ประกาศตํารวจภูธรภาค ๓
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก
ผู้มวี ุฒปิ ระกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๕

........................................................................
ตามประกาศตํา รวจภูธ รภาค ๓ ฉบับ ลงวั นที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ รั บ สมัค รและ
คัดเลือกบุคคลภายนอกผูม้ วี ุฒปิ ระกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๕ รวมจํานวน ๑,๒๐๐ อัตรา
บัดนี้ การดําเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิน้ ลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ดังต่อไปนี้
๑. บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเรียงลําดับที่สอบได้ตามจํานวนอัตราที่เปิดรับ ดังนี้
๑.๑ สายป้องกันปราบปราม (นสต.๑) จํานวน ๕๙๘ คน (แนบท้ายประกาศ)
๑.๒ สายป้องกันปราบปราม (บช.น.๕) จํานวน ๔๕๖ คน (แนบท้ายประกาศ)
๒. บัญชีผมู้ คี ุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ดังนี้
๒.๑ สายป้องกันปราบปราม (นสต.๑) จํานวน ๒๙๙ คน (แนบท้ายประกาศ)
๒.๒ สายป้องกันปราบปราม (บช.น.๕) จํานวน ๒๐๗ คน (แนบท้ายประกาศ)
๓. โดยให้ ผู้ที่ มี ร ายชื่ อ ทุ ก คนตามบัญ ชี ร ายชื่ อ ในข้ อ ๑. นํ า บัต รประจํ า ตั ว สอบและ
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ยังไม่หมดอายุ) ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
๓.๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. (สายป้องกันปราบปราม (นสต.๑))
๓.๒ วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. (สายป้องกันปราบปราม (บช.น.๕))
ที่ อ าคารศู น ย์ ฝึ ก อบรมตํ า รวจภู ธ รภาค ๓ ตํ า บลจอหอ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า
(การแต่งกายชุดสุภาพ) เพื่อไปรายงานตัว, ทําหนังสือสัญญา, ทําหนังสือสัญญาค้ําประกันและรับฟัง
คําชี้แจงการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยมีกําหนดระยะเวลาการฝึกอบรม ๑ ปี และจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ
ตํารวจชัน้ พลตํารวจ ตําแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจําสถานฝึกอบรม หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กําหนด อาจจะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้ได้รับคัดเลือกแล้วแต่กรณี
๔. ข้อปฏิบัติในการรายงานตัว
๔.๑ การรายงานตัว
- ให้มารายงานตัวด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
/๔.๒ การทําสัญญา..

-๒๔.๒ การทําสัญญามอบตัว
๔.๒.๑ มีผคู้ ้ําประกัน โดยผูค้ ้ําประกันต้องเป็นข้าราชการตํารวจระดับ ยศ ร้อย
ตํารวจเอก หรือข้าราชการทหารยศ ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก หรือข้าราชการพลเรือนระดับ ๕ ขึ้น
ไป ซึ่งเป็นข้าราชการประจําและต้องมารับรองด้วยตนเอง พร้อมได้รับคํายินยอมจากคู่สมรส กรณียังหา
ผูค้ ้ําประกันไม่ได้ ศูนย์ฝกึ อบรมตํารวจภูธรภาค ๓ จะขยายเวลาในการหาผูค้ ้ําประกันต่อไปอีก ๔๕ วัน
๔.๒.๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกที่มอี ายุไม่ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ให้บดิ ามารดาหรือ
ผูป้ กครองฯ เป็นผูพ้ ามามอบตัว
๔.๓ หลักฐานที่ตอ้ งนํามาในวันทําสัญญามอบตัว
๔.๓.๑ สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ (ผูค้ ้ําประกัน)
๔.๓.๒ สําเนาบัต รประจํ าตั ว ประชาชน หรือ บัต รประจํ าตั ว ข้ าราชการของ
คูส่ มรสผูค้ ้ําประกัน
๔.๓.๓ สําเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อของผูค้ ้ําประกันและผู้ให้ความยินยอม
๔.๓.๔ สําเนาใบสําคัญสมรส
๔.๓.๕ อากรแสตมป์ สํ า หรั บ ปิ ด สั ญ ญาค้ํ า ประกั น จํ า นวน ๒๐ บาท
(สําหรับอากรแสตมป์ทางศูนย์ฝกึ อบรมตํารวจภูธรภาค ๓ จัดหาไว้บริการ)
๔.๓.๖ กรณี คู่ ส มรสของผู้ ค้ํ า ประกั น ไม่ ส ามารถเดิ น ทางมาได้ ให้ ทํ า เป็ น
หนังสือยินยอมฯ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผคู้ ้ําประกันนํามาในวันทําสัญญาค้ําประกัน
๔.๓.๗ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของบิดามารดา หรือ
ผูป้ กครอง
๔.๓.๘ สําเนาเอกสาร ตามข้อ ๔.๓.๑ – ๔.๓.๗ จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบในวันรับรายงานตัว
ซึ่งมีทั้งที่ทางราชการแจกจ่ายให้ฟรี และที่ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง (โดยศูนย์ฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๓ เป็นผูด้ ําเนินการจัดหา)
๕. เนื่ อ งจากสถานการณ์ บ้า นเมื อ งต้อ งใช้กํ าลั งพลในการปฏิบั ติภ ารกิ จเร่ง ด่ว นและ
อํานวยความสะดวกในพื้นที่ เพื่อ รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งความจําเป็นในการบริหารงานด้านกําลังพลของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ จึงกําหนดให้ผู้ได้รับคัดเลือกสายป้องกันปราบปรามเฉพาะในหน่วยสอบศูนย์ปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจเร่งรัดมีระยะเวลาการฝึกอบรม
เหลื อ ๖ เดื อ น และเมื่ อ สํ า เร็ จ การฝึ ก อบรมจะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการตํ า รวจชั้ น ประทวน
ยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน่งผู้บังคับหมู่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดศูนย์ปฏิบัติดารตํารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบกั บ มี ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กตามประกาศรั บ สมั ค รฉบั บ ลงวั น ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕
ของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารตํ า รวจจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ในสายป้ อ งกั น ปราบปราม (นสต.เพศชาย)
ไม่ครบจํานวนอัตราที่ประกาศรับสมัครไว้ รวมจํานวน ๒,๑๒๕ อัตรา
/ดังนัน้ ...

-๓ดังนัน้ จึงกําหนดให้ผมู้ รี ายชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือกสายป้องกันปราบปราม (นสต.เพศชาย)
ในทุก หน่ ว ยสอบที่ ส มั ค รใจจะเข้ ารั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สูต รนั ก เรี ย นนายสิบ ตํ ารวจในสถานฝึก อบรม
ที่ศู น ย์ ป ฏิ บัติ ก ารตํ า รวจจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ กํ า หนด โดยมีร ะยะเวลาการฝึ ก อบรม ๖ เดื อ น และ
เมื่ อ สํ าเร็จ การฝึก อบรมจะได้รั บ การแต่ง ตั้ง เป็ นข้ า ราชการตํา รวจชั้น ประทวนยศสิ บ ตํ ารวจตรี ดํา รง
ตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่ ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป โดยให้ทํา
บันทึกสมัครใจตามแบบฟอร์มท้ายประกาศนี้ และยื่นด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๕ ที่ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๓ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หากพ้น
กําหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ
เร่งรัด ในสถานฝึกอบรมที่ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องสิทธิ
ประโยชน์ใดๆ เหมือนกับสิทธิประโยชน์ที่นักเรียนนายสิบตํารวจในสถานฝึกอบรมที่ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจ
จังหวั ด ชายแดนภาคใต้กํ าหนด คงจะได้รับ สิท ธิ ป ระโยชน์ เ ช่น เดีย วกับ ผู้ สําเร็จการฝึก อบรมหลั ก สูต ร
นักเรียนนายสิบตํารวจทั่วไป
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กที่ ยื่ น แบบฟอร์ ม สมั ค รใจเป็ น นั ก เรี ย นนายสิ บ ตํ า รวจในสั ง กั ด
ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โปรดติดตามข้อมูลการประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่องโดยตลอด เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะประกาศให้ทราบที่ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
และทางอินเตอร์เน็ต เว็บไชต์ www.policeadmission.com และ www.rcm.edupol.org
๖. สําหรับการตรวจสอบทางคดีอาญา หรือการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการ
ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง อยู่ระหว่างการดําเนินการของตํารวจ
ภูธรภาค ๓ ซึ่งต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดําเนินการ และเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับคัดเลือก
ส่ว นใหญ่ใ นการได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจโดยเร็ว จึงให้ป ระกาศรายชื่อ ผู้ได้รับ
คัดเลือกไปก่อน โดยให้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวข้างต้นควบคู่กันไป หากการพิจารณาประวัติ
ทางคดีอาญา หรือได้รับผลการตรวจสอบคุณสมบัติอื่น หรือเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของผู้สอบคัดเลือกได้รายใดปรากฏภายหลังว่า มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครของตํารวจภูธรภาค ๓ ฉบับลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ หรือไม่ถูกต้องตาม
กฎ ระเบียบ หรือ ข้อบังคับที่เ กี่ยวข้องกับ การสอบคัด เลือก จะถือว่าเป็นผู้ข าดคุณ สมบัติและหมดสิท ธิ
ในการเข้าสอบคัด เลือกครั้งนี้ และหากได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจไปแล้วจะถูก
หน่วยงานต้นสังกัดสั่งให้ออกจากราชการ
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก ให้ยื่นคําขอ เพื่อขอทราบ
ผลการสอบได้ ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วันประกาศผลสอบเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตํารวจโท
( เชิด ชูเวช )
ผูบ้ ัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓

ผูด้ ําเนินการคัดเลือก

แบบบันทึกสมัครใจ
เรียน ผูด้ ําเนินการคัดเลือก
ตามที่ขา้ ฯ ชื่อ........................................สกุล................................................................
เป็นผูส้ มัครคัดเลือกในสายป้องกันปราบปราม (นสต.) ของหน่วยสอบ....................................................
มีรหัสประจําตัวสอบ.....................................และเป็นผู้ได้รับคัดเลือกลําดับที.่ ........................................
เบอร์โทรศัพท์.........................................
มีความประสงค์สมัครใจขอไปฝึกอบรมในสถานที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กําหนดโดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม ๖ เดือน และเมื่อสําเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการ
แต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการตํ า รวยชั้ น ประทวน ยศสิ บ ตํ า รวจตรี ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ง คั บ หมู่ กลุ่ ม สายงาน
ป้องกันปราบปราม ในสังกัดศูนย์ปฏิบัตกิ ารตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป
ทัง้ นี้ ศูนย์ปฏิบัตกิ ารตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร
ใจเรียงลําดับตามวัน เวลา ที่ได้ยื่นแบบบันทึกสมัครใจยังหน่วยสอบที่ตนเองสมัครคัดเลือกไว้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ............................................................
( ................................................... )

เฉพาะเจ้าหน้าที่บันทึก
วันที่ ..................เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
เวลา ....................... น. ที่ยื่นสมัครใจ
(ลงชื่อ).......................................เจ้าหน้าที่
(.......................................)

แบบบันทึกสละสิทธิ
เรียน ผูด้ ําเนินการคัดเลือก
ตามที่ขา้ ฯ ชื่อ............................................สกุล.....................................................................
เป็นผูส้ มัครคัดเลือกในสายป้องกันปราบปราม (นสต.) ของหน่วยสอบ....................................................
มีรหัสประจําตัวสอบ.........................................และเป็นผู้ได้รับคัดเลือกลําดับที.่ ....................................
เบอร์โทรศัพท์................................................
ข้าฯ ได้รับ ทราบการประกาศรายชื่อ ผู้ไ ด้รับ คัด เลือ ก ที่กําหนดให้ผู้ที่ประสงค์สมัครใจขอไป
ฝึกอบรมในสถานที่ที่ศูนย์ปฏิบัตกิ ารตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีกําหนดระยะเวลาการฝึกอบรม
๖ เดือนแล้ว โดยข้าฯ ไม่ป ระสงค์สมัครใจเข้ารับการฝึก อบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจเร่งรัด
ดังกล่าว และข้าฯ จะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ เหมือนกับสิทธิประโยชน์ที่นักเรียนนายสิบตํารวจใน
สถานฝึ ก อบรมที่ศูน ย์ป ฏิบั ติก ารตํ ารวจจังหวั ด ชายแดนภาคใต้ไ ด้รับ แต่งอย่ างใด อีก ทั้ง ไม่ข อรับ สิท ธิ
ประโยชน์เช่นเดียวกับผูส้ ําเร็จการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจเร่งรัดดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

