
 

 

 

 

 

ประกาศต ารวจภูธรภาค ๒ 

เร่ือง  ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน 
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ต ารวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน พ.ศ.2560  

………………………………………. 

ตามประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน พ.ศ.2560 ของกองบัญชาการศึกษา และส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยด าเนินการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ www.policeadmission.org  ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 22 กันยายน พ.ศ. 2560 นั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่เลือกที่นั่งสอบข้อเขียน 
ในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค ๒ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๗,๗๔๔ คน แบ่งตามสายการสอบ ดังนี้ 

 1) ต าแหน่ง รองสารวัตร (สอบสวน) เรียกว่า สายสอบสวน (สส.1) จ านวน ๕๓๗ คน 

 2) ต าแหน่ง ผู้บังคับหมู่ หรือเทียบเท่าผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอ านวยการและสนับสนุน 
เรียกว่า สายอ านวยการ (อก.5) จ านวน ๔,๙๖๒ คน 

 3) ต าแหน่ง ผู้บังคับหมู่ หรือเทียบเท่าผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอ านวยการและสนับสนุน 
(เพศชาย) เรียกว่า สายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.6) จ านวน ๘๙๓ คน 

 4) ต าแหน่ง ผู้บังคับหมู่ หรือเทียบเท่าผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอ านวยการและสนับสนุน 
(เพศหญิง) เรียกว่า สายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.7) จ านวน ๑,๓๕๒ คน 

       1. รหัสประจ าตัวสอบของผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน 
 1.1 ผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน จ านวน ๗,๗๔๔ ราย แบ่งเป็น 

1.1.1  ต าแหน่ง รองสารวัตร (สอบสวน) เรียกว่า สายสอบสวน (สส.1) รหัส
ประจ าตัวสอบ ๐๒๐๑๐๐๐๐๑ ถึง ๐๒๐๑๐๐๕๓๗ 

1.1.2  ต าแหน่ง ผู้บังคับหมู่ หรือเทียบเท่าผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอ านวยการและ
สนับสนุน เรียกว่า สายอ านวยการ (อก.5) รหัสประจ าตัวสอบ ๐๒๐๕๐๐๐๐๑ ถึง ๐๒๐๕๐๔๙๖๒ 

1.1.3  ต าแหน่ง ผู้บังคับหมู่ หรือเทียบเท่าผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอ านวยการและ
สนับสนุน (เพศชาย) เรียกว่า สายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.6) รหัสประจ าตัวสอบ ๐๒๐๖๐๐๐๐๑ ถึง 
๐๒๐๖๐๐๘๙๓ 

1.1.4  ต าแหน่ง ผู้บังคับหมู่ หรือเทียบเท่าผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอ านวยการและ
สนับสนุน (เพศหญิง) เรียกว่า สายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.7) รหัสประจ าตัวสอบ ๐๒๐๗๐๐๐๐๑ ถึง 
๐๒๐๗๐๑๓๕๒  
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 2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนของผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน 
โดยก าหนดสอบข้อเขียนพร้อมกันทุกหน่วยสอบในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 
13.30 – 16.30 นาฬิกา (ใช้เวลาท าข้อสอบ 3 ช่ัวโมง) และก าหนดให้ผู้มาสอบทุกคนเข้าห้องสอบ 
ในเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา โดยใช้สถานที่สอบข้อเขียน ดังนี้  

๒.๑ สาย สส.1, ตม.6 และ ตม.7 สอบข้อเขียนที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
๒.๒ สาย อก.5 รหัสประจ ำตัวสอบ ๐๒๐๕๐๐๐๐๑ - ๐๒๐๕๐๒๘๘๐ สอบข้อเขียนที่ 

โรงเรียนชลกันยานุกูล  
๒.๓ สาย อก.5 รหัสประจ ำตัวสอบ ๐๒๐๕๐๒๘๘๑ - ๐๒๐๕๐๔๙๖๒ สอบข้อเขียนที่ 

โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 
 โดยมีรายละเอียดของบัญชีรายช่ือและสถานที่สอบตามประกาศนี้ ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ 
www.policeadmission.org   
 การประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ต ารวจภูธรภาค ๒  จะถือตามข้อมูลที่ผู้สมัคร
ระบุและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครก าหนดไว้ทุกประการ 
ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรง
หรือไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครก าหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 
ตามประกาศรับสมัคร กองบัญชาการศึกษา และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง คร้ังนี้แล้วแต่กรณี 
 ส่วนการประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบ/แถวสอบ 
และสถานที่สอบข้อเขียน จะประกาศเพิ่มเติมในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ www.policeadmission.org และติดประกาศที่สนามสอบอีกส่วนหนึ่ง 

 3. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียนมีรายละเอียดที่ผู้สมัครสอบต้องทราบและถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด ดังนี้  

3.๑ ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนตามประกาศ 
รับสมัครของกองบัญชาการศึกษา และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 
รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร และ
ช้ันประทวน พ.ศ.2560 ตามผนวกท้ายประกาศนี้ทุกประการ โดยเฉพาะข้อก าหนดเกี่ยวกับการแต่งกาย
ของผู้เข้าสอบให้แต่งกาย โดยให้สวมเสื้อยืดแขนสั้น ไม่มีปก ไม่มีกระดุม กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา 
(ก าหนดให้ใช้ได้ทุกสี) ข้อก าหนดเกี่ยวกับสิ่งของที่สามารถน าเข้าอาคารหรือห้องสอบได้ โดยเฉพาะการ
ห้ามน ายางลบเข้าห้องสอบ (ยางลบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้) และข้อก าหนดเกี่ยวกับบัตร
แสดงตน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนคู่กับบัตรประจ าตัวสอบตามที่ก าหนดในระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบข้อเขียนดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 

ส่วนการป้องกันทุจริตการสอบ ก าหนดให้ตรวจค้นร่างกายของผู้มาเข้าสอบข้อเขียน
ทุกคน โดยจะตรวจค้นตั้งแต่ ศีรษะ, ร่างกายตัวบุคคล และรองเท้า ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของ
มาตรการป้องกันทุจริตการสอบในทุกหน่วยสอบข้อเขียน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุดแก่ผู้สมัคร
สอบทุกคน หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดจะถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียนต่อไป 

ส าหรับผู้สมัครสอบและเลือกที่นั่งสอบข้อเขียนหรือผู้ที่ระบบเลือกที่นั่งสอบข้อเขียน 
ให้ตามที่อยู่ปัจจุบันหรือตามความเหมาะสมในพื้นที่หน่วยสอบอื่น ให้ตรวจสอบและศึกษาข้อก าหนด
พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการเข้าสอบข้อเขียนตามประกาศ ฉบับลงวันที่  27 ตุลาคม 
พ.ศ.2560 ของหน่วยสอบนั้น ๆ ให้ชัดเจนอีกส่วนหนึ่ง 

/ 3.2 ก าหนดให้ ... 
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3.2 ก าหนดให้ผู้เข้าสอบทุกคนเข้าห้องสอบในเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา เพ่ือด าเนิน      
การพิสูจน์ตัวบุคคล และแนะน าการระบายรหัสชุดข้อสอบในกระดาษค าตอบ ส าหรับผู้มาภายหลัง 
จากเวลา ๑๓.15 นาฬิกา จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด โดยให้ผู้เข้าสอบทุกคนเดินทางไป
ที่สนามสอบก่อนเวลาเรียกเข้าห้องสอบ ๒ ชั่วโมง 

3.3 กรณีที่ผู้เข้าสอบข้อเขียนรายใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องหรืออยู่ในข่ายต้องสงสัย  
ส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะเจ้าหน้าที่
อาจเรียกตัวมาสอบหรือด าเนินการด้วยวิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควร ในวันที่  14 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 ตามสถานที่ที่ก าหนด หากไม่มาหรือมาแต่ไม่เป็นไปภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้น ถือว่าผู้นั้น
ยินยอมให้ตัดสิทธิหรือเป็นผู้สละสิทธิในการสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้แล้วแต่กรณี โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ 
ไม่ได้  
 4. ก าหนดการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้ เข้าสอบภาคความเหมาะสม 
กับต าแหน่ง รวมทั้งรายละเอียดในการปฏิบัติ จะประกาศในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560            
ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org  

 ส าหรับบุคคลภายนอกที่ได้สมัครสอบไว้แล้วระหว่าง 1 ถึง 22 กันยายน พ.ศ.2560 
และช าระเงินตามขั้นตอนที่ก าหนด แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนตามประกาศฉบับนี้  
หรือมีรหัสประจ าตัวสอบไม่เป็นไปตามที่ก าหนด หรือมีรหัสประจ าตัวสอบในบัตรประจ าตัวสอบ  
ไม ่ตรงกับที ่ประกาศในบัญชีรายชื ่อผู ้สม ัคร ให้เข ้าสอบข้อเข ียนท้ายประกาศนี ้ ให ้ต ิดต ่อที่ 
กองบัญชาการศึกษา (กองการสอบ) หรือส านักงานตรวจคนเข้าเมือง แล้วแต่กรณีตามที่ผู้สมัคร  
ได้สมัครสอบไว้ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ในวันและเวลา
ราชการ หมายเลขโทรศัพท์กองบัญชาการศึกษา (กองการสอบ) 0 2941 0979 ต่อ 106, 109 
หรือ 0 2941 3162 หมายเลขโทรศัพท์ส าน ักงานตรวจคนเข ้าเม ือง 0 2287 2012 
โดยน าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) มาด้วย หากพ้นก าหนด
ดังกล่าวจะถือตามข้อมูลท้ายประกาศนี ้ ทั ้งนี ้ผู ้สมัครสอบแข่งขันต้องรับผิดชอบตนเองในการ
ตรวจสอบข้อมูลตามประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ให้ถูกต้องครบถ้วน อย่างไรก็ตาม 
หากเป็นกรณีที่เลขประจ าตัวประชาชนผิดพลาดไม่ถูกต้องตามข้อมูลผู้สมัครสอบจะไม่มีการแก้ไข
ข้อมูลให้โดยเด็ดขาด เนื่องจากถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้สมัครในขั้นตอนการสมัครที่จะต้อง
ตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้รอบคอบก่อนที่จะสมัคร ซึ่งกองบัญชาการศึกษา ได้มีข้อความเตือนไว้
ในประกาศรับสมัครฯ แล้ว  

 ต ารวจภูธรภาค ๒ และหน่วยด าเนินการสอบทุกหน่วย ได้พิจารณาถึงสิทธิประโยชน์ของ
บุคคลภายนอกที่สมัครสอบแข่งขันทุกคน จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการทุจริต
สอบของผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือไม่ให้เสียสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียน รวมทั้งเพ่ือให้เป็นการเตรียม
ความพร้อมล่วงหน้าก่อนวันสอบข้อเขียน  

 ประกาศ     ณ     วันที ่   ๒๗    ตุลาคม พ.ศ.2560 

             พลต ารวจโท        
       ( จิตติ   รอดบางยาง ) 
        ผูบ้ัญชาการต ารวจภูธรภาค ๒ 

http://www.policeadmission.org/
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