
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

ประกาศต ารวจภูธรภาค 6 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู ้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้า ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.2562 

………………………………………. 
ตามประกาศ ต ารวจภูธรภาค 6 ฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 เร่ือง รับสมัคร     

และคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.๒๕62 จ านวน 544 อัตรา โดยได้มีประกาศ 
ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 ประกาศรายช่ือผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบ
ข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบ/แถวสอบ รวมจ านวน 3,850 คน โดยก าหนดสอบข้อเขียนในวัน
อังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 ตามสถานที่ที่ก าหนด นั้น   

บัดนี ้ การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดได้เสร็จส้ินลงแล้ว ปรากฏดังนี้ 
๑. มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามจ านวน 

ที่ระบุในประกาศรับสมัคร ต ารวจภูธรภาค 6 ฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 รวมจ านวน 1,000 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 
หรือกรณีไม่มารายงานตัวตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดให้มารายงานตัวและยื่นหลักฐานเอกสารดังกล่าว
จะถูกตัดสิทธิในการรับรายงานตัวและเข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

๒.๒ เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย    
การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์ ที่ก าหนด ตามผนวก ข. ในข้อ 2 – 4 
ท้ายประกาศนี้ 

๓. กรณีที่ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ในแต่ละขั้นตอนตามข้อ 2.2 
จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ส่วนระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกาย, การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์ เป็นไปตามผนวกท้ายประกาศนี้ 

 
 
 

/๔. ส าหรับ... 





 
ผนวก ก. 

 หน้า 1 ใน 3 หน้า 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ลงวันที่     17     ธันวาคม พ.ศ. 2562 

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

การยื่นหลักฐานเอกสาร 

หลักฐานฉบับจริงและเอกสารต่าง ๆ  ที่ผู้ได้รับการประกาศรายช่ือเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบ
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (รอบสอง) ต้องน ามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่  ดังน้ี 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมส าเนา  จ านวน 4 ฉบับ 
2. บัตรประจ าตัวสอบ  จ านวน 1 ฉบับ 
3. ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันหรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ทางราชการออกให้ 

พร้อมส าเนา  จ านวน 4 ฉบับ   
4. ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้องมีข้อความ

ระบุการส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
พร้อมส าเนา  จ านวน 4 ฉบับ 

5. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมส าเนา  จ านวน 4 ฉบับ และ              
หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่ส าเร็จก็ได้ จ านวน 4 ฉบับ 

6. หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล เป็นต้น พร้อมส าเนา จ านวน 4 ฉบับ 
7. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและส่ังพิมพ์แบบฟอร์มท้าย

ประกาศรับสมัคร) 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) ที่ใช้ประกอบกับสมุด
ประจ าตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.๘ 

8.๒ ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร             
ให้ใช้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด. ๔๓) 
ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก (อายุยังไม่ถึง 20 ปี ในปี พ.ศ. 2562 หรือที่จะต้องเข้ารับ                  
การตรวจเลือกทางทหาร ในปี พ.ศ. 2564) ให้ใช้ใบส าคัญ (แบบ สด.๙) ส่วนผู้ที่ครบเกณฑ์ที่จะต้องเข้ารับ
การตรวจเลือกทางทหาร ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 หรือผู้ที่ได้ใช้สิทธิผ่อนผันแล้ว หรืออยู่ระหว่าง
การผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร ไม่รับสมัครสอบ 

 
 

/8.๓ ผู้ส าเร็จ… 



 
ผนวก ก. 

 หน้า ๒ ใน 3 หน้า 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ลงวันที ่    17     ธันวาคม พ.ศ. 2562 

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

8.๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

1) หนังสือส าคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจ าตัวทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ หรือ 

2) หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร                  
ช้ันปีที่ ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการและเลขเคร่ืองหมาย                            
แสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือส าคัญนั้นแล้ว 

ในกรณีหนังสือประจ าตัวแสดงวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีหลักฐานประทับ               
วันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการ และเลขเคร่ืองหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑               
ให้มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการน าปลดเป็นกองหนุน                 
ประเภทที่ ๑ เป็นผู้รับรองว่าอยู่ระหว่างด าเนินการน าปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่กัน 

9. หนังสือรับรอง ตามผนวก ค. ท้ายประกาศน้ี  จ านวน ๑ ฉบับ (ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ต
และส่ังพิมพ์แบบฟอร์ม) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของ
รัฐของผู้รับรอง  จ านวน ๑ ฉบับ  

หลักฐานเอกสารตามข้อ 1 ข้อ 3 – 6 และข้อ 8 (8.1 – 8.3) ต้องน าฉบับจริงไปแสดง           
ให้ครบถ้วน ทั้งน้ี ส าเนาหลักฐานเอกสารทุกฉบับที่น ามายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า 
“ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือช่ือไว้ ส าหรับหลักฐานเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหาย
เจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ   

ส าหรับหลักฐานเอกสารทุกฉบับที่ ผู้สมัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่  ถือเป็นเอกสิทธิของ                   
ต ารวจภูธรภาค 6 ที่จะด าเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร 
  ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่น าหลักฐานเอกสารไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด                   
หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  ก าหนดการยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม ตามที่ระบุข้างต้นในผนวกนี้ จะประกาศพร้อมกับ
การประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

/ผู้สมัครสอบ… 





 
                             ผนวก ข. 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ฉบับลงวันที่     17     ธันวาคม พ.ศ. 2562 

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

1. ก าหนดการรายงานตัว , ส่งเอกสารการสมัคร , วัดขนาดร่างกาย 

รับรายงานตัว  
วันที่ 19 - 21 ธ.ค.2562 ให้ผู้มีรายช่ือสอบผ่านข้อเขียน  แนบท้าย
ประกาศ ภ.6  ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562  มารายงานตัว     
อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ต้ังแต่เวลา 07.00 - 10.00 น. เท่าน้ัน โดยให้น าเอกสาร
ตามผนวก ก. มายื่นในวันรายงานตัว โดยมีก าหนด  ดังน้ี 

 - วันพฤหัสบดีที่ 19 ธ.ค.2562 
 ต้ั ง แ ต่ เ ว ล า  07 .00 - 10 .00  น .  เท่ า น้ั น  ล า ดั บที่ ส อบ ไ ด้             

ล าดับที่  1 – 300  
                               - วันศุกร์ที่ 20 ธ.ค.2562   
 ต้ั ง แ ต่ เ ว ล า  07 .00 - 10 .00  น .  เท่ า น้ั น  ล า ดั บที่ ส อบ ไ ด้             

ล าดับที่  301 – 600 
                               - วันเสาร์ที่ 21 ธ.ค.2562   
 ต้ั ง แ ต่ เ ว ล า  07 .00 - 10 .00  น .  เท่ า น้ั น  ล า ดั บที่ ส อบ ไ ด้             

ล าดับที่  601 – 1,000  

การพิมพ์ลายน้ิวมือ  
- วันที่ 19 - 23 ธ.ค.2562 พิมพ์ลายน้ิวมือ ณ พิสูจน์หลักฐานจังหวัด
นครสวรรค์ ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ (ข้างกองบังคับ
การต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์) โดยมีก าหนด  ดังนี้ 
- วันพฤหัสบดีที่ 19 ธ.ค.2562 (หลังเสร็จส้ินรายงานตัว) ล าดับที่สอบได้

ล าดับที่ 1 – 200 
- วันศุกร์ที่ 20 ธ.ค.2562 (หลังเสร็จส้ินรายงานตัว) ล าดับที่สอบได้    
 ล าดับที่ 201 – 400 
- วันเสาร์ที่ 21 ธ.ค.2562 (หลังเสร็จส้ินรายงานตัว) ล าดับที่สอบได้    
 ล าดับที่ 401 – 600 

 - วันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค.2562 ตั้งแต่ เวลา 08.30 เป็นต้นไปจนกว่าเสร็จ
ส้ินภารกิจ ล าดับที่สอบได้ ล าดับที่ 601 – 800 

- วันจันทร์ท่ี 23 ธ.ค.2562 ล าดับที่สอบได้    
 ล าดับที่ 801 – 1,000 (ไปพิมพ์ลายน้ิวมือหลังเสร็จสิ้นภารกิจวิ่ง) 

 
 
 

/หมายเหตุ… 

หน้า 1 ใน 5 หน้า 
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หมายเหตุ - การแต่งกาย   ชุดสุภาพ  สวมเส้ือเช้ิตแขนยาวสีอ่อน ,  กางเกงขายาว 

ผ้าปกติสีเข้ม , รองเท้าหนังหุ้มส้น 
- เตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน(เท่านั้น)      
และเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามผนวก ก. ท้ายประกาศนี้  
- ให้ผู้มารายงานตัว เตรียมเงิน จ านวน 100 บาท มาช าระค่าพิมพ์
ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ 
 

2. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย   
     -  วิ่ง  วันจันทรท์ี่ 23 ธ.ค.2562 
          -  ว่ายน้ า วันอังคารที่ 24 ธ.ค.2562 

          -  ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของและการวิ่ง (ระยะสั้น) 
       วันอังคารที่ 24 ธ.ค.2562 
     ๒.1  สถานที่ว่ิง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ถนนพหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้าทดสอบความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง  มารายงานตัวเพ่ือทดสอบวิ่ง  ในวันจันทร์          
ที่ 23 ธ.ค.2562 ในเวลา 07.00 – 10.00 น. เท่าน้ัน โดยจะเรียก
รายงานตัวในเวลา 07.00 น. และเร่ิมสอบเวลา 07.30 น. เป็นต้นไป  
จนเสร็จส้ิน 

      หมายเหตุ - การแต่งกาย  ผู้เข้าทดสอบเตรียมเส้ือยืด กางเกงกีฬาขาส้ัน รองเท้ากีฬาส าหรับว่ิง 
   - เตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน(เท่านั้น)  
     2.2  สถานที่ว่ายน้ า สระว่ายน้ าค่ายจิรประวัติ ต.นครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์         

จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้าทดสอบความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง  มารายงานตัวเพ่ือทดสอบว่ายน้ า ในวันอังคารที่ 24 ธ.ค.2562  
ในเวลา 07.00 – 10.00 น. เท่าน้ัน โดยจะเรียกรายงานตัวในเวลา 
07.00 น. และเร่ิมสอบเวลา 07.30 น.  เป็นต้นไป จนเสร็จส้ิน  

   หมายเหตุ - การแต่งกาย  ผู้เข้าทดสอบสวมชุดว่ายน้ าสากลทั่วไป   
  - เตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน(เท่านั้น)  
  - ให้ผู้มารายงานตัวเตรียมเงิน มาช าระค่าสระว่ายน้ า  จ านวน  20  บาท 
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๒.3  ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของและการวิ่ง (ระยะสั้น) อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัด

นครสวรรค์  ถนนพหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์        
จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้าทดสอบความเหมาะสม   
กับต าแหน่ง มารายงานตัวเพื่อทดสอบว่ิง ในวันอังคารที่ 24 ธ.ค. 2562   
ในเวลา 13.00 - 16.00 น. โดยจะเรียกรายงานตัว  ในเวลา 13.00 น. 
และเร่ิมสอบเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  จนเสร็จส้ิน 

        หมายเหตุ - การแต่งกาย  ผู้เข้าทดสอบเตรียมเส้ือยืด กางเกงกีฬาขาส้ัน รองเท้ากีฬา          
- เตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน(เท่านั้น)  

 
3. ตรวจร่างกาย (รอบแรก)  

      3.1  สถานที่ตรวจร่างกาย  (รอบแรก) กลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลส่ีแคว อ าเภอเมือง   
จังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์    
ก าหนดให้ผู้มีรายช่ือสอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลส่ีแคว ดังนี้ 
-  วันพุธที่  25 ธ .ค .2562  รายงานตัวเ พ่ือเ ข้ารับการตรวจ          
เวลา 07.00 – 10.00 น. เท่าน้ัน ล าดับที่สอบได้ ล าดับที่ 1 – 500   
- วันพฤหัสบดีที่ 26 ธ.ค.2562 รายงานตัวเพ่ือเข้ารับการตรวจ       
เวลา 07.00 – 10.00 น. เท่าน้ัน ล าดับที่สอบได้ ล าดับที่ 501 – 1,000   
  

   หมายเหตุ           - การแต่งกาย    – ให้สวมเส้ือยืดคอกลมแขนส้ัน กางเกงขาส้ัน 
- เตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน(เท่านั้น)  
-  รพ.สี่แคว ก าหนดค่าตรวจร่างกาย  คนละ  700 บาท โดยให้ผู้เข้าตรวจ
ร่างกาย น าเงินมาช าระค่าตรวจร่างกาย จ านวน  700  บาท  ในวันตรวจร่างกายด้วย 
- ให้น าอุจจาระใส่ตลับที่ได้รับแจกไปแล้วจากที่บ้าน (เก็บอุจจาระขนาด
ประมาณ ปลายนิ้วก้อย) พร้อมติดป้ายเขียนช่ือ-สกุลและล าดับที่สอบได้  
ให้ชัดเจน น าส่ง  รพ. ในวันตรวจร่างกาย  โดยในการตรวจร่างกายไม่ต้อง
งดอาหารและน้ า 
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4.  ก าหนดการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต) 

     4.1  สถานที่ตรวจร่างกาย (รอบสอง) อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 โดย
คณะแพทย์จากโรงพยาบาลต ารวจ  ให้ผู้มีรายช่ือสอบผ่านข้อเขียนและให้เข้า
ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจ
ร่างกาย อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้  

วัน เวลาของการตรวจร่างกาย  - วันพุธที่ 8 ม.ค.2563   
  เวลา 07.00 - 12.00 น. ล าดับที่สอบได้ล าดับที่  1 – 300  
  เวลา 12.00 - 17.00 น. ล าดับที่สอบได้ล าดับที่  301 – 600 
       - วันพฤหัสบดีที่ 9 ม.ค.2563   
  เวลา 07.00 - 12.00 น. ล าดับที่สอบได้ล าดับที่  601 – 799  
  เวลา 12.00 - 17.00 น. ล าดับที่สอบได้ล าดับที่  800 – 1,000 
ทดสอบสุขภาพจิต - วันพุธที่ 8 ม.ค.2563 
  เวลา 07.00 - 12.00 น. ล าดับที่สอบได้ล าดับที่  301 – 600  
  เวลา 12.00 - 17.00 น. ล าดับที่สอบได้ล าดับที่  1 – 300 
                               - วันพฤหัสบดีที่ 9 ม.ค.2563   
  เวลา 07.00 - 12.00 น. ล าดับที่สอบได้ล าดับที่  800 – 1,000  
  เวลา 12.00 - 17.00 น. ล าดับที่สอบได้ล าดับที่  601 – 799 

       หมายเหตุ     - การแต่งกาย    – ให้สวมเส้ือยืดคอกลมแขนส้ัน กางเกงขาส้ัน 
- เตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน(เท่านั้น) , 
ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า 1 ด้ามและดินสอ HB จ านวน 1 แท่ง 
-  รพ.ตร.  ก าหนดค่าตรวจร่างกาย  คนละ 550 บาท โดยให้ผู้เข้าตรวจ
ร่างกาย  น าเงินมาช าระค่าตรวจร่างกาย  จ านวน 550 บาท ในวันตรวจ
ร่างกายด้วย 

***ห้ามน าสิ่งของท่ีมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด ติดตัวมาในวันเข้ารับการตรวจร่างกาย 
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แบบหนังสือรับรอง 

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

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

  ข้าพเจ้า............................................................................................................................ ..
ต าแหน่ง..............................................................สังกัด.................................................. .............................
เกี่ยวข้องเป็น............................................................................................................... ................................
กับผู้สมัคร  ขอรับรองว่าผู้สมัครช่ือ.............................................................................................................
รหัสประจ าตัวสอบ...........................................................................ซึ่งสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ                
เป็นข้าราชการต ารวจ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ  ตามประกาศต ารวจภูธรภาค 6 เป็นผู้มี
ความประพฤติดี ไม่เคยมีช่ือเสียงในทางเส่ือมเสีย และขอรับรองว่าผู้สมัครสอบมีวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัครทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว 
 
     (ลงช่ือ)..........................................................ผู้รับรอง 
      (.....................................................) 
     ต าแหน่ง........................................................ 
 
หมายเหตุ  ๑. ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการประจ าการ มียศตั้งแต่ร้อยต ารวจเอก ร้อยเอก เรือเอก 
 เรืออากาศเอก ขึ้นไป ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน  
 ประเภททั่วไป ระดับช านาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการระดับช านาญการขึ้นไป  
 ประเภทอ านวยการหรือประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป และต้องรับผิดชอบข้อความ  
 ที่ตนรับรองนั้นทุกประการ 
๒.  ที่อยู่ของผู้รับรองที่สามารถติดต่อได้ 
  บ้านเลขที่.....................หมู่.............ถนน.............................ตรอก/ซอย............................. 
  ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต........................................................ 
  จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์........................โทร. ............................................. 
๓.  ให้ส่ังพิมพ์ในระบบอินเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง 

เขียนด้วยลายมือของตนเอง 
 

...................................................................... 
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แบบบันทึกข้อมูลบคุคล 

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

ข้อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า  
เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2562 

 

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

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

เรียน  ผู้ด าเนินการคัดเลือก 
ตามที่ ข้าพเจ้าได้ยื่นใบสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ เพื่อบรรจุ                  

เป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ และข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ
และพื้นฐานความรู้ของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

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

๔.  สมัครสอบหลักสูตร/ต าแหน่ง.....................................................................................  
  ๕.  หลักฐานทางทหาร...................................................................................................... 
  ๖.  ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่.............หมู่ที่...............ถนน..................................... 
ตรอก/ซอย....................................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต........... .......................... 
จังหวัด...................................โทรศัพท์.................................................  
      ภูมิล าเนาที่อาศัยในปัจจุบันเลขที่..........หมู่ที่..............ถนน......................................... 
ตรอก/ซอย.................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด.......................................โทรศัพท์................................................................................. ................... 
หมายเหตุ  ๑.  ให้กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง  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 าตัวข้าราชการของบิดามารดาและภรรยา 

       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 าเนินคดีในท้องที…่……………..……………………ผลคดี................................................................... 
       -  ภรรยาหรือสามี 
       ช่ือเต็ม......................................ช่ือเดิม (ถ้ามี)............................................................ 
ช่ือสกุลเดิม  ..........................................................ชื่อสกุลปัจจุบัน..................................... ........................ 
วัน  เดือน  ปีเกิด................................................ที่เกิด................................................................................ 
เช้ือชาติ...................................สัญชาติเมื่อเกิด.................................สัญชาติปัจจุบัน.................................. 
อาชพี..................................................................ต าแหน่ง................................................... ........................
สถานที่ท างาน..........................................................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่………...…………………………ผลคดี................................................................... 
จังหวัดที่สมรส............................................................................................................... ............................. 
การสมรสคร้ังก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่าย....................................................................................... 
หย่า  เลิกร้าง.............................................................................................................................................. 
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๙.  ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ 
       -  พี่น้องร่วม – มารดา 
       (๑)  ช่ือ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ..........................................ต าแหน่ง................................................................................................... 
สถานที่ท างาน...............................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาติ.....................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (๒)  ช่ือ..................................นามสกุล...........................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ.........................................ต าแหน่ง................................................................................................... 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (3)  ช่ือ..................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.....................
อาชีพ..........................................ต าแหน่ง................................................................................................... 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................. ................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (4)  ช่ือ..................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.....................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................... ............................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (5)  ช่ือ.................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน...............................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 
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       -  ญาติ  (พี่น้องของบิดาและมารดา) 

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

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

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

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

       (5)  ช่ือ..................................นามสกุล............................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..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
       (๒)  ช่ือ.................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง............................................................. .................................. 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
       (๓)  ช่ือ..................................นามสกุล............................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
มาแล้วหลายแห่ง  ให้ระบุทุกแห่งตามล าดับก่อนหลัง) 
         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม.................................................................................... 
ชนิดของงาน..........................................................เงินเดือน................................................ ........................ 
วัน  เดือน  ปีที่เข้ารับราชการหรืองานที่ท า................................................................................... .............. 
ช่ือผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง...................................................................................................................... 
เหตุที่ออก................................................................................................................... ................................. 
  ๑๕.  ความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษ...................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๖.  ถ้าท างานในส านักงานอื่นนอกจากงานราชการเคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด
ในทางงานอย่างใดหรือไม่...........................................................กี่คร้ัง....................................................... 
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร............................................... ..................... 
....................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ............................................... 
  ๑๗.  ถ้ารับราชการเคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการหรือไม่............................กี่คร้ัง...........................เมื่อใด...........................................ถกูลงโทษ
หรือไม่อย่างไร............................................................................................................... .............................. 
  ๑๘.  เคยถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระท าผิดอาญาหรือไม่....................กี่คร้ัง................. 
เร่ืองอะไร........................................................................เมื่อใด.................................... ............................... 
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร.............................................................................................................................. 
(ถ้าหากได้รับการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษหรือโทษอย่างอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอ านาจศาล        
ก็ให้ระบุได้ด้วย) 
  ๑๙.  เคยถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายหรือไม่............................. 
เมือ่ใด.......................................................................................................................................................... 
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 หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมืองใดหรือไม่....................................ชื่อพรรคการเมือง.......................................................... 
สถานที่ตั้ง.................................................................................................................. .................................. 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการและมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 
 
 
      (ลงช่ือ)  ....................................................ผู้สมัคร 
                 (.................................................) 

 
ค าเตือน 

  ๑)  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในข้อมูลประกอบใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง  ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี”ให้
เขียนว่า “ไม่เคย”หรือ “ไม่มี”ห้ามใช้การ  “-” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครจะถูกตัด
สิทธิในการเป็นผู้สอบได้หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกด าเนิน
คดีอาญาจนถึงที่สุด 
  ๒)  การปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
หรือ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แล้วแต่กรณี 

 
 

 
 
 
 



 
ผนวก จ. 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ฉบับลงวันที่   17     ธันวาคม พ.ศ. 2562 

   ---------------------------------- 
ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 

1. การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการว่ายน้ า  ดังน้ี 

 1.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน โดย
บัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน 
หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

๑.๒  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกายชุดว่ายน้ าสากล 
      1.๓  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบรายใด จับลู่ เกาะลู่ สาวลู่ ว่ายข้ามลู่             
หรือให้ผู้อื่นช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุงตัว ดันหรือดึง หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่าน                   
การทดสอบในกรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายอื่นให้ความช่วยเหลือตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่าน        
การทดสอบเช่นเดียวกัน 
      1.๔  กรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ า โยนทุ่นหรือห่วงยางหรือวัสดุอื่น
ให้แล้วผู้เข้าทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดที่เป็นอาการท านองเดียวกัน หรือมีการลงไปช่วยเหลือ
ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ า จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
      1.๕  ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่ก าหนดในผนวก ฉ.              
ท้ายประกาศรับสมัคร 

2.  ทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการวิ่ง ดังน้ี 
  ๒.๑ ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน โดย
บัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร                
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๒.๒  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เส้ือยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา 
 2.๓ ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบ จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใด               
ที่เป็นอาการ ท านองเดียวกันนี้กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเส้นทางหรือลัดเส้นทาง
ตามที่ก าหนดให้ทดสอบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
 2.๔ กรณีที่ ผู้เข้าทดสอบรายใดให้ความช่วยเหลือ เ ช่น ผลัก พยุง ดัน หรือดึงแก่                 
ผู้เข้าทดสอบด้วยกัน จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 
 2.๕ ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่ก าหนดในผนวก ฉ.       
ท้ายประกาศรับสมัคร 
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3.   การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของและการวิ่ง (ระยะสั้น)  ดังน้ี 
 3.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบ คู่กับ บัตรประจ าตัวประชาชน โดย
บัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร  เพื่อใช้
แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 3.2  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เส้ือยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา 
 3.3  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ต้องปฏิบัติตามที่คณะอนุกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่
ก าหนดในท ุกขั ้นตอน และหากไม ่เข ้าทดสอบตามล าด ับที ่ก าหนดจะถ ือว ่า เป ็น ผู ้ไ ม ่ผ ่าน                      
การทดสอบ 
 3.4  กรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายใด จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใดที่เป็นอาการท านองเดียวกันนี้กับผู้
เข้าทดสอบรายอื่น หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าทดสอบด้วยกัน หรือมีกรณีเปล่ียนตัวกันเข้าทดสอบแทน
กันจะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 
 3.5  ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ รวมทั้งเกณฑ์การตัดสินเป็นไปตามที่
ก าหนดในผนวก ฉ. ท้ายประกาศรับสมัคร 
 3.6  ผู้เข้าทดสอบตามข้อ 6.3 จะต้องเข้าทดสอบให้ครบทั้ง 3 ประเภท หากเข้าทดสอบไม่ครบ
จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

4. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 
 4.1 ในวันตรวจร่างกาย ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัว

ประชาชน โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและ
ตัวอักษรเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ 

 4.2 การแต่งกายและการเตรียมส่ิงของที่เกี่ยวข้องในวันตรวจร่างกายให้เป็นไปตามที่
ก าหนด 

 4.3 ในขั้นตอนการเข้ารับการตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต ห้ามน า โทรศัพท์มือถือ       
หรือเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไปเด็ดขาด หากตรวจพบทางคณะกรรมการแพทย์ 
โรงพยาบาลต ารวจ จะพิจารณาตัดสิทธิในการเข้ารับตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต 

 
 

/4.4 ให้ไปเข้า… 
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ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

1 060100416 นาย อรรคเดช อินทโรหติ 126

2 060102599 นาย ภทัรพล ทพัวฒัน์ 125

3 060103174 นาย นิตรัิฐ ธรรมธรานรัุกษ์ 122

4 060100464 นาย จิรโชติ ท้ายเรือค า 121

5 060102810 นาย พิทยา เลนิไธสง 119

6 060102275 นาย ดสุทติต์ ลาภสนาเปรม 117

7 060101359 นาย อนพุงศ์ ภกัดสีขุ 117

8 060100570 นาย เนตพิงษ์ แก้วร่วมวงค์ 115

9 060100365 นาย สริภพ กนัยะมลู 115

10 060102000 นาย มานะชาติ คุ้มสพุรรณ 115

11 060103091 นาย เอกยทุธ ติบ๊ประวงศ์ 114

12 060102801 นาย จิตรภานุ สขุเกษม 114

13 060103494 นาย ภาวนิท์ กาปัญญา 114

14 060101434 นาย ทนิกฤต เกียรตยิศ 113

15 060100526 นาย นวมินทร์ พุม่พวง 113

16 060101260 สบิเอก วทิวสั ราชกิจ 113

17 060100816 นาย ชนายทุธ ปอ้งค า 112

18 060101493 นาย โชครวี ค าอัน้ 112

19 060103116 นาย อภิสทิธ์ิ จองตามา 112

20 060100756 นาย จีรชม สริิจรูญ 111

21 060102679 นาย พีรวชิญ์ ดวงราศจีรัส 111

22 060102619 นาย ศภุสนิ เกษมณี 111

23 060100740 นาย อิทธิพทัธ์ เกิดศรี 111

24 060102997 นาย พชัรดนยั หายหดัถี 110

25 060101494 นาย ชานนท์ อทุา 110

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

26 060103243 นาย ณภทัร ศริินทร์วงศ์ 110

27 060100437 นาย ปริยวศิว์ ภสูนิธนปวรรัช 110

28 060100096 นาย ก าพล ค าเวยีงสา 109

29 060100448 นาย วฒิุนนัท์ น้อยสาย 109

30 060102414 นาย โยธิน เลอลาศ 109

31 060102516 นาย กิตตชิยั ปันธุระ 109

32 060100703 นาย นพดล ค าสขุ 109

33 060102032 นาย ชลติ กอสมัมพนัธ์ 108

34 060102813 นาย กษิดศิ วรรณะ 108

35 060102421 นาย วศนิ เชียงเงิน 108

36 060102064 นาย ชินวฒัน์ หาญกาย 108

37 060100161 นาย ตนัตกิร สภุาพกลุ 108

38 060103778 นาย สารัช ภูเ่สอื 108

39 060100495 นาย ณฐัดนยั อ้นเทยีน 107

40 060102671 นาย ชชัวาลย์ ปวนธิ 107

41 060100742 นาย อรรณพ สายหล้า 107

42 060103626 นาย รวภีทัร์ ยอดดี 107

43 060103829 นาย ศภุวฒัน์ ค าลอื 107

44 060103731 นาย ณฐัวฒัน์ เกิดมีโภชน์ 107

45 060100625 นาย ศภุโชค จ่ายหนู 106

46 060101405 นาย ชตุพิงศ์ กฤษณกลุ 106

47 060101732 นาย กิตตนินัท์ สขุเกษม 106

48 060102333 นาย พงษ์สทิธ์ิ แก่นสาร 106

49 060101225 นาย ณฏัฐ์พล เพ่ิมวงศ์ 106

50 060103405 นาย ศตวรรษ พวงมะลิ 106



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ
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สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

51 060101226 นาย ภานวุฒัน์ บวัเพ็ชร์ 105

52 060100246 นาย ธีรภทัร์ จนัทร์รัตนแสง 105

53 060102303 นาย ชยัธวชั พลูคล้าย 105

54 060102769 นาย ปภาวชิญ์ชนาพร จนัทร์ศร 105

55 060102629 นาย อานภุาพ แก้วสอนดี 105

56 060101035 นาย ปฏิพล แสงจนัทร์ 105

57 060101417 นาย จิรภาส นิโรจน์ 105

58 060101066 นาย พงษ์พิทกัษ์ โสภามา 105

59 060102205 นาย ธีรวฒิุ ยศปัญญา 105

60 060100574 นาย อนภุทัร บวัทองศรี 105

61 060101497 นาย ยศกร หลากจิตร 105

62 060101246 นาย กิตตภิณ ปางยะพนัธ์ 104

63 060103195 นาย ไพฑรูย์ พมุมา 104

64 060100186 นาย ศภุวชิญ์ ค ามาสาร 104

65 060102992 นาย ธิติ เอ่ียมทศ 104

66 060100184 นาย พีระพงษ์ พรมสวุรรณ์ 104

67 060103391 นาย จกัรภทัร พนัธุรี 104

68 060103753 วา่ทีร้่อยตรี ศภุณฐั อาจมาก 104

69 060103385 นาย พนธกร ฝายนนัทะ 103

70 060102833 นาย บณัฑิตย์ ภกัดี 103

71 060102620 นาย ปรินทร กรวาทนิ 103

72 060103549 นาย กิตตพิงษ์ วงค์ปินตา 103

73 060102942 นาย เลอสรรค์ หนกัตือ้ 103

74 060100764 นาย ฐิตศิกัดิ์ สขุเปลง่ศกัดิ์ 103

75 060103670 นาย นทัพงษ์ วงศ์ชมุภู 103



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

76 060102293 นาย พงษ์ศกัดิ์ อิสระธานนัท์ 103

77 060100954 นาย ณฐัพงศ์ สมนกึ 103

78 060101912 นาย ธนพล เขม้นเขตการ 103

79 060101621 นาย สทุธิพงศ์ ทมิแปน้ 103

80 060102864 นาย จิรพนัธุ์ ปันติ 103

81 060100718 นาย ภคพล อ่ิมกระจ่าง 103

82 060103503 นาย จารุกิตติ์ กนัตา 103

83 060103316 นาย ณฐันนัท์ อินปัน 103

84 060100251 นาย สวุฒัน์ กล้ากสกิิจ 103

85 060102781 นาย ภมิูพฒัน์ พลญาพิพฒัน์ 103

86 060100598 นาย ทกัษิณ ทบัเกษม 102

87 060101223 นาย สวุจิกัขณ์ สมศรี 102

88 060102770 นาย ทวลีาภ เอ่ียมจุ้ย 102

89 060102424 นาย มานสั สขุหลอ่ 102

90 060102856 นาย สวุจิกัขณ์ ศรีสวรรค์ 102

91 060101602 นาย กิตตชิยั บวัขาว 102

92 060103003 นาย ตระการ กองสว่ย 102

93 060101841 นาย จิตตกิร อริยะกอง 102

94 060101530 นาย จิรวฒัน์ สงพิมาย 102

95 060102486 นาย กิตตธิัช ทบัทมิ 102

96 060103357 นาย เจริญ หนวูงษ์ 102

97 060101987 นาย อภิสทิธ์ิ ค าเสน 102

98 060102522 นาย ธันฐกรณ์ จ าปาทอง 102

99 060100778 นาย นวมินทร์ ทบัทมิ 102

100 060101832 นาย สณัหณฐั ทองค าสกุ 102
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101 060102873 นาย ณฐัพงศ์ วนัจนัทร์ 102

102 060103000 นาย กนัทรากร สายด้วง 102

103 060100897 นาย คณฐัพล นนัโต 102

104 060102628 นาย พงษ์กฤษณ์ จนัทร์เชือ้ 102

105 060102295 นาย ณฐัดนยัพล ภูน่ิ่ม 102

106 060101263 นาย พิทกัษ์ เขียวแก้ว 101

107 060100741 นาย ณฐัวชิญ์ ศรีนาราง 101

108 060103042 นาย ภาณพุงษ์ เมฆฉาย 101

109 060101942 นาย กิตตพิฒัน์ ทองดง 101

110 060101128 นาย ณฐัธัญ หรูวรนนัท์ 101

111 060103397 นาย จฑุาวชัร อินนุม่พนัธ์ 101

112 060100050 นาย พชร แก้วรัตนขจร 101

113 060100967 นาย กชธนาณฐั อินทลกัษณ์ 101

114 060103734 นาย ณฐัพล จิตสขุ 101

115 060103086 นาย มงคล พลชยัยา 101

116 060102597 นาย ธนวฒัน์ นามวงค์ 101

117 060101813 นาย ปวลศิ มงคลคลี 101

118 060102494 นาย นเรศ ใยอินทร์ 101

119 060101342 นาย ชนะชยั เบง็ยา 101

120 060102021 นาย สหธัช บญุพิเชฐ 101

121 060100607 นาย ววิฒัน์ มีบญุ 101

122 060102636 นาย กฤษณะ นิลจนัทร์ 101

123 060101397 นาย ปัญจพล ธูปหอม 101

124 060102838 นาย อษัฎาวฒิุ จนัทา 101

125 060100477 นาย ชินดนยั หงษ์สี่ 101
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126 060102798 นาย ปวชิ น้อยมณีกนุ 101

127 060103607 นาย พชรภณ บวัขาว 101

128 060100177 นาย ศรัณย์ ทางตรง 100

129 060101094 นาย พชรพงษ์ คงศตัรา 100

130 060101998 นาย ธนกฤษ แซ่เฮ้ง 100

131 060103762 นาย ณฐันนัท์ เสอืโต 100

132 060101719 นาย กลวชัร บวัจนัทร์ 100

133 060102951 นาย สรุเชษฐ์ พงษ์กระจ่าง 100

134 060103312 นาย ณฐัชนน ชม้อยเดชานนัท์ 100

135 060101301 นาย เกียรตศิกัดิ์ สนิธุชลไพศาล 100

136 060100866 นาย จกัรกฤษณ์ ยานะโส 100

137 060101666 นาย ธวชัชยั ทองลา 100

138 060100631 นาย รณกร ยทุธกิจกิตตกิร 100

139 060102083 นาย รพีชยั ลอยเจริญ 100

140 060101612 นาย บญุญาฤทธ์ิ ถาแก้ว 100

141 060101854 นาย พีรพฒัน์ ใจมัน่ 100

142 060100064 นาย ภทัรพล แก่นไม้หอม 99

143 060102223 นาย ณฐัดนย์ บญุยงั 99

144 060102580 นาย ศรันย์ ไทยทอง 99

145 060101261 นาย วรีภทัร ดอ่นดี 99

146 060102604 นาย สริินวมินทร์ ขาวแก้ว 99

147 060101327 นาย วฒันพงษ์ จนัทร์ทอง 99

148 060101289 นาย เฉลมิชยั ไชยมงั 99

149 060102256 นาย ภานพุงศ์ พรมใจ 99

150 060100357 นาย เมธิชยั สาตรศรี 99
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151 060102993 นาย ธนวฒัน์ รุกา 99

152 060101779 นาย คามิน จิตรกรมาลี 99

153 060100839 นาย สบุนิ ป่ินสอางค์ 99

154 060102049 นาย โภคณิ กลอนแห้ว 99

155 060102163 นาย นพพล แดงประไพ 99

156 060103611 นาย ขจรศกัดิ์ ศรีคงไทย 99

157 060101134 นาย สทิธิพงษ์ สมีแจ้ง 99

158 060100174 นาย ธรรมสรณ์ วฒันพงษ์ 99

159 060102701 นาย พีรวชิญ์ กองแก้ว 99

160 060102056 นาย กฤษณะ ม่ิงกลิน่ 99

161 060102721 นาย นิพิษฐ์ ทบัหมนั 99

162 060103181 นาย ธีรวฒิุ อตุตะมะ 99

163 060101608 นาย ภทัร รัตนพิพฒัน์ 99

164 060100978 นาย ณฐัพล นนัโต 99

165 060100236 นาย กิตตโิชค ภาชี 99

166 060102436 นาย ชนากร สวุรรณรัตน์ 99

167 060100072 นาย เอกราช สงิห์อ้าย 98

168 060100735 นาย ชยพล ปอ้งค า 98

169 060101423 นาย ศภุกฤต พวัพนั 98

170 060100311 นาย ณฐักลุ ศรีคล้าย 98

171 060103765 นาย ณฐัพล รอบญุ 98

172 060102146 นาย วษิณุ เอ่ียมสอาด 98

173 060102250 นาย พสักร อทุโยชาติ 98

174 060103671 นาย ภทัรศลิป์ อ่ินค า 98

175 060101716 นาย จิรพนัธ์ เปรมกาศ 98
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176 060103608 นาย ปิยวฒัน์ แปงหล้า 98

177 060102309 นาย นฐัวฒัน์ เอ่ียมครอง 98

178 060100268 นาย อิศรา จตรัุส 98

179 060101576 นาย ภคพล ราศรีชยั 98

180 060101858 นาย นิตเิทพ สอนไว 98

181 060102304 นาย พิชญาณ พนัธ์วเิศษ 98

182 060102375 นาย ธนพล หงษ์ประสทิธ์ิ 98

183 060100180 นาย อภิรักษ์ สงครามศรี 98

184 060101272 นาย ก้องนพรัตน์ แจ้งกระจ่าง 98

185 060103038 นาย ธนภริูพศั สถิตยงั 98

186 060100851 นาย ภควตั ป่ินค า 98

187 060100087 นาย จตพุร หงษา 98

188 060103674 นาย เจษฎา ยิม้ค าตอ่ 98

189 060102281 นาย อดศิกัดิ์ สขุรอด 98

190 060101765 นาย อภิวฒัน์ ดวงบตุร 98

191 060100328 วา่ที ่ร.ต. ศริิพงศ์ กนัตะบตุร 98

192 060102081 นาย ณฐัปคลัภ์ ตนัตกิลู 98

193 060101188 นาย ณฐักมล สนธิการ 97

194 060100358 นาย วชัพล เมฆศรีสวรรค์ 97

195 060101454 นาย ภาคภมิู จนัทร์เชือ้ 97

196 060103758 นาย สรรเพชญ์ สงิทยม 97

197 060100454 นาย พฒันพงษ์ สร้อยสวุรรณ 97

198 060103081 นาย ณชัพงศ์ นนัทะชยั 97

199 060100714 นาย โกสนิทร์ ค าประกอบ 97

200 060102757 นาย ปฏิพล พรหมลทัธ์ิ 97
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201 060103184 นาย วชัรพงษ์ กิติ 97

202 060102518 นาย ภขูจร รุ่งเรือง 97

203 060102608 นาย ศริิพงศ์ สขุพรรณ์ 97

204 060103333 นาย เกียรตภิมิู ไกยสวน 97

205 060100367 นาย ธนภทัร คงเมือง 97

206 060102523 นาย รวชิญ์ ฉตัรแก้ว 97

207 060100250 นาย ภิญาธรณ์ ใบเนียม 97

208 060102468 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ชายเรือน 97

209 060100406 นาย ศภุวชิญ์ เทยีกมลู 97

210 060103570 นาย ไตรรัตน์ เดอืนเพ็ญ 97

211 060103103 นาย ทรงวฒิุ กระจง 97

212 060100784 นาย กษิดศิ เชือ้จิต 97

213 060102268 นาย วทิยา สดุภู 97

214 060103008 นาย กลัย์ นิยมสบื 97

215 060103421 นาย ธีระเดช รัตนวรรณ 96

216 060101021 นาย จิรวฒัน์ งามวงษ์ 96

217 060103750 นาย อภิสทิธ์ิ วงค์ซิว 96

218 060101431 นาย ธนพล อยูส่นิท 96

219 060103633 นาย ณฐัพงค์ แสนพฒุ 96

220 060103209 นาย ชินภทัร จนัทร์แก้ว 96

221 060101160 นาย พงษธร สอนศริิ 96

222 060102702 นาย ปวริศรฐ์ ตลบัเพชร์สกลุ 96

223 060102043 นาย ศภุกร กล า่เงิน 96

224 060103046 นาย พิชยัยทุธ สงัข์ทอง 96

225 060102147 นาย จารุพงศ์ จนัทร์เมือง 96
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226 060101098 นาย ศภุชยั ใจอินทร์ 96

227 060101182 วา่ที ่ร.ต. อนรัุกษ์ แก้วปิก 96

228 060103078 นาย ณพดล โคกสนัเทีย๊ะ 96

229 060102866 นาย สรรเพชญ พว่งพลอย 96

230 060102034 นาย สริธีร์ ติบ๊ถาวงศ์ 96

231 060103785 นาย มหรรณพ อ่อนดี 96

232 060103707 นาย วฒิุชยั ใจสม 96

233 060101760 นาย พร้อมพร ทองเลศิ 96

234 060100216 นาย เนตพิงษ์ สรีะวตัร 96

235 060100886 นาย จิรสนิ ทบัทมิโต 96

236 060100530 นาย พงศกร คงเกิด 95

237 060102398 นาย ศศศิ เกสทอง 95

238 060102510 นาย อภิวนัทร์ ภูส่ขุ 95

239 060103689 นาย สรวชิญ์ มาเนตร 95

240 060101136 นาย กิจจา บญุศรี 95

241 060101569 นาย ด ารงฤทธ์ิ แตงจวง 95

242 060102555 นาย ชญานนท์ วรรณภกัดิ์ 95

243 060102243 นาย ปัฐพี กมลเสถียร 95

244 060101859 นาย ศกัดิภ์มิูนทร์ ถาวร 95

245 060102109 นาย อภิสทิธ์ิ กนัภยั 95

246 060102461 นาย คณภรณ์ กลิน่หอม 95

247 060102726 นาย กิจจาพฒัน์ ทองงาม 95

248 060102155 นาย ณฐัวตัร มีรัตน์ 95

249 060101780 นาย รัฐภมิู จู่มา 95

250 060100832 นาย คเชนทร์ ไชโย 95



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

251 060102572 นาย กรกช อินทร์ชู 95

252 060100205 นาย กฤษณพล เฉลมิศรี 95

253 060101822 นาย นฤดล ริมสนัเทยีะ 95

254 060100060 นาย รัฐศาสตร์ ธิกะ 95

255 060102052 นาย วนัชนะ แก้วคชสาร 95

256 060103186 นาย ธนานสุรณ์ อ้วนโพธ์ิกลาง 95

257 060103348 นาย ชญานนท์ จงเกตกุรณ์ 95

258 060102890 นาย ศตวรรษ แทบท้าว 95

259 060101249 นาย ปรินทร์เรศฒ์ สมบรูณ์เพ็ง 95

260 060100994 นาย กรีระพล ลิม้ประสพ 95

261 060103118 นาย นิติ จนัทวงษ์ 95

262 060101198 นาย อภิราช มะมา 95

263 060102334 นาย วรีพงศ์ เสาร์แก้ว 95

264 060100704 นาย นฤพล น่ิมมณี 95

265 060103066 นาย ชาคริต เพียราชโยธา 95

266 060101524 นาย ณฐัวฒิุ ศกนุรักษ์ 94

267 060101176 นาย ธนากร พนัพิพฒัน์ 94

268 060100041 นาย พนัธ์ศกัดิ์ เอ่ียมมา 94

269 060103242 นาย วชัโรธร  ฺ ฺีติบ๊ปะละ 94

270 060101408 นาย นฐัรินทร์ พุม่สวสัดิ์ 94

271 060102611 นาย สมาพล อ่อนค า 94

272 060100862 นาย มนต์มนสั ชหูนู 94

273 060102733 นาย ธนโชติ ทองสกุ 94

274 060102743 นาย ณฐัพนธ์ ขดัสาย 94

275 060102774 นาย พิษณพุงศ์ สอิง้ 94



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

276 060100770 นาย กิตตภิมิู ตระกลูศรี 94

277 060100342 นาย นฤเบศ สงูสดุยอด 94

278 060103247 นาย วชิรวทิย์ ศรีบตุรตา 94

279 060100109 นาย กฤษฎา มีสวสัดิ์ 94

280 060103443 นาย อิทธิกร กนัภยั 94

281 060103413 นาย ธนพล ค าปล้อง 94

282 060100029 นาย ธนารพ รอดสวสัดิ์ 94

283 060100322 นาย สหกฤช เบ้าเงิน 94

284 060103219 นาย อรรถกร ขตัตยิะ 94

285 060102940 นาย วชัรากร จนัทร์ต๊ะละ 94

286 060102016 นาย พิษณุ มาอินทร์ 94

287 060102632 นาย เอกภพ ยวนรัมย์ 94

288 060103590 นาย ณฐันนัท์ วฒิุคณุ 94

289 060103264 นาย ธีรวฒัน์ กนัทะพะเยา 94

290 060100110 นาย ธนพนธ์ โสภี 94

291 060100276 นาย ณฐัพล ภอูยูเ่ย็น 94

292 060101758 นาย วฒิุพงษ์ พรมเพียง 94

293 060100068 นาย ชาญณรงค์ ทะนะตา 94

294 060102509 นาย อภิวรรธน์ สขุยิ่ง 94

295 060100998 นาย ณฐัเดช พรมสาย 94

296 060102910 นาย ฉตัรชยั อษุา 94

297 060102972 นาย จิรวฒัน์ แจ้งชดั 94

298 060103149 นาย อลนั นิรันดร 94

299 060102172 นาย พีรพฒัน์ กาศเจริญ 94

300 060100299 นาย วศนิ เกตกิุจ 94



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

301 060101384 นาย อษัฎา รักชนาท 94

302 060101252 นาย ช านาญพงษ์ รักซ้อน 93

303 060100918 นาย ชชันนัท์ เหลาประเสริฐ 93

304 060102724 นาย ธนกร ใหลเจริญ 93

305 060101264 นาย วรวรรณ โอษคลงั 93

306 060101438 นาย สริุยา จินตะนา 93

307 060102125 นาย อภิสทิธ์ิ กลดัอยู่ 93

308 060100914 นาย อภิวฒัน์ ศรีโพธา 93

309 060100554 นาย อนชุา พิชวงค์ 93

310 060100325 นาย ณฐัพงษ์ ปลอดโปร่ง 93

311 060102977 นาย พฒิุพงศ์ สงูสดุยอด 93

312 060101787 นาย อนสุรณ์ ประสมเพชร 93

313 060100950 นาย ชยัชนะ คลอ่งแคลว่ 93

314 060100404 นาย อมฤต จิตธรรม 93

315 060100502 นาย ก่ิงเพ็ชร สขุแจ่ม 93

316 060101660 นาย อคัรเดช มาหวัเขา 93

317 060100348 นาย พิรักษ์ สายพงษ์ไพร 93

318 060100047 นาย อภิวฒัน์ ถาวร 93

319 060102717 นาย นิมิตร แผนสมบรูณ์ 93

320 060101377 นาย ศวิกร เปร่ืองสนัเทยีะ 93

321 060102670 นาย กฤษณะ แผท่อง 93

322 060101013 นาย ชาตเิวท กญุชะโมรินทร์ 93

323 060102012 นาย พฤตวิตัร อดุม 93

324 060103741 นาย ศภุวฒัน์ มัน่กนันาน 93

325 060102358 นาย วรีะพนัธุ์ เถมินพนา 93



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

326 060100167 นาย วสิทิธ์ิ ค าหล้า 93

327 060100229 นาย กิตตพิงศ์ หลอมทอง 93

328 060100557 นาย พิทกัษ์พงษ์ แปน้เมือง 93

329 060101586 นาย นครินทร์ พรหมมา 93

330 060101868 นาย สนัติ สวุรรณสขุ 93

331 060100074 นาย นิธินนท์ แดงชนะ 93

332 060100887 นาย ภานพุงศ์ จนัตมิา 93

333 060101651 นาย พีระวฒัน์ พนัธ์เขตกรณ์ 93

334 060102457 นาย อคัรพงษ์ สดาพงษ์ 93

335 060100093 นาย วรีวฒัน์ โปร่งใจ 93

336 060101657 นาย ชยัวฒัน์ บญุคง 93

337 060100283 นาย เกียรติส์กลุ เกิดทีส่ดุ 93

338 060100648 นาย ณฐัศาสตร์ สแีสง 93

339 060100440 นาย คณุากร ศรีลอย 92

340 060101505 นาย สทิธิโชค ชนุเชิด 92

341 060102255 นาย วงศวฒัน์ บญุญา 92

342 060102456 นาย วชัรพงศ์ เสาร์แก้ว 92

343 060101873 นาย รัฐธรรมนญู งานขยนั 92

344 060102843 นาย ชนาธิป อ่วมบตุร 92

345 060101627 นาย ณฐัดนยั อามาตย์ชาดี 92

346 060100822 นาย กิตตธิัช ศรีนาราง 92

347 060101579 นาย ศราวฒิุ จตรุภทัร์ 92

348 060101414 นาย อรรถรุ่ง พรมทอง 92

349 060103325 นาย พงศกร คงเมือง 92

350 060102989 นาย ภานพุงศ์ ทาประเสริฐ 92



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

351 060103484 นาย จกัรภทัร ค าตนั 92

352 060101614 นาย วนัเฉลมิ ปกุปัญญา 92

353 060100444 นาย สรุเชษฐ์ ฉ ่าเฉ่ือย 92

354 060102713 นาย ชชัวาลย์ อ่อนแสง 92

355 060103279 นาย พลัลภ ลาโภ 92

356 060100097 นาย วชิรวทิย์ ทสุาวฒิุ 92

357 060102647 นาย ศกัดิส์ทิธ์ิ สนิดา่นจาก 92

358 060100338 นาย ศภุกิจ ทองหลอ่ 92

359 060102828 นาย ธีระภษัฏ์ พีรวรพฒัน์ 92

360 060102750 นาย นครินทร์ เจริญพะกไุพศาล 92

361 060103651 วา่ทีร้่อยตรี เริงชยั โพธ์ิเจริญ 92

362 060103589 นาย กนัตนินัท์ เขียวพิยะ 92

363 060100699 นาย ธนบรูณ์ ตนัตพิรหมินทร์ 92

364 060101566 นาย ธนภทัร มาไกล 92

365 060101580 นาย กษิดศิ จนัโทสถ 92

366 060103587 นาย ธิตวิฒิุ ปัญญาภู 92

367 060103070 นาย นิธิศ ศริินวล 92

368 060102889 นาย พลวตั อศัริยะพนัธุ์ 92

369 060100118 นาย วศิรุต หะทะยงั 92

370 060100447 นาย พงศกร พละทรัพย์ 92

371 060102564 นาย จกัริน สวุรรณบาง 91

372 060103609 นาย ธนากร พิรุนสนุทร 91

373 060101888 นาย จกัรพนัธุ์ แสงหล้า 91

374 060100021 นาย ธีรพฒัน์ คงเจริญ 91

375 060100353 นาย ณฐัพร เขตขนั 91



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

376 060101312 นาย ชตุวิตั บญุจนัทร์ 91

377 060102025 นาย อภิชยั นาคอาจหาญ 91

378 060102439 นาย พงศกร นนทะโคตร 91

379 060100863 นาย ชนาธิป พรหมพร 91

380 060100434 นาย วศิรุต เพ่ิมพลู 91

381 060103015 นาย จิราวธุ เบง็ยา 91

382 060100626 นาย ณฐัวฒิุ บญุยศ 91

383 060103345 นาย ณฐัสทิธ์ิ ก่ิงก้าน 91

384 060101409 นาย ภาณมุาศ พานิชเจริญ 91

385 060102217 นาย พงษ์พฒัน์ เรือนคุ้ม 91

386 060100649 นาย อภิสทิธ์ิ เมฆลอย 91

387 060103583 นาย กนกพล ปิยะมยัคงเดช 91

388 060101212 นาย ณพฒัน์ เฉลยีว 91

389 060101318 นาย ณฐัวฒิุ ปานภู่ 91

390 060101606 นาย วรีภทัร อนพุรม 91

391 060101521 นาย พงศ์พิสทุธ์ิ มุง่งาม 91

392 060101935 นาย กนกพงษ์ เกตนุาวา 91

393 060100769 นาย กฤษณี มาไกล 91

394 060101929 นาย อจัฉริยะ พลไชโย 91

395 060100968 นาย อภิสทิธ์ิ ปัน้นาค 91

396 060100790 นาย กิตตกิาญจน์ แดนขนบ 91

397 060102621 นาย วรชยั ร าจวน 91

398 060102594 นาย ธีรภทัร์ มากพนัธ์ 91

399 060100405 นาย พิเชษฐ์ บวันวล 91

400 060101287 นาย อานนัท์ สนุทรเชษฐานนท์ 91



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

401 060100438 นาย ณฐัพงศ์ แก้วค า 91

402 060102140 นาย ราเชน ชมภศูรี 91

403 060101159 นาย วรีภทัร จนัตาวงศ์ 91

404 060103304 นาย จกัรพนัธ์ นาวกิา 91

405 060103024 นาย รุ่งราควิ ฉตัรทอง 91

406 060102771 นาย พีระพฒัน์ ช่ืนภิรมย์ 91

407 060101581 นาย สริิศกัดิ์ นยัเจริญ 91

408 060100670 นาย วศนิ เพชรพนาไพร 91

409 060100865 นาย ชชัพงศ์ จนัต้าว 91

410 060102423 นาย พิริยะ สนิปรีดี 91

411 060100382 นาย สนัตชิยั ชทูอง 91

412 060102119 นาย ธนพฒัน์ ตนัพานิช 91

413 060101594 นาย สรยทุธ์ ใจคง 91

414 060101848 นาย สกุฤตษ์ อดุมศกัดิ์ 91

415 060102811 นาย พลวฒัน์ สทีา 91

416 060100017 นาย อภิสทิธ์ิ วงษ์โต 91

417 060102900 นาย วทิวสั บ ารุงอินทร์ 91

418 060101220 นาย วฒิุพงษ์ บญุสงิห์ 90

419 060100624 นาย ชญานนท์ อาภาธนกลุ 90

420 060100231 นาย เอกภพ จิตตะ 90

421 060100398 นาย กิตตพิล ค าแสน 90

422 060100271 นาย พรเทพ เสง็ดี 90

423 060102982 นาย นนัทวิฒัน์ รวดเร็ว 90

424 060102110 นาย สทุวิสั เหลก็ฉิมมา 90

425 060101367 นาย ชินภทัร รายะรุจิ 90



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง
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สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

426 060101222 นาย ธัชยพงษ์ จนัเครือเกิด 90

427 060101703 นาย วรปรัชญ์ ค าเสน 90

428 060100286 นาย กนกศกัดิ์ ดเิรกสขุ 90

429 060103454 นาย จิรายสุ ทองค า 90

430 060101108 นาย นิตพิงษ์ ค าวงศ์ศา 90

431 060100472 นาย ภทัรพล เรืองสกุใส 90

432 060102214 นาย ศรณรงค์ จหูลกั 90

433 060103449 นาย นิตพิร ไชยสลี 90

434 060100028 นาย ธนดล สตีธุะ 90

435 060100483 นาย เสฐียรพงศ์ แก้วมณี 90

436 060102117 นาย ชานน เริงเลือ่ม 90

437 060101346 นาย ชลติ หมวกชา 90

438 060101319 นาย กฤษณ์ณชัมตุม์ รัตนพิทกัษ์ 90

439 060101302 นาย ธนกฤต พฒันพิโดร 90

440 060103537 นาย ภาณพุงษ์ โพธ์ิแสง 90

441 060101913 นาย ชยัวฒัน์ ทองดี 90

442 060101403 นาย บารเมศวร์ แพงผม 90

443 060102091 นาย จีรพฒัน์ ร้อยทา 90

444 060103727 นาย อ าพล อาหมดั 90

445 060102319 นาย ธิติ บญุทอง 90

446 060103373 นาย ปวริศร์ มงัสา 90

447 060103501 นาย ณฐันนท์ โพธ์ิศรี 90

448 060102614 นาย ชตุพินัธุ์ จนัคนา 90

449 060100984 นาย ธนกฤต แสงโสดา 90

450 060102836 นาย ภราดร ฤทธิแผลง 90
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451 060103155 นาย พณพนัธ์ องุจิตต์ตระกลู 90

452 060101903 นาย ปิยวฒัน์ เนตรรัตนา 90

453 060102323 นาย โชคชยั ไหมกนั 90

454 060103438 นาย ภีมป์ แจ่มเงิน 90

455 060103073 นาย ธนกฤต เนืองษา 90

456 060100785 นาย นวพรรษ พิทาค า 90

457 060101885 นาย ภาณวุฒัน์ อินทสทิธ์ิ 89

458 060101548 นาย ชลธิศ ตาป๋ิวเครือ 89

459 060103143 นาย มารุต เรืองวงศ์ 89

460 060103268 นาย อมรรัตน์ น้อยบ้านใหม่ 89

461 060103426 นาย พงศธร จีอ้าทติย์ 89

462 060101886 นาย ทกัษ์ดนยั เจริญกิจ 89

463 060102967 นาย วชิรวทิย์ โนจิตร 89

464 060102301 นาย ส าราญ เสมาฉิม 89

465 060101065 นาย ปพน มาเฟือง 89

466 060100426 นาย ชลสทิธ์ิ ทองหลอ่ 89

467 060102393 นาย สมพร เจริญกิจผาสขุ 89

468 060102875 นาย สทุธิภทัร อยูพุ่ม่พฤกษ์ 89

469 060101435 นาย ศภุกิตต์ มณเทยีร 89

470 060103207 นาย ธนากร ขอนแก่น 89

471 060103022 นาย นฤดม สวนหม้อ 89

472 060103700 นาย เทอดพร ใจสม 89

473 060102601 นาย บญัชา มาลยั 89

474 060101145 นาย ธนวฒัน์ สาดอ ่า 89

475 060103210 นาย รัชพล โล๊ะกาแก้ว 89



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ
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476 060100392 นาย วชิรวชิญ์ ถาวงค์ 89

477 060101114 นาย รัฐพงษ์ อินทร์ปอ้ม 89

478 060102791 นาย พีระพฒัน์ แก้วเจิม 89

479 060100561 นาย ธนกฤต เกิดอินทร์ 89

480 060100544 นาย กษิดิภ์สัส์ อรินทร์ 89

481 060102792 นาย วฒิุนนัท์ อ่ิมจิตร 89

482 060103217 นาย ธิตพิงศ์ กลิน่เจาะ 89

483 060101388 นาย สวุฒัน์ ใจฉ ่า 89

484 060101981 นาย จีระวฒัน์ จนัทร์สารโสภณ 89

485 060100929 นาย ปฏิภาณ ทองแพง 89

486 060100927 นาย พงศธร ทองกลดั 89

487 060100165 นาย วรรณฤทธ์ิ ศรีอ่อนรอด 89

488 060101444 นาย เอกภพ สงัข์ยงั 89

489 060100556 นาย ณฐัพงศ์ มีไหว 89

490 060102590 นาย นคร ดาวมณี 89

491 060103474 นาย อภิชา มณีพงษ์ 89

492 060102945 นาย คมกฤช ค ายอด 89

493 060101911 นาย กฤษฎา ลิม้รส 89

494 060102337 นาย ดษิฐพล วงศ์จ าปา 89

495 060101385 นาย ศภุวชิญ์ ศรีปานอินทร์ 89

496 060100004 นาย กฤษฎา รอดเครือ 89

497 060102745 นาย ชลสทิ ทดัปัญญา 89

498 060101498 นาย พงศพล บาระมี 89

499 060101419 นาย ธรรมวฒัน์ มะลจินัทร์ 89

500 060101271 นาย ธีรพล วงศ์ลงักา 89



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ
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501 060103255 นาย ธชิตพล พลูพิพิศ 89

502 060100481 นาย วรวฒิุ อ่วมจรูญ 89

503 060103197 นาย พชัรพล แก้วมณี 89

504 060101137 นาย อภิสทิธ์ิ อินเรือน 89

505 060102300 นาย ศรุเชฐ ตนัปิน 89

506 060102355 นาย ภชิูชย์ อนนัตพงษ์ 89

507 060100683 นาย ทศพล สวาสุ 89

508 060100606 นาย จีรศกัดิ์ จรแจ่ม 89

509 060101634 นาย ภาณพุงศ์ คนเสง่ียม 89

510 060103717 นาย นฐัวฒิุ กาวรีะ 89

511 060100792 นาย ปณตพงษ์ ปัน้นาค 89

512 060100160 นาย จตพุร คล้ายใจตรง 89

513 060103006 นาย เกริกพงษ์ จัน่เจริญ 89

514 060101370 นาย สขุวชิ สทิธิโสภณ 89

515 060102296 นาย ธีรพล แสนสขุ 88

516 060100710 นาย ธาราธาร ศรีทอง 88

517 060102409 นาย จีระพล หลวงพรม 88

518 060100616 นาย เสฏฐวฒิุ พนัธุ์ปัน้ 88

519 060103461 นาย ศภุกร นาคเมือง 88

520 060101539 นาย ภาณวุฒัน์ อยูค่อน 88

521 060102551 นาย รุ่งโรจน์ สมคัรเกษตรกิจ 88

522 060101008 นาย วรเชษฐ์ กลิน่เอ่ียม 88

523 060102782 นาย อธิป นาคยา 88

524 060103576 นาย คมสนั เจนสาริกรณ์ 88

525 060101352 นาย ชยกฤษณ์ ภิระบรรณ์ 88



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ
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สำย นสต.1
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หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

526 060102188 นาย ภทัรพล บวัทอง 88

527 060100562 นาย พงษ์พฒัน์ เพ่ิมพิพฒัน์ 88

528 060101983 นาย รัฐนนัท์ นพคณุ 88

529 060101578 นาย ปฏิภาณ มจุรินทร์ 88

530 060103050 นาย ศราวฒิุ ฤทธ์ิเอ่ียม 88

531 060103368 นาย ณฐัพงศ์ ศรีสรรพางค์ 88

532 060100401 นาย อกุฤษฎ์ สายค าพวน 88

533 060102038 นาย อดสิรณ์ ฉ ่ากมล 88

534 060102029 นาย พีรพฒัน์ พนัธ์ไพบลูย์ 88

535 060103662 นาย วสนัต์ ดพีลู 88

536 060101090 นาย ธนวฒัน์ พรมศกัดิ์ 88

537 060101691 นาย นพรัตน์ เงินแจ้ง 88

538 060103136 นาย ทนธุรรม คงดี 88

539 060101824 นาย นพดล มะยมหนิ 88

540 060103159 นาย ดลิก แซ่เอ๊ียะ 88

541 060101329 นาย ณฐัวฒิุ บญุสรรค์ 88

542 060100150 นาย ไกรศร ป่ันอาจ 88

543 060103265 นาย ธนโชติ อ้นภู 88

544 060100932 นาย จิรายุ เลาหพิบลูรัตนา 88

545 060102450 นาย จิรวฒัน์ อไุรประเสริฐ 88

546 060103165 นาย เกริกพล จีนค าตุ้ย 88

547 060103588 นาย กฤษฎา วงัเป็ง 88

548 060101064 นาย ชยัวฒิุ สชุเกิด 88

549 060103259 นาย นพรัตน์ มะนญู 88

550 060101086 นาย วรียทุธ คณฑา 88



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ
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หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

551 060102215 นาย ธนภทัร ศรีสวา่ง 88

552 060103063 นาย พชัธนธรณ์ พงษ์สนิฤทธิกร 88

553 060103603 นาย กฤตนิ เรือนเครือ 88

554 060102291 นาย วรีะศกัดิ์ เตปินใจ 88

555 060101236 นาย กู้ เกียรติ ปันกอ 88

556 060103486 นาย ฐิตพิงษ์ รอดคง 88

557 060102685 นาย กิตติ ปานดษิฐ 88

558 060101487 นาย เนตรนธี แปน้ดี 88

559 060101075 นาย ชญานนท์ แก้ววรรณ 88

560 060101207 นาย อนวชั บญุค า 88

561 060102170 นาย ครรชิต สพุร 88

562 060102668 นาย กฤษฎา เดชจุ้ย 88

563 060103280 นาย กนัย์ โพธ์ิศรี 88

564 060103353 นาย พิสษิฐ์ ธนคู า 88

565 060100007 นาย ณฐัวฒิุ เขียวไสว 88

566 060100396 นาย ศภุกานต์ วงศ์ปัญญา 88

567 060102321 นาย กิตตศิกัดิ์ ค าแก้ว 88

568 060100767 นาย ยทุธภมิู เกิดพิมาน 87

569 060102216 นาย สาธิต ค าสะอาด 87

570 060101771 นาย สริวชิญ์ อรุณเเจ้ง 87

571 060103215 นาย ธีระพงศ์ ประจวบจนัทร์ 87

572 060102108 นาย นนท์ธวชั โพธ์ิอินทร์ 87

573 060102367 นาย ภทัรนนัท์ ใจอาสา 87

574 060100414 นาย วสวตัติ์ สายธิ 87

575 060100485 นาย สปิปกรณ์ นนัทบตุร 87



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

576 060103828 นาย นตุกิร ปัญญาวงศ์ 87

577 060101762 นาย ณฐัพงษ์ อ้อมกลาง 87

578 060102489 นาย ศภุมงคล กรประเสริฐ 87

579 060102794 นาย อดสิรณ์ เกษตรศรี 87

580 060100506 นาย ธิตวิฒิุ เตยไธสง 87

581 060101195 นาย ช านาญ จนัทร์อ่ิม 87

582 060101488 นาย พีรพล คลงัวเิชียร 87

583 060103630 นาย ณฏัฐนนัท์ ยะอนนัต์ 87

584 060103249 นาย พชรพล ภราดรวสิทุธ์ิ 87

585 060101123 นาย พงศ์ปณต ตา่ยล ายงค์ 87

586 060103469 นาย ภริูนทร์ อ่ิมจนัทร์ 87

587 060102274 นาย ธัญพิสษิฐ์ มีเดช 87

588 060100065 นาย บดนิทร์ เสอืน้อย 87

589 060103808 นาย กิตตพิงษ์ แสงสวา่งประชา 87

590 060100462 นาย ณฐัภทัร ใจดี 87

591 060103524 นาย จมุพล พรหมทอง 87

592 060101938 นาย ทพัพสาร ปริญาภสัร์สกลุ 87

593 060100318 นาย นพรัตน์ สงัขประเสริฐ 87

594 060100527 นาย อจัฉริย สงัวโรสกลุ 87

595 060100261 นาย สมศกัดิ์ แก้วอรสาร 87

596 060101672 นาย ชามาช ชยัสามารถ 87

597 060102362 นาย ชยัวฒัน์ วฒันานสุทิธ์ิ 87

598 060102383 นาย วนัเฉลมิ ทา่จีน 87

599 060103597 นาย สหพรชยั สนิคง 87

600 060102755 นาย วฒิุเกียรติ เกียรตยิศ 87



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

601 060103781 นาย วรชิต เตจ๊ะกาศ 87

602 060101251 นาย ศภุฤกษ์ นวนค า 87

603 060101079 นาย พิทกัษ์พงษ์ อ่ิมเอิบ 87

604 060100297 นาย พนารัตน์ ปรางทบัทมิ 87

605 060101180 นาย ณฐักรณ์ พรมรักษา 87

606 060100080 นาย อนชิุต ใจดี 87

607 060103145 นาย ภาสกร สเุมธาลงัการ 87

608 060101986 นาย นที วงษ์ศรี 87

609 060101894 นาย นฐัวฒิุ อยูห่ลาย 87

610 060102778 นาย ณฐัวฒิุ มาวเิลศิ 87

611 060103539 นาย ธนดล สทุธาพนัธุ์ 87

612 060102200 นาย พลกฤษณ์ พะยอม 87

613 060102965 นาย ดนยัวเรส โอษฐวจิิตร 87

614 060100996 นาย ธิตวิฒิุ นาคบวั 87

615 060102819 นาย สริดนยั วริศวรโชติ 87

616 060101337 นาย ธีรวฒัน์ บรรเลงเสนาะ 87

617 060103562 นาย สราวฒิุ ทรัพย์เพชร 87

618 060101202 นาย ธนวฒัน์ บญุมาลรัีตน์ 87

619 060100870 นาย กฤตศฎากร บญุข า 87

620 060103480 นาย ภวูนารถ เกษแก้ว 87

621 060100225 นาย นิพนธ์ จนัทร์วถีิ 87

622 060103125 นาย มาศวชั วรรณลกัษณ์ 87

623 060102233 นาย กิตตชิยั สทีดัแอ 86

624 060102118 นาย รัตพล ทรัพย์เมฆ 86

625 060103433 นาย พทัธพล ภมุมา 86



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

626 060101267 นาย ภิเษก รัตนกรณ์ 86

627 060102853 นาย พีรสชิฌ์ ปิยะราช 86

628 060102053 นาย ภากร โป๋ชนั 86

629 060102926 นาย กฤษทอง ใจวนัดี 86

630 060102524 นาย กิตตพิงศ์ ภูส่อน 86

631 060101567 นาย รุจิกร พนัธ์เงิน 86

632 060102305 นาย วจัน์กร ลอืกิจ 86

633 060103775 นาย ณฏัฐกิตติ์ เทยีมส าโรง 86

634 060101701 นาย สหรัฐ สรีุวงศ์ 86

635 060102615 นาย กฤตเมธ บตุรที 86

636 060103162 นาย ไตรภพ เขมกศุลนิ 86

637 060101643 นาย ปฏิพล ต้นหนองดู่ 86

638 060102351 นาย กฤษดา เรือนฝัน้ 86

639 060102633 นาย โอภาส ศรีวงัราช 86

640 060103605 นาย ณฏัฐศกัดิ์ จอมทอง 86

641 060102433 นาย ธนพนธ์ ศรีเลก็ 86

642 060100867 นาย ธัชชยั เหน็ทัว่ 86

643 060101810 นาย วาณกุลู ชาวป่า 86

644 060102934 นาย ธีรพงศ์ แสนยศ 86

645 060102045 นาย ณฐัพล ก้านจนัทร์ 86

646 060100788 นาย พฒันพงษ์ ปัญญาวงษ์ 86

647 060100106 นาย พชร พุม่น้อย 86

648 060102728 นาย ธีรยตุ ทองเหลอื 86

649 060100195 นาย นลธวชั เนือ้ไม้ 86

650 060101197 นาย คณุานนต์ อทุธา 86



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

651 060101686 นาย ชนาธิป เพ็งเพ็ชร 86

652 060100345 นาย อนนัต์ คงทวปี 86

653 060102180 นาย ธีรวฒัน์ ราชสี 86

654 060103728 นาย ชยณฐั ใจรังกา 86

655 060103545 นาย พทุธิพงษ์ พลอาชา 86

656 060103131 นาย สถาพร เอกปัชชา 86

657 060100019 นาย ทศัน์พล ศรีสมบตัิ 86

658 060102007 นาย อภินทัธ์ ไล้สมบรูณ์ 86

659 060100674 นาย เจริญกิจ อินหลาน 86

660 060102907 นาย ธนกฤต นนัทะสาร 86

661 060103380 นาย เมธวนิ ค าตือ้ 86

662 060102746 นาย วชัระพล หลวงยศ 86

663 060100697 นาย ธนาวฒิุ ค านชุนารถ 86

664 060101973 นาย ชาญชยั บญุเตมิ 86

665 060103772 นาย ธีรวฒัน์ ตา่งงาม 86

666 060102454 นาย ณรรินทร์ จนัธิมา 86

667 060103045 นาย วรียทุธ ชาญนาวา 86

668 060102194 นาย ปิยวทิย์ ชยัวรกาญจน์ 86

669 060102493 นาย อนนท์ แจ้งกลัน่ 86

670 060100958 นาย นพกร เรือนปัญญา 86

671 060103132 นาย ธนกฤต ตรีประวตัิ 86

672 060101823 นาย สรุศกัดิ์ พรมชาติ 86

673 060102294 นาย กิตตพิงศ์ ตนัมาดี 86

674 060100681 นาย ณฐัวฒิุ เจริญศลิป์ 86

675 060103502 นาย ณฐัธพงศ์ อินทยะ 86



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

676 060101130 นาย วรีเชษฐ์ ชมุภู 86

677 060103004 นาย นพรัตน์ เฉยเกิด 85

678 060102693 นาย ภทัรพงศ์ ไกรจนัทร์ 85

679 060103299 นาย อคัรพล พนัโสดา 85

680 060101317 นาย จรัญ เกษรา 85

681 060100947 นาย คมกฤช มว่งมิตร 85

682 060102162 นาย ชาคริต จนัทะวาศ 85

683 060102709 นาย ณฐัภมิู ชไูทย 85

684 060102299 นาย ณฐกร เครือรอด 85

685 060100054 นาย กฤษฎาพงศ์ โปธาค า 85

686 060103458 นาย สรุวฒิุ ตัง้ศรีวงศ์ 85

687 060100293 นาย ปรเมศวร์ ทองดี 85

688 060101623 นาย จตรุพิธ มิตรสานชุ 85

689 060102139 นาย อรรถพล เสรีรัฐ 85

690 060101784 นาย อลงกรณ์ อ้นน้อย 85

691 060102869 นาย จิณณวจัน์ วฒันพงษ์ 85

692 060103522 นาย วงศกร แก้วตา 85

693 060100578 นาย เจษฎากร คชสห์ี 85

694 060100289 นาย สรุวฒิุ ตุ้มทอง 85

695 060100340 นาย บวรภดั ค าแพ 85

696 060101262 นาย ณฏัฐ์ปวนิท์ ศริิมาศ 85

697 060101339 นาย พงศธร ตนัวานิช 85

698 060101450 นาย ศริิชยั ธรรมฐิตพิร 85

699 060103329 นาย ทรัพย์สถิต เวนิขนุทด 85

700 060102575 นาย สทิธิพร โชตกิวณิชย์ 85



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

701 060101477 นาย วษิณุ ชาลวีรรณ 85

702 060103519 นาย ธงชยั บญุแสง 85

703 060101533 นาย สมนกึ แก้วพรม 85

704 060100547 นาย อลงักาล อ่วมสขุ 85

705 060101018 นาย สมทรง อินทร์แผลง 85

706 060100281 นาย พชร สกัพุม่ 85

707 060102990 นาย ธีรวฒัน์ เดชแพ 85

708 060101707 นาย กิตตธิัช กนุเกียว 85

709 060100721 นาย กฤตกมล เมืองสมบตัิ 85

710 060101857 นาย ศริชชั ชอู ่า 85

711 060100260 นาย ปัญจพล พลนาค 85

712 060100622 นาย กิตพิงศ์ ชยัเลศิ 85

713 060103001 นาย อษัฎาวธุ ตาสาย 85

714 060101101 นาย ธรรมชาติ แก้วปิก 85

715 060100394 นาย พีรณฐั ทองวฒัน์ 85

716 060101879 นาย จตพุล คงคาอินทร์ 85

717 060102344 นาย ชยัพฒัน์ ขวญัพทุโธ 85

718 060101179 นาย ณฐัพล วรเจริญ 85

719 060102971 นาย สาธิต สทิธิ 85

720 060101429 นาย วนราช เลขยนั 85

721 060102935 นาย พิมาย เสอืแขม 85

722 060102189 นาย ณฐัวฒัน์ วเิศษ 85

723 060101089 นาย พิชิตชยั เพ็ชรโต 85

724 060101296 นาย ณฐัภมิู สขุเณร 85

725 060100627 นาย อชิตพล เบ้าชาลี 85



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

726 060102690 นาย ศรีวลัลภ กรีมัน่ทอง 85

727 060100813 นาย สทิธิรัตน์ ฤทธ์ิแก้ว 85

728 060100038 นาย ชาญณรงค์ เหมไชย 85

729 060100012 นาย ธวชัชยั ครุธทนิ 85

730 060102808 นาย ศกัดิส์ทิธ์ิ แก้วศริิ 85

731 060100349 นาย ฉตัรชยั อ่วมพรม 85

732 060103692 นาย สรุพิชญ์ ศรีจนัทร์ 85

733 060100727 นาย เสริมศกัดิ์ ลอองศรี 85

734 060101849 นาย บรรยงค์ ศริิชมุภู 85

735 060102173 นาย นนัทพิฒัน์ กนัสริุ 85

736 060103658 นาย ณฐันนท์ จนัต๊ะวงค์ 85

737 060103639 นาย กฤตเมธ กลุนรา 85

738 060102254 นาย ภาณพุงษ์ พรหมปัญญา 85

739 060100147 นาย ก่อเกียรติ เฉ่ือยฉ ่า 84

740 060101132 นาย ภานวุฒัน์ นว่มศริิ 84

741 060101669 นาย ศวิะ กรพิทกัษ์ 84

742 060100919 นาย สรุศกัดิ์ โพธ์ิศรี 84

743 060103294 นาย ถิรพทุธ์ิ ภูพ่กุก์ 84

744 060101683 นาย ชยัณรงค์ สุม่เลก็ 84

745 060102251 นาย ศภุกฤต แก้วอรุณ 84

746 060101628 นาย กิตติ ม่ิงขวญั 84

747 060103459 นาย ภมิูวฒัน์ หยอยสระ 84

748 060100782 นาย ณฎัฐกิตต์ วงศรีรักษ์ 84

749 060102699 นาย วรพงษ์ ศรีสวุรรณ์ 84

750 060102382 นาย ธวชัชยั ต้ายไธสง 84



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

751 060100803 นาย สริวชิญ์ มะโนรา 84

752 060103424 นาย ภาณพุงษ์ มลูรังษี 84

753 060101818 นาย พฒิุพฒัน์ ดอกไม้เงิน 84

754 060101825 นาย เกียรตศิกัดิ์ ค ามี 84

755 060100185 นาย ธนวฒัน์ เวยีงนาค 84

756 060101360 นาย ววิฒัน์ วนัต๊ะ 84

757 060103236 นาย ธนศกัดิ์ ชสูอนสาย 84

758 060102600 นาย สทุธิพงษ์ นิลน้อย 84

759 060100305 นาย ทรงวฒิุ ขนุชาวนา 84

760 060101164 นาย ณฐัวตัร ยาท้วม 84

761 060103436 นาย เกียรตศิกัดิ์ มณีเทศ 84

762 060103069 นาย วรชยั ค าสอน 84

763 060101029 นาย ภาณพุงศ์ กลุมาลา 84

764 060101294 นาย นราวชิญ์ ไชยมงุสงิห์ 84

765 060101839 นาย สทุธิพงษ์ ต๊ะประจ า 84

766 060101513 นาย สริุยศาสตร์ ชีพไธสง 84

767 060100884 นาย ชวูทิย์ สองกิติ 84

768 060101920 นาย พชร ดวงงา 84

769 060101969 นาย พงศกร อโนมา 84

770 060103760 นาย ฤทธิชยักลู ตยิะศรี 84

771 060102868 นาย ธนกฤต สลงุอยู่ 84

772 060101781 นาย กญัจน์ธนทั วงศ์ค าจนัทร์ 84

773 060101144 นาย ขจรศกัดิ์ กลิน่เผน่ 84

774 060102901 นาย ทวรัีตน์ โภชน์งาม 84

775 060100779 นาย อภิสทิธ์ิ รักกลิน่ 84



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

776 060101985 นาย ศรนารายณ์ นาคน้อย 84

777 060103146 นาย วทญัญู จ่อนตะมะ 84

778 060101404 นาย วธัญญู วงค์ดาว 84

779 060102287 นาย จิรุตถ์ กาศเกษม 84

780 060103341 นาย พงศ์พิสทิธ์ิ ทองพลาย 84

781 060100879 นาย ออมสนิ บญุคง 84

782 060101932 นาย ณฐัพล สมศรี 84

783 060103226 นาย ศวิารุต พทุธวงค์ 84

784 060103664 นาย พีรพล บางพาน 84

785 060101726 นาย คณาธิป คูส่อน 84

786 060103244 นาย อภิสทิธ์ิ โคประโคน 84

787 060103152 นาย พิสทิธ์ิ โพธ์ิพา 84

788 060103746 นาย ทนัพนัธุ์ โกสวุนิทร์ 84

789 060102224 นาย เจษฎากร สร้อยมี 84

790 060100219 นาย ฉฐัวรรษ หม่ืนไชยวงค์ 84

791 060101679 นาย สรุสทิธ์ิ บญุเขตอดุร 84

792 060100857 นาย รณชยั สระศรีแสง 84

793 060102416 นาย พงศกร สขุเกษม 84

794 060100094 นาย เอกบดนิทร์ ครองแห้ง 84

795 060102795 นาย อธิเบศร์ เปรมเสถียร 84

796 060101240 นาย ภมิูพฒัน์ มาศรี 84

797 060101589 นาย ปวชิ จนัทร์ดี 84

798 060102252 นาย ธราเทพ ศรีสวสัดิ์ 84

799 060101369 นาย ศกัดนินท์ สอนนา 84

800 060103324 นาย ธวชัชยั กนัทาดง 84



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

801 060102659 นาย ภานวุฒัน์ อุ่นถ่ิน 84

802 060102306 นาย พงษ์พิพฒัน์ สายค าติง่ 83

803 060101044 นาย สริิชยั วงศ์ษา 83

804 060101221 นาย วฒันา ปอนแก้ว 83

805 060103817 นาย เจษฎากร ถาน้อย 83

806 060102706 นาย มนสัวี เพ่ิมภาค 83

807 060100878 นาย ธนนนัท์ ทะนนัไชย 83

808 060101452 นาย ชนะกานต์ กรแก้ว 83

809 060102446 นาย ฤทธิชยั ทรัพย์คง 83

810 060103635 นาย ศกัดา เชยจิต 83

811 060103370 นาย ธีรพล พนัสง่า 83

812 060100921 นาย ภาณพุงษ์ แก้วบตุร 83

813 060102278 นาย มนเูชษฐ์ สยุะตุน่ 83

814 060102386 นาย ศภุนฐั ค าจนัดา 83

815 060100568 นาย สหรัฐ สงัข์เรือง 83

816 060103487 นาย ชชัพิมขุ กะล าพา 83

817 060102806 นาย ชวนิ เพชรเอือง 83

818 060100716 นาย บญัชา ธรรมสอน 83

819 060102151 นาย วโรดม อยูป่ระจกัษ์ 83

820 060101122 นาย จกัรธิป โปต๊ะ 83

821 060101616 นาย ตะวนั ค าภีร์ 83

822 060102885 นาย ภิวฒัน์พล ดเีกตุ 83

823 060100780 นาย นที เพชรเกตุ 83

824 060102127 นาย ณฐัวฒิุ จนัทา 83

825 060103409 นาย นราวชิญ์ ประพทัธาคณีิ 83



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

826 060102651 นาย ปฏิภาน สงเชือ้ 83

827 060102960 นาย จกัรกฤษ อินทร์เฉลมิ 83

828 060103485 นาย ณฐัดนยั ใจเย็น 83

829 060102876 นาย การัณยภาส แตงน้อย 83

830 060100599 นาย ธีรวฒัน์ กล า่เจริญ 83

831 060100953 นาย ศรัณย์ พรมเกษ 83

832 060101462 นาย ปัญจพล เรียนแพง 83

833 060100634 นาย นิตศิาสตร์ ลอืเรือง 83

834 060103714 นาย วรเมธ หนิอ่อน 83

835 060101933 นาย นฤเบศร ธูปหอม 83

836 060101105 นาย มินทร์ธาดา แก้วกิจการ 83

837 060103026 นาย วรเมธ แหวนนาค 83

838 060100214 นาย ธนญชยั แห้วเพ็ชร 83

839 060103586 นาย นนท์ธวชั อดออม 83

840 060101851 นาย วรีภทัร ศรีบญุเรือง 83

841 060101731 นาย สทิธินนัท์ ตนัหลง 83

842 060101382 นาย อคัรพล พลแสน 83

843 060103688 นาย ฐากรู ชาตะรูปะ 83

844 060102120 นาย พงษ์พฒัน์ ศริิสมัพนัธ์ 83

845 060101742 นาย วรพล วงัครีี 83

846 060100899 นาย สทุธิเกียรติ ปัญโน 83

847 060102919 นาย ธวชัชยั จ าปา 83

848 060103687 นาย ศภุฤกษ์ ขนัธรรม 83

849 060101764 สบิโท สหพล วมิลมขุ 83

850 060101259 นาย ก่อเขตต์ รักเกตกิุจ 83



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

851 060103211 นาย ธนเกียรติ เจ๊ียบหยู 83

852 060101365 นาย สรุเชษฐ์ อ่ินแก้ว 83

853 060103715 นาย ถิรวฒัน์ ประทศิ 83

854 060101786 นาย ธีรภทัร กนัเม็ด 83

855 060103096 นาย วรุตม์ จนัทมิา 83

856 060101297 นาย อนชุา จ้อยมี 83

857 060102737 นาย วชิชากร ค าแย้ม 83

858 060102324 นาย เจตน์ชนินทร์ ปราบอินทร์ 83

859 060102582 นาย วรพล บงัคบั 83

860 060103593 นาย น าภพ พสธุา 83

861 060102991 นาย ศลีพิชณ์ เพ็ชรมี 83

862 060102114 นาย ปรีชา โคตรหานาม 83

863 060101469 นาย มาณพ สขุเภา 83

864 060101043 นาย ชนะภยั มัน่คง 83

865 060102440 นาย ชยวฒัน์ วงศ์จนัทรมณี 83

866 060102691 อส.ทพ. อศันยั สพุรดวงชยั 83

867 060101529 นาย จิรโชติ เดชบญุ 83

868 060100510 นาย พีรธัช ครีีทรัพย์ทวี 83

869 060102980 นาย จารุวทิย์ อ่อนล า 83

870 060102428 นาย ศภุพล นชุโสม 82

871 060103377 นาย ธนภทัร กองสงัข์ 82

872 060103346 นาย ปกรณ์ เสอืเดช 82

873 060101774 นาย สนัตสิขุ เพชรไพฑรูย์ 82

874 060102191 นาย ไอยรักษ์ สวุรรณสงัข์ 82

875 060103794 นาย ภคัรพงศ์ เกษร 82



ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบตัรมัธยมศกึษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

876 060102878 นาย เนตพิงศ์ สมพวก 82

877 060102036 นาย วศิวชิต ประสงค์สบื 82

878 060103076 นาย ประสพผล สทิธิ 82

879 060101233 นาย เดชทนง แพงมี 82

880 060103632 นาย สธีุรพจน์ สวุรรณวงค์ 82

881 060102312 นาย พศตม์ ลิม้มณี 82

882 060102802 นาย ศทิานนท์ สขุเกษม 82

883 060100772 นาย เดชาพล ร่มโพธ์ิ 82

884 060103408 นาย อษัฎาวธุ ใจพรมมิน 82

885 060101767 นาย สภุทัรพงษ์ บญุรอด 82

886 060102917 นาย ภาคภมิู ลอืเร่ือง 82

887 060102623 นาย ชลกานต์ นาคโต 82

888 060100030 นาย กรวชิญ์ ชมุศรี 82

889 060100031 นาย ทชิากร ทใิจ 82

890 060102822 นาย ชชัวาล อินทวงศ์ 82

891 060100545 นาย ศภุชยั เดน่มะลิ 82

892 060100819 นาย ทนงศกัดิ์ บญุประสพ 82

893 060103643 นาย ปริญญา เสาวภา 82

894 060101148 นาย ประทปี สาดทอง 82

895 060101593 นาย นครินทร์ พรมเมืองขวา 82

896 060102787 นาย อดศิกัดิ์ กล้ากสกิารณ์ 82

897 060100204 นาย ศดานนัท์ เปลีย่นแปลก 82

898 060103646 นาย ฉตัรพงษ์ ประทมุทอง 82

899 060100793 นาย กนัตภณ บตุรขาว 82

900 060102720 นาย พศวตั เกตปัุน้ 82
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901 060102502 นาย ศาศวตั รินปัน 82

902 060100952 นาย วสนัต์ เงินทองเนียม 82

903 060102975 นาย ธนภทัร์ เจริญไพบลูย์ลาภ 82

904 060100596 นาย วาสกิุจจ์ ทวชีาติ 82

905 060102078 นาย ทศพร เอกรงค์ 82

906 060100302 นาย พีรวชิญ์ เมฆเสอื 82

907 060102499 นาย จิราวฒัน์ บานแย้ม 82

908 060101170 นาย กฤษฎา บวัดี 82

909 060103441 นาย ภทัรพล เกษรพรหม 82

910 060103521 นาย รัฐพล ศรีใจวงศ์ 82

911 060100833 นาย ภานวุฒัน์ แววฉิมพลี 82

912 060101321 นาย อนพุล บญุเผ่ือน 82

913 060100445 นาย ศภุกร อินทร์สอาด 82

914 060102761 นาย จกัรพนัธ์ กาดกลางดอน 82

915 060100736 นาย ธานินทร์ ประชาชน 82

916 060102520 นาย ธีรศกัดิ์ พลูลงักา 82

917 060100057 นาย ศกึษิต เดชรักษา 82

918 060102001 นาย วรีศกัดิ์ กล้าหาญ 82

919 060100256 นาย ณฐัพงษ์ อินทราย 82

920 060102695 นาย ภทัรเดช เกษศลิป์ 82

921 060102725 นาย ณธัพนธ์ ภาษิต 82

922 060101901 นาย ธนพล ภูบ่งึพร้าว 82

923 060102442 นาย วฒิุศกัดิ์ สวา่งศรี 82

924 060101288 นาย ธนเดช จ๋ีครีี 82

925 060103214 นาย กรกต สมจิตต์ 82
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926 060102122 นาย ณฐัพงศ์ ป่ินนาค 82

927 060103665 นาย ธนายทุธ์ ค าชด 82

928 060100975 นาย สทิธิพร บญุทวี 82

929 060101867 นาย ณชัพล เรือนเถิน 82

930 060100487 นาย เจษฎา อินทรภกัดี 82

931 060103061 นาย กิตตพิศ ขตัติ 82

932 060101772 นาย พรศกัดิ์ แปน้ด ารงค์พนัธุ์ 82

933 060100825 นาย มานพ นิลสนธิ 82

934 060101168 นาย อณพุงษ์ เนียมรุ่งเรือง 82

935 060103182 นาย ปิยบตุร ศรีค าภา 82

936 060101292 นาย ศภุกานต์ ไพรสเีขียว 82

937 060100423 นาย ธนาวฒัน์ ศรีพฒัน์ 82

938 060103470 นาย พีระพงศ์ ชศูรี 82

939 060103245 นาย ศภุวชิญ์ จนัทร์เสง็ 82

940 060100079 นาย ณฐัพงศ์ ปอ้งสวย 82

941 060100639 นาย ณฐัภมิู ศรีวรรณค า 82

942 060100602 นาย อมรินทร์ มธุรส 82

943 060103296 นาย ณฏัฐชยั ฝา้ยเทศ 82

944 060102613 นาย ศราวฒิุ เนาว์ผล 82

945 060102359 นาย กิตตคิณุ วงค์ตะวนั 81

946 060101014 นาย อภิสทิธ์ิ โพธ์ิมาก 81

947 060100070 นาย เริงฤทธ์ิ หล้าธิ 81

948 060100129 นาย ฐาปนพงศ์ หวงัศรี 81

949 060101169 นาย อชิตะ ทองใบ 81

950 060103223 นาย กิตตศิกัดิ์ มลูแก่น 81
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951 060101905 นาย สทิธา จนัทโสภา 81

952 060101304 นาย อคัรเดช มะลวิลัย์ 81

953 060102103 นาย พลูสทิธ์ิ ป่ินแก้ว 81

954 060101577 นาย สดายุ ค าสงิห์ 81

955 060103327 นาย นพปฎล ด้วงนี 81

956 060103777 นาย ธนโชติ ขวญับรีุ 81

957 060101749 นาย วรชาติ ลอืเฟ่ือง 81

958 060102277 นาย อนวุฒัน์ วงศ์สมบรูณ์ 81

959 060100450 นาย รพีพฒัน์ ใจเย็น 81

960 060102115 นาย สทิธิพงษ์ ยศบตุร 81

961 060101864 นาย ภริูช ภูพ่กุก์ 81

962 060103610 นาย เอกราช บลัลงัก์ 81

963 060102931 นาย อลงกรณ์ อาจหาญ 81

964 060101248 นาย จ าเริญ ศรีราช 81

965 060103564 นาย พีระพฒัน์ สงัคง 81

966 060101322 นาย บญุธง พิมพ์โคตร 81

967 060101728 นาย วกิสติ ค าน้อย 81

968 060102368 นาย วนิยั ทดัสี 81

969 060102634 นาย ธนพงษ์ แย้มกสกิิจ 81

970 060100424 นาย นฐัพงศ์ มลูแดง 81

971 060100609 นาย ภคัพงศ์ กลุบตุร 81

972 060103056 นาย ตอ่พลอย คล้ายใจตรง 81

973 060101746 นาย ธีรพล รัศมี 81

974 060102694 นาย ปฐมพงษ์ ชมชา 81

975 060101821 นาย พิพฒัน์ บ ายทุธ์ิ 81
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976 060100034 นาย อภิวชิญ์ แสงศริิ 81

977 060103701 นาย นฤนาท รอดเงิน 81

978 060103472 นาย ณฐัธวฒัว์ ทองทา 81

979 060102335 นาย ภผูา หรัิญงาม 81

980 060100369 นาย ณฐัวชัพงศ์ สงิห์ลอ 81

981 060101174 นาย สมเกียรติ ชลฤทธ์ิ 81

982 060102388 นาย รัฐประวชิ ชมภวูงษ์ 81

983 060100809 นาย ภทัรพล เกิดหล า 81

984 060102857 นาย ศภุกิตติ์ สทิธิพรมมา 81

985 060102715 นาย เกษมศกัดิ์ ภูภ่ีโญ 81

986 060102973 นาย นนัธวฒิุ ทองเป่ิง 81

987 060103705 นาย จีรายทุธ์ มวลค า 81

988 060101443 นาย อศัราวฑุ วฒิุชยัรังสรรค์ 81

989 060100655 นาย ณฐัพล บญุค า 81

990 060102517 นาย ธนพล ทบัแผลง 81

991 060101458 นาย นพพล อยูค่อน 81

992 060101993 นาย กรวชิญ์ บญุรอด 81

993 060101099 นาย พงศธร อปุสทิธ์ิ 81

994 060100387 นาย นพคณุ ส าราญ 81

995 060103606 นาย ธงชยั คงอรุณ 81
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996 060100048 นาย บญุญฤทธ์ิ เขียวข า 81

997 060100290 นาย สณัหวชั อ่องยิม้ 81

998 060101515 นาย ธิตวิฒิุ นิลฉ ่า 81

999 060102133 นาย นายธงชยั งิว้ไธสง 81

1000 060102751 นาย โยธิน สงัข์ทอง 81

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

            พล.ต.ต.    
(เบญจรงค์  รัตนบัวพา) 

ผบก.ศฝร.ภ.6 
  ธ.ค.2562 


