
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศต ารวจภูธรภาค ๒ 
เร่ือง  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ในการรับ

สมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.2560 

………………………………………. 
ตามประกาศต ารวจภูธรภาค ๒  ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ รับสมัครและคัดเลือก

บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า 
เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๒๕๐ อัตรา โดยได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๒๐ มกราคม 
พ.ศ.25๖๑ ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบ/แถวสอบ และสถานที่สอบ
ข้อ เขียนและระเบี ยบเกี่ ยวกับการสอบ  โดยก าหนดสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่  ๒๑ มกราคม 
พ.ศ.25๖๑ ตามสถานที่ที่ก าหนด นั้น   

บัดนี้  การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏดังนี้ 
๑. มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามจ านวน 

ที่ระบุในประกาศรับสมัครต ารวจภูธรภาค ๒ ฉบับลงวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.25๖๐ รวมจ านวน 
๔๕๐ คน 

๒. ให้ผู้มีรายชื่อทุกคนตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ต้องถือปฏิบัติและด าเนินการ 
ตามที่ก าหนดในแต่ละขั้นตอน แยกเป็น 

๒.๑ การรายงานตัวยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม โดยให้น าเอกสารฉบับจริงและหลักฐาน
ต่างๆ ตามผนวก ก ท้ายประกาศนี้ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ตามผนวก ข. 
ท้ายประกาศนี้ หากน าเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาแสดงไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะไม่รับรายงานตัว หรือ
กรณีไม่มารายงานตัวตามที่ก าหนดจะตัดสิทธิในการรับรายงานตัวและเข้าทดสอบความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

๒.๒ เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  
การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์ ที่ก าหนดตามผนวก ข. ในข้อ ๒ 
ท้ายประกาศนี้ 

๓. กรณีที่ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่ ก าหนด ในแต่ละขั้นตอนตามข้อ 2 
จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

๔.  ส าหรับผู้ที่ เคย มีประวัติ เ ก่ียวกับการกระท าความผิดคดีอาญาหรือความผิด 
ตามพระราชบัญญัติต่างๆ และมีผลคดีหรือผลค าพิพากษาของศาล ให้น าเอกสารมาแสดงและยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมตามข้อ 2.1 

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีรายช่ือในบัญชีผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบ      
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่ง  หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือก 

/ ฉบับลงวนัที.่.. 



 
  

- ๒ - 
 
ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับคัดเลือก จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ
เป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ หรือหากได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจ (นักเรียนนายสิบต ารวจ) ไป
แล้วจะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการโดยหน่วยต้นสังกัด 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่     ๒     กุมภาพันธ์  พ.ศ.256๑ 

               พลต ารวจโท 
                    ( จิตติ   รอดบางยาง )  
                                           ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หน้า ๑ ใน ๒ หน้า 

 
 

หน้า ๑ ใน ๒ หน้า 

ผนวก ก.  

ท้ายประกาศ ต ารวจภูธรภาค ๒  ฉบบัลงวันที่  ๒  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๑  

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

๑. เอกสารฉบับจริงและหลักฐานต่างๆ ที่ ได้รับการประกาศรายชื่อเป็น ผู้สอบผ่าน
ข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (รอบสอง) ต้องน ามาแสดงและย่ืนกับ
เจ้าหน้าที่  ดังนี้ 

1.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมส าเนา  จ านวน ๓ ฉบับ 
๑.2  ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอ่ืนที่ใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ทางราชการออกให้ 

พร้อมส าเนา  จ านวน ๓ ฉบับ   
๑.3  ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้องมีข้อความระบุ

การส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร ( วันปิดรับสมัคร 
๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ) พร้อมส าเนา  จ านวน ๓ ฉบับ 

๑.4  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมส าเนา  จ านวน ๓ ฉบับ และหากเป็น
ภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่ส าเร็จก็ได้  จ านวน ๓ ฉบับ 

๑.5  หลักฐานอ่ืนๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมส าเนา  จ านวน ๓ ฉบับ 
๑.6  หนังสือรับรอง ตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้  จ านวน ๑ ฉบับ (ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ต

และสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับรอง  จ านวน ๑ ฉบับ  
๑.7  แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้าย

ประกาศรับสมัคร) เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเอง ตามผนวก ง. ท้ายประกาศนี้  จ านวน 1 ฉบับ 
๑.8  หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมส าเนา จ านวน ๓ ฉบับ  แยกเป็น 

๑.8.๑  ทหารกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือส าคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุด
ประจ าตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.๘ 

๑.8.๒  ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร             
ให้ใช้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.๔๓) ส าหรับ       
ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก (อายุยังไม่ถึง 20 ปี ในปี พ.ศ. 2560 หรือที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทางทหาร          
ในปี พ.ศ. 2562) ให้ใช้ใบส าคัญ (แบบ สด.๙)  ส่วนผู้ที่ครบเกณฑ์จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทางทหาร  
ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 หรือผู้ที่ได้ใช้สิทธิผ่อนผันแล้ว หรืออยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือก
เพื่อเข้ารับราชการทหาร ไม่รับสมัครสอบ 

๑.8.๓  ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

1) หนังสือส าคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจ าตัวทหาร

กองหนุนประเภทที่ ๑ หรือ 

/  2) หนังสือส าคัญ  ... 



 
หน้า ๒ ใน ๒ หน้า 

 
 

หน้า ๑ ใน ๒ หน้า 

ผนวก ก.  

ท้ายประกาศ ต ารวจภูธรภาค ๒  ฉบบัลงวันที่  ๒  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๑  

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

2) หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร 

ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการและเลขเครื่องหมาย  

แสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือส าคัญนั้นแล้ว 

ในกรณีหนังสือประจ าตัวแสดงวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น  ยังไม่มีหลักฐานประทับ             

วันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการ และเลขเครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑               

ให้มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการน าปลดเป็นกองหนุน                    

ประเภทที่ ๑ เป็นผู้รับรองว่าอยู่ระหว่างด าเนินการน าปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ไปแสดงควบคู่กัน 

หลักฐานตามข้อ ๑.๑ - ๑.5 และข้อ ๑.8 (๑.8.1 - ๑.8.3) ต้องน าหลักฐานฉบับ

จริงไปแสดงให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับที่น ามาย่ืนกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียน  

ค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือช่ือไว้ ส าหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหาย

เจ้าหน้าที่ จะไม่รับผิดชอบ   

ส าหรับหลักฐานทุกฉบับที่ ผู้สมัครย่ืนไว้กับเจ้าหน้าที่  ถือเป็นเอกสิทธิของ 

ต ารวจภูธรภาค ๒  ที่จะด าเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร 

ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่น าหลักฐานไปย่ืน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด

หรือย่ืนไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ผู้สมัครสอบจะต้อง

รับผิดชอบ  ในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัคร ต ารวจภูธรภาค ๒ ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

จริง พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มี

การผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่มายื่นหลักฐาน ตามวัน เวลา หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ  

ในการเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือผูไ้ด้รับการคัดเลือกส ารองแล้วแต่กรณี และหากมีการตรวจพบว่ามีการ

น าเอกสารปลอมมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 
                             พลต ารวจตร ี

( สมเกียรติ   วัฒนพรมงคล ) 
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

 
 



หนา้ ๑ ใน ๓ หนา้ 

หน้า ๑ ใน ๒ หน้า  
ผนวก ข. 

ท้ายประกาศ ต ารวจภูธรภาค ๒  ฉบบัลงวันที่  ๒  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๑  

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

๑. ก าหนดการรายงานตัว 
สถานที่รับรายงานตัว   ให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศต ารวจภูธรภาค ๒  ฉบับลงวนัที่  ๒  กุมภาพันธ ์

พ.ศ.๒๕๖๑ มารายงานตัว ในวนัที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑   
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมเขาน้อย  ศูนย์ฝึกอบรม 
ต ารวจภูธรภาค ๒ ดังนี้  

๑.๑ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑  
      รหัสประจ าตัวสอบ 020100002 - 020100815 

๑.๒ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑  
      รหัสประจ าตัวสอบ 020100817 - 020101542 

๑.๓ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑  
      รหัสประจ าตัวสอบ 020101549 - 020102259 

หมายเหต ุ การแต่งกาย  ชุดสุภาพ เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อน, กางเกงขายาวผ้าปกติสีเข้ม 
    รองเท้าหุ้มส้น 

เตรียม บัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ) และจะต้อง 
        อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร                 
        พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชนของบิดา, มารดา  
        และพี่น้องที่ร่วมบิดา - มารดาเดียวกัน ส าหรับกรอกข้อมูลในเอกสาร 

และน าเอกสารตาม ผนวก ก. ท้ายประกาศ ต ารวจภูธรภาค ๒  ฉบับลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ไปย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ 

๒. ก าหนดการและสถานที่การทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
การตรวจร่างกาย การทดสอบสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียด  ดังนี้ 

๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
- วิ่ง ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 
- ว่ายน้ า ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ชลบุรีสเตเดี่ยม)  โดยเรียกรายงานตัวในเวลา ๐๗.๐๐ 
นาฬิกา และเริ่มทดสอบเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นผู้มีสิทธิเข้าทดสอบสมรรถภาพ 
ทางร่างกายคนสุดท้ายในแต่ละรายการ 

๒.๒ การตรวจร่างกาย  
- ตรวจผลทางห้องปฏิบัติการ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑  
- ตรวจร่างกาย ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑  

โดยเรียกรายงานตัวในเวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป  ณ  โรงพยาบาลต ารวจ 
 

/ ๒.๓ การทดสอบสุขภาพจิต ... 



หนา้ ๑ ใน ๓ หนา้ 

หน้า ๒ ใน ๒ หน้า  
ผนวก ข. 

ท้ายประกาศ ต ารวจภูธรภาค ๒  ฉบบัลงวันที่  ๒  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๑  

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

๒.๓ การทดสอบสุขภาพจิต ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเรียกรายงานตัวในเวลา 
๐๗.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ชั้นล่างอาคารศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒  

๒.๔ การสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเรยีกรายงานตัวในเวลา ๐๗.๐๐ 
นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ชั้นล่างอาคารศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

โดยรายละเอียดจักแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัว และให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนจัดเตรียมค่าใช้จ่าย
ส าหรับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งข้างต้น ประมาณ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งเตรียมบัตร
ประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ) มีสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและ
ตัวอักษรส าหรับการเข้าสอบทุกขั้นตอน ในส่วนของการเตรียมตัวและระเบียบปฏิบัติในการทดสอบภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐  
 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 
                             พลต ารวจตร ี

( สมเกียรติ   วัฒนพรมงคล ) 
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ค. 
แบบหนงัสือรับรอง 

เขียนที.่............................................... 

วันที.่...........เดือน.........................พ.ศ.................... 

  ข้าพเจ้า...............................................................................................................................
ต าแหน่ง................................................................สังกัด...............................................................................
เก่ียวข้องเป็น................................................................................................................................................
กับผู้สมัคร  ขอรับรองว่าผู้สมัครชื่อ...............................................................................................................
รหัสประจ าตัวสอบ...........................................................................ซ่ึงสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ                
เป็นข้าราชการต ารวจ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ  ตามประกาศต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นผู้มี  
ความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย และขอรับรองว่าผู้สมัครสอบมีวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัครทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว 
 
     (ลงชื่อ)..........................................................ผู้รับรอง 
      (.....................................................) 
     ต าแหน่ง........................................................ 
 
หมายเหตุ  ๑.  ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการประจ าการ มียศตั้งแต่ร้อยต ารวจเอก ร้อยเอก เรือเอก                
                   เรืออากาศเอก ขึ้นไป ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน  

ประเภททั่วไป ระดับช านาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการระดับช านาญการขึ้นไป                    
ประเภทอ านวยการหรือประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป และต้องรับผิดชอบข้อความ  

                ที่ตนรับรองนั้นทุกประการ 
              ๒.  ที่อยู่ของผู้รับรองที่สามารถติดต่อได้ 
  บ้านเลขที่......................หมู่.............ถนน..............................ตรอก/ซอย............................. 
  ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต........................................................ 
  จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................โทร. ............................................. 

 ๓.  ให้สั่งพิมพ์ในระบบอินเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง          
เขียนด้วยลายมือของตนเอง 

 

...................................................................... 
 
 

 
 
 
 



ผนวก  ง. 
 
 
 

      แบบบันทึกข้อมูลบุคคล 

รหัสประจ าตัวสอบ.............................................. 

     เลขประจ าตัวประชาชน   

ข้อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบคุคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า  
เพ่ือบรรจุเปน็นักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2560 

 

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

เขียนที.่............................................ 
วันที.่............เดือน.............................พ.ศ.................... 

เรียน  ผู้ด าเนินการคัดเลือก 
ตามที่ ข้าพเจ้าได้ยื่นใบสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ เพื่อบรรจุ                  

เป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ และข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเก่ียวกับใบสมัครคุณสมบัติ             
และพื้นฐานความรู้ของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อตัว............................................................ชื่อสกุล.................................................... 
(หากเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  ให้น าหลักฐานมาประกอบ) 
       ชื่อ – สกุล  (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................... 
  ๒.  ชื่อเล่น  ชื่อที่เคยใช้อยู่ก่อนเปลี่ยน (ถ้ามี)..................................................................... 
  ๓.  สัญชาติปัจจุบัน...........................................สัญชาติเม่ือเกิด......................................... 
ศาสนา................................................. 

๔.  สมัครสอบหลักสูตร/ต าแหน่ง....................................................................................... 
  ๕.  หลักฐานทางทหาร........................................................................................................ 
  ๖.  ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่...............หมู่ที่...............ถนน..................................... 
ตรอก/ซอย......................................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด...................................โทรศัพท์................................................. 
      ภูมิล าเนาที่อาศัยในปัจจุบันเลขที่.............หมู่ที่..............ถนน......................................... 
ตรอก/ซอย....................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด...................................โทรศัพท์.......................................................................................................... 

หมายเหตุ  ๑.  ให้กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง  ในช่องที่ประสงค์ไม่กรอกข้อมูลให้ขีดเครื่องหมาย ( - ) 
     ๒.  ในช่องที่ถามว่า เคยหรือไม่เคย  ให้กรอกข้อความว่า “เคย” หรือ “ไม่เคย” 
 

 

๑.  ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อมูล 
     ประกอบใบสมคัรด้วยลายมือ 
     ของตนเองและลงลายมือช่ือ         
     ต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี 
๒. ก่อนย่ืนข้อมูลใบสมคัรจะต้อง                

ตรวจสอบหลกัฐานต่าง ๆ           
ให้ครบถ้วน และถูกต้อง 
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๗.  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ซ่ึงได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมนี้        
รวม....................ฉบับ  คือ 

         ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการของบิดามารดาและภรรยา 

         ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 

  ๘.  -  บิดา  (ผู้ให้ก าเนิด) 
       ชื่อเต็ม...............................................ชื่อสกุล.........................................ยังมีชีวิตอยู่/ถงึแก่กรรม 
ชื่อเดิม (ถ้ามี)  .................................................................อาชีพ.................................................................... 
ต าแหน่ง...................................................สถานทีท่ างาน............................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท์.......................................... 
เชื้อชาติ...................................สัญชาติเม่ือเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน................................... 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรือคดแีพง่ข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่………………………..…………ผลคดี.................................................................... 
       -  มารดา  (ผู้ให้ก าเนิด) 
       ชื่อเต็ม.......................................ชื่อสกุล..................................ยังมีชีวิตอยู่/ถงึแก่กรรม 
ชื่อเดิม (ถ้ามี)  ................................................................อาชีพ..................................................................... 
ต าแหน่ง....................................................สถานที่ท างาน.............................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท์.......................................... 
เชื้อชาติ....................................สญัชาติเม่ือเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน.................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา......................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………………ผลคดี................................................................... 
       -  ภรรยาหรือสามี 
       ชื่อเต็ม......................................ชื่อเดิม (ถ้ามี)............................................................... 
ชื่อสกุลเดิม  ............................................................ชื่อสกุลปัจจุบัน............................................................. 
วัน  เดือน  ปีเกิด..................................................ที่เกิด................................................................................ 
เชื้อชาติ....................................สญัชาติเม่ือเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน.................................. 
อาชีพ..................................................................ต าแหน่ง.............................................................................
สถานที่ท างาน............................................................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา......................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่………...…………………………ผลคดี................................................................... 
จังหวัดที่สมรส............................................................................................................................. .................. 
การสมรสครั้งก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่าย......................................................................................... 
หย่า  เลิกร้าง............................................................................................................................. .................... 
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๙.  ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ 
       -  พี่น้องร่วมบิดา - มารดา 
       (๑)  ชื่อ......................................ชื่อสกุล..............................เก่ียวข้องเป็น....................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ.....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา.....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (๒)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล..............................เก่ียวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรือคดแีพง่ข้อหา...............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (3)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล..............................เก่ียวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรือคดแีพง่ข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (4)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล..............................เก่ียวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรือคดแีพง่ข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (5)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล..............................เก่ียวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรือคดแีพง่ข้อหา...............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 
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       -  ญาติ  (พี่น้องของบิดาและมารดา) 

       (1)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล..............................เก่ียวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรือคดแีพง่ข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (๒)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล..............................เก่ียวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรือคดแีพง่ข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (3)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล..............................เก่ียวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรือคดแีพง่ข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (4)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล..............................เก่ียวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรือคดแีพง่ข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (5)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล..............................เก่ียวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรือคดแีพง่ข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 
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๑๐.  บุคคลที่ตดิต่อดว้ยเสมอหรือให้การสนับสนนุทางการเงินหรืออ่ืนๆ (๓ คน ซ่ึงไม่ใช่             
ผู้รับรอง  ญาติ  ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง) 
       (๑)  ชื่อ....................................ชื่อสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น.......................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................... 
       (๒)  ชื่อ...................................ชื่อสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................... 
       (๓)  ชื่อ...................................ชื่อสกุล.............................เก่ียวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................... 
  ๑๑.  การศึกษา 
         (๑)  จบมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
.......................................................................... 
เข้า...............................ออก...................................ผลการศึกษา………………………………………………………….. 

       (๒)  จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่าโรงเรียน..................................................... 
เข้า...............................ออก...................................ผลการศึกษา………………………………………………………….. 

       (๓)  จบอาชีวะศึกษา  สถานศึกษา............................................................................ 
เข้า...............................ออก...................................ผลการศึกษา………………………………………....………………. 

       (๔)  จบอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า  สถานศึกษา.......................................................... 
เข้า..............................ออก....................................ผลการศึกษา………………….………………………………………. 

       (๕)  แขนงพิเศษอ่ืน ๆ  ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
  ๑๒.  ปัจจุบันประกอบอาชีพ....................................ต าแหน่ง............................................. 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................... 
ถนน......................................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด......................................................โทรศัพท.์...................................................................................... 
และได้รับเงินเดือน ................................................................................................................................บาท   
ใครเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา..................................................................................................... ............ 

๑๓.  ประกอบการงานอ่ืนๆ  .............................................................................................. 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................... 
ถนน..................................ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด................................................โทรศพัท์...................................รายได้ (ถ้ามี)...................................... 
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๑๔.  ประวัติการรับราชการ หรือการท างานที่ผ่านมา (ถ้าเคยรับราชการ หรือท างาน
มาแล้ว หลายแห่ง  ให้ระบุทุกแห่งตามล าดับก่อนหลัง) 
         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม....................................................................................... 
ชนิดของงาน..........................................................เงินเดอืน.......................................................................... 
วัน  เดือน  ปีที่เข้ารับราชการหรืองานที่ท า................................................................................................... 
ชื่อผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง........................................................................................................................ 
เหตุที่ออก...................................................................................................................................................... 
  ๑๕.  ความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษ......................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
  ๑๖.  ถ้าท างานในส านักงานอ่ืนนอกจากงานราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด 
ในทางงาน อย่างใดหรือไม่................................................................ก่ีครั้ง.................................................... 
เม่ือใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร..................................................................... 
............................................................................................................ .......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
  ๑๗.  ถ้ารับราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการหรือไม่............................ก่ีครั้ง...........................เม่ือใด.................................................ถูกลงโทษ
หรือไม่อย่างไร............................................................................................................................. .................. 
  ๑๘.  เคยถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระท าผิดอาญาหรือไม่....................ก่ีครั้ง................... 
เรื่องอะไร........................................................................เม่ือใด..................................................................... 
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร............................................................................................................................... 
(ถ้าหากได้รับการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษหรือโทษอย่างอ่ืนรวมทั้งฐานละเมิดอ านาจศาล        
ก็ให้ระบุได้ด้วย) 
  ๑๙.  เคยถูกศาลสั่งพิทักษท์รัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายหรือไม่............................... 
เม่ือใด............................................................................................................................. ............................... 
เหตุใดจึงไม่ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย...................................................................................................... 
  ๒๐.  เคยต้องค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่.................................................................... 
เม่ือใด....................................................พ้นคดีแล้วหรือยงั............................................................................ 
ถ้าพ้นแล้วเม่ือใด............................................................................................................................. ............... 
  ๒๑.  เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม่.....................................ก่ีเรื่อง.................................. 
เรื่องอะไร........................................................................เม่ือใด..................................................................... 
ศาลพิพากษาอย่างไร............................................................................................................................. ........ 
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๒๒.  เป็นหรือเคยเป็นหนี้สินผู้ใดจนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตวัหรือไม่......................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่.................................................... 
ถ้าเคยประเภทใด............................................................................................................................. ............... 
  ๒๔.  เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกในองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบ้างหรือไม่
..................สถานที่ตัง้............................................................................................................................. ........ 
ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรนั้นหรือไม่  เม่ือใด  เพราะเหตุใด.................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
  ๒๕.  เป็นหรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่  
ในพรรคการเมืองใดหรือไม่....................................ชื่อพรรคการเมือง............................................................ 
สถานที่ตั้ง......................................................................................................................................... ............. 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการและมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 
 
 
      (ลงชื่อ)  ....................................................ผู้สมัคร 
                 (.................................................) 

 
ค าเตือน 

  ๑)  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็นผู ้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในข้อมูลประกอบใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง  ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี”             
ให้เขียนว่า “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ามใช้การ  “   -    ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบได้ หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูก
ด าเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด 
  ๒)  การปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  
หรือ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการต ารวจ พ .ศ.๒๕๔๗  
แล้วแต่กรณี    

 



หนา้ 1 ใน 18 หนา้

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

1 020100869 นาย มนสัพงศ์ ชยัเลศิสริิกลุ 119

2 020100463 นาย วชัรพงษ์ สทิธิวงศ์ 110

3 020100378 นาย ธิติพนัธุ์ ดลุสงูเนิน 106

4 020101716 นาย เทริดธวชั อปุถมัภ์ 106

5 020100165 นาย ไชยวฒัน์ จรุกรรณ์ 105

6 020100864 นาย ธนายทุธ มณีสขุ 104

7 020102227 นาย อิทธิพทัธ์ ทกัษิณ 104

8 020100538 นาย ธีรดนย์ เกษมโชติพนัธุ์ 103

9 020100766 นาย จกัรพงษ์ เยาวะรุฒ 102

10 020100397 นาย กิตติศกัดิ์ ปัญญาประเสริฐยิ่ง 102

11 020102090 นาย จิตติ จ าปาศรี 100

12 020101887 นาย จีราวฒัน์ มาศประเสริฐสขุ 100

13 020101105 นาย ธีรเมธ ทองดี 99

14 020101045 นาย ศรีบริุศร์ ทรัพย์คง 98

15 020101694 นาย รชต บญุสขุ 98

16 020100107 นาย ณฐัวทิย์ สงิห์กาล 97

17 020101152 นาย ปฐมพงษ์ จนัทร์ปิยวงศ์ 97

18 020100852 นาย ชลธวชั เอกา 96

19 020100765 นาย อคัรพล ตอ่ติด 96

20 020102121 นาย กนัทรากร บญุรัตน์ 96

21 020101330 นาย เศรษฐศาสตร์ กลิน่หวล 96

22 020101669 นาย จตพุล เชือ้ลี 96

23 020102193 นาย ฉตัรมงคล ปะเสทะกงั 96

24 020100901 นาย พานิช นาหอค า 96

25 020100986 นาย ธนวฒัน์ มณีวรรณ 95

                 พล.ต.ต.

ตรวจแล้วถกูต้อง

( สมเกียรติ   วฒันพรมงคล )

ผบก.ศฝร.ภ.2

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 2

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย 

หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพหรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ .ศ. 2560



หนา้ 2 ใน 18 หนา้

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 2

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย 

หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพหรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ .ศ. 2560

26 020101020 นาย ศรุต เจริญ 95

27 020100920 นาย อโนชา จองทองหลาง 95

28 020101128 นาย มนสัพงษ์ ชดัเจน 95

29 020100212 นาย ศราวธุ สทุาวนั 94

30 020101769 นาย วรพล บญุพามี 94

31 020102079 นาย ปรัชญา ตะบนูพงษ์ 94

32 020100170 นาย เพชรพนันา สงวนสขุ 94

33 020100970 นาย รัฐสติ คริสตไทย 94

34 020102178 นาย อภิชยั ศิริเลก็ 94

35 020100240 นาย อกุฤษฏ์ เอือ้วฒันสกลุ 93

36 020100699 นาย ปิยะณฐั ขตัิวงค์ 93

37 020101219 นาย เมทะณี แก้วรัศมีวลัย์ 93

38 020101171 นาย สทุธิพงษ์ เย็นศิริ 93

39 020101140 นาย ภมิู อ่ิมสวา่ง 93

40 020100708 นาย ภมิูพฒัน์ ถาวรคณุ 93

41 020101097 นาย ทนงศกัดิ์ สมวงษ์ 93

42 020100196 นาย ปรัชญาพิพฒัน์ บตุรประสทิธ์ิ 92

43 020101703 นาย นทัธิพงศ์ ธรรมวงค์ 92

44 020101041 นาย ภทัรพงศ์ ออกเอก 92

45 020100500 นาย วสนัต์ น้อยจินดา 91

46 020101774 นาย วรีภทัร เจริญนิธิโชติ 91

47 020102198 นาย ชาญวชิ สตารัตน์ 91

48 020101899 นาย ศกัรินทร์ บญุเลศิ 91

49 020102210 นาย ธีรศกัดิ์ เมฆโหรา 91

50 020100855 นาย เฉลมิศกัดิ์ บตุรดี 91

                 พล.ต.ต.

ตรวจแล้วถกูต้อง

( สมเกียรติ   วฒันพรมงคล )

ผบก.ศฝร.ภ.2



หนา้ 3 ใน 18 หนา้

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 2

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย 

หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพหรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ .ศ. 2560

51 020100597 นาย ธนพล พรมพินิช 91

52 020101797 นาย ภคัรพงษ์ เพ็ชรน้อย 91

53 020101190 นาย กรวชิญ์ โกกะพนัธ์ 91

54 020101251 นาย ปัญญา คอเเก้ว 91

55 020101143 นาย กนัตพล เกิดวชิยั 91

56 020100817 นาย เชนนลนิ ช านาญมนต์ 91

57 020100528 นาย ปรีชาชยั มาลาวบิลูย์ 90

58 020100070 นาย สทิธินนท์ สว่ยสม 90

59 020101741 นาย บรรณพล พ้นภยัพาล 90

60 020100255 นาย ปราการ ก้านสนัเทียะ 90

61 020101240 นาย กิตติชยั ใสสม 90

62 020101516 นาย พงศกร ชิดไชย 90

63 020100102 นาย ฐิติเทพ เนาวลกัษ์ 90

64 020101952 นาย สรวชิญ์ สวนอินทรชิต 90

65 020101504 นาย ณฐัภาคย์ ช่ืนอู่ทรัพย์ 90

66 020101787 นาย ศรุต จิระประเสริฐพนัธ์ 90

67 020100135 นาย ฤทธิไกร ค าสอาด 90

68 020100381 นาย นิรวทิย์ น้อยสมิ 89

69 020101598 นาย วทิวสั ภาวงศ์ 89

70 020101021 นาย กฤษดา วจิิตขะจี 89

71 020101137 นาย จิตรภาณุ ทองปากพนงั 89

72 020101824 นาย กฤชวตัร สขุแสน 89

73 020100929 นาย เฉลมิรัฐ โปธิปัน 89

74 020101184 นาย คชาพฒัน์ ภกูาสอน 89

75 020100045 นาย ธนณชั เทียมภกัดี 89

                 พล.ต.ต.

( สมเกียรติ   วฒันพรมงคล )

ผบก.ศฝร.ภ.2

ตรวจแล้วถกูต้อง



หนา้ 4 ใน 18 หนา้

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 2

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย 

หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพหรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ .ศ. 2560

76 020101345 นาย เศรษฐา หอมหวล 89

77 020100890 นาย นฐักร บญุสาย 89

78 020100396 นาย ธนาวี ฉตัรรักษา 89

79 020101644 นาย สถิต สมเสง่ียม 88

80 020100192 นาย พทัธพล จตุิ 88

81 020100203 นาย หาญชนะ สชีุธง 88

82 020101100 นาย นฐัวฒิุ กหุลาบ 88

83 020100492 นาย อรรถพล ศรีชยัภมิู 88

84 020101678 นาย สรชชั พรหมแก้ว 88

85 020102158 นาย ยรูวงศ์ ปทมุผาย 88

86 020102116 นาย ชลนัธร สมจิตต์ 88

87 020100955 นาย ภทัรดนยั ธาดา 88

88 020101743 นาย นภดล รัตนศรี 88

89 020101757 นาย จกัรกฤษ เชือ้เงิน 88

90 020101357 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ เทียบแก้ว 88

91 020101875 นาย ภาณมุาศ อินทร์ฉ ่า 88

92 020100171 นาย พงศธร รีละออง 88

93 020100728 นาย บรรณชิต เกตหุนองโพธ์ิ 88

94 020100606 นาย เทวาฤทธ์ิ ปักกาเวสงู 88

95 020101181 นาย ปัญญวฒัน์ ภทัรธีรเกียรติ 88

96 020100959 นาย สถาพร อินโพธ์ิสา 88

97 020101649 นาย วานวุฒัน์ ประทมุชยั 88

98 020101290 นาย ธนกฤช ชหูมนุ 88

99 020100337 นาย ณฐัภทัร กิจวจิารณ์ 87

100 020101178 นาย วศิน นาเมือง 87

                 พล.ต.ต.

ตรวจแล้วถกูต้อง

( สมเกียรติ   วฒันพรมงคล )

ผบก.ศฝร.ภ.2



หนา้ 5 ใน 18 หนา้

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 2

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย 

หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพหรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ .ศ. 2560

101 020101816 นาย เกรียงไกร ดอกไธสง 87

102 020101394 นาย ไตรทศ โตเจริญ 87

103 020100581 นาย ธนฉตัร สวุรรณเกิด 87

104 020101024 นาย วนัพธุ บรรยงกะเสนา ณ อยธุยา 87

105 020101211 นาย ณฐันนัท์ กนับวัลา 87

106 020101384 นาย กรินทร์ รอดมาลยั 87

107 020100134 นาย ธนเดช บญุโยประการ 87

108 020100960 นาย ปิยะณฐั วฒันา 87

109 020100741 นาย อนวุฒัน์ บตุรทาสี 87

110 020101941 นาย อภิรัตน์ มัง่คัง่ 87

111 020100773 นาย เจนณรงค์ สร้อยวงศ์ 86

112 020100137 นาย จิรวฒัน์ แข่นจนัทร์หลวง 86

113 020100409 นาย กฤษกร คงโนนกอก 86

114 020101108 นาย อรรถวทิย์ ค าอุ่น 86

115 020101814 นาย นนัทยศ สขุหาร 86

116 020101724 นาย ชชัวาล สรรเสริญ 86

117 020100284 นาย ปองพล จนัทรา 86

118 020100706 นาย ธิติวฒิุ สนธิโกสมุ 86

119 020101753 นาย นิธิศ กองชีพ 86

120 020101896 นาย ศกัรินทร์ เพ็ชรเที่ยง 86

121 020102191 นาย นกุลู สวา่งพร้อง 86

122 020100286 นาย สทิธิชยั คะเสนา 86

123 020101393 นาย นาวนิ ศรีสวสัดิ์ 86

124 020101954 นาย อินทชั รอดงาม 86

125 020100692 นาย ไชยวฒัน์ แก้วมาลยั 86

                 พล.ต.ต.

ผบก.ศฝร.ภ.2

ตรวจแล้วถกูต้อง

( สมเกียรติ   วฒันพรมงคล )



หนา้ 6 ใน 18 หนา้

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 2

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย 

หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพหรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ .ศ. 2560

126 020100842 วา่ที่ร้อยตรี สายธาร ร่ืนยศ 86

127 020101101 นาย สริุยะ เต้าสนัเทียะ 86

128 020100152 นาย เฉลมิชยั ปัตตาเทสงั 86

129 020100002 นาย นราวชิญ์ รักสมบตัิ 86

130 020101856 นาย ปรีวชิ สกลุเกสรีวรรณ 86

131 020101869 นาย สทิธิศกัดิ์ สลีะขนัธ์ 85

132 020101739 นาย ศภุชยั บญุสง่ศิริวรรณ 85

133 020101740 นาย ธวชิน โชคศิริ 85

134 020100579 นาย สรัุตน์ เกิดสกลุ 85

135 020102111 นาย ณฐัพล แซเ่ฮ้ง 85

136 020101933 นาย บญุฤทธ์ิ แก้วยงกฎ 85

137 020102238 นาย สทิธิเดช หาท า 85

138 020100368 นาย ภานพุฒัน์ ธรรมโลกา 85

139 020100341 นาย วนัเฉลมิ แสนหมดุ 85

140 020101158 นาย กิตติชยั ศิลาโรจน์ 85

141 020100403 นาย กฤติเดช พลเยี่ยม 85

142 020101530 นาย วสนัต์ ปัสสาสยั 85

143 020100784 นาย สวุศิิษฏ์ จรุงพฒันานนท์ 85

144 020100510 นาย จกัรภทัร เรืองพงศ์พนัธุ์ 85

145 020102157 นาย ทวทีรัพย์ ชาไทย 85

146 020101580 นาย ภทัรพงศ์ ช านาญ 85

147 020100850 นาย เลศินวุฒัน์ ปิจะยงั 85

148 020100668 นาย ขจรรัตน์ ข าพึ่งตน 85

149 020101909 นาย ธนกร อินทศร 85

150 020101209 นาย ปริญญา คณุประเสริฐ 85

                 พล.ต.ต.

ตรวจแล้วถกูต้อง

( สมเกียรติ   วฒันพรมงคล )

ผบก.ศฝร.ภ.2



หนา้ 7 ใน 18 หนา้

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 2

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย 

หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพหรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ .ศ. 2560

151 020101925 นาย โกสนิทร์ จนัดาสกุ 85

152 020100995 นาย ไพรพณา หอมกระโทก 85

153 020101942 นาย สริภพ อิงชยัภมิู 85

154 020101665 นาย ปฏิภาณ วรธงชยั 85

155 020100737 นาย เนติ แก้วบรีุ 85

156 020101958 นาย รัตนชยั ผลาผล 84

157 020100441 นาย พนัธ์ศกัดิ์ วเิชียรหาร 84

158 020101385 นาย กรรชยั สกุใส 84

159 020100721 นาย ศตพร กระแสร์ 84

160 020101775 นาย เอ็นดู ก้องพนาไพรสณฑ์ 84

161 020102055 นาย ณฐัพจน์ แสงทอง 84

162 020101840 นาย เฉลมิเกียรติ กลุบญุ 84

163 020101239 นาย สตุิชยั ไชยโชติ 84

164 020100654 นาย นทัธพงศ์ แย้มศิริ 84

165 020100451 นาย ณฐัวฒัน์ ตนัเฮง 84

166 020101065 นาย อฐัพล ค าไตร 84

167 020101860 นาย พิทกัษ์พงศ์ ภกัดี 84

168 020100931 นาย สรุเชษฐ์ ศรีวหิค 84

169 020102004 นาย ปฏิพฒัน์ ชยัดา 84

170 020101955 นาย ธัธธรรม โคกแหล่ 83

171 020100707 จา่ตรี ภทัรกร ไพพินิจ 83

172 020102048 นาย เดโชชยั จนัทะเสน 83

173 020101141 นาย จตัรุงค์ หม่ืนพรมอินทร์ 83

174 020100095 นาย ศภุภทัร กลุธรวภิาส 83

175 020100085 นาย ทรงพล กนัค า 83

                 พล.ต.ต.

( สมเกียรติ   วฒันพรมงคล )

ผบก.ศฝร.ภ.2

ตรวจแล้วถกูต้อง



หนา้ 8 ใน 18 หนา้

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 2

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย 

หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพหรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ .ศ. 2560

176 020101203 นาย จินดา พวงพิลา 83

177 020102092 นาย ภาณพงค์ ลาภยิ่ง 83

178 020100985 นาย สรรพชัญ ปาลวรกลุ 83

179 020102255 นาย ชนนัท์ สร้างการนอก 83

180 020102128 นาย นราพงษ์ นชุประเสริฐ 83

181 020102091 นาย วฒิุพงษ์ มลวสิยั 83

182 020101500 นาย ยศศรุต นิตยะ 83

183 020100541 นาย สรุเชษฐ์ ทพัซ้าย 83

184 020100032 นาย ชาลี วงษ์ขวญัเมือง 83

185 020101094 นาย เรวนัต์ ปัญญาเลศิศรัทธา 83

186 020101781 นาย ตรัยชฎา ตนัสวุรรณรัตน์ 83

187 020101073 นาย ณฐัพงษ์ จุ้ยกระโทก 83

188 020101126 นาย พฒันรินทร์ เต็มจิต 83

189 020100659 นาย คชาธาร จกุจนัทร์ 83

190 020102259 นาย สฤษดิ์ นุ่มทองค า 83

191 020100759 นาย ปฐวี ทองเรือง 83

192 020101268 นาย ฉกรรจ์ มากโภคา 82

193 020101961 นาย ชนน เอือ้การณ์ 82

194 020101558 นาย อรรถพล สวุรรณรัตน์ 82

195 020100815 นาย ภมิู นจุจีโน 82

196 020100982 นาย วรพล ส าราญเริญ 82

197 020100661 นาย วทิวสั แสงชมภู 82

198 020101093 นาย พงศธร เอ่ียมมี 82

199 020102067 นาย กิตติธัช โสภารุณ 82

200 020100781 นาย พชัรพล ชมภู 82

                 พล.ต.ต.

ตรวจแล้วถกูต้อง

( สมเกียรติ   วฒันพรมงคล )

ผบก.ศฝร.ภ.2



หนา้ 9 ใน 18 หนา้

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 2

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย 

หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพหรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ .ศ. 2560

201 020100423 นาย อภิวฒัน์ สวสัดี 82

202 020101493 นาย จิรายสุ เข่ือนรอบเขตต์ 82

203 020101270 นาย ชยัธวชั วงค์ชมภู 82

204 020100876 นาย ชนินทร์ชยั ตนัเกษม 82

205 020101559 นาย วทญัญู พลูสอาด 82

206 020101537 นาย ธีระพงศ์ ธรรมสนุา 82

207 020102250 นาย ทวเีดช จารุธงชยั 82

208 020100361 นาย นพรัตน์ ยิ่งยง 82

209 020102199 นาย จกัราวฒิุ บญุสดุ 82

210 020101377 นาย สาธิต อทุยัเสวก 82

211 020102106 นาย นคัณฐั แก่นนาค 82

212 020102137 วา่ที่ร้อยตรี ระพีพฒัน์ สมานมิตร 82

213 020101920 นาย ธีรภทัร เวยีงเงิน 82

214 020101524 นาย ทรงพล เกษรช่ืน 82

215 020100223 นาย สริิวตัร อศัวหิรัญสกลุ 82

216 020101016 นาย ปฏิภาณ พละปัญญาวงศา 82

217 020100619 นาย พรหมเมศ ปัญจกริช 82

218 020101902 นาย ธวชัชยั แสนภพ 82

219 020101758 นาย อภิวชิญ์ สมุาลยั 82

220 020101542 นาย อภิชาติ ลรัีตนชยั 82

221 020100349 นาย อภิวฒัน์ ปานพายบั 82

222 020101374 นาย ปณุวชัร แสงอรุณทวี 82

223 020101005 นาย วรวฒิุ สพุรม 81

224 020101557 นาย ภคพงศ์ ปัญญาพอ่ 81

225 020101326 นาย อติวชิฌ์ อินทร์พิทกัษ์ 81

                 พล.ต.ต.

ตรวจแล้วถกูต้อง

( สมเกียรติ   วฒันพรมงคล )

ผบก.ศฝร.ภ.2



หนา้ 10 ใน 18 หนา้

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 2

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย 

หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพหรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ .ศ. 2560

226 020101194 นาย พิณพงศ์ พยอมหอม 81

227 020101185 นาย วชัรากร สสีมยั 81

228 020101735 นาย นพดล พนัธ์โนช 81

229 020101176 นาย ทิชากร ณ น่าน 81

230 020101410 นาย วรีะชยั มลูเมือง 81

231 020101616 นาย ธีรวฒัน์ วงค์ประค า 81

232 020101469 นาย ธนิน วสิทุธิเจริญส าราญ 81

233 020101490 นาย ธีรวฒัน์ น้อยอามาตย์ 81

234 020100750 นาย จิรภาส พรหมสถิตย์ 81

235 020100643 นาย ธนวนัต์ เพ่ิมสธุาโภชน์ 81

236 020101634 นาย ชวนากร พานนิล 81

237 020102150 นาย ชินวตัร โพธ์ิเรียง 81

238 020101445 นาย ธนวฒัน์ ผิวดี 81

239 020101689 นาย ฐิติรันดร์ ขนันาเรา 81

240 020102196 นาย ณฐัพงษ์ คะดีเวยีง 81

241 020100770 นาย เมธี แกมมณี 81

242 020102249 นาย กฤษณพล สขุศรี 81

243 020100087 นาย เสกสรรค์ บญุพลาด 81

244 020101347 นาย ปวร์ี สขุศรี 81

245 020100941 นาย คมกริช ดวงภกัดี 81

246 020101025 นาย สวุรรณ ขนัธ์วงศ์ 81

247 020100164 นาย ธนากร ทองพิมพ์ 81

248 020100313 นาย ธนานนัท์ อินวอน 80

249 020100299 นาย สตัยา สทิธิชาค า 80

250 020102142 นาย สทิธิศกัดิ์ นวลจนัทร์ 80

                 พล.ต.ต.

ผบก.ศฝร.ภ.2

ตรวจแล้วถกูต้อง

( สมเกียรติ   วฒันพรมงคล )



หนา้ 11 ใน 18 หนา้

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 2

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย 

หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพหรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ .ศ. 2560

251 020100888 นาย อติชาต ทบับญุ 80

252 020101022 นาย อคัรศตวรรษ หลกัค า 80

253 020100117 นาย วชัรพงษ์ กลิน่ขจร 80

254 020100199 นาย วิลิยั เชือ้ค าจนัทร์ 80

255 020101972 นาย ธีรวฒัน์ สตัตะ 80

256 020101857 นาย แดนชยั พรมเพ็ง 80

257 020100595 นาย โชคอนนัต์ เจริญเวชธรรม 80

258 020101204 นาย ประกาศิต คงเสมา 80

259 020101427 นาย ธีรพงศ์ เดิมสมบรูณ์ 80

260 020102144 นาย วษิณุ เอ่ียมพาหล 80

261 020100347 นาย สริภพ บตุตเขียว 80

262 020100858 นาย นพพล ผลสวสัดิ์ 80

263 020100082 นาย สรวชิญ์ ผอ่งพนัธ์ 80

264 020100004 นาย นิติพล พลูเพ่ิม 80

265 020100522 นาย ศภุกร แก้วเกตุ 80

266 020101823 นาย คฑุาวฒิุ สนิธุ์วตัร 80

267 020101304 นาย สามารถ เวยีงจนัทร์ 80

268 020101766 นาย ธีรพงษ์ ููภเูลือ่น 80

269 020100693 นาย พลวตัร จนัทรสมยั 80

270 020100789 นาย กรินทร์ คชสาร 80

271 020100560 นาย บญุธจกัร์ ใจเพชร 80

272 020101611 นาย จารุทสัน์ จิวเหยียน 80

273 020101803 นาย ศิระยศ ถ่ินทวี 80

274 020101300 นาย รัฐฏพล รัตนพลแสน 80

275 020101574 นาย สรุสทิธ์ิ ภมิูเรืองศรี 80

                 พล.ต.ต.

ตรวจแล้วถกูต้อง

( สมเกียรติ   วฒันพรมงคล )

ผบก.ศฝร.ภ.2



หนา้ 12 ใน 18 หนา้

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 2

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย 

หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพหรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ .ศ. 2560

276 020102189 นาย สรศกัดิ์ ไขศรีแก้ว 80

277 020101436 นาย พงศ์ศิริ พรมมิรัตนะ 80

278 020101809 นาย เอือ้องักรู พานอ้น 80

279 020100317 นาย ปราชญ์ชญวทิย์ แสนจนัทร์ 80

280 020101275 นาย ณฐัวฒิุ ภตูาคม 80

281 020100940 นาย วศิรุต ขนัธ์วงศ์ 80

282 020101188 นาย สมยศ โยบตุดา 80

283 020101653 นาย ชานน สทุาวนั 80

284 020100391 นาย นพณรงค์ น า้ทิพย์ 80

285 020100596 พลทหาร รพีวชิญ์ อาจเจริญ 79

286 020101975 นาย วรีะพล บลัหลวง 79

287 020102183 นาย ปองณฐั หสัดิพนัธุ์ 79

288 020101106 นาย อนชุา สงักะสี 79

289 020101632 นาย เมธาวี พิมพา 79

290 020100550 นาย ธีรเดช ขนัสะกุ 79

291 020101963 นาย ทรงพล ลอืเดช 79

292 020100172 นาย พงษ์อมาต อะโสโก 79

293 020101318 นาย ดนยัวชิญ์ รินทะรึก 79

294 020101001 นาย บวรพจน์ พรมคณุ 79

295 020101441 นาย สริุยนัต์ ชา่งแกะ 79

296 020101381 นาย เกียรติศกัดิ์ พบพล 79

297 020101442 นาย จิรเมธ ชุม่วฒันะ 79

298 020100336 นาย ชาญณรงค์ หงส์มาลยั 79

299 020100499 นาย อานนท์ เลศิศรี 79

300 020101693 นาย วนัทวทิย์ นามมอ่ง 79

                 พล.ต.ต.

( สมเกียรติ   วฒันพรมงคล )

ผบก.ศฝร.ภ.2

ตรวจแล้วถกูต้อง



หนา้ 13 ใน 18 หนา้

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 2

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย 

หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพหรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ .ศ. 2560

301 020101114 นาย ด ารงพล หอยทอง 79

302 020101884 นาย อ่ิมสขุ เกษโกวทิ 79

303 020102209 นาย สราวฒิุ กล้าแท้ 79

304 020100566 นาย ธนาวฒิุ วนิชพลู 79

305 020100153 นาย อภิวฒัน์ โคนพนัธ์ 79

306 020100083 นาย เกรียงศกัดิ์ โพธ์ิศรี 79

307 020100374 นาย กรพรหม ปิกลม 79

308 020100877 นาย ไกรวชิย์ พรมมาสขุ 79

309 020101380 นาย สทิธิกร เพ็ชรพารา 79

310 020100184 นาย เอกพล บญุกิตติ 79

311 020101790 นาย วฒิุพงษ์ พงษ์สะพงั 79

312 020102138 นาย ปรีชา โปตะวนิช 79

313 020101186 นาย ชาตรี ผลภาษี 79

314 020101252 นาย อ าพล เหลา่มาลา 79

315 020100804 นาย ภาสกร สาระแสน 78

316 020100647 นาย อภิสทิธ์ิ ค าจนัทร์ป้อ 78

317 020101835 นาย อินทนนท์ ชา่งบุ 78

318 020102083 นาย คมกริช สเุพ็งค าภา 78

319 020102069 นาย ธีรพงศ์ สานวุงศ์ 78

320 020101497 นาย ทศพล ขนุเกีย้ม 78

321 020101288 นาย กฤษฎา หาญเทศ 78

322 020101907 นาย ทวศีกัดิ์ วงค์จ าปา 78

323 020101366 นาย บญุมี สจุาจริง 78

324 020101121 นาย พงศกร ูินิดดา 78

325 020102206 นาย ฐาปกรณ์ ระย้าย้อย 78

                 พล.ต.ต.

ตรวจแล้วถกูต้อง

( สมเกียรติ   วฒันพรมงคล )

ผบก.ศฝร.ภ.2



หนา้ 14 ใน 18 หนา้

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 2

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย 

หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพหรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ .ศ. 2560

326 020102257 นาย วรโชติ ศรีอรุณ 78

327 020100387 นาย ไชยพศ กิติบญุญา 78

328 020101224 นาย นฐัพล ต้องใจ 78

329 020102132 นาย ศกัดิ์ดา พรหมรินทร์ 78

330 020100691 นาย จกัรพงษ์ กลอ่มพลอย 78

331 020100194 นาย กฤษติธัต เขียวแก้ว 78

332 020100318 วา่ที่ ร.ต. ทศพล พรรณาเหนือ 78

333 020101392 นาย ทศพล คณุาบตุร 78

334 020101187 นาย พีรภทัร แข็งขนั 78

335 020101648 นาย ณฐัวฒิุ สาริโย 78

336 020101274 นาย ธนากร โสมกลุ 78

337 020100120 นาย สรุศกัดิ์ ปะกิเสนงั 78

338 020101205 นาย สนัติภาพ ทองน่ิม 78

339 020102101 นาย ยทุธการ นาจารย์ 78

340 020100149 นาย กฤษณพล แก้วน า้เพ็ชร 78

341 020100592 นาย เสกสทิธ์ิ ทาพนัธ์ 78

342 020100983 นาย ศรวษิฐ์ ธรรมจิตร์ 78

343 020100645 นาย รณชยั พลแสง 78

344 020100783 นาย ภคัณฎัฐ์ ภาสธนากร 78

345 020101096 นาย ศิวา งาเจือ 78

346 020100490 นาย อมรชยั ทองดี 78

347 020100207 นาย ธวชัชยั ศรีวงศ์ 78

348 020100696 นาย จิรายุ ชา่งฆ้อง 77

349 020101661 นาย นนท์ โยคะวฒัน์ 77

350 020100475 นาย ธนวฒัน์ เวยีงนาค 77

                 พล.ต.ต.

ตรวจแล้วถกูต้อง

( สมเกียรติ   วฒันพรมงคล )

ผบก.ศฝร.ภ.2



หนา้ 15 ใน 18 หนา้

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 2

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย 

หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพหรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ .ศ. 2560

351 020100694 วา่ที่ร้อยตรี พงศธร เลศิปัญญาธีระกลุ 77

352 020100057 นาย ศิรศกัดิ์ ถ า้อมร 77

353 020100310 นาย ณฐักิตติ์ อ่อนน่ิม้ 77

354 020101549 นาย กิตติธัช ทองศรี 77

355 020101647 นาย อมรเทพ สระแก้ว 77

356 020101770 นาย วราวธุ สนิเธาว์ 77

357 020101212 นาย สมประสงค์ ศรีบรรเทา 77

358 020100615 นาย เขตตะวนั ศรีพทุโธ 77

359 020101120 นาย สทิธิรัฐ ศรีชมภู 77

360 020101032 นาย นฤพล ชะนะฮวด 77

361 020101465 นาย อนสุรณ์ ถาวรสม 77

362 020101843 นาย วฑิรูย์ ศรีสมบรูณ์ 77

363 020100331 นาย ทศพร แซชื่อ้ 77

364 020102061 นาย จกัรพนัธ์ จนัทร์โฉม 77

365 020100621 นาย เมธาวตัร เชือ้สขุ 77

366 020101878 นาย ไชยา พรมวงค์ 77

367 020100851 นาย วจิิตรศิลป์ จนัทร์แก้ว 77

368 020102023 นาย รัชพล สมีาวงษ์ 77

369 020100650 นาย โกวทิย์ นาศกัดิ์ 77

370 020101460 นาย ทรงกิจ แซมกลุ 77

371 020101362 นาย ศิริเชษฐ์ เลศิธีรพงศ์ 77

372 020101447 นาย ราชภกัดิ์ เวทย์วทิยา 77

373 020101788 นาย วงศธร จนัใต้ 77

374 020100772 นาย พชรพล บญุอินทร์ 77

375 020101421 นาย กิตติพงษ์ บญุเร่ิม 77

                 พล.ต.ต.

ผบก.ศฝร.ภ.2

ตรวจแล้วถกูต้อง

( สมเกียรติ   วฒันพรมงคล )



หนา้ 16 ใน 18 หนา้

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 2

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย 

หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพหรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ .ศ. 2560

376 020101986 นาย กฤษฎา สงัข์ทอง 76

377 020100845 นาย ศราวฒิุ มุ้ยเบีย้ว 76

378 020101607 นาย เพ่ิมพล เรือนแก้ว 76

379 020100006 นาย ณฐักิตติ์ สามคัคี 76

380 020100881 นาย สนัติราษฎร์ เพ็ชรศรี 76

381 020101930 นาย จิรายุ ศรีวรรณวงษ์ 76

382 020101341 นาย ศิวกร ธีร์เกียรติคณุ 76

383 020101208 นาย กฤษฎิ์ สอนดี 76

384 020100915 นาย เสฎฐวฒิุ คินขนุทด 76

385 020102018 นาย หาญณรงค์ ค าพดั 76

386 020100664 นาย พชร ใจลาด 76

387 020100762 นาย นที สสีลบั 76

388 020100023 นาย กานต์ทวนิ ปรางเสาวภา 76

389 020100221 นาย ณฐัวฒิุ มัน่คง 76

390 020102213 นาย จตพุล แหวนทอง 76

391 020101363 นาย ธิติสณัห์ เมฆสวุรรณ 76

392 020102100 นาย ศิรวทิย์ พรหมศร 76

393 020100112 พลทหาร สริุยา จรีรัตน์ 76

394 020100669 นาย นนัทวฒัน์ ตระกลูกลัยกร 76

395 020102164 นาย กฤษณพล มากหลาย 76

396 020100975 นาย ภมิูพทัธ์ ทองบอ่ 76

397 020101742 นาย สทุธิพงศ์ ผายม 76

398 020100086 นาย นเรศ นาวงศ์ 76

399 020101964 นาย พิชชากร พลูสวสัดิ์ 76

400 020100591 นาย กฤษดา มะณีพนัธ์ 76

                 พล.ต.ต.

ตรวจแล้วถกูต้อง

( สมเกียรติ   วฒันพรมงคล )

ผบก.ศฝร.ภ.2



หนา้ 17 ใน 18 หนา้

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 2

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย 

หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพหรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ .ศ. 2560

401 020100159 นาย คณิศร เพ็ชรสนิ 76

402 020100786 นาย วชัรพล วนะสนธ์ิ 76

403 020100718 นาย สวสัดิ์ชยั ทวชีาติ 76

404 020102062 นาย สวุจิกัขณ์ คณุป้อง 76

405 020101562 นาย อดิศกัดิ์ ครเกษม 76

406 020101564 นาย ปรีชา แหลมฉลาด 76

407 020102076 นาย ฆณศพัท์ รินทะ 76

408 020100717 นาย พงษ์พิสษิฐ์ หิมพานต์ 76

409 020102245 นาย อิสระภาพ อินทร์ชยัศรี 76

410 020102181 นาย ฉตัรชยั น้อยอาษา 76

411 020100494 นาย วรการ สทีา 76

412 020102109 นาย จิรภทัร ฉยัยากลุ 76

413 020100478 นาย วษิวสั สโินทก 76

414 020100893 นาย อภิสทิธ์ิ ศิริภาส 76

415 020100790 นาย นคร บตุรภกัดิ์ 76

416 020100338 นาย วราวธุ ศรีเสนาศกัดิ์ 76

417 020100216 นาย วชัรินทร์ เปลง่วนั 76

418 020102153 นาย อษัฎายทุธ เครือวลัย์ 76

419 020100971 นาย ชยัวฒัน์ คามะทิตย์ 76

420 020101965 นาย ชนะชยั หะวานนท์ 76

421 020100613 นาย ศภุกร นิสยัมัน่ 76

422 020101351 นาย สฤษดิ์ แก้วอนนัต์ 76

423 020101444 นาย ชยัโชติ เภาวนะ 76

424 020100980 นาย ววิฒัน์ ทองสไล 76

425 020102084 นาย ววิชัชยั โพนโศกเชือก 76

                 พล.ต.ต.

( สมเกียรติ   วฒันพรมงคล )

ผบก.ศฝร.ภ.2

ตรวจแล้วถกูต้อง



หนา้ 18 ใน 18 หนา้

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 2

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย 

หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพหรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ .ศ. 2560

426 020101841 นาย ปราโมทย์ แสวงหาทรัพย์ 76

427 020101241 นาย สรุนาท มาดาสทิธ์ิ 76

428 020100575 นาย รชต บญุเกิด 75

429 020101195 นาย สนธยา ฟองเกิด 75

430 020100991 นาย สตวฒัน์ ศรีมงคล 75

431 020101947 นาย สราวธุ จนัทะเสน 75

432 020100041 นาย วรพรต พลูทอง 75

433 020100440 นาย เอกรัตน์ เคลอืบบญุ 75

434 020102025 นาย ธนศร รัตนวจิิตร 75

435 020101900 นาย ภริูภทัร์ หมัน่ดี 75

436 020101279 นาย ณฐพล สนุตัิ 75

437 020100526 นาย ศภุกฤต สายเสาร์ 75

438 020100036 นาย อภิวฒัน์ ไตรยะภมิู 75

439 020100332 นาย อนสุรณ์ ศรีสขุ 75

440 020101286 นาย กิตติศกัดิ์ ป้องแก้ว 75

441 020101934 นาย กิตติศกัดิ์ ค าวนิิจ 75

442 020100303 นาย อรรถกร บญุทิม 75

443 020102087 นาย อานนทสทิธ์ิ หอมเย็น 75

444 020101440 นาย อนวุฒัน์ ค า้คณู 75

445 020100689 นาย ชนะชยั ทองมา 75

446 020100885 นาย นฐัวฒิุ ธัญญสทิธ์ิ 75

447 020100393 นาย ภูุกริช จิตตภานนัท์ 75

448 020101859 นาย กิตติวนิท์ สงวนพนัธ์ 75

449 020101257 นาย ณฐัวฒิุ สอนบตุรสา 75

450 020101825 นาย อภิวตัร ดาสา 75

                 พล.ต.ต.

ตรวจแล้วถกูต้อง

( สมเกียรติ   วฒันพรมงคล )

ผบก.ศฝร.ภ.2


