
 
 
 

 

 

 

ประกาศตํารวจภูธรภาค 4 

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง    ในการรับ
สมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทา เพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2560 

………………………………………. 

                   ตามประกาศตาํรวจภูธรภาค 4 ฉบบัลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60 เรือ่งรับสมคัรและ

คัดเลือกบคุคลภายนอกผูมวีฒุิประกาศนียบตัรประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

เทียบเทา เพ่ือบรรจุเปนนกัเรียนนายสิบตาํรวจ จํานวน 350 อัตรา และไดมีประกาศ ฉบับลงวันที ่20 มกราคม  

พ.ศ. ๒๕61 ประกาศรายชือ่ผูสมัครใหเขาสอบขอเขียน  ผังที่นัง่สอบ  และสถานที่สอบขอเขียน      โดยกาํหนด

สอบขอเขียนในวนัอาทติยที ่21 มกราคม พ.ศ. 2561 ตามสถานที่ทีก่ําหนด   นั้น 

บัดนี้  การสอบขอเขียนเพ่ือทดสอบความรูความสามารถตามที่กําหนดไดเสร็จส้ินลงแลว      ปรากฏดังนี้ 

 1. มีผูสอบผานเกณฑที่กําหนดและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงตามจํานวนท่ี

ระบุในประกาศรับสมัครตํารวจภูธรภาค 4  ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60  จํานวน 700 คน 

 2. ใหผูมีรายชื่อทุกคนตามบัญชีแนบทายประกาศนี้   ตองถือปฏิบัติและดําเนินการตามท่ี

กําหนดในแตละขั้นตอน   แยกเปน 

  2.1 การรายงานตัวย่ืนหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม โดยใหนําเอกสารฉบับจริง พรอม

สําเนา   และหลักฐานตางๆ   ตามผนวก ก.ทายประกาศนี้    มาย่ืนตอเจาหนาที่ตามวัน เวลา    และสถานที่

ที่กําหนด ตามผนวก ข. ในขอ 1 ทายประกาศนี้  หากนําเอกสารและหลักฐานตางๆ มาแสดงไมครบถวน 

เจาหนาที่จะไมรับรายงานตัว หรือกรณีไมมารายงานตัวตามท่ีกําหนดจะตัดสิทธิในการรับรายงานตัว  และ

เขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง 

  2.2 ในการเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง มีการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย    

การตรวจรางกาย การทดสอบสุขภาพจิตและการสอบสัมภาษณ ที่กําหนด ตามผนวก ข. ในขอ 2 และ 3 ทาย

ประกาศนี้  

3. กรณีที่ ไมมารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดในแตละขั้นตอนตามขอ 2 

จะถูกตัดสิทธิในการเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง 

4. สําหรับผู ท่ีเคยมีประวัติเกี่ยวกับการกระทําความผิดคดีอาญาหรือความผิดตาม

พระราชบัญญัติตางๆ และมีผลคดีหรือผลคําพิพากษาของศาล ใหนําเอกสารท่ีเกี่ยวของมาแสดงและย่ืนตอ

เจาหนาที่ในวันรายงานตัวย่ืนหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติมตามขอ 2.1 

/อน่ึง  หากปรากฏภายหลังวา… 

 



 

 

อน่ึง  หากปรากฏภายหลังวาผูมีรายชื่อในบัญชีผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความ

เหมาะสมกับตําแหนง ตามบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศน้ี มีคุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงหรือขอมูลอื่นท่ีเก่ียวของไมตรงตามเง่ือนไข หรือไมครบถวนตามประกาศรับสมัคร ตํารวจภูธร

ภาค 4  ฉบับลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60 ถึงแมวาจะเปนผูไดรับคัดเลือก จะไมมีสิทธิไดรับการ

บรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ หรือหากไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการตํารวจไปแลวจะตอง

ถูกสั่งใหออกจากราชการโดยหนวยตนสังกัด  

ประกาศ    ณ    วันท่ี          กุมภาพันธ   พ.ศ.  ๒๕61 

 

                                  พลตํารวจตรี          

                    ( พนมพร  อิทธิประเสริฐ ) 

                        รองผูบญัชาการตํารวจภูธรภาค 4 รกัษาราชการแทน 

                                                       ผูบญัชาการตํารวจภูธรภาค 4            

                                                             ผูดําเนินการคดัเลือก 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก. 
ทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 4   ฉบบัลงวันท่ี  2  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕61 

---------------------------------- 
1. เอกสารฉบับจริง พรอมสําเนา  และหลักฐานตางๆ ท่ีผูไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูสอบ

ผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (รอบสอง)     ตองนํามาแสดงและยื่นกับ
เจาหนาท่ีตามกําหนดชวงเวลาทายประกาศน้ี มีดังน้ี 

1.1 ใบสมัครของตนเอง (ส่ังพิมพแบบใบสมัครจากระบบอินเตอรเน็ต) และรูปถายขนาด 1 นิ้ว  
จํานวน  1  รูป  พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอย  

1.2 บัตรประจําตัวประชาชน ที่ยังไมหมดอายุ   พรอมสําเนาจํานวน  8  ฉบับ      (โดยแยกสง
กองทะเบียนประวัติอาชญากร 1 ฉบับ จากในจํานวน 8 ฉบับนี้) 

1.3 ทะเบียนบานฉบับปจจุบัน หรือหลักฐานอื่นท่ีทางราชการออกให พรอมสําเนา จํานวน  5  ฉบับ 
(โดยแยกสงกองทะเบียนประวัติอาชญากร 1 ฉบับ จากในจํานวน 5 ฉบับนี้) 

1.4 ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยตองมีขอความระบุ
การสําเร็จการศึกษา และวันท่ีที่ไดรับอนุมัติจากสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ   ภายในวันปดรับสมัคร        
(8 ธันวาคม 2560) พรอมสําเนา จํานวน 4 ฉบับ  

1.5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พรอมสําเนา จํานวน 4  ฉบับ กรณี เปน
ภาษาตางประเทศใหแปลเปนภาษาไทย 

1.6 หลักฐานทางทหารอยางใดอยางหนึ่ง พรอมสําเนา จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้ 
1.6.1 ทหารกองหนุน ใหใชสมุดหนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) ท่ีใชประกอบกับสมุด

ประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือบัตรอนุญาตลา แบบ 1 ท่ีอนุญาตใหลาระหวางรอรับ สด. 8  
1.6.2  ทหารกองหนุนที่ผานการตรวจเลือกตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหใช

ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43) สําหรับผูท่ียัง
ไมไดเขารับการตรวจเลือก กรณีอายุยังไมถึง 21 ป ใหใชใบสําคัญ (แบบ สด.9) สําหรับทหารกองเกินและ
ทหารกองหนุนประเภทที่ 2   

1.6.3 ผูสําเร็จวิชาทหารชั้นปที่ 3 ขึ้นไป ใหใชหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
          1.6.3.1 หนังสือสําคัญ (แบบ สด. 8) ที่ใชประกอบกับสมุดประจําตัวทหาร

กองหนุนประเภทที่ 1 หรือ 
1.6.3.2 หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะแสดงวาสําเร็จการฝกวิชาทหาร

ชั้นปที่ 3 ขึ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเปนทหารกองประจําการและเลขเครื่องหมายแสดงวา
ไดนําปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ในหนังสือสําคัญนั้นแลว 

ในกรณีหนังสือประจําตัวแสดงวิทยฐานะดังกลาวขางตน ยังไมมีหลักฐานประทับ
วันขึ้นทะเบียนเปนทหารกองประจําการ และเลขเครื่องหมายแสดงวาไดปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ 1 
ใหมีหนังสือรับรองจากผูบังคับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป  ที่มีหนาที่เกี่ยวกับการนําปลดเปนทหารกองหนุน
ประเภทที่ 1 เปนผูรับรองวาอยูระหวางการนําปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ไปแสดงควบคูกัน 

  1.7 หนังสือรับรอง ตามผนวก ค. ทายประกาศนี้ หรือตามแบบทายประกาศรับสมัคร จํานวน   1  ฉบับ 
(เขาระบบอินเตอรเน็ตและส่ังพิมพแบบ) และสําเนาบัตรประจําตัวของผูรับรอง จํานวน  1  ฉบับ 

 
 

/1.8 หลักฐานอืน่ๆ… 
 

หนา 1 ใน 2 หนา 
 

 
 



 
 

ผนวก ก. 
ทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 4   ฉบบัลงวันท่ี  2  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕61 

---------------------------------- 
1.8 หลักฐานอื่นๆ ถามี เชน ใบเปล่ียนชื่อ–ชื่อสกุล เปนตน พรอมสําเนา จํานวน  4  ฉบับ    
1.9 แบบบันทึกขอมูลบุคคล ตามผนวก ง. ทายประกาศนี้ (เขาระบบอินเตอรเน็ตและส่ังพิมพ

แบบฟอรมทายประกาศ) เขียนรายละเอียดดวยลายมือของตนเองทุกขอ พรอมลงลายมือชื่อใหเรียบรอยกอน
กําหนดวันมาย่ืนเอกสาร 

หลักฐานตามขอ 1.2 - 1.6 และ ขอ 1.8 ตองนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงใหครบถวนทั้งนี้  สําเนา
หลักฐานทุกฉบับ  ที่นํามาย่ืนตอเจาหนาท่ี ใหผูสมัครเขียนคํารับรอง  “สําเนาถูกตอง” และลงลายมือชื่อไว 
สําหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนใหทันที หากสูญหายเจาหนาท่ีจะไมรับผิดชอบ 

สําหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผูสมัครย่ืนไวกับเจาหนาที่     ถือเปนเอกสิทธิของ ตํารวจภูธรภาค 4   
ที่จะดําเนินการใดๆ ตามเห็นสมควร 

ผูสอบผานขอเขียนที่มีรายชื่อหากไมนําหลักฐานไปย่ืน ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนดหรือย่ืนไม
ครบถวน จะถูกตัดสิทธิในการเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง  
            2. ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไป
หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร ตํารวจภูธรภาค 4 ฉบับลง
วันท่ี 24 พฤศจิกายน ๒๕60 จริง ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสอบไมมายื่นหลักฐาน ตามวัน 
เวลาหรือยื่นไมครบถวนจะถูกตัดสิทธิในการเปนผูไดรับคัดเลือก หรือผูไดรับคัดเลือกสํารองแลวแตกรณี 
และหากมีการตรวจพบวามีการนําเอกสารปลอมมายื่นตอเจาหนาท่ีจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึง
ท่ีสุด 

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

 
 

 
                        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

                      ตรวจแลวถูกตอง 
 

พลตาํรวจตรี                                                                                                                                                                                                
                  ( ภัทราวุธ  เอ้ือมศศิธร ) 
       ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 

หนา 2 ใน 2 หนา 
 

 
 



 
 

ผนวก ข. 
ทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 4   ฉบบัลงวันท่ี  2  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕61 

---------------------------------- 
1) กําหนดการรายงานตัว  ใหผูมีรายชื่อแนบทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 4 ฉบบัลงวันที ่

2 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 มารายงานตวั เวลา 07.00 นาฬิกา ดังน้ี 
         -   วันจันทรท่ี          5 กุมภาพันธ 2561 เฉพาะผูสอบผานขอเขียน ลําดับท่ี 1-350 
         -   วันอังคารท่ี        6 กุมภาพันธ 2561 เฉพาะผูสอบผานขอเขียน ลําดับท่ี 351-700 

            สถานที่รับรายงานตัว  อาคารเรียนรวม ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔  เลขที ่ ๒๗๒ ถนน
มิตรภาพ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน    
          หมายเหตุ  
           -   การแตงกาย   สุภาพชน   (สวมเส้ือเชิ้ตแขนยาวสีออน, กางเกงขายาวผาปกติสีเขมรองเทา
หนังหุมสน) ใหผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง   มารายงานตัวตอเจาหนาท่ี
โดยจะเรียกรายงานตัวตามลําดับในเวลา 07.00 นาฬิกา เปนตนไปจนเสร็จส้ิน โดยผูมารายงานตัวตองปฏิบัติ
ตามระเบียบ ทายประกาศตํารวจภูธรภาค 4   

             -   ส่ิงท่ีตองเตรียม   
                   1) เอกสารฉบับจริง พรอมสําเนา และหลักฐานตางๆ  ตามผนวก ก. ทายประกาศตํารวจภูธร
ภาค 4   ฉบบัลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
                   2) เงินคาตรวจลายพิมพน้ิวมือ   คนละ 100 บาท 
                  3) เงินคาตรวจรางกายทางหองปฏิบัติการโดยโรงพยาบาลขอนแกน    คนละ 750 บาท 
            -   ใหผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง     รับตลับใสอุจจาระ    จาก 
เจาหนาที่ โดยใหเก็บอุจจาระขนาดประมาณปลายนิว้กอย พรอมติดปายเขียนชื่อ-สกุลและลําดบัที่สอบไดให
ชัดเจน แลวนําสงเจาหนาท่ีในวันท่ีทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย (วิ่ง) วันเสารที ่10 กุมภาพันธ 2561 
     2. การทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย   ใหผูมีรายชื่อแนบทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 4    ฉบับลง
วันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 มาทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย    ดงันี้            
           -  วิ่ง                                                              วันเสาร     ท่ี 10 กุมภาพันธ 2561 
           -  วายนํ้า  ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น   วันอาทิตย  ท่ี 11 กุมภาพันธ 2561 

๒.1  สถานที่วิ่ง  สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแกน    ถนนเหลานาดี  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  
จังหวัดขอนแกน   ใหผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง ใหมารายงานตัวเพ่ือ
ทดสอบวิ่ง   ในวันเสารท่ี 10 กุมภาพันธ 2561 เวลา 07.00 นาฬิกา    โดยจะเรียกรายงานตัวในเวลา 
07.00 นาฬิกา   และเริ่มทดสอบเวลา 08.00 นาฬิกา    เปนตนไปจนเสร็จส้ินผูมีสิทธิเขาทดสอบ
สมรรถภาพทางรางกายคนสุดทาย 
          หมายเหต ุ  
           -  การแตงกาย  ผูเขาทดสอบสวมเส้ือยืด กางเกงกีฬาขาส้ัน รองเทาสําหรับวิ่ง               

                -   ส่ิงที่ตองเตรียม  บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน ท่ียังไมหมดอายุ  
 
 
 
 

/๒.2  สถานทีว่ายน้าํ ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ และวิง่ระยะส้ัน ...   
 
 
 

หนา 1 ใน 3 หนา 
 

หนา 1 ใน 3 หนา 
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             ๒.2  สถานที่วายน้ํา ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ และวิง่ระยะส้ัน   สระวายสนามกีฬากลางจังหวดั
ขอนแกน     และสนามกีฬากลางจังหวดัขอนแกน        ถนนเหลานาดี  ตําบลในเมอืง  อาํเภอเมอืง  จังหวดั
ขอนแกน    

                                             ใหผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง   มารายงานตัวเพ่ือทดสอบ
วายน้ํา   ที่สระวายสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแกน   ในวันอาทิตยท่ี 11 กุมภาพันธ 2561  เวลา 07.00 
นาฬิกา    โดยจะเรียกรายงานตัวในเวลา 07.00 นาฬิกา    และเริม่ทดสอบเวลา 08.00 นาฬิกา เปนตนไป  
จนเสร็จส้ินผูมีสิทธิเขาทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย (วายน้ํา) คนสุดทาย 

                                           และใหผูมีสิทธเิขาทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย  รายงานตัวตอเน่ือง    เพ่ือทดสอบยืน
กระโดดไกล วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น  จนเสร็จสิ้นผูมีสิทธิเขาทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย ท่ีสนาม
กีฬากลางจังหวัดขอนแกน  ในวันอาทิตยท่ี 11 กุมภาพันธ 2561  ดวย          

หมายเหต ุ 
-  การแตงกายวายน้ํา ผูเขาทดสอบสวมชดุวายน้ําสากลทั่วไปเทานัน้ 
-  การแตงกายยืนกระโดดไกล วิง่เกบ็ของ และวิง่ระยะส้ัน ผูเขาทดสอบสวมเส้ือยืด กางเกงกีฬาขา 

ส้ัน รองเทาสําหรับวิ่ง 
              -   ส่ิงท่ีตองเตรียม  บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน ที่ยังไมหมดอายุ  
       3. การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง   ใหผูมีรายชื่อแนบทายประกาศ   ตํารวจภูธรภาค 4    
ฉบับลงวนัที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 มาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง    ดงันี ้
           -  ตรวจรางกายโดยโรงพยาบาลตํารวจ  วันจันทรท่ี 19 กุมภาพันธ 2561 
           -  สอบสัมภาษณ   วันอังคารท่ี 6 มีนาคม 2561 

3.1 สถานที่ตรวจรางกาย  หองประชุมอาคารเรียนรวม ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔  เลขที่ 
๒๗๒ ถนนมิตรภาพ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  โดยคณะแพทยจากโรงพยาบาลตํารวจ  
กําหนดใหผูมีรายชื่อสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง   มารายงานตัวเพ่ือเขา
รับการตรวจรางกายและทดสอบสุขภาพจิต ในวันจันทรท่ี 19 กุมภาพันธ 2561 เวลา 07.00 นาฬิกา 

  หมายเหตุ    
   -  การแตงกาย ใหสวมเส้ือยืดคอกลมแขนส้ัน กางเกงขาส้ัน 
   -  ส่ิงท่ีตองเตรียม   
    1) บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน ท่ีไมหมดอายุ  
    2) เงินคาตรวจรางกายและทดสอบสุขภาพจิต คนละ 550 บาท 
    3) ดินสอแบบธรรมดา (ดินสอ HB เทาน้ัน) ปากกา และยางลบ 
   - โดยในการตรวจรางกายไมตองงดอาหารและนํ้า  
 
 
 
 

/3.2 สถานที่สอบสัมภาษณ... 
 
 

 

หนา ๒ ใน 3 หนา 
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3.2 สถานที่สอบสัมภาษณ  ใหผูมีรายชื่อแนบทายประกาศ  ตํารวจภูธรภาค 4  ฉบับลงวันที่ 2 
กุมภาพันธ พ.ศ.2561   มารายงานตัว  ในวันอังคารท่ี 6 มีนาคม 2561  เวลา 07.00 นาฬิกา   ณ หอง
ประชุมอาคารเรียนรวม ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔  เลขที่ ๒๗๒ ถนนมิตรภาพ  ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน    

หมายเหตุ  
-  การแตงกาย สวมเส้ือเชิ้ตแขนยาวสีออน กางเกงขายาวผาปกติสีเขม รองเทาหนังหุมสน    

        -  ส่ิงท่ีตองเตรียม บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน ที่ไมหมดอายุ    
     

***ระเบียบเก่ียวกับการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย (วิ่ง วายนํ้า ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ 
และวิ่งระยะสั้น), การตรวจรางกายและทดสอบสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ เปนไปตาม ผนวก จ. 
ทายประกาศน้ี 

 
        ***หามนําสิ่งของท่ีมีคาและเครื่องประดับทุกชนิด ติดตัวมาในวันเขารับการรายงานตัวและใน
ขั้นตอนตางๆ ควรฝากญาติไว หากมีการสูญหายทางเจาหนาท่ีจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
 
 
 
 

 
 
            

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               หนา 1 ใน ๑ หนา 

 

                      ตรวจแลวถูกตอง 
 

พลตาํรวจตรี                                                                                                                                                                                                            
                  ( ภัทราวุธ  เอ้ือมศศิธร ) 
       ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 

หนา 3 ใน 3 หนา 



 
ผนวก ค. 

ทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 4   ฉบบัลงวันท่ี  2  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕61 
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แบบหนังสือรับรอง 

เขียนที่................................................ 

วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ.................... 

  ขาพเจา...............................................................................................................................
ตําแหนง................................................................สังกัด...............................................................................
เกี่ยวของเปน................................................................................................................................................กับ
ผูสมัคร  ขอรับรองวาผูสมัครช่ือ...............................................................................................................รหัส
ประจําตัวสอบ...........................................................................ซึ่ งสมัครคัดเลือกเขารับราชการ                
เปนขาราชการตํารวจ เพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ  ตามประกาศตํารวจภูธรภาค 4 เปนผูมี  ความ
ประพฤติดี ไมเคยมีชื่อเสียงในทางเส่ือมเสีย และขอรับรองวาผูสมัครสอบมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับ
สมัครทุกประการ พรอมนี้ไดแนบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ (ที่ไม
หมดอายุ) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองมาดวยแลว 
 
     (ลงชื่อ)..........................................................ผูรับรอง 
      (.....................................................) 
     ตําแหนง........................................................ 
 
หมายเหตุ  ๑.  ผูรับรองผูสมัครตองเปนขาราชการประจําการ มียศตั้งแตรอยตํารวจเอก รอยเอก เรือเอก                
                   เรืออากาศเอก ขึ้นไป ขาราชการอัยการ ขาราชการตุลาการ ขาราชการพลเรือน 
                   ประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงานขึ้นไป   ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  
                ขึ้นไป ประเภทอํานวยการ หรือประเภทบริหารระดับตนขึ้นไป และตองรับผิดชอบ 
                 ขอความที่ตนรบัรองนัน้ทุกประการ 
              ๒.  ที่อยูของผูรับรองที่สามารถติดตอได 
  บานเลขที่......................หมู.............ถนน..............................ตรอก/ซอย............................. 
  ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต........................................................ 
  จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย........................โทร. ............................................. 
 ๓.  ใหส่ังพิมพในระบบอินเตอรเน็ต (รอบสอง) หรือพิมพตามแบบฟอรมนี้ และใหผูรับรอง 

          เขียนดวยลายมือของตนเอง 
 

...................................................................... 
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---------------------------------- 
 

          แบบบันทึกขอมูลบุคคล 

รหัสประจําตัวสอบ.............................................. 
       เลขประจําตัวประชาชน   

ขอมูลประกอบการรบัสมัครและคดัเลือกบุคคลภายนอก          ผูมวีฒุิประกาศนียบัตร
ประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย หรอืประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือเทียบเทา    เพ่ือบรรจุ
และแตงตัง้เปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕60  

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

เขียนที่............................................ 
วันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ. .................. 

เรียน  ผูดาํเนนิการคดัเลือก 

ตามท่ี  ขาพเจาไดย่ืนใบสมัครและคัดเลือกเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ เพ่ือบรรจุและ
แตงตั้งเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ และขาพเจาขอแจงขอมูลประกอบใบสมัครเพ่ิมเติมเกี่ยวกับใบสมัคร
คุณสมบัติและพ้ืนฐานความรูของขาพเจาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังตอไปนี้ 

๑.  ชือ่ตวั......................................................นามสกุล..................................................... 
(หากเปล่ียนชื่อหรอืนามสกลุ  ใหนําหลักฐานมาประกอบ) 
       ชื่อ – สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................... 
  ๒.  ชือ่เลน  ชื่อที่เคยใชอยูกอนเปล่ียน (ถามี).................................................................. 
  ๓.  สัญชาติปจจุบนั..............สัญชาติเมื่อเกิด.......................ศาสนา............................... 

๔.  สมัครสอบหลักสูตร/ตําแหนง................................................................................ 
  ๕.  หลักฐานทางทหาร...................................................................................................... 
  ๖.  ภูมิลําเนาตามทะเบียนบานเลขที่...............หมูท่ี..............ถนน................................... 
ตรอก/ซอย..................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต....................................... 
จังหวดั...................................โทรศัพท................................................. 
      ภูมิลําเนาที่อาศัยในปจจุบันเลขที่...............หมูที่................ถนน.................................. 
ตรอก/ซอย................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................... 
จังหวดั...................................โทรศัพท..................................................................................................... 
 
หมายเหต ุ ๑.  ใหกรอกขอความใหครบทกุชอง  ในชองที่ประสงคไมกรอกขอมูลใหขดีเครื่องหมาย ( - ) 
    ๒.  ในชองทีถ่ามวา เคยหรือไมเคย  ใหกรอกขอความวา “เคย” หรือ “ไมเคย 
 
 
 
 
 

๑.  ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อมลู 

     ประกอบใบสมคัรด้วยลายมือ 

     ของตนเองและลงลายมือช่ือ         

     ตอ่หน้าเจ้าหน้าที ่

๒.  ก่อนยื่นข้อมลูใบสมคัรจะต้อง                

ตรวจสอบหลกัฐานตา่ง ๆ            

ให้ครบถ้วน และถกูต้อง 
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๗.  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมนี้       

รวม....................ฉบับ  คือ 

            สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการของบิดามารดาและภรรยา 

    สําเนาทะเบียนสมรส  (ถาม)ี 

  ๘.  -  บิดา  (ผูใหกําเนดิ) 

       ช่ือเต็ม.............................................ชื่อสกุล.......................................ยังมีชีวติอยู/ถึงแกกรรม 

ชื่อเดมิ (ถามี)  ..............................................................อาชีพ.................................................................. 

ตําแหนง..................................................สถานที่ทาํงาน.............................................................................. 

ที่อยูปจจุบัน...........................................................................โทรศัพท....................................................... 

เชื้อชาติ................................สัญชาติเมื่อเกิด....................................สัญชาตปิจจุบนั.................................. 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา....................................................................................................(ถามี) 

ถูกดาํเนนิคดีในทองที…่………………………..…………ผลคด.ี........................................................................ 

       -  มารดา  (ผูใหกาํเนดิ) 

       ชื่อเตม็......................................ชื่อสกุล.................................ยังมีชวีิตอยู/ถึงแกกรรม 

ชื่อเดมิ (ถามี)  .............................................................อาชีพ..................................................................... 

ตําแหนง...................................................สถานที่ทํางาน............................................................................ 

ที่อยูปจจุบัน.......................................................................โทรศัพท........................................................... 

เชื้อชาติ...............................สัญชาตเิมื่อเกิด.................................สัญชาติปจจุบัน.................................. 

เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพงขอหา..........................................................................................................(ถามี) 

ถูกดาํเนนิคดีในทองที…่………………………………………ผลคดี......................................................................... 

       -  ภรรยา 

       ชื่อเตม็.......................................ชื่อเดิม (ถามี)............................................................ 

ชื่อสกุลเดิม  ............................................................ชื่อสกุลปจจุบนั......................................................... 

วัน  เดือน  ปเกดิ................................................ที่เกดิ................................................................................ 

เชื้อชาติ................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาตปิจจุบัน.................................. 

อาชีพ................................................................ตําแหนง..........................................................................

สถานที่ทาํงาน....................................................ที่อยูปจจุบัน.............................................................. 

เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพงขอหา......................................................................................................(ถาม)ี 

ถูกดาํเนนิคดีในทองที…่…………………………………………ผลคดี...................................................................... 

จังหวดัที่สมรส............................................................................................................................................ 

การสมรสครัง้กอนของผูสมคัรและคูสมรสอีกฝาย..................................................................................... 

หยา  เลิกราง......................................................................................................................................... 
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          ๙.  ประวตัิครอบครัวผูสมคัรสอบ 

       -  พ่ีนองรวมบดิา – มารดา 

       (๑)  ชื่อ...............................นามสกุล............................เกี่ยวของเปน.........................

อาชีพ..............................................ตําแหนง....................................................................................... 

สถานที่ทาํงาน..............................................................................................................อายุ....................ป 

สัญชาต.ิ........................ที่อยูปจจุบัน........................................................................................................... 

เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพงขอหา.........................................................................................................(ถาม)ี 

ถูกดาํเนนิคดีในทองที…่……………………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (๒)  ชื่อ................................นามสกุล...........................เกี่ยวของเปน.........................

อาชีพ...........................................ตําแหนง................................................................................................. 

สถานที่ทาํงาน................................................................................................................อายุ....................ป 

สัญชาต.ิ......................ที่อยูปจจุบัน............................................................................................................ 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา....................................................................................................(ถามี) 

ถูกดาํเนนิคดีในทองที…่……………………………….……ผลคดี....................................................................... 

       (๓)  ชื่อ..................................นามสกุล.........................เกี่ยวของเปน.........................

อาชีพ...........................................ตําแหนง................................................................................................. 

สถานที่ทาํงาน...............................................................................................................อายุ....................ป 

สัญชาติ...........................ที่อยูปจจุบัน......................................................................................................................... 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา....................................................................................................(ถามี) 

ถูกดาํเนนิคดีในทองที…่………………………….…………ผลคดี....................................................................... 

       (๔)  ชื่อ................................นามสกุล.........................เกี่ยวของเปน.........................

อาชีพ.............................................ตําแหนง............................................................................................... 

สถานที่ทาํงาน...............................................................................................................อายุ....................ป 

สัญชาต.ิ........................ท่ีอยูปจจุบัน....................................................................................................... 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา...................................................................................................(ถามี) 

ถูกดาํเนนิคดีในทองที…่………………………………………….……ผลคดี............................................................... 

       (๕)  ชื่อ..............................นามสกุล............................เกี่ยวของเปน.........................

อาชีพ.............................................ตําแหนง............................................................................................... 

สถานที่ทํางาน..............................................................................................................อายุ....................ป 

สัญชาต.ิ........................ท่ีอยูปจจุบัน....................................................................................................... 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา...................................................................................................(ถามี) 

ถูกดาํเนนิคดีในทองที…่………………….……………ผลคดี...................................................................... 
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       -  ญาต ิ (พ่ีนองของบดิาและมารดา) 

       (๑)  ชื่อ...............................นามสกุล............................เกี่ยวของเปน.........................

อาชีพ..............................................ตําแหนง....................................................................................... 

สถานที่ทาํงาน..............................................................................................................อายุ....................ป 

สัญชาต.ิ........................ท่ีอยูปจจุบัน........................................................................................................... 

เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพงขอหา.........................................................................................................(ถาม)ี 

ถูกดาํเนนิคดีในทองที…่……………………………………….……ผลคดี.................................................................. 

       (๒)  ชื่อ................................นามสกุล...........................เกี่ยวของเปน.........................

อาชีพ...........................................ตําแหนง................................................................................................. 

สถานที่ทาํงาน................................................................................................................อายุ....................ป 

สัญชาต.ิ......................ที่อยูปจจุบัน............................................................................................................ 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา....................................................................................................(ถามี) 

ถูกดาํเนนิคดีในทองที…่……………………………….……ผลคดี....................................................................... 

       (๓)  ชื่อ..................................นามสกุล.........................เกี่ยวของเปน.........................

อาชีพ...........................................ตําแหนง................................................................................................. 

สถานที่ทาํงาน...............................................................................................................อายุ....................ป 

สัญชาติ...........................ที่อยูปจจุบัน......................................................................................................................... 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา....................................................................................................(ถามี) 

ถูกดาํเนนิคดีในทองที…่………………………….…………ผลคดี....................................................................... 

       (๔)  ชื่อ................................นามสกุล.........................เกี่ยวของเปน.........................

อาชีพ.............................................ตําแหนง............................................................................................... 

สถานที่ทาํงาน...............................................................................................................อายุ....................ป 

สัญชาต.ิ........................ท่ีอยูปจจุบัน....................................................................................................... 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา...................................................................................................(ถามี) 

ถูกดาํเนนิคดีในทองที…่………………………………………….……ผลคดี............................................................... 

       (๕)  ชื่อ..............................นามสกุล............................เกี่ยวของเปน.........................

อาชีพ.............................................ตําแหนง............................................................................................... 

สถานที่ทาํงาน..............................................................................................................อายุ....................ป 

สัญชาต.ิ........................ท่ีอยูปจจุบัน....................................................................................................... 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา...................................................................................................(ถามี) 

ถูกดาํเนนิคดีในทองที…่………………….……………ผลคดี....................................................................... 
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๑๐.  บุคคลท่ีติดตอดวยเสมอหรือใหการสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไมใชผูรับรอง  

ญาติ  ผูบังคับบัญชา หรือนายจาง) 

       (๑)  ชื่อ.............................นามสกุล.............................เกี่ยวของเปน........................

อาชีพ..........................................ตําแหนง...................................................................................... 

สถานที่ทาํงาน............................................................................................................................................ 

       (๒)  ชื่อ.............................นามสกุล.............................เกี่ยวของเปน........................

อาชีพ..........................................ตําแหนง...................................................................................... 

สถานที่ทาํงาน............................................................................................................................................ 

                (๓)  ชือ่.............................นามสกุล.............................เกี่ยวของเปน........................

อาชีพ..........................................ตําแหนง...................................................................................... 

สถานที่ทาํงาน............................................................................................................................................ 

          ๑๑.  การศกึษา 

         (๑)  จบมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียน...................................................................... 

เขา..............................ออก.................................ผลการศึกษา………………………………………………………. 

       (๒)  จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทาโรงเรียน.................................................. 

เขา...............................ออก...........................ผลการศึกษา………………………………………………………………. 

       (๓)  จบอาชีวะศกึษา  สถานศึกษา......................................................................... 

เขา...............................ออก...................................ผลการศึกษา……………………………………………………. 

       (๔)  จบอุดมศึกษาหรอืเทียบเทา  สถานศึกษา........................................................ 

เขา..............................ออก.................................ผลการศึกษา………………….……………..………………. 

       (๕)  แขนงพิเศษอืน่ ๆ  .................................................................................... 

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

  ๑๒.  ปจจุบนัประกอบอาชพี.....................................ตําแหนง......................................... 

สถานที่ทาํงาน............................................................................................................................................. 

ถนน.....................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต................................................ 

จังหวดั........................................................โทรศัพท........................................................................ 

และไดรบัเงนิเดือน ..................................................................................................... ......................บาท   

ใครเปนหวัหนาหรือผูบงัคับบัญชา.......................................................................................................... 

๑๓.  ประกอบการงานอื่นๆ  ........................................................................................ 

สถานที่ทาํงาน............................................................................................................................................ 

ถนน......................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต............................................ 

จังหวดั............................................โทรศัพท................................รายได (ถามี)...................................... 
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๑๔.  ประวตัิการรบัราชการ หรือการทํางานท่ีผานมา (ถาเคยรับราชการ หรอืทํางานมาแลว 

หลายแหง  ใหระบุทกุแหงตามลําดบักอนหลัง) 

         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม.............................................................................. 

ชนิดของงาน.........................................................เงนิเดอืน.................................................................. 

วัน  เดือน  ปท่ีเขารับราชการหรอืงานที่ทํา........................................................................................... 

ชื่อผูบังคบับญัชาหรือนายจาง................................................................................................................... 

เหตุทีอ่อก................................................................................................................................................. 

  ๑๕.  ความรูพิเศษหรอืความสามารถพิเศษ..................................................................... 

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

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

  ๑๖.  ถาทํางานในสํานักงานอื่นนอกจากงานราชการ เคยถูกกลาวหาวากระทําผิดในทางงาน

อยางใดหรือไม..................................................กี่ครั้ง............................................................................ 

เมื่อใด............................................ถูกลงโทษหรือไมอยางไร......................................................................... 

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

  ๑๗.  ถารับราชการ เคยถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 

ขาราชการหรือไม............................กี่ครั้ง...........................เมื่อใด................................ถูกลงโทษหรือไม

อยางไร..................................................................................................................................................... 

  ๑๘.  เคยถูกกลาวหาหรือถกูฟองวากระทาํผิดอาญาหรอืไม...............กี่ครั้ง.................. 

เรื่องอะไร....................................................................เมือ่ใด..................................................................... 

ถูกลงโทษหรอืไมอยางไร........................................................................................................................ 

(ถาหากไดรับการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอยางอื่นรวมท้ังฐานละเมิดอํานาจศาล        

ก็ใหระบุไดดวย) 

  ๑๙.  เคยถูกศาลส่ังพิทักษทรัพยตามพระราชบัญญัติลมละลายหรอืไม............................. 

เมื่อใด................................................................................................................................................. 

เหตุใดจึงไมตองคําพิพากษาใหลมละลาย............................................................................................. 

  ๒๐.  เคยตองคําพิพากษาใหลมละลายหรือไม.................................................................. 

เมื่อใด.................................................พนคดีแลวหรือยัง..................................................................... 

ถาพนแลวเมื่อใด....................................................................................................................................... 

  ๒๑.  เคยถูกฟองรองในคดแีพงหรือไม..................................กี่เรื่อง.................................... 

เรื่องอะไร...................................................................เมือ่ใด....................................................................... 

ศาลพิพากษาอยางไร.................................................................................................................................. 
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๒๒.  เปนหรือเคยเปนหนี้สินผูใดจนไดชื่อวาเปนผูมีหนีสิ้นลนพนตัวหรือไม....................... 

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

  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยาเสพติดใหโทษประเภทใดหรือไม.............................................. 

ถาเคยประเภทใด................................................................................................................................... 

  ๒๔.  เปนหรือเคยเปนสมาชกิในองคการหรือสมาคมหรอืสโมสรในอดตีบางหรือไม..........

สถานทีต่ั้ง................................................................................................................................................... 

ออกจากองคการหรือสมาคมหรือสโมสรนัน้หรอืไม  เมือ่ใด  เพราะเหตุใด................................................... 

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

  ๒๕.  เปนหรือเคยเปนกรรมการพรรคการเมือง  สมาชกิพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ 

ในพรรคการเมอืงใดหรือไม.............................ชือ่พรรคการเมือง.............................................................. 

สถานทีต่ั้ง............................................................................................................................................... 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความ ท่ีกลาวขางตนนี้ เปนความจริงทุกประการและมี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 

 

 

      (ลงชื่อ)  ....................................................ผูสมัคร 

                 (.................................................) 

 

คําเตอืน 

  ๑)  ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ  ในขอมูลประกอบใบสมัคร

พรอมทั้งย่ืนและแสดงหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนทุกชอง  ในกรณี “ไมเคย”  หรือ “ไมมี”  

ใหเขียนวา “ไมเคย” หรือ “ไมมี” หามใชการ  “       ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครจะ

ถูกตัดสิทธิในการเปนผูสอบได หากมีกรณีปลอมหรือใชหลักฐานปลอมไปแสดงตอเจาหนาท่ีจะถูกดําเนิน

คดีอาญาจนถึงท่ีสุด 

  ๒)  การปกปดขอเท็จจริงจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547         

หรือ กฎ ก.ตร. วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ 

แลวแตกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               

 
ผนวก จ. 

ทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 4   ฉบบัลงวันท่ี  2  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕61 
---------------------------------- 

ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย 

      1.  การทดสอบสมรรถภาพรางกายในการวายน้าํ  ดังนี ้       
          1.1 ในวันทดสอบ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบคูกับบัตรประจําตัวประชาชน  โดย
บัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุและจะตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณชัดเจนท้ังรูปถายและตัวอักษร  เพ่ือใชแสดงคูกัน 
หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแตไมสมบูรณชัดเจนแลวแตกรณี จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

๑.๒  ผูเขาทดสอบตองแตงกายชุดวายน้าํสากล 

      1.๓  ขณะที่อยูระหวางการทดสอบ หามผูเขาทดสอบรายใด จับลู เกาะลู สาวลู วายขามลู             

หรือให ผูอื่นชวยเหลือ เชน ผลัก พยุงตัว ดันหรือดึง หากมีกรณีดังกลาวขางตน จะถือวาเปนผู ไมผาน                   

การทดสอบในกรณีที่ผูเขาทดสอบรายอื่นใหความชวยเหลือตามที่ระบุดังกลาวขางตน จะปรับเปนผูไมผาน        
การทดสอบเชนเดียวกัน 

      1.๔  กรณีที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของสระวายน้ํา โยนทุนหรือหวงยางหรือวัสดุ
อื่นใหแลวผูเขาทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดท่ีเปนอาการทํานองเดียวกัน หรือมีการลงไปชวยเหลือ

ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของสระวายน้ํา จะถือวาเปนผูไมผานการทดสอบ 

      1.๕  กําหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เปนไปตามที่กําหนดในผนวก ฉ.              

ทายประกาศรับสมัคร 

      2.  ทดสอบสมรรถภาพรางกายในการวิ่ง ดังน้ี 

      ๒.๑  ในวันทดสอบ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบ คูกับ บัตรประจําตัว

ประชาชน     โดยบัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุและจะตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณชัดเจนทั้งรูปถายและตัวอักษร 

เพ่ือใชแสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแตไมสมบูรณชัดเจนแลวแตกรณี  จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

๒.๒  ผูเขาทดสอบตองแตงกาย เส้ือยืด กางเกงกีฬาขาส้ัน รองเทากีฬา 

2.๓  ขณะที่อยูระหวางการทดสอบ หามผูเขาทดสอบ จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใด               

ที่เปนอาการ ทํานองเดียวกันนี้กับผูเขาทดสอบรายอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเสนทางหรือลัดเสนทางตามที่

กําหนดใหทดสอบ จะถือวาเปนผูไมผานการทดสอบ 

 2.๔  กรณีที่ผูเขาทดสอบรายใดใหความชวยเหลือ เชน ผลัก พยุง ดัน หรอืดงึแกผูเขา

ทดสอบดวยกัน จะปรับเปนผูไมผานการทดสอบเชนเดียวกัน 

    2.๕  กําหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เปนไปตามที่กําหนดในผนวก ฉ. ทาย

ประกาศรับสมัคร 
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 3. การทดสอบสมรรถภาพรางกายในการยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของและการวิ่ง (ระยะสั้น)  ดังน้ี 

       3.1 ใน ว ันทด สอบ  ผู เข าทดสอบท ุกคนตอ งแสด งบ ัต รป ระ จําต ัวสอบ  คู ก ับ                    

บัตรประจําตัวประชาชน    โดยบัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุ  และจะตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณชัดเจนทั้ง

รูปถายและตัวอักษรเพ่ือใชแสดงคูกัน  หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแตไมสมบูรณชัดเจนแลวแตกรณี จะ

ไมอนุญาตใหเขาสอบ 

       3.2  ผูเขาทดสอบตองแตงกาย เส้ือยืด กางเกงกีฬาขาส้ัน รองเทากีฬา 

       3.3  ขณะที่อยูระหวางการทดสอบ ตองปฏิบัติตามที่คณะอนุกรรมการหรือเจาหนาท่ี

กําหนดในทุกขั้นตอน และหากไมเขาทดสอบตามลําดับท่ีกําหนดจะถือวาเปนผูไมผานการทดสอบ 

       3.4  กรณีที่ผูเขาทดสอบรายใด จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใดท่ีเปนอาการทํานองเดียวกันนี้กับผู

เขาทดสอบรายอื่น หรือใหความชวยเหลือแกผูเขาทดสอบดวยกัน หรือมีกรณีเปล่ียนตัวกันเขาทดสอบแทนกันจะ

ปรับเปนผูไมผานการทดสอบเชนเดียวกัน 

       3.5  กําหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบเปนไปตามท่ีกําหนดในผนวก ฉ. ทาย

ประกาศรับสมัคร 

       3.6  ผูเขาทดสอบตามขอ 3  จะตองเขาทดสอบใหครบทั้ง 3 ประเภท หากเขาทดสอบไมครบ 

จะถือวาเปนผูไมผานการทดสอบ 

4. ระเบียบการตรวจรางกายและทดสอบสุขภาพจิต 

    4.1 ในวันตรวจรางกายทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบ คูกับ บัตรประจําตัวประชาชน โดย

บัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุและจะตองอยูในสภาพที่สมบูรณ ชัดเจน ท้ังรูปถายและตัวอักษร เพ่ือใช

แสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแตไมสมบูรณชัดเจนแลวแตกรณี  จะไมอนุญาตใหเขาตรวจ

รางกาย 

4.2  การแตงกายเปนไปตามท่ีกําหนด รวมทั้งตองเตรียมส่ิงของท่ีเกี่ยวของไปในวันตรวจรางกาย

ตามท่ีกําหนด 

    4.3  ในขั้ น ตอนการเข ารับ การต รวจร างกายและการทดสอบ สุขภาพ จิต  ห ามนํ า        

โทรศัพทมือถือหรือเครื่องมือ และอุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกสทุกประเภทไปเด็ดขาด หากตรวจพบทาง

คณะกรรมการแพทย โรงพยาบาลตํารวจ จะพิจารณาตัดสิทธิในการเขารับตรวจรางกายและการทดสอบ

สุขภาพจิต 

 

/4.4  ใหไปเขารับการตรวจรางกายตาม... 
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    4.4  ใหไปเขารับการตรวจรางกายตาม วัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดในประกาศรายชื่อผูสอบ

ผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (ประกาศผลสอบขอเขียน) 

    4.5  กรณีที ่เคยมีประวัต ิการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคในผนวก ก.และ ข.                     

ทายประกาศรับสมัคร มากอนและหายเปนปกติแลว ใหนําเอกสารหลักฐานประวัติและใบรับรองแพทย

เกี่ยวกับการรักษาที่หายเปนปกติดังกลาวมากอนวันเขาตรวจรางกายแลวนํามาย่ืนในวันรายงานตัวเขาตรวจ

รางกาย เพ่ือใหผลการวินิจฉัยการตรวจโรคหรืออาการตามท่ีกําหนดเปนไป โดยถูกตองและเพ่ือเปนการรักษา

สิทธิประโยชนของผูสมัครสอบ 

5. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ 

5.1  ในวันสอบสัมภาษณทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบ คูกับ บัตรประจําตัวประชาชน  

โดยบัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุและจะตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณชัดเจนท้ังรูปถายและตัวอักษร เพ่ือใช

แสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแตไมสมบูรณชัดเจน     แลวแตกรณี จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

5.2  การแตงกายของผูเขาสอบใหแตงกายสุภาพ โดยใหสวมเส้ือเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว 

(หามกางเกงยีนส)  และสวมรองเทาหุมสน เปนตน 

5.3  ตองมาเตรียมพรอมในการเขาสอบ ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยเครงครัด 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ตรวจแลวถูกตอง 

พลตํารวจตร ี                                                                                                                                                                                                         
                   ( ภัทราวธุ  เอื้อมศศิธร ) 
        ผูบังคบัการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 
 

หนา 3 ใน 3 หนา 



 

 แผนที่  ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 และสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแกน  
แนบทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 4   ฉบบัลงวนัท่ี  2  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕61 
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   พลตํารวจตรี                                                                                                                                                                                                          
                   ( ภัทราวุธ  เอ้ือมศศิธร ) 
        ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ตรวจแลวถูกตอง 

   พลตํารวจตรี                                                                                                                                                                                                          
                   ( ภัทราวุธ  เอ้ือมศศิธร ) 
        ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 
 



ลําดับที� รหัสประจําตัวสอบ คํานําหน้า ชื�อ ชื�อสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ

1 040101023 นาย นฤเบศร์ ตรีชัยพันธุ์ 111

2 040100585 นาย นพรัตน์ พลเยี�ยม 105

3 040101778 นาย วสันต์ สังข์กฤษณ์ 103

4 040101392 นาย รัฐธรรมนูญ โสภาคํา 102

5 040100073 นาย ณัฐพล คําสุพรม 102

6 040100595 นาย ภาณุชิต ภูชํานิ 102

7 040103018 นาย วิทวัฒน์ ชนชี 102

8 040101256 นาย ปกรณ์ ศิริภักดี 102

9 040101448 นาย ธงชัย เย็นเฉื�อย 102

10 040101477 นาย นันทวัฒน์ นาสมยนต์ 102

11 040103175 นาย กิติสุนทร จําปากุล 102

12 040101537 นาย พีรภพ พลชํานิ 102

13 040100899 นาย ปริญญา บูรพันธ์ 101

14 040104211 นาย วุฒิศาสตร์ สลักษร 101

15 040100680 นาย ภวัต ปิยนารถ 101

16 040101565 นาย ธรรมนูญ โพธิ�ศรี 100

17 040103382 นาย สงกรานต์ เหล่าเจริญ 100

18 040103786 นาย ธนกฤต สุดแสง 99

19 040102581 นาย ไตรรักษ์ สุวรรณไตรย์ 99

20 040102727 นาย ศิวนัฐ ชานอก 99

21 040100354 นาย ภูวดล อาระหัง 99

22 040100765 นาย ชิดพงษ์ สอนภิรมย์ 99

23 040101338 นาย ขจรเกียรติ เมืองคํา 99

24 040103024 นาย ปัณณธร จุลชีพ 98

25 040103687 นาย พิทักษ์ชน บุญสินชัย 98

26 040102859 นาย ปิยะ พื�นแสน 98

27 040100340 นาย กิตติภูมิ วินิจบุตร 98

28 040101795 นาย อัษฎา จันทะรัตน์ 98

29 040102390 นาย อนุวัฒน์ ณ หนองคาย 98

30 040103463 นาย ปิยะวัฒน์ โคกน้อย 98

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 

เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2560



ลําดับที� รหัสประจําตัวสอบ คํานําหน้า ชื�อ ชื�อสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 

เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2560

31 040103310 นาย อาทิตย์ นิรินทร์ 98

32 040100683 นาย อิทธิพล บุญศรี 98

33 040103098 นาย สรรพวิทย์ อินทร์ภูวา 98

34 040104079 นาย ปรเมศวร์ พลจ่า 98

35 040101707 นาย ณัฐกิตติ� แก้วกาเหรียญ 97

36 040101593 นาย ชาญณรงค์ ราลังสิทธิ� 97

37 040103764 นาย ยอดขวัญ ธารบุญ 97

38 040103767 นาย ศศิพงษ์ บุตรสีสวย 97

39 040102414 นาย พรชัย ไชยรถ 97

40 040101307 นาย ปริญญา ปัญญาใส 97

41 040101486 นาย ธีรวิทย์ ฉิมนอก 97

42 040102625 นาย ปริญญา ภาษี 97

43 040100116 นาย อนุชิต จันทร์กําจร 96

44 040103095 นาย ประดิษฐ์ ปะสาวะเก 96

45 040103498 นาย พีระวัฒน์ สัตตะพันธ์ 96

46 040103139 นาย ธนากร จุลลา 96

47 040103613 นาย ศราวุธ ศรีหนองกุง 96

48 040102836 นาย อดิศร เพชรนอก 96

49 040102081 นาย อภิวัฒน์ พูลทรัพย์ 96

50 040102694 นาย วิศรุต อนุฤทธิ� 96

51 040100772 นาย กฤตวัตร เลบ้านแท่น 95

52 040103585 นาย ชินวัฒน์ นุชิต 95

53 040102571 นาย อภิสิทธิ� เนตปัญจะ 95

54 040101653 นาย ชลธี ยอดสุทธิ 95

55 040101213 นาย รัชตะ สมรูป 95

56 040102234 นาย อนุศักดิ� นาใจรีบ 95

57 040100332 นาย เศรษฐาปวีร์ ภูผิวเงิน 95

58 040104060 นาย ประสิทธิ� พลบัญญัติ 95

59 040100231 นาย พุฒิสรรค์ คณะสุข 95

60 040101011 นาย พัสกร หล้ากันยา 95



ลําดับที� รหัสประจําตัวสอบ คํานําหน้า ชื�อ ชื�อสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 

เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2560

61 040101798 นาย เจตบดินทร์ คณะนาม 95

62 040102734 นาย สุพลวัฒน์ สังขพัฒน์ 95

63 040101933 นาย ณัฐพงศ์ ทองแท้ 95

64 040103628 นาย ◌ฺปิยะอักษร อักษรกลาง 95

65 040103777 นาย ปฏิพัทธ์ เทียมดามา 94

66 040102250 นาย ธนพล ยั�งยืนนาน 94

67 040101273 นาย ณัฐวุฒิ พิกุลศรี 94

68 040101161 นาย วีรพง กันยา 94

69 040101779 นาย ณัฐชัย ใจเพียร 94

70 040101186 นาย มาวิน แสงประดิษฐ์ 94

71 040100233 นาย ปรีชา คําเย็นสา 94

72 040103295 นาย ธนาวุฒิ เพ็ชร์พูลมา 94

73 040100223 นาย ภาณุวัฒน์ โชติจําลอง 94

74 040102656 นาย อภิวัฒน์ ประกอบดี 94

75 040101545 นาย วชิรวิศว์ มาหนู 94

76 040102127 นาย วัชระ แก้วคําศรี 94

77 040100556 นาย ภาณุพงศ์ เจตโล 94

78 040103543 นาย ธนวัฒน์ สุขใจ 94

79 040102795 นาย สุเมธี รอดโพธิ�ทอง 93

80 040101979 นาย อมรเทพ นาสมศรี 93

81 040104307 นาย พนมกร สุมังคะ 93

82 040102788 นาย ธนกร ภักดีโชติ 93

83 040101472 นาย พิสิฐ ประคํา 93

84 040103529 นาย ศุภชัย ชั�นงาม 93

85 040100891 นาย เมธา ภิรมย์มาก 93

86 040103589 นาย อรรถชัย นวะสิมมา 93

87 040102065 นาย ภานุวัฒน์ ฤทธิเดช 93

88 040101687 นาย สุพิชานนท์ โสภา 93

89 040100474 นาย ธีระพล ปะติตังโข 93

90 040100577 นาย นันทวัชร สุขประเสริฐ 93



ลําดับที� รหัสประจําตัวสอบ คํานําหน้า ชื�อ ชื�อสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ
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ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 

เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2560

91 040100462 นาย จิระพงศ์ ปุณริบูรณ์ 92

92 040102360 นาย อิทธิพร บุริขันธ์ 92

93 040103424 นาย จตุฤทธิ� สุเทวี 92

94 040102187 นาย จิรายุส มณีสาย 92

95 040102199 นาย วราวุฒิ สาน้อย 92

96 040103916 นาย อภิราม วงศ์แก้ว 92

97 040101961 นาย เมธี ทาเงิน 92

98 040101725 นาย ธนวัฒน์ ตินะรักษ์ 92

99 040100820 นาย ปิยวัฒน์ ชมเชย 92

100 040103851 นาย กฤษฎา คํามูล 92

101 040100703 นาย มงคลเพชร บุญมาศ 92

102 040100850 นาย กิตติชัย วิเศษศรี 92

103 040100671 นาย ธนา นารีรักษ์ 92

104 040101289 นาย พิเชษฐ์ ผาละโพธ์ 92

105 040100241 นาย อนุชิต ไชยกา 92

106 040102557 นาย อภิสิทธิ� เข็มทอง 91

107 040100617 นาย นครินทร์ อาสานอก 91

108 040103190 นาย วุฒินันท์ แสงมะณี 91

109 040102166 นาย อนันทวัฒน์ พลภักดี 91

110 040100201 นาย ธีระพงษ์ บุตนุ 91

111 040101193 นาย ธนาวุฒิ ทองดี 91

112 040102273 นาย ธีรศานต์ จันทร์สีหา 91

113 040102398 นาย กฤษณปัทณ์ พลแสน 91

114 040104295 นาย ณัฐพงษ์ บุปะปา 91

115 040101426 นาย อนุชา กิ�งแก้ว 91

116 040102639 นาย ทัดไท อินทร์อุ่นโชติ 91

117 040103778 นาย นฤพล ชัยกรี 91

118 040100489 นาย สุขสันติ� หญิงโม 91

119 040101008 นาย ภัทรากรณ์ วิยะวัน 91

120 040102420 นาย ราเชนทร์ วงศ์คําพระ 91



ลําดับที� รหัสประจําตัวสอบ คํานําหน้า ชื�อ ชื�อสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง
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ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 

เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2560

121 040102765 นาย พัทธพล พรมภา 91

122 040101187 นาย วมินทร์ ปัดทุม 91

123 040104263 นาย กฤตนัย ศรีพิลา 91

124 040101690 นาย ณัฐพล จันทะนันท์ 91

125 040101137 นาย สุรศิลป์ ดีเหมือน 90

126 040102503 นาย ศรัณย์ แกชวดดง 90

127 040102443 นาย ธีรวุฒิ ผิวศิริ 90

128 040104225 นาย ศิวพันธ์ ลาขันธ์ 90

129 040102012 นาย ภาณุวัฒน์ หล้าแหล้ 90

130 040100987 นาย ฐาปนะ อุระเพ็ญ 90

131 040101882 นาย ภาณุเดช โพธิ�งาม 90

132 040103553 นาย จิรายุส โฮมแพน 90

133 040101014 นาย วาทยุทธ คําอ่อน 90

134 040100997 นาย วัชรพงษ์ พรมวงษา 90

135 040101223 นาย ศุภวิชญ์ สิทธิ 90

136 040101967 นาย นันทยศ สิงหากัน 90

137 040101710 นาย พีระพงษ์ ยิ�มเจริญ 90

138 040101556 นาย จิรภัทร โปร่งมณี 90

139 040100691 นาย ปิยะพงษ์ ทองโม้ 90

140 040102278 นาย สันติภาพ คําภูนิจ 90

141 040101805 นาย ประสงค์ เจริญบุญประเสริฐ 90

142 040100574 นาย สิริโชติ ชุมแวงวาปี 90

143 040100510 นาย อนุสรณ์ สุรินทราช 90

144 040102469 นาย จักรพันธ์ จันทะมูลตรี 90

145 040100015 นาย วัชรินทร์ ขันศิลา 90

146 040102642 นาย ปกรณ์ อิ�มเกตุ 90

147 040102547 นาย ไตรทศ แสนตรง 90

148 040101357 นาย อภิสิทธิ� สอรักษา 89

149 040101964 นาย อภินันท์ แสนไชย 89

150 040100055 นาย อภิสิทธิ� ทองคําแสน 89



ลําดับที� รหัสประจําตัวสอบ คํานําหน้า ชื�อ ชื�อสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 

เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2560

151 040103614 นาย ธีระศักดิ� ธุรารัตน์ 89

152 040103413 นาย ปุริมปรัชญ์ สาระวัน 89

153 040101339 นาย อภิชิต พิทยธนากุล 89

154 040100724 นาย ปิยวัฒน์ ศรีพาฤทธิ� 89

155 040104162 นาย วัฒนา ชวนชัยลึก 89

156 040104308 นาย พีรวิชญ์ ศรีมุล 89

157 040102791 นาย ประชารัฐ นามวิเศษ 89

158 040103302 นาย อภินันท์ แก้วโพนยอ 89

159 040102576 นาย กิตติศักดิ� คําหาญ 89

160 040101226 นาย เอกลักษณ์ กําลังหาญ 89

161 040101893 นาย วรุตม์ ไชยรัตน์ 89

162 040102776 นาย ติณณภพ โง่นแก้ว 89

163 040101113 นาย ศิริพงศ์ ภูครองจิตร 89

164 040102866 นาย เชวงศักดิ� ดีเลิศ 89

165 040102554 นาย วราวุธ สิงห์พิลา 88

166 040103297 นาย ภานุวัฒน์ สายแสน 88

167 040100851 นาย อาทิตย์ โพธิ�ศรี 88

168 040102601 นาย อภิวัฒน์ สมนอก 88

169 040103421 นาย ประพันธ์ ศิริสุวรรณ 88

170 040102991 นาย พันธ์ศักดิ� พลสุวรรณ 88

171 040101135 นาย ธานินทร์ อุปรา 88

172 040103606 นาย พงษ์ธนา สุดชา 88

173 040101168 นาย ศุภกฤต ละเวลี 88

174 040100657 นาย รัฐศาสตร์ วงศ์หมั�น 88

175 040103735 นาย ภาณุวัฒน์ วงค์อามาตย์ 88

176 040100407 นาย วัฒนชัย อุกฤษณ์ 88

177 040100062 นาย อดิศักดิ� ภูเก้าแก้ว 88

178 040101123 นาย วรากรณ์ โพธิ�ศรี 88

179 040101815 นาย รัฐภูมิ นนพิทักษ์ 88

180 040100618 นาย ถิรวุฒิ แสวงผล 88



ลําดับที� รหัสประจําตัวสอบ คํานําหน้า ชื�อ ชื�อสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง
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ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 

เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2560

181 040101105 นาย กีรติ ใหม่คามิ 88

182 040102925 นาย ธราริน โสมาตร 88

183 040101188 นาย ณรงศักดิ� กลีบรัง 88

184 040102481 นาย เวรุจน์ หีบปัสสา 88

185 040102456 นาย สุรโชติ ขมิ�นขาว 88

186 040102738 นาย ธนพนธ์ อุทรักษ์ 88

187 040100158 นาย กฤษฎา หล้าป้อง 88

188 040100390 นาย วีรพงษ์ โพธิ�เอี�ยม 88

189 040103588 นาย วีรภัทร แก่นจันทร์ 88

190 040103215 นาย สหรัฐ พิมพ์คีรี 88

191 040103997 นาย จักรี โคตพจน์ 88

192 040101204 นาย อธิวัฒน์ อุ่นทะยา 88

193 040103788 นาย นิวัฒน์ กาหลง 88

194 040100292 นาย นันทวัช เหลากาสี 88

195 040100766 นาย จักรพรรดิ เปปะตัง 87

196 040100028 ว่าที�ร้อยตรี โชติกุล บุรี 87

197 040102531 นาย อัษฎางค์ ขวัญเผือก 87

198 040101589 นาย นาย อภิรักษ์ ทาสีดํา 87

199 040102880 นาย เศรษฐกิจ มุมกลาง 87

200 040103921 นาย ธีรภัทร์ ปลัดพรม 87

201 040102603 นาย อัยการ สัพโส 87

202 040102375 นาย สรรเสริญ สังกะสิงห์ 87

203 040103510 นาย ธนพล วงศ์ชัย 87

204 040100701 นาย ชนกันต์ จิตจักร์ 87

205 040104353 นาย นําโชค นามวงษ์ 87

206 040102887 นาย พิทักษ์พงษ์ ศรีสมศักดิ� 87

207 040102900 นาย สิริเชษฐ์ โพธิ 87

208 040103089 นาย ศุภากร เหล่าเคน 87

209 040102846 นาย พินิจ วินัยวัฒน์ 87

210 040101514 นาย กษิดิศ สุวรรณ 87



ลําดับที� รหัสประจําตัวสอบ คํานําหน้า ชื�อ ชื�อสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4
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ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 

เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2560

211 040101712 นาย นลธวัช ตะสิงห์ 87

212 040100053 นาย ณัฐพล ปิ�นตาคํา 87

213 040102310 นาย ปวริศร พลตื�อ 87

214 040102381 ว่าที�ร.ต. วิสิทธิ� จันทร์เกศ 87

215 040103464 นาย คณิตศร สีจองแสง 87

216 040100767 นาย กิตติพศ พวงมณี 87

217 040102726 นาย ชัยณรงค์ ภูทองสุข 87

218 040102758 นาย ธนากร คนหาญ 87

219 040103891 นาย ปิยบุตร สืบเชื�อ 87

220 040102673 นาย พันฤทธิ� พันธ์ชมภู 87

221 040100404 นาย วรวรรณ การถวิล 87

222 040101681 นาย ธนวัฒน์ วิจิตรปัญญา 87

223 040103513 นาย ณัฐพล เวียงทอง 87

224 040100732 นาย ชาติประชา โกสุมา 87

225 040100262 นาย อธิพงษ์ จิตรศรีดา 87

226 040104218 นาย ยุทธศักดิ� จอมใจทิปิ 87

227 040102408 นาย พิสิฎฐพล อังกูรธนาวณิชย์ 87

228 040100520 นาย ชินวัตร เนตรสีทา 87

229 040101021 นาย พันธมิตร อินทรมาตย์ 87

230 040100032 นาย บัณฑิต ไลออน 87

231 040104145 นาย วุฒิศักดิ� แซ่แต้ 86

232 040101777 นาย สหภาพ กุลบุตร 86

233 040104102 นาย กิตติศักดิ� ศรีโรจน์ 86

234 040101254 นาย คงคา บุญศรี 86

235 040103713 นาย ธีรภัทร วงศ์โท 86

236 040102191 นาย วิริยะ ทาโบราณ 86

237 040100937 นาย พีรวุฒิ ธนณรงค์ 86

238 040104061 นาย จักรภพ สุวรรณพันธ์ 86

239 040104094 นาย ปริญญา เพ็งนาม 86

240 040101649 นาย จักรพงษ์ พุทธเสน 86
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241 040103525 นาย ธวัชชัย เหล่าการ 86

242 040102517 นาย นนทพัทธ์ จินดามนต์ 86

243 040104123 นาย ชานนท์ จันทะภา 86

244 040103661 นาย พุฒิพัฒน์ วงศ์วัฒนถาวร 86

245 040100308 นาย ยุทธพิชัย ราชบัวศรี 86

246 040100389 นาย อรรถชัย ปริพล 86

247 040101103 นาย พงศธร การศิริ 86

248 040100841 นาย อนุวัฒน์ อุ่นแสง 86

249 040103595 นาย ชัยฤกษ์ ดวงแจ่ม 86

250 040100050 นาย เดชาธร เกลี�ยงเกลา 86

251 040100206 นาย รัฐพงษ์ ปุ้ยธนาวัฒน์ 86

252 040102110 นาย เอกราช จันทา 86

253 040103101 นาย ชยธร ธรรมจินดาศักดิ� 86

254 040102046 นาย ภานุพงศ์ สมบัติดี 86

255 040103065 นาย ศรัณย์ ศรีพรทา 85

256 040100017 นาย ปัญญาวัฒน์ ขามก้อน 85

257 040103034 นาย จักรกฤษ นามแสงผา 85

258 040100232 นาย พงศกร สะเดา 85

259 040101423 นาย อภิรักษ์ มณฑาทิพย์ 85

260 040100410 นาย อภิศักดิ� บุตรศรี 85

261 040101015 นาย เอกพงศ์ แทนสา 85

262 040103602 นาย ธรรมรัตน์ ธรรมซองเมือง 85

263 040102724 นาย ปฏิภาณ เขตอนันต์ 85

264 040100967 นาย ธงชัย ลมมูลตรี 85

265 040103020 นาย นิติพงษ์ ภูกองทอง 85

266 040101887 นาย ธนชิต คนยัง 85

267 040104268 นาย วิทิต บุญครอง 85

268 040102022 นาย กฤษดา ตะนัยศรี 85

269 040103853 นาย ภุชงค์ เพิ�มพูล 85

270 040100758 นาย ธนกฤต อรรคนิมาตย์ 85
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271 040102037 นาย จิรัฏฐ์ หาญฟ้าเลื�อน 85

272 040102412 นาย วิจิตร สีพาชัย 85

273 040100648 นาย ณัฐพล นามแก้ว 85

274 040103502 นาย วีระศักดิ� ดวงพิมพ์ 85

275 040102449 นาย บัญชร ชนะพล 85

276 040100667 นาย ธนุตม์ ร่างน้อย 85

277 040103375 นาย นภัทร ธนะศรีรางกูร 85

278 040104054 นาย ธรรมนูญ โพธิบุญมา 85

279 040100742 นาย รัฐบุรุษ ไชยพา 85

280 040102246 นาย ณัฐวุฒิ ซุยกระเดื�อง 85

281 040102506 นาย ศฤงคาร ศรีภิรมย์ 85

282 040103114 นาย นนทพันธ์ พิมพ์จําปา 85

283 040102768 นาย ศิวา สุนทวงษ์ 85

284 040101239 นาย อธิวัฒน์ เจริญภูมิ 84

285 040101846 นาย กิตติศักดิ� ดอนโสภา 84

286 040100581 นาย อานันท์ นิวาสประกฤติ 84

287 040104298 นาย จักรกฤษณ์ เชิดชน 84

288 040103649 นาย ภานุพงศ์ สาระผล 84

289 040104053 นาย ธีรภัทร แก้วใส 84

290 040101102 นาย ชนม์สวัสดิ� เสริมทรง 84

291 040102424 นาย นิติภูมิ ต้นกันยา 84

292 040103946 นาย อนุชา ทิพประมวล 84

293 040102578 นาย สายฟ้า โคตรนุกูล 84

294 040104029 นาย วริธวัฒน์ นันอุบาลี 84

295 040101457 นาย นันทพงศ์ นาโควงศ์ 84

296 040102962 นาย จักรพรรดิ อินทร์กง 84

297 040101848 นาย วัชรพล ฟุ้งเฟื�องวงศ์ 84

298 040103106 นาย จรัลศักดิ� ศรีจันทร์ 84

299 040102285 นาย ชัยวัฒน์ จังหวัดกลาง 84

300 040100869 นาย ไวยวิทย์ สิงห์มี 84
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301 040100226 นาย ศักดิ�สิทธิ� โคตรจันทึก 84

302 040102737 นาย ณัฐวุฒิ อินอาจ 84

303 040100709 นาย วีระชัย ป้องทอง 84

304 040101284 นาย ทรรศธร ทุมซ้าย 84

305 040100156 นาย พิสิษฐ์ เนื�องอาชา 84

306 040100208 นาย พงศกร ต๊ะถา 84

307 040101801 นาย อภิวัฒน์ คุ้มศรีไวย 84

308 040102696 นาย นันทวัฒน์ วันสืบ 84

309 040102863 นาย นครินทร์ ใจสุข 84

310 040104198 นาย นราวิชญ์ สร้อยผาบ 84

311 040100914 นาย ดนุพล โนนสง่า 84

312 040101906 นาย สิทธิศักดิ� ประไพเพชร 84

313 040103761 นาย ชยานนท์ วรินอินทร์ 84

314 040103108 นาย วรายุทธ สาวสืบ 84

315 040100090 นาย กรัสนัย หารคํา 84

316 040101520 นาย ณัฐวุฒิ บุษรา 84

317 040101618 นาย ปราบปราม ปราบนอก 84

318 040103473 นาย วธันยู มูลตรีสา 84

319 040103894 นาย วรวุฒ คุณมี 84

320 040102946 นาย ชนายุทธ รอดสุด 83

321 040100659 นาย สิทธิชัย อามาตย์สมบัติ 83

322 040101834 นาย ชายชนันทา มุขธะวัตร 83

323 040102936 นาย อิสระ กุตตะศรี 83

324 040103971 นาย กิตติพงศ์ ขาวไชยมหา 83

325 040103596 นาย วีระพล ราชสมบัติ 83

326 040100013 นาย กิตติธร นาคกมล 83

327 040101819 นาย บัณฑิต แก้วภูมิแห่ 83

328 040103541 นาย วาศิลป์ ศาลาคํา 83

329 040101475 นาย เรวัฒน์ สวัสดิ�เอื�อ 83

330 040100270 นาย วชิรกูล เนินสุด 83
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331 040103168 นาย พิเชฐ พรมศรีธรรม 83

332 040100482 นาย สรวิชญ์ รัตนพร 83

333 040102354 นาย ธีรเมธ มะริวัน 83

334 040100998 นาย แทนทัย เหลาเพ็ง 83

335 040102889 นาย เจษฎา อาจปา 83

336 040102462 นาย ณัฐพงษ์ วิเศษวิสัย 83

337 040101716 นาย อมรเทพ โพธิ�เกษม 83

338 040100371 นาย ปราบต์ ประไชโย 83

339 040101812 นาย ธีรภัทร นนทภา 83

340 040101844 นาย กฤษณะ โคตรชมภู 83

341 040103082 นาย เอกวิทย์ อิโน 83

342 040100098 นาย พงศกร นาคกมล 83

343 040102200 นาย ศักดิ�สิทธิ� สิทธิกัน 83

344 040100341 นาย คณาศักดิ� วงศ์พิมสอน 83

345 040103206 นาย ปราโมทย์ ภูดวงจิตร 83

346 040103781 นาย ภัสกร เวียงดอนก่อ 83

347 040100653 นาย ณัฐวุฒิ ภูจําปา 83

348 040101408 นาย วรวัฒน์ อุทุมพิรัตน์ 83

349 040101683 นาย ชนาธิป ประหา 83

350 040101512 นาย ธนาวุฒิ เอิบแจ้ง 83

351 040101739 นาย คิมหันต์ ถุนพุทธดม 83

352 040101091 นาย นวพล เกษมสานต์ 83

353 040100503 นาย จิตติพงษ์ อุผา 83

354 040102707 นาย ชิงชัย โนนคํา 83

355 040101937 นาย ธนวัฒน์ ไตรยางค์ 83

356 040103664 นาย สุรศักดิ� โนรีรัตน์ 83

357 040102612 นาย ณัฐณภัทร ไชยมาตย์ 83

358 040100009 นาย พิรวิทย์ มีขุนทอง 83

359 040101334 นาย เชิดวุธ อาจวิชัย 83

360 040102397 นาย สุรวุฒิ สุวรรณมาลี 83
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361 040100919 นาย ณัฐพล หาไชย 83

362 040101300 นาย ศิลาการย์ ศักดิ�สุธัญญ์ 83

363 040101876 นาย ธนาวุฒิ สอนหาจักร์ 83

364 040102960 นาย ทศพล ฤกษ์ใหญ่ 83

365 040103530 นาย จตุรงค์ ถุงเกตุแก้ว 83

366 040103013 นาย ธีรเดช เมืองโคตร 83

367 040103564 นาย ขจรวิทย์ หมื�นแก้ง 83

368 040103550 นาย วัชรพล กกกลาง 83

369 040100540 นาย จิตรกร เนื�อนาจันทร์ 83

370 040103820 นาย จักรพงศ์ บรรดาศักดิ� 83

371 040100426 นาย อัษฎาวุธ พุทธวงค์ 82

372 040102088 นาย นฤพล เมืองโคตร 82

373 040101019 นาย วุฒิชัย ดาปี 82

374 040103125 นาย นพเก้า ไชยประเสริฐ 82

375 040102854 นาย พิริยพงษ์ พิเมย 82

376 040102029 นาย พัฒนศักดิ� บังลาด 82

377 040103121 นาย จักรกฤษ ไชยศรี 82

378 040101631 นาย สุทิวัส ช่อรักษ์ 82

379 040103590 นาย วิศวะ ภูเขาเขียว 82

380 040100704 นาย รัชกาล ญาณพิพัฒน์ 82

381 040101907 นาย คมกริช มาตย์นอก 82

382 040101435 นาย พงษ์สิทธิ� แสนพรหม 82

383 040101686 นาย พจน์วัฒน์ พลเยี�ยม 82

384 040101298 นาย เฉลิมพร สุแก้ว 82

385 040101106 นาย สรกฤช นนทโคตร 82

386 040100526 นาย วงศกร อุปลา 82

387 040104291 นาย ทยากร รัตนแสง 82

388 040104154 นาย สุพัฒน์ โภคานิตย์ 82

389 040100376 นาย ศิวนนท์ ธนรัตน์ไพศาล 82

390 040101932 นาย รังสรรค์ แก่นนาคํา 82
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391 040101389 นาย เนติพงศ วิริยะ 82

392 040101315 นาย สุกฤษฎิ� อ่อนแพง 82

393 040101192 นาย ศิวกร อนันต์เอื�อ 82

394 040103557 นาย วัชรากร คําสระคู 82

395 040100229 นาย จตุรภัทร สืบสาย 82

396 040101769 นาย ศุภชัย อัตโน 82

397 040102663 นาย ศุภฉัตร์ แสวงแก้ว 82

398 040102626 นาย ณัชพล สุทธิบริบาล 82

399 040102565 นาย วิชาญ ผันเรืองศรี 82

400 040102121 นาย จักรกฤษณ์ สายคํา 82

401 040101723 นาย เจนณรงค์ วังเหนือ 82

402 040101480 นาย เอนก เนติวัชราจารย์ 82

403 040101655 นาย ฤทธิพงษ์ วังคะฮาด 82

404 040100823 นาย วรวุฒิ ศรีแก้ว 82

405 040102860 นาย ณัฐพล คําเสนา 82

406 040103765 นาย ธนูศิลป์ ศรีมุงคุณ 82

407 040101128 นาย ธนกร บรรลุสันต์ 81

408 040102759 นาย กีรติยศ ดงแสนสุข 81

409 040102274 นาย ภาคภูมิ ปาจรียานนท์ 81

410 040101372 นาย พนัสพงษ์ ไชยเอนก 81

411 040100800 นาย รัฐพล ศรีบุญมา 81

412 040102760 นาย จารึก ปัญจรัก 81

413 040101938 นาย อําพล สายรัตน์ 81

414 040103170 นาย ณัฐกรณ์ สังข์เกิด 81

415 040100565 นาย พิชิตชัย จงภักดี 81

416 040101074 นาย กิตติศักดิ� แข็งแรง 81

417 040101691 นาย สุรัติ สัตบุตร 81

418 040101258 นาย กฤษดา ไสวดี 81

419 040101735 นาย เจษฎา นาคํา 81

420 040102629 นาย ณัฐวุฒิ พงษ์เชื�อ 81
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421 040100417 นาย เอกพันธ์ เข็มจันทร์ 81

422 040101934 นาย ธันวา พูลสง่า 81

423 040102566 นาย ธนวัฒน์ อาจคําพันธ์ 81

424 040102610 นาย อัษฎายุทธ แทนไธสง 81

425 040103875 นาย อรรจน์ ภูเก้าแก้ว 81

426 040101461 นาย พีรพัฒน์ ประเสริฐสังข์ 81

427 040100230 นาย ธนกฤต มาพล 81

428 040100643 นาย นภดล อารยะรังษี 81

429 040100163 นาย นฤเบศ นรสาร 81

430 040100152 นาย ธนวัฒน์ บุญประสงค์ 81

431 040103347 นาย ปริวัตร กาญบุตร 81

432 040101732 นาย พีรเชษฐ์ ไชยดี 81

433 040103680 นาย อนุชา ไชยขันธ์ 81

434 040100824 นาย พงษ์ศักดิ� นาใจดี 81

435 040101741 นาย มงคล แสนบุญยัง 81

436 040101942 นาย ศรัณย์ชัย พูลสวัสดิ� 81

437 040101772 นาย ธรรมรัตน์ นิ�มเวไนย์ 81

438 040101936 นาย คูณอนันต์ ชูวงศ์ 81

439 040100329 นาย ฐาปกรณ์ สมบัติกําไร 81

440 040100129 นาย ศุภวัฒน์ ราชาเดช 81

441 040100877 นาย นัฐพงศ์ ธรรมกุล 81

442 040104285 นาย วรพงศ์ คงสิมา 81

443 040103379 นาย ณัฐวุฒิ นรศักดิ� 81

444 040103305 นาย กฤษดา พันธะไชย 81

445 040101515 นาย อภิสิทธิ� สําราญใจ 81

446 040102207 นาย ภัทรวุฒิ อุธาดร 81

447 040102692 นาย กิตติคมน์ ไชยปัญหา 81

448 040103542 นาย ประกาศิต เส็งตากแดด 81

449 040102951 นาย ศุภณัฐ รัตน์ทิพย์ 81

450 040100757 นาย ประนัตพงษ์ วรรณพัฒน์ 81
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451 040102338 นาย นาย พีระวัฒน์ ไชยอินทร์ 81

452 040101810 นาย อรรถพล อวนศรีี 81

453 040102415 นาย เฉลิมวุฒิ สุรพล 81

454 040101291 นาย ชัชวาลย์ สุดชารี 81

455 040103618 นาย ศาสตราวุธ วังวงศ์ 81

456 040102236 นาย โชติพงษ์ วาลมนตรี 81

457 040103340 นาย จักรกฤษณ์ โลนุช 81

458 040100511 นาย ภานุวัฒน์ ทุ่งฝน 81

459 040103814 นาย ณัฐวุฒิ แพงสร้อย 81

460 040103743 นาย ธนากร เฉิดแผ้ว 81

461 040103941 นาย ชูเมกเกอร์ จิตจักร์ 81

462 040103669 นาย ธนเดช ธนฐากูร 81

463 040103191 นาย ณัฐวุฒิ จิตอํามาตย์ 81

464 040104210 นาย ประณต วิริบูลย์ 81

465 040103456 นาย พิทยา ขามอาราม 81

466 040103272 นาย กิตติภณ ดวงทา 81

467 040104250 นาย รัชนาท ศรีโพธิ� 80

468 040103132 นาย ศิวพล พุกพิลา 80

469 040103057 นาย จักรพงษ์ จอมคําสิงห์ 80

470 040102156 นาย กิตติชล คาดสนิท 80

471 040102645 นาย นราวิชญ์ นาโสก 80

472 040101253 นาย อานันทวัฒน์ นามติราช 80

473 040102192 นาย รังสรรค์ ธาตุวิสัย 80

474 040102099 นาย ศุภณัฐ ชูศรียิ�ง 80

475 040101797 นาย อัษฏาวุธ ทอดอาจ 80

476 040101444 ว่าที�ร้อยตรี ธีราวุฒิ นาคเสน 80

477 040100057 นาย ตรัยรัตน์ พรมสมบัติ 80

478 040103545 นาย ธีรเจต หินเธาว์ 80

479 040101022 นาย ชยากร พุททัศน์ 80

480 040102271 นาย ชัยกฤต วงษ์กันยา 80
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481 040102258 นาย วัชรพงษ์ พิมพ์จําปา 80

482 040100934 นาย พิพรรธ ลบพื�น 80

483 040101920 นาย จุลานนท์ ภูวิ�งวงค์ 80

484 040103716 นาย ธีระพงศ์ โททุมพล 80

485 040101577 นาย กนกศักดิ� ดวงหมื�น 80

486 040103137 นาย วรวิทย์ อุสาพรหม 80

487 040100117 นาย วิชัย ราศรี 80

488 040100545 นาย วุฒิพงศ์ ปิดตาทะนัง 80

489 040100386 นาย พิสิทธิ� ดีวงษา 80

490 040101729 นาย พงศธร ปานาเต 80

491 040100134 นาย กฤษณะ ประทุมรุ่ง 80

492 040100949 นาย ชิดชนก จันทเสน 80

493 040103336 นาย ภูรินทร์ โสดา 80

494 040103161 นาย พงศ์ศิริ นาหนองขาม 80

495 040102357 นาย กฤษฏากร สละ 80

496 040103355 นาย อภิเดช มงคลกุล 80

497 040100807 นาย กสิวัฒน์ ฆารเจริญ 80

498 040102855 นาย ศักดา จันทรบัติ 80

499 040103015 นาย อิทธิพล อ่อนสุระทุม 80

500 040104277 นาย ปณิธาน พื�นหัวสระ 80

501 040100468 นาย ณภัทร บุญรอดพานิช 80

502 040102802 นาย ธีระพงษ์ พิมวานันท์ 80

503 040100102 นาย นิยม บุญพรม 80

504 040102203 นาย นลธวัฒน์ เศษมาก 80

505 040104229 นาย เจริญศักดิ� ถวิลการ 80

506 040100584 นาย ปกครอง ยาสิงห์ทอง 80

507 040101782 นาย มนัส อาจคําไพร 80

508 040101746 นาย อรรถชัย สีผาบ 80

509 040100353 นาย วิษณุ จารย์คุณ 80

510 040101630 นาย คาวิน เหล่าทองสาร 80
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511 040103554 นาย อัมพร ปิลอง 80

512 040100988 นาย กิตติชัย ไพศุนย์ 80

513 040100496 นาย พุฒิพงศ์ เหง้าน้อย 80

514 040102323 นาย ณัฐพงษ์ เจียงภูเขียว 80

515 040103829 นาย รัชชานนท์ พรหมศิริ 80

516 040102817 นาย นครินทร์ เขียวสะอาด 80

517 040100458 นาย ภูมิศักดิ� อ่อนสุระทุม 80

518 040100273 นาย สัณฐิติ ดีรักษา 79

519 040104221 นาย จิราวุฒิ นาดอน 79

520 040103309 นาย ธนาวุฒิ วัฒนรุ่งเรืองสุข 79

521 040101722 นาย ณัฐพงษ์ ตู้คํามูล 79

522 040103805 นาย ปัฐวีย์ โมกันธ์ 79

523 040100593 นาย อภิชาติ หวานจิตร 79

524 040100932 นาย ปริญญา แก้วสีจันทร์ 79

525 040103732 นาย ธนนชัย ชาพลดอน 79

526 040102131 นาย ถิรพล คํามูล 79

527 040100339 นาย ชัยสวัสดิ� ประพันธ์ 79

528 040103399 นาย บุรินทร์ สุพร 79

529 040102018 นาย นิรัติศัย พุทธา 79

530 040100854 นาย ประชารัฐ ใจกว้าง 79

531 040103682 นาย ตวงสิทธิ� หมื�นสา 79

532 040102358 นาย อัจฉริยะ พินไธสง 79

533 040103182 นาย โชคทวี ภูจันทร์มา 79

534 040102204 นาย จักรพรรดิ� เผ่าบ้านฝาง 79

535 040101462 นาย อนุรักษ์ พรมสาย 79

536 040103720 นาย ธนวัฏฐ์ วุฒิสาร 79

537 040101793 นาย วายุ วงศ์ชัยงาม 79

538 040104283 นาย สันติภาพ หลวงแก้ว 79

539 040102067 นาย ธนะศักดิ� ระภักดี 79

540 040101751 นาย นรา พรหมมาแดง 79
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541 040102272 นาย พรสวรรค์ เรืองสิทธิ� 79

542 040103242 นาย ประวิทย์ สีพรมติ�ง 79

543 040104303 นาย วัชระ ผุยคําสิงห์ 79

544 040102171 นาย พรชัย อุสาหะพันธ์ 79

545 040103863 นาย นันทวัฒน์ โคตรพัฒน์ 79

546 040100679 นาย วีระศักดิ� พราหมฤทธิ� 79

547 040100852 นาย กฤตเมธ ไวโส 79

548 040102972 นาย อัษฎาวุฒิ ไทยสงคราม 79

549 040100219 นาย ณัฐนันท์ ตัญญะสิทธิ� 79

550 040100706 นาย กนกพล ศรีธาวิรัตน์ 79

551 040101753 นาย กีรติ ศรีละวัลย์ 79

552 040103593 นาย ณัฐพงษ์ วารีศรี 79

553 040102526 นาย อัมรินทร์ ผังดี 79

554 040103885 นาย โกวิท เณรสี 79

555 040100456 นาย วันชัย สุริฉาย 79

556 040102031 นาย ชยุตม์ ฮุมโฮม 79

557 040103331 นาย ฐิติกร มีแก้ว 79

558 040103300 นาย กัมปนาท พรมสาร 79

559 040103981 นาย พิฆเนศ แสงสะเดาะ 79

560 040100935 นาย อภิสิทธิ� นาที 79

561 040103366 นาย ณัฐวุฒิ สันนุมัติ 79

562 040101436 นาย วุฒานนท์ พินิจ 79

563 040102053 นาย มนัส ทฤษฎี 79

564 040102351 นาย ทีปกร ภูวันนา 79

565 040100309 นาย วิฑูรย์ เทพโยธา 79

566 040100697 นาย ภัทรศักดิ� บงหาร 79

567 040100411 นาย ทศพร มีบุตร 79

568 040104197 นาย ศุภกร พรมเมืองคุก 79

569 040102188 นาย ธนากร อัยวรรณ์ 78

570 040100895 นาย วุฒินันท์ เทือกสุข 78
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571 040100559 นาย เฉลิมชัย บุญใบ 78

572 040100686 นาย ธนวัฒน์ อัคแก้ว 78

573 040104027 นาย ภานุวัฒน์ วิใจคํา 78

574 040102431 นาย ณฤนนท์ น้อมหนู 78

575 040104214 นาย ศราวุธ อุดมทรัพย์ 78

576 040103010 นาย ฤทธิชัย เขียวแก้ว 78

577 040102265 นาย นธวัฒน์ อะทะโน 78

578 040100948 นาย ชัยวัฒน์ พันธ์สวัสดิ� 78

579 040100397 นาย สุทธิพงศ์ พลศรี 78

580 040101774 นาย พงศธร เปอร์ดี 78

581 040100472 นาย ณัฐพงษ์ เนตรเขียน 78

582 040101362 นาย ธนโชติ สีส่อง 78

583 040102429 นาย อานนท์ อุ่นชื�น 78

584 040101034 นาย ปริญญา พูลศิริ 78

585 040100324 นาย อดิศร นามโคตร 78

586 040100955 นาย จัตุพล จุติรักษ์ 78

587 040104228 นาย นพณัฐ สุพันธะ 78

588 040104267 นาย ปฏิภาณ กาบแก้ว 78

589 040101176 นาย พงศธร ทุนิจ 78

590 040104105 นาย พงษ์ศิริ ศรีหล่มสัก 78

591 040102427 นาย ศุภวัฒน์ จันทร์โสดา 78

592 040101332 นาย ปริวัฒน์ ภูดวงจิตร 78

593 040103979 นาย ไพโรจน์ ศุภสาร 78

594 040102677 นาย วทัญ�ู บุญเรือง 78

595 040102764 ส.ต. กิตติ โคตะวินนท์ 78

596 040101953 นาย ภานุพัฒน์ ชิลวงษ์ 78

597 040103897 นาย ปริวรรต บุตรพรม 78

598 040102851 นาย ปริญญา แววประเสริฐ 78

599 040101572 นาย กฤษณ์ ทิพรส 78

600 040100469 นาย วัชรพล สายอุดต๊ะ 78
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601 040100172 นาย ธนพล สวัสดิ�ทอง 78

602 040102899 นาย ธนากร แสงนาโก 78

603 040102616 นาย ศุภกิตติ� บุตชา 78

604 040101065 นาย นนท์ธวัช นิลเกษ 78

605 040101255 นาย ปฏิพัทธ์ โพธิ�พระทอง 78

606 040102482 นาย สิทธิกร พูลทอง 78

607 040102574 นาย จตุพร ช่องวารินทร์ 78

608 040101775 นาย ธนวัฒน์ ยอดพันธ์ 78

609 040101249 นาย ศตวรรษ อรุณไพร 78

610 040101809 นาย วัชระ ถิตย์ประไพ 78

611 040102345 นาย เดชาวุธ นัยวัฒน์ 78

612 040100739 นาย นัฐพงษ์ หนูพวก 78

613 040103808 นาย ภาณุพงศ์ วิชาผง 78

614 040103983 นาย วรวุฒิ บุดดีทน 78

615 040103264 นาย ทศพล เชื�อจีน 78

616 040101521 นาย พิทยา วรรณพราหมณ์ 78

617 040100250 นาย นนท์ธวัช ไชยพรม 78

618 040101897 นาย วสุรัตน์ ภูอังคะ 78

619 040102839 นาย วรุฒ บัวศรี 78

620 040103046 นาย ก่อเกียรติ นาถมทอง 78

621 040101845 นาย กิตติพงษ์ การภักดี 78

622 040101718 นาย ภูวดล ทิน่าน 78

623 040102938 นาย สหรัฐ ราชัย 78

624 040101062 นาย ชนม์เฉลิม จรูญวรรณ 78

625 040101465 นาย สว่าง หอมเย็น 78

626 040100070 นาย นริศ ทองเพชร 78

627 040102132 นาย วงศธร วังวงค์ 78

628 040104257 นาย สุรเกียรติ สุรวาทกุล 78

629 040101904 นาย จิรเวช บุตรวิชา 78

630 040101544 นาย ก่อกิจ ก้านดอกไม้ 78
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631 040100829 นาย เศรษฐกิจ ลีเลิศปัญญา 78

632 040101330 นาย กัสสปะ ภูชมศรี 78

633 040101919 นาย พงศธร จันทา 78

634 040102792 นาย อาริยะ พันธ์ศรี 78

635 040100076 นาย ปนวัฒน์ เทียนแก้ว 78

636 040102264 นาย อธิราช สมหวัง 78

637 040102921 นาย ธนิต อัฐนาค 77

638 040101288 นาย ศิรวิทย์ รัตนะเพชร 77

639 040101251 นาย นครินทร์ เกชิต 77

640 040103620 นาย จักรพงษ์ รัตนภักดี 77

641 040102703 นาย ภัทรวิชญ์ ภาสะฐิติ 77

642 040103059 นาย อลงกรณ์ รามฤทธิ� 77

643 040102661 นาย ยงยุทธ คําสงค์ 77

644 040101169 นาย นฤเบศร์ คําอู 77

645 040100435 นาย อาทิตย์ สุวรรณศรี 77

646 040101818 นาย พัฒนพงษ์ พลศรีดา 77

647 040104037 นาย จักรพงษ์ หงษาลึก 77

648 040103789 นาย วีระชน ภูครองหิน 77

649 040101104 นาย ธนากร ชละธาร 77

650 040104327 นาย คุณากร ผ่านสุวรรณ 77

651 040100370 นาย พงษ์กวี กอผจญ 77

652 040101984 นาย กุลธนิต ปามุทา 77

653 040101041 นาย เฑียรทอง มั�นคง 77

654 040100528 นาย เกษมสันต์ พรรณาสุระ 77

655 040102599 นาย อรชุน ศรีสุนนท์พันธ์ 77

656 040102967 นาย โชคชัย ชัยปัญหา 77

657 040102450 นาย กิตติกาญจน์ อัครวงษ์ 77

658 040101221 นาย วรรณรัตน์ เพชรสาคร 77

659 040100142 นาย พงศ์ระพี แสนจันทร์ 77

660 040101939 นาย ปิยวิทย์ เครือเนตร 77



ลําดับที� รหัสประจําตัวสอบ คํานําหน้า ชื�อ ชื�อสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ
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661 040101094 นาย ภาคิน ภูบุญอิ�ม 77

662 040101840 นาย ไกรวุฒิ ไชยรักษ์ 77

663 040102085 นาย ญาณาธร หาสีโน 77

664 040104294 นาย ศราวุธ คําดีบุญ 77

665 040103036 นาย ณัฐพงศ์ กัญญาจิตต์ 77

666 040101327 นาย สุวัฒน์ สุขวันดี 77

667 040100100 นาย ราเมศ ธรรมบุตร 77

668 040102998 นาย พงษ์ศักดิ�ดา ลาพิมพ์ 77

669 040102454 นาย กิตติคุณ เครือสูงเนิน 77

670 040102529 นาย ฤทธิชัย ศรีทัดจันทา 77

671 040101505 นาย ธนพล ราชวงษ์ 77

672 040103815 นาย กษิดิศ จันทร์เสละ 77

673 040103871 นาย จีรวัฒน์ โกนากัน 77

674 040101622 นาย นพคุณ พลชํานิ 77

675 040100678 นาย พงศ์ประพันธ์ ดวงประทุม 77

676 040103883 นาย ปรีชา ธะนะเฮือง 77

677 040100878 นาย ชยพัทธ์ สีหาเสนา 77

678 040104199 นาย ศุภากร อรรถโยโค 77

679 040101535 นาย ศราวุฒิ ยางงาม 77

680 040102097 นาย กิตติศักดิ� พรมแสน 77

681 040102003 นาย พีริยะนนท์ รานอก 77

682 040100783 นาย ภานุวัฒน์ ทําสุนา 77

683 040103374 นาย อดิศักดิ� วิชัยศร 77

684 040102782 นาย สรวิศ คําภิบาล 77

685 040103299 นาย อัศวนนท์ ดาระภา 77

686 040103817 นาย สกล ศรีนํ�าย้อย 77

687 040104141 นาย ศุวินัย สนิทวงศ์ชัย 77

688 040101584 นาย จักรพันธ์ ราชมณเฑียร 77

689 040100534 นาย ศรัณย์ภัทร์ ภูคงนํ�า 77

690 040100484 นาย สมเกียรติ ศรีพลแสน 77
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691 040101635 นาย เชี�ยวชาญ เชิงชาย 77

692 040104287 นาย ชาคริต หารปราบ 77

693 040101418 นาย จิตรดิลก สีอ้วน 77

694 040101301 นาย อภิเชษฐ์ นาเสถียร 77

695 040101843 นาย วินัย โสขํา 77

696 040103123 นาย กฤตยชญ์ เจริญรักษ์ 77

697 040100398 นาย กฤชมงคล ภิรมย์พันธ์ 77

698 040103438 นาย เรืองชัย วงหาฤทธิ� 77

699 040102242 นาย เลิศฌาน น้อยเมือง 77

700 040102725 นาย จิรานุวัฒน์ ศิริวรรณ์ 77

ตรวจแลว้ถูกตอ้ง

พลตาํรวจตรี                                                                                                                   

( ภทัราวธุ  เอ้ือมศศิธร )

ผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 4
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