
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศตำรวจภูธรภาค ๗ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้า ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.256๒ 

………………………………………. 
 

ตามประกาศตำรวจภูธรภาค ๗ ฉบับลงวันที่  25 ตุลาคม พ.ศ.256๒ เร่ือง รับสมัคร          
และคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕6๒ จำนวน ๔๘๕ อัตรา โดยได้มีประกาศ 
ฉบับลงวันที่ 2๕ ตุลาคม พ.ศ.256๒ ประกาศรายช่ือผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบ
ข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบ/แถวสอบ รวมจำนวน 2,๖๗๖ คน โดยกำหนดสอบข้อเขียน     
ในวันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.256๒ ตามสถานที่ที่กำหนด นั้น   

บัดนี ้ การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถตามที่กำหนดได้เสร็จส้ินลงแล้ว ปรากฏดังนี้ 
๑. มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามจำนวน 

ที่ระบุในประกาศรับสมัครตำรวจภูธรภาค ๗ ฉบับลงวันที่  25 ตุลาคม พ.ศ.256๒ รวมจำนวน ๙๗๐ คน 
๒. ให้ผู้มีรายช่ือทุกคนตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ ต้องถือปฏิบัติ และดำเนินการ 

ตามที่กำหนดในแต่ละขั้นตอน แยกเป็น 
๒.๑ การรายงานตัวยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม โดยให้นำเอกสารฉบับจริง  และ

หลักฐานต่าง ๆ ตามผนวก ก. ท้ายประกาศนี้ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด 
ตามผนวก ข. ท้ายประกาศนี้ หากนำเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ มาแสดงไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะไม่
รับรายงานตัว หรือกรณีไม่มารายงานตัวตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้มารายงานตัว และยื่นหลักฐาน
เอกสารดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิในการรับรายงานตัว และเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหนง่ 

๒.๒ เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย    
การตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์ ที่กำหนดตามผนวก ข. ในข้อ 2 - 3       
ท้ายประกาศนี้ 

๓. กรณีที่ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ในแต่ละขั้นตอนตามข้อ 2.๒ 
จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ส่วนระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย, 
การตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์ เป็นไปตามผนวกท้ายประกาศนี้ 

๔. สำหรับ ผู้ที่ เคยมีประวัติ เกี่ ยวกับการกระทำความผิดคดีอาญาห รือความผิด             
ตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ และมีผลคดีหรือผลคำพิพากษาของศาล ให้นำเอกสารมาแสดง และยื่น       
ต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมตามข้อ 2.1 

ทั้งนี้... 
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 ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ เข้าสอบคัดเลือก และได้ตรวจสอบผลคะแนนสอบแล้วปรากฏว่าไม่มี 
คะแนนสอบ โดยเป็นกรณีระบายรหัสชุดข้อสอบไม่ครบ/เกิน/ผิด (*C), (*D) และหากจะขอดูเอกสาร
กระดาษคำตอบของตนเองเฉพาะกรณีข้างต้นนี้ ให้ติดต่อตามหน่วยที่ท่านเลือกสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ต้ังแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.256๒ ในวันเวลาราชการ 

 อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบ      
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่ง หรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือก 
ฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.256๒ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับคัดเลือก จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ    
เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือหากได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ (นักเรียนนายสิบตำรวจ) 
ไปแล้วจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยหน่วยต้นสังกัด 
 

ประกาศ     ณ     วันที่  ๑๗   ธันวาคม พ.ศ.256๒ 

 

            พลตำรวจตรี   
   (กฤษกร พลีธัญญวงศ์) 

                             รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ รักษาราชการแทน  
                ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตรวจ 
พล.ต.ต...........................รอง ผบช.ภ.๗         วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 
พล.ต.ต...........................ผบก.ศฝร.ภ.๗         วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 
พ.ต.อ.............................รอง ผบก.ศฝร.ภ.๗    วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 
พ.ต.อ.............................ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๗     วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 
พ.ต.ท. ..........................สว.ฝอ.ศฝร.ภ.๗     วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 
ร.ต.อ.หญิง ...................รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7   วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 

จ.ส.ต.หญิง ...................เจ้าหน้าท่ีพิมพ์/ทาน    วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
 



ผนวก ก. 
 หน้า ๑ ใน ๒ หน้า 

ท้ายประกาศ  ตำรวจภูธรภาค 7  ลงวันที ่ ๑๗  ธันวาคม  พ.ศ. 256๒ 

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

การยื่นหลักฐานเอกสาร 
เอกสารฉบับจริง และหลักฐานต่าง ๆ ที ่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู ้สอบผ่านข้อเขียน   
และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รอบสอง) ต้องนำมาแสดง และยื่นกับเจ้าหน้าที่  
ดังนี้ 

1.  บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนา  จำนวน ๓ ฉบับ 
2.  ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ทางราชการ       

ออกให้พร้อมสำเนา  จำนวน ๓ ฉบับ   
3.  ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้องมีข้อความ

ระบุการสำเร็จการศึกษา และวันที่ที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ 

4.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ และหาก
เป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่สำเร็จก็ได้  จำนวน ๓ ฉบับ 

5.  หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุล เป็นต้น พร้อมสำเนา  จำนวน ๓ ฉบับ 
6.  แบบบันทึกข้อมูลบุคคล ( ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ต และส่ังพิมพ์แบบฟอร์ม

ท้ายประกาศรับสมัคร) เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเอง ตามผนวก ง. ท้ายประกาศนี้  จำนวน 1 ฉบับ 
7.  หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ  แยกเป็น 

7.๑  ทหารกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับ
สมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.๘ 

7.๒  ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร             
ให้ใช้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓) 
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก (อายุยังไม่ถึง 20 ปี ในปี พ.ศ. 256๒ (นบัปี พ.ศ.) หรือที่จะต้องเข้ารับ                 
การตรวจเลือกทางทหาร ในปี พ.ศ. 256๔) ให้ใช้ใบสำคัญ (แบบ สด.๙)  ส่วนผู้ที่ครบเกณฑ์จะต้องเข้ารับ
การตรวจเลือกทางทหาร ในเดือน เมษายน พ.ศ.256๓ หรือผู้ที่ได้ใช้สิทธิผ่อนผันแล้ว หรืออยู่ระหว่าง
การผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร ไม่รับสมัครสอบ 

7.๓  ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารช้ันปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

1) หนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ หรือ 

2) หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้สำเร็จการฝึก         
วิชาทหารช้ันปีที่  ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจำการ และ         
เลขเคร่ืองหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือสำคัญนั้นแล้ว 

 
 

ในกรณี... 



ผนวก ก. 
 หน้า ๒ ใน ๒ หน้า 

ท้ายประกาศ  ตำรวจภูธรภาค 7  ลงวนัที ่ ๑๗   ธันวาคม  พ.ศ. 256๒ 
-------------------------------------------- 

 
ในกรณีหนังสือประจำตัวแสดงวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีหลักฐานประทับ               

วันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจำการ และเลขเคร่ืองหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑               
ให้มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการนำปลดเป็นกองหนุน                   
ประเภทที่ ๑ เป็นผู้รับรองว่าอยู่ระหว่างดำเนินการนำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่กัน 

8. หนังสือรับรอง ตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้  จำนวน ๑ ฉบับ (ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ต
และส่ังพิมพ์แบบฟอร์ม) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรอง  จำนวน ๑ ฉบับ 

หลักฐานตามข้อ 1 – 5 และข้อ 7 (7.1 – 7.3) ต้องนำหลักฐานฉบับจริงไปแสดง           
ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นกับเจ้าหน้าที่  ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า 
“สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือช่ือไว้ สำหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่ 
จะไม่รับผิดชอบ   

สำหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผู้สมัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่ถือเป็นเอกสิทธิของ ตำรวจภูธรภาค ๗ 
ที่จะดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร 
  ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่นำหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกำหนดหรือ       
ยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
  กำหนดการยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ตามที่ระบุข้างต้นในผนวกนี้ จะประกาศพร้อมกับ                    
การประกาศรายชือ่ผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป    
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง พร้อมทั้งยื่น          
และแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครสอบไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้ได้รับ
คัดเลือก หรือผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง แล้วแต่กรณี และหากมีการตรวจพบว่ามีการนำเอกสารปลอมมายื่น   
ต่อเจ้าหน้าที่จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

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

 ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

         พล.ต.ต. 
  (อนุพันธ์  จันทร์พฤกษ์) 

            ผบก.ศฝร.ภ.๗/รองประธาน 
                                        อนุกรรมการอำนวยการคุมสอบคัดเลือก  
 

 
พ.ต.อ............................. รอง ผบก.ศฝร.ภ.๗   วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 
พ.ต.อ......... ....................ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๗     วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 
พ.ต.ท. ...........................รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๗วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 
พ.ต.ท. ...........................สว.ฝอ.ศฝร.ภ.๗     วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 
ร.ต.อ.หญิง ...................รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7   วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 

จ.ส.ต.หญิง ...................เจ้าหน้าท่ีพิมพ์/ทาน   วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
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๑. กำหนดการรายงานตัว และตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการโดยแพทย์โรงพยาบาลนครปฐม  
    ให้ ผู้มีรายช่ือแนบท้ายประกาศตำรวจภู ธรภาค ๗ ฉบับลงวันที่  ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒            
มารายงานตัว และตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการฯ ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีรายละเอียด 
ดังนี้     
 ๑.๑ สถานที่รับรายงานตัว และตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการฯ 
  ๑.๑.๑ โรงยิมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ ถนนข้างวัง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่รับรายงานตัว 
    ๑.๑.๒ อาคารกองร้อยที่  ๔ ฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗       
ถนนข้างวัง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ตรวจร่างกาย 
 ๑.๒ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น.    
   ๑.๒.๑ ผู้สอบผ่านข้อเขียนตั้งแต่ลำดับที่ ๑ – ๒๔๕ ยื่นเอกสารหลักฐาน การตรวจสอบ
ประวัติ และความประพฤติ ตรวจสอบคุณวุฒิ และพิมพ์ลายนิ้วมือ ตาม ๑.๑.๑ 
   ๑.๒.๒  ผู้สอบผ่านข้อ เขียนตั้งแต่ลำดับที่  ๒๔๖ – ๔๘๕ เข้ารับการตรวจสุขภาพ            
ทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลนครปฐม ตาม ๑.๑.๒ 
 ๑.๓ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
    ๑.๓.๑ ผู้สอบผ่านข้อเขียนตั้งแต่ลำดับที่ ๒๔๖ – ๔๘๕ ยื่นเอกสารหลักฐาน การตรวจสอบ
ประวัติ และความประพฤติ ตรวจสอบคุณวุฒิ และพิมพ์ลายนิ้วมือ ตาม ๑.๑.๑  
   ๑ .๓ .๒  ผู้สอบ ผ่าน ข้อ เขียนตั้ งแต่ ลำดับที่  ๑  – ๒๔๕ เข้ า รับการตรวจสุขภาพ               
ทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลนครปฐม ตาม ๑.๑.๒   
 ๑.๔ วันพฤหัสบดีที่ 1๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. 
   ๑.๔.๑ ผู้สอบผ่านข้อเขียนตั้งแต่ลำดับที่ ๔๘๖ – ๖๓๐ ยื่นเอกสารหลักฐาน การตรวจสอบ
ประวัติ และความประพฤติ ตรวจสอบคุณวุฒิ และพิมพ์ลายนิ้วมือ ตาม ๑.๑.๑ 
   ๑.๔.๒  ผู้สอบผ่านข้อเขียนตั้งแต่ลำดับที่  ๖๓๑ – ๙๗๐ เข้ารับการตรวจสุขภาพ            
ทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลนครปฐม ตาม ๑.๑.๒ 
  ๑.๕ วันพฤหัสบดีที่ 1๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
    ๑.๕.๑ ผู้สอบผ่านข้อเขียนตั้งแต่ลำดับที่ ๖๓๑ – ๙๗๐ ยื่นเอกสารหลักฐาน การตรวจสอบ
ประวัติ และความประพฤติ ตรวจสอบคุณวุฒิ และพิมพ์ลายนิ้วมือ ตาม ๑.๑.๑ 
   ๑.๕.๒  ผู้สอบผ่านข้อเขียนตั้งแต่ลำดับที่  ๔๘๖ – ๖๓๐ เข้ารับการตรวจสุขภาพ            
ทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลนครปฐม ตาม ๑.๑.๒ 
  โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียน มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ โดยจะเรียกรายงานตัวตามลำดับในเวลา
และสถานที่ที่กำหนด    
 
 
 หมายเหต.ุ.. 



ผนวก ข. 
 หน้า ๒ ใน ๔ หน้า 
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หมายเหตุ 
การแต่งกาย  เส้ือเช้ิตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาว (ห้ามกางเกงยีนส์) และรองเท้าหุ้มส้น 
สิ่งที่ต้องเตรียม  
- บัตรประจำตัวสอบ, บัตรประจำตัวประชาชน, ปากกา 
- งดกินยาทิฟฟี่ และยาแก้แพ้ทุกชนิด  
- เก็บอุจจาระขนาดประมาณปลายนิ้วก้อยโดยบรรจุลงถุงพลาสติกใส แล้วนำมาใส่ตลับที่ได้รับแจก     
จากเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว เพื่อนำส่งโรงพยาบาลนครปฐม โดยทางโรงพยาบาลนครปฐมกำหนด           
ค่าตรวจร่างกาย คนละ ๖๗๐ บาท 
๒. กำหนดการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร, ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ,    
วิ่งระยะสั้น ๕๐ เมตร และว่ายน้ำ) 
 ๒.๑ สถานที่วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร   สนามกีฬาเทศบาลนครนครนครปฐม (สนามจันทร์) ตำบล        
พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
  - โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายให้มารายงานตัวเพื่อ
ทดสอบว่ิง ๑,๐๐๐ เมตร ในวันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในเวลา ๐๖.๐๐ น. โดยจะเรียกรายงานตัว
ตามลำดับในเวลา ๐๖.๑๕ น. และเร่ิมสอบเวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไปจนเสร็จส้ินผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายคนสุดท้าย 
หมายเหตุ  
การแต่งกาย  เส้ือยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา 
สิ่งที่ต้องเตรียม  บัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน  
 ๒.๒ สถานที่ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ, วิ่งระยะสั้น ๕๐ เมตร  บริเวณสนามกีฬาเทศบาล      
นครนครปฐม (สนามจันทร์) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม  
  - โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ให้มารายงานตัวเพื่อ
ทดสอบยืนกระโดดไกล, ว่ิงเก็บของ, ว่ิงระยะส้ัน ๕๐ เมตร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒       
เวลา ๐๖.๐๐ น. โดยจะเรียกรายงานตัวตามลำดับในเวลา ๐๖.๑๕ น. และเร่ิมสอบเวลา ๐๗.๐๐ น.   
เป็นต้นไปจนเสร็จส้ินผู้มีสิทธิเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายคนสุดท้าย 
หมายเหตุ  
การแต่งกาย  เส้ือยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา 
สิ่งที่ต้องเตรียม  บัตรประจำตัวสอบ, บัตรประจำตัวประชาชน  
 ๒.๓ สถานที่ว่ายน้ำ  สระว่ายน้ำเทศบาลนครนครปฐม (สนามจันทร์) ตำบลพระปฐมเจดีย์        
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
  - โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ให้มารายงานตัว      
เพื่อทดสอบว่ายน้ำ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. โดยจะเรียกรายงานตัว
ตามลำดับในเวลา ๐๖.๑๕ น. และเร่ิมสอบเวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไปจนเสร็จส้ินผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายคนสุดท้าย 

หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ  
การแต่งกาย  ชุดว่ายน้ำสากล  
สิ่งที่ ต้องเตรียม  บัตรประจำตัวสอบ, บัตรประจำตัวประชาชน  และค่าธรรมเนียมสระว่ายน้ำ                
คนละ  20 บาท 
๓. กำหนดการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์, ตรวจร่างกาย, ทดสอบสุขภาพจิต) 
 ๓.๑ สถานที่สอบสัมภาษณ์   ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค ๗ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง    
จังหวัดนครปฐม  
  ๓.๑.๑ ให้ผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ลำดับที่ ๑ - ๔๘๕  
ให้มารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. โดยจะเรียก
รายงานตัวตามลำดับในเวลา ๐๖.๑๕ น. และเร่ิมสอบเวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไปจนเสร็จส้ินผู้มีสิทธิ   
เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งคนสุดท้าย 
  ๓.๑.๒ ให้ผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ลำดับที่ ๔๘๖ – 
๙๗๐ ให้มารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. โดยจะ
เรียกรายงานตัวตามลำดับในเวลา ๐๖.๑๕ น. และเร่ิมสอบเวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไปจนเสร็จส้ิน       
ผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งคนสุดท้าย 
หมายเหตุ 
การแต่งกาย  เส้ือเช้ิตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาว (ห้ามกางเกงยีนส์) และรองเท้าหุ้มส้น 
สิ่งที่ต้องเตรียม บัตรประจำตัวสอบ, บัตรประจำตัวประชาชน 
 ๓.2 สถานที่ตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต (โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ)  
  ๓.๒.๑ ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค ๗ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม       
เป็นสถานที่ตรวจร่างกาย 
  ๓.๒.๒ โรงยิมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ ถนนข้างวัง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ทดสอบสุขภาพจิต 
  ๓.๒.๓ วันศุกร์ที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น.  
    ๓.๒.๓.๑ ให้ผู้มีรายชื่อสอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ลำดับที่ ๑ - ๔๘๕ ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย ตาม ๓.๒.๑  
    ๓.๒.๓.๒ ให้ผู้มีรายชื่อสอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ลำดับที่ ๔๘๖ - ๙๗๐ ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต ตาม ๓.๒.๒ 
  ๓.๒.๔ วันศุกร์ที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
    ๓.๒.๔.๑ ให้ผู้มีรายชื่อสอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ลำดับที่ ๔๘๖ - ๙๗๐ ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย ตาม ๓.๒.๑  
 

 
 ๓.๒.๔.๒ ให้ผู้มี... 



 
ผนวก ข. 

 หน้า ๔ ใน ๔ หน้า 

ท้ายประกาศ  ตำรวจภูธรภาค 7  ลงวันที ่ ๑๗   ธันวาคม  พ.ศ. 256๒ 

-------------------------------------------- 
    
    ๓.๒.๔.๒ ให้ผู้มีรายชื่อสอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ลำดับที่ ๑ - ๔๘๕ ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต ตาม ๓.๒.๒    
หมายเหตุ  
การแต่งกาย   เส้ือยืดคอกลมแขนส้ัน กางเกงขาส้ัน 
สิ่งที่ต้องเตรียม   
- บัตรประจำตัวสอบ, บัตรประจำตัวประชาชน, ปากกา, ดินสอ HB และยางลบ 
- โรงพยาบาลตำรวจกำหนดค่าตรวจร่างกาย คนละ 55๐ บาท 
 

***ห้ามนำสิ่งของที่ มีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด ติดตัวมาในวันเข้ารับการรายงานตัว            
และในข้ันตอนต่าง ๆ ควรฝากญาติไว้ หากมีการสูญหายทางเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร, ยืนกระโดดไกล,         
วิ่งเก็บของ, วิ่งระยะสั้น ๕๐ เมตร, ว่ายน้ำ) การสอบสัมภาษณ์, การตรวจร่างกาย และการทดสอบ
สุขภาพจิต เป็นไปตาม ผนวก จ.ท้ายประกาศนี้ 
 
 

 ตรวจแล้วถูกต้อง 

             พล.ต.ต. 
           (อนุพันธ์  จันทร์พฤกษ์) 

                                                      ผบก.ศฝร.ภ.๗/รองประธาน 
                                                อนุกรรมการอำนวยการคุมสอบคัดเลือก  

 

 
 
 
 

 
 

พ.ต.อ............................. รอง ผบก.ศฝร.ภ.๗   วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 
พ.ต.อ......... ....................ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๗     วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 
พ.ต.ท. ...........................สว.ฝอ.ศฝร.ภ.๗     วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 
ร.ต.อ.หญิง ...................รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7   วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 

จ.ส.ต.หญิง ...................เจ้าหน้าท่ีพิมพ์/ทาน   วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
 



 
 

ผนวก  ค. 
แบบหนังสือรับรอง 

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

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

  ข้าพเจ้า..............................................................................................................................
ตำแหน่ง................................................................สังกัด.............................................................................
เกี่ยวข้องเป็น...............................................................................................................................................
กับผู้สมัคร  ขอรับรองว่าผู้สมัครช่ือ.............................................................................................................
รหัสประจำตัวสอบ.....................................................................................ซึ่งสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ                
เป็นข้าราชการตำรวจ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ  ตามประกาศตำรวจภูธรภาค ๗            
เป็นผู้มีความประพฤติด ีไม่เคยมีชื่อเสียงในทางเส่ือมเสีย และขอรับรองว่าผู้สมัครสอบมีวุฒิการศึกษาตรง
ตามประกาศรับสมัครทุกประการ พร้อมนี้ ได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว 
 
     (ลงช่ือ)..........................................................ผู้รับรอง 
      (.....................................................) 
     ตำแหน่ง........................................................ 
 
หมายเหตุ  ๑.  ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการประจำการ มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก                
                   เรืออากาศเอก ขึ้นไป ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน 

ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป                   
ประเภทอำนวยการหรือประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป และต้องรับผิดชอบข้อความ  

                   ที่ตนรับรองนั้นทุกประการ 
              ๒.  ที่อยู่ของผู้รับรองที่สามารถติดต่อได้ 
  บ้านเลขที่....................หมู่.............ถนน..............................ตรอก/ซอย............................. 
  ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต........................................................ 
  จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์........................โทร. ............................................. 

 ๓.  ให้ส่ังพิมพ์ในระบบอินเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง          
เขียนด้วยลายมือของตนเอง 

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

 
 
 



แบบบันทึกข้อมูลบุคคล 

ผนวก  ง. 
 
 
 

       

รหัสประจำตัวสอบ.............................................. 

เลขประจำตัวประชาชน   

        ข้อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนีย บัตรวิชา ชีพหรือเทียบเ ท่า   
        เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 256๒ 

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

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

เรียน  ผู้ดำเนินการคัดเลือก 
ตามที่ ข้าพเจ้าได้ยื่นใบสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ เพื่อบรรจุ                  

เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ และข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ            
และพื้นฐานความรู้ของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ช่ือตัว..........................................................ช่ือสกุล..................................................... 
(หากเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล  ให้นำหลักฐานมาประกอบ) 
       ช่ือ – สกุล  (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................  
  ๒.  ช่ือเล่น  ช่ือที่เคยใช้อยู่ก่อนเปล่ียน (ถ้ามี)................................................................... 
  ๓.  สัญชาติปัจจุบัน...........................................สัญชาติเมื่อเกิด........................................ 
ศาสนา......................................................................................................................................................... 

๔.  สมัครสอบหลักสูตร/ตำแหน่ง.....................................................................................  
  ๕.  หลักฐานทางทหาร...................................................................................................... 
  ๖.  ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่...............หมู่ที่..............ถนน.................................... 
ตรอก/ซอย....................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด...................................โทรศัพท์........................................................................................................ 
       ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่................หมู่ที่..............ถนน................................... 
ตรอก/ซอย....................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด...................................โทรศัพท์........................................................................................................ 

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

 

             

๑.  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล 
     ประกอบใบสมัครด้วยลายมือ 
     ของตนเองและลงลายมือชื่อ         
     ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  ก่อนยื่นข้อมูลใบสมคัรจะต้อง                  
     ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ             
     ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 



- 2 - 

๗.  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ซึ่งได้ลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมนี้        
รวม....................ฉบับ  คือ 

       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของบิดามารดาและภรรยา 

       สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 

  ๘.  -  บิดา  (ผู้ให้กำเนิด) 
       ช่ือเต็ม...................................ช่ือสกุล....................................ยงัมีชีวิตอยู่/ถึงแกก่รรม 
ช่ือเดิม (ถ้ามี)  .......................................................อาชีพ............................................................................ 
ตำแหน่ง.................................................................สถานที่ทำงาน............................................................... 
ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . โท ร ศั พ ท์
.......................................... 
เช้ือชาติ...................................สัญชาติเมื่อเกิด................................สัญชาติปัจจุบัน.... ............................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………………ผลคดี.................................................................... 
       -  มารดา  (ผู้ให้กำเนิด) 
       ช่ือเต็ม...................................ช่ือสกุล....................................ยงัมีชีวิตอยู่/ถึงแกก่รรม 
ช่ือเดิม (ถ้ามี)  .......................................................อาชีพ............................................................................ 
ตำแหน่ง.................................................................สถานที่ทำงาน............................................................... 
ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . โท ร ศั พ ท์
.......................................... 
เช้ือชาติ...................................สัญชาติเมื่อเกิด................................สัญชาติปัจจุบัน...................... ............. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………………ผลคดี.................................................................... 
       -  ภรรยาหรือสามี 
       ช่ือเต็ม...................................ช่ือเดิม (ถ้ามี)............................................................ 
ช่ือสกุลเดิม..............................................................ช่ือสกุลปัจจุบัน............................................................ 
วัน เดือน ปีเกิด......................................................ที่เกิด............................................................................. 
เช้ือชาติ...................................สัญชาติเมื่อเกิด................................สัญชาติปัจจุบัน................................... 
อาชีพ......................................................ตำแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ทำงาน..................................................ที่อยู่ปัจจุบัน........................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………………ผลคดี..................................................................... 
จังหวัดที่สมรส............................................................................................................................................. 
การสมรสคร้ังก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่าย....................................................................................... 
หย่า  เลิกร้าง............................................................................................................................................... 
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๙.  ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ 
       -  พี่น้องร่วม – มารดา 
       (๑)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ตำแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้าม)ี  ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี......................................................................... 
       (๒)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ตำแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี......................................................................... 
       (3)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ตำแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี......................................................................... 
       (4)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ตำแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี......................................................................... 
       (5)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ตำแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี.......................................................................... 
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       -  ญาติ  (พี่น้องของบิดาและมารดา) 
       (1)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ตำแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้าม)ี  ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี......................................................................... 
       (๒)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ตำแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี......................................................................... 
       (3)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ตำแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี......................................................................... 
       (4)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ตำแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี......................................................................... 
       (5)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ตำแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี......................................................................... 
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๑๐. บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่             
ผู้รับรอง  ญาติ  ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง) 
        (๑)  ช่ือ..................................ช่ือสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ..............................................ตำแหน่ง................................................................................... ............ 
สถานที่ทำงาน............................................................................................................................................. 
        (๒)  ช่ือ..................................ช่ือสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ..............................................ตำแหน่ง............................................................................................... 
สถานที่ทำงาน.............................................................................................................................................
        (๓)  ช่ือ..................................ช่ือสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ..............................................ตำแหน่ง............................................................................................... 
สถานที่ทำงาน.............................................................................................................................................
  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)  แขนงพิเศษอื่นๆ .............................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๒.  ปัจจุบันประกอบอาชีพ...................................ตำแหน่ง............................................ 
สถานที่ทำงาน............................................................................................................................................. 
ถนน.....................................ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด....................................................โทรศัพท์....................................................................................... 
และได้รับเงินเดือน ..............................................................................................................................บาท   
ใครเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา............................................................................................................... 

๑๓.  ประกอบการงานอื่นๆ.............................................................................................. 
สถานที่ทำงาน............................................................................................................................................. 
ถนน..................................ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด..............................................โทรศัพท์..................................รายได้ (ถ้ามี)................... ................... 
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๑๔.  ประวัติการรับราชการ หรือการทำงานทีผ่่านมา (ถ้าเคยรับราชการ หรือทำงาน
มาแล้วหลายแห่ง  ให้ระบุทุกแห่งตามลำดับก่อนหลัง) 
         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม.................................................................................... 
ชนิดของงาน..........................................................เงินเดือน........................................................................ 
วัน  เดือน  ปีที่เข้ารับราชการหรืองานที่ทำ................................................................................................. 
ช่ือผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง...................................................................................................................... 
เหตุที่ออก.................................................................................................................................................... 
  ๑๕.  ความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษ....................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๖.  ถ้าทำงานในสำนักงานอื่นนอกจากงานราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด 
ในทางงานอย่างใดหรือไม่................................................................กี่คร้ัง................................................... 
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร................................................................... 
.............................................................................................................................. ...................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๗.  ถ้ารับราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการหรือไม่...............................กี่คร้ัง...............................เมื่อใด........................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร.............................................................................................................................. 
  ๑๘.  เคยถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระทำผิดอาญาหรือไม่..................กี่คร้ัง................... 
เร่ืองอะไร......................................................................เมื่อใด..................................................................... 
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร.............................................................................................................................. 
(ถ้าหากได้รับการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษหรือโทษอย่างอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอำนาจศาล        
ก็ให้ระบุไดด้้วย) 
  ๑๙.  เคยถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายหรือไม่............................. 
เมื่อใด.......................................................................................................................................................... 
เหตุใดจึงไม่ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย.................................................................................................... 
  ๒๐.  เคยต้องคำพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่.................................................................. 
เมื่อใด....................................................พ้นคดแีล้วหรือยัง.......................................................................... 
ถ้าพ้นแล้วเมื่อใด.......................................................................................................................................... 
  ๒๑.  เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม่....................................กี่เร่ือง................................ 
เร่ืองอะไร........................................................................เมื่อใด................................................................... 
ศาลพพิากษาอย่างไร...................................................................................................................... ............. 
   

 



 
- 7 - 

๒๒.  เป็นหรือเคยเป็นหนี้สินผู้ใดจนได้ช่ือว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่...................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่................................................ 
ถ้าเคยประเภทใด......................................................................................................................................... 
  ๒๔.  เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกในองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบ้างหรือไม่
.....................สถานที่ตั้ง............................................................................................................................... 
ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรนั้นหรือไม่  เมื่อใด  เพราะเหตุใด................................................. 
........................................................................................................................................... ......................... 
  ๒๕.  เป็นหรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมืองใดหรือไม่....................................ชื่อพรรคการเมือง.......................................................... 
สถานที่ตั้ง.................................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการและมีคุณสมบัติ     
เฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 
 
 
      (ลงช่ือ) ......................................................ผู้สมัคร 
                (...................................................) 

 
คำเตือน 

  ๑) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในข้อมูลประกอบใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง  ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี”             
ให้เขียนว่า “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ามใช้การ  “   -    ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบได้ หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่                     
จะถูกดำเนินคดีอาญาจนถึงท่ีสุด 
  ๒) การปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 
2547  หรือ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗  
แล้วแต่กรณี 
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๑.  ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
     ๑.1  การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการว่ายนำ้  ดังนี้ 
          ๑.1.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัว
ประชาชน โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุ  และจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่าย       
และตัวอักษรเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่
อนุญาตให้เข้าสอบ 

๑.๑.๒  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกายชุดว่ายน้ำสากล 
      ๑.1.๓  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบรายใด จับลู่ เกาะลู่ สาวลู่ ว่ายข้ามลู่             
หรือให้ผู้อื่นช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุงตัว ดันหรือดึง หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่าน                   
การทดสอบในกรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายอื่นให้ความช่วยเหลือตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่าน        
การทดสอบเช่นเดียวกัน 
      ๑.1.๔  กรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ โยนทุ่นหรือห่วงยาง
หรือวัสดุอื่นให้แล้วผู้เข้าทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดที่เป็นอาการทำนองเดียวกัน หรือมีการลงไป
ช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
      ๑.1.๕  กำหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่กำหนด           
ใน ผนวก ฉ. ท้ายประกาศตำรวจภูธรภาค ๗ ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑.2  ทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการวิ่ง ดังนี้ 
    ๑.๒.๑ ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน 
โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุ และจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่าย และตัวอักษร                
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี  จะไม่อนุญาต         
ให้เข้าสอบ 

๑.๒.๒  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เส้ือยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา 
๑.2.๓ ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบ จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใด               

ที่เป็นอาการ ทำนองเดียวกันนี้กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเส้นทางหรือลัดเส้นทาง
ตามที่กำหนดให้ทดสอบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

๑.2.๔  กรณีที่ ผู้เข้าทดสอบรายใดให้ความช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุง ดัน หรือดึง      
แก่ผู้เข้าทดสอบด้วยกัน จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 

๑.2.๕ กำหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่กำหนดใน ผนวก ฉ. 
ท้ายประกาศท้ายประกาศตำรวจภูธรภาค ๗ ลงวันที่ ๒5 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑.3   การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ และการวิ่ง (ระยะสั้น)  
ดังนี้ 

 
๑.3.1 ในวันทดสอบ… 
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 ๑.3.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัว
ประชาชน โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุ และจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่าย
และตัวอักษรเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี          
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

๑.3.2  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เส้ือยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา 

๑.3.3  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ต้องปฏิบัติตามที่คณะอนุกรรมการหรือ

เจ้าหน้าที่กำหนดในทุกขั้นตอน และหากไม่เข้าทดสอบตามลำดับที่กำหนดจะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่าน       

การทดสอบ 

๑.3.4  กรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายใด จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใดที่เป็นอาการทำนองเดียวกันนี้

กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าทดสอบด้วยกัน หรือมีกรณีเปล่ียนตัวกันเข้าทดสอบ

แทนกันจะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 

๑.3.5  กำหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ รวมทั้งเกณฑ์การตัดสินเป็นไป    

ตามที่กำหนดใน ผนวก ฉ. ท้ายประกาศตำรวจภูธรภาค ๗ ลงวันที่ ๒5 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 ๑.3.6  ผู้เข้าทดสอบตามข้อ ๑.3 จะต้องเข้าทดสอบให้ครบทั้ง 3 ประเภท หากเข้า

ทดสอบไม่ครบจะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

๒. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 

๒.1 ในวันตรวจร่างกาย ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน              

โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร         

เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี  จะไม่อนุญาต          

ให้เข้าสอบ 

๒.2 การแต่งกาย และการเตรียมส่ิงของที่เกี่ยวข้องในวันตรวจร่างกายให้เป็นไปตามที่กำหนด 

๒.3 ในขั้นตอนการเข้ารับการตรวจร่างกาย และการทดสอบสุขภาพจิต ห้าม นำ โทรศัพท์มือถือ       

หรือเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไปเด็ดขาด หากตรวจพบทางคณะกรรมการแพทย์ 

โรงพยาบาลตำรวจ จะพิจารณาตัดสิทธิในการเข้ารับตรวจร่างกาย และการทดสอบสุขภาพจิต 

๒.4 ให้ไปเข้ารับการตรวจร่างกายตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในประกาศรายช่ือ

ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ประกาศผลสอบข้อเขียน) 

๒.๕ กรณี... 



ผนวก  จ. 
 หน้า ๓  ใน  ๓ หน้า 

ท้ายประกาศ  ตำรวจภูธรภาค 7  ลงวันที ่ ๑๗  ธันวาคม  พ.ศ. 256๒ 

-------------------------------------------- 
๒.5 กรณีที่ เคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคในผนวก ก. และ ข.        

ท้ายประกาศตำรวจภูธรภาค ๗ ลงวันที่ ๒5 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ มาก่อน และหายเป็นปกติแล้ว       

ให้นำเอกสารหลักฐานประวัติ และใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติดังกล่าวมาก่อน    

วันเข้าตรวจร่างกาย แล้วนำมายื่นในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพื่อให้ผลการวินิจฉัยการตรวจโรค

หรืออาการตามที่กำหนดเป็นไปโดยถูกต้อง และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบ 

๓. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์ 
๓.1  ในวันสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบ คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน  

โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุ และจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่าย และตัวอักษร                
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี  จะไม่อนุญาต         
ให้เข้าสอบ 

๓.2  การแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายสุภาพ โดยให้สวมเส้ือเช้ิตแขนยาว กางเกงขายาว 
(ห้ามกางเกงยีนส์) และสวมรองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น 

๓.3  ต้องมาเตรียมพร้อมในการเข้าสอบ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยเคร่งครัด 
๓.4  กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายให้รีบติดต่อกองอำนวยการการสอบสัมภาษณ์              

ก่อนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าคร่ึงช่ัวโมง เพื่อพิจารณาการให้สิทธิหรือตัดสิทธิในการเข้าสอบ
สัมภาษณ์ แล้วแต่กรณี 

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

                                                   
                      ตรวจแล้วถูกต้อง 

                     พล.ต.ต. 
              (อนุพันธ์  จันทร์พฤกษ์) 

                                                             ผบก.ศฝร.ภ.๗/รองประธาน 
                                                         อนุกรรมการอำนวยการคุมสอบคัดเลือก  

 

พ.ต.อ............................รอง ผบก.ศฝร.ภ.๗   วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 
พ.ต.อ......... ..................ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๗   วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 
พ.ต.ท. ..........................สว.ฝอ.ศฝร.ภ.๗   วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 
ร.ต.อ.หญิง ...................รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7 วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 

จ.ส.ต.หญิง ...................เจ้าหน้าท่ีพิมพ์/ทาน  วันท่ี......./ธ.ค./๖๒ 
 



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ
1 070100758 นาย วรทย์ เถลิงศักดาเดช 139
2 070102232 นาย ธนสิทธ์ิ ใหญ่ย่ิง 128
3 070101479 นาย วิวัฒน์ บ ารุงสุข 125
4 070101524 นาย กิตติมศักด์ิ เวสสุวรรณ 124
5 070102321 นาย วาริศ ศรีศศลักษณ์ 123
6 070102611 นาย ชลันธร เลขมาศ 121
7 070102011 นาย ภูวนาถ พ่ึงพุ่ม 119
8 070102253 นาย นพฤทธ์ิ คงคาเพชร 119
9 070100993 นาย คฤหาสน์ ศิริพรประสิทธ์ิ 118
10 070102065 นาย ชนะชัย ชุ่มอินทร์ 118
11 070102531 นาย อธิป เท่ียงธรรม 117
12 070102338 นาย ธนพล รัตนพันธ์ 117
13 070100788 นาย พลวัฒน์ มุขคีรี 115
14 070100626 นาย เกียรติศักด์ิ ลออย้อย 113
15 070101351 นาย ปฐมนคร เกรียงวัฒนะศักด์ิ 112
16 070100861 นาย ภาณุพงศ์ บรรจงขยาย 112
17 070101128 นาย รัชชานนท์ บรรพต 112
18 070102666 นาย วรเมธ ภักดี 111
19 070100077 นาย พาสุข เอ่ียมเจริญ 111
20 070100947 นาย วิทยา กล่ันแก้ว 111
21 070100500 นาย ณัฐชนน พหุพันธ์ 110
22 070102196 นาย ชยพล โชติเธียรชัย 109
23 070102145 นาย คุณานนต์ สาแดง 109
24 070101971 นาย ธวัฒณ์ชัย หงษาชัย 109
25 070101769 นาย ธภัทรสันต์ สุขวิสิฏฐ์ 109
26 070102230 นาย โอฬาร เขียวหวาน 108
27 070101172 นาย ณัฐกานต์ ปฐมวราวุฒิ 108
28 070100019 นาย รัญชน์ฺ หนองมีทรัพย์ 108
29 070102556 นาย คฑาวุธ สว่างศรี 107
30 070102674 นาย วรัญญู แตงพลับ 107

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

1



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

31 070102177 นาย กษิดิศ ทองแก้ว 107
32 070100337 นาย ศราวุฒิ ทับทิมงาม 107
33 070100647 นาย พงษธร พุ่มผะกา 106
34 070100245 นาย พงศ์รภัส สิทธิพัฒน์ภักดี 106
35 070101363 นาย ณัฐติวัช อินนวล 106
36 070101890 นาย ชัยมงคล จันเป็ง 106
37 070101937 นาย สุทธิภักด์ิ แสงสุเทพ 106
38 070102180 นาย กมล คงสุข 106
39 070101180 นาย ษมาปัญจ์ุ ทองยืน 106
40 070102351 นาย กิตติวัฒน์ เทศทอง 106
41 070100852 นาย ณัฐธัญ เอ่งฉ้วน 106
42 070100427 นาย ราชโยธิน ค าผุย 105
43 070102069 นาย ปรวิทย์ ล้ิมสุวรรณศิลป์ 105
44 070101540 นาย วิทิต เสาธง 105
45 070101547 สิบตรี คุณานนท์ มาเกิด 105
46 070102361 นาย ปัญจพล แสงทอง 105
47 070100192 นาย สตวัฒน์ คิมหะจันทร์ 104
48 070101385 นาย ธวัชชัย ภูสอน 104
49 070100751 นาย จักรสัณห์ รัตนคช 104
50 070101396 นาย ปฏิภาณ อ้นขาว 104
51 070101724 นาย กิจติภพ ตุ่มพลอย 104
52 070100146 นาย วิจิตร จิตอารี 104
53 070102628 นาย สันติราษฎร์ ศรีนิมิตร 104
54 070101241 นาย ภูตะวัน รอดสวัสด์ิ 103
55 070100449 นาย อรรถกร เอ่ียมส าอางค์ 103
56 070101830 นาย กิตติพันธ์ โอ่งเคลือบ 103
57 070100783 นาย สินพงศ์ เทียนทับทิม 103
58 070101072 นาย ณัชพล อินประเสริฐ 103
59 070101448 นาย กิตติพงศ์ ทิพย์จรูญ 103
60 070101451 นาย อดิศร เตาวะโต 103

2



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

61 070101065 นาย โรจน์วศิน ภัทร์รุ่งโรจน์ 103
62 070102612 นาย ภานุวัฒน์ โฉมศรี 103
63 070100564 นาย จิรพัฒน์ ถิตตยานุรักษ์ 103
64 070101960 นาย ภูริมาศ เอมสมบุญ 103
65 070102410 นาย พีรพัฒน์ โรจน์บวรวิทยา 103
66 070100674 นาย พสธร สมจิตร 103
67 070102587 นาย สุประวีณ์ เจริญจิตต์ 103
68 070101687 นาย พิชยา เกิดชัย 102
69 070101260 นาย ธีรนันท์ จันดา 102
70 070100744 นาย กฤษฏา ค าเงิน 102
71 070100083 นาย ณัฐวรรธน์ เผ่าจันทร์ 102
72 070100171 นาย นิมิตร น้อยสวาท 102
73 070101267 นาย ก าจร ใคร่ครวญ 102
74 070101181 นาย ถนอมชัย พักวังตะโก 102
75 070101392 นาย ธนกฤต ช่ืนบาน 102
76 070101640 นาย สืบสกุล เสมอเหมือน 102
77 070100596 นาย ทศพล พันธ์ชุ่ม 102
78 070101061 นาย ธีรพงศ์ บันลือกุลวณิชย์ 101
79 070101751 นาย วรพันธ์ อินทากูล 101
80 070100617 นาย ศุภฤกษ์ สิงห์สกุล 101
81 070101571 นาย ธรรพ์ณธร ธนูทอง 101
82 070102516 นาย สุธินันท์ เกตุชู 101
83 070101641 นาย รัฐธรรมนูญ ช่ืนวารี 101
84 070100125 นาย พรเทพ สมบูรณ์ 101
85 070101266 นาย บัญชร พรมรักษ์ 101
86 070101972 นาย ธนกฤต โพธ์ิไพจิตร 101
87 070100303 นาย วรชาติ พุทธอาสน์ 101
88 070100988 นาย ธนวัฒน์ กิตติโสภณไพบูลย์ 100
89 070102649 นาย ยุทธชัย สารพัฒน์ 100
90 070101475 ส.ต. รพีพล ศรีพุมมา 100

3



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

91 070102529 นาย ธีรศักด์ิ วานิชพงษ์พันธ์ุ 100
92 070100239 นาย สิทธิพล งามแสงนิล 100
93 070101162 นาย นวพล เพชรนาค 100
94 070102280 นาย อิทธิพล บุญกอง 100
95 070101098 นาย ธนากร นุชเจริญ 100
96 070101350 นาย สุทธิภัทร วงษ์สมิต 100
97 070100581 นาย อนุวัฒน์ อินทราพงศ์ 100
98 070101211 นาย พิเชษฐ์ นุตตโยธิน 99
99 070102417 นาย ฉัตรตะวัน พิกุลทอง 99
100 070100299 นาย อมรเทพ คล้ าชานา 99
101 070102496 นาย พงศภัค ช่างทอง 99
102 070102221 นาย จรณชัย ทองสุริเดช 99
103 070101974 นาย ศตวรรษ บุตรดี 99
104 070101356 นาย อภิวัฒน์ ไปแดน 99
105 070102334 นาย กิตติวุฒิ มีมานาน 99
106 070102041 นาย ปฏิภาณ มะนานวม 99
107 070101069 นาย ธรรมรัตน์ สุวรรณวงค์ 99
108 070102533 นาย พันกร สีฟอง 99
109 070100825 นาย ศุภกิต อินดา 99
110 070100271 นาย โชคดี ล้ิมศิริวัฒน์ 99
111 070100614 นาย เนติพงษ์ กาบแก้ว 98
112 070100876 นาย จีรวัฒน์ คุณวันดี 98
113 070100241 นาย จักรพันธ์ พินส าราญ 98
114 070101016 นาย ภูเพชร หนูสุข 98
115 070101078 นาย สหรัฐ เทศแย้ม 98
116 070100118 นาย ชนาธิป ไตรสุทธิกุล 98
117 070100559 นาย อมรเทพ กลีบทอง 98
118 070101010 นาย ปฏิภาณ แย้มช่ืน 98
119 070100276 นาย ศราวุธ ตันเปรมวงษ์ 98
120 070101585 นาย ธนดล กล่อมเกล้ียง 97

4



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

121 070102262 นาย ธีระพล เรืองเนตร 97
122 070102415 นาย ภัทรพล วิเศษรจนา 97
123 070101917 นาย พุฒิสรรค์ ชาติชาญชัย 97
124 070102658 นาย ศิวกร ใยบัว 97
125 070100287 นาย เสฏฐวุฒิ เหล่างาม 97
126 070100519 นาย ชยุตม์ เกษณียบุตร 97
127 070100185 นาย สีหราช ปรัตคจริยา 97
128 070102277 นาย ภาสกร มณีงาม 97
129 070101681 นาย นพรัตน์ มีทรัพย์ 97
130 070100320 นาย นรบดี บัวศรี 97
131 070100046 นาย สุรพงศ์ ทวีดี 97
132 070101997 นาย เมที สืบท้วม 97
133 070100444 นาย อรุณศักด์ิ ล้อมเจริญลาภ 97
134 070100799 นาย วีรพงษ์ เชาว์ไทย 97
135 070100229 นาย นายพงศกรณ์ พรมวัน 97
136 070102032 นาย ปิยภัทร กุลภักตร์ 97
137 070101219 นาย กษิดิศ ภูศรี 96
138 070101584 นาย ปารมี จ าปีทอง 96
139 070101423 นาย พีระพงษ์ วงศ์อะมะตะ 96
140 070101410 นาย วรวลัญช์ โอ้โลม 96
141 070101550 นาย ปุญญพัฒน์ อ่อนน้อม 96
142 070100637 นาย ฐิติพงศ์ ฉายาวรรณ 96
143 070102083 นาย ณัฐวุฒิ ยุรชาติ 96
144 070100855 นาย รักศักด์ิ บุญคุ้ม 96
145 070101327 นาย วีรภัทร พ่ึงผล 96
146 070100028 นาย จิรพงศ์ โกศลชวาล 96
147 070100595 นาย ศุภกฤษ ค าม่ิงเดชาโชติ 96
148 070101130 นาย นพรัตน์ เกิดผล 96
149 070101690 นาย วิชญ์พล กาญจนก าเนิด 96
150 070101650 นาย ธนภรณ์ เขียวคราม 96

5



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

151 070101243 นาย สิทธาวัชร์ ค าเกลี  ้ยง 96
152 070102319 นาย อมรเทพ อ านวยพร 96
153 070101399 นาย นิรุต รัตนากรกุล 96
154 070101860 นาย สุวัฒน์ชัย สะอาดนัก 96
155 070100677 นาย ธีรพัฒน์ หมดจด 96
156 070100554 นาย ณัฐภูมิ เทพสวัสด์ิ 96
157 070100196 นาย กิตติพงศ์ จันทร์ข า 96
158 070102528 นาย กฤศ ยอดอรัญ 95
159 070102406 นาย ธัชชัย สืบตระกูล 95
160 070100458 นาย ณัฐชนน สีทอง 95
161 070102632 นาย พงศภัค ประเสริฐสังข์ 95
162 070101654 นาย สิริพัฒน์ เภาประเสริฐ 95
163 070100131 นาย ณัฐพล มณีโชติ 95
164 070102309 นาย ภานุพงษ์ ชมมี 95
165 070100312 นาย ชนาธิป สาใจ 95
166 070101190 นาย ธวัชชัย ช่อรัก 95
167 070102287 นาย คฑาวุธ ตาสว่าง 95
168 070100002 นาย ธีรภัทร์ กาฬนิล 95
169 070102431 นาย ภูมิรพี จารุธรรมสิริ 95
170 070102552 นาย กษิดิศ บุนนาค 95
171 070101067 นาย อนุชิต ศิริวงษ์ 95
172 070100628 นาย อิทธิพัทธ์ ค าชารี 95
173 070101980 นาย ภูริภัทร เรืองทอง 95
174 070100636 นาย ทรงกลด ธีรนนท์ 95
175 070100448 นาย ภัสวุฒิ ไตรวิเชียร 95
176 070100569 นาย ชินาธิป สุพรรณโรจน์ 95
177 070100587 นาย ศุภสีห์ เครือวัลย์ 95
178 070101292 นาย พิชญุตม์ พงษ์สม 95
179 070101032 นาย รุ่งโรจน์ หงส์ศุภางค์พันธ์ุ 94
180 070100157 นาย อภิสิทธ์ิ ชินวัตรศิริ 94

6



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

181 070100884 นาย รังสิมันต์ุ บุญประเสริฐ 94
182 070101844 นาย ณัฐวุฒิ กิตติวิวัฒน์กุล 94
183 070102675 นาย นนทรีย์ พ่ึงน้อย 94
184 070101784 นาย สมโชค พูนน้อย 94
185 070102117 นาย วุฒิกร ย่ิงเจริญ 94
186 070102500 นาย สรัณพิสิษฐ์ สว่างจิตร 94
187 070100864 นาย ทิวา ขาวฉ่อง 94
188 070100089 นาย วรากร จับใจ 94
189 070102492 นาย รัฐพงษ์ ทันไกร 94
190 070101515 นาย ศุภวิชญ์ พิทักษ์พันธ์ราช 94
191 070101071 นาย ขจรวิทย์ เผือกเนียร 94
192 070101599 นาย ธีรเทพ สุวรรณศรี 94
193 070100718 นาย เอกอนันต์ พ่วงเขียว 94
194 070101730 นาย อิสระ จันทะแก้ว 94
195 070101577 นาย สรสิช รุ่งกล่ิน 94
196 070100900 นาย ธนกฤต ศรีเหรา 94
197 070100120 นาย ธวัช บุญมา 94
198 070100639 นาย เจตนันท์ แสนดี 94
199 070101428 นาย คณิศร ศรีทอง 94
200 070101106 นาย วรปรัชญ์ เกิดฤทธ์ิ 94
201 070102375 นาย ไซมอน ฮัมพร่ีส์ 94
202 070102668 นาย กรวิชญ์ สุดสวาท 94
203 070100285 นาย ธนบดี อ่อนเหลา 94
204 070100027 นาย วุฒิพงศ์ ทาเหล็ก 94
205 070101253 นาย ณัฐวัตร ปฐมวราวุฒิ 94
206 070100620 นาย อานนท์ ต้ังเพียร 93
207 070101613 นาย วิรุฬห์ โพธิสิทธ์ิ 93
208 070100832 นาย เมธา ห้าวเจริญ 93
209 070100436 นาย รัฐกานต์ สหฤทานันท์ 93
210 070100786 นาย ทิวพล สุทธิรักษ์ 93

7



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

211 070100527 นาย วราวัฒน์ มีป่ิน 93
212 070102490 นาย ปฐมพงษ์ รองราม 93
213 070100888 นาย กิตติพศ ใหญ่ประเสริฐ 93
214 070100766 นาย พศิน พรไชย 93
215 070100665 นาย ธนพล สร้อยสังข์ 93
216 070101663 นาย ถิรวัฒน์ สระทองจุด 93
217 070101345 นาย ชยันธร ภูนะยา 93
218 070100234 นาย ศราวุธ พรรณวรรณ์ 93
219 070100278 นาย สิทธิศักด์ิ นาคสาทา 93
220 070100113 นาย ชินวัฒน์ บ ารุงศรี 93
221 070102052 นาย ตะวัน จ าปาทอง 93
222 070101482 นาย ภานุพงศ์ เฟ่ืองแก้ว 93
223 070101420 นาย อิทธิกร ล้ิมบุญดี 93
224 070101370 นาย สมัย ไชยเมือง 93
225 070100506 นาย ชาตบดี สถิรรัตน์ 93
226 070100508 นาย เกียรติศักด์ิ ปฏิพิมพาคม 92
227 070101152 นาย อิศราวุธ หวังแลกลาง 92
228 070100055 นาย นพวัชร์ ท้าวสัน 92
229 070101405 นาย ชญางกูน สีนาค 92
230 070101883 นาย ธรรมบท รอดพันธ์ุ 92
231 070101339 นาย วัชรพล หวังสันติ 92
232 070100480 นาย ชวลิต ประชาชน 92
233 070101324 นาย จิรพัฒน์ กุลเกตุ 92
234 070100072 นาย ศรัณย์ สุขสว่าง 92
235 070100477 นาย นรินทร์ อ่วมชม 92
236 070101526 นาย ไทนิทัศน์ หลิมอารีย์ 92
237 070100398 นาย ภูริวัฒน์ นภาลัย 92
238 070101456 นาย มนัสวิน วรรณา 92
239 070100164 นาย พงศ์ภีระ สิทธิพัฒน์ภักดี 92
240 070101626 ส.ต. วีรชัย ค าแก้ว 92
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

241 070100562 นาย บัญชา สิรสุขนิตย์ 92
242 070102538 นาย ชิษณุพงศ์ เรืองทับ 92
243 070102259 นาย ชัยพล สุขสุวรรณ 92
244 070102159 นาย วีระชัย กองกุณะ 92
245 070102050 นาย พงศกร ฝอยทอง 92
246 070101776 นาย วิโรจน์ มานะ 92
247 070102577 นาย รัชนาท คลังสิน 92
248 070101857 นาย วิสุทธ์ิ สนธิเดชกุล 92
249 070102297 นาย ธนชาติ ชาวนาฝ้าย 92
250 070101080 นาย เอกราช เช่ือมวราศาสตร์ 92
251 070100237 นาย ทินภัทร ไถ้บ้านกวย 91
252 070102441 นาย ธีรภัทร พรมชาติ 91
253 070100186 นาย ตระการ รัตนวงศ์เจริญ 91
254 070101170 นาย กิตติชัย ปาลวงษ์ 91
255 070102515 นรจ. ภูวไนย อุดมนาค 91
256 070100152 นาย รวีโรจน์ จิรธนาวุฒิพาณิชย์ 91
257 070100355 นาย สิทธิชัย ไทรชมภู 91
258 070100913 นาย ธนพนธ์ เป่ียมคล้า 91
259 070100098 นาย เด่นภูมิ รักชม 91
260 070102570 นาย อนนท์ ค าสิงห์ 91
261 070102593 นาย ณัฐพล รอดสิน 91
262 070102092 นาย นันทวัฒน์ เพ็งสกุล 91
263 070101151 นาย กฤตภาส บุญเจริญ 91
264 070101480 นาย ณัฐพล สุขมาก 91
265 070100263 นาย คุณาธิป อรุณไชย 91
266 070101100 นาย ภานุพงศ์ สุขโข 91
267 070100346 นาย ฐิติณัฐ รวบรวมวงศ์ 91
268 070102461 นาย ภูผา คงประเสริฐ 91
269 070100388 นาย อภินันท์ ศรีมุกด์ 91
270 070100838 นาย จตุพล สว่างแสง 91
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

271 070100461 นาย ศิวะ ทองกันยา 91
272 070100589 นาย ประเมศฐ์ ยุกตะไชยบูลย์ 91
273 070101023 นาย ชัยชนะ ช่ืนน้อย 91
274 070101408 นาย ศรลักษณ์ กล่ ากล่อมจิตร 91
275 070101019 นาย สถาพร อร่ามเนตร 91
276 070101792 นาย ภควัต ก่ิงจันทร์ 90
277 070102630 นาย กษิดิศ ส่องรส 90
278 070100318 นาย นพนัฏ ตราโต 90
279 070100274 นาย นนทวัฒน์ บัณฑิตไทย 90
280 070102294 นาย ชญานนท์ ราชชมภู 90
281 070101587 นาย บดินทร์ แดงสมบูรณ์ 90
282 070100282 นาย ณัฐวัฒน์ ขาวผ่อง 90
283 070101854 นาย วิทยา ธัญญะผล 90
284 070100548 นาย อภิศาล พวงทอง 90
285 070100104 นาย ประเชิญ มะลิบุตร 90
286 070101246 นาย รังสรรค์ มิราน 90
287 070101179 นาย บริพนธ์ แตงเอ่ียม 90
288 070102267 นาย ณัฏฐ์ ณัฏฐ์ชญานนท์ 90
289 070101725 นาย ชัชวาล พุ่มแก้ว 90
290 070101858 นาย ณชพล ศรทอง 90
291 070100308 นาย จตุพล วงศ์ปัดค า 90
292 070101523 นาย ดลกิบหลี พิทักษ์คุมพล 90
293 070102568 นาย ณัฐวุฒิ ไชยมาศ 90
294 070100272 นาย ฉันทวัฒน์ ทินณวงศ์ 90
295 070102176 นาย พชรพล เดชพละ 90
296 070101358 นาย คณนนท์ อยู่นิวาศน์ 90
297 070100594 นาย กองทัพ อยู่เจริญ 90
298 070101993 นาย สัณหวัช ชมภูนิช 90
299 070100361 นาย จิรพัสธกร สุภาพ 90
300 070100673 นาย ทวีศักด์ิ ผลศักด์ิ 90

10



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

301 070101679 นาย วรินธร เพชรประสิทธ์ิ 89
302 070100558 นาย เจนณรงค์ นาคะ 89
303 070102629 นาย นฤทธ์ิ จิรเจริญพันธ์ 89
304 070100100 นาย ศิวราช ห่อทอง 89
305 070101921 นาย สัจจา เชยชม 89
306 070101762 นาย วรัญญู เชิดฉ่ิง 89
307 070100681 นาย ชัยศิริ เมืองฉิม 89
308 070100693 นาย เริงฤทธ์ิ คงเจริญ 89
309 070100438 นาย พงศ์ภรณ์ ค าอาจ 89
310 070100839 นาย กฤตพงศ์ ภู่เพนียด 89
311 070101138 นาย ตะวัน จ าปาทอง 89
312 070102537 นาย สุวิจักขณ์ เย้ือนแย้ม 89
313 070101635 นาย สถาพร ศศิวิมลสกุล 89
314 070100555 นาย นครินทร์ ศรีทอง 89
315 070101819 นาย กษมา จันทร์ทอง 89
316 070101122 นาย นิธิศ บุญสมปอง 89
317 070100789 นาย รฐนนท์ ยศพิม 89
318 070101049 นาย เพียงพรรตร์ พ่ึงประจวบ 89
319 070101167 นาย กัมพล มานอง 88
320 070101372 นาย สหรัตน์ จีรัง 88
321 070101567 นาย สุรศักด์ิ สีดารอด 88
322 070101670 นาย ยศกร บูราพรนุสรณ์ 88
323 070100536 นาย พนมพันธ์ุ พจนา 88
324 070101493 นาย ศราวุฒิ ข ารอด 88
325 070102078 นาย สุพรรณ ก๋องค า 88
326 070102646 นาย วรินทร์ แซ่เจ่ีย 88
327 070100836 นาย อริญชัย บุญเพ็ง 88
328 070101778 นาย ฉัตรมงคล ตันย่องเฮง 88
329 070102367 นาย อัศวิน สุวรรณจินดา 88
330 070100547 นาย ชัชวาลย์ บานเย็ฺน 88

11



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

331 070100943 นาย ตรีฉัตร สระทองทิว 88
332 070101998 นาย ภานุวัฒน์ ว่องไว 88
333 070100510 นาย ปุรเชษฐ์ ภิรมย์บุญ 88
334 070102087 นาย นิติพงษ์ พุ่มดี 88
335 070100849 นาย ยุทธนา ยุทธวารีชัย 88
336 070100356 นาย ชลันธร บุญอยู่ 88
337 070101268 นาย สมัชชา วิลาทอง 88
338 070101988 นาย บุญทนาย จุ้ยอิน 88
339 070100932 นาย ภูวดล กันแสง 88
340 070102505 นาย กิตติธัช จันทร์อ่ า 88
341 070100630 นาย ธิติวัฒน์ จตุรวิทยาภรณ์ 88
342 070101109 นาย เกรียงไกร ใจเอ้ือ 88
343 070101903 นาย พิชิต ทองสุทธ์ิ 88
344 070102142 นาย เมธัส เหลืองบริสุทธ์ิ 88
345 070100605 นาย ชัชวาลย์ เภาจ๋ี 88
346 070101572 นาย พัสกร แพ่งค า 88
347 070100663 นาย สน่ันชัย ผันผาย 88
348 070102350 นาย พฤษฒิพงษ์ กุลชา 88
349 070100119 นาย นิติพงศ์ บุญชู 88
350 070100443 นาย สันติ จันทร์รังษี 88
351 070101355 นาย เปรม เอ่ียมสุพรรณ 88
352 070101808 นาย พศวัฒน์ จันทร์โช 87
353 070100367 นาย ณัฐพงษ์ อินทร์สา 87
354 070100369 นาย ณัฐกร สกุลเพ็ชร์ 87
355 070100277 นาย สิทธิพงษ์ เส็งดอนไพร 87
356 070101427 นาย วิทวัส เจริญภักดี 87
357 070100963 นาย ธีรศักด์ิ สมบัติมาก 87
358 070100540 นาย จิรเมธ แสงใส 87
359 070102098 นาย ทรงยศ พ่วงผล 87
360 070100764 นาย อมรชัย หอมกรุ่น 87

12



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

361 070101763 นาย กีรติ มหัตกีรติ 87
362 070100275 นาย กิตติภูมิ หล าเพิกสืบ 87
363 070102144 นาย วิทยา ผุดเผือก 87
364 070101330 นาย อภิรัตน์ สุธาพจน์ 87
365 070102385 นาย ฐิติพงษ์ กุลกรินีธรรม 87
366 070101091 นาย นราธิป แก้วสะอาด 87
367 070101619 นาย ระพีพันธ์ แต้นภาพร 87
368 070102586 นาย รวิพล อุดแค 87
369 070100053 นาย ภาณุพงษ์ สังหา 87
370 070100315 นาย ภานุมาศ ขุมทรัพย์ 87
371 070100629 นาย ยศพล เกิดก้าน 87
372 070100652 นาย ชนาเมธ นกแก้ว 87
373 070100341 นาย วรามิล รักษาชัฎ 87
374 070100616 นาย จรุงเกียรติ พารา 87
375 070100961 นาย ชูพงษ์ รอดดี 87
376 070100659 นาย ภูวิศ ดาราศรีศักด์ิ 87
377 070102433 นาย ภูริวิทย์ ออมสิน 87
378 070100827 นาย ชัยธัช เก้ือหนุน 87
379 070101404 นาย สยมภู ก้องสุวรรณ 87
380 070101911 นาย เจนณรงค์ ปานเจริญ 87
381 070100933 นาย นฤเบศร์ิ เกตแก้ว 87
382 070102215 นาย วรกันต์ เป้าไธสง 86
383 070101009 นาย ภานุวัฒน์ การะเกตุ 86
384 070100980 นาย นฤนาท พิมพขันธ์ 86
385 070101054 นาย โสภิวัชร์ จาตุรัตน์ 86
386 070100720 นาย อิงครัต ดัดตรงธรรม 86
387 070102476 นาย ปุญญกานต์ วรานนท์วนิช 86
388 070100482 ว่าท่ี ร.ต. ธีระเจษฎ์ จ๊ะสุนา 86
389 070101873 นาย สหภาพ พุดเดช 86
390 070102250 นาย ณัฏฐิภัทร นาคสังข์ 86
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

391 070101244 นาย สุธี ดอนสุวรรณ์ 86
392 070102308 นาย วชิรพันธ์ุ อาษากลาง 86
393 070100671 นาย กนกพล พวงวัดโพธ์ิ 86
394 070102213 นาย กัญจน์ ไทรชมภู 86
395 070102524 นาย ชนมะพูม เกษมกิตติภัทดี 86
396 070101609 นาย นัยสิทธ์ิ เอ่ียมสะอาด 86
397 070100995 นาย อดิศร พรไกรเนตร 86
398 070101826 นาย สหัสวรรษ พรมพิมล 86
399 070100603 นาย วันชัย จันทร์คง 86
400 070102466 นาย เอกพัฒน์ แดงพยนต์ 86
401 070101210 นาย เขษมศักด์ิ รุ่งวิไลเจริญ 86
402 070101938 นาย รุ่งเรือง ภู่ระหงษ์ 86
403 070101992 นาย ธีรธรณ์ นามเขียว 86
404 070101357 นาย ศุภเลิศ สระส าราญ 86
405 070101367 นาย วีรชาติ นิยมรส 86
406 070101632 นาย ดลดนัย ตาละลักษณ์ 86
407 070100817 นาย กล้าสิงห์ คงสกุล 86
408 070100753 นาย ชัยวัฒน์ ดาปาน 86
409 070101235 นาย ฐานันดร เสนท้วม 86
410 070100689 นาย อดิเทพ อินทร์อ านวย 86
411 070101755 นาย ศุภณัฐ สังข์ดวง 86
412 070100845 นาย อดิเรกสาร อุปนิสสัยพล 86
413 070101909 นาย ปรีชา คมข า 86
414 070100175 นาย พรเทพ ใจกล้า 86
415 070101683 นาย ศรุต คงสินชูโชค 86
416 070101771 นาย ปารเมศ โฉมงาม 86
417 070100622 นาย สันติพล เจนสุขสถิตไพศาล 86
418 070101157 นาย วรท ชาวนาป่า 86
419 070101177 นาย กฤตนัย แก้วเรือง 86
420 070102234 นาย สุรศักด์ิ ทับคง 86
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

421 070100780 นาย ณัฐพงษ์ ผ่องพูน 86
422 070102322 นาย ธิเบต สามกองงาม 86
423 070101735 นาย ณัฐภัทร พระไทรโยค 86
424 070102487 นาย ธนพนธ์ ประสงค์ 86
425 070102255 นาย ทะนงศักด์ิ ฤทธ์ิค า 86
426 070102160 นาย อนุสรณ์ ศรีภูธร 86
427 070101163 นาย ชัยสิทธ์ิ ชาญชัย 86
428 070102541 นาย ณัฐวุฒิ กรประเสริฐ 86
429 070100280 นาย วัชรพล สังข์วรรณะ 86
430 070101983 นาย กรพัฒน์ เลียบดี 86
431 070101506 นาย ชวกร เดชอุดม 86
432 070101713 นาย ณัฐพงษ์ ตาละลักษณ์ 85
433 070101708 นาย วันเฉลิม ปะกาเวสา 85
434 070100460 นาย สันติพันธ์ ค้าทันเจริญ 85
435 070100014 นาย วัชระ เอ่ียมสอาด 85
436 070100623 นาย จิรภัทร ค่ายหนองสวง 85
437 070102284 นาย สุรณัฎฐ์ เฉล่ียสมบูรณ์ 85
438 070100159 นาย นวพรรษ ลอยละล่ิว 85
439 070102006 นาย พิภัทร์ เหลืองมังกร 85
440 070101237 นาย ชาญยุทธ ธนาคมเศรษฐ์ 85
441 070100660 นาย ชาญณรงค์ บุญแท้ 85
442 070101669 นาย นาย สิทธฺกร บุญมี 85
443 070101588 นาย อนิรุธ ผ่องเกษม 85
444 070100309 นาย ปฏิพล ประสิทธ์ิสมบัติ 85
445 070100135 นาย กฤษณะ กล าพบุตร 85
446 070100791 นาย ธนศักด์ิ เทียนสอาด 85
447 070100826 นาย ธีรพล สุนทรวิภาต 85
448 070101525 นาย กันตพงศ์ ศิริพันธ์ 85
449 070102046 นาย กรกต จันทร์ดี 85
450 070100765 นาย ณฐกรณ์ ภู่อ่อน 85
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

451 070102471 นาย วุฒิ สิงห์โต 85
452 070101782 นาย คณิน พ่วงศรี 85
453 070100853 นาย เอกวินทร์ เกษมวิริยนนท์ 85
454 070102478 นาย ธีระศักด์ิ เผ่าเหลืองทอง 85
455 070102206 นาย ปัจจยุส ชมช่ืน 85
456 070100354 นาย ธเนศ ชาดง 85
457 070100613 นาย ธีรพัฒน์ จินดา 85
458 070100202 นาย ธนภัทร คุ้มเครือ 85
459 070100911 นาย ณัฐสิทธ์ิ คันทะวี 85
460 070102363 นาย ธนศักด์ิ บัวน้ าอ้อม 85
461 070102633 นาย เมธี สุขส าราญ 85
462 070100416 นาย อลงกรณ์ พิมพ์ทนต์ 85
463 070101761 นาย ชนะชัย พันธ์ุพุก 85
464 070102373 นาย กุมภกัณฑ์ สีลาลึก 85
465 070100412 นาย พงศ์ศิริ อู่ตะเภา 85
466 070101827 นาย เลิศมงคล สหกิจ 85
467 070101335 นาย อมรเทพ ม่วงศรี 85
468 070102339 นาย ณัฐพัชรพงศ์กร เทียมจันทร์ 84
469 070101759 นาย กล้าณรงค์ กุลภักดี 84
470 070100198 นาย พิษณุ วะระชีวะ 84
471 070100057 นาย กันติทัต เฟ่ืองอินทร์ 84
472 070101610 นาย อาทิตย์ สุวรรณศรี 84
473 070101011 นาย วรวิทย์ เดชเรือง 84
474 070100435 นาย ฐาปนกร เพ่ิมทองค า 84
475 070101293 นาย สรธร ปกป้อง 84
476 070101560 นาย ธนาวุฒิ สรณ์สิริประเสริฐ 84
477 070101837 นาย อนุสรณ์ ซุ้นเจริญ 84
478 070101673 นาย อาศฎาวุธ สุขสวัสด์ิ 84
479 070102462 นาย ภูมิจิตร เกษมสุข 84
480 070102222 นาย จักรพันธ์ เลาหะวิริยะ 84
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

481 070101789 นาย ปฐมภัค ยิบรัมย์ 84
482 070100110 นาย ธัญวรรษ ภูสุวรรณ 84
483 070100300 นาย พีรพล สุขภักดี 84
484 070101757 นาย พิพัฒน์ สว่างอารมณ์ 84
485 070100012 นาย ก าลังเอก พูลสวัสด์ิ 84
486 070101754 นาย วัฒนา เกตจันทร 84
487 070101050 นาย พงศกร หนาแน่น 84
488 070100906 นาย บุญมี หล าเพิกสืบ 84
489 070102495 นาย อรรถพล บ ารุงพล 84
490 070100700 นาย ยลภพ ทองแสง 84
491 070101780 นาย ทักษ์ดนัย อยู่สุข 84
492 070101029 นาย ศุภกิจ โพธ์ิหม่ืนทิพ 84
493 070101258 นาย พัฒนวิชญ์ นาคศรีโภชน์ 84
494 070100418 นาย อนุชิต วังกุ่ม 84
495 070102335 นาย เจตนิพัทธ์ จิตต์เพ็ชร์ 84
496 070100516 นาย ศุภาโชค เจริญสุข 84
497 070101295 นาย พันธกานต์ ช้างพลาย 84
498 070101057 นาย เฉลิมชนม์ สกุลลีรุ่งโรจน์ 84
499 070100383 นาย วิยพงษ์ หลวงคล้ายโพธ์ิ 84
500 070102035 นาย ศักดา รงค์ทอง 84
501 070101433 นาย นิติพงษ์ เลิศเจริญธรรม 84
502 070101234 นาย สุรัตน์ เยาว์เหมือน 84
503 070101869 นาย ภัทราวุธ ริตพวง 84
504 070100686 นาย ณัชพล เปล่ียนรุ่ง 84
505 070102123 นาย ศุภวิทย์ ชูราศรี 84
506 070100214 นาย กิจจา ศรีเพียงจันทร์ 84
507 070100254 นาย ภณัฐษดา รัตนกิจศร 84
508 070100862 นาย บวรพล ดอกไม้ทอง 84
509 070100529 นาย คชา คชสิทธ์ิ 84
510 070100036 นาย ปริญญา จงพร้าว 84
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

511 070100166 นาย อิทธิพล ต้ังวงศ์ 84
512 070102498 นาย จามรณ์ นินวิบูลย์ 84
513 070101160 นาย จิติพัฒน์ แซ่ตัน 84
514 070101459 นาย สรอรรถ ศรีคชพงษ์ 84
515 070100023 นาย ยุทธนา เกตุแก้ว 83
516 070101907 นาย สหัสวรรษ ชายภักด์ิ 83
517 070102411 นาย อติโชติ สุขเกษม 83
518 070100831 นาย นิธินันท์ เจริญจิตร์ 83
519 070101197 นาย ประสบสุข สุขเลิศ 83
520 070100150 นาย เขมชาติ เจริญชนาพร 83
521 070101284 นาย วัชรวิทย์ ล้ิมทองไพศาล 83
522 070100642 นาย ศรัณย์ แจ้งธรรมมา 83
523 070100973 นาย เกียรติภูมิ ตะพัง 83
524 070100989 นาย อชิระ น้ าแก้ว 83
525 070102239 นาย ศิวกร แซ่จิว 83
526 070101748 นาย ชาญวิทย์ อ่ิมพราหมณ์ 83
527 070100170 นาย ณัฐพงษ์ วังป่า 83
528 070100969 นาย อรรถพร อ่ าส าอางค์ 83
529 070102354 นาย กิจจา แก้วกล่ินทอง 83
530 070100222 นาย จักรกฤษณ์ ศรีกุลณะ 83
531 070101932 นาย ชนาธิป เข็มเงิน 83
532 070102168 นาย จีรภัทร ศิลป์ประกอบ 83
533 070102389 นาย อภิวิชญ์ เขมาวะนิช 83
534 070100156 นาย ณัฐชา ไวปัญญา 83
535 070100768 นาย พันธมิตร จันทวะฤทธ์ิ 83
536 070100387 นาย วัชรวิชย์ เหล่าวีรพงษ์ 83
537 070101314 นาย กรกฎ จตุรภัทร์ 83
538 070102563 นาย อัครา แสงกล่ิน 83
539 070102546 นาย นามิก ทุ่งหว้า 83
540 070100432 นาย สุทธิพร สังข์พันธ์ 83
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

541 070100680 นาย พัชรพล พิมพ์สะอาด 83
542 070101595 นาย ศุภพิชญ์ เชียงกา 83
543 070101460 นาย ณัฐพงศ์ เจียมสุภา 83
544 070101565 นาย ภาคภูมิ ค าภาพันธ์ 83
545 070101573 นาย เรวัต บุญมา 83
546 070100473 นาย เกริกชัย พลายบัว 83
547 070102667 นาย นิติกร สิงห์คา 83
548 070100854 นาย สุรนารถ ทองอ่อน 83
549 070101343 นาย ณัฐพงษ์ เต๊ะเปีย 83
550 070100994 นาย สุทธิพงษ์ หาดแก้ว 83
551 070102261 นาย สุเมธ นรขุน 83
552 070101255 นาย สันติ แสงชมภู 83
553 070101703 นาย วรินทร อันจิต 83
554 070101924 นาย ทรรศนะ ภูสิงห์ 83
555 070100122 นาย ภีรภัทร์ น่ิมนุช 83
556 070102613 นาย สรายุทธ ปลอดภัย 83
557 070100986 นาย ชินาทิป ศุภจอมชัย 83
558 070100466 นาย ภูริณัฐ จันทกูล 83
559 070102643 นาย ปัญญาวุฒิ ศรีจิตต์เสมอ 83
560 070101040 นาย ปฏิภาณ ไชยมงคล 82
561 070100261 นาย ศิวกร เกษมวิริยนนท์ 82
562 070101102 นาย ปัญญ์ณัฐ อาร้อน 82
563 070101037 นาย วัชรพล นิลพาทย์ 82
564 070100979 นาย จิณณวัตร เปล่ียนสีทอง 82
565 070102654 นาย วุฒินันท์ เชียงกา 82
566 070101104 นาย ณัฏฐนันท์ จันทดิษฐ์ 82
567 070101521 นาย เหมรัตน์ โตรัตนสิทธ์ิ 82
568 070101939 นาย ณัฐวุฒิ รัตนเสมอ 82
569 070101301 นาย พงศกร แย้มลังกา 82
570 070101394 นาย ชนะชัย โตนวน 82
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

571 070101226 นาย กิติศักด์ิ ร่วมชาติ 82
572 070102189 นาย บดินทร์ แช่มเล็ก 82
573 070101407 นาย ประพฤทธ์ิ เครือวิเสน 82
574 070100258 นาย ศิริวัฒน์ วัฒนไพโรจน์ 82
575 070100094 นาย ธนกฤต ศุภฤกษ์ชญานิน 82
576 070101554 นาย สุรพันธ์ ศศิวิมลสกุล 82
577 070100531 นาย นันทิพัฒน์ ใจซ่ือ 82
578 070102395 นาย ณัฐวุฒิ ชูกล่ินหอม 82
579 070100133 นาย ธนโชติ พรหมจารีย์ 82
580 070100296 นาย กิตติชัย ไชยคีนี 82
581 070100692 นาย ธาวินวัตต์ ธ ารงธาวินวสุ 82
582 070100868 นาย ณัฐพงษ์ เดชฤทธ์ิ 82
583 070100798 นาย สุทธิภัทร ปากวิเศษ 82
584 070100116 นาย วัชรินทร์ บุญซ้วน 82
585 070101842 นาย ประพัฒน์ จ้องใหม่ 82
586 070102001 นาย ศุภมงคล ศรีศศิธร 82
587 070101590 นาย ยุทธนา ตีรถะ 82
588 070101465 นาย ชวโรจน์ เกียรติวัฒนะกุล 82
589 070102618 นาย วิษณุ หนูแก้ว 82
590 070102246 นาย จตุรงค์ เจริญชัง 82
591 070102266 นาย วงศธร ตึกพราย 82
592 070102171 นาย ธรรมชาติ เล้ียงพงษ์ 82
593 070101893 นาย สุทธิพงษ์ พินเผือก 82
594 070100808 นาย ธเนศพล ศรเดช 82
595 070102000 นาย มณเทียร เสือเฒ่า 82
596 070102326 นาย ศตพล ณ บางช้าง 82
597 070102435 นาย สุทินรัตน์ ค าช่ืน 82
598 070102366 นาย พัลลภ ไผ่โต 82
599 070100578 นาย ชนกนันท์ หยาดตะคุ 82
600 070100669 นาย ปฏิภาณ เจริญผล 82
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

601 070101195 นาย เลิศวิทย์ พิศดาร 82
602 070101247 นาย ลัทธพล อุทัยธรรม 82
603 070101332 นาย ชัชพิสิฐ ศรีสุข 82
604 070101287 นาย ภูชิต หมู่ม่วง 81
605 070101537 นาย ฌาติลักษณ์ บัวบรรจง 81
606 070101438 นาย กฤษนัย ดอกรักอ่อน 81
607 070101926 นาย สุทธิพงษ์ ตรงคมาลี 81
608 070100858 นาย นาพันแสน ดนตรี 81
609 070101615 นาย ก าชัย แจ่มสว่าง 81
610 070100719 นาย พรชัย นนทศิริ 81
611 070100863 นาย ณัฐพล กล่อมวงศ์ 81
612 070100442 นาย ภัทรพงษ์ วิเศษสิงห์ 81
613 070100279 นาย วงศกร คุ้มภัยเพ่ือน 81
614 070102377 นาย ชนะพล สาสิทธ์ิ 81
615 070101659 นาย ทักษดา แซ่ต้ัง 81
616 070100608 นาย กิตติพงษ์ กุณาใจ 81
617 070102447 นาย ชัชวิน จอมอุ่น 81
618 070100020 นาย ศุภกร ศรีสุวรรณ์ 81
619 070101444 นาย ศุรวิชญ์ ท่ังศรี 81
620 070100414 นาย ธนวัฒน์ ค าปรีชา 81
621 070100181 นาย อภิสิทธ์ิ จวงสอน 81
622 070100075 นาย สหรัฐ เทิดทูนไทย 81
623 070100173 นาย ชยากร แสงขาว 81
624 070100959 นาย สรณัฏฐ์ สารานิตย์ 81
625 070101569 นาย วิศิษฏ์ สกุลชัยพิวัฒน์ 81
626 070102110 นาย สรวิศ ค าสอน 81
627 070100666 นาย พีรพล ส้มไม้ 81
628 070100311 นาย วรพล ท้วมชาวเพชร 81
629 070100585 นาย พงศ์เทพ สุนทรวิภาต 81
630 070101665 นาย เดชาพล เข็มเจริญ 81
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

631 070101548 นาย วุฒิชัย รัตนสิงห์ 81
632 070100583 นาย ภัทรวิชญ์ ชูสุข 81
633 070101704 นาย ปริญญา ยอดทะเนีย 81
634 070100966 นาย ธนพล ทับทิมทอง 81
635 070102444 นาย กฤตนัย แผนประไพ 81
636 070101722 นาย ภูษิต เหลือจันทร์ 81
637 070100389 นาย สุทธิพงษ์ เกตพันธ์ 81
638 070100773 นาย วีรชัย จุฑากาญจน์ 81
639 070101786 นาย วงศธร แสงเพชร 81
640 070100638 นาย เขมทัต ตันบุญเจริญ 81
641 070102099 นาย ปิยพล จันทร์โอ 81
642 070101273 นาย ไตรภพ แสงตะโก 81
643 070102249 นาย ภูริภัทร ภมรพล 81
644 070101891 นาย ชลันธร บัวสี 81
645 070102454 นาย ปิยะเกียรติ จ าปาแดง 81
646 070100410 นาย สันติราษฎร์ ครองยุติ 81
647 070102131 นาย วิทวิน แสงมนตรี 81
648 070100407 นาย อานนท์ นาคศรีสุข 80
649 070100770 นาย กรชนก แผนสท้าน 80
650 070100371 นาย สราวุฒิ สระวงษ์ 80
651 070101464 นาย วิทวัส ศิวบุรินทมิตร์ 80
652 070102019 นาย สุธี จิตดี 80
653 070102581 นาย ศุภณัฐ ชินวงษ์จุ้ย 80
654 070101007 นาย ปรเมษ จิตร์เพ่ง 80
655 070101877 นาย พงษ์ศักด์ิ สุดวิไล 80
656 070100694 นาย ธีระศักด์ิ นาสวนสวัสด์ิ 80
657 070100634 นาย สุรเชน สนธิ 80
658 070102551 นาย พิฑูรย์ คล้ายหิรัญ 80
659 070101614 นาย กลวัชร เบ็ญขันธ์ 80
660 070101297 นาย ชุติพนธ์ บุญมาก 80
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

661 070100267 นาย จักรพรรณ เอกณัฐพจน์ 80
662 070101945 นาย สรชัช แก้วมณี 80
663 070101034 นาย ณัฏฐ์ชานันท์ จันทร์ภี 80
664 070101959 นาย เทพเทียน พูลบุญ 80
665 070100697 นาย ณัฐพงษ์ แจ้งใจ 80
666 070102318 นาย ฉัตรชัย อภิชัยพร 80
667 070102554 นาย คณิตนันธ์ กิติวงศ์วัฒนชัย 80
668 070100421 นาย ธีระพงษ์ ต้ังแก้ว 80
669 070101322 นาย วรวิช เอมวัฒน์ 80
670 070101249 นาย กฤษฎา ภู่ระหงษ์ 80
671 070100102 นาย ชนกันต์ ใจเล่ือม 80
672 070102503 นาย ชัชวาลย์ ไสวงาม 80
673 070100667 นาย อนันต์ บุตรรัตน์ 80
674 070102443 นาย ธนพนธ์ นุ้ยมาก 80
675 070101948 นาย พิทยา คล่องแคล่ว 80
676 070100144 นาย ศุภพล บุญศิริ 80
677 070100364 นาย กานต์ พันธ์นาค 80
678 070101568 นาย ภาณุพงศ์ เล้าอรุณ 80
679 070100687 นาย วงศกร บ ารุงสุข 80
680 070101576 นาย รัชกาญจน์ ทองล่ันธม 80
681 070102446 นาย เกษมศักด์ิ ผะดาวัน 80
682 070100266 นาย สุวัฒน์ เปล่ียนน้อย 80
683 070102238 นาย ประพจน์ ปัจเมฆ 80
684 070101656 นาย ภาคภูมิ สว่างศรี 80
685 070101088 นาย ไตรภพ คงประดิษฐ์ 80
686 070100138 นาย รัตนชัย วงษ์ทวีทรัพย์ 80
687 070101804 นาย จีนุพงศ์ บุญธรรม 80
688 070100550 ส.อ. ธาราทร ปันดี 80
689 070100262 นาย จารุกิตต์ิ นภาพิพัฒน์ 80
690 070100357 นาย ชยธร เน้ือแตงเย็น 80
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

691 070101662 นาย บรรลือศักด์ิ บุญประกอบ 80
692 070102193 นาย ไวยกรณ์ อมตวณิช 80
693 070101807 นาย เชาว์วรรธน์ ค าใย 80
694 070100754 นาย อนุรักษ์ ปัญจะแก้ว 80
695 070101376 นาย ธงชัย สืบอ่ า 80
696 070100140 นาย ศรายุทธ พรย่ังยืน 80
697 070101785 นาย โยธิน หงษ์เวียงจันทร์ 80
698 070100029 นาย กิตติศักด์ิ โพคา 80
699 070101113 นาย อิทธิศักด์ิ เพ็งเจริญ 79
700 070101147 นาย ธนวัฒน์ เครือชะเอม 79
701 070100591 นาย พุฑฒฺ็พันธ์ุ สระทองทา 79
702 070102331 นาย ณัฐวุฒิ สุขพิลาภ 79
703 070100476 นาย กีรติ ฤทธ์ิตระกูล 79
704 070102043 นาย ธนภัทร รักเดช 79
705 070102285 นาย ภูดิศ เทศกล่ิน 79
706 070100428 นาย วัชรสิทธ์ิ วงศาพูนทรัพย์ 79
707 070101232 นาย วีรพล สุดสงวน 79
708 070101559 นาย สิทธิกร วัฒนมะโน 79
709 070101508 นาย สิทธานต์ สวัสดี 79
710 070101245 นาย ลือชากร ทินวงค์ 79
711 070102162 นาย อรรถพล พุ่มพิทักษ์กุล 79
712 070102617 นาย ปรินทร มีสุข 79
713 070101168 นาย สิทธิชัย ขุนนคร 79
714 070101315 นาย นพรุจ สินธ์ุเกษมสุข 79
715 070101868 นาย เจษฎา ขาวสอาด 79
716 070101895 นาย ชญานิน สุขโข 79
717 070101770 นาย ศุภฤกษ์ เจริญผล 79
718 070101005 นาย อัครพนธ์ เย็นใจดี 79
719 070100232 นาย วันเฉลิม ศรีภูบาล 79
720 070102481 นาย ปรมินทร์ หลิมสกุล 79
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

721 070101706 นาย วีระศักด์ิ มาลาลักษมี 79
722 070102254 นาย พงษ์เดช อธิวาส 79
723 070100141 นาย ก้องตระกูล เมืองมูล 79
724 070101535 นาย มนัญชัย ขาวสนิท 79
725 070100179 นาย พุฒิพงษ์ ใหลประเสริฐ 79
726 070102346 นาย วีระเดช ศรีนาค 79
727 070101607 นาย สงกรานต์ บุญสมจิตร์ 79
728 070100787 นาย กิตตินันท์ สอดแสงอรุณงาม 79
729 070102473 นาย สหรัถ ลาพิมล 79
730 070100080 นาย กวินภพ ผุดผ่อง 79
731 070101454 นาย อมรเทพ เดชะดี 79
732 070101603 นาย เทพทัด แผนสมบูรณ์ 79
733 070101552 นาย คมสัน ประจ าเมือง 79
734 070101436 นาย วรโชติ วาลีประโคน 79
735 070102659 นาย เจษฎา เรืองโรจน์ 79
736 070101881 นาย อนิรุจน์ พรหมอยู่ 79
737 070100794 นาย พัชระ ญาณปัญญา 79
738 070102504 นาย อภิรักษ์ เพชรป้อม 79
739 070102648 นาย ชนาธิป วารีระร่ืนจิตต์ 79
740 070100875 นาย จาตุรงค์ ธัญญาติ 79
741 070102204 นาย ชวินธร รัตนาวิทย์ 79
742 070102024 นาย สุทิวัส เผือกโสมณ 79
743 070101225 นาย สิทธิญา ฉิมพาลี 79
744 070100503 นาย ชัยนันท์ ญาติดุสดี 79
745 070102195 นาย พงศกร จีระวัฒน์ 79
746 070101165 นาย พีรยากร พรมสี 79
747 070102370 นาย วัชชิระ รุ่งสว่าง 79
748 070100126 นาย จักรกฤษ ธนูอาจ 79
749 070102289 นาย อภิรักษ์ เอ่ียมกล้า 79
750 070101154 นาย พงษ์ฤทธ์ิ ตันติวัฒนา 79
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

751 070101954 นาย สงกรานต์ แก้วกุลฑล 79
752 070102200 นาย พีรศักด์ิ รอดพ้น 79
753 070101303 นาย ศรัณย์ ศิริราช 79
754 070102439 นาย รัตน์ติพงษ์ นุกาศรัมย์ 79
755 070101575 นาย จิรายุ เข็มทอง 79
756 070100560 นาย พิทยุตม์ ม่วงน้อย 79
757 070100246 นาย สหรัฐ เงินทอง 79
758 070102662 นาย วงศกร จิรคชาภรณ์ 78
759 070100195 นาย อัครพงษ์ เอ้ือการ 78
760 070100683 นาย นครินทร์ สิทธจารย์ 78
761 070100898 นาย จาตุภัคค์ เปล่ียนสีทอง 78
762 070102201 นาย พีรพัฒน์ สระศรี 78
763 070102070 นาย ไพโรจน์ ทับเล้ียง 78
764 070100609 นาย ธนพงษ์ สุขหอม 78
765 070100748 นาย พงศ์ภาคิณ การุณยฐิติ 78
766 070102455 นาย อังกูร สุกมาก 78
767 070101236 นาย เจนภพ กางอ่อน 78
768 070100525 นาย ธาดา เทศทอง 78
769 070101861 นาย ณัฐพล สาบาล 78
770 070101458 นาย อรรถพล แตงพลับ 78
771 070101421 นาย ธวัชชัย ทองดอนเหมือน 78
772 070100847 นาย นฤปนาท ธนรักษ์โยธิน 78
773 070100698 นาย เอกศักด์ิ วิชิตชาญ 78
774 070102218 นาย อัณณพ เอ่ียมโอภาส 78
775 070100618 นาย วุฒิกร อยู่ค า 78
776 070101490 นาย ศิณาคม แสงจันทร์ 78
777 070102103 นาย จิรวัฒน์ สัมฤทธ์ิผ่อง 78
778 070100054 นาย ศิริวัฒน์ ศรีสุข 78
779 070100828 นาย อิทธิการ ปานแก้ว 78
780 070100820 นาย กษนัติย์ เสือสะอาด 78
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

781 070101439 นาย สราวุฒิ โยธิดา 78
782 070101647 นาย ณัฐพนธ์ แสงจันทร์ 78
783 070102508 นาย ณัชพล มีสมบัติ 78
784 070101424 นาย นรากร ทองชอุ่ม 78
785 070101887 นาย อภิสิทธ์ิ สาสอน 78
786 070100931 นาย ธนายุทธ นาคเอ่ียม 78
787 070101077 นาย วัชรพงษ์ วิลัยลอย 78
788 070101742 นาย สิทธิวัฒน์ เจนสุขสถิตไพศาล 78
789 070101189 นาย อินทัช เปียใย 78
790 070101658 นาย กฤษตริน รัตตกุล 78
791 070100390 นาย ณัฐพล มิตรดี 78
792 070100846 นาย สุเมธ ใจส ารวม 78
793 070101856 นาย ธีระภัทร แสงมนตรี 78
794 070102470 นาย ณัฐวุฒิ ท้วมอ้น 78
795 070100496 นาย พีรพล ทองเต่าอินทร์ 78
796 070102064 นาย นันธชัย บัวหลวง 78
797 070100193 นาย ศรุติพนธ์ เคหาบาล 78
798 070101252 นาย เวทิศ กาญจนกลวัชร 78
799 070102601 นาย ภาณุพงศ์ ค าสาลี 78
800 070101323 นาย ภูมรินทร์ มีใจซ่ือ 78
801 070102341 นาย วชิรวิทย์ เอ่ียวศิริ 78
802 070101398 นาย พัชรพล หมู่เฮง 78
803 070102184 อส.ทพ. เมธาสิทธ์ิ มาลัย 78
804 070102128 นาย ศุภวิชญ์ ทองเช้ือ 78
805 070100695 นาย วรากร ยากล่ินหอม 78
806 070102219 นาย ชาคริต ไอยะรา 78
807 070102615 นาย ณัฐวุฒิ มีป่ิน 78
808 070101767 นาย วิรัต คงก าแหง 78
809 070100701 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ กิจเสมอ 78
810 070100999 นาย ชิติพัทธ์ สุขบรรเทิง 78
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

811 070100330 นาย ชนาธิป เนตรวงษ์ 78
812 070102133 นาย ภานุพงค์ สุขโทน 78
813 070100926 นาย อนุชา สอนงาม 78
814 070100032 นาย วีระพล เอ่ียมส าอางค์ 78
815 070102332 นาย ธนธร แสงโพธ์ิ 78
816 070101649 นาย ฐิติศักด์ิ ภุมรินทร์ 78
817 070100749 นาย ประชา ชิวปรีชา 78
818 070102208 นาย ศิรสิทธ์ิ เกษทับทิม 77
819 070100571 นาย จักรเพชร ปานหอม 77
820 070102676 นาย เมธากร สุขวัสสด์ิ 77
821 070101371 นาย ปรเมษฐ์ ก่ิงทอง 77
822 070102664 นาย จิรวัฒน์ จิตนิยม 77
823 070102068 นาย อภิรัตน์ ทองกล่ิน 77
824 070100411 นาย นัฐพล สีม่วง 77
825 070101621 นาย วีรพล ก าลังเก้ือ 77
826 070102418 นาย สุรศักด์ิ คชฤทธ์ิ 77
827 070102488 นาย วิษณุกร จรจรัญ 77
828 070102240 นาย ธนวินท์ แดงประทุม 77
829 070101942 นาย ธนายุต งามจัด 77
830 070101406 นาย ธนพล ค าเกิด 77
831 070101562 นาย ธีรภัทร อ่วมหมี 77
832 070100721 นาย ณัฐกาญจน์ พ่วงเจริญ 77
833 070101744 นาย ภูษิต ทองแสง 77
834 070100557 นาย ไตรภพ นาคพูล 77
835 070100323 นาย ศศิวัฒน์ โชติทิพยรัตน์ 77
836 070101214 นาย รักษ์สกุล อิงน่ิม 77
837 070102105 นาย ธนกฤต วรรณวิไล 77
838 070102383 นาย วสันต์ ภู่ระหงษ์ 77
839 070101242 นาย ธฤต พรหมฤทธ์ิ 77
840 070101377 นาย สุรศักด์ิ ทรัพย์สิน 77
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

841 070100830 นาย คุณาธิป สุขประเสริฐ 77
842 070102480 นาย ธีธัชภูดิศ ยศธนะเพ่ิมพูน 77
843 070102161 นาย ภัคพล จันทร 77
844 070101457 นาย เป่ียมศักด์ิ สระศรี 77
845 070102225 นาย กิตติวัฒน์ หัตถิยา 77
846 070100487 นาย ณัฐวุฒิ จันทร 77
847 070101261 นาย จักรกฤษณ์ ตาเสน 77
848 070102583 นาย อนุสรณ์ สบอนันต์โชค 77
849 070100691 นาย อภิชา สินเจริญ 77
850 070101772 นาย คชินทร์ นักร้อง 77
851 070102108 นาย จุลดิศ บัวสงค์ 77
852 070102086 นาย เตวิช เอ่ียมสอาด 77
853 070100294 นาย ธนวรกฤต วิธูชุลี 77
854 070100363 นาย สหัสวรรษ อ้ึงสถิตย์กุล 77
855 070100471 นาย ทักษิณ สร้อยแสง 77
856 070101432 นาย ภัคพล ทัตจ านงค์ 77
857 070100450 นาย ประชา โชคชัยมาดล 77
858 070102535 นาย สานิตย์ หนองแบก 77
859 070101419 นาย ไตรภพ พ่ึงโพธ์ิ 77
860 070100143 นาย วิศรุต ชลอสันติสกุล 77
861 070100762 นาย ภูมินทร์ ภู่เปล่ียน 77
862 070100601 นาย สุพจน์ เภาพูล 77
863 070102278 นาย อโณทัย เรียงเรียบ 77
864 070101597 นาย ขวัญชัย นิยะมะ 77
865 070100953 นาย ณัฐพัฒน์ อ่ิมท่ัว 77
866 070101055 นาย วรินทร สร้อยทอง 77
867 070100702 นาย ณัฐพงษ์ จ่ายเพ็ง 77
868 070102296 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ศรีพลกรัง 77
869 070101904 นาย ชัชรินทร์ คุ้มพะเนียด 77
870 070102015 นาย สิรวิชญ์ สุวรรณมณี 77
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

871 070102143 นาย สง่า คล้ายเข็ม 77
872 070100269 นาย ณัฐพงศ์ ทับใหญ่ 77
873 070100447 นาย ประพันธ์ ชัยเสโน 77
874 070101004 นาย อมรเทพ กิมไซ 77
875 070100615 นาย ปณิกรักษ์ ปุระสุวรรณ์ 77
876 070100260 นาย อรุณ บุญพยุง 77
877 070101116 นาย มนต์สิทธ์ิ บัวทอง 77
878 070101642 นาย ธนาธิป เณรตาก้อง 77
879 070100977 นาย ธราเทพ เวชประเสริฐ 77
880 070101393 นาย พัชรวัฒน์ วัฒนะศิริเมธี 77
881 070102026 นาย ณัฐนันท์ แก้วมณี 77
882 070101446 นาย สุวัฒน์ มณีเจริญขวัญ 77
883 070100517 นาย พงษ์พัฒน์ ปาดศรี 77
884 070102467 นาย จีรสิน ตานะเศรษฐ 77
885 070101205 นาย ธนกฤต ทองดอนแต้ม 77
886 070101051 นาย ปรีชา บุตรพุ่ม 77
887 070101556 นาย อนุชิต ทองล่อง 77
888 070100742 นาย วรินทร์ จันทร์กิตติคุณ 77
889 070101933 นาย นภัทร ห้วยหงษ์ทอง 77
890 070100874 นาย อัครวิทย์ บุญทอง 77
891 070100065 นาย สมัชญ์ สิทธิจารย์ 76
892 070100779 นาย จตุพล คานพรม 76
893 070102135 นาย ศุภกร ศรีสว่าง 76
894 070101950 นาย เสกสรร ธัญญเจริญ 76
895 070102175 นาย ประมุข ฉ่ าสดใส 76
896 070101308 นาย ธนาวุฒิ เน้ือเย็น 76
897 070101445 นาย ชานนท์ โพธ์ิสุวรรณ 76
898 070101752 นาย ธีระพงศ์ เสียงล้ า 76
899 070101153 นาย สยาม คะเรรัมย์ 76
900 070101676 นาย กฤศกร โซวเซ็ง 76
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

901 070101036 นาย สุวิทย์ สินเพียร 76
902 070100424 นาย ภานุวัฒน์ ยอดอินทร์ 76
903 070101228 นาย รักจรินทร์ กล่ินมาลี 76
904 070101949 นาย กิตติธัช บัวสิน 76
905 070101352 นาย นนทวัฒน์ สกุลทรงศักด์ิ 76
906 070102501 นาย นันทวัฒน์ แจ่มจ ารัส 76
907 070101916 นาย กิตติภณ จันทร์มาก 76
908 070100857 นาย วสุพล ช้างเขียว 76
909 070101927 นาย ศาสตรา วันดี 76
910 070101956 นาย กรกฎ ปิตตาระโพธ์ิ 76
911 070100393 นาย สืบพงธ์ุ มูลเนียม 76
912 070100470 นาย อรรถพล เนาว์ขุนทด 76
913 070100218 นาย ชนพล อารีรัตนื 76
914 070100076 นาย ลักษมัญส์ คงสมจิต 76
915 070100392 นาย พุฒิพงศ์ คงม่ัน 76
916 070100851 นาย ขจรศักด์ิ สร้อยทอง 76
917 070101620 นาย รัชพล รักมะณี 76
918 070100835 นาย สิรวิชญ์ โพธ์ิสวรรค์ 76
919 070100533 นาย กิตติภพ มดตะน้อย 76
920 070101196 นาย ฉัตรฐาน์ มีนายน 76
921 070101503 นาย พงษ์ศธร ยอดระบ า 76
922 070102364 นาย ศุภกิตต์ิ หว่างจิตร 76
923 070101886 นาย พงศกร แถบไธสง 76
924 070100328 นาย สุวิจักขณ์ บัวขวัญ 76
925 070101114 นาย พีรพงศ์ พลสวัสด์ิ 76
926 070102589 นาย วีรภัทร รอดสวัสด์ิ 76
927 070101466 นาย ธีรภัทร บางแสงอ่อน 76
928 070100085 นาย ภูมินทร์ ต่ายเเพ 76
929 070102269 นาย ยศนันต์ ทวีชีพ 76
930 070101489 นาย พัฒนศักด์ิ หอมเลย 76
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

931 070101822 นาย ณัฐนนท์ อุทุมพิรัตน์ 76
932 070100103 นาย สุริยา พันธ์ุแตง 76
933 070101855 นาย วรายุทธ์ กลาบทอง 76
934 070100180 นาย สิทธิโชค สุขาบูรณ์ 76
935 070102502 นาย อาร์ม ไชยสุภา 76
936 070100132 นาย ศรรเพ็ชร ศิริกุล 76
937 070102154 นาย สิทธิพงษ์ พันเดช 76
938 070101721 นาย ณัฐกานต์ ปานค า 76
939 070100712 นาย ณัฐวุฒิ ขันชัยภูมิ 76
940 070102274 นาย อภิสิทธ์ิ ชาวสามทอง 76
941 070102166 นาย กฤษณะ สอาดเอ่ียม 76
942 070100078 นาย ธีรเสฏฐ์ ศรีสุวรรณ์ 76
943 070101859 นาย วิธาน แสงน้อย 75
944 070101403 นาย ภราดร เสียงใหญ่ 75
945 070101756 นาย สรวิศ สิทธิการ 75
946 070101803 นาย ปราโมทย์ ไกรเพชร 75
947 070100073 นาย อนุชา รอดภัย 75
948 070100326 นาย พงศ์รวิช สิทธิพัฒน์ภักดี 75
949 070101053 นาย ประสิทธิชัย เปียปาน 75
950 070102512 นาย สุรพันธ์ุ พาสนไกรศร 75
951 070100022 นาย ณัฐพงศ์ คงเพ็ชรศักด์ิ 75
952 070100211 นาย วรพล ร้ิวบ ารุง 75
953 070101738 นาย ภูริฉัตร อ่อนละออ 75
954 070102059 นาย ถิรายุ เตียงเกตุ 75
955 070100056 นาย อธิป ชูราศรี 75
956 070102040 นาย อธิวัฒน์ ปักษา 75
957 070101892 นาย เจษฎา จงเพ่ิมวัฒนะผล 75
958 070101801 นาย ฤทธิเดช กรอบสูงเนิน 75
959 070100976 นาย ศุภลักษณ์ สุขนาค 75
960 070100319 นาย จิระภัทร เมฆส้ัน 75
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2562

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 7
สำย นสต.1

961 070101793 นาย ชัยพร ขุนไกรวงษ์ 75
962 070100848 นาย อมรเทพ ขุนเเสน 75
963 070102499 นาย ธนกร ศรีศักด์ิดา 75
964 070101347 นาย ศิวกร อินทร์พิทักษ์ 75
965 070102223 นาย จักรกริช ชังชะนา 75
966 070100523 นาย พีระพัฒน์ มีผล 75
967 070100606 นาย ชัยวัฒน์ บุญรอด 75
968 070101987 นาย จิรพงศ์ ยูพา 75
969 070101653 นาย ปองพล อ่ิมศักด์ิวาสนา 75
970 070100916 นาย ลาภวัต ฤทธ์ิศิริ 75

                 ตรวจแล้วถูกต้อง

 พล.ต.ต.

                          (อนุพันธ์  จันทร์พฤกษ์)
                     ผบก.ศฝร.ภ.๗/รองประธาน          ผบก.ศฝร.ภ.๗/รองประธาน

   อนุกรรมการอ านวยการคุมสอบคัดเลือก 
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