ประกาศตารวจภูธรภาค ๒
เรื่อง

ประกาศรายชื่อ ผู้ส มัค รให้เ ข้าสอบข้อ เขียน วัน เวลา และสถานที่ สอบข้ อ เขีย น
ในการรับสมัครและและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจ พ.ศ.2560
……………………………………….

ตามประกาศ ตารวจภูธรภาค ๒ ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ พ.ศ.2560 โดยดาเนินการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 8 ธันวาคมพ.ศ. 2560 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครตามประกาศดังกล่าว รวมทั้งสิ้น
จานวน ๒,๒๖๓ คน
ทั้งนี้ ตามประกาศครั้งนี้เป็นการประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และ
สถานที่สอบข้อเขียน รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในส่วนของผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบ/แถว
สอบ จะประกาศให้ ท ราบในวั น ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561 ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์
www.policeadmission.org และติดประกาศ ณ สถานที่สอบข้อเขียน
1. รหัสประจาตัวสอบของผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน
ตาแหน่งนักเรียนนายสิบตารวจ (นสต.1) รหัสประจาตัวสอบ 020100001 ถึง 020102263
2. กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนของผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน
ตารวจภูธรภาค ๒ กาหนดสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่
เวลา 13.30 – 16.30 นาฬิ ก า (ใช้ เวลาท าข้อ สอบ 3 ชั่ว โมง) และก าหนดให้ ผู้ ม าสอบทุก คน
เข้าห้องสอบในเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา โดยใช้สถานที่สอบข้อเขียน ดังนี้
๒.๑ รหัสประจำตัว สอบ 020100001 ถึง 020100860 สอบข้อเขีย นที่
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๒ ตำบลบ้ำนสวน อำเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี
๒.๒ รหัสประจำตัว สอบ 020100861 ถึง 020102263 สอบข้อเขีย นที่
โรงเรีย นชลรำษฎรอำรุง ถนนพระยำสัจจำ ตำบลบ้ำนสวน อำเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี
โดยมีรายละเอียดของบัญชีรายชื่อและสถานที่สอบตามประกาศนี้ ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์
www.policeadmission.org
/ส่วนการประกาศ...

-2ส่วนการประกาศรายชื่อผู้สมัครให้ เข้าสอบข้อเขียน ตารวจภูธรภาค ๒ จะถือตามข้อมูล
ที่ ผู้ สมั ครระบุ และรั บรองตนเองในใบสมั ค รว่ าเป็ นผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วนตามประกาศ
รั บสมั ครก าหนดไว้ ทุ กประการ ดั งนั้ น หากปรากฏภายหลั งว่ า ผู้ สมั ครรายใดมี คุ ณสมบั ติ ทั่ วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ งไม่ตรงหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครกาหนด จะถือว่าผู้สมัคร
รายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกครั้งนี้
3. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียนมีรายละเอียดที่ผู้สมัค รสอบต้องทราบและถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้
3.๑ ผู้ ส มัค รสอบต้ องปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บเกี่ ย วกั บการสอบข้อ เขี ย นตามประกาศ
รับสมั ครฉบั บลงวั น ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 รับสมั ครและคัด เลือกบุ คคลภายนอกผู้มีวุ ฒิ
ประกาศนีย บัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนีย บัต รวิชาชีพ หรือเทีย บเท่า เพื่อบรรจุเป็น
นักเรียนนายสิบตารวจ พ.ศ.2560 ตามผนวกท้ายประกาศนี้ทุกประการ โดยเฉพาะข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกาย โดยให้สวมเสื้อยืดแขนสั้น ไม่มีปก ไม่มีกระดุม กางเกงวอร์ม
รองเท้ากีฬา (กาหนดให้ใช้ได้ทุกสี) ข้อกาหนดเกี่ยวกับสิ่งของที่สามารถนาเข้าอาคารหรือห้องสอบ
ได้ โดยเฉพาะการห้ามนายางลบเข้าห้องสอบ (ยางลบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ ) และ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับบัตรแสดงตน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชนคู่กับบัตรประจาตัวสอบ
ตามที่กาหนดในระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
ส่ว นการป้ อ งกั น ทุ จ ริต การสอบ ก าหนดให้ ต รวจค้ น ร่ า งกายของผู้ ม าเข้ า สอบ
ข้อเขียนทุกคน โดยจะตรวจค้นตั้งแต่ ศีรษะ, ร่างกายตัวบุคคล และรองเท้า ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติของมาตรการป้องกันทุจ ริตการสอบในทุกหน่วยสอบข้อเขียน เพื่อให้เกิด ความเป็น ธรรม
สูงสุดแก่ผู้สมัค รสอบทุกคน หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดจะถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบ
ข้อเขียนต่อไป
3.2 กาหนดให้ผู้สมัครสอบทุกคนเข้าห้องสอบในเวลา ๑1.๓๐ นาฬิกา เพื่อดาเนิน
การพิสูจน์ตัวบุคคล และแนะนาการระบายรหัสชุดข้อสอบในกระดาษคาตอบ สาหรับผู้มาภายหลังจาก
เวลา ๑๓.15 นาฬิกา จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด โดยให้ผู้สมัครสอบทุกคนเดินทางไปที่
สนามสอบก่อนเวลาเรียกเข้าห้องสอบ ๒ ชั่วโมง
3.3 กรณีที่ผู้เข้าสอบข้อเขีย นรายใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องหรืออยู่ในข่ายต้องสงสัย
ส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะเจ้าหน้าที่
อาจเรีย กตั ว มาสอบหรือดาเนิ น การด้ว ยวิธี การอื่ นใดตามที่ เห็นสมควร ระหว่างวันที่ 25 ถึ ง 31
มกราคม พ.ศ.2561 ตามสถานที่ที่กาหนด หากไม่มาหรือมาแต่ไม่เป็นไปภายในเวลาที่กาหนดข้างต้น
ถื อ ว่ า ผู้ นั้ น ยิ น ยอมให้ ตั ด สิ ท ธิ ห รื อ เป็ น ผู้ ส ละสิ ท ธิ ใ นการสมั ค รและคั ด เลื อ กครั้ ง นี้ แ ล้ ว แต่ ก รณี
โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
4. กาหนดการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้ เข้าทดสอบความเหมาะสม
กั บ ต าแหน่ ง รวมทั้ ง รายละเอี ย ดในการปฏิ บั ติ โดยประกาศในวั น ศุ ก ร์ ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ.2561 ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org
/สาหรับ...

-3สาหรับบุคคลภายนอกที่ได้สมัครสอบไว้แล้วระหว่าง 29 พฤศจิกายน ถึง 8 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 และชาระเงินตามขั้นตอนที่กาหนด แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขีย นตาม
ประกาศฉบับนี้ หรือมีรหัสประจาตัว สอบไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือมีรหัสประจาตัวสอบในบัต ร
ประจาตัวสอบไม่ตรงกับที่ประกาศในบัญชีรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนท้ายประกาศนี้ ให้ติดต่อที่
ศูน ย์ฝึกอบรมตารวจภูธ รภาค ๒ ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพ ท์
๐ ๓๘๒๗ ๘๒๐๒ และต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2561
ในวันและเวลาราชการโดยนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) มาด้วย
หากพ้นกาหนดดังกล่าวจะถือตามข้อมูลท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้สมัครคัด เลือกต้องรับผิด ชอบตนเอง
ในการตรวจสอบข้อมูลตามประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขีย นให้ถูกต้องครบถ้วน อย่างไร
ก็ต าม หากเป็น กรณีที่เ ลขประจาตัว ประชาชนผิด พลาดไม่ถูก ต้อ งตามข้อ มูล ของผู้ส มัค รสอบ
จะไม่มีการแก้ไ ขข้อ มูล ให้โ ดยเด็ด ขาด เนื่อ งจากถือ ว่า เป็น ความบกพร่อ งของผู้ส มัค รในขั้นตอน
การสมัครที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้รอบคอบก่อนที่จะสมัคร ซึ่งตารวจภูธรภาค ๒ ได้มี
ข้อความเตือนไว้ในประกาศรับสมัค รฯ แล้ว
ตารวจภูธ รภาค ๒ ได้พิจารณาถึงสิท ธิประโยชน์ของบุคคลภายนอกที่สมัครคัด เลือก
ทุกคน จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันการทุจริตสอบของผู้สมัครคัดเลือก เพื่อไม่ให้
เสียสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียน รวมทั้งเพื่อให้เป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนวันสอบข้อเขียน
ประกาศ

ณ

วันที่

มกราคม พ.ศ.2561
พลตารวจโท
( จิตติ รอดบางยาง )
ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค ๒

ผนวก ช.
หน้า ๑ ใน 11 หน้า

ท้ายประกาศ ตารวจภูธรภาค ๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
-----------------------------------------------ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและการสอบสัมภาษณ์
ในการคัด เลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิป ระกาศนียบัต รมัธยมศึก ษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ พ.ศ. 2560
๑. ระเบียบการปฏิบัตติ ัวทั่วไป
๑.๑ อุปกรณ์ที่นาเข้าห้องสอบได้ มี ดินสอดาเบอร์ ๒B ขึ้นไป สาหรับระบายกระดาษคาตอบ,
ปากกาหมึกซึมหรือลูกลื่น สีนาเงิน, บัตรประจาตัวสอบ, บัตรประจาตัวประชาชน เท่านัน ส่วนยางลบ
ทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้
๑.๒ ห้ามนาอาวุธ กระดาษหรือตารา เครื่องคานวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ทุ กชนิ ด เครื่องประดับ ต่ างๆ เช่น นาฬิกาข้อมื อ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู เป็นต้ น
อุปกรณ์ทาด้วยโลหะทุกชนิด หรือสิ่งของอื่นใดที่นอกเหนือ จากข้อ ๑.๑ เข้าในอาคารสอบหรือห้องสอบ
หรือพืนที่หวงห้า มหรือเขตรักษาความปลอดภัย โดยเด็ด ขาด ไม่มีก ารรับ ฝากหรืออนุญาตให้วางไว้
ภายในอาคาร/ห้องสอบ เมื่อเริ่มลงมือสอบแล้วหากมีการตรวจค้นพบ ถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ
๑.๓ การแต่งกายของผู้เข้าสอบ โดยกาหนดให้สวมเสื้อยืด แขนสั้น ไม่มีป กและกระดุม
กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา
๑.๔ การประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขีย น วัน เวลา และสถานที่สอบและผังที่นั่ งสอบ
คณะกรรมการดาเนินการสอบจะแยกประกาศเป็น 2 ขันตอน ดังนี
๑.๔.1 วัน เวลาดาเนินการจะประกาศเฉพาะรายชื่อผู้ให้เข้าสอบข้อเขีย น วัน เวลา
และสถานที่สอบ ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org
๑.๔.2 ก่อนวันสอบข้อเขียน 1 วัน จะประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขีย นพร้อมทัง
วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขีย น ผังที่นั่ งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ โดยละเอียดให้ทราบอีกครัง
ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org และที่สถานที่สอบข้อเขียนอีกส่วนหนึ่ง
ทังนีให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบข้อมูลการประกาศดังกล่าว ตามข้อ 1.4.1 – 1.4.2
ให้ชัดเจน
๑.๕ ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ เช่น หาห้องสอบไม่พบ หรือไม่มี ที่นั่งสอบ เนื่องจากไม่ปรากฏ
รหัสประจาตัว สอบในผังที่นั่งสอบ ฯลฯ ให้รีบติด ต่อกองอานวยการประจาสนามสอบนันๆ ก่อนเวลา
เรียกเข้าห้องสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
/๑.๖ ในการเข้าสอบ...
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-------------------------------------------๑.๖ ในการเข้าสอบผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงตนให้ถูกต้องโดยแสดงบัตรประจาตัวสอบคู่กับ
บัต รประจาตัว ประชาชน โดยบัต รดัง กล่า วนั้น ต้อ งไม่ห มดอายุ และจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ชัด เจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษรเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน
แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๑.๗ เมื่อเริ่มเวลาสอบแล้วผู้เข้าสอบจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบเพื่อทาข้อสอบตลอดระยะเวลาสอบ
จะไม่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ เ ข้ า สอบออกจากห้ อ งสอบจนกว่า จะหมดเวลาสอบ ยกเว้ น กรณี ฉุ ก เฉิ น อย่ า งยิ่ ง
หรือมีเหตุสุดวิสัยที่จะทาให้เกิดปัญหาภายในห้องสอบให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
จะถูกปรับให้สอบตก
๒. การสอบข้อเขียน
๒.๑ กาหนดสอบข้อเขียนตั้งแต่ เวลา 13.3๐ น. ถึงเวลา 16.30 น. (ใช้เวลาทาข้อสอบ 3 ชั่วโมง)
ทั้ง นี้ ผู้เ ข้าสอบต้องเข้าห้องสอบ ในเวลา 11.30 น.หรือตามที่หน่วยสอบกาหนด เพื่อดาเนิ น การ
ตรวจพิสูจน์ ตัว บุคคลและแนะนาการระบายรหัสชุด ข้อสอบในกระดาษคาตอบ สาหรับผู้มาภายหลัง
จากเวลา 13.15 น. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด
๒.๒ ปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยเคร่งครัด
๒.๓ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบห้ามพูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้องสอบ
๒.๔ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
2.5 ขณะสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่คุมสอบจะมีการตรวจค้นตัวผู้เข้าสอบตามมาตรการป้องกัน
การทุจริตสอบโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จสินภารกิจการตรวจค้นดังกล่าว
๒.6 จะเริ่มลงมือทาข้อสอบได้ เมื่อหัวหน้าห้องสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว
๒.7 เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึนโดยไม่ต้องลุกจากโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลาสอบแล้วเจ้าหน้าที่
สั่งให้หยุดทาปัญหาข้อสอบต้องหยุดทันที เจ้าหน้าที่จะเดินมารับกระดาษคาตอบและปัญหาข้อสอบคืนแล้ว
ให้ผู้เ ข้า สอบลงชื่อ ส่ง กระดาษคาตอบและปัญ หาข้อ สอบ รวมทั งเขีย นเลขรหัส ชุด ข้อ สอบในบัญ ชี
ถ้าไม่ลงชื่อเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ
/๒.8 ปัญหาข้อสอบ…
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-------------------------------------------๒.8 ปัญหาข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ (ตารวจภูธรภาค ๒) ห้ามนา
ปั ญหาข้ อสอบทั้ ง ฉบั บ หรื อแต่ บ างส่ วนหรื อคั ด ลอก ออกนอกห้ องสอบเป็ น อั น ขาดต้อ ง ส่ง ค ืน
ปัญหาข้อสอบให้ครบทั้งชุดทุกหน้าและทุกแผ่น ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดทางกฎหมายและจะพิจารณา
ให้หมดสิทธิในการสอบ
๓. ห้ามกระทาการทุจริตในการสอบ ผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณ์
ที่ถือว่าทุจริตในการสอบและต้องถูกดาเนินคดีตามกฎหมายกาหนด แล้วแต่กรณี ได้แก่
๓.๑ นาตาราหรือเอกสารอื่นใดเข้าห้องสอบ นาหรือพยายามนาปัญหาข้อสอบออกนอกห้องสอบ
๓.๒ พูด ถาม ให้สัญญาณใดๆ หรือติดต่อกับผู้สอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
๓.๓ ดู หรือพยายามดูคาตอบจากผู้สอบอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูคาตอบของตน
๓.๔ ไม่เชื่อฟังคาแนะนา คาตักเตือน หรือคาสั่งของเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๓.๕ เปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบ หรือเข้าสอบแทนผู้อื่นโดยใช้บัตรประจาตัวสอบหรือบัตรประจาตัวประชาชน
ซึ่งไม่ถูกต้อง เพื่อทาให้สาคัญผิดว่าตนเป็นบุคคลที่เข้าสอบแทน
๓.๖ ระบายรหัสในกระดาษคาตอบโดยใช้รหัสของผู้อื่นโดยมีเจตนาทาข้อสอบแทนบุคคลผูน้ นั
หรือนาเอากระดาษคาตอบของผู้อื่นมาทาแทน
๓.๗ นาโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ใดๆ หรือสิ่งของต้องห้าม
ตามที่ ร ะบุ ใ นข้อ ๑.๒ เข้ าไปในห้ องสอบ หรื อ ในบริ เวณเขตหวงห้า มหรื อ เขตรัก ษาความปลอดภั ย
ของสนามสอบข้อเขีย นโดยมีเจตนาที่ จะใช้ ในการทุจริต เช่น เครื่องมือสื่อสาร เครื่องอิเล็กทรอนิ กส์
เครื่องคานวณเลข นาฬิกาคานวณเลข ฯลฯ เป็นต้น
๓.๘ พฤติการณ์อื่นใดซึ่งผู้คุมสอบเห็นว่าผู้เข้าสอบมีเจตนาทุจริตในการสอบ เช่น ฝ่าฝืนคาสั่ง
หรือคาแนะนาตักเตือนของผู้คุมสอบ, ไม่ให้ความร่วมมือกับผู้คุมสอบในการตรวจค้นตัว หรือพฤติการณ์
อื่นๆ ซึ่งผู้คุมสอบเห็นว่าน่าจะมีเจตนาทุจริต เป็นต้น

/4. การกรอกข้อมูล…
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-------------------------------------------4. ระเบียบในการกรอกและระบายกระดาษคาตอบ
(๑) ตัวอย่างกระดาษคาตอบ

/(๒) ตัวอย่าง...
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-------------------------------------------(๒) ตัวอย่างการนาเลขรหัสชุดข้อสอบที่ปกปัญหาข้อสอบ มาระบายลงในกระดาษคาตอบตามช่องที่กาหนด

/๔.๑ ให้ต รวจดู …
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-------------------------------------------๔.๑ เมื่อได้รับแจกกระดาษคาตอบแล้ว ให้ตรวจดูความเรียบร้อยของกระดาษคาตอบ
โดยทันทีว่ามีรอยด่างดา สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขาด หรือไม่ หากกระดาษคาตอบมีรอยด่างดา สกปรก
หรือย่นยับ ฉีกขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อขอเปลี่ยนและให้รอคาชี้แจงในการทาความเข้าใจ
การระบายรหัสประจาชุดข้อสอบให้ชัดเจน
๔.๒ ให้ตรวจดูว่าคานาหน้าชื่อ ชื่อ – สกุล และ เลขที่ระบายในช่องรหัสประจาตัวสอบ (9 หลัก)
ในกระดาษคาตอบหน้าแรกถูกต้อง ตรงกับรหัสประจาตัวสอบของผู้เข้าสอบหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยนกระดาษคาตอบสารองใหม่ เพื่อดาเนินการให้ถูกต้อง ผู้เข้าสอบจะต้องใช้
กระดาษคาตอบที่มีการระบายเลขรหัสประจาตัวสอบ (ตัวเลข 9 หลัก) ไว้ให้แล้วซึ่งตรงกันกับรหัสประจาตัวสอบ
ของตนหรือต้องเป็นกระดาษคาตอบสารองที่เจ้าหน้าที่คุมสอบเปลี่ยนให้เท่านั้น หากใช้กระดาษคาตอบ
ไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้นี้ ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
4.3 กรณีใช้กระดาษคาตอบสารอง ให้ใช้ปากกาลูกลื่น สีนาเงิน เท่า นั นกรอกข้อ ความ
ลงในช่องว่างในกระดาษคาตอบหน้ าแรกด้านบน ได้แก่ 1) คานาหน้าชื่อ ชื่อ – สกุล 2) เลขประจาตัว
ประชาชน (13 หลัก) 3) สถานที่สอบ 4) ห้องสอบ 5) วันที่สอบ 6) รหัสประจาตัวสอบ (ตัวเลข 9 หลัก)
และ ๗) รหัสชุดข้อสอบ (ตัวเลข 8 หลัก) แล้วให้ใช้เฉพาะดินสอดาเบอร์ ๒B ขึ้นไป ระบายรหัสประจาตัวสอบ
และรหั ส ชุด ข้ อ สอบในช่ องวงกลมที่ก าหนดตามตั วอย่ า งค าแนะนาที ่แ สดงไว้ใ นกระดาษคาตอบ
(คือระบายให้ดาเข้มเต็มวงเสมอกันหมด) โดยให้ระมัดระวังการระบายรหัสประจาตัวสอบ โดยเฉพาะเลข 0
และเลข 1 ซึ่งในวงกลมที่ให้ระบายรหัสประจาตัวสอบแต่ละช่อง(หลัก) นัน จะเริ่มต้นที่เลข 0 และเรีย ง
จากบนลงมาเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 ทุกช่อง(หลัก) ทัง 9 ช่อง (9 หลัก) และเมื่อดาเนินการกรอกข้อมูล
และระบายรหัสประจาตัวสอบเสร็จสิน ต้องยกมือให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – สกุล
ผู้เข้าสอบพร้อมลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่คุมสอบในช่อ งเจ้า หน้า ที่คุม สอบไว้ แต่ ห ากเป็น การระบาย
รหัสประจาตัว สอบ และ/หรือรหัสชุด ข้อสอบผิด จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบ และจะไม่
ตรวจให้คะแนน
๔.4 ใช้ ป ากกาลู ก ลื่ น สี นาเงิ น เท่ า นั น เพื่ อ ลงลายมื อ ชื่ อ ในช่องที่กาหนด
๔.5 ห้ามขีด เขีย นสิ่งใดลงในกระดาษคาตอบนอกจากที่กาหนดไว้ ห้า มพับ หรือ ทาให้
กระดาษคาตอบมีรอยด่างดา สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขาด มิฉะนันจะไม่ตรวจกระดาษคาตอบให้โดยถือว่า
เป็นกระดาษเสีย
/5. การปฏิบตั …ิ
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-------------------------------------------5. การปฏิบัติในระหว่างการสอบ
5.1 เมื่อได้รับปัญหาข้อสอบแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี
5.1.1 ให้ตรวจสอบและพลิกดูซองปัญหาข้อสอบชุดที่ผู้เข้าสอบได้รับว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์
ไม่มีรอยการเปิดผนึกหรือรอยฉีกขาด ปัญหาข้อสอบมีหลายชุดแต่ละชุดจะมีการสลับข้อสอบและคาตอบ
ซึ่งไม่เหมือนกันตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบ ดังนันผู้เข้าสอบที่ได้รับแจกปัญหาข้อสอบชุด
ใดต้องใช้ปัญหาข้อสอบชุดนันในการทาข้อสอบของตนเอง
5.1.2 เมื่อเปิดผนึกซองปัญหาข้อสอบ ให้ตรวจดูปัญหาข้อสอบว่ามีเลขรหัสชุดข้อสอบ
8 หลัก ที่ด้านล่างซ้ายมือ และให้นาเลข 8 หลักดังกล่าว มาระบายลงในช่องที่กาหนดในกระดาษคาตอบ
ให้ถูกต้องตรงกัน (ลักษณะเดียวกันกับการระบายรหัสประจาตัวสอบ) ด้วยดิน สอดาเบอร์ 2B ขึ้น ไป
ให้ระมัดระวังการระบายรหัส โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 อาจผิดพลาดได้ง่าย ซึ่งในแต่ละช่องนันจะเริ่มต้นที่
เลข 0 และเรียงจากบนลงมาเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 หากระบายผิดหรือระบายผิดแล้วลบไม่สะอาด
เพื่อระบายใหม่ แล้ว เครื่องตรวจไม่ต รวจให้คะแนน ถือว่าเป็นการกระท าผิดระเบีย บการสอบข้อเขีย น
โดยจะถือว่า กระดาษคาตอบนันเสียและถือว่าสอบตก
5.1.3 ตรวจดูปั ญหาข้ อสอบ ปั ญหาข้ อสอบมีทั งหมด 150 ข้ อ แต่ ละข้อมี 4 ตัวเลื อก
ให้ตรวจดูว่าชุดปัญหาข้อสอบที่ได้รับแจกมีความสมบูรณ์และมีปัญหาข้อสอบ คาถาม คาตอบ ครบถ้วนหรือไม่
มีข้อความที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ หากพบสิ่งใดบกพร่องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยนข้อสอบชุดใหม่
เมื่อมีคาสั่งให้ลงมือสอบแล้วเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่เปลี่ยนข้อสอบให้โดยเด็ดขาด เพราะถือว่าได้ให้เวลาตรวจดู
แล้วก่อนเริ่มลงมือทาข้อสอบ และให้อ่านคาแนะนาที่หน้าปกของปัญหาข้อสอบให้เข้าใจครบถ้วนก่อนเริ่ม
ลงมือทาข้อสอบ
5.1.4 ขณะตอบปัญหาข้อสอบ หากมีกรณีสงสัยว่าคาถามหรือคาตอบในปัญหาข้อสอบข้อใด
จะผิดพลาด บกพร่องหรือไม่ครบถ้วน ฯลฯ ไม่ต้องถามเจ้าหน้าที่คุมสอบ แต่ให้ตอบลงไปตามที่เห็นสมควร
ห้ามเว้นว่างไว้ ในกรณีนี้ทางคณะกรรมการดาเนินการสอบที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาให้คะแนนคาถามข้อ
นั้นแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
5.2 ในการตอบปัญหาข้อสอบให้ใช้ดินสอดาเบอร์ ๒B ขึ้นไป ระบายในข้อวงกลมเล็กที่เห็นว่า
ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยให้ระบายให้ดาเข้มเต็มวงแต่อย่าให้ลาออกไปนอกวง หากต้องการเปลี่ยนแปลง
ให้ลบด้วยยางลบอย่างอ่อนจนสะอาดจริงๆ แล้วระบายใหม่ กรณีที่ระบายเต็มวงในช่องคาตอบแต่ไม่ดาเข้มพอ
ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการที่ผู้เข้าสอบไม่ใช้ดินสอดาเบอร์ 2B ขึนไปหรือ ใช้ดิน สอดาเบอร์ 2B ขึ นไป
แต่ เป็ น เพราะระบายไม่ ด าเข้ มพอ และท าให้ เครื่ องตรวจกระดาษค าตอบไม่ ต รวจให้ คะแนนทั งหมด
หรือแต่บางข้อ คณะกรรมการประมวลผลการสอบจะถือผลคะแนนตามที่เครื่องตรวจได้ตรวจให้คะแนน
แม้ในบางข้อผู้เข้าสอบจะเลือกและระบายคาตอบถูกต้องก็ตาม
/5.3 เมื่อเจ้าหน้าที่...
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-------------------------------------------5.3 เมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว จะไม่เปลี่ยนกระดาษคาตอบหรือปัญหาข้อสอบ
ให้อีกโดยเด็ดขาด
5.4 ในระหว่างเวลาทาข้อสอบหัว หน้าห้องสอบมีอานาจสั่งให้ผู้เข้าสอบหยุด ท าข้อสอบ
และลุกขึนยืนได้ตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ส่วนเจ้าหน้าที่คุมสอบหรือเจ้ าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ห้องสอบเห็น ว่าผู้เข้าสอบรายใดมีอากัปกิริย าหรือพฤติกรรมต้องสงสัย สามารถให้ผู้เข้าสอบรายนั น
หยุด ทาข้อสอบและขอตรวจค้น ตัว ตรวจดูปัญหาข้อสอบและกระดาษคาตอบได้ต ามความเหมาะสม
โดยไม่ถือว่าเป็นการรบกวนหรือล่วงเกินเวลาในการทาข้อสอบของผู้เข้าสอบรายนันแต่อย่างใด
5.5 กรณีที่ผู้เข้าสอบทาข้อสอบโดยใช้ปัญหาข้อสอบและ/หรือกระดาษคาตอบที่ไม่ใช่ของตน
จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบเอง และถือว่าหมดสิทธิในการสอบครังนีหรือถือว่ามีพฤติการณ์
ทุจริตในการสอบตามที่กาหนดในข้อ 3.6 โดยในการตรวจกระดาษคาตอบ คณะกรรมการตรวจกระดาษคาตอบ
จะยึดถือผลการตรวจกระดาษคาตอบตามเครื่องตรวจกระดาษคาตอบตรวจให้เท่านัน ผู้เข้าสอบจะเรียกร้อง
สิทธิใดๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบีย บนีมิได้ หรือหากเป็นกรณีเจตนาทุจริตสอบจะดาเนินการ
ตามข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องและถือว่าสอบตกทุกวิชา
5.6 กรณีที่เครื่องตรวจกระดาษคาตอบไม่สามารถตรวจกระดาษคาตอบได้ เนื่องจาก
ไม่สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ว่าเป็นกระดาษคาตอบของชุดข้อสอบใด เนื่องจากความบกพร่องในการ
ระบายรหั ส ของผู้ เ ข้า สอบไม่ ว่ าด้ ว ยประการใดก็ ต าม จะถื อ ว่ ากระดาษค าตอบนั้ น เสี ย เกิ ด จาก
การกระทาของผู้เข้าสอบเอง และถือว่าเป็นผู้สอบตก และในกรณีที่ความบกพร่องในการระบายรหัส
ดังกล่าว เป็นเหตุให้เครื่องตรวจกระดาษคาตอบไม่สามารถตรวจให้คะแนนข้อสอบทั้งหมดหรือบางข้อ
คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจกระดาษคาตอบ จะถือผลการตรวจกระดาษคาตอบ
ตามที่เครื่องตรวจกระดาษคาตอบตรวจให้ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดัง กล่าวจะบัน ทึกแสดงเหตุผล
ไว้เป็นหลักฐาน
5.7 ในการตรวจกระดาษคาตอบผู้ดาเนินการสอบจะถือผลคะแนนตามผลการตรวจของ
เครื่องตรวจกระดาษคาตอบเท่านัน ส่วนการดาเนินการตรวจกระดาษคาตอบโดยบุคคลจะเป็นการตรวจสอบ
เครื่องตรวจและระบบโปรแกรมอีกครังหนึ่ง
6. ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
6.1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการว่ายน้า ดังนี้
6.1.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจาตัวสอบคู่กับบัตรประจาตัวประชาชน
โดยบัต รดังกล่าวนั นต้องไม่หมดอายุแ ละจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัด เจนทังรูปถ่ายและตัว อักษร
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
/6.๑.๒ ผู้เข้าทดสอบ...
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-------------------------------------------6.๑.๒ ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกายชุดว่ายนาสากล
6.1.๓ ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบรายใด จับลู่ เกาะลู่ สาวลู่ ว่ายข้ามลู่
หรื อให้ ผู้ อื่ นช่ วยเหลื อ เช่ น ผลั ก พยุ งตั ว ดั นหรื อดึ ง หากมี กรณี ดั งกล่ าวข้ างต้ น จะถื อว่ าเป็ นผู้ ไม่ ผ่ าน
การทดสอบในกรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายอื่นให้ความช่วยเหลือตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่าน
การทดสอบเช่นเดียวกัน
6.1.๔ กรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายนา โยนทุ่นหรือห่วงยางหรือ
วัสดุอื่น ให้แ ล้วผู้เข้าทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดที่เป็นอาการท านองเดีย วกัน หรือมีการลงไป
ช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายนา จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
6.1.๕ กาหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่กาหนดในผนวก ฉ.
ท้ายประกาศนี้
6.2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการวิ่ง ดังนี้
6.๒.๑ ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจาตัวสอบคู่กับบัตรประจาตัวประชาชน
โดยบัต รดังกล่าวนั นต้องไม่หมดอายุแ ละจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัด เจนทังรูปถ่ายและตัว อักษร
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
6.๒.๒ ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสือยืด กางเกงกีฬาขาสัน รองเท้ากีฬา
6.2.๓ ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบ จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใด
ที่เป็นอาการ ทานองเดียวกันนีกับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเส้นทางหรือลัด เส้น ทาง
ตามที่กาหนดให้ทดสอบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
6.2.๔ กรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายใดให้ความช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุง ดัน หรือดึงแก่ผู้เข้า
ทดสอบด้วยกัน จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน
6.2.๕ กาหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่กาหนดในผนวก ฉ.
ท้ายประกาศนี้
6.3 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของและการวิ่ง (ระยะสั้น) ดังนี้
6.3.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจาตัวสอบ คู่กับ บัตรประจาตัวประชาชน
โดยบัต รดังกล่าวนั นต้องไม่หมดอายุแ ละจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัด เจนทังรูปถ่ายและตัวอักษร
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
/6.3.2 ผู้เข้าทดสอบ...
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-------------------------------------------6.3.2 ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสือยืด กางเกงกีฬาขาสัน รองเท้ากีฬา
6.3.3 ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ต้องปฏิบัติตามที่คณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
กาหนดในทุกขันตอน และหากไม่เข้าทดสอบตามลาดับที่กาหนดจะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
6.3.4 กรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายใด จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใดที่เป็นอาการทานองเดียวกันนี
กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าทดสอบด้วยกัน หรือมีกรณีเปลี่ยนตัวกันเข้าทดสอบ
แทนกันจะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน
6.3.5 กาหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ รวมทังเกณฑ์การตัดสินเป็นไปตาม
ที่กาหนดในผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี้
6.3.6 ผูเ้ ข้าทดสอบตามข้อ 6.3 จะต้องเข้าทดสอบให้ครบทัง 3 ประเภท หากเข้าทดสอบ
ไม่ครบจะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
7. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
7.1 ในวันตรวจร่างกาย ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจาตัวสอบคู่กับบัตรประจาตัวประชาชน
โดยบัต รดังกล่าวนั นต้องไม่หมดอายุแ ละจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัด เจน ทังรูปถ่ายและตัว อักษร
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
7.2 การแต่งกายและการเตรียมสิ่งของที่เกี่ยวข้องในวันตรวจร่างกายให้เป็นไปตามที่กาหนด
7.3 ในขันตอนการเข้ารับการตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต ห้ามนา โทรศัพท์มือถือ
หรือเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไปเด็ดขาด หากตรวจพบทางคณะกรรมการแพทย์
โรงพยาบาลตารวจ จะพิจารณาตัดสิทธิในการเข้ารับตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
7.4 ให้ไปเข้ารับการตรวจร่างกายตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดในประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ประกาศผลสอบข้อเขียน)
7.5 กรณีที่เคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคในผนวก ก.และ ข. ท้ายประกาศนี้
มาก่อนและหายเป็นปกติแล้ว ให้นาเอกสารหลักฐานประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติ
ดังกล่าวมาก่อนวันเข้าตรวจร่างกาย แล้วนามายื่นในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพื่อให้ผลการวินิจฉั ย
การตรวจโรคหรืออาการตามที่กาหนดเป็นไปโดยถูกต้อง และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบ
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ท้ายประกาศ ตารวจภูธรภาค ๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
-------------------------------------------8. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์
8.1 ในวันสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจาตัวสอบ คู่กับ บัตรประจาตัวประชาชน
โดยบัต รดังกล่าวนั นต้องไม่หมดอายุแ ละจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัด เจนทังรูปถ่ายและตัว อักษร
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
8.2 การแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายสุภาพ โดยให้สวมเสือเชิตแขนยาว กางเกงขายาว
(ห้ามกางเกงยีนส์) และสวมรองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น
8.3 ต้องมาเตรียมพร้อมในการเข้าสอบ ตามกาหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยเคร่งครัด
8.4 กรณีบัตรประจาตัวประชาชนสูญหายให้รีบติด ต่อกองอานวยการการสอบสัมภาษณ์
ก่อนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง เพื่อพิจารณาการให้สิทธิหรือตัดสิทธิในการเข้าสอบ
สัมภาษณ์ แล้วแต่กรณี
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตารวจตรี
( สมเกียรติ วัฒนพรมงคล )
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๒

