ระเบียบการทั่วไป
และวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก(หญิง)
เขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจ
1. กลาวนํา
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ.2551 ไดกําหนดใหโรงเรียนนายรอยตํารวจ
เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิชาชีพตํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบุคลากรในวิชาชีพตํารวจ
ตามความตองการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทําการสอน การวิจัย การฝกอบรม และใหการบริการทางวิชาการแกสังคม โดยเนนทักษะ
ความเชี่ยวชาญดานการบังคับใชกฎหมายและวิชาชีพตํารวจเปนสําคัญ
มีหนาที่หลักในการ
จัดการเรียนการศึกษาอบรม
และดําเนินการฝกนักเรียนนายรอยตํารวจใหเปนผูทมี่ ีความรู
ความสามารถในวิชาการตํารวจ และการบริหารงานตํารวจอยางแทจริง มีความรู ความเขาใจ
ในดานกฎหมายสําหรับการปฏิบัติงานตํารวจอยางลึกซึ้ง และมีความรอบรูในแขนงวิชาการ
ขั้นอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อการพัฒนาชีวิต และเอื้อตอการนําไปประกอบวิชาชีพตํารวจ
รวมทั้งการหลอหลอมใหมีคุณลักษณะทางกายและคุณธรรมประจําใจ เปนผูที่มีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณ มีบุคลิกภาพที่สอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย กลาหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีวิจารณญาณในการตัดสินใจที่ถูกตอง
ยึดถือหลักศีลธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพตํารวจ เปนแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติงาน
สืบทอดแบบธรรมเนียมของตํารวจดวยความสํานึกในเกียรติวินัย และความรับผิดชอบตอหนาที่
มีความซื่อสัตยสุจริต พรอมที่จะเสียสละเพื่อประโยชนตอสวนรวม และยึดมั่นในการรักษากฎหมาย
และความสงบเรียบรอยของสังคม ดวยความเสมอภาคและเปนธรรม
โรงเรียนนายรอยตํารวจมีหลักสูตรการศึกษา 4 ป
เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว
นักเรียนนายรอยตํารวจจะไดรับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ.(ตร.)ไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งใหมียศเปน วาที่รอยตํารวจตรี และสํานักงานตํารวจแหงชาติจะแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง เพื่อปฏิบัติหนาที่ราชการในหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติตอไป
ตั้งแตปก ารศึกษา 2552 โรงเรียนนายรอยตํารวจไดรับอนุมัติจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ใหดําเนินการเปดรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกหญิงเขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจ
ในสวนของการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เปนไปตามหลักสูตรของนักเรียนนายรอยตํารวจที่
หนดไวทุกประการ การรับสมัครและสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ขอใหผูสมัครไดดูกําหนดการ และ ใน
ประกาศของโรงเรียนนายรอยตํารวจที่จะไดแจงใหทราบตอไป
2. พื้นความรูและคุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา
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2.2 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดาผูใหกําเนิดมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
แตถาบิดาเปนนายทหารชัน้ สัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเปนขาราชการตํารวจซึ่งมีสัญชาติไทย
โดยการเกิดแลว มารดาจะมิใชเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได
2.3 เปนหญิงโสด ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดตอไดเสียกับชาย
ถึงขั้นพอที่จะถือไดวาเปนผูมีสามี
2.4 มีขนาดรางกายสูงไมนอยกวา 160 เซนติเมตร
2.5 อายุไมต่ํากวา 16 ปบริบรู ณ และไมเกิน 21 ปบริบูรณ นับถึงวันที่ปดรับสมัคร
2.6 ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
2.7 ไมเปนผูอยูในระหวางถูกฟองหรือตองหา หรือตกเปนจําเลยในคดีอาญา หรือ
เคยตองคําพิพากษาของศาลวาไดกระทําผิดในคดีอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไมเปนผูเคยถูกถอนทะเบียน
หรือพนจากความเปนนักเรียนนายรอยตํารวจ
ดวยเหตุดังที่ระบุไวในประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ประเภทบุคคล ลักษณะที่ 11
บทที่ 5 ขอ 62.3 หรือ 62.4 หรือไมเคยถูกใหออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นใดเพราะเหตุ
ประพฤติชั่ว เพราะกระทําความผิดหรือผิดวินัย หรือมีความประพฤติไมเรียบรอย
2.9 ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
หรือไมเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง และตามที่กําหนดไวใน ผนวก ก.
2.10 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากองคการของรัฐบาล
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
2.11 ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบคัดเลือกหรือแขงขันใด ๆ
2.12 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญโดยความบริสุทธิ์ใจ
2.13 ไมเปนนักบวชในศาสนาใด ๆ
2.14 ไมเปนผูที่ลาออกจากราชการตํารวจยังไมถึง 1 ป หรือผูที่ทางราชการไมรับ
สมัครตอจากวันครบกําหนดปลดกองหนุน หรือผูที่ถูกใหออกจากราชการฐานหยอนความสามารถ
เนื่องจากมีความไมเหมาะสมในการทดลองปฏิบัตริ าชการ
2.15 เปนผูที่ทางราชการสืบสวนแลววา เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยไมบกพรอง
ในศีลธรรมอันดี
2.16 ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย
2.17 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
3. ผูสมัครที่มีสิทธิไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษ
3.1 เปนบุตรโดยกําเนิดของขาราชการตํารวจ หรือบุคคลซึ่งถึงแกกรรม หรือไดรับ
บาดเจ็บจนทุพพลภาพ หรือสูญหายตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เนือ่ งจากปฏิบัตริ าชการ
หรือชวยเหลือราชการปราบปรามโจรผูราย หรือกอความไมสงบ หรืออริราชศัตรู
3.2 เปนผูไดรับเหรียญกลาหาญ หรือเปนบุตรโดยกําเนิดของผูไดรับเหรียญกลาหาญ
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3.3 เปนบุตรโดยกําเนิดของผูที่เปน หรือเคยเปนผูบังคับบัญชา หรือครูอาจารย
ในโรงเรียนนายรอยตํารวจ หรือสถานศึกษาอื่นใดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีหลักฐาน
ลงประวัติวาไดสอนมาแลวไมนอยกวา 3 ป และปหนึ่งตองทําการสอนมาแลวไมนอยกวา 4 ชั่วโมง
3.4 เปนบุตรโดยกําเนิดของขาราชการตํารวจ
กรณีตามขอ 3.1, 3.2 และ 3.3 เพิ่มให 25 คะแนน , กรณีตามขอ 3.4 เพิ่มให 10 คะแนน
การคิดคะแนนเพิ่มพิเศษตามขอ 3.1, 3.2 และ 3.3 ถาผูมีสิทธิ์ไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษ
ตามหลักเกณฑหลายกรณีใหไดรับกรณีเดียว และเมื่อรวมกับขอ 3.4 แลวไมเกิน 35 คะแนน
ใหนําคะแนนที่ไดรับเพิ่มกรณีพิเศษนี้ไปรวมกอนประกาศผลครั้งสุดทายของการสอบในครั้งนั้น
4. หลักฐานที่ตองนําไปยื่นในวันประกาศผลสอบรอบแรก(ขอเขียน)รายงานตัวดวยตนเอง
4.1 รูปถายครึ่งตัว แตงกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา หนาตรง ไมสวมหมวก
ขนาด 1x1.5 นิ้ว จํานวน 7 รูป ตองเปนรูปที่ถายในคราวเดียวกัน ไมเกิน 3 เดือน นับถึงวันยืน่ สมัคร
โดยใหเขียนชื่อ นามสกุล ดวยตัวบรรจงดานหลังรูปทุกรูป
4.2 บัตรประจําตัวสอบที่ระบุเลขลําดับสมัคร รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล วัน
เดือน ปเกิด เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน พรอมรูปถายและลงลายมือชื่อ
5. หลักฐานที่ตองนําไปยื่นในวันแรกที่สอบพลศึกษา
ผูสมัครทุกคนที่มีสิทธิเขาสอบรอบสอง ตองนําหลักฐานตาง ๆ ไปยื่น ในวันแรกที่สอบ
พลศึกษา ภายในเวลา 16.00 น. หากไมนําไปยื่นจะถูกตัดสิทธิไมใหเปนผูสอบคัดเลือกได
และไมมีการผอนผันใหหากหลักฐานไมครบหรือไมถูกตอง โดยใหยื่นหลักฐาน ดังตอไปนี้.5.1 สําเนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1-ป)
หรือหนังสือรับรองผลการเรียน (รบ.5-ป) ซึ่งแสดงวาสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา ตามแบบผนวก ข. ทายระเบียบการและใบสมัครที่จําหนายใหแกผูสมัคร
5.2 สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) หรือสําเนาทะเบียนบานที่ทางราชการออกให และ
รับรองสําเนาถูกตองไวไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันปดรับสมัครของผูสมัคร และของบิดามารดา
ของผูสมัคร และในกรณีที่บิดามารดาของผูสมัครแยกทะเบียนกัน ใหนําสําเนาทะเบียนบานทุก
ฉบับมาแสดงดวย หากบิดามารดาของผูสมัครมีชื่อหรือชื่อสกุลไมตรงกัน ตองนําหลักฐานอื่นไป
แสดงประกอบดวย
5.3 สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) หรือสําเนาทะเบียนที่ทางราชการออกใหและ
รับรองสําเนาถูกตองไวไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันปดรับสมัคร ของบิดามารดาผูสมัครเพื่อตรวจสอบ
สัญชาติของผูสมัครและบิดามารดาผูใหกําเนิด และหากผูสมัครมีบิดามารดาที่ชื่อสกุลไมตรงกันหรือ
ชื่อสกุลของบิดามารดาแสดงวานาจะเปนชื่อสกุลของชาวตางประเทศ ตองนําสําเนาหลักฐานที่ทาง
กระทรวงมหาดไทยรับรองการเปนบิดามารดาหรือเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดไปแสดง
5.4 กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม ใหนําหลักฐานใบมรณบัตรหรือหลักฐานอื่น
ของทางราชการมาแสดงสัญชาติของบิดามารดา
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5.5 ในกรณีที่ปูหรือตาเปนคนตางดาวตองนําหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้มาแสดง
5.5.1 ใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.9) หรือหลักฐานทางทหารของบิดา หรือ
5.5.2 สําเนาสูติบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองจากนายทะเบียน พรอมหลักฐาน
แสดงวาบิดาหรือมารดาเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
5.6 สําเนาสูติบัตรของผูสมัคร ในกรณีที่ไมมีสูติบัตรใหนําหนังสือรับรองการเกิดจาก
อําเภอหรือเขต ซึ่งปรากฏวัน เดือน ปเกิด และชือ่ บิดามารดาผูใหกําเนิดไปแสดง
5.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียน หรือนักศึกษา หรือ
บัตรประจําตัวอื่นใดที่ทางราชการออกใหที่ติดรูปถาย
5.8 สําเนาหลักฐานเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามขอ 3. (ถามี)
5.9 หนังสือสงผลการสืบความประพฤติ
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหนําฉบับจริงไปแสดงควบคูกันดวย (ยกเวนเอกสารที่แสดงวา
ผูสมัครเปนบุตรโดยกําเนิดของขาราชการตํารวจตามแบบใน ผนวก ค. กรรมการจะยึดฉบับจริงไว)
หลังจากกรรมการรับหลักฐานไดตรวจสอบฉบับจริงกับสําเนาเรียบรอยแลวจะคืนฉบับจริงให
หากไมนําฉบับจริงไปแสดงจะไมมีการผอนผันให และถาผูสมัครมอบฉบับจริงไวให หากเกิด
การสูญหายกรรมการจะไมรับผิดชอบ
ขอความสําคัญในเอกสารหรือหลักฐานทุกฉบับที่นาํ ไปยื่น ตองถูกตองตรงกัน เชน วัน
เดือน ป เกิดของผูสมัคร ชื่อ ชื่อสกุลของผูสมัครและบิดามารดา อักษร สระ ตัวสะกด การันต
เปนตน หากไมตรงกันตองนําเอกสารที่ทางราชการออกใหไปแสดงประกอบยืนยัน หากไมนําไป
แสดงจะไมมีการผอนผันให
อนึ่ง คุณสมบัติและหลักฐานของผูสมัคร ถาปรากฏภายหลังวาไมถูกตองตรงตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้ถือวาเปนเจตนาไมบริสุทธิ์ของผูสมัครเอง และโรงเรียนนายรอยตํารวจ
จะไมมีสวนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
6. การเตรียมตัวของผูสมัคร
6.1 ผูสมัครตองอานระเบียบการทั่วไป และวิธีสมัครเขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจให
เขาใจอยางชัดเจนโดยตลอด
6.2 เตรียมหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับการสมัครและตรวจสอบใหครบถวนเรียบรอยกอน
ไปยื่นหลักฐานในวันแรกทีส่ อบพลศึกษา ถาขอความในเอกสารตาง ๆ ไมถูกตองตรงกัน เชน
วัน เดือน ปเกิดของผูสมัคร ชื่อ ชื่อสกุลของผูสมัครหรือของบิดามารดา ใหรีบแกไขใหถูกตอง
เรียบรอยเสียกอนที่จะไปสมัคร เพื่อประโยชนและความสะดวกรวดเร็วของผูสมัคร
6.3 จดจํากําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ตามที่โรงเรียนนายรอยตํารวจ
ไดประกาศใหทราบในแตละครั้ง
6.4 ตรวจสอบความสมบูรณของรางกาย ตองมีขนาดรางกาย และไมเปนโรคหรือ
อาการที่ขัดตอการรับสมัครเขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจตามที่กําหนดไว
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6.5 การไปสมัคร การไปสอบคัดเลือก ตลอดจนการไปติดตอตาง ๆ ตองแตงกายดวย
ชุดนักเรียน หรือนักศึกษา หรือชุดสุภาพ
7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก กระทําเปนสองรอบ ดังนี้
การสอบคัดเลือกกระทําเปนสองรอบ ดังนี้
7.1 การสอบรอบแรก เปนการสอบขอเขียน วิชาที่สอบ ไดแก วิชาภาษาไทย
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ
มีรายละเอียด ดังนี้
7.1.1 วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 200 คะแนน
7.1.2 วิชาวิทยาศาสตร คะแนนเต็ม 200 คะแนน
7.1.3 วิชาคณิตศาสตร คะแนนเต็ม 200 คะแนน
7.1.4 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
โรงเรียนนายรอยตํารวจ จะคัดเลือกผูที่สอบขอเขียนผาน โดยคัดเลือกจากผูที่ได
คะแนนขอเขียนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับไวจํานวนหนึ่ง แลวประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ
รอบสองตอไป
7.2 การสอบรอบสอง เปนการตรวจรางกาย ตรวจสอบประวัติ สอบพลศึกษา
วัดขนาดรางกายและสอบสัมภาษณ เปนการสอบไมมีคะแนนถือเกณฑ "ได" หรือ "ตก"
มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
7.2.1 การตรวจรางกายและตรวจสอบประวัติ
ผูเขาสอบรอบสอง ตองเขารับการตรวจรางกายที่โรงพยาบาลตํารวจ
ตามวัน เวลาที่ประกาศใหทราบ ผูไมไปรับการตรวจรางกายถือวาสละสิทธิ
ผลการตรวจรางกาย
ถือความเห็นของคณะกรรมการแพทยจาก
โรงพยาบาลตํารวจ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติแตงตั้ง
ถือเปนเด็ดขาดจะไมรับพิจารณา
ผลการตรวจรางกายที่ผูสมัครไดรับการตรวจหรือไดใบรับรองผลการตรวจโรคจากที่อื่นมาแสดง
นอกจากการตรวจรางกายแลว จะมีการฉาย X – RAY ตรวจโลหิต
ตรวจปสสาวะและอื่น ๆ ผูสมัครจะตองชําระคาตรวจรางกายตามที่คณะกรรมการแพทยกําหนด
ในกรณีทแี่ พทยตองการตรวจพิเศษนอกเหนือจากการตรวจธรรมดาผูสมัครจะตองออกคาใชจายเอง
คําเตือน
(1) ในตอนเชาวันตรวจรางกาย ไมควรรับประทานอาหารหวานจัด เพราะ
อาจทําใหตรวจพบน้ําตาลในปสสาวะ
(2) กอนตรวจรางกาย หามรับประทานยาแกไอทุกชนิด หรือยาประเภท
กระตุนกําลัง ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความผิดปกติทางหัวใจและหลอดเลือดได
(3) หามผูสมัครใส CONTACT – LENS ไปตรวจสายตา หรือมีการใชเลนสกดทับตา
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7.2.2 การสอบพลศึกษา
(1) วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร ใชเวลาไมเกิน 7 นาที จากจุดเริ่มตน
จนถึงเสนชัยถาวิ่งไมถึงหรือออกนอกลูวิ่งกอนครบกําหนดระยะทางหรือทําเวลาเกินกวากําหนด
ถือวาสอบพลศึกษาตก
(2) วายน้ําระยะทาง 50 เมตร ใชเวลาไมเกิน 3 นาที จากจุดเริ่มตน
จนถึงผูสอบใชมือหรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายแตะขอบสระซึ่งเปนเสนชัย ผูที่วายไมถึงหรือ
ทําเวลาเกินกวาที่กําหนดถือวาสอบพลศึกษาตก
ผูสมัครจะตองสอบพลศึกษาตาม (1) และ (2) ทั้งสองอยางใหผานจึงจะถือวา
สอบพลศึกษาได ผูที่สอบพลศึกษาตกจะไมรับเขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจ โดยไมคํานึงถึง
คะแนนขอเขียนที่สอบได
7.2.3 การวัดขนาดรางกายและสอบสัมภาษณ
ในวันสอบสัมภาษณจะทําการวัดขนาดรางกายของผูสมัครดวย หากผูสมัคร
มีรางกายไมไดขนาดตามที่กําหนดไวจะหมดสิทธิสอบสัมภาษณทันที
เปนการพิจารณารูปราง ลักษณะทาทาง ทวงทีวาจา ความสมบูรณ
ของรางกาย ความองอาจ วองไว และปฏิภาณไหวพริบ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม
จะเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ผลการสอบถือเกณฑ ได หรือ ตก เทานั้น ไมมีคะแนน ผูที่สอบตก
หมายถึง ผูที่มีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
และจะตัดสิทธิไมรับเขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจโดยไมคํานึงถึงคะแนนสอบขอเขียน
8. คาธรรมเนียม
- คาตรวจรางกาย ตามที่คณะกรรมการแพทยกําหนด
9. สถานที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับสมัครและสอบคัดเลือก
9.1 สถานที่สอบพลศึกษา
สถานที่สอบสัมภาษณ และวัดขนาดรางกาย
รวมทั้งสถานที่ปดประกาศตาง ๆ : โรงเรียนนายรอยตํารวจ อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม หมายเลขโทรศัพท 0 3431 2009
9.2 สถานที่สอบขอเขียน : มหาวิทยาลัยรามคําแหง 1 ,มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2
9.3 สถานที่ตรวจรางกายและพิมพลายนิ้วมือ : โรงพยาบาลตํารวจ ตั้งอยูที่
ถนนราชดําริ (บริเวณสี่แยกราชประสงคใกลสํานักงานตํารวจแหงชาติ) ปทุมวัน กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท 0 2207 6000
10. การเตรียมตัวสอบ
10.1 การสอบขอเขียน
10.1.1 ตองจดจํารหัสประจําตัวสอบ แผนผังที่นั่งสอบ และควรไปดูสถานที่
สอบไวเปนการลวงหนา
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10.1.2 ผูเขาสอบจะตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย และตองไปใหตรงตามเวลา
ที่นัดหมาย เพื่อรอเรียกเขาหองสอบ หากเรียกเขาหองสอบและลงมือสอบไปแลว ผูใดที่ไป
ไมทันเวลาเริ่มสอบ จะไมใหเขาหองสอบอยางเด็ดขาด จะอางเหตุความจําเปนใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น
10.1.3 ปญหาขอสอบเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ และตรวจขอสอบดวย
เครื่องคอมพิวเตอร ผูสมัครจะตองเตรียมปากกาหมึกสีดําหรือสีน้ําเงิน ดินสอดําชนิดออนเบอร
ตั้งแต 2 B ขึ้นไป ยางลบดินสอและอุปกรณสําหรับเหลาดินสอเพื่อใชในการสอบ อุปกรณอื่น
ๆ หามนําเขาหองสอบหรือวางไวบริเวณหนาหองสอบโดยเด็ดขาด บริเวณสนามสอบทุกแหงไม
มีสถานที่รับฝากสิ่งของ ผูสมัครจึงไมควรนําสิ่งของมีคาใด ๆ ติดตัวไปในวันสอบ หากมีความจําเปน
ตองนําไปก็ใหฝากสิ่งของไวกับผูติดตาม มิฉะนั้นอาจจะสูญหายได
10.1.4 นําบัตรประจําตัวสอบ
พรอมดวยบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรประจําตัวอื่นใดที่ทางราชการออกใหที่ติดรูปถายของผูสมัคร เชน บัตรประจําตัวนักเรียน
หรือบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือใบขับขี่ เปนตน ไปแสดงควบคูกันเพื่อเขาสอบ และกรณี
ทําบัตรประจําตัวสอบหายจะตองนําใบคํารองแจงหาย หรือสําเนาประจําวันของสถานีตํารวจ
ที่ผูสมัครแจงหายไปยังกองอํานวยการคุมสอบ กอนเวลาสอบไมนอยกวา 2 ชั่วโมง เพื่อขอออก
บัตรแทน (ตองนํามาแสดงทุกขั้นตอนของการสอบ)
10.2 การสอบพลศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
10.3 การตรวจรางกายและตรวจสอบประวัติ
ใหเตรียมเงินคาตรวจและแตง
กายตามที่คณะกรรมการแพทยกําหนด
10.4 การวัดขนาดรางกายและสอบสัมภาษณ ใหเปนไปตามประกาศของโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ
11. การปฏิบัติในการสอบ
11.1 การขาดสอบขอเขียน หรือขาดสอบพลศึกษาประเภทใดประเภทหนึง่ หรือขาดสอบ
สัมภาษณ หรือขาดวัดขนาดรางกาย หรือขาดตรวจรางกาย จะถือวาผูสมัครสละสิทธิในการสอบคัดเลือก
11.2 ผูที่ทุจริตในการสอบหรือมีผูชวยเหลือในการกระทําทุจริต จะหมดสิทธิในการสอบทันที
11.3 ในขณะเขาหองสอบ กรรมการคุมสอบจะคนตัวผูเขาสอบทุกคน และจะไม
อนุญาตใหนํากระดาษทดหรือกระดาษรางหรืออุปกรณอื่นใด
นอกจากเครื่องเขียนตามที่
กําหนดในขอ 10.1.3 เขาหองสอบเด็ดขาด
11.4 ผูเขาสอบจะออกจากหองสอบไดเมื่อหมดเวลาสอบเทานัน้ ถาผูเขาสอบคนใดฝาฝนจะถือวา
ผูนั้นสอบตกทุกวิชา และหากมีขอสงสัย กรรมการคุมสอบจะทําการคนตัวกอนใหออกจากหองสอบ
12. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
12.1 การประกาศผลสอบรอบแรก เมื่อเสร็จสิ้นการสอบรอบแรกแลว โรงเรียน
นายรอยตํารวจ จะคัดเลือกผูสอบขอเขียนผานจากผูที่ไดคะแนนขอเขียนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ
ไวตามจํานวนที่ตองการ ถามีคะแนนรวมเทากันใหเปรียบเทียบคะแนนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ตามลําดับ ถายังไดคะแนนเทากันอีก ใหผูที่ไดรับเลขลําดับ
/สมัครกอน...
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สมัครกอนเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวาแลวประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบรอบสอง โดยประกาศ
เรียงตามรหัสประจําตัวสอบ ผูสมัครตองไปดูผลสอบดวยตนเอง ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน
ของผูสมัครเอง เนื่องจากผูสอบไดรอบแรกและมีสิทธิเขาสอบรอบสองจะตองรับแบบและสิ่งของ
เพื่อสอบความประพฤติและเขารับการตรวจรางกายหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแลว จะอางวาไมทราบไมได
12.2 การประกาศผลรอบสุดทาย เมื่อเสร็จสิ้นการสอบรอบสองแลว โรงเรียนนาย
รอยตํารวจ จะคัดเลือกผูที่สอบเขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจไดจากผูที่สอบรอบสองผาน โดย
ถือคะแนนรวมสูงสุด (คะแนนสอบขอเขียนรวมกับคะแนนเพิ่มพิเศษ (ถามี)) ลดหลั่นกันลงมา
ตามลําดับ ถามีคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนขอเขียนสูงกวาอยูในลําดับที่ดีกวา ถาได
คะแนนขอเขียนเทากันอีกใหเปรียบเทียบคะแนนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และภาษาอังกฤษตามลําดับ ถายังไดคะแนนเทากันอีก ใหผูไดรับเลขลําดับสมัครกอนเปนผูที่
อยูในลําดับที่ดีกวา
แลวประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจได
ตามจํานวนที่ตองการ โดยประกาศเรียงตามรหัสประจําตัวสอบ ผูที่มีรายชื่อในประกาศจะตอง
คอยรับฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับการทําสัญญามอบตัวจากเจาหนาที่ดวยตนเอง
13. บุคคลสํารอง
13.1 โรงเรียนนายรอยตํารวจ จะประกาศรายชื่อผูสอบไดลําดับสํารองตามลําดับที่
สอบไดใหทราบ และจะเรียกผูสอบไดสํารองตามลําดับที่สอบไดเขาแทนผูสละสิทธิ
13.2 ในวันทําสัญญามอบตัว ผูสอบไดสํารองตองไปรายงานตัวตาม วัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนดไวในประกาศ มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ และจะเรียกผูส อบไดสํารองลําดับถัดไปเขาแทน
14. การทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจ
ผูสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจได จะตองนําผูปกครองและผูค้ําประกัน
ไปทําสัญญาที่โรงเรียนนายรอยตํารวจตามวันเวลาที่กําหนดไวในประกาศ
พรอมทั้งนําเงิน
คาใชจายในการเขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจไปชําระดวย (รายละเอียดจะมีคําชี้แจงแจกจาย
ใหทราบในวันประกาศผลสอบรอบสุดทาย)
15. คําเตือน
15.1 โรงเรียนนายรอยตํารวจ ดําเนินการสอบคัดเลือกโดยรูปคณะกรรมการ และ
ยึดหลักความรู ความสามารถ และความเปนธรรม ฉะนั้น จงอยาไดหลงเชื่อและยอมเสีย
ทรัพยสินแกผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได ซึ่งบุคคลประเภทดังกลาวเปนพวกจับเสือมือเปลา
ตกเบ็ดหรือหลอกลวงตมตุนผูอื่นทั้งสิ้น หากมีผูแอบอางใหแจงรายละเอียดไปยังผูบัญชาการ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ เพื่อดําเนินการโดยเด็ดขาดตอไป และจะปกปดชื่อของทานไวเปนความลับ
15.2 อานระเบียบการใหเขาใจ และจดจํารายละเอียดวิธีปฏิบัติตาง ๆ ตามที่ระบุไว
และปฏิบัติใหถูกตอง
15.3 สํารวจความพรอมของหลักฐานที่จะใชยื่นสมัครใหครบถวนถูกตอง
/15.4 การสอบ..
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15.4 การสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน และการติดตอกับกรรมการหรือเจาหนาที่ตองนํา
บัตรประจําตัวสอบ พรอมดวยบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียน หรือ
บัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวอื่นใดที่ทางราชการออกใหที่มีรูปถายผูสมัครติดอยู
ไปแสดงควบคูกันทุกครั้ง
15.5 ในกรณีบัตรอยางใดอยางหนึ่ง ตามขอ 15.4 หายไปหรือดวยเหตุอื่นใด ใหรีบ
แจงหายที่สถานีตํารวจทองที่ที่ทราบวาหายหรือเกิดเหตุตามแตกรณี โดยนําหลักฐานการแจง
นั้นไปแสดงตอกรรมการคุมสอบในหองสอบกอนเวลา กรณีบัตรประจําตัวสอบหาย กรรมการ
คุมสอบจะออกบัตรแทนใหซึ่งสํารองไวในทะเบียนตรวจสอบถือเสมือนเปนบัตรประจําตัวสอบจริง
บัตรแทนที่ออกใหหากทําหายอีก ถือวาหมดสิทธิเขาสอบจะไมรับฟงเหตุผลกลาวอางทุกกรณี
จะนํามาเปนขอเรียกรองภายหลังไมได
15.6 สถานที่ประกาศตาง ๆ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
ครั้งนี้ใหดูรายละเอียด ขอ 9. ขอกําชับวาเปนหนาที่ของผูสมัครที่จะติดตามประกาศที่เกี่ยวของ
อยูเสมอ จะอางวาไมทราบประกาศในภายหลังไมได
15.7 ระเบียบนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามคําสั่ง หรือระเบียบที่เกี่ยวของ โดย
โรงเรียนนายรอยตํารวจจะประกาศใหทราบ
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ผนวก ก
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนนักเรียนนายรอยตํารวจ
1. สายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ 6/6)
2. ตาบอดสี
3. มีแผลเปน ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต ที่สวนตาง ๆ ของรางกายซึ่งมีขนาดใหญ
หรือมากจนแลดูนาเกลียด
4. โรค หรือ อาการ ที่ไมควรเปน ขาราชการตํารวจตามบัญชีแนบทายกฎ ก.ตร.
วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ.2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ดังนี้
4.1 รางกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
4.1.1 ศีรษะและหนาผิดรูปจนดูนาเกลียด
4.1.2 รูปวิปริตตาง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝปาก หรือ จมูก
เชน ปาก หรือจมูกแหวง ริมฝปากแบะ เชิด หรือหุบไมลงจนนาเกลียด
4.1.3 ซอกคอหรือซอกรักแรติดกัน
4.1.4 แขนขา
4.1.4.1 ยาวไมเทากันหรือผิดรูปจนมองเห็นไดชัด
4.1.4.2 โคงเขาหรือโคงออก
4.1.4.3 บิดเก
4.1.5 มือหรือเทา
4.1.5.1 บิดเก
4.1.5.2 นิ้วมือหรือนิ้วเทาดวน
4.1.5.3 นิ้วมือหรือนิ้วเทา มีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาปกติ
4.1.5.4 นิ้วบิดเกและทํางานไมถนัด
4.1.5.5 ชองระหวางนิ้วมือหรือนิ้วเทาติดกัน
4.1.5.6 มือหรือเทาผิดรูปจนดูนาเกลียด
4.2 กระดูกและกลามเนื้อ
4.2.1 ขอเคลื่อนไหวไมสะดวกจนทําใหอวัยวะที่ติดตอกับขอนั้นใชการไมได
4.2.2 ขอหลวมหลุดบอย ๆ
4.2.3 ขออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
4.2.4 คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกลามเนื้อพิการ
4.2.5 กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอน
4.2.6 เทาปุก (CLUB FOOT)
4.2.7 กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)
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4.2.8 กระดูกหัก ตอไมติด หรือติดแลวแตมีความพิการผิดรูป
4.2.9 กลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งเหี่ยวลีบ
4.3 ผิวหนัง
4.3.1 โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเปนที่นารังเกียจแกผูอื่น
4.3.2 แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากตอการรักษา
4.3.3 เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หนา มีขนาดวัดเสนผาศูนยกลางตั้งแตหาเซนติเมตรขึ้นไป
4.3.4 คนเผือก
4.4 ตา หู คอ จมูก
4.4.1 ตาเหลจนปรากฏเห็นไดชัด
4.4.2 ตอกระจก
4.4.3 แผลเปนที่ตาหรือกระจกตาดําขุน จนสามารถตรวจพบไดดวยตาเปลา
4.4.4 ลูกตาสั่น
4.4.5 หนังตาตก หรือหนังตามวนออกนอก หรือหนังตามวนเขาใน
4.4.6 หนังตาแหวงจนเสียรูป
4.4.7 หนังตาปดไมสนิท
4.4.8 ถุงน้าํ ตาอักเสบเรื้อรัง
4.4.9 ตอเนื้องอกเขาไปในลูกตาดําเกินกวาหนึ่งมิลลิเมตร
4.4.10 ตาโปนจนเห็นไดชัดแลดูนาเกลียด
4.4.11 ตอหิน
4.4.12 ชองหนังตา(PALPEBRAL FISSURE) กวางไมเทากันจนดูนาเกลียด
4.4.13 เคยฝาตัดกระดูกมาสตอยดออกทั้งหมด
4.4.14 หูหนวกหรือไมไดยินตามปกติพิกัด
4.4.15 แกวหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเสนผาศูนยกลาง
4.4.16 หูนา้ํ หนวกมีหนองเรื้อรัง
4.5 ฟน
4.5.1 ฟนผุมากหลายซี่มองเห็นไดอยางชัดเจน
4.5.2 มีรากฟนเหลืออยูในชองปากมากกวาสามซี่
4.5.3 ไมมีฟนเกินกวาหาซี่ เวนแตใสฟนปลอมแทนที่เรียบรอยแลว
4.5.4 เปนโรคปริทันตจนเห็นลักษณะอาการไดชัดเจน
4.5.5 การขบฟนผิดปกติอยางมากจนขัดตอการเคี้ยวอาหารหรือทําใหรูปลักษณ
ของใบหนาเปลี่ยนไปอยางเห็นไดชัด

- 12 -

4.6. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
4.6.1 หัวใจเตนเร็วกวาหนึ่งรอยสิบครั้งตอนาที หรือชากวาสี่สิบหาครั้งตอนาที
หรือมี เอ.วี.บลอค(A.V.BLOCK) หรือเตนผิดปกติชนิดออรคิวลารไฟบริลเลชั่น หรือออรคิวลาร ฟลัตเตอร
4.6.2 ความดันเลือดสูงกวา 140/90 มิลลิเมตรปรอท
4.6.3 ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี.ผิดปกติ
4.6.4 หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
4.6.5 หัวใจพิการแตกําเนิด
4.6.6 หัวใจวายและมีเลือดคั่ง
4.6.7 เสียงของหัวใจ (รั่ว/ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR)
4.6.8 อนิวริซึทของหลอดเลือดใหญ
4.6.9 หลอดเลือดดําขอดอยูที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเปนมากจนเห็นไดชัด
4.7 ระบบหายใจ
4.7.1 หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
4.7.2 ถุงลมโปงพอง
4.7.3 มีน้ํา หรือหนอง หรือลมในชองเยื่อหุมปอด
4.7.4 วัณโรคปอดในระยะอันตราย
4.7.5 โรคหืด
4.7.6 ปอดอักเสบ
4.8 ระบบทางเดินอาหาร
4.8.1 ตับหรือมามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใชมือคลํา
4.8.2 ตับแข็ง
4.8.3 ฝที่ตบั
4.8.4 ดีซาน
4.8.5 ทองมาน
4.8.6 รูแผลเรื้อรังจากฟสตูลา หรือไซนัสที่ผนังหนาทอง
4.8.7 ไสเลือ่ นทุกชนิด
4.8.8 ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นไดชัด
4.8.9 ทวารหนักอักเสบ หรือสวนสุดทายของลําไสปลิ้นออกมานอกทวารหนัก
4.8.10 ฝคัณฑสูตร
4.9 ระบบทางเดินปสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ รวมทั้งกามโรค
4.9.1 ไตหรือกรวยไตอักเสบ หรือเสื่อม หรือหยอน หรือพอง
4.9.2 นิว่ ทีไ่ ตหรือทอไต
4.9.3 องคชาตถูกตัดหรือขาด
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4.9.4 ถุงน้าํ ที่ลูกอัณฑะ
4.9.5 ลูกอัณฑะอักเสบ หรือทออสรุจิอักเสบ
4.9.6 กามโรค
4.9.7 กระเทย (HERMAPHRODISM)
4.9.8 ฝงมุกที่อวัยวะเพศ
4.9.9 หนังหุมปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
4.9.10 ลูกอัณฑะไมลงถุง ยกเวนจะไดรับการผาตัดรักษามาแลว
4.10 ระบบจิตประสาท
4.10.1 โรคจิต (PSYCHOSIS) ทุกประเภท
4.10.2 โรคประสาทอยางรุนแรง
4.10.3 เปนใบ หรือพูดไมชัด หรือพูดติดอาง
4.10.4 ปญญาออนหรือภาวะสมองเสื่อม
4.10.5 อัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
4.10.6 โรคลมชัก (EPILEPSY)
4.11 เบ็ดเตล็ด
4.11.1 โรคคอหอยพอกเปนพิเศษ (THYROTOXICOSIS)
4.11.2 โรคเกาท
4.11.3 โรคอวนพีจากตอมไทรอยดผิดปกติ (MYXEDEMA)
4.11.4 เบาหวาน
4.11.5 รางกายโตผิดปกติ (ACROMEGALY)
4.11.6 โรคอวนพี (OBESITY) ซึ่งมีดัชนีความหนาของรางกาย (BODY
MASS INDEX) ตั้งแตสามสิบหากิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป
4.11.7 โรคของเลือด และอวัยวะกอกําเนิดเลือด (DISEASES OF BLOOD
AND BLOOD FORMING ORGANS) ผิดปกติอยางถาวร และอาจเปนอันตราย
4.11.8 โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปาราสิต
4.11.8.1 โรคเรื้อน (LEPROSY)
4.11.8.2 โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม
4.11.8.3 โรคคุดทะราด หรือรองพื้น (YAWS)
4.11.8.4 โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไมสามารถ
รักษาใหหายขาดได
4.11.8.5 โรคเอดส
4.11.9 เนือ้ งอก
4.11.9.1 เนื้องอกไมรายที่มีขนาดใหญ
4.11.9.2 เนื้องอกรายไมวาจะเปนทีอ่ วัยวะใด
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4.12 โรคติดยาเสพติดใหโทษ
4.13 โรคพิษสุราเรื้อรัง
4.14 โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยูในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจ
เห็นวาไมควรเปนขาราชการตํารวจ
4.15 โรคและความพิการที่ขัดตอการเขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจ
4.16 ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
หมายเหตุ
หากผูสมัครมีการใชอุปกรณเสริมชวยเพื่อใหการตรวจรางกายของแพทย
ไมสามารถตรวจพบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึน้
หากมีการตรวจพบภายหลังใหถือวาผูนั้นไมผานการ
ตรวจรางกายสําหรับการสอบเขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจ เชน มีการใชเลนสกดตา เพื่อให
ผานจากการตรวจไมพบความผิดปกติทางดานสายตาสั้น เปนตน

-15-ผนวก ข
แบบที่ 1
ตัวอยาง
า
รบ.5-ป

ใบรับรองผลการเรียนรระดับมัธยมศึศึกษา
(ในกกรณีสําเร็จการศึ
ก กษา)
.................(ชื่อสถานศึกษา)...................
ขอรับรอองวา...............................................................เลขขประจําตัว ....................................
เกิดวันที่............................เเดือน....................................พ.ศ..................บิดาาชื่อ............................
ษ
กสูตรมัธยมศึกษา........
มารรดาชื่อ...................................................เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลั
เมื่อวันที่.................................เดือน.........................................พพ.ศ.................................................
ควาามประพฤติ................................................................................................................................
ควาามสามารถพิพิเศษ.....................................................................................................................
ออกให ณ วันที่.........................เดือน.................................พ.ศ.........................................
ลงชือ.................
่อ
..........................................
(......................................................)
ครูใหญ/อาาจารยใหญ/ผูอํานวยการร
รูปถ
ป ายผูสมัคร
ค
ขนนาด 4X5 ซม.

(.............................................)
นายทะเบียน

-16-ผนวก ข
แบบที่ 2
ตัวอยาง
า
รบ.5-ป

ใบรับรองผลการเรียนรระดับมัธยมศึศึกษา
(ในกรณียังไมสําเร็ร็จการศึกษาา)
.................(ชื่อสถานศึกษา)...................
ขอรับรอองวา...............................................................เลขขประจําตัว......................................
เกิดวันที่............................เเดือน....................................พ.ศ..................บิดาาชื่อ............................
เ ยนอยูชั้น...................................
มารรดาชื่อ..........................................................................กําลังเรี
ออกให ณ วันที่...............................เดือน......................................พพ.ศ............................

ลงชื่อ...........................................................
(......................................................)
ครูรูใหญ/อาจาารยใหญ/ผูออํํานวยการ

รูปถถายผูสมัคร
ขนาดด 4X5 ซม.

(............................................)
นายยทะเบียน
อี 60 วัน นับแตวันที่ออกให)
(ใบรับรองนี้มอายุ
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ผนวก ค
ตัวอยางหนังสือรับรองวา
ผูสมัครเปนบุตรขาราชการตํารวจโดยกําเนิด
ที่............................................

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

ขอรับรองวา (ยศ ชือ่
ชื่อสกุล)............................................................ขณะนี้เปน
ขาราชการตํารวจประจําการหรือนอกประจําการ ตําแหนง................................แผนก.................
กอง....................................................เปน(บิดา,มารดา) ของ.....................................................
ผูสมัครเขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจจริง
(ลงชื่อ)........................................................
(.......................................................)
ตําแหนง......................................................
.........................................................

หมายเหตุ
1. ผูสมัครที่เปนบุตรของขาราชการตํารวจ ซึ่งมีเอกสารอื่นแสดงชั้นยศของบิดามารดา
แลว จะไมใชหนังสือฉบับนี้ก็ได
2. ผูลงนามรับรองจะตองเปนผูดํารงตําแหนงสารวัตรหรือเทียบเทาขึ้นไป
ซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาโดยตรง

- 18 -

1. ในกระดาษคําตอบจะมีเลขรหัสประจําตัวสอบของผูสมัครในชองรหัสประจําตัวและ
ไดระบายรหัสประจําตัวของผูสมัครเรียบรอยแลว ใหตรวจดูวาตรงกับเลขรหัสประจําตัว
ของผูสมัครหรือไม กระดาษคําตอบมีรอยดางดํา สกปรก ยับยน ฉีกขาดหรือไม
หากเลขรหัสประจําตัวสอบไมตรงกับของผูสมัคร
หรือกระดาษคําตอบมีรอยดางดํา
สกปรก ยับยน หรือฉีกขาด ใหแจงกรรมการคุมสอบทราบเพื่อแกไข หากรหัสประจําตัว
สอบไมตรงกับที่ระบายไวแลว ใหผูสมัครแจงกรรมการ ถาคอมพิวเตอรไมตรวจ
กระดาษคําตอบถือเปนความบกพรองของผูสมัครเองเพราะถือวาใหผูสมัครตรวจสอบแลว
2. ใชปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกลื่นเทานั้น เขียนขอความลงในชองวางที่หัวกระดาษคําตอบ
หนาแรก ไดแก ชื่อ ชื่อสกุล วัน เดือน ปที่สอบและลายเซ็นชื่อ
3. หามเขียนสิ่งใดลงในกระดาษคําตอบนอกจากที่กําหนดไว
อยาพับหรือทําให
กระดาษคําตอบมีรอยดางดําสกปรกหรือยนยับฉีกขาด เปนเหตุใหเครื่องคอมพิวเตอร
ไมตรวจใหคะแนน หรือตรวจใหคะแนนแตไมบันทึกขอมูล กรรมการตรวจขอสอบจะถือ
วากระดาษคําตอบนั้นเสีย เกิดจากการกระทําของผูเขาสอบเอง กรรมการจะไมแกไขใหโดยเด็ดขาด
4. เมื่อไดรับปญหาขอสอบแลว ใหปฏิบตั ิ ดังนี้
4.1 ตรวจดูวาสีทกี่ ําหนดไวในปญหาขอสอบตรงกับสีของกระดาษคําตอบ (สีแดงหรือ
สีน้ําเงิน) หรือไม ถาไมตรงใหรีบแจงกรรมการคุมสอบเพื่อขอเปลี่ยนหรือแกไข
4.2 ตรวจดูปญหาขอสอบวามีครบทุกแผนและทุกหนาหรือไม หากพบสิ่งใดบกพรอง
ใหรีบแจงกรรมการคุมสอบ หากมีคําสัง่ ใหลงมือตอบแลวปญหาขอสอบมีขอบกพรอง
ดังกลาว กรรมการคุมสอบจะไมแกไขหรือเปลี่ยนใหเพราะถือวาไดใหเวลาตรวจดู
แลวกอนลงมือตอบ
4.3 การตอบใหตอบในกระดาษคําตอบตรงกับขอในปญหาขอสอบ โดยใชดินสอดํา
เบอรตั้งแต 2 บีขึ้นไปเทานั้น ระบายในขอวงกลมเล็กที่เห็นวาถูกตองที่สุดเพียง
ขอเดียว ใหระบายจนดําจนไมเห็นตัวเลขและเต็มวง แตอยาใหล้ําออกไปนอกวง
หากระบายผิดใหลบดวยยางลบอยางออนจนสะอาดแลวระบายใหม
4.4 ขณะตอบปญหาขอสอบ หากมีการสงสัยวาปญหาขอสอบจะผิดหรือบกพรอง
ไมตองถามกรรมการคุมสอบ แตใหตอบลงไปตามที่เห็นสมควร (อยาเวนวางไว)
หากมีผิดหรือบกพรองดังกลาวจริง กรรมการตรวจขอสอบจะยกประโยชนขอนั้นให
5. เมื่อกรรมการคุมสอบสั่งใหลงมือตอบแลว กระดาษคําตอบไมเปลี่ยนใหอีกโดยเด็ดขาด
เพราะถือวาไดใหโอกาสตรวจตั้งแตกอนลงมือตอบแลว
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