.ให้เริ่มนับอายุ
ราชการตั้งแต่วันบรรจุเป็น นสต.)
 กรณีบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยได้รับการบรรจุ
พ.ศ.
ตามคําสั่ง
ที่ /
.
และแต่งตั้งเข้ารับราชการตํารวจครั้งแรก เมื่อวันที่ เดือน
ลงวันที่ เดือน
พ.ศ.
มีอายุราชการ
ปี
เดือน
วัน นับถึงวันปิดรับสมัคร
ขั้น
(
บาท)
และปัจจุบันมีอัตราเงินเดือน ระดับ ป
 กรณีบรรจุเข้ารับราชการหลังวันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการตํารวจครั้งแรก เมื่อวันที่ เดือน
พ.ศ.
ตามคําสั่ง
ที่ /
.
ลงวันที่ เดือน
พ.ศ.
มีอายุราชการ
ปี
เดือน
วัน นับถึงวันปิดรับสมัคร
แต่เป็นกรณีข้าราชการตํารวจผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการนับระยะเวลาปฏิบัติงานเป็น
ทวีคูณ ตามมติ ก.ตร. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ เกี่ยวกับการนับอายุราชการ
ตามที่กําหนดในการรับสมัครคัดเลือกฯ ตั้งแต่วันที่ เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
.
พ.ศ.
เป็นระยะเวลา
ปี
เดือน
วัน รวมอายุราชการ
ปี
เดือน
วัน
๒. ผู้สมัครเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
.
สาขา
สถานศึกษา
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
ภายในวันปิดรับสมัคร
๓. ขอรับรองว่า ผู้สมัครมีความประพฤติดี มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
แผ่น
และได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้แล้ว จํานวน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ .....................................................................
(...................................................................)
ตําแหน่ง .................................................................
(ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตําแหน่ง ผกก./หัวหน้าสถานีขึ้นไป)
หมายเหตุ ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสั่งพิมพ์ แบบหนังสือรับรอง (กระดาษ A4 สีขาว)

