
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

ประกาศต ารวจภูธรภาค ๗ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู ้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้า ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง            

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรอืเทียบเท่า เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.2560 

………………………………………. 
 

 ตามประกาศต ารวจภูธรภาค ๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ รับสมัครและคัดเลือก
บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า     
เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๒๐๐ อัตรา โดยได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๒๐ มกราคม 
พ.ศ.25๖๑ ประกาศรายช่ือผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบ/แถวสอบ และสถานที่
สอบข้อเขียนและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ โดยก าหนดสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.25๖๑ 
ตามสถานที่ที่ก าหนด นั้น   

บัดนี ้ การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดได้เสร็จส้ินลงแล้ว ปรากฏดังนี้ 
๑. มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามจ านวน 

ที่ระบุในประกาศรับสมัครต ารวจภูธรภาค ๗ ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.25๖๐ รวมจ านวน 
๔๐๐ คน 

๒. ให้ผู้มีรายช่ือทุกคนตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้  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 
หรือกรณีไม่มารายงานตัวตามที่ก าหนดจะตัดสิทธิในการรับรายงานตัวและเข้าทดสอบความเหมาะสม  
กับต าแหน่ง 

๒.๒ เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย    
การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์ ที่ก าหนดตามผนวก ข. ในข้อ ๓       
ท้ายประกาศนี้ 

๓. กรณีที่ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ในแต่ละขั้นตอนตามข้อ 2 
จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

๔. ส าหรับผู้ที่ เคยมีประ วัติ เกี่ ยวกับการกระท าความผิดคดีอาญาหรือความผิด             
ตามพระราชบัญญัติต่างๆ และมีผลคดีหรือผลค าพิพากษาของศาล ให้น าเอกสารมาแสดงและยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมตามข้อ 2.1 

อนึ่ง หาก... 
 
 



 
- ๒ - 

 
 

อน่ึง หากปรากฏภายหลังว่าผู้ มีรายช่ือในบัญชีผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เ ข้าทดสอบ      
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศน้ี มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่ง  หรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือก 
ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับคัดเลือก จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ
เป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ หรือหากได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจ (นักเรียนนายสิบต ารวจ) 
ไปแล้วจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยหน่วยต้นสังกัด 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๒  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 25๖๑ 

 

        พลต ารวจโท    
          (กิตติพงษ์  เงามุข) 

             ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๗   
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ผนวก ก. 
 หน้า ๑ ใน 3 หน้า 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค ๗  ลงวันที ่ ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๑ 

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

การยื่นหลักฐานเอกสาร 

เอกสารฉบับจริงและหลักฐานต่างๆ ที่ ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและ                  
ให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (รอบสอง) ต้องน ามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่  ดังน้ี 

1.  บัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมส าเนา  จ านวน ๓ ฉบับ 
2.  ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ทางราชการ    

ออกให้พร้อมส าเนา  จ านวน ๓ ฉบับ   
3.  ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้องมีข้อความ

ระบุการส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร พร้อมส าเนา  
จ านวน ๓ ฉบับ 

4.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมส าเนา  จ านวน ๓ ฉบับ และหาก
เป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่ส า เ ร็จก็ ได้           
จ านวน  ๓ ฉบับ 
  5.   หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล เป็นต้น พร้อมส าเนา  จ านวน ๓ ฉบับ 

6.  หนังสือรับรอง ตามผนวก ค. ท้ายประกาศน้ี  จ านวน ๑ ฉบับ (ให้เข้าระบบ
อินเตอร์เน็ตและส่ังพิมพ์แบบฟอร์ม) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับรอง  จ านวน ๑ ฉบับ  

7.  แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม     
ท้ายประกาศรับสมัคร) เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเอง ตามผนวก ง. ท้ายประกาศน้ี  จ านวน 1 ฉบับ 

8.  หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมส าเนา จ านวน ๓ ฉบับ  แยกเป็น 
8.๑  ทหารกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือส าคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับ      

สมุดประจ าตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.๘ 
8.๒  ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร             

ให้ใช้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.๔๓) 
ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก (อายุยังไม่ถึง 20 ปี ในปี พ.ศ. 2560 หรือที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก
ทางทหารในปี พ.ศ. 2562) ให้ใช้ใบส าคัญ (แบบ สด.๙)  ส่วนผู้ที่ครบเกณฑ์จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก
ทางทหาร  ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 หรือผู้ที่ได้ใช้สิทธิผ่อนผันแล้ว หรืออยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับ
การตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร ไม่รับสมัครสอบ 

8.๓  ผู้ส าเร็จ… 
 



 
ผนวก ก. 

 หน้า ๒ ใน 3 หน้า 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค ๗  ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๑ 

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

8.๓  ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที ่ ๓ ขึ ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ ่ง    

อย่างใดดังต่อไปนี้ 

1) หนั ง สือส า คัญ (แบบ สด. ๘) ที่ ใ ช้ประกอบกับสมุดประจ าตั ว           

ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือ 

2) หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้ส าเร็จการฝึก         

วิชาทหาร ช้ันปีที่  ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการและ                       

เลขเคร่ืองหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือส าคัญนั้นแล้ว 

ในกรณีหนังสือประจ าตัวแสดงวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีหลักฐานประทับ               

วันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการ และเลขเคร่ืองหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑               

ให้มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการน าปลดเป็นกองหนุน                    

ประเภทที่ ๑ เป็นผู้รับรองว่าอยู่ระหว่างด าเนินการน าปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดง    

ควบคู่กัน 

หลักฐานตามข้อ 1 – 5 และข้อ 8 (8.1 – 8.3) ต้องน าหลักฐานฉบับจริงไปแสดง           

ให้ครบถ้วน ทั้งน้ี ส าเนาหลักฐานทุกฉบับที่น ามายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า 

“ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือช่ือไว้ ส าหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่  

จะไม่รับผิดชอบ   

ส าหรับหลักฐานทุกฉบับที่ ผู้ส มัครยื่นไว้กั บเจ้าหน้าที่  ถือเ ป็นเอกสิทธิของ        

ต ารวจภูธรภาค ๗ ที่จะด าเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร 

  ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่น าหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดหรือ       

ยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

  ก าหนดการยื่นหลักฐานเพ่ิมเติม ตามที่ระบุข้างต้นในผนวกน้ี จะประกาศพร้อมกับ                    

การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ผู้สมัครสอบ… 

 
 
 



ผนวก ก. 
 หน้า 3 ใน 3 หน้า 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค ๗  ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๑ 

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

ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป    
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง พร้อมทั้งยื่นและ        
แสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครสอบไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้ได้รับคัดเลือก     
หรือผู้ไดรั้บคัดเลือกส ารอง แล้วแต่กรณี และหากมีการตรวจพบว่ามีการน าเอกสารปลอมมายื่นต่อเจ้าหน้าที่          
จะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

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

 ตรวจแล้วถูกต้อง 

                พล.ต.ต. 
                ( อัคราเดช  พิมลศรี ) 

                                                    ผบก.ศฝร.ภ.๗/รองประธาน 
                                            อนุกรรมการอ านวยการคุมสอบคัดเลือก  
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ผนวก ข. 

 หน้า ๑ ใน ๒ หน้า 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค ๗  ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 256๑ 

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

๑. ก าหนดการรายงานตัว 
 สถานที่รับรายงานตัว  ให้ผู้มีรายช่ือแนบท้ายประกาศต ารวจภูธรภาค ๗ ฉบับลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ มารายงานตัว ในวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ต ารวจภูธรภาค ๗ ช้ัน ๒ ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จว.นครปฐม ตามวันเวลา และสถานที่       
ที่ก าหนด โดยแบ่งรับรายงานตัว ๒ วัน ดังนี้ 
  ๑.๑ วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
    - ผู้สอบผ่านข้อเขียนตั้งแต่ล าดับที่ ๑ - ๒๐๐  
  ๑.๒ วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
    - ผู้สอบผ่านข้อเขียนตั้งแต่ล าดับที่ ๒๐๑ - ๔๐๐ 
  โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งให้มารายงานตัว       
ต่อเจ้าหน้าที่ โดยจะเรียกรายงานตัวตามล าดับแต่ละวันในเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไปจนเสร็จส้ิน        
ในแต่ละวัน  
หมายเหตุ 
- การแต่งกาย  สวมเส้ือเช้ิตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาว (ห้ามกางเกงยีนส์) และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้น 
- สิ่งที่ต้องเตรียม บัตรประจ าตัวสอบ, บัตรประจ าตัวประชาชน 
๒. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  (วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร, ว่ายน้ า, ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ, วิ่ง ๕๐ 
เมตร) 
   - ว่ิง ๑,๐๐๐ เมตร   วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
   - ว่ายน้ า, ยืนกระโดดไกล, ว่ิงเก็บของ, ว่ิง ๕๐ เมตร  วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
  ๒.๑ สถานที่วิ่ง    สนามกีฬาจังหวัดนครปฐม (สนามจันทร์) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง           
จว.นครปฐม โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ให้มารายงานตัว
เพื่อทดสอบว่ิง ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในเวลา ๐๗.๐๐ น. โดยจะเรียกรายงานตัวในเวลา 
๐๗.๓๐ น. และเร่ิมสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนเสร็จส้ิน 
หมายเหตุ  
- การแต่งกาย  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสื้อยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา 
- สิ่งที่ต้องเตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน  
  ๒.๒ สถานที่ว่ายน้ า, ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ, วิ่ง ๕๐ เมตร  สระว่ายน้ าเทศบาลนคร
นครปฐม และบริเวณสนามกีฬาจังหวัดนครปฐม (สนามจันทร์) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จว.นครปฐม 
โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ให้มารายงานตัวเพื่อทดสอบ  
ว่ายน้ า, ยืนกระโดดไกล, ว่ิงเก็บของ, ว่ิง ๕๐ เมตร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในเวลา 
๐๗.๐๐ น. โดยจะเรียกรายงานตัวในเวลา ๐๗.๓๐ น. และเร่ิมสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป         
จนเสร็จส้ินผู้มีสิทธิเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายคนสุดท้าย 
 

หมายเหตุ... 
 



 
 

ผนวก ข. 
 หน้า ๒ ใน ๓ หน้า 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค ๗  ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 256๑ 

-------------------------------------------- 
 
หมายเหตุ  
- การแต่งกาย  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกายสวมชุดว่ายน้ าสากลเท่านั้น 
- สิ่งที่ต้องเตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓. การทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ทดสอบสุขภาพจิต, ตรวจร่างกาย, สอบสัมภาษณ์) 
  ๓.๑ สถานที่ทดสอบสุขภาพจิต ห้องประชุมต ารวจภูธรภาค ๗ ช้ัน ๒ ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์      
อ.เมือง จว.นครปฐม ให้ผู้มีรายช่ือสอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
ล าดับที่ ๑ - ๔๐๐ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิตในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑         
เวลา ๐๗.๓๐ น. 
หมายเหตุ  
- การแต่งกาย  สวมเส้ือเช้ิตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาว (ห้ามกางเกงยีนส์) และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้น 
- สิ่งที่ต้องเตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ, บัตรประจ าตัวประชาชน, ปากกา, ดินสอ และยางลบ 
  ๓.๒ สถานที่ตรวจร่างกาย  ห้องประชุมชินวัตร อาคารอ านวยการช้ัน ๕ โดยรายงานตัว        
ณ ดาดฟ้าตึกอ านวยการ ช้ัน ๖ โรงพยาบาลต ารวจ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร            
โดยคณะแพทย์จาก โรงพยาบาลต ารวจ ให้ผู้มีรายช่ือสอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสม
กับต าแหน่ง ล าดับที่ ๑ - ๔๐๐ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. 
หมายเหตุ  
- การแต่งกาย ให้สวมเส้ือยืดคอกลมแขนส้ัน กางเกงขาส้ัน 
- สิ่งที่ต้องเตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ให้น าอุจจาระใส่ตลับที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่แล้ว (ให้เก็บอุจจาระขนาดประมาณ ปลายนิ้วก้อย) 
พร้อมติดป้ายเขียนช่ือ-สกุล และล าดับที่สอบได้ให้ชัดเจน น าส่งโรงพยาบาลต ารวจ ในวันตรวจร่างกาย  
โดยในการตรวจร่างกายไม่ต้องงดอาหารและน้ า 
- โรงพยาบาลต ารวจก าหนดค่าตรวจร่างกาย คนละ ๑,๖๒๐ บาท 
***ห้ามน าสิ่งของที่มีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด ติดตัวมาในวันเข้ารับการรายงานตัวแล ะ        
ในข้ันตอนต่าง ๆ ควรฝากญาติไว้ หากมีการสูญหายทางเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๓.๓ สถานที่สอบสัมภาษณ์  ห้องประชุมต ารวจภูธรภาค ๗ ช้ัน ๒ ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง 
จว.นครปฐม ให้ผู้มีรายช่ือสอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ล าดับที่ ๑ - 
๔๐๐  ไปรายงานตัว ในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.  
 

หมายเหตุ...  
 
 
 



 
 

ผนวก ข. 
 หน้า ๓ ใน ๓ หน้า 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค ๗  ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๑ 

-------------------------------------------- 
 
หมายเหตุ  
- การแต่งกาย  สวมเส้ือเช้ิตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขาวยาว (ห้ามกางเกงยีนส์) และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้น 
- สิ่งที่ต้องเตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน 
 
 ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร, ว่ายน้ า, ยืนกระโดดไกล, 
วิ่งเก็บของ, วิ่ง ๕๐ เมตร), การทดสอบสุขภาพจิต, การตรวจร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์ เป็นไป
ตาม ผนวก จ.ท้ายประกาศน้ี 
 
 
 

 ตรวจแล้วถูกต้อง 

              พล.ต.ต. 
           ( อัคราเดช  พิมลศรี ) 

                                                      ผบก.ศฝร.ภ.๗/รองประธาน 
                                               อนุกรรมการอ านวยการคุมสอบคัดเลือก  
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ผนวก ค. 
แบบหนังสือรับรอง 

 

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

วันที่............เดือน.........................พ.ศ................ 

 
  ข้าพเจ้า...........................................................................................................................
ต าแหน่ง................................................................สังกัด....................................................................
เกี่ยวข้องเป็น............................................................................................................................................
กับผู้สมัคร  ขอรับรองว่าผู้สมัครช่ือ............................................................................................................
รหัสประจ าตัวสอบ...........................................................................ซึ่งสมัคร คัดเลือกเข้ารับราชการ                
เป็นข้าราชการต ารวจ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ  ตามประกาศต ารวจภูธรภาค ๗ เป็นผู้      
มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงในทางเส่ือมเสีย และขอรับรองว่าผู้สมัครสอบมีวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัครทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่     
ของรัฐ (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว  
 
     (ลงช่ือ)..........................................................ผู้รับรอง 
      (.....................................................) 
     ต าแหน่ง........................................................ 
 
 
หมายเหตุ  ๑.  ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการประจ าการ มียศตั้งแต่ร้อยต ารวจเอก ร้อยเอก 
                   เรือเอก เรืออากาศเอก ขึ้นไป ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการ  
      พลเรือนประเภททั่วไป ระดับช านาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการระดับ  
                ช านาญการขึ้นไปประเภทอ านวยการหรือประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป และต้อง 
                 รับผิดชอบข้อความที่ตนรับรองนั้นทุกประการ 
              ๒.  ที่อยู่ของผู้รับรองที่สามารถติดต่อได้ 
  บ้านเลขที่......................หมู่.............ถนน...........................ตรอก/ซอย............................. 
  ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต..................................................... ... 
  จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์......................โทร. ............................................. 

 ๓. ให้สั ่งพิมพ์ในระบบอินเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี ้ และให้ผู้  
รับรองเขียนด้วยลายมือของตนเอง 

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

 

 
 

 



 
 

 

ผนวก  ง. 
 
 

      แบบบันทึกข้อมูลบคุคล 

รหัสประจ าตัวสอบ.............................................. 
     เลขประจ าตัวประชาชน   

ข้อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชา ชีพหรือเทียบเ ท่า  
เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2560 

 

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

เขียนที่............................................. 
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ.................... 

เรียน  ผู้ด าเนินการคัดเลือก 
ตามที่ ข้าพเจ้าได้ยื่นใบสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ เพื่อบรรจุ                  

เป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ และข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ            
และพื้นฐานความรู้ของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ช่ือตัว..........................................................ช่ือสกุล.................................................... 
(หากเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล  ให้น าหลักฐานมาประกอบ) 
       ช่ือ – สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................... 
  ๒.  ช่ือเล่น  ช่ือที่เคยใช้อยู่ก่อนเปล่ียน (ถ้ามี)................................................................... 
  ๓.  สัญชาติปัจจุบัน..........................................สัญชาติเมื่อเกดิ......................................... 
ศาสนา............................................. 

๔.  สมัครสอบหลักสูตร/ต าแหน่ง..................................................................................... 
  ๕.  หลักฐานทางทหาร...................................................................................................... 
  ๖.  ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่.............หมู่ที่...............ถนน..................................... 
ตรอก/ซอย...................................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต.......................... ........... 
จังหวัด...................................โทรศัพท์................................................. 
      ภูมิล าเนาที่อาศัยในปัจจุบันเลขที่..........หมู่ที.่.............ถนน......................................... 
ตรอก/ซอย.................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด.................................โทรศัพท์.......................................................................................................... 
หมายเหตุ  ๑.  ให้กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง  ในช่องที่ประสงค์ไม่กรอกข้อมูลให้ขีดเคร่ืองหมาย ( - ) 
     ๒.  ในช่องที่ถามว่า เคยหรือไม่เคย  ให้กรอกข้อความว่า “เคย” หรือ “ไม่เคย 
 
 
 
 

๑.  ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อมลู 
     ประกอบใบสมคัรด้วยลายมือ 
     ของตนเองและลงลายมือชื่อ         
     ต่อหน้าเจ้าหน้าที ่
๒. ก่อนยื่นข้อมลูใบสมคัรจะต้อง                

ตรวจสอบหลกัฐานต่าง ๆ            
ให้ครบถ้วน และถกูต้อง 
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๗.  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ซึ่งได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมนี้       
รวม....................ฉบับ  คือ 

         ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการของบิดามารดาและ
ภรรยา 

         ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 

  ๘.  -  บิดา  (ผู้ให้ก าเนิด) 
       ช่ือเต็ม...............................................ช่ือสกุล......................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม 
ช่ือเดิม (ถ้ามี)  ...............................................................อาชีพ................................................................. 
ต าแหน่ง.................................................สถานที่ท างาน............................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน........................................................................................โทรศัพท์.......................................... 
เช้ือชาติ...................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่………………………..…………ผลคดี.................................................................. 
       -  มารดา  (ผู้ให้ก าเนิด) 
       ช่ือเต็ม.......................................ช่ือสกุล...............................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม 
ช่ือเดิม (ถ้ามี)  ................................................................อาชีพ................................................................... 
ต าแหน่ง....................................................สถานที่ท างาน............................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน........................................................................................โทรศัพท์.......................................... 
เช้ือชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………………ผลคดี................................................................. 
       -  ภรรยาหรือสามี 
       ช่ือเต็ม......................................ช่ือเดิม (ถ้ามี)............................................................. 
ช่ือสกุลเดิม  ............................................................ชื่อสกุลปัจจุบัน........................................................... 
วัน  เดือน  ปีเกิด..................................................ที่เกิด............................................................................. 
เช้ือชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน................................ 
อาชีพ................................................................ต าแหน่ง.............................................................................
สถานที่ท างาน............................................................ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่…………...…………………………ผลคดี................................................................. 
จังหวัดที่สมรส............................................................................................................................................. 
การสมรสคร้ังก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่าย....................................................................................... 
หย่า  เลิกร้าง............................................................................................................................................... 
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๙.  ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ 
       -  พี่น้องร่วม – มารดา 
       (๑)  ช่ือ................................................ช่ือสกุล.....................................เกี่ยวข้องเป็น
...............................อาชีพ.................................ต าแหน่ง............................................................................ 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ.....................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน............................................................................................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา...................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 
       (๒)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................ 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี................................................................ 
       (3)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี................................................................ 
       (4)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี................................................................ 
       (5)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี................................................................ 
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       -  ญาติ  (พี่น้องของบิดาและมารดา) 

       (1)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี................................................................ 

       (๒)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี............................................................... 

       (3)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................ 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี................................................................ 

       (4)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี................................................................ 

       (5)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี................................................................ 
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๑๐.  บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่             
ผู้รับรอง  ญาติ  ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง) 
       (๑)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.....................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง............................................................................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
       (๒)  ช่ือ...................................ช่ือสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น
........................อาชีพ..............................................ต าแหน่ง...................................................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
       (๓)  ช่ือ...................................ช่ือสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น
........................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)  แขนงพิเศษอื่น ๆ  ........................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๒.  ปัจจุบันประกอบอาชีพ....................................ต าแหน่ง........................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
ถนน......................................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต........................................... 
จังหวัด......................................................โทรศัพท์..................................................................................... 
และได้รับเงินเดือน ..............................................................................................................................บาท   
ใครเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา............................................................................................................... 

๑๓.  ประกอบการงานอื่นๆ  ............................................................................................ 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
ถนน..................................ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด................................................โทรศัพท์...................................รายได้ (ถ้ามี)................................... 
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๑๔.  ประวัติการรับราชการ หรือการท างานทีผ่่านมา (ถ้าเคยรับราชการ หรือท างาน
มาแล้ว หลายแห่ง  ให้ระบุทุกแห่งตามล าดับก่อนหลัง) 
         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม.................................................................................... 
ชนิดของงาน..........................................................เงินเดือน........................................................................ 
วัน  เดือน  ปีที่เข้ารับราชการหรืองานที่ท า................................................................................................. 
ช่ือผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง...................................................................................................................... 
เหตุที่ออก.................................................................................................................................................... 
  ๑๕.  ความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษ....................................................................... 
.............................................................................................................................................................. ...... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๖.  ถ้าท างานในส านักงานอื่นนอกจากงานราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด ในทางงาน 
อย่างใดหรือไม่.............................................................กี่คร้ัง........................................................................ 
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร................................................................. 
...................................................................................................................................... ............................. 
............................................................................................................... ..................................................... 
  ๑๗.  ถ้ารับราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการหรือไม่............................กี่คร้ัง...........................เมื่อใด............................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร............................................................................................................................ 
  ๑๘.  เคยถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระท าผิดอาญาหรือไม่....................กี่คร้ัง................. 
เร่ืองอะไร........................................................................เมื่อใด.................................... ............................... 
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร............................................................................................................................. 
(ถ้าหากได้รับการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษหรือโทษอย่างอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอ านาจศาล        
ก็ให้ระบุได้ด้วย) 
  ๑๙.  เคยถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายหรือไม่............................. 
เมื่อใด.......................................................................................................................................................... 
เหตุใดจึงไม่ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย.................................................................................................... 
  ๒๐.  เคยต้องค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่.................................................................... 
เมื่อใด....................................................พ้นคดแีล้วหรือยัง............................................................................ 
ถ้าพ้นแล้วเมื่อใด............................................................................................................ ................................ 
  ๒๑.  เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม่.....................................กี่เร่ือง................................. 
เร่ืองอะไร........................................................................เมื่อใด.................................... ................................. 
ศาลพิพากษาอย่างไร..................................................................................................................................... 
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๒๒.  เป็นหรือเคยเป็นหนี้สินผู้ใดจนได้ช่ือว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่....................... 
..................................................................................................................................................... 
  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่.................................................. 
ถ้าเคยประเภทใด.......................................................................................................................................... 
  ๒๔.  เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกในองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบ้างหรือไม่
............สถานที่ตั้ง.......................................................................................................................................... 
ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรนั้นหรือไม่  เมื่อใด  เพราะเหตุใด................................................... 
.............................................................................................................................................................. ........ 
  ๒๕.  เป็นหรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองใดหรือไม่................................ชื่อพรรคการเมือง........................................... 
สถานที่ตั้ง................................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้ เ ป็นความจริงทุกประการและ              
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 
 
 
      (ลงช่ือ)  ....................................................ผู้สมัคร 
                 (.................................................) 

 
ค าเตือน 

  ๑)  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
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 
 

 

 

 

 

 



ผนวก  จ. 
 หน้า ๑  ใน  ๓  หน้า 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค ๗  ลงวันที ่ ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๑ 

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

๑.  ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
     ๑.1  การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการว่ายน้ า  ดังน้ี 
          ๑.1.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัว
ประชาชน โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและ
ตัวอักษรเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ 

๑.๑.๒  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกายชุดว่ายน้ าสากล 
      ๑.1.๓  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบรายใด จับลู่ เกาะลู่ สาวลู่ ว่ายข้ามลู่             
หรือให้ผู้อื่นช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุงตัว ดันหรือดึง หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่าน                   
การทดสอบในกรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายอื่นให้ความช่วยเหลือตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่าน        
การทดสอบเช่นเดียวกัน 
      ๑.1.๔  กรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ า โยนทุ่นหรือห่วงยาง
หรือวัสดุอืน่ให้แล้วผู้เข้าทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดที่เป็นอาการท านองเดียวกัน หรือมีการลงไป
ช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ า จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
      ๑.1.๕  ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่ก าหนด           
ใน ผนวก ฉ. ท้ายประกาศต ารวจภูธรภาค ๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑.2  ทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการวิ่ง ดังน้ี 
    ๑.๒.๑ ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน 
โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร                
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาต         
ให้เข้าสอบ 

๑.๒.๒  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เส้ือยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา 
๑.2.๓ ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบ จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใด               

ที่เป็นอาการ ท านองเดียวกันนี้กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเส้นทางหรือลัดเส้นทาง
ตามที่ก าหนดให้ทดสอบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

๑.2.๔  กรณีที่ ผู้เข้าทดสอบรายใดให้ความช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุง ดัน หรือดึง      
แก่ผู้เข้าทดสอบด้วยกัน จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 

๑.2.๕ ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่ก าหนดใน ผนวก ฉ. 
ท้ายประกาศท้ายประกาศต ารวจภูธรภาค ๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑.3   การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของและการวิ่ง (ระยะสั้น)  
ดังน้ี 

 
๑.3.1 ในวันทดสอบ… 

 
 



ผนวก  จ. 
 หน้า ๒  ใน  ๓ หน้า 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค ๗  ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๑ 

-------------------------------------------- 
 
       ๑.3.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัว

ประชาชน โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรู ปถ่าย
และตัวอักษรเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่
อนุญาตให้เข้าสอบ 

๑.3.2  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เส้ือยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา 

๑.3.3  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ต้องปฏิบัติตามที่คณะอนุกรรมการหรือ

เจ้าหน้าที่ก าหนดในทุกขั้นตอน และหากไม่เข้าทดสอบตามล าดับที่ก าหนดจะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่าน       

การทดสอบ 

๑.3.4  กรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายใด จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใดที่เป็นอาการท านองเดียวกัน

นี้กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าทดสอบด้วยกัน หรือมีกรณีเปล่ียนตัวกันเข้าทดสอบ

แทนกันจะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 

๑.3.5  ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ รวมทั้งเกณฑ์การตัดสินเป็นไป    

ตามที่ก าหนดใน ผนวก ฉ. ท้ายประกาศต ารวจภูธรภาค ๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ๑.3.6  ผู้เข้าทดสอบตามข้อ ๑.3 จะต้องเข้าทดสอบให้ครบทั้ง 3 ประเภท หากเข้า

ทดสอบไม่ครบจะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

๒. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 

๒.1 ในวันตรวจร่างกาย ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน              

โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร         

เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาต          

ให้เข้าสอบ 

๒.2 การแต่งกายและการเตรียมส่ิงของที่เกี่ยวข้องในวันตรวจร่างกายให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

๒.3 ในขั้นตอนการเข้ารับการตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต ห้าม น า โทรศัพท์มือถือ       

หรือเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไปเด็ดขาด หากตรวจพบทางคณะกรรมการแพทย์ 

โรงพยาบาลต ารวจ จะพิจารณาตัดสิทธิในการเข้ารับตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต 

๒.4 ให้ไปเข้ารับการตรวจร่างกายตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในประกาศรายช่ือ

ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ประกาศผลสอบข้อเขียน) 

 

๒.๕ กรณี... 

 



 

ผนวก  จ. 
 หน้า ๓  ใน  ๓ หน้า 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค ๗  ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๑ 

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

๒.5 กรณีที่ เคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคในผนวก ก.และ ข.        

ท้ายประกาศต ารวจภูธรภาค ๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ มาก่อนและหายเป็นปกติแล้ว 

ให้น าเอกสารหลักฐานประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติดังกล่าวมาก่อนวัน

เข้าตรวจร่างกาย แล้วน ามายื่นในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพื่อให้ผลการวินิจฉัยการตรวจโรคหรือ

อาการตามที่ก าหนดเป็นไปโดยถูกต้อง และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบ 

๓. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์ 
๓.1  ในวันสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบ คู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน  

โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร                
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาต         
ให้เข้าสอบ 

๓.2  การแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายสุภาพ โดยให้สวมเส้ือเช้ิตแขนยาว กางเกง      
ขายาว (ห้ามกางเกงยีนส์)  และสวมรองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น 

๓.3  ต้องมาเตรียมพร้อมในการเข้าสอบ ตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยเคร่งครัด 
๓.4  กรณีบัตรประจ าตัวประชาชนสูญหายให้รีบติดต่อกองอ านวยการการสอบสัมภาษณ์              

ก่อนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าคร่ึงช่ัวโมง เพื่อพิจารณาการให้สิทธิหรือตัดสิทธิในการเข้าสอบ
สัมภาษณ์ แล้วแต่กรณี 

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

                                                   
 ตรวจแล้วถูกต้อง 

             พล.ต.ต. 
            ( อัคราเดช  พิมลศรี ) 

                                                       ผบก.ศฝร.ภ.๗/รองประธาน 
                                               อนุกรรมการอ านวยการคุมสอบคัดเลือก  

 
 



องค์พระปฐมเจดีย์ 

มาจาก กทม. 

ม.ศิลปากร 

รพ.กรุงเทพสนาม
จนัทร์ 

ศฝร.ภ.7 

วดัเสหา 

มาจาก สพุรรณบรีุ 

มาจาก ราชบรีุ 

ทางเข้าสถานท่ีสอบ 
วิง่และวา่ยน า้ 

พระราชวงั
สนามจนัทร์  

แยกมาลัยแมน>> 



ล าดับที่ รหสัประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ

1 070100308 นาย ธีรพงษ์ ผิวเผือด 106

2 070100574 นาย พิชญตุม์ ปพฒัน์เตชานนท์ 106

3 070101527 นาย นที หนุสงูเนิน 106

4 070101408 นาย จิรพทัธ์ สงวนให้ 103

5 070100956 นาย พฒันพงษ์ เพียรธรรม 101

6 070100773 นาย รัฐกานต์ วฒันพานิช 101

7 070100789 นาย ศวิวงศ์ สริิวชัรโรจน์ 100

8 070101643 นาย บรรพต กงเก๊อะ 100

9 070101174 นาย สริิภทัร์ บญุสง่ 99

10 070101082 นาย สธุนพนัธุ์ พว่งลาโภ 99

11 070101788 นาย เฉลมิศกัดิ์ เเสงประเสริฐ 98

12 070100798 นาย บรัุสกร เถลงิศกัดาเดช 98

13 070100633 นาย กษิดศิ ส าลจิีต 97

14 070100418 นาย จิรพงศ์ เหลอืงวฒันวไิล 97

15 070101570 นาย พชัรพล จนัทร์อินทร์ 97

16 070100181 สบิตรี กิตตศิกัดิ์ สายใจ 96

17 070100092 นาย สมรักษ์ ท้วมสขุ 96

18 070100145 นาย สนัตริาษฎร์ ส าเริศรัมย์ 95

19 070100047 นาย บรรพบรุุษ น้อยนพ 95

20 070100518 นาย ชยัรัตน์ กาญจนเกิดผล 95

21 070100432 นาย อรรถพร สงัข์ทอง 94

22 070101518 นาย สรุแชน สนธิ 94

23 070100156 นาย ปวริศ พลรพ 94

24 070101636 นาย เตชินท์ อ่อนฤทธ์ิ 94

25 070101252 นาย ชวพล ขวญัเปรมฤทยั 94

26 070101192 นาย ฉตัรเลอพงค์ ครองไตรเวทย์ 94

บญัชีรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน่วยสอบ ต ารวจภูธรภาค 7

สาย นสต.1
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หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทยีบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2560
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27 070100321 นาย กฤษณพงศ์ ภูพ่ลู 93

28 070101084 นาย ศภุณฐั อมรสมานกลุ 93

29 070101239 นาย ธนรัช จนัทร์แจ่มใส 93

30 070100680 นาย เดชาวตัร มจัฉา 93

31 070101463 นาย สริิวฒัน์ ทัง่ทอง 93

32 070100158 นาย พฒิุพงศ์ ยอดเกตุ 93

33 070100863 นาย ปฏิการณ์ ทองบวั 92

34 070100454 นาย เชษฐ์ พงษ์เจ่ีย 92

35 070100835 นาย ณฐัพล พงษ์อคัคศริา 92

36 070101144 นาย อภิสทิธ์ิ กิจสมยั 92

37 070100617 นาย จอมพล เรืองปราชญ์ 92

38 070101552 นาย ธนวนิ วเิชียรพาย 91

39 070100901 นาย วรีภทัร พึง่ผล 91

40 070101425 นาย อานนท์ นาคศรีสขุ 91

41 070100705 นาย ตรีวฒิุ ป่ินพฒันพงศ์ 91

42 070101646 นาย นิธิ บ้านใหม่ 91

43 070100245 นาย กฤตเิดช สริภทัรโภคี 91

44 070100932 นาย กิตตศิกัดิ์ มะลติา 91

45 070101586 นาย ศภุชยั อาภารุ่งสวุรรณ 91

46 070100261 นาย กฤษณะ ชวาลมีาภรณ์ 91

47 070100427 นาย กิตตพิงศ์ ชะลดู 91

48 070100102 นาย วศิรุต อทุธามาตย์ 90

49 070100227 นาย ธนกฤต สตุะวงค์ 90

50 070100659 นาย สรุสทิธ์ิ อยูแ่ย้ม 90

51 070101422 นาย ธนิต เมืองเฟือง 90

52 070100312 นาย พนาดร ช่างเขียน 90
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53 070101161 นาย ชิษณพุงศ์ ศริะเลศิ 89

54 070101444 นาย ทปีกร แจ่มประเสริฐ 89

55 070101132 นาย วชัากร คชภมิู 89

56 070101039 นาย เอกรินทร์ พึง่นิล 89

57 070101308 นาย สริิวฒัก์ บญุพาลี 89

58 070100783 นาย บณัฑิต จนัทรศรี 89

59 070101663 นาย การัณยภาส ทองปัญญา 89

60 070101034 นาย เกียรตศิกัดิ์ เทีย่งตรงดี 89

61 070101587 นาย อมรเทพ เนตรศรีวตัร์ 89

62 070101569 นาย พีระพล ค าซ่ือตรง 89

63 070100163 นาย วศิรุต ทองแจ้ง 89

64 070101025 นาย วศนิ ภมิูฐาน 88

65 070100509 นาย ภานุ พึง่แตง 88

66 070100419 นาย ปรัชญา ครึกครืน้ 88

67 070100506 นาย ธีรวฒัน์ จีนบบุผา 88

68 070100027 นาย ชยตุ เถียรประภากลุ 88

69 070100049 นาย พชร รุ่งโรจน์ 88

70 070101354 นาย กรภทัร์ ทศัน์ศรีสกลุ 88

71 070100981 นาย นฐัวฒิุ รุ่งสวา่ง 88

72 070100996 นาย ดนสุรณ์ จนัทนะ 87

73 070101579 นาย มหดิล กนัแสง 87

74 070100650 นาย ธัญญาวทิย์ รอดเมือง 87

75 070100197 นาย ปฐวี ราชประโคน 87

76 070101304 นาย ธนาคม เชยกีวงศ์ 87

77 070101287 นาย ทกัษพล เเสงน้อย 87

78 070101006 วา่ทีร้่อยตรี อิทธิพล ฝังรัก 87
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79 070100899 นาย พทุธิพงศ์ พลตรี 87

80 070101031 นาย ปกรณ์ อินทรพลอย 87

81 070100461 นาย เศรษฐกิจ ลีเ้จริญ 86

82 070100688 นาย เดโชชยั นิลเพ็ชร 86

83 070101414 นาย สทิธิโชค ลดัดากลม 86

84 070100629 นาย ปฏิภาณ ฮวดมา 86

85 070100296 นาย กิตตพิงศ์ ไชยศรีษะ 86

86 070100053 นาย เจษฎายทุธ ลสิอน 86

87 070100177 นาย อมรฤทธ์ิ แก้วกรู 86

88 070101340 นาย ธนวนัต์ ม่ิงเมือง 86

89 070100842 นาย พิพรรธพงศ์ บญุเกิด 86

90 070101453 นาย ชนะชยั สงิห์วร 86

91 070100365 นาย ชินดนยั หุน่สวสัดิ์ 86

92 070101064 นาย นฏัฐพงศ์ เกิดปัน้ 86

93 070100048 นาย โสภณ เนียมเงิน 85

94 070101666 นาย เดชาวตั ขนัตทิตัสกลุ 85

95 070101887 นาย พลกฤต ชพิูนิจสกลุวงค์ 85

96 070100457 นาย รณกร เมืองแก้ว 85

97 070100846 นาย อวรุิทธ์ รูปิยะเวชน์ 85

98 070100363 นาย ศศนิ ศรีสงัวาลย์ 85

99 070100100 นาย จิตพินัธ์ พนูดอนไพร 85

100 070100147 นาย นิตศิาสตร์ ขาวทอง 85

101 070101214 นาย สริุยา โรจนวศิษิฏ์ 85

102 070101256 นาย เอกราช สายสร้อย 85

103 070100966 นาย ณธีพฒัน์ กลุวฒันชยัสริิ 85

104 070100856 นาย นาวนิ ทองเชือ้ 85
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105 070101044 นาย พิศณุ ไม้จนัทร์ 85

106 070100860 นาย ชยกร นาถึง 85

107 070101216 นาย ชนกนนัท์ ศริะเลศิ 85

108 070101858 นาย แสนยานภุพ์ อ าพนัแสง 85

109 070101870 นาย พรพิพฒัน์ ชปูาน 85

110 070100402 นาย ศภุกฤต ยงูศริิกาญจน์ 85

111 070100910 นาย ธนพงษ์ พงษ์แสงจนัทร์ 84

112 070101614 นาย กิตตภิพ ประสมศรี 84

113 070101073 นาย ยศวรรธน์ เขียวพรม 84

114 070101268 นาย วริทธ์ิ ผดัสริุนทร์ 84

115 070101457 นาย สธุารัตน์ จนัทร์งาม 84

116 070101724 นาย ให้คณุ ค ากาหลง 84

117 070101301 นาย จิรัฎฐ์ บญุฉวรีาษฎร์ 84

118 070100696 นาย นนทพทัธ์ ปรีคาน 84

119 070100984 นาย วจันสทิธ์ิ สริุฉาย 84

120 070101559 นาย เบล ปราบไพรี 84

121 070100001 นาย ประภากรณ์ ทาทราย 84

122 070100596 สบิโท อภิพล กลุกมลมัน่ 84

123 070100054 นาย จกัรกฤษณ์ โพธ์ิทอง 84

124 070100173 นาย พงศธร วารีชล 84

125 070101618 นาย ณฐัภทัร พระไทรโยค 84

126 070101229 นาย จตพุร เกตจุนัทร์ 83

127 070100514 นาย ธนธรณ์ ละเลศิ 83

128 070100263 นาย ธีรสทิธิ เทยีมถม 83

129 070100101 นาย วงศธร กองพรม 83

130 070100634 นาย ศรัณย์ แย้มเปลีย่น 83
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131 070101533 นาย พนัธกานต์ บญุสะเดา 83

132 070101563 นาย พฒันะ วรพจน์มงคล 83

133 070100131 นาย พทัธนนัท์ ตาต๊ะ 83

134 070100380 นาย ศรัณย์ พิงภกัตร์ 83

135 070100259 นาย ปิยนนัท์ พระสวา่ง 83

136 070100059 นาย วชัรพล เกษมวริิยนนท์ 83

137 070100522 นาย วรวทิย์ เดชเรือง 83

138 070101590 นาย เฉลมิพล ชิณวงศ์พรหม 83

139 070100839 นาย เสกสรร จุ้ยเพชร 83

140 070100199 นาย ณฐันนัท์ จนัทรเสวต 83

141 070100676 นาย พงศกร ข างาม 83

142 070100415 นาย สทิธิชยั เรืองขนัธ์ 83

143 070100096 นาย ศกัดิภ์ิเนตร์ บญุสม 83

144 070100616 นาย ณฐัพล เสนีชยั 83

145 070101154 นาย ณฐันยั นิลผึง้ 83

146 070101708 นาย ศริิกร สามงามน้อย 82

147 070101524 นาย วรากร เจียรจิระธิกลุ 82

148 070101390 นาย สนัตริาษฎร์ ศรีนิมิตร 82

149 070100624 นาย อศัวเดช สงัข์วรรณะ 82

150 070100288 นาย ทศพร สสุณักลุธร 82

151 070101093 นาย วรพล ท้วมชาวเพชร 82

152 070100635 นาย กิตตพิฒัน์ ทฆิมัพรบรรเจิด 82

153 070101765 นาย ปฏิพล ประสทิธ์ิเขตรกิจ 82

154 070101840 นาย ธนภทัร บญุประเสริฐ 82

155 070100466 นาย วรวรรษ วจิิตรแพทย์ 82

156 070101581 นาย กร หยุะพนัธุ์ 82
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157 070100237 นาย นรภทัร สทุธิศลิป์ 82

158 070101498 นาย กวี เจริญเขตร 82

159 070101365 นาย อภินนัท์ ศรีมกุด์ 82

160 070100769 นาย กษิดิเ์ดช ทบัคง 82

161 070101018 นาย นฐัฐาวฒัน์ ทพัคง 82

162 070100063 นาย วงศธร เป่ียมศริิ 81

163 070100400 นาย พฒัน์เกษม เลศิภิรมย์ธรรม 81

164 070101813 นาย ศภุกิจ วงศ์พราหมณ์ 81

165 070101092 นาย ปรเมศร์ ปาลพนัธุ์ 81

166 070100853 นาย คนุานนท์ เกียรตแิสงทอง 81

167 070101430 นาย สทิธิพร ทองขาว 81

168 070100126 นาย ชยัสทิธิ บญุยืน 81

169 070101705 นาย ปฐมชยั จ าเริญ 81

170 070100255 นาย เอกพล เหน็บริสทุธ์ิ 81

171 070100534 นาย สภุาพ ส าเภาเงิน 81

172 070100645 นาย ธนากร มชัฉาเมฆ 81

173 070101227 นาย วรากร ใจเพียร 81

174 070100467 นาย รัชพล บญุสร้าง 81

175 070101653 นาย นาวนิ ช่ืนชมน้อย 81

176 070100429 นาย ปิยะพงษ์ ค าหอม 81

177 070101206 นาย จิรายสุ จนัทร์ทอง 81

178 070100567 นาย อรรคพงค์ กองรอด 81

179 070101492 นาย หรัิญ ปัญจวฒันคณุ 81

180 070100619 นาย โสภณ ช่างทุง่ใหญ่ 81

181 070101716 นาย ธวชั หม่ืนทพิย์ 81

182 070101384 นาย ศกัดิช์ยั จนัทร์มิตร 81
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หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทยีบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2560

183 070101318 นาย สรวชิญ์ จรูญผล 81

184 070101271 นาย สธีุมา แพรงาม 81

185 070101557 นาย ขวญัแก้ว กนัก าเหนิด 81

186 070100292 นาย กฤตพล พฒันนสุนิธุ 81

187 070100373 นาย อนสุรณ์ สายชมภู 81

188 070101607 นาย เดชาธร พุม่เทยีน 81

189 070101504 นาย พรเทพ สะลมีา 80

190 070101102 นาย พฤทธ์ิ ชมภนูชุ 80

191 070100422 นาย วฒิุชยั นวลอ่ิม 80

192 070100687 นาย ภาณพุงศ์ ก าจดัโรค 80

193 070100556 นาย ปัณณวชิญ์ ภิญญามาศกลุภรณ์ 80

194 070101155 นาย ปฎิพทัธ์ แพรสนิ 80

195 070100150 นาย จารุกิตติ์ บญุเทยีม 80

196 070101063 นาย ศภุชยั ช่ืนมาลยั 80

197 070100347 นาย กฤช อ่วมสอาด 80

198 070101323 นาย ณฐัพงศ์ แย้มเสนาะ 80

199 070101140 นาย พีรพฒัน์ เก้ากญัญา 80

200 070100070 นาย พงษ์เพชร มีครองธรรม 80

201 070100825 นาย สถิระ วรบญุมีประเสริฐ 80

202 070100883 นาย กนัตพงษ์ ศรีเหรา 80

203 070101608 นาย วชัระ เกิดทนิ 80

204 070100020 นาย ภาณวุชัร อินทรดษิฐ์ 80

205 070101107 นาย วรพจน์ ดอนสวุรรณ์ 80

206 070101515 นาย ภาคภมิู ศรีเหรา 80

207 070100206 นาย ณฐัยชญ์ มณฑาทพิย์ 80

208 070101250 นาย นนัทวฒัน์ สงดั 80
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209 070101051 นาย ณฐัวฒัน์ แก้วก าเนิด 80

210 070101456 นาย ภทัรพล ชยัน้อยสง่า 80

211 070101713 นาย อยัรัช เจริญปล้อง 80

212 070100730 นาย เจษฏายุ เรืองกลัป์ 80

213 070100393 นาย ภมุรินทร์ รุ่งเรือง 80

214 070101556 นาย ปกรณ์ แก้วแสนเมือง 80

215 070100813 นาย ดลุยวตั ลิม่มัน่ 80

216 070100706 นาย ภริูณฐั เมีย้งติง่ 80

217 070100700 นาย กานต์ มว่งเทศ 80

218 070101279 นาย ศวิชั เจิมวฒันา 80

219 070101411 นาย อภิวฒัน์ อลัภาชน์ 79

220 070100755 นาย บรรพต คงอยูส่ขุ 79

221 070100374 นาย รังสมินัตุ์ บญุประเสริฐ 79

222 070100120 นาย วรียทุธ พุม่สงวน 79

223 070101496 นาย กาญจน์ หนขูาว 79

224 070101857 นาย อลงกรณ์ เนียมศรี 79

225 070100959 นาย ธนพล ศภุชยัศริิเรือง 79

226 070100222 นาย ชิษณชุา รุ่งเรือง 79

227 070101210 นาย ก้องฟ้า สายสขุ 79

228 070100488 นาย ณชพฒัน์ ทศันา 79

229 070101255 นาย ชนาธิป หมัน่เพียรสขุ 79

230 070100841 นาย ปิยพร สวยล า้ 79

231 070100862 นาย เริงศกัดิ์ อินทร์พิทกัษ์ 79

232 070101437 นาย ศภุกร อุ่นแจ่ม 79

233 070100618 นาย โสภณ เย็นใจ 79

234 070101900 นาย อรรถิวฒัน์ ทองหลอ่ 79
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235 070100855 นาย กสษิฐ์ศกัดิ์ ลูเ่ลศิกิจ 79

236 070101855 นาย ณฐัพล มณีโชติ 79

237 070101523 นาย โกวทิย์ ทองจนัทร์ 79

238 070100386 นาย ธนาวฒิุ ชธูัญญศกัดิ์ 79

239 070100784 นาย ภคัพงษ์ บญุสม 79

240 070100998 นาย ณฐัวฒิุ เขียวมณี 79

241 070101455 นาย กรินทร์ หนุารัตน์ 79

242 070101165 นาย พทัธนนัท์ พุม่ไสว 79

243 070101096 นาย นภวฒัน์ กรดเครือ 79

244 070100182 นาย ธนกฤต นนทามิตร 79

245 070101783 นาย ศาสนชน กลิน่หอม 79

246 070100569 นาย พีรภทัร ปฐมกนก 79

247 070100434 นาย สริวชิญ์ เจริญลาภตระกลู 79

248 070100578 นาย สทุธาวฒัน์ ผกาแก้ว 79

249 070101488 นาย วรีพล ทรัพย์สง่แสง 78

250 070100911 นาย ธนวฒัน์ ตะโกนวล 78

251 070100428 นาย เทวฤทธ์ิ สบืเรือง 78

252 070100236 นาย สพุฒัน์ อินทรสมบรูณ์ 78

253 070101200 นาย ธีร์สรัล พานิช 78

254 070100803 นาย สรุพงษ์ นยัยะพดั 78

255 070100815 นาย เบญจพล นิลค า 78

256 070100141 นาย เกรียงไกร ฐานบญัชา 78

257 070100734 นาย พรชยั ชาวสวนแตง 78

258 070101491 นาย กรวชิญ์ จนัทร์ชกูลิน่ 78

259 070100249 นาย ธีรภทัร จินเตง่ 78

260 070100040 นาย โกวทิย์ กอบแก้วสกลุ 78

10



ล าดับที่ รหสัประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ
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261 070100970 นาย จิตรภานุ ร่ืนเกษม 78

262 070100640 นาย คมกฤษ กลุครอง 78

263 070101074 นาย คณิน ถาวรประเสริฐ 78

264 070100235 นาย กิตตศิกัดิ์ อ้นทอง 78

265 070101745 นาย ศภุวชิญ์ พิทกัษ์พนัธ์ราช 78

266 070101205 นาย กฤตเมธ ค าเมืองแสน 78

267 070101243 นาย กฤตพจน์ ภอูาศยั 78

268 070100573 นาย ทรงพล วรรณศริิ 78

269 070100854 นาย ชชัวาลย์ คมัภิรานนท์ 78

270 070100139 นาย เกียรตศิกัดิ์ อ่ิมจิตร 78

271 070100399 นาย ธีรเมธ ตลุาธาร 78

272 070101311 นาย ธนทั จิตอารี 78

273 070100728 นาย มนตรี อบุล 78

274 070100024 นาย ณฐัวฒิุ เพ่ิมโสภา 78

275 070101910 นาย ณฐัดนยั พนูพิพฒัน์กลุ 78

276 070100532 นาย ธีรพงศ์ เผา่เหลอืงทอง 77

277 070101290 นาย ธนพล กนัยานะ 77

278 070100474 นาย วฒันา ภูพ่ราหมณ์ 77

279 070101536 นาย ประสงค์ ค าพา 77

280 070101163 นาย ประสาร หงษ์ทอง 77

281 070100351 นาย วรีภทัร หงษ์ทองมี 77

282 070100870 นาย มนต์มนสั นิลสงัข์ 77

283 070101680 นาย ภษิูต ทองแสง 77

284 070101344 นาย พีรยทุธ หมอ่งแป๊ก 77

285 070100068 นาย ธนพนธ์ ธชีพนัธ์ 77

286 070101535 นาย รวโีรจน์ จิรธนาวฒิุพาณิชย์ 77
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287 070100649 นาย สขิเรศวร์ ตัง้ฤทยัภกัดิ์ 77

288 070100954 นาย อดศิร กิจเดช 77

289 070101169 นาย ธัชพล สง่าศลิป์ 77

290 070100450 นาย ตนัตกิรณ์ ตนัตพิรหรัิณย์ 77

291 070100226 นาย ชนน มงัคลา 77

292 070100165 นาย ขวญัเมือง แจะหอม 77

293 070100591 นาย วรุจน์ วงษ์ศทุธิภากร 77

294 070101582 นาย ณฐัพล เอมเอ่ียม 77

295 070101893 นาย วชัรพล ฐานวเิศษ 77

296 070100376 นาย ศรายทุธ ศรีสวสัดิ์ 77

297 070101854 นาย ณฐัพนธ์ ประภสัชยั 77

298 070100256 นาย ณฏัฐพล เลศิสวุรรณนิธิ 77

299 070101756 นาย สรวศิ พลายมี 77

300 070100371 นาย วรกนัต์ พนัสมตน 77

301 070101294 นาย รัฐพล มลนิิล 77

302 070101896 นาย จกัรวฒัน์ สดุประเสริฐ 77

303 070101819 นาย วรรณศกัดิ์ กิจจาภินนัท์ 77

304 070100389 นาย ปริวรรต กลิน่ชะนะ 77

305 070101509 นาย สมพฒัน์ สมประสงค์ 77

306 070101750 นาย ระพีพฒัน์ พิทาค า 77

307 070100653 นาย รตธิน จนัทร์โกมล 77

308 070100711 นาย อมรเทพ กลบีทอง 77

309 070100654 นาย อภิชน สมหวงั 77

310 070100985 นาย ปฐมพงศ์ รอดส าราญ 77

311 070101197 นาย ตะวนั จ าปาทอง 77

312 070100160 นาย ศภุณฐั รัตตนวเิชียร 76
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313 070100908 นาย ณฐิัวฒิุ ปรีชาพงษ์ 76

314 070101104 นาย ปิยะพงษ์ คลงัก าเหนิด 76

315 070100050 นาย กฤษฎา เสมจนัทร์ 76

316 070100961 นาย กีรติ มหตักีรติ 76

317 070100008 นาย อนพุงศ์ ผาจนัทร์ 76

318 070100161 นาย สรุพศัณ์กวี ชนุสทิธ์ิ 76

319 070101178 นาย กิตตภิมิู เจริญสขุ 76

320 070100946 นาย ภวูนยั คุ้มพว่งมี 76

321 070100852 นาย ฐิตคิมน์ โรจน์รัตน์ 76

322 070100604 นาย วรากร จบัใจ 76

323 070101035 นาย อนนัท์ บวัตมู 76

324 070100109 นาย วฒิุชยั อ่อนนุม่ 76

325 070101295 นาย คณิตนนัธ์ กิตวิงศ์วฒันชยั 76

326 070101228 นาย ศรายทุธ จนัทร์ด า 76

327 070100609 นาย คณุาธิป บวักระสนิธุ์ 76

328 070101485 นาย ธวฒัชยั กนัอรุณ 76

329 070100948 นาย ธนวรกฤต วธิูชลุี 76

330 070101770 นาย สธุางค์ ลีไ้พบลูย์ 76

331 070100491 นาย ชวรัตน์ พืน้ผา 76

332 070100701 นาย วงศกร สขุน้อย 76

333 070101258 นาย พชัรพล พริง้พร้อมสขุ 76

334 070100832 นาย ณฐัพงศ์ ชมภพูนัธ์ 76

335 070100425 นาย บงกช ชลวถีิ 76

336 070101718 นาย พีรพงศ์ เทีย่งแท้ 76

337 070101867 นาย อนสุรณ์ ชาตทิอง 76

338 070101361 นาย กฤตนิ เตง็ชาตะพนัธุ์ 76
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339 070100646 นาย พิชิตพงศ์ หงษ์ทอง 76

340 070100339 นาย วทิวฒัน์ วงศ์อกัษร 76

341 070100398 นาย ก าพล พงษ์ศริิ 76

342 070101249 นาย กิตตวิฒิุ หสัชู 76

343 070101147 นาย กิตตศิกัดิ์ ค าเพ็ง 75

344 070101288 นาย พิทกัษ์พล นาคแสง 75

345 070100525 นาย ผดงุศกัดิ์ รุ่งประเสริฐวงศ์ 75

346 070101329 นาย พิฑรูย์ ป่ินเพชร 75

347 070100409 นาย อาณกร จนัทร์นิยม 75

348 070101406 นาย เทยีนทอง ขยายวงษ์ 75

349 070100005 นาย ปฐวี เอ่ียมสอาด 75

350 070100559 นาย จิณณวตัร เปลีย่นสทีอง 75

351 070100264 นาย สรศกัดิ์ อินหนนุ 75

352 070100622 นาย จกัรภทัร กระตา่ยทอง 75

353 070100167 นาย ชินพฒัน์ อ านวยสวสัดิ์ 75

354 070101307 นาย อภิรัตน์ ทองกลิน่ 75

355 070100782 นาย รังสมินัตุ์ หวา่นต้น 75

356 070101394 นาย ฌาณวุฒัน์ สขุนาดี 75

357 070101126 นาย อมรเทพ อ่อนจนัทร์ 75

358 070101053 นาย ธานินทร์ พานค า 75

359 070100033 นาย เทพพิทกัษ์ รังษีบตุร 75

360 070100241 นาย พลกฤษณ์ ปรางแก้ว 75

361 070101594 นาย จรินทร์ สมใจเพ็ง 75

362 070101480 นาย ณฐัดนยั บญุวงษ์ 75

363 070100823 นาย ภทัรดนยั คงทน 75

364 070100328 นาย จิรพฒัน์ กลุเกตุ 75
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ล าดับที่ รหสัประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ

บญัชีรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน่วยสอบ ต ารวจภูธรภาค 7

สาย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒปิระกาศนียบตัรมัธยมศกึษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทยีบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2560

365 070100221 นาย พิชชากร บวัหลัน่ 75

366 070101550 นาย นฤพล พฤกษาหอมหวล 75

367 070100324 นาย เชตพุนัธ์ สมบรูณ์ 75

368 070101908 นาย นาวี เมธาธรรมรัตน์ 75

369 070101483 นาย สวุฒัน์ชยั สะอาดนกั 75

370 070101845 นาย สริุยา เลีย่นเพชร 75

371 070100922 นาย กิตตพิิชญ์ หนิแก้ว 75

372 070101379 นาย ณฐัวฒิุ แก้วอ่อน 75

373 070101753 นาย ปิยะนฐั พาหา 75

374 070100011 นาย ธนาวฒิุ สหีาราช 75

375 070101738 นาย ประเสริฐ คนมี 75

376 070101375 นาย ธนาธิป มามีสขุ 75

377 070101740 นาย กรวชิญ์ ลมิปสายชล 75

378 070100942 นาย ธนพงษ์ ประสทิธ์ิสงิห์ 75

379 070101697 นาย รัชนาท คลงัสนิ 75

380 070100395 นาย วชัรพงษ์ แซ่โง้ว 75

381 070100923 นาย ไกรสทิธ์ิ รามฤทธ์ิ 75

382 070100740 นาย จกัรกฤษณ์ โพธ์ิทองค า 75

383 070101393 นาย ชญางกนู สนีาค 74

384 070100460 นาย ภทัรพล พพูะเนียด 74

385 070100894 นาย ธนวฒัน์ เครือชะเอม 74

386 070101222 นาย ธีรพิทย์ นิธิวฒัน์วงศ์ 74

387 070100704 นาย ธงเฉลมิ ตนัธนะชยั 74

388 070101001 นาย สรุนารถ ทองอ่อน 74

389 070101014 นาย ไกรฤกษ์ เพ็ชรปาน 74

390 070100909 นาย กฤษณดนยั พาที 74
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391 070101470 นาย พีระพนัธ์ จินตวาระ 74

392 070101797 นาย วภิพ วงศ์ภรีู 74

393 070100111 นาย สยาม ศริิทรัพย์ 74

394 070100977 นาย อทัธพงศ์ มุง่หมาย 74

395 070101447 นาย สรุพศ ชุ่มแช่ม 74

396 070100322 นาย ภทัรพล เรืองฤทธ์ิ 74

397 070101715 นาย อานสุรณ์ แตงพลบั 74

398 070101542 นาย วฒิุ สงิห์โต 74

399 070101564 นาย อิทธิพงศ์ แสงธรรมอาภา 74

400 070101083 นาย ยทุธชยั พรายงาม 74

                         พล.ต.ต.

ผบก.ศฝร.ภ.7/ รองประธาน

 อนกุรรมการอ านวยการคมุสอบคดัเลอืก

( อคัราเดช  พิมลศรี )

                          ตรวจแล้วถกูต้อง
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