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ประกาศตํารวจภูธรภาค ๓
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูส้ มัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ในการรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพือ่ บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๕
……………………………………….
ตามประกาศ ตํารวจภูธ รภาค ๓ ลงวัน ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง รับสมัครและ
คัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัต ร
วิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๕ กลุ่มสายป้องกันปราบปราม
จํานวน ๑,๒๐๐ อัตรา แยกเป็น ๒ สายสอบ คือ ในส่วนของ ตํารวจภูธรภาค ๓ (นสต.๑) จํานวน
๖๙๐ อัตรา และ ในส่วนของ กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.๕) จํานวน ๕๑๐ อัตรา และ อนุมัติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา ด่วนที่สุด
ที่ ๐๐๓๔.๕๒๑/๐๖๙๗ ลงวั นที่ ๒๗ มี นาคม ๒๕๕๕ ข้ อ ๒.๕.๓ ให้ หน่ วยสอบ ตํ ารวจภู ธรภาค ๓
ร่วมรับผิดชอบขั้นตอนการสอบข้อเขียน โดยให้จัดหาสถานที่สอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และคุม
สอบข้ อเขีย น รวมทั้ ง รั บผิ ด ชอบในการจั ด หาสถานที่ สอบ ของผู้ สมั ครสอบในกลุ่ม สายอํ านวยการ
และสนับสนุน ในส่วนของ กองบัญ ชาการศึกษา (อก.๓) และ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.๔)
ที่ประสงค์นั่งสอบข้อเขียนในหน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค ๓ ซึ่งได้ดําเนินการ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์
www.policeadmission.com ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน – ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบ สายป้องกันปราบปราม (นสต.๑)
จํานวน ๑๗,๙๔๗ คน และ (บช.น.๕) จํานวน ๒,๐๑๕ คน สายอํานวยการและสนับสนุน ในส่วนของ
กองบัญชาการศึกษา (อก.๓) จํานวน ๑๕,๕๙๕ คน และ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.๔) จํานวน
๑,๑๔๙ คน
ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนนั้น ตํารวจภูธรภาค ๓ ได้รับข้อมูล
สมัครตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครระบุและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัตทิ ั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หรือข้อมูล
อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ไม่ ตรงตามเงื่ อนไขหรื อไม่ ครบถ้ วนตามประกาศรั บสมั คร จะถื อว่ าผู้ สมั ครรายนั้ น
เป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครสอบและจะถูกตัดสิทธิในการสอบแข่งขันครั้งนี้ รวมทั้งหากได้เข้าสอบข้อเขียนและ
เป็น ผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งแล้วก็ตามจะถูก
ตัดสิทธิในขั้นตอนต่อไป ซึ่งในการประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนดังกล่าวนี้ มีรายละเอียด
ที่ผู้สมัครต้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้
/๑. ผู้มีรายชื่อ...

-๒๑. ผู้มีรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน
ในผนวก ฉ. และ ช. ท้ายประกาศรับสมัคร ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ทุกประการ
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่สําคัญในการเข้าสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ การเข้าสอบข้อเขียนผู้สมัครสอบทุกคนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู่กับ
บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจําตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายติดถูกต้อง หรือบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ( ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ) ทั้งนี้ต้องเป็นบัตรหรือ
ใบแทน ที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๑.๒ การแต่งกายของผู้เข้าสอบทุกคน ให้แต่งกายสุภาพ โดยสวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก
กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา
๑.๓ การนําเลขรหัสชุดข้อสอบ ( ๗ หลัก ) ที่ระบุในสติกเกอร์บนปกปัญหาข้อสอบ
( ด้านล่างซ้ายมือ ) มาระบายลงในช่องที่กําหนดในกระดาษคําตอบของผู้เข้าสอบ
๒. ในกรณีที่มีผู้เข้าสอบข้อเขียนรายใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องหรืออยู่ในข่ายต้องสงสัย
ส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการสอบ อาจเรียกตัวมาทดสอบหรือดําเนินการด้วยวิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
ในวันที่ ๑๗ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามสถานที่ที่กําหนด หากไม่มาหรือมาแต่ไม่เป็นไปภายในเวลากําหนดข้างต้น
ถือว่าผู้นั้นยินยอมให้ตัดสิทธิ และเป็นผู้สละสิทธิในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ครั้งนี้ แล้วแต่กรณี
โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
๓. กําหนดสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐
นาฬิกา เป็นต้นไป (ใช้เวลาทําข้อสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) โดยกําหนดให้ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบ
ในเวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา เพื่อดําเนินการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล และแนะนําการระบายรหัสชุดข้อสอบ
ในกระดาษคําตอบ ผู้มาหลังจาก เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด
โดยให้ผู้เข้าสอบทุกคนเดินทางไปที่สนามสอบก่อนเวลาเรียกเข้าห้องสอบ ๒ ชั่วโมง ซึ่ง ตํารวจภูธรภาค ๓
กําหนดสถานที่สอบข้อเขียนที่ โรงเรียนบุญวัฒนา ๑ , โรงเรียนสุรนารีวิทยา , โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ,
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ , โรงเรียนวัดสระแก้ว , โรงเรียนสุขานารี , โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) ,
โรงเรียนโคราชพิทยาคม , โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา) , วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา , โรงเรียนบุญวัฒนา ๒,
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ
นครราชสีมา (ชพน.) , โรงเรียนรวมมิตรวิทยา , วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา , โรงเรียนเทศบาล ๓
(ยมราชสามัคคี) , โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ , โรงเรียนมหิศราธิบดี , โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ,
ศู น ย์ ฝึ ก อบรมตํ า รวจภู ธ รภาค ๓ และวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อ าชี ว ศึ ก ษานครราชสี ม า (เอเทค)
โดยมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้ แยกเป็น
๓.๑ กลุม่ สายป้องกันปราบปราม (นสต.๑) จํานวน ๑๗,๙๔๗ คน ( ตัดสิทธิใน
การเข้าสอบ จํานวน ๔ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๑๐๑๖๗๔ , ๐๓๐๑๐๔๘๕๐ , ๐๓๐๑๑๒๔๘๖
และ ๐๓๐๑๑๓๓๒๘ ( เนื่องจากขาดคุณสมบัติ )) ดังนี้
/๓.๑.๑ โรงเรียนบุญวัฒนา...

-๓๓.๑.๑ โรงเรียนบุญวัฒนา ๑ ตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน ๓,๐๘๐ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๑๐๐๐๐๑ ถึง ๐๓๐๑๐๓๐๘๐
๓.๑.๒ โรงเรีย นสุ ร นารีวิ ทยา ถนนมิต รภาพ ตํ าบลในเมื อง อํ าเภอเมือ ง
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๒,๑๒๐ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๑๐๓๐๘๑ ถึง ๐๓๐๑๐๕๒๐๐
๓.๑.๓ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๒,๓๒๐ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๑๐๕๒๐๑ ถึง ๐๓๐๑๐๗๕๒๐
๓.๑.๔ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ถนนราชสีมา – กบินทร์บุรี ตําบลโพธิ์กลาง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑,๙๒๐ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๑๐๗๕๒๑ ถึง
๐๓๐๑๐๙๔๔๐
๓.๑.๕ โรงเรี ยนวัด สระแก้ ว ถนนสรรพสิท ธิ์ ตํา บลในเมือ ง อํ าเภอเมือ ง
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑,๙๒๐ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๑๐๙๔๔๑ ถึง ๐๓๐๑๑๑๓๖๐
๓.๑.๖ โรงเรี ย นสุ ข านารี ถนนโพธิ์ ก ลาง ตํ า บลในเมื อ ง อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑,๕๖๐ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๑๑๑๓๖๑ ถึง ๐๓๐๑๑๒๙๒๐
๓.๑.๗ โรงเรี ยนเทศบาล ๑ (บู ร พาวิ ทยากร) ถนนจอมพล ตํา บลในเมื อ ง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑,๓๖๐ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๑๑๒๙๒๑ ถึง
๐๓๐๑๑๔๒๘๐
๓.๑.๘ โรงเรียนโคราชพิทยาคม ซอยมิตรภาพ ๘ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑,๐๐๐ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๑๑๔๒๘๑ ถึง ๐๓๐๑๑๕๒๘๐
๓.๑.๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา) ถนนมิตรภาพ – หนองคาย ตําบลใน
เมืองอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑,๐๘๐ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๑๑๕๒๘๐ ถึง
๐๓๐๑๑๖๓๖๐
๓.๑.๑๐ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ถนนสุรนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๘๐๐ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๑๑๖๓๖๑ ถึง ๐๓๐๑๑๗๑๖๐
๓.๑.๑๑ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ถนนชาติพัฒนา ตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๗๘๗ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๑๑๗๑๖๑ ถึง ๐๓๐๑๑๗๙๔๗
๓.๒ กลุ่มสายป้องกันปราบปราม (บช.น.๕) จํานวน ๒,๐๑๕ คน (ตัดสิทธิในการ
เข้าสอบ จํานวน ๑ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๕๐๐๙๐๓ ( เนื่องจากขาดคุณสมบัติ )) ดังนี้
- โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน ๒,๐๑๕ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๕๐๐๐๐๑ ถึง ๐๓๐๕๐๒๐๑๕
๓.๓ กลุ่มสายอํานวยการและสนับสนุน (อก.๓) จํานวน ๑๕,๕๙๕ คน ดังนี้
๓.๓.๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ถนนสุรนารายณ์ ตําบลใน
เมืองอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๒,๘๘๐ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๓๐๐๐๐๑ ถึง
๐๓๐๓๐๒๘๘๐
/๓.๒.๒ วิทยาลัยเทคโนโลยี...

-๔๓.๓.๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา (ชพน.) ถนนมิตรภาพ
– หนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๒,๔๘๐ คน รหัสประจําตัวสอบ
๐๓๐๓๐๒๘๘๑ ถึง ๐๓๐๓๐๕๓๖๐
๓.๓.๓ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ถนนประจักษ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑,๖๐๐ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๓๐๕๓๖๑ ถึง ๐๓๐๓๐๖๙๖๐
๓.๓.๔ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษานครราชสี ม า ถนนมิ ต รภาพ ตํ า บลในเมื อ ง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑,๔๔๐ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๓๐๖๙๖๑ ถึง
๐๓๐๓๐๘๔๐๐
๓.๓.๕ โรงเรี ย นเทศบาล ๓ (ยมราชสามั ค คี ) ถนนยมราช ตํ า บลในเมื อ ง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑,๐๐๐ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๓๐๐๘๔๐๑ ถึง
๐๓๐๓๐๙๔๐๐
๓.๓.๖ โรงเรี ย นบุ ญ เหลื อ วิ ท ยานุ ส รณ์ ถนนสุ ร นารายณ์ ตํ า บลโคกสู ง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑,๔๐๐ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๓๐๙๔๐๑ ถึง
๐๓๐๓๑๐๘๐๐
๓.๓.๗ โรงเรี ย นมหิ ศ ราธิ บ ดี ถนนมิ ต รภาพ – หนองคาย ตํ า บลบ้ า นโพธิ์
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๘๘๐ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๓๑๐๘๐๑ ถึง
๐๓๐๓๑๑๖๘๐
๓.๓.๘ โรงเรี ย นโนนไทยคุ รุ อุ ป ถั ม ภ์ ถนนสุ ร นารายณ์ ตํ า บลโนนไทย
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑,๖๐๐ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๓๑๑๖๘๑ ถึง
๐๓๐๓๑๓๒๘๐
๓.๓.๙ ศู น ย์ ฝึ ก อบรมตํ า รวจภู ธ รภาค ๓ ถนนสุ ร นารายณ์ ตํ า บลจอหอ
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๒,๓๑๕ คน รหัสประจําตัวสอบ ๐๓๐๓๑๓๒๘๑ ถึง
๐๓๐๓๑๕๕๙๕
๓.๔ กลุ่มสายอํานวยการและสนับสนุน (ตม.๔) จํานวน ๑,๑๔๙ คน ดังนี้
- วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อ าชี ว ศึ ก ษานครราชสี ม า (เอเทค) ถนนมิ ต รภาพ –
หนองคาย ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑,๑๔๙ คน รหัสประจําตัวสอบ
๐๓๐๔๐๐๐๐๑ ถึง ๐๓๐๔๐๑๑๔๙
สําหรับ การประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน
ตามข้ อ ๓.๑ - ๓.๔ กํ า หนดประกาศทางอิ น เตอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์ www.policeadmission.com
และ www.ppr3.go.th
๔. กําหนดการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบหรือสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง โดยกําหนดประกาศในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซด์ www.policeadmission.com และ www.ppr3.go.th
/ในกรณีเฉพาะ...

-๕ในกรณีเฉพาะผู้ที่ได้สมัครและชําระเงินการสมัครไว้แล้วตามขั้นตอนที่กําหนด แต่ไม่มีรายชื่อ
เป็นผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนหรือมีรหัสประจําตัวสอบไม่เป็นไปตามที่กําหนด ในสายการสอบหรือ
มีรหัสประจําตัวสอบในบัตรประจําตัวสอบ ไม่ตรงกับที่ประกาศในบัญชีรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนท้าย
ประกาศนี้ หรือที่มีรูปถ่ายในบัตรประจําตัวสอบมีขนาดเล็ก ไม่เป็นไปตามที่กําหนดหรือรูปถ่ายไม่ตรง
กับผู้สมัครหรือไม่มีรูปถ่ายผู้สมัครสอบ โดยให้นํารูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป ให้ติดต่อที่
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๓ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทางโทรศัพท์หมายเลข
๐ ๔๔๓๗ ๑๓๘๙ ต่อ ๑๑๙ และต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองภายในวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา โดยให้นําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
ใบแทนบัตรประจําตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายติดถูกต้อง หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
มาด้วย เพื่อดําเนินการแก้ไขข้อมูลการสมัครและจะได้ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมให้ต่อไป หากไม่มาดําเนินการ
แก้ไขภายในกําหนด จะถือว่าข้อมูลตามที่ได้ประกาศในบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้เป็นข้อมูลตามที่ได้
ประกาศในบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ส่วนในกรณีที่ได้สมัครสอบหรือการเลือกหน่วย
สอบหรือสายการสอบไม่ตรงกับความประสงค์ของผู้สมัคร จะไม่มีการแก้ไขข้อมูลให้โดยเด็ดขาด
ประกาศ

ณ

วันที่ ๑

มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตํารวจโท
( ภาณุ เกิดลาภผล )
ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓
ผู้ดาํ เนินการสอบคัดเลือก

