ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ด้ ว ยสำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ เปิ ด รั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กบุ ค คลภายนอก ผู้ 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 บเท่ า เพื่ อ บรรจุ เป็ น นั ก เรี ย นนายสิ บ ตำรวจ (นสต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ จำนวน 5,200 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทุกภูมิภาค และผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็น
นักเรียนนายสิบตำรวจ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ปี 6 เดือน
อัตราที่เปิดรับสมัคร
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

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
4. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
วิชาที่สอบ
1. ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน จำนวน 150 ข้อ
1.1 ความสามารถทั่วไป
1.2 ภาษาไทย
1.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1.4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน
1.5 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
1.6 สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 วิ่ง 1,000 เมตร และ ว่ายน้ำ 25 เมตร
กลุ่มที่ 2 ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร และวิ่ง ระยะทาง 50 เมตร

30 ข้อ
25 ข้อ
30 ข้อ
25 ข้อ
20 ข้อ
20 ข้อ

สำหรับผู้ที่มีความสนใจ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. – 19 ธ.ค. 65
สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ โดยกองบั ญ ชาการศึ ก ษา กองการสอบ และหน่ ว ยที่ เป็ น ผู้ ด ำเนิ น การสอบคั ด เลื อ ก
ดำเนิน การคัดเลือกในรู ป คณะกรรมการทุก ขั้ น ตอน โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความโปร่ง ใส ความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรม ทั้งนี้ ในแต่ละขั้นตอนการดำเนินการสอบ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้อย่างรอบคอบ รัดกุม จึงไม่มี
ผู้ใดสามารถให้ความช่วยเหลือให้สอบคัดเลือกได้ อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้
หากพบเห็ น การกระทำที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การทุ จ ริต หรื อ ทราบว่า มีผู้ ใดกระทำการทุ จ ริต ดั ง กล่ าว กรุณ าแจ้ ง ให้ ห น่ ว ยที่ เป็ น
ผู้ดำเนินการสอบ ได้แก่ บช.น. ภ.1 - ภ.9 และ บช.ตชด. ทราบแล้วแต่กรณี เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมาย
อย่างเด็ดขาดทุกรายไป
กองบัญชาการศึกษา
1 พฤศจิกายน 256๕

