ขาวประชาสัมพันธ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแหงชาติ เปดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ด ว ยสำนั ก งานตำรวจแห ง ชาติ เป ด รั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กบุ ค คลภายนอก ผู มี วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รมั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย (ม.6) หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ เที ย บเท า เพื่ อ บรรจุ เป น นั ก เรี ย นนายสิ บ ตำรวจ (นสต.)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๕ จำนวน 5,200 อัตรา โดยจะเปดรับสมัครทุกภูมิภาค และผูไดรับคัดเลือกจะไดรับการบรรจุเปน
นักเรียนนายสิบตำรวจ โดยมีระยะเวลาการฝกอบรม 1 ป 6 เดือน
อัตราที่เปดรับสมัคร
บช.น.
7๒0 อัตรา
ภ.1
550 อัตรา
ภ.2
370 อัตรา
ภ.3
480 อัตรา
ภ.4
390 อัตรา
ภ.5
440 อัตรา
ภ.6
500 อัตรา
ภ.7
300 อัตรา
ภ.8
200 อัตรา
ภ.9
350 อัตรา
บช.ตชด. 700 อัตรา
บช.ก.
100 อัตรา
บช.ส.
100 อัตรา

คุณสมบัติของผูสมัคร

1. เปนบุคคลภายนอก เพศชาย
2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเทา
3. อายุไมต่ำกวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 27 ปบริบูรณ
4. รางกายตองสูงไมนอยกวา 160 ซม. และรอบอกไมนอยกวา 77 ซม.
วิชาที่สอบ
1. ทดสอบความรูความสามารถดวยวิธีการสอบขอเขียน จำนวน 150 ขอ
1.1 ความสามารถทั่วไป
1.2 ภาษาไทย
1.3 ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1.4. ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรเพื่อสำนักงาน
1.5 กฎหมายที่ประชาชนควรรู
1.6 สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย แบงเปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 วิ่ง 1,000 เมตร และ วายน้ำ 25 เมตร
กลุมที่ 2 ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร และวิ่ง ระยะทาง 50 เมตร

30 ขอ
25 ขอ
30 ขอ
25 ขอ
20 ขอ
20 ขอ

สำหรับผูที่มีความสนใจ สามารถสมัครไดทางเว็บไซต www.policeadmission.org ระหวางวันที่ 25 พ.ย. – 19 ธ.ค. 65
สำนั ก งานตำรวจแห ง ชาติ โดยกองบั ญ ชาการศึ ก ษา กองการสอบ และหน ว ยที่ เป น ผู ด ำเนิ น การสอบคั ด เลื อ ก
ดำเนิน การคัดเลือกในรู ป คณะกรรมการทุก ขั้ น ตอน โดยยึดหลักความรูความสามารถ ความโปรง ใส ความเสมอภาคและ
ความเปนธรรม ทั้งนี้ ในแตละขั้นตอนการดำเนินการสอบ ไดกำหนดมาตรการปองกันการทุจริตไวอยางรอบคอบ รัดกุม จึงไมมี
ผูใดสามารถใหความชวยเหลือใหสอบคัดเลือกได อยาหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสินใหแกผูอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได
หากพบเห็ น การกระทำที่ เกี่ ยวข องกั บ การทุ จ ริต หรื อ ทราบวา มีผู ใดกระทำการทุ จ ริต ดั งกล าว กรุณ าแจ ง ให ห น ว ยที่ เป น
ผูดำเนินการสอบ ไดแก บช.น. ภ.1 - ภ.9 และ บช.ตชด. ทราบแลวแตกรณี เพื่อจะไดดำเนินการตามระเบียบและกฎหมาย
อยางเด็ดขาดทุกรายไป
กองบัญชาการศึกษา
1 พฤศจิกายน 256๕

