
 
 
 

 

 

 

ประกาศตํารวจภูธรภาค 4 

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง    ใน
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทา เพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ 
พ.ศ. 2561 

………………………………………. 

ตามประกาศตํารวจภูธรภาค 4 ฉบับลงวนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61  เรื่อง รบัสมัครและคดัเลือก
บุคคลภายนอกผูมวีุฒปิระกาศนียบตัรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรอืประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือเทียบเทา เพ่ือ
บรรจุเปนนักเรียนนายสิบตาํรวจ พ.ศ.๒๕61 จํานวน 300 อตัรา  โดยไดมีประกาศ ฉบบัลงวันที ่ 24 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   ประกาศรายชื่อผูสมัครใหเขาสอบขอเขียน   วนั   เวลา   สถานที่สอบขอเขียน  
ผังที่นั่งสอบ อาคาร หองสอบ/แถวสอบ รวมจํานวน 5,317 คน    โดยกําหนดสอบขอเขียนในวันอาทติยท่ี 
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ตามสถานที่ทีก่ําหนด นัน้   

บัดนี้  การสอบขอเขียนเพ่ือทดสอบความรูความสามารถตามที่กําหนดไดเสร็จส้ินลงแลว   ปรากฏดังนี้ 
๑. มีผูสอบผานเกณฑที่กําหนดและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงตามจํานวนที่ระบุ

ในประกาศรับสมัคร ตํารวจภูธรภาค 4  ฉบับลงวันที่  25 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61  รวมจํานวน 600 คน 
๒. ใหผูมีรายชื่อทุกคนตามบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศนี้ ตองถือปฏิบัติและดําเนินการ ตามที่

กําหนดในแตละขั้นตอน แยกเปน 
๒.๑ การรายงานตัวย่ืนหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม โดยใหนําเอกสารฉบับจริงและหลักฐาน

ตางๆ  ตามผนวก ก. ทายประกาศนี้  มาย่ืนตอเจาหนาที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด   ตามผนวก ข. 
ในขอ 1  ทายประกาศนี้    หากนําเอกสารและหลักฐานตางๆ มาแสดงไมครบถวน เจาหนาที่จะไมรับ
รายงานตัว หรือกรณีไมมารายงานตัวตามชวงระยะเวลาที่กําหนดใหมารายงานตัวและย่ืนหลักฐานเอกสาร
ดังกลาว  จะถูกตัดสิทธิในการรับรายงานตัวและเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง 

๒.๒ การเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง มีการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย    
การตรวจรางกายและทดสอบสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ ที่กําหนดตามผนวก ข. ในขอ 2 และ 3 ทาย
ประกาศนี้ 
               ๓. กรณีที่ไมมารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ในแตละขั้นตอนตามขอ 2.2 จะ
ถูกตัดสิทธิในการเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง สวนระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย, 
การตรวจรางกายและทดสอบสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ เปนไปตามผนวกทายประกาศนี้ 
               ๔. สําหรับผูที่ เคยมีประวัติ เกี่ยวกับการกระทําความผิดคดีอาญา  หรือความผิดตาม
พระราชบัญญัติตางๆ และมีผลคดีหรือผลคําพิพากษาของศาล   ใหนําเอกสารมาแสดงและย่ืนตอเจาหนาที่
ในวันรายงานตัวย่ืนหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติมตามขอ 2.1 

 
/ทั้งนี้... 
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                ท้ังนี้สําหรับผูท่ีเขาสอบคัดเลือกและไดตรวจสอบผลคะแนนสอบแลวปรากฏวาไมมีคะแนนสอบ 
โดยเปนกรณีระบายรหัสชุดขอสอบไมครบ/เกิน/ผิด (*C), (*D)   และหากจะขอดูเอกสารกระดาษคําตอบของ
ต น เอ ง เฉ พ า ะ ก รณี ข า ง ต น นี้    ให ติ ด ต อ ต าม ห น ว ย ท่ี ท า น เลื อ ก ส มั ค ร เข า รั บ ก า ร คั ด เลื อ ก 
ท่ีศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4  เลขท่ี 272  หมู 14  ถนนมิตรภาพ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัด
ขอนแกน  ตั้งแตวันที่ 4-7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ในวันเวลาราชการ 

   อน่ึง หากปรากฏภายหลงัวา ผูมีรายชื่อในบัญชผีูสอบผานขอเขียน และใหเขาทดสอบความ
เหมาะสมกับตําแหนง ตามบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศน้ี มีคุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหนง   หรือขอมูลอื่นท่ีเก่ียวของไมตรงตามเง่ือนไข    หรือไมครบถวนตามประกาศรบัสมัครคัดเลือก 
ฉบับลงวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61  ถึงแมวาจะเปนผูไดรับคัดเลือก จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุเปน
นักเรียนนายสิบตํารวจ หรือหากไดรับการบรรจุเปนขาราชการตํารวจ (นักเรียนนายสิบตํารวจ) ไปแลว
จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการโดยหนวยตนสังกัด 
 

ประกาศ     ณ     วันท่ี         ธนัวาคม   พ.ศ. 2561 

 

                                  พลตํารวจโท          

                    ( สุรชัย  ควรเดชะคปุต )                                                  

                                                      ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก. 
ทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 4   ฉบบัลงวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 

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

ผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (รอบสอง)     ตองนํามาแสดงและยื่นกับ
เจาหนาท่ีตามกําหนดชวงเวลาทายประกาศน้ี มีดังน้ี 

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

1.2 บัตรประจําตัวประชาชน ที่ยังไมหมดอายุ   พรอมสําเนาจํานวน  8  ฉบับ       
1.3 ทะเบียนบานฉบับปจจุบัน หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให พรอมสําเนา จํานวน  5  ฉบับ  
1.4 ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยตองมีขอความระบุ

การสําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติจากสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ   ภายในวันปดรับสมัคร        
(6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) พรอมสําเนา จํานวน 4 ฉบับ  

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

1.6.๑  ทหารกองหนุน ใหใชสมุดหนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใชประกอบกับสมุด

ประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ท่ีอนุญาตใหลาระหวางรอรับ สด.๘ 

1.6.๒  ทหารกองเกินท่ีผานการตรวจเลือกตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  ใหใช

ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.๔๓) สําหรับผูที่ยัง

ไมไดเขารับการตรวจเลือก (อายุยังไมถึง 20 ป ในป พ.ศ. 2561 (นับป พ.ศ.) หรือที่จะตองเขารับการตรวจเลือก

ทางทหาร ในป พ.ศ. 2563) ใหใชใบสําคัญ (แบบ สด.๙)  สวนผูท่ีครบเกณฑจะตองเขารับการตรวจเลือกทาง

ทหาร  ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 หรือผูท่ีไดใชสิทธิผอนผันแลว หรืออยูระหวางการผอนผันเขารับการ

ตรวจเลือกเพ่ือเขารับราชการทหาร ไมรับสมัครสอบ 

 1.6.๓  ผูสําเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปท่ี ๓ ขึ้นไป ใหใชหลักฐานอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้ 

1) หนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใชประกอบกับสมุดประจําตัวทหารกองหนุน

ประเภทที่ ๑ หรือ 

2) หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะแสดงวาไดสําเร็จการฝกวิชาทหาร 

ชั้นปที่ ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเปนทหารกองประจําการและเลขเครื่องหมายแสดงวา

ไดปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือสําคัญนั้นแลว 

ในกรณีหนังสือประจําตัวแสดงวทิยฐานะดังกลาวขางตน ยังไมมีหลักฐานประทับ          
วันขึน้ทะเบียนเปนทหารกองประจําการ และเลขเครื่องหมายแสดงวาไดปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ใหมี 

/หนังสือรับรอง... 

 

 

หนา 1 ใน 2 หนา 
 

 
 



 
 

ผนวก ก. 
ทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 4   ฉบบัลงวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 

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

หนังสือรับรองจากผูบังคับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไปที่มีหนาที่เกี่ยวกับการนําปลดเปนกองหนุนประเภท                   

ที่ ๑ เปนผูรับรองวาอยูระหวางดําเนินการนําปลดเปนทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑   ไปแสดงควบคูกัน 

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

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

แบบฟอรมทายประกาศ) เขียนรายละเอียดดวยลายมือของตนเองทุกขอ พรอมลงลายมือชื่อใหเรียบรอยกอน
กําหนดวันมาย่ืนเอกสาร 

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

สําหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผูสมัครย่ืนไวกับเจาหนาที่     ถือเปนเอกสิทธิของ ตํารวจภูธรภาค 4   
ที่จะดําเนินการใดๆ ตามเห็นสมควร 

ผูสอบผานขอเขียนที่มีรายชื่อหากไมนําหลักฐานไปย่ืน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดหรือย่ืนไม
ครบถวน จะถูกตัดสิทธิในการเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง  
            2. ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไป
หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร ตํารวจภูธรภาค 4 ฉบับลง
วันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 จริง ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสอบไมมายื่นหลักฐาน ตามวัน 
เวลาหรือยื่นไมครบถวนจะถูกตัดสิทธิในการเปนผูไดรับคัดเลือก หรือผูไดรับคัดเลือกสํารองแลวแตกรณี 
และหากมีการตรวจพบวามีการนําเอกสารปลอมมายื่นตอเจาหนาท่ี  จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึง
ท่ีสุด 

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

 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนา 2 ใน 2 หนา 
 

 
 

 ตรวจแลวถูกตอง 

               พลตาํรวจตร ี

 ( สุรศักดิ์  นาถวิล )                

               ผูบงัคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 
 



 
ผนวก ข. 

ทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 4   ฉบบัลงวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 
---------------------------------- 

1. กําหนดการรายงานตัว     ใหผูมีรายชือ่แนบทายประกาศตํารวจภูธรภาค 4    ฉบับลงวนัท่ี 4 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61  มารายงานตัวตอเจาหนาท่ีโดยจะเรียกรายงานตัวตามลําดับในเวลา 07.00-
10.00 นาฬิกา เทาน้ัน  โดยผูมารายงานตัวตองปฏิบัติตามระเบียบ ทายประกาศตํารวจภูธรภาค 4   
แยกเปน 

    -   วันเสารท่ี       8 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61  เฉพาะผูสอบผานขอเขียน ลําดับท่ี 1-300 
    -   วันอาทิตยท่ี    9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61  เฉพาะผูสอบผานขอเขียน ลําดับท่ี 301-600 

            สถานท่ีรับรายงานตัว  อาคารเรียนรวม ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔  เลขที่ ๒๗๒ ถนน
มิตรภาพ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน    
          การแตงกาย   สุภาพชน   (สวมเส้ือเชิ้ตแขนยาวสีออน, กางเกงขายาวผาปกติสีเขม รองเทาหนัง
หุมสน)  

             สิ่งท่ีตองเตรียม   
                   1) เอกสารฉบับจริง พรอมสําเนา และหลักฐานตางๆ  ตามผนวก ก. ทายประกาศตํารวจภูธร
ภาค 4   ฉบบัลงวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 
                   2) เงนิคาตรวจลายพิมพนิว้มือ   คนละ 100 บาท 
                   3) เงนิคาตรวจรางกายทางหองปฏิบัตกิารโดยโรงพยาบาลขอนแกน    คนละ 750 บาท 
                           -   ใหผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง     รับตลับใส
อุจจาระ    จากเจาหนาท่ี   โดยใหเก็บอจุจาระขนาดประมาณปลายน้ิวกอย   พรอมติดปายเขียนชื่อ-สกุล
และลําดับท่ีสอบได   ใหชัดเจน    แลวนําสงเจาหนาท่ีในวันท่ีทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย (วิ่ง)   วัน
อังคารท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 
        2. การทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย   ใหผูมรีายชื่อแนบทายประกาศ ตาํรวจภูธรภาค 4    ฉบับ
ลงวันที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕61  ที่มารายงานตัวตามกาํหนดตามขอ 1  มาทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย    
ดังนี ้           
           -  ว่ิง                                                            วันอังคาร  ท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 
           -  วายน้ํา  ยืนกระโดดไกล ว่ิงเก็บของ และว่ิงระยะส้ัน   วันพุธ      ท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 

๒.1  สถานท่ีวิ่ง  สนามกีฬา 50 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน    ถนนมิตรภาพ  ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน    

        ใหผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง ที่มารายงานตัวตามกําหนด
ตามขอ 1  มารายงานตัวเพ่ือทดสอบวิ่ง   ในวันอังคารท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา 07.00-10.00 
นาฬิกา เทาน้ัน   โดยจะเริ่มทดสอบเวลา 08.00 นาฬิกา เปนตนไปจนเสร็จส้ินผูมีสิทธิเขาทดสอบ
สมรรถภาพทางรางกาย (วิ่ง) คนสุดทายที่มารายงานตัวภายในกําหนดเวลา 
                   -  การแตงกาย  ผูเขาทดสอบสวมเส้ือยืด กางเกงกีฬาขาส้ัน รองเทาสําหรับวิ่ง               

                           -   ส่ิงที่ตองเตรียม  บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน ท่ียังไมหมดอายุ  
และใหนําตลับใสอุจจาระ    ท่ีรับจากเจาหนาท่ีในวันรายตัว   โดยใหเก็บอุจจาระขนาดประมาณปลาย
น้ิวกอย  พรอมติดปายเขียนชื่อ-สกุลและลําดับท่ีสอบได ใหชัดเจน  สงเจาหนาท่ีในวันน้ีดวย 
 
 

/๒.2  สถานทีว่ายน้าํ...   
 
 
               

หนา 1 ใน 3 หนา 
 

หนา 1 ใน 3 หนา 
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             ๒.2  สถานที่วายน้ํา ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ และวิง่ระยะส้ัน    
                                            - สระวายน้ําชนเหน็ชอบ มหาวิทยาลัยขอนแกน  ถนนมติรภาพ  ตําบลในเมือง  อําเภอ

เมือง  จังหวดัขอนแกน      
                                               - สนามกีฬา 50 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน    ถนนมติรภาพ  ตําบลในเมอืง  อาํเภอเมอืง  

จังหวดัขอนแกน                                              
                                              ใหผูสอบผานขอเขยีนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง   ที่มารายงานตัวตาม

กําหนดตามขอ 1  และผานการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย (วิง่) มารายงานตัวเพ่ือทดสอบวายนํ้า ท่ีสระ
วายนํ้าชนเห็นชอบ มหาวทิยาลัยขอนแกน  ในวันพุธท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา 07.00-10.00 
นาฬิกา เทาน้ัน   โดยจะเริม่ทดสอบเวลา 08.00 นาฬิกา เปนตนไปจนเสร็จส้ินผูมีสิทธิเขาทดสอบ
สมรรถภาพทางรางกาย (วายน้ํา) คนสุดทายที่มารายงานตวัภายในกําหนดเวลา 

                                           และใหผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง   ที่มารายงานตวัตาม
กําหนดตามขอ 1  และผานการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย (วิง่ และ วายน้ํา)      รายงานตัวตอเน่ือง    
เพ่ือทดสอบยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสัน้  จนเสร็จสิ้นผูมีสิทธเิขาทดสอบสมรรถภาพทาง
รางกาย ท่ีสนามกีฬา 50 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน  ในวันพุธท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 ดวย        

        การแตงกายวายน้ํา ผูเขาทดสอบสวมชดุวายน้ําสากลท่ัวไปเทานัน้ 
        การแตงกายยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะส้ัน ผูเขาทดสอบสวมเส้ือยืด กางเกงกีฬา 

ขาส้ัน รองเทาสําหรับวิ่ง 
                         ส่ิงที่ตองเตรียม  บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน ที่ยังไมหมดอายุ  
       3. การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง   ใหผูมีรายชื่อแนบทายประกาศตาํรวจภูธรภาค 4    ลง
วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61  ทีม่ารายงานตวัตามกําหนดตามขอ 1 และผานการทดสอบสมรรถภาพทาง
รางกาย ตามขอ 2   มาทดสอบความเหมาะสมกบัตาํแหนง    ดังนี ้
           -  ตรวจรางกายโดยโรงพยาบาลตํารวจ  วันอังคาร ที่ 25 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕61   
           -  สอบสัมภาษณ                             วันพุธ     ที ่26 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕61   

3.1 สถานที่ตรวจรางกาย  หองประชุมอาคารเรียนรวม ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔  เลขที่ 
๒๗๒ ถนนมิตรภาพ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   

      - โดยคณะแพทยจากโรงพยาบาลตํารวจ  กําหนดใหผูมีรายชื่อสอบผานขอเขียนและใหเขา
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง   มารายงานตัวเพ่ือเขารับการตรวจรางกายและทดสอบสุขภาพจิต 
วันอังคาร ท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61  เวลา 07.00-10.00 นาฬิกา เทาน้ัน  

     - โดยในการตรวจรางกาย ไมตองงดอาหารและนํ้า  
         การแตงกาย ใหสวมเส้ือยืดคอกลมแขนส้ัน กางเกงขาส้ัน 

             ส่ิงท่ีตองเตรียม   
                  1) บัตรประจําตัวสอบ และบตัรประจําตัวประชาชน ท่ีไมหมดอายุ  
                  2) เงินคาตรวจรางกายและทดสอบสุขภาพจิต คนละ 550 บาท 
                  3) ดินสอแบบธรรมดา (ดินสอ HB เทานั้น) ปากกา และยางลบ 
    
 

/3.2 สถานที่สอบสัมภาษณ... 
 

               

หนา ๒ ใน 3 หนา 
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3.2 สถานที่สอบสัมภาษณ  หองประชุมอาคารเรียนรวม ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔  เลขที่ 

๒๗๒ ถนนมิตรภาพ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน    
       - โดยกําหนดใหผูมีรายชื่อสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง   

มารายงานตัวเพ่ือเขารับการสอบสัมภาษณ วันพุธ ท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61  เวลา 07.00-10.00 
นาฬิกา เทาน้ัน 

          การแตงกาย สวมเส้ือเชิ้ตแขนยาวสีออน กางเกงขายาวผาปกติสีเขม รองเทาหนังหุมสน    
                  ส่ิงท่ีตองเตรียม บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน ที่ไมหมดอายุ    
     

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

 
        ***หามนําสิ่งของท่ีมีคาและเครื่องประดับทุกชนิด ติดตัวมาในวันเขารับการรายงานตัวและใน
ขั้นตอนตางๆ ควรฝากญาติไว หากมีการสูญหายทางเจาหนาท่ีจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
 
 
 
 

 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               

 

หนา 3 ใน 3 หนา 

 ตรวจแลวถูกตอง 

               พลตาํรวจตร ี

 ( สุรศักดิ์  นาถวิล )                

               ผูบงัคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 
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แบบหนังสือรับรอง 

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

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

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

          เขียนดวยลายมือของตนเอง 
 

...................................................................... 
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          แบบบันทึกขอมูลบุคคล 

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

ขอมูลประกอบการรบัสมัครและคดัเลือกบุคคลภายนอก          ผูมวีฒุิประกาศนียบัตร
ประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย หรอืประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือเทียบเทา    เพ่ือบรรจุ
และแตงตัง้เปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕61  

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

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

เรียน  ผูดาํเนนิการคดัเลือก 

ตามที่  ขาพเจาไดย่ืนใบสมัครและคัดเลือกเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ เพ่ือบรรจุและ
แตงตั้งเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ และขาพเจาขอแจงขอมูลประกอบใบสมัครเพ่ิมเติมเกี่ยวกับใบสมัคร
คุณสมบัติและพ้ืนฐานความรูของขาพเจาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังตอไปนี้ 

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

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

๑.  ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อมลู 

     ประกอบใบสมคัรด้วยลายมือ 

     ของตนเองและลงลายมือช่ือ         

     ตอ่หน้าเจ้าหน้าที่ 

๒.  ก่อนยื่นข้อมลูใบสมคัรจะต้อง                

ตรวจสอบหลกัฐานตา่ง ๆ            

ให้ครบถ้วน และถกูต้อง 
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๗.  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมนี้       

รวม....................ฉบับ  คือ 

            สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการของบิดามารดาและภรรยา 

    สําเนาทะเบียนสมรส  (ถาม)ี 

  ๘.  -  บิดา  (ผูใหกําเนดิ) 

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

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

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

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

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

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

ถูกดาํเนนิคดีในทองที่…………………………..…………ผลคด.ี........................................................................ 

       -  มารดา  (ผูใหกาํเนดิ) 

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

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

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

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

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

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

ถูกดาํเนนิคดีในทองที่…………………………………………ผลคดี......................................................................... 

       -  ภรรยา 

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

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

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

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

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

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

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

ถูกดาํเนนิคดีในทองที่……………………………………………ผลคดี...................................................................... 

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

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

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

       -  พ่ีนองรวมบดิา – มารดา 

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

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

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

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

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

ถูกดาํเนนิคดีในทองท่ี………………………………………….……ผลคดี.................................................................. 

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

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

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

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

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

ถูกดาํเนนิคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี....................................................................... 

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

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

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

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

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

ถูกดาํเนนิคดีในทองที่…………………………….…………ผลคดี....................................................................... 

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

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

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

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

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

ถูกดาํเนนิคดีในทองที่…………………………………………….……ผลคดี............................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ถูกดาํเนนิคดีในทองที่………………………………………….……ผลคดี.................................................................. 

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

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

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

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

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

ถูกดาํเนนิคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี....................................................................... 

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

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

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

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

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

ถูกดาํเนนิคดีในทองที่…………………………….…………ผลคดี....................................................................... 

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

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

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

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

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

ถูกดาํเนนิคดีในทองที่…………………………………………….……ผลคดี............................................................... 

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

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

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

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

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

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

ญาติ  ผูบังคับบัญชา หรือนายจาง) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

          ๑๑.  การศกึษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หลายแหง  ใหระบุทกุแหงตามลําดบักอนหลัง) 

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

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

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

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

เหตุท่ีออก................................................................................................................................................. 

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

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

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

  ๑๖.  ถาทํางานในสํานักงานอื่นนอกจากงานราชการ เคยถูกกลาวหาวากระทําผิดในทางงาน

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

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

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

  ๑๗.  ถารับราชการ เคยถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 

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

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

  ๑๘.  เคยถูกกลาวหาหรือถกูฟองวากระทําผิดอาญาหรอืไม...............กี่ครั้ง.................. 

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

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

(ถาหากไดรับการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอยางอื่นรวมท้ังฐานละเมิดอํานาจศาล        

ก็ใหระบุไดดวย) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ๒๕.  เปนหรือเคยเปนกรรมการพรรคการเมือง  สมาชกิพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี 

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

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

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความ ท่ีกลาวขางตนนี้ เปนความจริงทุกประการและมี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 

 

 

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

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

 

คําเตอืน 

  ๑)  ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ  ในขอมูลประกอบใบสมัคร

พรอมทั้งย่ืนและแสดงหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนทุกชอง  ในกรณี “ไมเคย”  หรือ “ไมมี”  

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

ถูกตัดสิทธิในการเปนผูสอบได หากมีกรณีปลอมหรือใชหลักฐานปลอมไปแสดงตอเจาหนาท่ีจะถูกดําเนิน

คดีอาญาจนถึงท่ีสุด 

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

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

แลวแตกรณี 
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ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย 

      1.  การทดสอบสมรรถภาพรางกายในการวายน้าํ  ดังนี ้       
          1.1 ในวันทดสอบ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบคูกับบัตรประจําตัวประชาชน  โดย
บัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุและจะตองอยูในสภาพที่สมบูรณชัดเจนท้ังรูปถายและตัวอักษร  เพ่ือใชแสดงคูกัน 

หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแตไมสมบูรณชัดเจนแลวแตกรณี จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 
๑.๒  ผูเขาทดสอบตองแตงกายชุดวายน้าํสากล 

      1.๓  ขณะที่อยูระหวางการทดสอบ หามผูเขาทดสอบรายใด จับลู เกาะลู สาวลู วายขามลู             
หรือให ผูอื่นชวยเหลือ เชน ผลัก พยุงตัว ดันหรือดึง หากมีกรณีดังกลาวขางตน จะถือวาเปนผู ไมผาน                   

การทดสอบในกรณีที่ผูเขาทดสอบรายอื่นใหความชวยเหลือตามท่ีระบุดังกลาวขางตน จะปรับเปนผูไมผาน        
การทดสอบเชนเดียวกัน 
      1.๔  กรณีที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของสระวายน้ํา โยนทุนหรือหวงยางหรือวัสดุ

อื่นใหแลวผูเขาทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดท่ีเปนอาการทํานองเดียวกัน หรือมีการลงไปชวยเหลือ
ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของสระวายน้ํา จะถือวาเปนผูไมผานการทดสอบ 

      1.๕  กําหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เปนไปตามที่กําหนดในผนวก ฉ.              

ทายประกาศรับสมัคร 

      2.  ทดสอบสมรรถภาพรางกายในการวิ่ง ดังน้ี 

      ๒.๑  ในวันทดสอบ ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบ คูกับ บัตรประจําตัว

ประชาชน     โดยบัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุและจะตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณชัดเจนทั้งรูปถายและตัวอักษร 

เพ่ือใชแสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแตไมสมบูรณชัดเจนแลวแตกรณี  จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

๒.๒  ผูเขาทดสอบตองแตงกาย เส้ือยืด กางเกงกีฬาขาส้ัน รองเทากีฬา 

2.๓  ขณะที่อยูระหวางการทดสอบ หามผูเขาทดสอบ จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใด               

ที่เปนอาการ ทํานองเดียวกันนี้กับผูเขาทดสอบรายอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเสนทางหรือลัดเสนทางตามที่

กําหนดใหทดสอบ จะถือวาเปนผูไมผานการทดสอบ 

 2.๔  กรณีที่ผูเขาทดสอบรายใดใหความชวยเหลือ เชน ผลัก พยุง ดัน หรอืดงึแกผูเขา

ทดสอบดวยกัน จะปรับเปนผูไมผานการทดสอบเชนเดียวกัน 

    2.๕  กําหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เปนไปตามที่กําหนดในผนวก ฉ. ทาย

ประกาศรับสมัคร 

 

 

/3. การทดสอบสมรรถภาพรางกาย... 

 
 
 

               

หนา 1 ใน 3 หนา 



 
ผนวก จ. 

ทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 4   ฉบบัลงวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 
---------------------------------- 

 3. การทดสอบสมรรถภาพรางกายในการยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของและการวิ่ง (ระยะสั้น)  ดังน้ี 

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

บัตรประจําตัวประชาชน    โดยบัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุ  และจะตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณชัดเจนทั้ง

รูปถายและตัวอักษรเพ่ือใชแสดงคูกัน  หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแตไมสมบูรณชัดเจนแลวแตกรณี จะ

ไมอนุญาตใหเขาสอบ 

       3.2  ผูเขาทดสอบตองแตงกาย เส้ือยืด กางเกงกีฬาขาส้ัน รองเทากีฬา 

       3.3  ขณะที่อยูระหวางการทดสอบ ตองปฏิบัติตามที่คณะอนุกรรมการหรือเจาหนาท่ี

กําหนดในทุกขั้นตอน และหากไมเขาทดสอบตามลําดับที่กําหนดจะถือวาเปนผูไมผานการทดสอบ 

       3.4  กรณีที่ผูเขาทดสอบรายใด จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใดที่เปนอาการทํานองเดียวกันนี้กับผู

เขาทดสอบรายอื่น หรือใหความชวยเหลือแกผูเขาทดสอบดวยกัน หรือมีกรณีเปล่ียนตัวกันเขาทดสอบแทนกันจะ

ปรับเปนผูไมผานการทดสอบเชนเดียวกัน 

       3.5  กําหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบเปนไปตามท่ีกําหนดในผนวก ฉ. ทาย

ประกาศรับสมัคร 

       3.6  ผูเขาทดสอบตามขอ 3  จะตองเขาทดสอบใหครบทั้ง 3 ประเภท หากเขาทดสอบไมครบ 

จะถือวาเปนผูไมผานการทดสอบ 

4. ระเบียบการตรวจรางกายและทดสอบสุขภาพจิต 

    4.1 ในวันตรวจรางกายทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบ คูกับ บัตรประจําตัวประชาชน โดย

บัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุและจะตองอยูในสภาพที่สมบูรณ ชัดเจน ท้ังรูปถายและตัวอักษร เพ่ือใช

แสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแตไมสมบูรณชัดเจนแลวแตกรณี  จะไมอนุญาตใหเขาตรวจ

รางกาย 

4.2  การแตงกายเปนไปตามที่กําหนด รวมทั้งตองเตรียมส่ิงของที่เกี่ยวของไปในวันตรวจรางกาย

ตามท่ีกําหนด 

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

โทรศัพทมือถือหรือเครื่องมือ และอุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกสทุกประเภทไปเด็ดขาด หากตรวจพบทาง

คณะกรรมการแพทย โรงพยาบาลตํารวจ จะพิจารณาตัดสิทธิในการเขารับตรวจรางกายและการทดสอบ

สุขภาพจิต 

 

/4.4  ใหไปเขารับการตรวจรางกายตาม... 
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    4.4  ใหไปเขารับการตรวจรางกายตาม วัน เวลา และสถานที่ท่ีกําหนดในประกาศรายชื่อผูสอบ

ผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (ประกาศผลสอบขอเขียน) 

    4.5  กรณีที ่เคยมีประวัต ิการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคในผนวก ก.และ ข.                     

ทายประกาศรับสมัคร มากอนและหายเปนปกติแลว ใหนําเอกสารหลักฐานประวัติและใบรับรองแพทย

เกี่ยวกับการรักษาที่หายเปนปกติดังกลาวมากอนวันเขาตรวจรางกายแลวนํามาย่ืนในวันรายงานตัวเขาตรวจ

รางกาย เพ่ือใหผลการวินิจฉัยการตรวจโรคหรืออาการตามที่กําหนดเปนไป โดยถูกตองและเพ่ือเปนการรักษา

สิทธิประโยชนของผูสมัครสอบ 

5. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ 

5.1  ในวันสอบสัมภาษณทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบ คูกับ บัตรประจําตัวประชาชน  

โดยบัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุและจะตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณชัดเจนท้ังรูปถายและตัวอักษร เพ่ือใช

แสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแตไมสมบูรณชัดเจน     แลวแตกรณี จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

5.2  การแตงกายของผูเขาสอบใหแตงกายสุภาพ โดยใหสวมเส้ือเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว 

(หามกางเกงยีนส)  และสวมรองเทาหุมสน เปนตน 

5.3  ตองมาเตรียมพรอมในการเขาสอบ ตามกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี โดยเครงครัด 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา 3 ใน 3 หนา 

 ตรวจแลวถูกตอง 

               พลตาํรวจตร ี

 ( สุรศักดิ์  นาถวิล )                

               ผูบงัคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 
 



 
      แผนท่ี ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 และสนามกีฬา/สระวายน้ํามหาวิทยาลัยขอนแกน  

         ทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 4   ฉบับลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา 1 ใน 1 หนา 



 
                แผนท่ี สนามกีฬา 50 ป และสระวายน้ําชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 4   ฉบบัลงวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา 1 ใน 1 หนา 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจแลวถูกตอง 

               พลตาํรวจตร ี

 ( สุรศักดิ์  นาถวิล )                

               ผูบงัคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 
 

หนา 1 ใน 1 หนา 



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

1 040104790 นาย ชัยนันท์ แสนอุบล 111

2 040103617 นาย ไชยา ไชยวงษ์ 107

3 040105153 นาย วสันต์ สังข์กฤษณ์ 106

4 040102782 นาย ศตายุ ป้องจันทร์ 101

5 040101210 นาย ภาณุพงศ์ เจตโล 100

6 040101769 นาย จรินทร์ บุญสินชัย 99

7 040105082 นาย คณิศร ภูถูกเงิน 99

8 040100987 นาย ธนกร เหลาตีบ 98

9 040102012 นาย สิทธิโชค รัตนแสง 98

10 040103463 นาย พิสิฐ สมฤาแสง 97

11 040102184 นาย ธีระพล ธรรมโรเวศ 96

12 040100847 นาย ทัศนพล นาโสก 96

13 040101908 นาย ไกรวิทย์ เลพล 96

14 040104839 นาย พิพัฒน์ ขอสูงเนิน 95

15 040100082 นาย ธนรัตน์ มารศรี 94

16 040100649 นาย วณัฐ เกื�อกูล 94

17 040104700 นาย ณัฐดนัย ศรีไตรลืม 94

18 040103534 นาย นนทพันธ์ พิมพ์จําปา 94

19 040103624 นาย อินทัช กล้าแข็ง 94

20 040104891 นาย ธนพนธ์ โสภา 94

21 040103025 นาย เนติวิศน์ พิมพ์โสม 93

22 040102967 นาย นิติธร ศิริภี 93

23 040100344 นาย จิตฤณ เกตุจิระโชติ 92

24 040102918 นาย ศุภสิน ช่วยรักษา 92

25 040104416 นาย สิทธิพล สีดาบัว 91

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

26 040102416 นาย ศิวพล ไชยฮัง 91

27 040102377 นาย นรากรณ์ ภูสีฤทธิ์ 91

28 040104619 นาย ปรัชญา เถื�อนโทสาร 91

29 040100752 นาย ธนกฤต วรรณโคตร 91

30 040104804 นาย ยศกร โอฐสัตย์ 90

31 040103650 นาย สิทธิเดช วัฒโน 90

32 040101665 ส.อ. กรีฑาวุฒิ ธีรสิรินานนท์ 90

33 040101142 นาย พีรวุฒิ ธนณรงค์ 90

34 040103820 นาย จิตตกานต์ จรทะผา 90

35 040104894 นาย สุรชัย บูรณะอุดม 89

36 040102484 นาย พัฒนเดช ยุบลพันธุ์ 89

37 040102206 นาย วินิจ ราศรี 89

38 040100862 นาย ชนะพล คําทะเนตร 89

39 040102357 นาย นิพัท ผลาจันทร์ 89

40 040100947 นาย ณัฐวัฒน์ สมเพชร 89

41 040102433 นาย อดิศักดิ์ ประจวบดี 89

42 040104747 นาย รัฐศักดิ์ บัวศรี 88

43 040101711 นาย นพศูล พุทธลา 88

44 040103117 นาย ธนกานต์ สําเภา 88

45 040102118 นาย ธนากร เข็มกลัด 88

46 040102329 นาย อรรถพล วรรณศรี 88

47 040102503 นาย อิทธิ มณีรัตน์ 88

48 040100244 นาย นันทวัฒน์ บุญภา 87

49 040102170 นาย เนติ ป้องขวาพล 87

50 040104855 นาย ราเมศวร์ บุลานลม 87



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

51 040102524 นาย นําโชค จุดาสิงห์ 87

52 040100900 นาย รัชชานนท์ พรหมศิริ 87

53 040103143 นาย พงศ์ประกร ศัพท์พันธุ์ 87

54 040102519 นาย นันทพัทธ์ จันทะนันท์ 87

55 040102274 นาย อาทิตย์ ถึงนามลี 87

56 040101930 นาย กีรติ ศรีละวัลย์ 87

57 040100951 นาย พิชัยศิริ ทศลา 86

58 040103523 นาย ชินวัตร สังสุทธิ 86

59 040101600 นาย ธณัฐชา สังวัง 86

60 040100122 นาย อติกรณ์ ศรีตําแย 86

61 040100906 นาย สุกัลย์ เจริญสุข 86

62 040100889 นาย นราธิป คําบูชา 86

63 040100358 นาย อัครเดช เปี�ยมภูมิปัญญา 86

64 040105225 นาย ภานุวัฒน์ คัสสมาตร์ 85

65 040101326 นาย อภิสิทธิ์ โตเล็ก 85

66 040100290 นาย ชลสิทธิ์ เทียบผาย 85

67 040102218 นาย พีรเชษฐ์ ไชยดี 85

68 040103209 นาย ศักดิ์ณรงค์ วงศ์เครือศร 85

69 040101901 นาย นพรัตน์ ขุนศรี 85

70 040104105 นาย วุฒิพงษ์ ดําเกลี�ยง 85

71 040103647 นาย จักรพงษ์ จอมคําสิงห์ 85

72 040104709 นาย ประกาศิต บุญหยวก 85

73 040104389 นาย ปรัชญา โสภา 85

74 040100834 นาย เอกชัย อินทรักษา 85

75 040104401 นาย ธนอนันต์ ปภาวิชญ์โยธิน 85



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

76 040100985 นาย เทพพร เสาสมภพ 85

77 040102905 นาย วัฒนชัย ราชบัวโคตร 85

78 040100131 นาย สรศักดิ์ โพนลือชาย 85

79 040104686 นาย ภานุภัทร บูรณสรรค์ 84

80 040100650 นาย ปฏิพัทธ์ จงเทพ 84

81 040102247 นาย คมสันต์ แก้วปัญญา 84

82 040102681 นาย ไพรัช นครขวาง 84

83 040100896 นาย อธิปภูมิ สาวิสิทธิ์ 83

84 040103421 นาย ธานินทร์ วิเศษทรัพย์ 83

85 040104272 นาย ธีรภัทร ปรึกไธสง 83

86 040105265 นาย ศิวกร ผิวทอง 83

87 040104956 นาย กฤษณะ ประทุมรุ่ง 83

88 040101832 นาย ไพโรจน์ อุ่นวิเศษ 83

89 040102327 นาย ศิริภูมิ นิ�มมา 83

90 040104830 นาย ณัฐพงศ์ ปุเรนเต 83

91 040103728 นาย รุษนกิจภ์ ล่ามละคร 83

92 040103884 นาย หฤษฎ์ ศรีลา 83

93 040104941 นาย กิตติพิชญ์ สิทธิเชียงพิณ 83

94 040102251 นาย ณัฐพล วังคะฮาด 82

95 040104814 นาย พนธกร จันทร์อุป 82

96 040102248 นาย ศิริพัฒน์ ปาวะรีย์ 82

97 040102299 นาย ธีรภัทร์ ปลัดพรม 82

98 040104092 นาย อนุชา โสภิณ 82

99 040102113 นาย จักรพงศ์ ชิณเทศน์ 82

100 040104374 นาย ศุภโชค หินกอง 82



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

101 040104257 นาย นนทกานต์ ซ้ายขวา 82

102 040103087 นาย รัฐนันท์ กิติราช 82

103 040102474 นาย ภูรินทร์ โสดา 82

104 040105019 นาย กฤษฎา แสนศิลา 82

105 040105170 นาย ก่อเกียรติ นาถมทอง 82

106 040104379 นาย ธนิสร คูณหาร 82

107 040102701 นาย ณัฐวุฒิ งามมุข 82

108 040102144 นาย เจษฎา เทียมมาลา 82

109 040102600 นาย พงศธร พูลทอง 82

110 040105092 นาย การัญ�ู มหัสธนะ 81

111 040101513 นาย พชร อรรถวิลัย 81

112 040100023 นาย ชินวัตร ชินทวัน 81

113 040100112 นาย ชุติพันธ์ ชุมฝาง 81

114 040105008 นาย ธนวัฒน์ ยนต์ชัย 81

115 040102514 นาย รัฐกานต์ ศิริพรทุม 81

116 040102589 นาย พรชัย วินทะใชย 81

117 040100487 นาย จีรศักดิ์ พาละพล 81

118 040104918 นาย ปราโมทย์ สีพจน์ 81

119 040101300 นาย ธีระพล มาพงษ์ 81

120 040102489 นาย สรวิชญ์ พลเยี�ยม 81

121 040100194 นาย จิรภัทร ร่มเกษ 81

122 040101132 นาย ปรัชพงษ์ รัตน์ประทุม 81

123 040102797 นาย กัญตพงศ์ เจริญศิริ 81

124 040104167 นาย กิตติพงษ์ คนเพียร 81

125 040101149 นาย จักรกฤษณ์ โลนุช 81



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

126 040100964 นาย วิชัย เศษฤทธิ์ 81

127 040100124 นาย วรวิทย์ ดวงมาลย์ 81

128 040101024 นาย สันติราษฎร์ หมื�นสีพรม 81

129 040103273 นาย อนุชา พรหมมา 81

130 040102125 นาย ศักดินนท์ จันทสี 80

131 040105254 นาย อภิเชาว์ มะลิรส 80

132 040101140 นาย อธิปไตย์ สายสมบัติ 80

133 040102944 นาย กุลธนิต ปามุทา 80

134 040103364 นาย ศรัณญ์ ดาทอง 80

135 040105083 นาย ปฏิภาณ ทินนรัตน์ 80

136 040104314 นาย เชิดชัย การเพิ�ม 80

137 040103656 นาย นิติศาสตร์ โสมคํา 80

138 040100976 นาย ฐิตินันท์ ครูรอง 80

139 040100236 นาย ก้องภพ เนินสุทธิ 80

140 040100603 นาย ยุทธิชัย ฤทธิศักดิ์ 80

141 040100623 นาย นครินทร์ เทพปันนา 80

142 040102285 นาย เจริญวิทย์ แสนศิริ 80

143 040100591 นาย กฤษฎา วรรณประภา 80

144 040100093 นาย ภูวดล สีรามา 80

145 040105214 นาย อรรถชัย ปริพล 80

146 040105006 นาย สุริยะ ศิลา 80

147 040100802 นาย นครินทร์ แก้วสีนอ 80

148 040100664 นาย พงศกร วลัยศรี 80

149 040105235 นาย จิรพงษ์ อาจแก้ว 80

150 040102505 นาย นครินทร์ เขียวสะอาด 80



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

151 040102549 นาย ธีรวัฒน์ เกษรอังกาบ 80

152 040103515 นาย ธนวัฒน์ กิ�งคําวงค์ 80

153 040102108 นาย ต้นตการ ว่องไว 80

154 040101608 นาย พุทธิวัตร สิมสวัสดิ์ 80

155 040103490 นาย อธิวัฒน์ โชติกิตติเสถียร 79

156 040105184 นาย ชานนท์ แก่นก่อ 79

157 040102432 นาย เอกรินทร์ คําจันทร์ 79

158 040103690 นาย ธีรวัฒน์ บัวลาด 79

159 040100671 นาย ขจรศักดิ์ เศิกศิริ 79

160 040103405 นาย อัศวเดช บุญตะวัน 79

161 040102729 นาย ธนวินท์ กิ�งภูหิน 79

162 040103242 นาย จิรวัฒน์ ทิพวันนา 79

163 040101562 นาย วัชระ ผุยคําสิงห์ 79

164 040105217 นาย รัชพล คุณพระ 79

165 040103253 นาย จิรายุ ใจอุ่น 79

166 040101290 นาย ธิปก อภัยโส 79

167 040104961 นาย วัชรินทร์ ญาติคํา 79

168 040100385 นาย นัฐพล กันยาเนียม 79

169 040102349 นาย ภัทร์ยศ จันทวงศ์ 79

170 040101614 นาย มารุตพงศ์ กฤตเวทิน 79

171 040104368 นาย พงศ์กรณ์ เรือนธนวงษ์ 79

172 040105069 นาย ศุภากร แสงสุรินทร์ 78

173 040104393 นาย เขมมินท์ จินดามนต์ 78

174 040101276 นาย ปิยะลักษณ์ กรวยสวัสดิ์ 78

175 040100730 นาย บดินทร์ ศรีพิลา 78



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

176 040104915 นาย สิทธิพงษ์ สีพันธุ์ชาติ 78

177 040103787 นาย อิทธิ พรั�งพร้อม 78

178 040102063 นาย คมกฤษ เชื�ออุ่น 78

179 040104454 นาย อัครชัย ชื�นชมแสง 78

180 040102282 นาย ฉัตรมงคล พื�นผักหวาน 78

181 040103499 นาย สว่างพงษ์ ทองสา 78

182 040104987 นาย ธนากร สายโรจน์ 78

183 040102507 นาย ศุภณัฐ กมลรัตน์ 78

184 040104188 นาย ศุภวิซญ์ แก้วเฮียง 78

185 040102813 นาย สตธนปกรณ์ ศรวิเศษ 78

186 040102458 นาย ปฏิภาณ เพาะบุญ 78

187 040101890 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ขอนกูล 78

188 040100413 นาย พลากร ศรีบุญเรือง 78

189 040101147 นาย ณัฐวุฒิ จิตอํามาตย์ 78

190 040101909 นาย คาวิน เหล่าทองสาร 78

191 040101743 นาย จักรกฤช บุญผาด 78

192 040103567 นาย วุฒิพงศ์ คุณสูง 78

193 040102886 นาย นัฐกรณ์ เจริญวัย 78

194 040102395 นาย นิติพงษ์ เพ็งพุฒ 78

195 040100943 นาย พีระพล ภุมมา 78

196 040104449 นาย วิทูร บุญตา 78

197 040102796 ว่าที�ร้อยโท พีรวัส อนุอัน 78

198 040104258 นาย มงคล ยอดสะเทิน 77

199 040100952 นาย อธิพงษ์ นาชัยโชติ 77

200 040104510 นาย สถาปนิค วิริยะ 77



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

201 040102296 นาย เบญจพล จันทร์พาหิรกิจ 77

202 040104784 นาย สุชาติ ผ่องสีงาม 77

203 040103164 นาย ชัยวัฒน์ ห้องหาญ 77

204 040104901 นาย สิทธิกร อุปดิษฐ 77

205 040104407 นาย ศิวกร ปะกิลาพัง 77

206 040103781 นาย จิราวุฒิ นาดอน 77

207 040104592 นาย กิตติชัย วิชาธรรม 77

208 040100814 นาย ประกาศิต ทินช่วย 77

209 040101980 นาย นรินทร์ สมสันต์ 77

210 040103311 นาย ภาณุพันธ์ บุศเนตร 77

211 040102802 นาย รัฐพล ศรีบุญมา 77

212 040102097 นาย สาธิต ชูมา 77

213 040104024 นาย พงษ์ศักดิ์ นาใจดี 77

214 040100787 นาย อากาศ ภาษีสวัสดิ์ 77

215 040101867 นาย ศราวุฒิ ไถนาคํา 77

216 040103139 นาย บุริศร์ วงศ์ศรี 77

217 040101449 นาย ณัฐวุฒิ ธิดาวงค์ 77

218 040100397 นาย วิโรจน์ รุ่งเรืองเกษม 77

219 040102771 นาย พชรพล เขจรโมทย์ 77

220 040101967 นาย อดิศักดิ์ ศรีสุข 77

221 040100161 นาย สันติราษฎร์ จันโท 77

222 040105018 นาย ฉัตรา ศิริเลิศ 77

223 040100199 นาย คณิต กลางประพันธ์ 77

224 040104463 นาย ปิยวัฒน์ เสียมภูเขียว 77

225 040104338 นาย โฟร์วิล ชารี 77



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

226 040101708 นาย กิตติ โคตะวินนท์ 77

227 040103154 นาย นันธวุฒิ บัวสิงห์ 77

228 040103236 นาย ภาณุเดช นครคําสิงห์ 77

229 040100986 นาย ภาณุพงศ์ โพนไพรสันต์ 77

230 040100419 นาย ปฏิพัทธ์ ตุระซอง 77

231 040103402 นาย ธวัชชัย กุลบุตรดี 77

232 040100278 นาย พงศ์ทรัพย์ ไถวสิน 77

233 040104605 นาย สรวิชญ์ เทศสาย 77

234 040102472 นาย จักรภัทร ศรีหนองห่าง 77

235 040105241 นาย ณัฐนันท์ ตัญญะสิทธิ์ 77

236 040100185 นาย บรรณวิชญ์ เล้าสุริพงศ์ 77

237 040101676 นาย สาธิต แก้วสิทธิ์ 77

238 040103049 นาย สิทธา เกษตร 77

239 040103710 นาย จตุพักตร์ อยู่สถาพร 77

240 040104565 นาย เกียรติศักดิ์ พิมพ์โคตร 77

241 040100241 ส.ท. สุรเกียรติ ตรีภพ 77

242 040102555 นาย พงศกร ชิดไชย 77

243 040104974 นาย ศักดิ์สิทธิ์ เพิ�มพรสวัสดิ์ 77

244 040100545 นาย รัฐธนนท์ โชติวุฒิเจริญสิน 77

245 040102809 นาย ชาติชาย วรรณศรี 77

246 040102999 นาย ลัทธสัญญา คําสีระภาพ 76

247 040102070 นาย ณัฐพงษ์ โคตรแสนเมือง 76

248 040102167 นาย อาทิตยพงษ์ ธนะวิโรจน์ 76

249 040101083 นาย เจษฎา โคกสีอํานวย 76

250 040104615 นาย พิพรรธ ลบพื�น 76



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

251 040103593 นาย ณัฐพงศ์ กัญญาจิตต์ 76

252 040104600 นาย วีรภัทร บุญสินชัย 76

253 040102214 นาย ปณิธาน พื�นหัวสระ 76

254 040100142 นาย ชิงชัย โนนคํา 76

255 040100780 นาย ราชัน ชาธิพา 76

256 040101687 นาย พุฒิพงษ์ ชินโน 76

257 040100600 นาย พานุราช วงษ์สุวรรณ 76

258 040104793 นาย ศิวพล พุกพิลา 76

259 040104331 นาย กิตติศักดิ์ สิงห์ศรี 76

260 040103483 นาย ณภัทร คําสิงห์ 76

261 040103404 นาย ยอพิสิษฐ์ ศรีสะอาด 76

262 040104976 นาย สุรศักดิ์ สงวนพร 76

263 040104965 นาย ภากร อ่อนประสงค์ 76

264 040100703 นาย ณัฐชัย พรมโม้ 76

265 040104156 นาย อธิวัฒน์ เหมะธุลินทร์ 76

266 040105199 นาย รังสรรค์ ธาตุวิสัย 76

267 040104088 นาย ฐาปกรณ์ ขุราษี 76

268 040103725 นาย อภิวัฒน์ โพโสลี 76

269 040101778 นาย พรหมธาดา สุคําภา 76

270 040104621 นาย สุรเชษฐ์ เจริญศรี 76

271 040102003 นาย ธนพล เมืองสนธิ์ 76

272 040105233 นาย ชลิต วินทะไชย 76

273 040102194 นาย ชานนท์ วรพันธุ์ 76

274 040102533 นาย พลพรรค รัตนพลทีี 76

275 040101625 นาย ณัฐพล จันวิเศษ 76



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

276 040104810 นาย วรเวช นาคะอินทร์ 76

277 040101868 นาย ไพชยนต์ วรโพธิ์ 76

278 040102667 นาย เกียรติศักดิ์ เป้าหอม 76

279 040103712 นาย นิรุฒ วรรณสินธ์ 76

280 040103913 นาย ปิยศักดิ์ อาจวิชัย 76

281 040105174 นาย พงศธร โพธิ์เหลือง 76

282 040104059 นาย ฤทธิชัย สุคงเจริญ 76

283 040101854 นาย กฤษฎา ชัยนาม 76

284 040101124 นาย กรกช พานิล 76

285 040102937 นาย กีรวัฒน์ หาญปรี 76

286 040104682 นาย วรวิชจญ์ เหล่าพิมพา 76

287 040100913 นาย เกียรติศักดิ์ หงอกภิลัย 75

288 040100798 นาย พชร นาจะหมื�น 75

289 040104380 นาย เดชา แสนเมือง 75

290 040101984 นาย ธนพล กิ�งมาลา 75

291 040103943 นาย ธไนศวรรย์ ศรีลาพัฒน์ 75

292 040102415 นาย วีระพล ทองปั�น 75

293 040102332 นาย ปัณณวัฒน์ พิมพ์เพ็ง 75

294 040102883 นาย ธนกฤต เสียมไธสง 75

295 040104672 นาย กิระเดช เอี�ยมนูญ 75

296 040102115 นาย เกียรติศักดิ์ บุญเสริฐ 75

297 040104549 นาย วชิรวิทย์ ปิตโต 75

298 040104462 นาย สมภาร สิทธิประภา 75

299 040103629 นาย ชูรักษ์พงษ์ อ่อนศิลา 75

300 040101250 นาย จิระพงศ์ ปุณริบูรณ์ 75



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

301 040102983 นาย สิทธิศักดิ์ ศรีสุธรรม 75

302 040104945 นาย ณรงค์เดช อุ่นเมือง 75

303 040104189 นาย ประวิทย์ สีพรมติ�ง 75

304 040105167 นาย อนิรุทธ์ ทุหา 75

305 040101629 นาย อนุชา อธิมัง 75

306 040102515 นาย ไอยรา มหามตย์ 75

307 040100575 นาย ศรราม น้อยโสม 75

308 040100466 นาย กฤษณะ ศรีดาแก้ว 75

309 040102209 นาย กิตติพศ ทองน้อย 75

310 040101088 นาย ลัทธพล แสงอ้น 75

311 040104908 นาย นรา พรหมมาแดง 75

312 040102747 นาย พรเทพ จันทรโคตร 75

313 040102620 นาย ชัยณรงค์ ภูทองสุข 75

314 040103800 นาย นิติกร แสนสีมล 75

315 040101171 นาย ธีรพัฒน์ แก้ววงศ์ 75

316 040100866 นาย ราเชนทร์ อันทรบุตร 75

317 040102205 นาย ณัฐพล เวียงทอง 75

318 040100171 นาย นัฐวุฒิ ศรีแพง 75

319 040104996 นาย ณฐภัทร พรรณาสุระ 75

320 040103826 นาย พลวัฒน์ บุดตา 75

321 040102502 นาย วิศรุต มิสา 75

322 040102414 นาย นัทธพงศ์ คุณศรี 75

323 040100091 นาย คมกฤช บุญสินชัย 75

324 040102042 นาย ภัทรวุฒิ อุธาดร 75

325 040103479 นาย จักรกฤษ เสนาศรี 75



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

326 040104586 นาย ปฏิพัทธ์ ทองนํา 75

327 040101856 นาย ชยพล สระแก้ว 75

328 040101340 นาย อรรถชัย สีผาบ 75

329 040103424 นาย กาญจน์ รวมธรรม 75

330 040101933 นาย ธณิศร บุญช่วย 75

331 040104612 นาย อัษฎาวุธ อึ�งชื�น 75

332 040104199 นาย จิรวัฒน์ ภูโปร่ง 75

333 040102078 นาย ณภัทร จันทร์มาลา 75

334 040102595 นาย เจษฎาวุฒิ ยมรัตน์ 75

335 040103668 นาย ภูวไนย สุวะศรี 75

336 040102831 นาย อัครเดช พัฒนอุดมโชติ 75

337 040100843 นาย วิบูลย์ศักดิ์ เสนา 75

338 040101336 นาย วรวรรณ การถวิล 75

339 040104458 นาย ปิยะวัฒน์ ชารีรักษ์ 75

340 040102294 นาย สาธิต พิมปุ้ย 75

341 040102045 นาย ณัฐพงศ์ วรรณไสย 74

342 040100012 นาย กิรติพันธ์ วันณี 74

343 040104255 นาย ณัฐวุฒิ สัสวีระ 74

344 040101544 นาย ณัฐพงศ์ เกื�อปัญญา 74

345 040103355 นาย ชนะชัย ไชยยันต์ 74

346 040102005 นาย ผดุงพงศ์ คํามา 74

347 040102410 นาย กิตติพงศ์ หมื�นฤทธิ์ 74

348 040100568 นาย พสธร อุ่นทอง 74

349 040105028 นาย ณัฐพล เสนาสุนทร 74

350 040101977 นาย นันทพงศ์ นาโควงศ์ 74



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

351 040101441 นาย ชนินทร์ สิมเสน 74

352 040100212 นาย จีรวัฒน์ ภูทองกรม 74

353 040103335 นาย ธนโชติ สีส่อง 74

354 040103339 นาย นัฐวุฒิ ภักดีผล 74

355 040104122 นาย พิพิธธน พระนคร 74

356 040104455 นาย หานสกล พลข้อ 74

357 040100538 นาย พีระศิษฏ์ กระฉอดนอก 74

358 040103458 นาย สหัสวรรษ ดงบัง 74

359 040104270 นาย เสกสรร มูลสาร 74

360 040105230 นาย ณัฏฐนันท์ ประสงสันต์ 74

361 040103932 นาย ศิริพล จันทะพิมพ์ 74

362 040101692 นาย พิเชษฐ์ เคียงวงค์ 74

363 040103291 นาย จรัสพงษ์ กล้าหาญ 74

364 040100341 นาย ศตวรรษ อรุณไพร 74

365 040101060 นาย กิตติศักดิ์ เสลไสย์ 74

366 040103953 นาย มงคล สุริยะแสง 74

367 040103812 นาย ธนทัต ศรีเมือง 74

368 040103752 นาย พนากร สุพรมอินทร์ 74

369 040102560 นาย อรรถพล บินไธสง 74

370 040103316 นาย รัตร์ชัย โพธิใต้ 74

371 040100378 นาย สรุจ ไชยสมคุณ 74

372 040103788 นาย ธนากร นามบุตร 74

373 040100722 นาย ธีระพงษ์ ราชนาวี 74

374 040101581 นาย อนุกูล ชัยสินธุ์ 74

375 040101316 นาย บุญฑริก โคตะบุตร 74



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

376 040104968 นาย กิตติวัฒน์ ชนะเวช 74

377 040100121 นาย นรภัทร จันทราช 74

378 040104515 นาย อนุชา ทรงทิพย์ 74

379 040102719 นาย มงคลธรรม ครองสม 74

380 040100513 นาย ธวัชชัย สังฆะสอน 74

381 040101000 นาย วรวุฒิ ลึกล้น 74

382 040102172 นาย นิยม บุญพรม 74

383 040104906 นาย ธนวัฒน์ สาศิริ 74

384 040100529 นาย วีระศักดิ์ สัตโต 74

385 040105149 นาย ปริวัฒน์ ภูดวงจิตร 74

386 040103465 นาย วุฒิคุณ สุทธิประภา 74

387 040102366 นาย ศุภากร ปัตลา 74

388 040102525 นาย ปฏิพัทธ์ เกณทวี 74

389 040102007 นาย กฤษฎากร สละ 74

390 040104811 นาย ชนินทร์ วงค์ศรีชา 74

391 040100309 นาย ศิวาวัฒน์ มะลิดา 74

392 040105257 นาย อภิสิทธิ์ ศรีรักษา 74

393 040103993 นาย จอมพล วรรณขาว 74

394 040103171 สิบเอก สหชาติ โคตะวินนท์ 74

395 040102841 นาย ชัยวัฒน์ สารจันทร์ 74

396 040100519 นาย จักรพงษ์ พุทธเสน 74

397 040103836 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ศิลาเลา 74

398 040104434 นาย วรวิทย์ วงศ์ไชยา 74

399 040102952 นาย อดิเทพ หาญมนตรี 74

400 040102185 นาย ธนายง พละพิทักษ์ 74



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

401 040103631 นาย ชวลิต ทิวาพัฒน์ 74

402 040104990 นาย ฐาปนะ อุระเพ็ญ 73

403 040101762 นาย นนทนันท์ จําปาที 73

404 040104310 นาย สกลชัย ชาสูงเนิน 73

405 040104435 นาย จติไกร ฤาชา 73

406 040101773 นาย ศุภกร เมืองซอง 73

407 040102922 นาย ศรีตระกูล มูลมะณีย์ 73

408 040100330 นาย ธนวัฒน์ ปริญญา 73

409 040104641 นาย ธนดล ภูหัวไร่ 73

410 040104429 นาย อติชาติ สําราญดี 73

411 040101783 นาย ณัฐกานต์ สงวนรัตน์ 73

412 040101436 นาย สุทัศน์ หอมลา 73

413 040103597 นาย ปริญญา จี�มุข 73

414 040103362 นาย กฤตนัย ใหม่ชุม 73

415 040101246 นาย ชวลิต แก้วมุลตรี 73

416 040103340 นาย วุฒิพงศ์ วิชาผง 73

417 040104176 นาย สิทธิชัย ชนะพันธ์ 73

418 040103286 นาย อานนท์ อุ่นชื�น 73

419 040101635 นาย บูรศักดิ์ มากซุง 73

420 040102326 นาย วีรชนท์ จันทร์คลัง 73

421 040103146 ส.ท. อภิชาติ นามโยธา 73

422 040101812 นาย ธนาลักษณ์ เศษวันโคตร 73

423 040101842 นาย จิรพงษ์ เนื�องคันธีร์ 73

424 040105156 นาย วนสัณฑ์ สุขศีล 73

425 040100303 นาย วีรวุฒิ ศรีลุนช่าง 73



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

426 040104880 นาย อธิกรณ์ พงษ์ดนตรี 73

427 040101683 นาย อธิคุณ วิเศษสุนทร 73

428 040102902 นาย ฤทธิพร ปรนึก 73

429 040100302 นาย เจนณรงค์ หาญเชิงชัย 73

430 040104633 นาย ปริทัศน์ ฉํ�าสบาย 73

431 040100640 นาย ประพันธ์ พันธนู 73

432 040100968 นาย รัชชานนท์ อุทัยชิต 73

433 040101242 นาย ปองเพชร ศรีจารย์ 73

434 040100844 นาย ถิรพุทธิ์ ขจรชัยคุณากร 73

435 040102008 นาย ภิเษกสิทธิ์ อันทะสีดา 73

436 040104860 นาย กฤษฎา บุบผาเทพ 73

437 040100215 นาย สุเมฆ เเสงสุวรรณ์ 73

438 040102882 นาย นัตติพล ศรีธร 73

439 040104536 นาย ศิวกร โสภากาล 73

440 040104293 นาย ตราภูมิ กุลศิลป์ 73

441 040104843 นาย สุรพร ศรีสุระ 73

442 040105183 นาย พุธฌรินทร์ ประเสิฐสุข 73

443 040101765 นาย ยุทธพิชัย ลิไธสง 73

444 040104589 นาย กิตติชัย อุ่นคํา 73

445 040104762 นาย ธรรมรัตน์ นิ�มเวไนย์ 73

446 040104423 นาย สิทธิกรณ์ ศรีสุรักษ์ 73

447 040102936 นาย ธิติพนธ์ ธวะบุรี 73

448 040103159 นาย ประกาศิต ศรีกําพล 73

449 040103739 นาย ทศพล เทศริน 73

450 040102904 นาย จิรายุ พรหมมี 73



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

451 040104969 นาย ธนบดี ชมภูพาน 73

452 040104766 นาย กล้าณรงค์ ชํานาญ 73

453 040102166 นาย ทรงพล มูลกาย 73

454 040101555 นาย กิตติชัย โพธิ์นาเเค 73

455 040102894 ว่าที�ร้อยตรี ธีราวุฒิ นาคเสน 73

456 040104072 นาย ศิริศักดิ์ เหล่ายนขาม 73

457 040104905 นาย วัชรพงษ์ คําจันทร์ 73

458 040104317 นาย สุรศักดิ์ ภูผาไล 73

459 040102878 นาย นิติธร ไชยทองศรี 73

460 040104376 นาย พงศ์ธนัส ศรีวัชรกุล 73

461 040100198 นาย สายชล พลหนองหลวง 72

462 040103894 นาย ประกรณ์ มูลตรี 72

463 040102081 นาย ธนศักดิ์ มูลสาร 72

464 040101941 นาย พีรพล หีบแก้ว 72

465 040102611 นาย รชตะพงศ์ แสนณรงค์ 72

466 040100421 นาย ก่อพงษ์ โพธิ์ศรี 72

467 040104857 นาย กฤติพงศ์ เฉวียงวาศ 72

468 040101466 นาย ศราวุฒิ กํามา 72

469 040102725 นาย ธันยพงษ์ วรชัยพิทักษ์ 72

470 040101037 นาย อภิวัฒน์ สรรพคุณ 72

471 040100133 นาย มุนี ไชยคีรี 72

472 040102009 นาย เสกสรร เกษกุล 72

473 040104602 นาย ฤทธิชัย ศรีทัดจันทา 72

474 040102313 นาย ชาณนภัทร คันธี 72

475 040103219 นาย กิตติพงศ์ ขาวไชยมหา 72



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

476 040103469 นาย ธีรวัจน์ เสนาศร 72

477 040100257 นาย พงษ์กวี กอผจญ 72

478 040101005 นาย พงษ์ดนัย งอนสวรรค์ 72

479 040102040 นาย นัฐพงศ์ ธรรมกุล 72

480 040102592 นาย วรายุทธ มหาโคตร 72

481 040101898 นาย อภิวัฒน์ ดึงประโคน 72

482 040104351 นาย เจริญศักดิ์ ถวิลการ 72

483 040104698 นาย นครินทร์ ไชยช่วย 72

484 040101579 นาย อภิชน โคตะมี 72

485 040102852 นาย ธนพล พรรณแสง 72

486 040103860 นาย เทพาฤทธิ์ พาสีราช 72

487 040103284 นาย ปฏิวัติ อินจงล้าน 72

488 040102757 นาย วรินทร บุญยืน 72

489 040103947 นาย พีรวิชญ์ ภิลาภ 72

490 040100010 นาย สุทธิพงธ์ คงพูลเพิ�ม 72

491 040104779 นาย ศุภชัย ปักสังคะเณย์ 72

492 040100930 นาย ศุภชัย เครือจันทร์ผา 72

493 040100040 นาย วีระพล พังน้อย 72

494 040102321 นาย ปัญญทัช ใจเที�ยง 72

495 040102430 นาย ณัฐพงศ์ สอนใจ 72

496 040104120 นาย ศรัณย์ ศรีมาชัย 72

497 040103707 นาย อรรถวัจน์ สิทธิวุฒิ 72

498 040104178 นาย ธีรพงศ์ ทิพโกมุท 72

499 040101332 ว่าที�ร้อยตรี สัตยา ยศพิมพ์ 72

500 040101110 นาย ชินวัตร ไวแสน 72



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

บัญชีรายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง

หน่วยสอบ ตํารวจภูธรภาค 4

สาย นสต.1

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื�อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2561

501 040100702 นาย ชัชวาล จันปุ่ม 72

502 040104181 นาย ประเสริฐศักดิ์ เขียวไสว 72

503 040104078 นาย นรรถพลษ์ ชาตบุษป์ 72

504 040100535 นาย นฤพล ชัยกรี 72

505 040100459 นาย ณัฐพงศ์ จอมคําสิงห์ 72

506 040103452 นาย ธีรกานต์ อัฐประจง 72

507 040100720 นาย วัชรพล กกกลาง 72

508 040102419 นาย วิสิทธิ์ คําน้อย 72

509 040101807 นาย กิตติพันธ์ ไชยวาปี 72

510 040102659 นาย กิตติภพ พองพรหม 72

511 040102712 นาย วัชรวิทย์ ทุมสา 72

512 040103210 นาย อดิศักดิ์ ภาคแก้ว 72

513 040102148 นาย นัฐพงษ์ ภูกองชนะ 72

514 040105139 นาย พงศกร รอบคอบ 72

515 040104881 นาย ปิยะนัฐ พาหา 72

516 040102231 นาย จตุพัฒน์ ติรณา 72

517 040103073 นาย จักรพรรณ สมพงษ์ 72

518 040102835 นาย อัศวนนท์ ทองกอง 72

519 040103691 นาย กิตติวัฒน์ มหาวงค์ 71

520 040103442 นาย กิตติภพ พลพงษ์ 71

521 040100502 นาย จักรริน อิสิริ 71

522 040101427 นาย ศรัณย์ชัย พูลสวัสดิ์ 71

523 040101986 นาย จิระศักดิ์ สะดวก 71

524 040100705 นาย ◌่จิรวัตร สิทธิเสรี 71

525 040102692 นาย กิตติคุณ เสาร์สูง 71
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526 040103493 นาย ธีระวัฒน์ ศรีสะอาด 71

527 040100582 นาย พงศธร จันทา 71

528 040101335 นาย โชคชัย ชัยปัญหา 71

529 040102730 นาย อิทธิพล มินทระ 71

530 040100444 นาย วรพงษ์ เจริญรัตน์ 71

531 040102375 นาย อติวิชญ์ อัมพวรรณ์ 71

532 040100097 นาย ปริญญา แท่งทอง 71

533 040104468 นาย เกียรติศักดิ์ ประวันเทา 71

534 040103003 นาย ชาติชาย ประเสริฐสังข์ 71

535 040102174 นาย สุวิชชา พินิจมนตรี 71

536 040102623 นาย ธรรมรัตน์ คําพุทธ 71

537 040101490 นาย ณัฐพล ประดับศิลป์ 71

538 040101438 นาย คณาศักดิ์ วงศ์พิมสอน 71

539 040102696 นาย ศราวุธ บุญครอง 71

540 040101133 นาย รัฐธรรมนูญ ไชยพา 71

541 040102561 นาย วิทวัส ลาภาชาติ 71

542 040100815 นาย ปรเมนทร์ มีธรรม 71

543 040102479 นาย ณัฐวุฒิ ศรีเมืองบุญ 71

544 040101699 นาย พิชญ์ทวัส เมืองโคตร 71

545 040102244 นาย อัครเดช เรืองศรี 71

546 040102891 นาย อนันต์ยศ วรสาร 71

547 040101503 นาย วรายุทธ แก้วเก็บคํา 71

548 040100723 ส.ต. ปรเมศวร์ แก้วบุญมี 71

549 040105079 นาย ภูมิรพี ศรีกลาง 71

550 040102956 นาย พัชรพล เกิดเพชร 71
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551 040102261 นาย อนุพงษ์ แก้วดี 71

552 040102130 นาย อวิวัฒน์ ศรีหามาตย์ 71

553 040101700 นาย ณัฐวุฒิ ธรรมจันทา 71

554 040104833 นาย ณัฐพัชร์ ศาลาคํา 71

555 040100762 นาย เสกสรร ชนะชัย 71

556 040104193 นาย เสริมศักดิ์ พากุล 71

557 040104230 นาย ศุภชัย หอมจู 71

558 040101628 นาย อธิปไตย ไชยชาติ 71

559 040103926 นาย พีรพงษ์ ศรีสุข 71

560 040103586 นาย เดชา แก้วหาวงค์ 71

561 040101075 นาย ภัทรศักดิ์ บงหาร 71

562 040100712 นาย ปริญญา แววประเสริฐ 71

563 040101925 นาย ศักดิ์ดาวัฒน์ ชาดี 71

564 040100392 นาย ภัทรพล แสงราม 71

565 040101777 นาย อานนท์ บุญคํานึง 71

566 040100849 นาย ศิริพงษ์ บุญดี 71

567 040102139 นาย รัฐธรรมนูญ ขานหัวโทน 71

568 040102071 นาย อิทธิพล นาใจรีบ 71

569 040104716 นาย ธนวัฒน์ แสงจันทร์ 71

570 040102676 นาย วัชระพงษ์ ภูชมศรี 71

571 040101971 นาย บุญหลาย เวชไธสง 71

572 040100666 นาย ปรเมศรว์ ผุยเเสงพันธ์ 71

573 040102028 นาย กิตติพัฒน์ ตั�งไพบูลย์กิจ 71

574 040103998 นาย วิรัตน์ ภูสอาด 71

575 040101587 นาย พลวัฒน์ ศรีกุตา 71
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576 040104975 นาย สุรชาติ สุวรรณ์ 71

577 040104029 ว่าที� ร.ต. คูณอนันต์ ชูวงศ์ 71

578 040102728 นาย สมชาย สัตยวัน 71

579 040101768 นาย ชัยฤทธิ์ พิมพ์มลัย 71

580 040100015 นาย เตวิช สุธาวา 71

581 040102409 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ชามนตรี 71

582 040102208 นาย ฉัตรชัย รังสรรค์ 71

583 040102453 ว่าที� ร.ต. ชลชัย ดวงแก้ว 71

584 040104312 นาย พชร รอดสว่าง 71

585 040104212 นาย อัคราวุธ แสนสกุล 71

586 040100454 นาย ปกรณ์ สมดา 71

587 040100380 นาย ชัยชาญ ฝ้ายเพชร 71

588 040103862 นาย สุขสวัสดิ์ สุนทรจันทร์ 71

589 040103646 นาย ธนาวุฒิ จันทร์ขอนแก่น 71

590 040102325 นาย สุทธิพงศ์ ประเสริฐแก้ว 71

591 040101989 นาย รณชัย พลแสง 71

592 040100790 นาย วีระศักดิ์ วิพรรณะ 70

593 040103275 นาย วราวิชช์ โลทัง 70

594 040100994 นาย ภาณุ ฝ้ายป่าน 70

595 040105137 นาย ธนชาต ละเหลา 70
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596 040102238 นาย ณภัทร ทรงเดชภูริโชติ 70

597 040104362 นาย วิชาญ ผันเรืองศรี 70

598 040100652 นาย หงส์หยก หมื�นหาวงศ์ 70

599 040100146 นาย ภูวรินทร์ ทิพพูล 70

600 040101097 นาย พงศธร สุริสาร 70

ตรวจแล้วถกูต้อง

พลตํารวจตรี

( สรุศกัด์ิ  นาถวิล )               
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