
 
ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน 
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ 
ชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

------------------------------- 
   

 ตามประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศ
กำหนดวันสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในการรับสมัครและแข่งขัน
บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า  
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  
ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน นั้น 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้กำหนดสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการ 
สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา  
ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  โดยผู้มีสิทธิเข้าสอบตามบัญชีรายชื่อ 
แนบท้ายประกาศนี้ ทางเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com โดยประกาศผังที่นั่งสอบ อาคาร และ
ห้องสอบ/แถวสอบ ในวันเสาร์ที่ 1๘ ธันวาคม ๒๕๖4 ทางเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com 
และ ณ สถานที่สอบข้อเขียน 

ผู้เข้าสอบต้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

1. ผู้ เข้าสอบสามารถเข้าระบบทางเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com และ 
สั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 

๒. ผู้ เข้ าสอบทุกคนต้องมี เอกสารรับรองผลการตรวจหาเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019  
ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ที่มีผลการตรวจไม่พบเชื้อภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงนับแต่เวลา
การตรวจก่อนถึงวันสอบ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่  ณ จุดตรวจคัดกรองบริเวณทางเข้าสถานที่สอบ  
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  
ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในทุกพื้นที่ และคำนึงถึง 
ความปลอดภัยของผู้เข้าสอบตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านอย่างรอบคอบ และรัดกุม โดยให้ผู้เข้าสอบ 
เข้ามาภายในบริเวณสนามสอบก่อนเวลาเรียกเข้าห้องสอบ ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง 

 

/๓. ผู้เข้าสอบ... 
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  ๓. ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบในเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา เพ่ือดำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือ 
ใช้ในการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล และแนะนำการระบายรหัสชุดข้อสอบในกระดาษคำตอบ ผู้มาหลังจากเวลา 
๑๓.๑๕ นาฬิกา จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด โดยผู้เข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถ 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ตามผนวก ฌ ท้ายประกาศรับสมัคร
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทุกประการ โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมที่สำคัญในการ
เข้าสอบข้อเขียน ดังนี้ 

 ๓.๑ การเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ผู้เข้าสอบ  
ทุกคนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบ, บัตรประจำตัวประชาชนโดยบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ และมีสภาพ
สมบูรณ์และชัดเจน ทั้ งรูปถ่ายและตัวอักษร หากไม่มีบัตรหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี   
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และให้พิมพ์ใบสมัครสอบแข่งขัน ๙๖ อัตรา นำมาแสดงด้วย  
 ๓.๒ การแต่งกายของผู้เข้าสอบทุกคน ให้แต่งกาย โดยสวมเสื้อยืดแขนสั้น ไม่มีปก 
กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา และต้องสวมหน้ากากอนามัย (Mask) ตลอดการสอบ  

 ๓.๓ อุปกรณ์ที่นำเข้าห้องสอบได้ คือ ดินสอดำ 2B ขึ้นไป และปากกาสีน้ำเงินเพื่อใช้ 
ในการสอบ ห้ามนำยางลบเข้าห้องสอบ (ทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมยางลบให้) 

 ๓.๔ ห้ ามนำอาวุธ กระดาษหรือตำรา เครื่องมือสื่ อสาร เครื่องมือหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับต่าง ๆ เช่น นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู เป็นต้น อุปกรณ์ที่ทำ
ด้วยโลหะทุกชนิด หรือสิ่งของอ่ืนใดที่นอกเหนือจากท่ีกำหนด เข้าในอาคารสอบหรือห้องสอบ หรือพ้ืนที่หวงห้าม
หรือเขตรักษาความปลอดภัยโดยเด็ดขาด ไม่มีการรับฝากสิ่งของและไมอ่นุญาตให้วางไว้ภายในอาคาร/ห้องสอบ 
หากมีการตรวจพบถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ  

 ๓.๕ ผู้เข้าสอบต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 
๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผู้ที่อยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยง กำหนดให้สอบ ณ ห้องสอบสำรองตามที่จัดเตรียมไว้ 
หรือเป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำหนด 

 ๓.๖ ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตการสอบ โดยกำหนดให้
หยุดพักการทำข้อสอบและการตรวจค้นตัวผู้เข้าสอบระหว่างทำข้อสอบภายในห้องสอบ  

๔. ในกรณีที่มีผู้เข้าสอบรายใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องหรืออยู่ในข่ายต้องสงสัย ส่อไปใน 
ทางทุจริตเกี่ยวข้องกับการสอบ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกั บ 
การดำเนินการสอบ อาจเรียกตัวมาตรวจสอบหรือดำเนินการด้วยวิธีการอ่ืนใดตามที่ เห็นสมควร  
ภายในวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามสถานที่ที่กำหนด หากไม่มาถือว่าผู้นั้นยินยอมให้ตัดสิทธิ  
และเป็นผู้สละสิทธิในการสอบครั้งนี้ โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไมไ่ด ้

 

/๕. กำหนดการ... 
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  ๕. กำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน  
ในวันพุธที ่๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com  

   ประกาศ  ณ  วันที่          ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
    
      พลตำรวจโท                                      

(ภาคภูมิภิภัทฒ์  สัจจพันธุ์) 
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
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