ประกาศตํารวจภูธรภาค ๓
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูส อบผานขอเขียน และใหเขาทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
เรียงตามลําดับคะแนน ในการรับสมัครและคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวน
เขารับการฝกอบรม เพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕
....................................................
ตามประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ฉบับลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อ
ผูสมัครใหเ ขาสอบขอเขียน ผังที่ นั่งสอบ และสถานที่ส อบขอเขียน ในการรับ สมัครและคัดเลือกขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวนเขารับการฝกอบรม เพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ จํานวน
๗๐๘ อัตรา โดยกําหนดสอบขอเขียนในวันอาทิตยที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น
บัดนี้ การสอบขอเขียนภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนง ไดเสร็จ สิ้น แลว ปรากฏวา มีผูส อบผานเกณฑที่กําหนดและใหเ ขาสอบภาคความเหมาะสม
กับตําแหนงตามจํานวนระบุในประกาศรับสมัครจํานวน ๗๗๙ คน ตามรายละเอียดดังนี้
๑.บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ส อบผ า นข อ เขี ย นและให เ ข า ทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง
กลุมขาราชการตํารวจยศดาบตํารวจหรือจาสิบตํารวจ ไดแก
๑) สายปองกันปราบปราม (ปป.๑๑)
จํานวน
๑๗๗
คน
๒) สายอํานวยการและสนับสนุน (อก.๒)
จํานวน
๕๐
คน
๒.บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ส อบผ า นข อ เขี ย นและให เ ข า ทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง
กลุมขาราชการตํารวจผูมีวุฒิปริญญาตรี ไดแก
๑) สายปองกันปราบปราม (ปป.๓๑)
จํานวน
๒๐๔ คน
๒) สายอํานวยการและสนับสนุน (อก.๔)
จํานวน
๑๔๖ คน
๓) สายสอบสวนและนิติกร (สส.๕)
จํานวน
๒๐๒
คน
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ โดยใหผูมีรายชื่อในบัญชีตามขอ ๑.
และ ขอ ๒. เขาทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงตอไป
ใหผูมีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อ ในขอ ๑. และขอ ๒. นําเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนด
ในผนวก ก. และ ข. ทายประกาศฯ นี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตอเจาหนาที่ รวมทั้ง
การเขาทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงใน วัน เวลา และสถานที่ที่หนวยรับสมัครกําหนด หากไมมา
รายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ที่หนวยรับสมัครกําหนดตาม ผนวก ค. ดังกลาว จะถูกตัดสิทธิใน
การใหเขาทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงตอไป

/อนึ่ง....

-๒อนึ่ง หากปรากฏภายหลังวา ผูมีรายชื่อในบัญชีผูสอบผานขอเขียน เรียงตามลําดับคะแนน
( ตามขอ ๑. และขอ ๒. ) และใหเขาทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงรายใด ปรากฏวา มีคุณสมบัติหรือ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมตรงหรือไมถูกตองตามประกาศรับสมัคร ตํารวจภูธรภาค ๓ ฉบับลงวันที่
๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิในการเขารับการคัดเลือกครั้งนี้ ไมวาจะอยูใน
ขั้นตอนการฝกอบรมหรือขั้นตอนการแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร หรือหากไดรับการแตงตั้ง
เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรไปแลว จะถูกตัดสิทธิในการสมัครเขารับการคัดเลือกแลวแตกรณี หากมีกรณี
ปลอมหรือใชเอกสารหลักฐานปลอมมาแสดงตอเจาหนาที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตํารวจภูธรภาค ๓
จะประกาศรายชื่ อผู ได รั บการคั ดเลื อกและสํ ารองรอบสุ ดท าย ในวั นที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ทางเว็ บไซด
www.policeadmission.com และ www.ppr3.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ลงชื่อ) พลตํารวจโท ภาณุ เกิดลาภผล
( ภาณุ เกิดลาภผล )
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓
ผูดําเนินการคัดเลือก

ฃ

ผนวก ก.
ทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
--------------------------------------เอกสารและหลัก ฐานตางๆ ที่ผูสมัครสอบผานขอเขียนและใหเ ขาทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง ตองนํามาแสดงและยื่นกับ เจาหนาที่ ดัง นี้ ( ยื่นที่ ศูนยฝ ก อบรมตํารวจภูธรภาค ๓ ตําบลจอหอ
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามกําหนดที่ระบุไว )
๑. ผูสอบผานขอเขียน สาย ปป.๑๑ และ สาย อก.๒
๑.๑ ใบสมัครคัดเลือก จํานวน ๑ ฉบับ (สั่งพิมพจากระบบอินเทอรเน็ต)
๑.๒ หนังสือรับรองผูบังคับบัญชา พรอมสําเนา (ตามแบบที่ ๑ ทายผนวก) จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๓ บัตรประจําตัวสอบ
๑.๔ สําเนาคําสั่งแตงตัง้ ยศตํารวจชั้นประทวน ที่ไดรับยศในปจจุบันเปนดาบตํารวจหรือ
จาสิบตํารวจ จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๕ บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ที่ไมหมดอายุ พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๖ เฉพาะสาย ปป.๑๑ ตองนําประกาศนียบัตรหลักสูตรหรือหลักฐานที่แสดงวามีคุณสมบัติขอใด
ขอหนึ่ง ตามผนวก ข.ทายประกาศนี้ พรอมสําเนา จํานวน ๒ ฉบับ
๑.๗ หลักฐานอื่นๆ ถามี เชน ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เปนตน พรอมสําเนา จํานวน ๒ ฉบับ
หลักฐาน ตามขอ ๑.๕ – ๑.๗ ตองนําหลักฐานตนฉบับจริงไปแสดงใหครบถวน ทั้งนี้สําเนาหลักฐาน
ทุกฉบับที่นํามายื่นกับเจาหนาที่ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงลายมือชื่อไว สําหรับ
เอกสารฉบับจริงจะคืนใหทันที หากสูญหายเจาหนาที่จะไมรับผิดชอบ
สําหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผูสมัครยื่นไวกับเจาหนาที่ ถือเปนเอกสิทธิของ ตํารวจภูธรภาค ๓ ที่จะ
ดําเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร
ผูสอบผานขอเขียนหากไมนําหลักฐานไปยื่นตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดหรือยื่นไมครบถวน
จะถูกตัดสิทธิในการเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง
ผู ส มั ค รจะต อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ และรั บ รองตนเองว า เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัคร ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ
ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตาม วัน เวลา และสถานที่ที่หนวยรับสมัครกําหนดใหถูกตองครบถวน
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมมายื่นหลัก ฐานตาม วัน เวลา หรือยื่นไมครบถวน จะถูกตัดสิท ธิ
ในการเปนผูไดรับการคัดเลือก หรือผูไดรับการคัดเลือกสํารองแลวแตกรณีและ หากมีกรณีนําเอกสารปลอม
มาแสดงตอเจาหนาที่ จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
๒. ผูสอบผานขอเขียน สาย ปป.๓๑ สาย อก.๔ และ สาย สส.๕
๒.๑ ใบสมัครคัดเลือก จํานวน ๑ ฉบับ (สั่งพิมพจากระบบอินเทอรเน็ต)
๒.๒ หนังสือรับรองผูบังคับบัญชา พรอมสําเนา (ตามแบบที่ ๒ ทายผนวก) จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๓ บัตรประจําตัวสอบ

/๒.๔ สําเนาคําสั่ง …

ผนวก ก. หนา ๒ ใน ๒ หนา

ผนวก ก.
ทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
--------------------------------------๒.๔ สําเนาคําสั่งบรรจุและแตงตั้งและสําเนาสมุดประวัติ ก.พ.๗ หนาที่มีรายงานระบุการบรรจุและ
แตงตั้งเขารับราชการเปน ขาราชการตํารวจครั้งแรก จํานวน ๒ ฉบับ
๒.๕ หลักฐานการไดรับระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณ (กรณีที่ใชนับอายุราชการไมนอยกวา
๒ ป ในการสมัครสอบ)
๒.๖ บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ที่ไมหมดอายุ พรอมสําเนา จํานวน ๒ ฉบับ
๒.๗ ปริญญาบัตร หรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรี หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษา
ออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภา
สถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปดรับสมัคร พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ หากเปนภาษาตางประเทศ
ใหแปลเปนภาษาไทยดวยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่สําเร็จก็ได พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ
๒.๘ กรณีส มั ครคัดเลือก ในสายปองกันปราบปราม (ปป.๓๑) ผูที่ใชคุณวุฒิ ป ริญ ญาตรี ท าง
กฎหมายจากตางประเทศ หรือปริญญาตรีทางการปกครอง หรือปริญญาตรีทางรั ฐประศาสนศาสตรมาสมัคร
คัดเลือกตองนําหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงวาสําเร็จการศึกษาวิชา
กฎหมายไทย ๓ วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา
ครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน มาแสดงพรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ
๒.๙ หลักฐานอื่นๆ ถามี เชน ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เปนตน พรอมสําเนา จํานวน ๒ ฉบับ
หลักฐานตามขอ ๒.๖ - ๒.๙ ตองนําหลักฐานตนฉบับจริงไปแสดงใหครบถวน
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับที่นํามายื่นกับเจาหนาที่ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “ สําเนาถูกตอง” และ
ลงลายมือชื่อไว สําหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนใหทันที หากสูญหายเจาหนาที่จะไมรับผิดชอบ
สําหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผูสมัครยื่นไวกับเจาหนาที่ ถือเปนเอกสิทธิของ ตํารวจภูธรภาค ๓ ที่จะ
ดําเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร
ผูสอบผานขอเขียนหากไมนําหลักฐานไปยื่นตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดหรือยื่นไมครบถวน
อาจถูกตัดสิทธิในการเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง
ผูส มัครสอบจะตอ งรับ ผิด ชอบในการตรวจสอบ และรับ รองตนเองวาเป นผูมีคุณสมบัติและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใน
ใบสมัคร พรอมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีการ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมมายื่นหลักฐานตาม วัน เวลา หรือยื่นไมครบถวน จะถูกตัดสิทธิในการเปนผู
ไดรับคัดเลือกหรือผูไดรับการคัดเลือกสํารองแลวแตกรณี และหากมีกรณีนําเอกสารปลอมมาแสดงตอเจาหนาที่
จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
---------------------------------ตรวจแลวถูกตอง
พลตํารวจตรี
( วิสารท สมปราชญ )
ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๓

ผนวก ข.
ทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
--------------------------------------ผูสมัครคัดเลือก ตามขอ ๑.๑ ทายประกาศรับสมัคร ตํารวจภูธรภาค ๓ ฉบับลงวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๕
สายปองกันปราบปราม (ปป.๑๑) ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
๑. สําเร็จหลักสูตรนักเรียนพลตํารวจหรือเทียบหลักสูตรนักเรียนพลตํารวจที่ ก.ตร. กําหนด
๒. สําเร็จหลักสูตรสืบสวนคดีอาญาชั้นประทวน
๓. สําเร็จหลักสูตรการฝกอบรมพลตํารวจของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
๔. สําเร็จหลักสูตรการฝกอบรมบุคคลภายนอกเขารับราชการตํารวจรถไฟของกองตํารวจรถไฟ
๕. สําเร็จหลักสูตรการฝกอบรมบุคคลภายนอกที่บรรจุหรือโอนมาเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน
และชั้นพลตํารวจ ผนวกกับการฝกอบรมชัยยะหรือหลักสูตรการฝกอบรมตอตาน และปราบปรามการกอความ
ไมสงบ
๖. สําเร็จหลัก สูตรการฝก อบรมที่หนวยตางๆ จัดใหมีขึ้น เพื่อทําหนาที่เ กี่ยวของกับ การปองกัน
ปราบปรามโดยเฉพาะ ซึ่งสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนผูอนุมัติ โดยมีระยะเวลาในการฝกอบรม ไมนอยกวา ๓
เดือน
๗. สําเร็จ หลัก สูต รโรงเรียนชุม พลทหารเรื อหรือ โรงเรี ย นสื่ อสารของกองทัพเรือ หรื อโรงเรีย น
อิเล็คทรอนิกสและคอมพิวเตอรของกองทัพเรือ หรือนักเรียนจาทหารเรือชั้นสูงสุดที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ฝากเรียนกั บ กองทัพเรือ และผานการฝ ก อบรมบุค คลภายนอกที่บ รรจุห รื อโอนมาเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นประทวนหรือพลตํารวจ ผนวกกับการฝกอบรมชัยยะหรือหลักสูตรการฝกอบรมตอตานและปราบปราม
การกอความไมสงบ
๘. สําเร็จหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจหรือเทียบหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ตามที่ ก.ตร.
กําหนด
---------------------------------ตรวจแลวถูกตอง
พลตํารวจตรี
( วิสารท สมปราชญ )
ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๓

ผนวก ค.
ทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
--------------------------------------๑. กําหนดการรายงานตัว
สถานที่รับรายงานตัว การคัดเลือกครัง้ นี้ กําหนดใหผูรับสมัครที่มีรายชื่อเปนผูสอบผานขอเขียน
และใหเขาทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ( ทุกสายการสอบมี ปป.๑๑, อก.๒, ปป.๓๑, อก.๔ และ สส.๕ )
ไปรายงานตัวยื่นหลักฐานเอกสาร รวมทั้งการเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (วายน้ํา - วิ่ง, สัมภาษณ )
ยังหนวยที่ตนเองไดยื่นสมัครสอบไวแตแรกทุกคน ตามกําหนดการของแตละหนวยสอบ โดยตํารวจภูธรภาค ๓
กําหนดการใหร ายงานตัวที่ ศูนยฝก อบรมตํารวจภูธรภาค ๓ ถนนสุร นารายณ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ มี.ค.๒๕๕๕ มีกําหนดการ ดังนี้
วันที่ ๒๖ มี.ค.๒๕๕๕ ภาคเชา
เวลา ๐๘.๓๐ น. - สาย ปป.๑๑
ภาคบาย
เวลา ๑๓.๐๐ น. - สาย ปป.๓๑
วันที่ ๒๗ มี.ค.๒๕๕๕ ภาคเชา
เวลา ๐๘.๓๐ น. - สาย สส.๕
ภาคบาย
เวลา ๑๓.๐๐ น. - สาย อก.๒ และ อก.๔
หมายเหตุ - การแตงกาย เครือ่ งแบบปกติกากีแขนยาว
- เตรียม บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกใหที่ไมหมดอายุมาแสดงคูกัน ในกรณีไมมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
ใหใชหนังสือรับรองขาราชการตํารวจที่ผูบังคับบัญชาตนสังกัดเปนผูรับรอง โดยใหติดรูปถายผูสอบผานขอเขียน
ในหนัง สือ ดัง กล าวดว ย และนํา เอกสารตามผนวก ข. ทา ยประกาศตํ ารวจภู ธรภาค ๓ ฉบับ ลงวัน ที่
๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ไปยื่นตอเจาหนาที่
*** หากไมมารายงานตัวภายใน วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด จะถูกตัดสิทธิในการใหเขาทดสอบ
ความเหมาะสมกับตําแหนง
๒. กําหนดการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ( วายน้ํา - วิ่ง, สอบสัมภาษณ )
ในวันที่ ๒ - ๕ เม.ย.๒๕๕๕ ดังนี้
๒.๑ สาย ปป.๑๑, ปป.๓๑ และ สส.๕
- วายน้ํา
วันที่ ๒ เม.ย.๒๕๕๕
- วิ่ง
วันที่ ๓ เม.ย.๒๕๕๕
๒.๒ สาย ปป.๑๑ และ ปป.๓๑
๒.๓ สาย อก.๒ , อก.๔ และ สส.๕

สอบสัมภาษณ วันที่ ๔ เม.ย.๒๕๕๕
สอบสัมภาษณ วันที่ ๕ เม.ย.๒๕๕๕

/๒.๑ สถานที่วายน้ํา ...

ผนวก ค. หนา ๒ ใน ๓ หนา
ผนวก ค.
ทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
--------------------------------------๒.๑ สถานที่วายน้ํา สระวายน้ําหมูบานโฮมการเดนวิลล สาขาสระครก ตําบลจอหอ อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา โดยใหผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง สายปองกัน
ปราบปราม (ปป.๑๑ ,ปป.๓๑ และ สส.๕) ทั้งหมดไปรายงานตัวเพื่อสอบวายน้ําในวันที่ ๒ เม.ย.๒๕๕๕ ในเวลา
๐๗.๓๐ น. ณ สระวายน้ํา โดยจะเรียกรายงานตัวในเวลา ๐๗.๓๐ น. และเริ่มสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. เปนตนไป
จนเสร็จสิ้น
หมายเหตุ
- การแตงกาย ผูเขาทดสอบสวมชุดวายน้ําสากลทั่วไปเทานั้น
- เตรียม บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐหรือบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ท างราชการออกให ที่ไมห มดอายุม าแสดงคูกัน ในกรณีไมมีบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐใหใชหนังสือรับรองขาราชการตํารวจที่ผูบังคับบัญชาตนสังกัดเปนผูรับรอง โดยใหติดรูปถาย
ผูสอบผานขอเขียน ในหนังสือดังกลาวดวย
๒.๒ สถานที่วิ่ง สนามหนาอาคารศูนยฝก อบรมตํารวจภูธรภาค ๓ ตําบลจอหอ อําเภอเมือ ง
จังหวัดนครราชสีมา โดยใหผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง สายปองกัน
ปราบปราม (ปป.๑๑ , ปป.๓๑ และ สส.๕) ในวันที่ ๓ เม.ย.๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. โดยจะเรียกรายงานตัว
ในเวลา ๐๗.๓๐ น. ณ อาคารโภชนาการ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๓ และเริ่มสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. เปนตนไป
จนเสร็จสิ้น
หมายเหตุ
- การแตงกาย ผูเขาทดสอบสวมเสื้อยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเทาสําหรับวิ่ง
- เตรียม บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐหรือบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ท างราชการออกให ที่ไมห มดอายุม าแสดงคูกัน ในกรณีไมมีบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐใหใชหนังสือรับรองขาราชการตํารวจที่ผูบังคับบัญชาตนสังกัดเปนผูรับรอง โดยใหติดรูปถาย
ผูสอบผานขอเขียน ในหนังสือดังกลาวดวย
๒.๓ สอบสัม ภาษณ ณ อาคารศูน ยฝก อบรมตํารวจภู ธรภาค ๓ ตําบลจอหอ อําเภอเมือ ง
จังหวัดนครราชสีมา โดยจะเรียกชื่อรายงานตัว ดังนี้
วันที่ ๔ เม.ย.๒๕๕๕ ภาคเชา
เวลา ๐๘.๓๐ น. - สาย ปป.๑๑
ภาคบาย
เวลา ๑๓.๐๐ น. - สาย ปป.๓๑
วันที่ ๕ เม.ย.๒๕๕๕ ภาคเชา
เวลา ๐๘.๓๐ น. - สาย อก.๒ และ อก.๔
ภาคบาย
เวลา ๑๓.๐๐ น. - สาย สส.๕
โดยจะเรียกรายงานตัวในเวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณใตอาคาร ชั้น ๒ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๓ และเริ่ม
สอบเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป จนเสร็จสิ้น

/หมายเหตุ...

ผนวก ค. หนา ๓ ใน ๓ หนา
ผนวก ค.
ทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
--------------------------------------หมายเหตุ
- การแตงกาย เครื่องแบบปกติกากีแขนยาว
- เตรียม บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐหรือบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ท างราชการออกให ที่ไมห มดอายุ ม าแสดงคูกัน ในกรณีไมมีบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐใหใชหนังสือรับรองขาราชการตํารวจที่ผูบังคับบัญชาตนสังกัดเปนผูรับรอง โดยใหติดรูปถาย
ผูสอบผานขอเขียน ในหนังสือดังกลาวดวย
*** คําเตือน
๑. ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับ ตําแหนง ผูเขาทดสอบทุกคนจะตองมีบัตร
ประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐหรือบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกใหทไี่ ม
หมดอายุม าแสดงคูกัน ในกรณีไมมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐใหใชห นัง สือรับ รองขาราชการตํารวจที่
ผูบังคับบัญชาตนสังกัดเปนผูรับรอง โดยใหติดรูปถายผูสอบผานขอเขียนในหนังสือดังกลาวดวย เพื่อพิสูจน
ตัวบุคคลหากไมมีจะถูกตัดสิทธิในการเขาทดสอบแตละขั้นตอน
๒. หากผูสอบผานขอเขียนผูใดไมม าทดสอบภาคความเหมาะสมกับ ตําแหนงตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด หรือมาภายหลังจากคณะกรรมการฯ ดําเนินการสอบเสร็จสิ้นแตละขั้นตอนจะถูก
ตัดสิทธิในการสอบ
๓. ให ผูเ ข าทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ตํา แหน ง มาถึ ง สถานที่ ส อบกอนเวลา
เพื่อเตรียมความพรอมและเอกสารในการเขาสอบ
---------------------------------ตรวจแลวถูกตอง
พลตํารวจตรี
( วิสารท สมปราชญ )
ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๓

หนังสือรับรอง

บันทึกขอความ
สวนราชการ
.ที่
.เรื่อง รับรองผูส มัครเขารับการคัดเลือก

แบบที่ ๑
(ขาราชการตํารวจยศ ด.ต. หรือ จ.ส.ต.)

โทร.
วันที่

เรียน คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
ดวย

ตําแหนง/สังกัด
.
แจงวามีความประสงคที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก
เพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ ในสาย
(
)
รหัสประจําตัวสอบ
โดยไดตรวจสอบคุณสมบัติของขาราชการตํารวจผูนี้แลว
ปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง รับสมัคร
และคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวน เขารับการฝกอบรมเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
พ.ศ.๒๕๕๕ และขอแจงขอมูลเกี่ยวกับผูนี้ ดังตอไปนี้
๑. ปจจุบันไดรับการแตงตั้งเลื่อนยศเปน ด.ต.หรือ จ.ส.ต. เมื่อวันที่ เดือน
พ.ศ.
.
ภายในวันปดรับสมัคร (วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) ตามคําสั่ง ที่
/ ล งวั น ที่
เ ดื อ น .. .. . .. .. . .
พ.ศ.
.และปจจุบันมีอัตราเงินเดือน ระดับ ป.
ขั้น
(
บาท )
๒. กรณี ส มัค รในสายปอ งกันปราบปราม ( ปป.๑๑ ) เป นผูที่ ผานการฝก อบรมหลัก สู ต ร
ในขอ ๒.๑.๑ (ขอใดขอหนึ่ง) ตามที่กําหนดไวในประกาศตํารวจภูธรภาค ๓ ดังกลาวขางตน
๓. ขอรับรองวาผูสมัครมีความประพฤติดี มีคุณสมบัติเ หมาะสมที่จะเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)

.

(
)
(ตําแหนง)
.
ผูบังคับบัญชาตนสังกัด ตําแหนง ผกก. ขึ้นไป/หัวหนาสถานี
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หนังสือรับรอง

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่
.เรื่อง รับรองผูส มัครเขารับการคัดเลือก
เรียน คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
ดวย

แบบที่ ๒
(ขาราชการตํารวจผูมีวุฒิปริญญาตรี)

โทร.
วันที่

ตําแหนง/สังกัด
.
แจงวามีความประสงคที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก
เพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ ในสาย
(
)
รหัสประจําตัวสอบ
โดยไดตรวจสอบคุณสมบัติของขาราชการตํารวจผูนี้แลว
ปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง รับสมัคร
และคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวน เขารับการฝกอบรมเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
พ.ศ.๒๕๕๕ และขอแจงขอมูลเกี่ยวกับผูนี้ ดังตอไปนี้
๑. เขารับราชการโดยไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการตํารวจครั้งแรก ตั้งแตวันที่
เดือน
พ.ศ.
ตามคําสั่ง
ที่ / ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.........
.มีอายุราชการ
ป
เดือน
วัน นับถึงวันปดรับสมัคร
(วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) โดยตองบรรจุเขารับราชการครั้งแรกกอนวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
๒. กรณีขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ไดรับการนับระยะเวลา
ปฏิบัติงานเปนทวีคูณ ตาม มติ ก.ตร. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๕๓ เกี่ยวกับการนับอายุราชการ
ตามที่กําหนดในการสมัครคัดเลือกฯ เปนระยะเวลา...............ป ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
๓. ผูสมัครเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ปริญญาตรี
.
สาขา
.
สถานศึกษา
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ง
ภายในวันปดรับสมัคร (วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔) ในกรณีสมัครสายปองกันปราบปราม (ปป.๓๑) ไดสําเร็จ
การศึกษากฎหมายไทยอยางนอย ๓ วิชา แลว (ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ, ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน) ภายในวันปดรับสมัคร (วันที่ ๓ กุมภาพันธ
๒๕๕๕)
๔. ขอรั บรองวาผูสมัครมีความประพฤติดี มีคุณสมบัติเ หมาะสมที่จะเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)
.
(
)
(ตําแหนง)
.
ผูบังคับบัญชาตนสังกัด ตําแหนง ผกก. ขึ้นไป/หัวหนาสถานี
หมายเหตุ ใหเขาระบบอินเตอรเน็ตเพื่อสั่งพิมพ แบบหนังสือรับรอง (กระดาษ A๔ สีขาว )

