
 
 

  
 

ประกาศต ารวจภูธรภาค 5 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ในการ

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้ มี วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ   พ.ศ.2561 

………………………………………. 
 

ตามประกาศต ารวจภูธรภาค 5  ลงวันที่  25  ตุลาคม พ.ศ.๒๕61  รับสมัครและคัดเลือก
บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพ่ือ
บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.๒๕61  จ านวน    250   อัตรา   โดยให้มีการประกาศต ารวจภูธรภาค 5    
ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  และประกาศต ารวจภูธรภาค 5 ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.
2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน โดยก าหนดสอบ
ข้อเขียนในวันอาทิตยท่ี์  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.2561  ตามสถานที่ท่ีก าหนด นั้น 

บัดนี้  การสอบข้อเขียนเพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏดังนี้ 
๑. มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามจ านวน 

ที่ระบุในประกาศรับสมัครต ารวจภูธรภาค 5  ฉบับลงวันที่  25  ตุลาคม   พ.ศ.2561  รวมจ านวน 
450 คน 

๒. ให้ผู้มีรายชื่อทุกคนตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ต้องถือปฏิบัติและด าเนินการ 
ตามที่ก าหนดในแต่ละขั้นตอน  แยกเป็น 
                     ๒.๑ การรายงานตัวยื่นหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม โดยให้น าเอกสารฉบับจริงและ
หลักฐานต่างๆ ตามผนวก ก.  แนบท้ายประกาศนี้ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
ตามผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้ หากน าเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาแสดงไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะ
ไม่รับรายงานตัว หรือกรณีไม่มารายงานตัวตามที่ก าหนดจะตัดสิทธิในการรับรายงานตัวและเข้าสอบ
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

๒.๒ เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย    
การตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการ การตรวจร่างกาย การทดสอบสุขภาพจิตและการสอบสัมภาษณ์ ที่
ก าหนดตามผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้ 

  2.3 การปฏิบตัิของผู้เขา้รับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   ในการตรวจ
ร่างกายทางห้องปฏบิัติการ, การตรวจรา่งกายและทดสอบสุขภาพจิต ท่ีก าหนดตามผนวก ค. แนบท้าย
ประกาศนี ้

    2.4 การปฏิบตัิของผู้เข้ารับการทดสอบ ให้ปฏิบตัิตามระเบียบการทดสอบสมรรถภาพ 
ทางร่างกายและความเหมาะสมกับต าแหน่ง ที่ก าหนดตาม ผนวก ง. ท้ายประกาศนี ้
 

/ 3. กรณีที่ไม่มารายงาน ... 
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๓. กรณีที่ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ในแต่ละขั้นตอน (ต้องอยู่ใน
ห้วงเวลา 07.00 – 10.00 นาฬิกา)     หากมารายงานตัวหลังเวลาดังกล่าว     จะถูกตัดสิทธิในการ
เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือในขั้นตอนอื่น ๆ ที่ก าหนด 

๔. ส าหรับผู้ที่ เคยมีประวัติ เกี่ ยวกับการกระท าความผิดคดีอาญาหรือความผิด             
ตามพระราชบัญญัติต่างๆ และมีผลคดีหรือผลค าพิพากษาของศาล ให้น าเอกสารมาแสดงและยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวยื่นหลักฐานเอกสาร เพิ่มเติมตามข้อ 2.1 

อน่ึง หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบ      
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศน้ี มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่ง  หรือข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องไม่ตรงตามเงื่อนไขหรอืไม่ครบถว้นตามประกาศรับสมัครคัดเลือก 
ฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับคัดเลือก จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็น
นักเรียนนายสิบต ารวจ หรือหากได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจ (นักเรียนนายสิบต ารวจ) ไป
แล้วจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยหน่วยต้นสังกัด 
 

 

ประกาศ   ณ   วนัที่      4     ธนัวาคม      พ.ศ. 2561 
 

           พลต ารวจโท     

  (มนตรี  สัมบุณณานนท์) 
                                                               ผูบ้ัญชาการต ารวจภูธรภาค 5/ 
          ประธานด าเนนิการคดัเลือก หนว่ยสอบ ต ารวจภูธรภาค 5 
 
 

 

 

  

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 



              
            ผนวก ก.                                     หน้า ๑ ใน 2 หน้า 

  
ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 5  ลงวนัที่       4    ธนัวาคม   ๒๕61 

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

การยื่นหลักฐานเอกสาร 

เอกสารฉบับจริงและหลักฐานต่างๆ ที่ผู้สอบผา่นข้อเขยีนและได้รับการประกาศรายชื่อให้เข้า
ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ต้องน ามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่  ดังน้ี 

๑.  ใบสมัคร  จ านวน 1 ฉบับ (สั่งพิมพ์จากระบบอินเตอร์เน็ตเมื่อเป็นผู้มีรายชื่อสอบ
ผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง) 

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 4 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 
เดือน เขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจ าตัวสอบ และ ล าดับที่สอบได้ด้านหลังรูปถ่ายทุกใบ 

3.  บัตรประจ าตัวสอบ 
4.  บัตรประจ าตัวประชาชน ที่ไม่หมดอาย ุพร้อมส าเนา จ านวน 6 ฉบับ 
5.  ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ทางราชการออก

ให้ พร้อมส าเนา   จ านวน 6 ฉบับ 
6.  ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้องมีข้อความ

ระบุการส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร                    
พร้อมส าเนา จ านวน 6 ฉบับ 

7.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมส าเนา จ านวน 6 ฉบับ และหาก
เป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่ส าเร็จก็ได้    จ านวน 6 
ฉบับ 

8.  หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง  พร้อมส าเนา จ านวน 5 ฉบับ   ดงันี ้
     8.๑  ทหารกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือส าคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุด

ประจ าตัวทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.๘ 
     8.๒  ทหารกองเกิน     ที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ 

ทหารให้ใช้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.๔๓) 
ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก (อายุยังไม่ถึง 20 ปี) ให้ใช้ใบส าคัญ (แบบ สด.๙) ส่วนผู้ที่ได้ใช้สิทธิ
ผ่อนผันแล้วหรืออยู่ระหวา่งการผ่อนผันเข้ารบัการตรวจเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหาร ไมร่ับสมัครสอบ 
            8.๓  ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
                       8.๓.๑ หนังสือส าคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจ าตัวทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๑ หรือ 

 8.๓.๒ หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้ส าเร็จการฝึกวิชา
ทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการและเลข
เครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ในหนังสือส าคัญนั้นแล้ว 

/ในกรณีหนังสือ... 
 



 
                  ผนวก ก.                               หน้า ๒ ใน 2 หน้า 

  

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 5  ลงวนัที่     4    ธนัวาคม    ๒๕61 

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

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

9.  หนังสือรับรอง ตามผนวก จ. ท้ายประกาศน้ี จ านวน ๑ ฉบับ (เข้าระบบอินเทอร์เน็ต
และสั่งพิมพ์แบบ) และส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับรอง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

10.  หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่นใบเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมส าเนา จ านวน 6 ฉบับ 
11.  กรณีผู้ที่ประวัติทางคดีอาญา เพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเอง และหากมีหลักฐาน 

ที่เกี่ยวข้องเช่น ค าพิพากษาในคดีในชั้นอื่น ๆ ให้น าส าเนาเอกสารมายื่นเพิ่มเติมด้วย จ านวน 3 ฉบับ 
12. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้าย

ประกาศรับสมัครหรอืผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี้)เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเอง จ านวน 1 ฉบับ 
หลักฐานตามข้อ 4 - 8 และ ข้อ 10 ต้องน าหลักฐานฉบับจริงไปแสดงให้ครบถ้วน

ทั้งน้ี ส าเนาหลักฐานทุกฉบับที่น ามายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า  “ส าเนาถูกต้อง”
และลงลายมือชื่อไว้ ส าหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ 

ส าหรับหลักฐานทุกฉบับทีผู่ส้มัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าทีถ่ือเป็นเอกสิทธิ  ของต ารวจภูธรภาค  
5 ที่จะด าเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร 
  ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่น าหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดหรือ
ยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  ก าหนดการยื่นหลักฐานเพ่ิมเติม จะประกาศพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
ข้อเขียน   และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ         และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วนในกรณี
ที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการ
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือผู้ได้รับคัดเลือกส ารอง แล้วแต่กรณี และหากมีกรณีน าเอกสารปลอมมา
แสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

--------------------------------- 
ตรวจแลว้ถูกต้อง 

     พลต ารวจตร ี        
 (นันทวิทย ์เทียมบญุธง) 

                                     ผู้บังคับการศนูย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
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1. การพิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจสอบประวัติ  ในวันที่ 6 – 7 และ 11 ธ.ค. 2561 โดยให้ไปรายงานตัว เพื่อ 
    เข้ารับการพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ ศพฐ.5 ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จว.ล าปาง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  
    โดยแยกตามล าดับ ดังนี้  (แผนที่ตั้ง ศพฐ.5 ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้) 
         วันที่ 6 ธ.ค. 2561  ภาคเช้า  08.00 – 12.00 น. สอบได้ล าดับที่     1 – 75  
    ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. สอบได้ล าดับที่   76 – 150  
         วันที่ 7  ธ.ค. 2561  ภาคเช้า  08.00 – 12.00 น. สอบได้ล าดับที่ 151 – 225 
    ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. สอบได้ล าดับที่ 226 – 300   
         วันที่ 11 ธ.ค. 2561  หลังการสอบว่ิง จนถึงเวลา 16.30 น. สอบได้ล าดับที่ 301 – 450 
           - ให้ผู้เข้าพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องเตรียมค่าธรรมเนียมและค่าตรวจแบบพิมพ์ลายนิ้วมือ จ านวน 
             100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 - เตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง และส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายส าเนาพร้อมรับรองส าเนา 
            ถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
           การแต่งกาย  สุภาพชน (งดเสื้อยืดและเสื้อโปโลที่ไม่มีปก กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ) 
2. การรายงานตัวและส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในวันที่ 10 ธ.ค.2561 เริ่มเรียกตัวตั้งแต่ เวลา 07.00 น. 
    เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้ 
         - เรียกตัวพร้อมกันทั้งหมด ณ ถนนหน้าอาคารเรียนรวม ด้านทิศเหนือ ศฝร.ภ.5 อ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง 
 ภาคเช้า  เวลา 07.00 – 12.00 น.  - ส่งเอกสารหลักฐาน ล าดับที่     1 – 230 
 ภาคบ่าย เวลา 12.00 – 17.00 น. - ส่งเอกสารหลักฐาน ล าดับที่ 231 – 450 
          สถานทีย่ื่นเอกสารหลักฐาน  ณ อาคารเรียนรวม  ศฝร.ภ.5 
           เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จะต้องย่ืนในวันส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในผนวก ก. 
           ท้ายประกาศนี้ 
 กรณีเป็นข้าราชการอยู่แล้ว ต้องลาออกจากราชการในสังกัดเดิม และต้องแนบหนังสือลาออกจาก 
          หน่วยงานเดิม ก่อนการบรรจุแต่งตั้งเป็น นสต. 
3. การทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย) ระเบียบและหลักเกณฑ์การ 
    ปฏิบัติเป็นไปตาม ผนวก ค. ท้ายประกาศนี้ 
    กลุ่มที่ 1 (วิ่ง 1, 000 เมตร, ว่ายน้ า 25 เมตร) 
    กลุ่มที่ 2 (ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร และวิ่ง ระยะทาง 50 เมตร) 
    ผู้สอบผ่านข้อเขียนทั้งหมด รายงานตัวเพ่ือเข้าทดสอบพลศึกษา (วิ่ง, ว่ายน้ า, ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ  
    และวิ่ง 50 เมตร)  ในวันที่ 11 – 12 ธ.ค. 2561  เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ตามก าหนดวัน เวลา ดังนี้ 
    กลุ่มที ่1  ต้องเข้าทดสอบและผ่านการทดสอบท้ัง 2 ประเภท จึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบในกลุ่มที่ 2 ได้ 

1)ว่ิง  วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เริ่มเรียกตัวตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป  ณ สนามกีฬา สถาบัน 
                 การพลศึกษาวิทยาเขตล าปาง (สนามกีฬากลางจังหวัดล าปาง) ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง  
                 จว.ล าปาง  ณ สนามกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง (สนามกีฬากลางจังหวัด 
                 ล าปาง) ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จว.ล าปาง 
                - เรียกรายงานตัว ตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล และจัดชุดเตรียมวิ่ง ณ อัฒจรรย์ด้านทิศตะวันตก 
                  (ด้านมีหลังคา)  

/ *ให้ผู้เข้าสอบ ... 
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                * ให้ผู้เข้าสอบ เตรียมกางเกงกีฬา เสื้อยืด รองเท้ากีฬา 
       * ผู้เข้าทดสอบวิ่ง “ผ่าน”  จึงจะมีสิทธิเข้าทดสอบว่ายน้ า 

2)ว่ายน้ า วันที่ 12 ธ.ค. 2561 เริ่มเรียกตัวตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬา สถาบัน 
                 การพลศึกษาวิทยาเขตล าปาง (สนามกีฬากลางจังหวัดล าปาง) ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง  
                 จว.ล าปาง  ณ สระว่ายน้ า สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง (สนามกีฬากลางจังหวัด 
                 ล าปาง) ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จว.ล าปาง 
                 - เรียกรายงานตัว ตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลและจัดชุดเตรียมลงสระ ณ สนามเทนนิสข้างสระว่ายน้ า 
                 * ให้ผู้เข้าสอบเตรียมชุดว่ายน้ าสากลทั่วไปเท่านั้น พร้อมค่าใช้บริการสระ คนละ 50.-บาท 
       * ผู้เข้าทดสอบว่ายน้ า “ผ่าน”  จึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบใน กลุ่มที่ 2 ได้ 
 
     กลุ่มที่ 2  ต้องเข้าทดสอบทั้ง 3 ประเภท และต้องผ่าน 2 ใน 3 ประเภท จึงจะเป็นผู้ผ่านการทดสอบ 

1) ยืนกระโดดไกล ไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร วันที่ 12 ธ.ค. 2561  หลังการทดสอบว่ายน้ า 
   เป็นต้นไป 

    ณ สนามเทนนิสตรงข้ามสระว่ายน้ า สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง  (สนามกีฬากลางจังหวัด 
    ล าปาง ) ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จว.ล าปาง 
             - เรียกรายงานตัว ตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล และจัดชุดเตรียมสอบภายในสนามเทนนิส 
             * ให้ผู้เข้าสอบเตรียมชุดกางเกงกีฬาขาสั้น เสื้อยืดคอกลม รองเท้าผ้าใบ 

2) ว่ิงเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร  วันที่ 12 ธ.ค. 2561  หลังการสอบยืนกระโดดไกล เป็นต้นไป 
    ณ ลู่วิ่งสนามกีฬา ด้านทิศตะวันออก ภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง (สนามกีฬากลาง 
              จังหวัดล าปาง) ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จว.ล าปาง 
              - เรียกรายงานตัว ตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล และจัดชุดเตรียมสอบบนอัฒจรรย์ด้านทิศตะวันออก 
              * ให้ผู้เข้าสอบเตรียมชุดกางเกงกีฬาขาสั้น เสื้อยืดคอกลม รองเท้าผ้าใบ 

3) ว่ิง ระยะทาง 50 เมตร  วันที่ 12 ธ.ค. 2561  หลังการทดสอบวิ่งเก็บของ เป็นต้นไป 
    ณ ลู่วิ่งสนามกีฬา ด้านทิศตะวันตก ภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง (สนามกีฬากลาง 
              จังหวัดล าปาง)  ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จว.ล าปาง 
              - เรียกรายงานตัว ตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล และจัดชุดเตรียมสอบ ณ อัฒจรรย์ด้านทิศตะวันตก 
              * ให้ผู้เข้าสอบเตรียมชุดกางเกงกีฬาขาสั้น เสื้อยืดคอกลม รองเท้าผ้าใบ 
    การทดสอบทั้ง 2 กลุ่ม ให้ผู้สมัครสอบ ปฏิบัติตามระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ผนวก ง. 
    ท้ายประกาศนี้ 
3. การตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการ 
    ผู้สอบผ่านขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายท้ังหมด รายงานตัวเพ่ือตรวจร่างกายทาง
ห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 13 ธ.ค. 2561  ตั้งเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป 
    - เรียกตัวตามล าดับที่ก าหนด ณ ถนนหน้าอาคารเรียนรวมด้านทิศตะวันออกเพ่ือเข้าประจ า ณ ห้องตรวจ
ร่างกาย ภายในอาคารเรียนรวม ชั้น 2  เพ่ือรอจัดชุดเข้ารับการตรวจร่างกาย 

/ การแต่งกาย ... 
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    การแต่งกาย สุภาพชน (งดเสื้อยืดและเสื้อโปโลที่ไม่มีปก กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ) 
รายละเอียดการตรวจร่างกาย 
    อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.5  ตรวจทางห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ของ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จว.ล าปาง 
ซึ่งต้องท าการตรวจ ตามที่โรงพยาบาลต ารวจก าหนด ดังนี้ 
    * ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)     * ตรวจไวรัส (HIV)    *ตรวจเชื้อซิฟิลิส(VDRL)   
    * ตรวจปัสสาวะทั่วไป(Urine Examination)  * ตรวจอุจจาระ (Stool Examination) 
    * เอ็กซเรย์ปอด (Chest X-Ray)      * ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดชนิดอนุพันธ์ของยาบ้า (Urine   
      Amphetamine)  พร้อมทั้งส่งตลับทีใ่ส่อุจจาระซึ่งเก็บมาจากบ้านไม่เกิน 24 ชม.  
   และ ผู้สมัครต้องเตรียมเงินค่าตรวจ คนละ 880.- บาท (แปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
     * กรณีที่ผู้สมัครสอบพบว่าผลตรวจเป็นบวก (Positive) ตามความเห็นของผู้ตรวจ และจะต้อง
ด าเนินการตรวจซ้ า ผู้สมัครจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจซ้ าเอง 
  การแต่งกาย สุภาพชน (งดเสื้อยืดและเสื้อโปโลที่ไม่มีปก กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ)ห้ามใส่เสื้อที่มี 
                  กระดุมเป็นโลหะ และห้ามน าสิ่งของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด ติดตัวมาเข้ารับการตรวจ 
                  ร่างกาย 
4. การตรวจร่างกายของคณะแพทย์ รพ.ตร. ในวันที่ 25 ธ.ค. 2561   รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 น.  
                เป็นต้นไป     ผูส้อบผ่านขั้นตอนที่ผ่านมารายงานตัว เข้ารับการตรวจร่างกายจากคณะแพทย์ 
                โรงพยาบาลต ารวจ ในวันที่ 13 ธ.ค.  2561  เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป   เริ่มเรียกตัว เวลา 
                07.00 น. เป็นต้นไป 
    สถานที่รายงานตัว เรียกตัวให้พร้อมกันทั้งหมด ณ ถนนหน้าอาคารเรียนรวมด้านทิศเหนือ เพ่ือรวมพลใน  
                   การจัดชุด เข้ารับการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ณ อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.5 
    สถานที่ตรวจ ห้องตรวจร่างกาย ภายในอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.5 เข้ารับการตรวจร่างกาย และวิเคราะห์ 
                   ผลการตรวจรา่งกายจากห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561  โดยคณะแพทย์ 
             ภาคเช้า  เวลา 07.00 – 12.00 น.  - ตรวจร่างกาย   ล าดับที่     1 – 270 
       - ทดสอบสุขภาพจิต ล าดับที่ 271 – 450 
       ภาคบ่าย เวลา 12.00 – 17.00 น. - ตรวจร่างกาย  ล าดับที่ 271 – 450 
       - ทดสอบสุขภาพจิต ล าดับที่     1 – 270 
    การแต่งกาย  สุภาพชน (งดเสื้อยืดและเสื้อโปโลที่ไม่มีปก กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ)ห้ามใส่เสื้อที่มี 
                     กระดุมเป็นโลหะและห้ามน าสิ่งของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด ติดตัวมาเข้ารับการตรวจ 
                     ร่างกาย 
    การตรวจร่างกาย ตามข้อ 3. และข้อ 4. ให้ผู้สมัครสอบ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการทดสอบภาค 
          ความเหมาะสมกับต าแหน่งในการตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการ, การตรวจร่างกายและทดสอบ 
          สุขภาพจิตตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้ 

 
 

/ 5. การสอบสัมภาษณ์  ... 
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5. การสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 26 ธ.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
    สถานทีจ่ัดชุดสอบสัมภาษณ์ ห้องสอบสัมภาษณ์ ภายในอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.5  เริ่มเรียกตัว  
                                        เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยเริ่มสอบตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ดังนี้ 
    สถานที่สอบสัมภาษณ์  -จัดชุดสัมภาษณ์ จ านวน 4 ชดุ ณ บริเวณห้องจัดชุด ภายในอาคารเรียนรวม  
                                   ศฝร.ภ.5 
    เวลา 07.00 น.  - เรียกตัว ณ ถนนหน้าอาคารเรียนรวมด้านทิศเหนือ แล้วเข้าไปจัดชุดเข้าสอบ ณ  
                           ภายในอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.5  เพื่อรอการสอบสัมภาษณ์  
    เวลา 08.30 น. – เริ่มการสอบสัมภาษณ์ คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 4 ชุด 
                           โดยผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ที่เป็นหัวหน้าชุดแรก จะต้องจับฉลากชุดที่จะสอบว่าจะต้องสอบ 
                           กับคณะกรรมการสัมภาษณ์ชุดใด โดยจะแบ่งผู้สมัครสอบออกเป็น 4 กลุ่ม จับฉลากได้ 
                           กลุ่มใด  ให้เข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ชุดนั้น 
    การแต่งกาย  สุภาพชน (งดเสื้อยืดและเสื้อโปโลที่ไม่มีปก กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ) 
    การแต่งกาย ขณะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ -สวมกางเกงกีฬาขาสั้น ไม่สวมเสื้อ 
    การสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครสอบ ปฏิบัติตามระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและความ 
                            เหมาะสมกับต าแหน่ง  ผนวก ง. ท้ายประกาศนี้ 
หมายเหตุ  1. ในการสอบทุกขั้นตอน ผู้เข้าสอบต้องเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ 
                  และบัตรประจ าตัวประจ าตัวสอบมาด้วยทุกครั้ง (อย่าลืมเด็ดขาด) 
     2. การแต่งกาย ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และเตรียมเสื้อผ้า  ในการเข้าสอบ 
                  แต่ละข้ันตอนให้พร้อม 
              3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจและด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
                  3.1 ค่าตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 880.- บาท (แปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
                  3.2 ค่าตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต จ านวน 550.-บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                  3.3 ค่าธรรมเนียมและค่าตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ จ านวน 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาท 
                        ถ้วน) 
         3.4 ค่าธรรมเนียมบริการสระว่ายน้ า จ านวน 50.- บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) 
     4. การแต่งกายอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่  ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบปกติกากีคอพับ ยกเว้น 
                  อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ บางหน้าที่ให้แต่งกายตามที่ระบุไว้ท้ายผนวก 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 

    พลต ารวจตรี          
(นันทวิทย์ เทียมบุญธง) 

ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๕ 
 

/ ผนวก ค. ... 
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ข้อปฏิบัติของผู้เขา้รับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ในการตรวจร่างกายทางหอ้งปฏิบัติการ, การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 
------------------- 

  1. ให้ผู้สมัครสอบเข้ารายงานตัวเพ่ือรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ตรวจร่างกายและ
ทดสอบสุขภาพจิต ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนดไว้ ผู้ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการตรวจตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่ก าหนด ถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ 
  2. ผู้สมัครสอบต้องช าระเงิน จ านวน 880.- บาท (แปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ในวันตรวจ
ร่างกายทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 13 ธ.ค. 2561  และต้องช าระเงิน จ านวน 550.-บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน)  ในวันตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต  วันที่ 25 ธ.ค. 2561  
  3. ก่อนถึงวันก าหนดตรวจร่างกายตามข้อ 2. หนึ่งอาทิตย์ ไม่ควรรับประทานเครื่องดื่มชูก าลัง 
รวมทั้งยาระงับประสาท แก้ไอ แก้หวัด แก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลการตรวจที่ผิดปกติได้ 
  4. ขณะเข้ารับการตรวจร่างกาย ให้ผู้สมัครสอบสวมเสื้อยืด และกางเกงขาสั้นให้เรียบร้อย ไม่
ควรน าสิ่งของที่มีค่าและเครื่องประดับทุกชนิดติดตัวเข้ามาในการตรวจทุกข้ันตอน 
  5. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง ญาติ หรือผู้ติดตามของผู้สมัคร เข้าไปยังสถานที่ตรวจร่างกายและ
ทดสอบสุขภาพจิต 
  6. ไม่อนุญาตให้น าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสถานที่ตรวจร่างกายและทดสอบ
สุขภาพจิต และไม่อนุญาตให้บันทึกภาพใด ๆ ในระหว่างการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ยกเว้น
คณะอนุกรรมการแพทย์ 
  7. ให้ผู้สมัครสอบทุกรายซึ่งต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย ศึกษาบัญชีโรคหรืออาการต้องห้าม
ของการเป็นข้าราชการต ารวจ ซึ่งอยู่ในผนวกแนบท้ายประกาศรับสมัครให้เข้าใจ 
  8. ผู้สมัครสอบรายใดมีใบรับรองแพทย์หรือประวัติการรักษา ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ได้ก าหนดให้
ตรวจร่างกาย ให้น าใบรับรองแพทย์หรือประวัติการรักษา มอบให้คณะแพทย์ในวันที่ได้ก าหนดให้ท าการตรวจ
ร่างกาย 
  9. ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการ, การตรวจร่างกายและ
ทดสอบสุขภาพจิตให้ครบทุกขั้นตอน 
  10. ผู้สมัครสอบซึ่งต้องเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต ให้เตรียมดินสอด าธรรมดา (HB) 
ยางลบ และ ปากกา มาในวันท าการสอบ 
  11.กรณีการอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกาย หลังจากการประกาศผล เฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านการ
ตรวจร่างกายนั้น เป็นอ านาจของคณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์โรงพยาบาลต ารวจ ว่าจะเรียกผู้สมัคร
สอบเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมหรือไม่ 
  12. การตรวจร่างกายโดยคณะอนุกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบและถูกต้องตามหลักวิชาการทางแพทย์ อย่าได้หลงเชื่อและยินยอมเสีย
ทรัพย์แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านให้ผ่านการตรวจร่างกายได้ 
  13. สิ่งท่ีต้องเตรียม ได้แก่บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ไม่หมดอายุ 
เท่านั้น 

/ ให้น าอุจจาระ … 
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ข้อปฏิบัติของผู้เขา้รับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, 
การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 

------------------- 
 
  ให้น าอุจจาระใส่ตลับที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่แล้ว (ให้เก็บอุจจาระขนาดประมาณ ปลาย
นิ้วก้อย) พร้อมติดป้ายเขียนชื่อ – ชื่อสกุล และล าดับที่สอบได้ให้ชัดเจน น ามาส่งในวันตรวจร่างกายทาง
ห้องปฏิบัติการ (13 ธ.ค. 2561)  
  โดยในวันตรวจร่างกาย ไม่ต้องงดอาหารและน้ าแต่อย่างใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

    พลต ารวจตรี           
(นันทวิทย์  เทียมบุญธง) 

ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๕ 
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---------------------------------- 
ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

1.  การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
     การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย แบ่งการทดสอบเป็น 2 กลุ่ม ตามประเภทต่างๆ  ดังนี้ 
  1.1  กลุ่มที่ 1 แบ่งประเภทการทดสอบ  ประกอบด้วย 
             (1)  วิ่ง  ระยะทาง 1,000 เมตร 
        ผู้ท าเวลาไม่เกิน 4 นาที 55 วินาที ถือว่า ผ่าน 
                       จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป 
  (2)  ว่ายน้ า  ระยะทาง  25  เมตร  
        ผู้ท าเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า ผ่าน  
                         จึงจะมสีิทธิเขา้สอบขั้นตอนตามข้อ 1.2 กลุ่มที ่2 ต่อไป 
          1.2  กลุ่มที่ 2 แบง่ประเภทการทดสอบ  ประกอบดว้ย 
  (1)  ยืนกระโดดไกล 
        ผู้ท าระยะได้ไม่น้อยกวา่ 180 เซนติเมตร ถือว่า ผา่น 
  (2)  วิ่งเก็บของ  ระยะทาง 10 เมตร  โดยการวิ่งไปเก็บของที่ระยะทาง 10 เมตร                 
จ านวน 2 รอบๆ ละ 1 ชิ้น 
                          ผู้ท าเวลาไม่เกนิ 13 วินาที  ถือวา่ ผ่าน 
                   (3)  วิ่ง  ระยะทาง 50 เมตร 
                          ผู้ท าเวลาไม่เกนิ 10 วินาที  ถือวา่ ผ่าน 
                            ตามข้อ 1.2 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเข้าทดสอบสมรรถภาพทั้ง 3 ประเภท
ตามที่ก าหนดในข้อ (1) – (3) โดยต้องเป็นผู้ทดสอบผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 ของประเภทการทดสอบ
และหากเข้าทดสอบไม่ครบทั้ง 3 ประเภท จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

2.  ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 

      2.1  ทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการวิ่ง ดังน้ี 
      2.1.๑  ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบ คู่กับ บัตร
ประจ าตัวประชาชน  โดยบัตรดงักล่าวนั้นตอ้งไม่หมดอายุและจะตอ้งอยู่ในสภาพที่สมบูรณช์ัดเจนทั้งรูปถ่ายและ
ตัวอักษร เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี  จะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ 

2.1.๒  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสื้อยดื กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา 
2.1.๓  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบ จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใด

ที่เป็นอาการ ท านองเดียวกันนี้กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเส้นทางหรือลัดเส้นทาง
ตามที่ก าหนดให้ทดสอบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
 2.1.๔  กรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายใดให้ความช่วยเหลือ เชน่ ผลัก พยุง ดัน หรือดึงแกผู่้
เข้าทดสอบด้วยกนั จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 

/2.1.5  ก าหนดระยะ… 
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    2.1.๕ ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ 1.  
1.1 (1) 
       2.2  การทดสอบสมรรถภาพรา่งกายในการวา่ยน้ า ดังน้ี 
                     2.2.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัว
ประชาชน โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพ    ที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและ
ตัวอักษร  เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี จะไม่
อนุญาตให้เข้าสอบ 
                        2.2.๒  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกายชดุว่ายน้ าสากล 
                          2.2.๓  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบรายใด จับลู่ เกาะลู่ สาวลู่ ว่าย
ข้ามลู่ หรือให้ผู้อื่นช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุงตัว ดันหรือดึง หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการ
ทดสอบในกรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายอื่นให้ความช่วยเหลือตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการ
ทดสอบเช่นเดียวกัน 
                           2.2.๔  กรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ า โยนทุ่นหรือห่วงยาง
หรือวัสดุอื่นให้แล้วผู้เข้าทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดที่เป็นอาการท านองเดียวกัน หรือมีการลงไป
ช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ า จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
                           2.2.๕  ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ 
1.  1.1 (2) 

       2.3 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ และ วิ่ง 50 เมตร
ดังน้ี 

              2.3.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าทดสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบ คู่
กับบัตรประจ าตัวประชาชน  โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุ            และจะต้องอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษรเพ่ือใช้แสดงคู่กัน  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์
ชัดเจนแล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

             2.3.2  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสื้อยดื กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา 
              2.3.3  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ต้องปฏิบัติตามที่คณะอนุกรรมการหรือ

เจ้าหน้าที่ก าหนดในทุกขั้นตอน และหากไม่เข้าทดสอบตามล าดับที่ก าหนดจะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการ
ทดสอบ 

 
/2.3.5 ก าหนดระยะ… 
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      2.3.4  กรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายใด จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใดที่เป็นอาการท านองเดียวกัน

นี้กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าทดสอบด้วยกัน หรือมีกรณีเปลี่ยนตัวกันเข้าทดสอบ
แทนกันจะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 

       2.3.5  ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบเป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ 1. 
1.2 (1) – (3) 

       2.3.6  ผู้เข้าทดสอบตามข้อ 2.3  จะต้องเข้าทดสอบให้ครบทั้ง 3 ประเภท หากเข้า
ทดสอบไม่ครบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

3. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 

3.1 ในวันตรวจร่างกายทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบ คู่กับ บัตรประจ าตัวประชาชน โดย

บัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพ่ือใช้

แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี  จะไม่อนุญาตให้เข้า

ตรวจร่างกาย 

           3.2  การแต่งกายเป็นไปตามที่ก าหนด รวมทั้งต้องเตรียมสิ่งของที่เกี่ยวข้องไปในวันตรวจ

ร่างกายตามที่ก าหนด 

 3.3 ในขั้นตอนการเขา้รับการตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต ห้ามน า โทรศัพท์มือถือ

หรือเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไปเด็ดขาด หากตรวจพบทางคณะกรรมการ

แพทย ์โรงพยาบาลต ารวจ จะพิจารณาตัดสิทธิในการเข้ารับตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต 

 3.4  ให้ไปเข้ารับการตรวจรา่งกายตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในประกาศรายชื่อผู้สอบ

ผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ประกาศผลสอบข้อเขียน) 

 3.5  กรณีที่เคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคในผนวก ก.และ ข. ท้าย

ประกาศต ารวจภูธรภาค 5 ฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 มาก่อนและหายเป็นปกติแล้ว ให้น าเอกสาร

หลักฐานประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติดังกล่าวมาก่อนวันเข้าตรวจร่างกาย

แล้วน ามายื่นในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพ่ือให้ผลการวินิจฉัยการตรวจโรคหรืออาการตามที่ก าหนด

เป็นไป โดยถูกต้องและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบ 

 
/4.  ระเบียบในการ… 
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  3.6  การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิตจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาล
ต ารวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่ก าหนดไว้ ถือว่าผ่าน  ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่ก าหนดไว้ ถือว่า
ไม่ผ่าน และผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด 
            3.7   การตรวจรา่งกาย ให้ผู้สมัครสอบ     ปฏิบัตติามข้อปฏิบตัิของผู้เข้ารับการทดสอบภาค 
ความเหมาะสมกับต าแหน่งในการตรวจรา่งกายทางหอ้งปฏิบัติการ,        การตรวจร่างกายและทดสอบ 
สุขภาพจิตตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี ้
4. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์ 

             4.1  ในวันสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบ คู่กับ บัตรประจ าตัวประชาชน

โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพ่ือ

ใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้า

สอบ 

             4.2  การแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายสุภาพ โดยให้สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว 

(ห้ามกางเกงยีนส์)  และสวมรองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น 

            4.3  ต้องมาเตรียมพร้อมในการเข้าสอบ ตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยเคร่งครัด 

              4.4  กรณีบัตรประจ าตัวประชาชน สูญหายให้รีบติดต่อ  กองอ านวยการการสอบสัมภาษณ์

ก่อนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง เพ่ือพิจารณาการให้สิทธิหรือตัดสิทธิในการเข้า

สอบสัมภาษณ์แล้วแต่กรณี 
     4.5 สอบสัมภาษณ์  จะเป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่ ที่จะแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานความสามารถ
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  ทัศนคติ  ความคิดริเริ่ม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสม
จึงจะถือว่า ผ่าน ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า  ไม่ผ่าน 
5. การตรวจสอบประวัติและความประพฤติ  
        5.1  การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และความเหมาะสมกับต าแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติ
ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการต ารวจถือว่า ผ่าน ผู้ ท่ี
คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และความเหมาะสมกับต าแหน่ง
เห็นว่ามีคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการต ารวจถือว่าไม่
ผ่าน 

/ 5.2 ส าหรับผู้ที่ม ี ... 
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5.2 ส าหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มี
ค าสั่งที่ 189/2558 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการต ารวจ      กรณีไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  

และคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก หรือคณะอนกุรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จะพิจารณา
จากข้อเท็จจริง และพฤติการณ์แห่งการกระท าความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอัน
ดีหรือไม่         รวมทั้งความน่ารังเกียจของสังคมและเกียรติของข้าราชการต ารวจ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี พ.ศ. 2557  โดยจะน าผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวนที่มีการ
ด าเนินคดีสิ้นสุดในชั้นพนักงานสอบสวนแล้ว หรือพนักงานอัยการที่มีค าสั่งไม่ฟ้องแล้ว หรือในชั้นศาลที่มีค า
พิพากษาถึงที่สุดแล้ว ในแต่ละคดีมาเป็นหลักการและข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือประกอบการพิจารณาแล้วแต่
กรณี  

ผู้ที่ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามที่ก าหนดจะได้คะแนน 10๐ 
คะแนน ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงจะได้ ๐ คะแนน 

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

 
 
 

 
 

 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
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หมายเหตุ  ๑.  ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการประจ าการ มียศตั้งแตร่้อยต ารวจเอก ร้อยเอก 
      เรือเอก เรืออากาศเอก ขึ้นไป ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ  
  ข้าราชการพลเรือนประเภททั่วไป ระดับช านาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการ 
     ระดับช านาญการขึ้นไป ประเภทอ านวยการหรือประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป 
  และต้องรับผิดชอบข้อความ ที่ตนรับรองนัน้ทุกประการ 
              ๒.  ที่อยูข่องผู้รบัรองที่สามารถติดต่อได้  บ้านเลขที่..............หมู่.........ถนน............................ 
                    ตรอก/ซอย............ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.................................... 
  จังหวดั..............................รหัสไปรษณีย์........................โทร............................................. 
 ๓.  ให้สัง่พิมพ์ในระบบอนิเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี ้และให้ผูร้ับรอง 

          เขียนด้วยลายมือของตนเอง 
 

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



 

ผนวก  ฉ. 
 
 
 

      แบบบันทึกข้อมูลบุคคล 

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

ข้อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า  
เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. ๒๕61 

 

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

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

เรียน  ผู้ด าเนนิการคดัเลือก 
ตามที่ ข้าพเจ้าได้ยื่นใบสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเปน็ขา้ราชการต ารวจ เพ่ือบรรจ ุ เปน็                

นักเรียนนายสิบต ารวจ     และข้าพเจ้าขอแจง้ข้อมูลประกอบใบสมคัรเพิ่มเติมเกี่ยวกบัใบสมัครคุณสมบัติ            
และพื้นฐานความรูข้องข้าพเจ้าเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ชือ่ตวั.......................................................นามสกุล.................................................... 
(หากเปลี่ยนชื่อหรอืนามสกลุ  ใหน้ าหลกัฐานมาประกอบ) 
       ชื่อ – สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................... 
  ๒.  ชือ่เล่น  ชื่อที่เคยใช้อยู่กอ่นเปลี่ยน (ถ้ามี)................................................................... 
  ๓.  สญัชาติปัจจุบนั...........................................สญัชาติเมื่อเกดิ........................................ 
ศาสนา................................................. 

๔.  สมัครสอบหลกัสูตร/ต าแหน่ง..................................................................................... 
  ๕.  หลักฐานทางทหาร...................................................................................................... 
  ๖.  ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่...............หมูท่ี่...............ถนน................................... 
ตรอก/ซอย......................................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต.................................. 
จังหวดั...................................โทรศัพท์................................................. 
      ภูมิล าเนาที่อาศัยในปัจจบุันเลขที่.............หมู่ที่..............ถนน...................................... 
ตรอก/ซอย....................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต............................... 
จังหวดั...................................โทรศัพท์........................................................................................................ 
หมายเหตุ  ๑.  ใหก้รอกขอ้ความให้ครบทุกช่อง  ในชอ่งทีป่ระสงค์ไม่กรอกข้อมลูใหข้ดีเครือ่งหมาย ( - ) 
     ๒.  ในช่องที่ถามวา่ เคยหรือไม่เคย  ใหก้รอกข้อความว่า “เคย” หรอื “ไม่เคย 
 
 
 
 

๑.  ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อมลู 
     ประกอบใบสมคัรด้วยลายมือ 
     ของตนเองและลงลายมือชื่อ         
     ตอ่หน้าเจ้าหน้าที่ 
๒. ก่อนยื่นข้อมลูใบสมคัรจะต้อง                

ตรวจสอบหลกัฐานตา่ง ๆ            
ให้ครบถ้วน และถกูต้อง 
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๗.  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมนี้       
รวม....................ฉบบั  คือ 

      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการของบิดามารดาและภรรยา 

      ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี) 

  ๘.  -  บิดา  (ผู้ให้ก าเนดิ) 
       ชื่อเต็ม.............................................ชื่อสกุล.......................................ยังมีชีวติอยู่/ถึงแกก่รรม 
ชื่อเดมิ (ถา้มี)  .................................................................อาชีพ.................................................................. 
ต าแหนง่...................................................สถานที่ท างาน............................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท์....................................... 
เชื้อชาติ...................................สัญชาติเมื่อเกดิ..................................สัญชาตปิัจจุบนั................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่…………………………..…………ผลคดี.................................................................. 
       -  มารดา  (ผู้ให้ก าเนดิ) 
       ชื่อเตม็.....................................ชื่อสกุล..................................ยังมีชวีิตอยู่/ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดมิ (ถา้มี)  ................................................................อาชีพ................................................................... 
ต าแหนง่....................................................สถานที่ท างาน............................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท์....................................... 
เชื้อชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกดิ..................................สัญชาตปิัจจุบนั................................ 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพ่งขอ้หา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องท่ี………………………………………ผลคดี................................................................. 
       -  ภรรยาหรือสาม ี
       ชื่อเตม็....................................ชื่อเดิม (ถ้าม)ี............................................................... 
ชื่อสกุลเดิม  ............................................................ชื่อสกุลปัจจุบนั........................................................... 
วัน  เดือน  ปีเกดิ..................................................ที่เกดิ.............................................................................. 
เชื้อชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกดิ..................................สัญชาตปิัจจุบนั................................ 
อาชีพ..................................................................ต าแหนง่...........................................................................
สถานที่ท างาน............................................................ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพ่งขอ้หา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องท่ี…………...…………………………ผลคดี................................................................. 
จังหวดัที่สมรส............................................................................................................................................. 
การสมรสครัง้ก่อนของผู้สมคัรและคู่สมรสอีกฝา่ย....................................................................................... 
หย่า  เลิกรา้ง............................................................................................................................................... 
 
 
 



 
-3- 

 

๙.  ประวตัิครอบครวัผู้สมคัรสอบ 
       -  พ่ีนอ้งรว่ม – มารดา 
       (๑)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ป ี
สัญชาต.ิ....................ที่อยู่ปจัจุบัน............................................................................................................... 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพ่งขอ้หา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องท่ี………………………………….……ผลคดี................................................................ 
       (๒)  ชื่อ...................................นามสกุล...........................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา.............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 
       (3)  ชื่อ...................................นามสกุล...........................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 
       (4)  ชื่อ...................................นามสกุล...........................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 
       (5)  ชื่อ...................................นามสกุล...........................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 
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       -  ญาต ิ (พ่ีน้องของบดิาและมารดา) 

       (1)  ชื่อ...................................นามสกุล...........................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 

       (๒)  ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 

       (3)  ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 

       (4)  ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 

       (5)  ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ป ี
สัญชาต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี................................................................ 
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๑๐.  บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่             
ผู้รับรอง  ญาติ  ผู้บังคับบญัชา หรือนายจ้าง) 
       (๑)  ชื่อ..................................นามสกุล...........................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง............................................................................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
       (๒)  ชื่อ.................................นามสกุล...........................เกี่ยวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง............................................................................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
       (๓)  ชื่อ.................................นามสกุล...........................เก่ียวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง............................................................................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
  ๑๑.  การศึกษา 
         (๑)  จบมัธยมศึกษาตอนตน้โรงเรียน....................................................................... 
เข้า...............................ออก.................................ผลการศึกษา………………………………………………………….. 

       (๒)  จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่าโรงเรียน................................................... 
เข้า..............................ออก..................................ผลการศึกษา………………………………………………………….. 

       (๓)  จบอาชวีะศกึษา  สถานศึกษา.......................................................................... 
เข้า..............................ออก..................................ผลการศึกษา………………………………………....………………. 

       (๔)  จบอุดมศึกษาหรอืเทียบเท่า  สถานศึกษา........................................................ 
เข้า.............................ออก...................................ผลการศึกษา………………….………………………………………. 

       (๕)  แขนงพิเศษอืน่ ๆ  ........................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๒.  ปัจจุบนัประกอบอาชพี....................................ต าแหน่ง........................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
ถนน.....................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต............................................. 
จังหวดั.....................................................โทรศัพท์...................................................................................... 
และได้รบัเงนิเดือน ..............................................................................................................................บาท   
ใครเปน็หวัหน้าหรือผู้บงัคับบัญชา............................................................................................................... 

๑๓.  ประกอบการงานอื่นๆ  ............................................................................................ 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
ถนน.................................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต................................................ 
จังหวดั..............................................โทรศัพท์.................................รายได ้(ถ้ามี)...................................... 
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๑๔.  ประวตัิการรบัราชการ หรือการท างานที่ผ่านมา (ถา้เคยรับราชการ หรอืท างาน
มาแลว้ หลายแห่ง  ใหร้ะบทุุกแหง่ตามล าดับก่อนหลัง) 
         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม.................................................................................... 
ชนิดของงาน........................................................เงนิเดอืน.......................................................................... 
วัน  เดือน  ปีที่เขา้รับราชการหรอืงานที่ท า................................................................................................. 
ชื่อผู้บังคบับญัชาหรือนายจา้ง...................................................................................................................... 
เหตุทีอ่อก.................................................................................................................................................... 
  ๑๕.  ความรู้พิเศษหรอืความสามารถพิเศษ....................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๖.  ถ้าท างานในส านักงานอื่นนอกจากงานราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระท า
ผิด ในทางงาน อย่างใดหรอืไม่...........................................................กีค่รั้ง................................................. 
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร.................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๗.  ถ้ารับราชการ เคยถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิัยตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ 
ข้าราชการหรือไม่............................กี่ครั้ง...........................เมื่อใด...........................................ถูกลงโทษ
หรือไม่อย่างไร............................................................................................................................................. 
  ๑๘.  เคยถูกกล่าวหาหรือถกูฟ้องว่ากระท าผิดอาญาหรอืไม่....................กีค่รั้ง................. 
เรื่องอะไร......................................................................เมื่อใด..................................................................... 
ถูกลงโทษหรอืไมอ่ย่างไร............................................................................................................................. 
(ถ้าหากได้รบัการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษหรือโทษอย่างอื่นรวมทั้งฐานละเมดิอ านาจศาล        
ก็ให้ระบุได้ดว้ย) 
  ๑๙.  เคยถูกศาลสัง่พิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติลม้ละลายหรอืไม่............................. 
เมื่อใด.......................................................................................................................................................... 
เหตุใดจึงไม่ตอ้งค าพิพากษาให้ล้มละลาย.................................................................................................... 
  ๒๐.  เคยต้องค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่.................................................................... 
เมื่อใด....................................................พ้นคดแีล้วหรือยงั............................................................................ 
ถ้าพ้นแลว้เมื่อใด............................................................................................................................................ 
  ๒๑.  เคยถูกฟ้องรอ้งในคดแีพ่งหรือไม่...................................กี่เรื่อง.................................. 
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด..................................................................... 
ศาลพิพากษาอย่างไร..................................................................................................................................... 
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๒๒.  เปน็หรือเคยเป็นหนี้สนิผู้ใดจนไดช้ื่อว่าเปน็ผู้มีหนีส้ินล้นพ้นตัวหรือไม่........................ 
...................................................................................................................................................................... 
  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยาเสพติดใหโ้ทษประเภทใดหรือไม่.................................................. 
ถ้าเคยประเภทใด.......................................................................................................................................... 
  ๒๔.  เปน็หรือเคยเป็นสมาชกิในองคก์ารหรือสมาคมหรอืสโมสรในอดตีบา้งหรือไม่
..................สถานท่ีตัง้.................................................................................................................................... 
ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรนัน้หรอืไม ่ เมือ่ใด  เพราะเหตุใด................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
  ๒๕.  เปน็หรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง  สมาชกิพรรคการเมือง หรือเจา้หน้าที่ 
ในพรรคการเมอืงใดหรือไม่...................................ชื่อพรรคการเมือง........................................................... 
สถานทีต่ั้ง.................................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่กล่าวข้างตน้นีเ้ป็นความจริงทุกประการและมี
คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมคัร 
 
 
      (ลงชื่อ)  ....................................................ผู้สมัคร 
                 (.................................................) 
 
 
 
 
 
ค าเตือน 
  ๑)  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจรงิ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในขอ้มูลประกอบใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง  ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี”             
ให้เขียนว่า “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ามใช้การ  “   -    ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบได้ หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูก
ด าเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด 
  ๒)  การปกปดิข้อเท็จจรงิจะถอืว่าเป็นผูข้าดคุณสมบตัิ ตาม พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาต ิพ.ศ.2547  
หรือ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการต ารวจ พ.ศ.๒๕๔๗  
แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 



 
ผู้สอบผ่านข้อเขียน โปรดทราบ 

ให้เตรียมถ่ายเอกสารต่าง ๆ ตามผนวกท้ายประกาศ ภ.5 ฉบับลงวันที่ 4 ธ.ค. 2561  ทุกอย่าง 
มาจากบ้านให้ครบถ้วน เนื่องจากไม่มีบริการถ่ายเอกสาร   ส าเนาเอกสารทุกแผ่นเขียนชื่อ–สกุล  
รหัสประจ าตัวสอบ และ ล าดับที่สอบได้ ไว้มุมบนด้านขวาของเอกสาร เฉพาะหลักฐานทางทหาร  

(สด.8, สด.43) ให้ด าเนินการตามรูปแบบในตัวอย่าง เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 10 ธ.ค. 2561 

ตัวอย่างการถ่ายส าเนาเอกสารหลักฐานทางทหาร
สด. 43  และ   สด.8

 
 
 
 
 

ต้องเห็นปี พ.ศ.ชัดเจนทั้ง 4 หลกั 



 
ตัวอย่างการถ่ายส าเนา สด. 8  ให้ทั้ง 3 ส่วน อยู่ในหน้าเดียวกัน  
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ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ

1 050100563 นาย บญุญฤทธ์ิ รังษี 98

2 050103283 นาย เทวญั ปินตาเครือ 98

3 050103498 นาย บญุพรรษา ใหมเ่ส็น 97

4 050103614 นาย ปพน ไชยถาวร 97

5 050101808 นาย พรพิทกัษ์ กองแก้ว 97

6 050102949 นาย พีระวฒัน์ ขาวงค์ 96

7 050103399 นาย เจียระไน จิตตนนูท์ 95

8 050100132 นาย จเด็จ โสภาพนัธ์ 95

9 050103201 นาย ณฐัดนยั อินทรจกัร 94

10 050102971 นาย ปฏภิทัร์ ผดัศกัดิ์ 94

11 050101040 นาย นิธิกร สารคํา 94

12 050102697 วา่ที่ร้อยตรี ณฐัยศ วรรณทะนะ 94

13 050103454 นาย กิตติวฒัน์ กันทะเขียว 93

14 050101193 นาย ชานน ตนุาโป่ง 93

15 050103118 นาย พนัไมล์ ตานุ 93

16 050100417 นาย กฤษดา พนัธ์แก่น 93

17 050103638 นาย ณฐันนท์ สวุิศาลทวีวฒัน์ 92

18 050100121 นาย ศกัดินนท์ พิทกัษ์เมธี 92

19 050101812 นาย ภริูนท์ ไชยวงศ์ 91

20 050101980 นาย พิชญะ อินทร์บวั 91

21 050100838 นาย พชัรพล ฟแูสง 91

22 050101695 นาย ณฐัวรรธน์ แก้วปาเฟือย 91

23 050102049 นาย ศรัณยู จินาวงศ์ 91

24 050103542 นาย อมรพนัธ์ บวัผนั 91

25 050100043 นาย ภาสกรณ์ เส็งเรียบ 91

26 050100564 นาย ภทัรดนยั บญุยวง 90

27 050100935 นาย ปฏภิาณ พานิช 90

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน่วยสอบ ต ารวจภูธรภาค 5

สาย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้ มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศกึษาตอนปลาย 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2561
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28 050101195 นาย นพพล ธงชยั 90

29 050101702 นาย สณัหวชั เวียงใจ 90

30 050101315 นาย กฤษชานนท์ คําแสน 90

31 050102489 นาย ชลกานต์ โต๊ะทองนพคณุ 90

32 050100578 นาย นายธนนัชยั ใจคลอ่งแคลว่ 89

33 050100301 นาย กฤตเมธ จอมเล็ก 89

34 050100664 นาย วิศรุต โนราช 89

35 050101321 นาย ณชัพล พรมต๊ะ 89

36 050100470 นาย เจษฎางค์ อําไพ 89

37 050100161 นาย วรโชติ ทพัวิโรจน์ 89

38 050103364 นาย เกียรตินิยม อินตาวงค์ 89

39 050102380 นาย ภาณพุงศ์ แตงลี่ 88

40 050101621 นาย นนท์ณภทัร ปัญญาทา 88

41 050101262 นาย วรนาถ กาญจะแสน 88

42 050102945 นาย ณฐัพงศ์ มีชํานาญ 88

43 050101441 นาย ภมีภทัร บญุนกั 87

44 050102045 นาย นตุิภมิู สิทธิแก้ว 87

45 050100164 นาย สรุพิชญ์ บญุนาวา 87

46 050100910 นาย ธนพล สขุก้อน 87

47 050103689 นาย กฤษฏพล พนัธ์เกษม 87

48 050100740 นาย กฤษกร ต๊ะปอ้ 87

49 050100262 นาย ชนกานต์ สมเพาะ 87

50 050103612 นาย เสกสรร โคดม 87

51 050102703 นาย พิชํตุม์ วฒิุเฟย 87

52 050101782 นาย ศรัณยู กันใหม่ 87

53 050100100 นาย ศิวกร เปีย้ปลกู 87

54 050101552 นาย สทุธิภทัร อภธินงั 87
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55 050102868 นาย ญาณวิทย์ วงค์ศร 87

56 050101561 นาย พสิษฐ์ สะระคํา 87

57 050101232 นาย ปิยะวฒัน์ ฝอยเงิน 86

58 050102089 นาย เจษฎากร ยานะเรือง 86

59 050101228 นาย ปนิทาน แสนนนัตา 86

60 050103457 นาย ณฐัวฒิุ ยืนยง 86

61 050100207 นาย ธนดล รัตนะ 86

62 050100441 นาย ปภาวิน ฉัตรแก้ว 86

63 050102773 นาย วฤทธ์ิ วงศ์หม่ืนรัตน์ 86

64 050100649 นาย สพุศิน บญุมาไชย 86

65 050102144 นาย ธีรพงศ์ ติ๊บพรม 86

66 050103471 นาย สาริน น้อยเปียง 86

67 050102527 นาย ณฐัพนธ์ จเูปาะ 86

68 050103604 นาย ธีรวฒิุ ทศัน์จนัทร์ 86

69 050100304 นาย ปภงักร ศิริวาท 86

70 050102981 นาย ยิ่งพนัธุ์ อาจวนั 86

71 050101244 นาย กิตติภฏั จินามา 86

72 050100097 นาย สกุลทอง สอนทอง 86

73 050102125 นาย เอกฉัตร กันนิกา 85

74 050101169 นาย ฉัตรณรงค์ สีโวย 85

75 050101864 นาย ณฐัธนนท์ สิทธิกุลวฒันา 85

76 050102705 นาย ธัชพล เปียงเจริญ 85

77 050103582 นาย บญุญฤทธ์ิ เชือ้อ้วน 85

78 050101094 นาย นิติศกัดิ์ ไชยภา 85

79 050103111 วา่ที่ร้อยตรี ณฐัวฒิุ พลเมฆ 85

80 050102348 นาย จตรุวฒัน์ อินทร์แก้ว 85

81 050101513 นาย ขวญัชยั สิงห์เพชร์ 85
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82 050100039 นาย กษิดิ์เดช จนัทร์นํา 85

83 050100857 วา่ที่ร้อยตรี นิติศาสตร์ ผ่องพนัธุ์ 85

84 050102288 นาย สหภพ ปานหมอก 85

85 050102063 นาย ฐิติกร กันทา 84

86 050101436 นาย อษัฎาวธุ จนัแปงเงิน 84

87 050101475 นาย จิรัฎฐ์ คําปา 84

88 050100499 นาย ณฏัฐ์วิกรณ์ ใจเมือง 84

89 050100538 นาย ศภุวิชญ์ ซาวบญุตนั 84

90 050102992 นาย ธนดล กรรณิกา 84

91 050101438 นาย กันตพฒัน์ พิชญเมธากวิน 84

92 050101299 นาย ณฐัพนัธุ์ จนัทร์มณี 84

93 050102440 นาย ภทัรกฤต เรือนอินทร์ 84

94 050100450 นาย อภวิฒัน์ วงค์ซาว 84

95 050101575 นาย กฤษดา ป่าคํา 84

96 050101664 นาย เอือ้องักูร ประเสริฐอํานวย 84

97 050100407 นาย ธรรมลกัษณ์ เสมอคํา 84

98 050100221 นาย รชต ศนูย์กลาง 84

99 050103535 นาย รัชพล ปวงเร่ิม 84

100 050102892 นาย ถิรวฒัน์ เตวิน 84

101 050101982 นาย สรุพศั โคคํา 83

102 050100044 นาย ราชนัย์ จนัตาวงค์ 83

103 050103231 นาย อนชุา วฒันลกัษณ์ 83

104 050101610 นาย พลวตั ปันต๊ะ 83

105 050101419 นาย อภเิชษฐ์ เอะอะ 83

106 050102183 นาย ธนภมิู ยอดหล้า 83

107 050103130 นาย ชาญวิทย์ สเุตนนั 83

108 050100101 นาย เจษฎาพร ปะเมทะ 83
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109 050100714 นาย นาซีม ประทานวงศ์สกุล 83

110 050100541 นาย ณฐัดนยั ไชยอกัษร 83

111 050103009 นาย อคิน มะหลีแก้ว 83

112 050103016 นาย ฤทธิกร ทองกูล 83

113 050101657 นาย พงศธร ราชตนั 83

114 050101470 นาย คณุานนต์ เดชชยั 83

115 050101172 นาย สกุฤษฏิ์ ไตรเดชาพงศ์ 83

116 050102854 นาย ธนพล นวลจนัทร์ 82

117 050102850 นาย ทนงศกัดิ์ สขุเกษม 82

118 050101338 นาย จีรชม สิริจรูญ 82

119 050102210 นาย รัฐธรรมนญู สมบตัิ 82

120 050101801 นาย ธนพล โชติกิตติ 82

121 050103613 นาย วิชญ์พงศ์ จนัทรปรางมาศ 82

122 050101298 นาย ธีรกานต์ ถาวลัย์ 82

123 050102115 นาย ปณศัการ พรมมาลา 82

124 050101665 นาย สรุศกัดิ์ ศรีผาย 82

125 050102935 นาย ปฏญิญา ปะละไฝ 82

126 050100985 นาย นที ปิงวงั 82

127 050100312 นาย ศรัณย์วิทย์ พิณพงษ์ 82

128 050101823 นาย นาย ศิริวฒัน์ กันธุระ 82

129 050100666 นาย ชิษณพุงศ์ ตาใจ 82

130 050101827 นาย นิคม กมลศิริภาส 82

131 050101580 นาย ชาญวิทย์ ไชยวงค์ 82

132 050102783 นาย ธนาธิป ดีกันทะ 82

133 050102137 นาย อภสิิทธ์ิ สมพงษ์อินทร์ 82

134 050101690 นาย จอมธรรม ทองคําฟู 81

135 050103643 นาย ฉัตรมงคล ศรีวิชยั 81



6

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน่วยสอบ ต ารวจภูธรภาค 5

สาย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้ มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศกึษาตอนปลาย 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2561

136 050102217 นาย ธนวฒัน์ วงค์คม 81

137 050100561 นาย ทนิกร วิจารณ์ 81

138 050100375 นาย สิทธา ตาปิน 81

139 050100684 นาย วราวธุ นานานิคม 81

140 050103483 นาย ศภุวฒัน์ สมสริุนทร์ 81

141 050102680 นาย นวพชัร ศรีพงษ์ 81

142 050101882 นาย สิทธิกร หงษ์คํา 81

143 050103430 นาย สหพฒัน์ ทอ่งเที่ยว 81

144 050102951 นาย ศภุชยั พวงประทมุ 81

145 050103444 นาย ธวชัชยั แก้วนนั 81

146 050101539 นาย วีระพงษ์ อินทยศ 81

147 050102344 นาย จิณณวตัร เขียวคํา 81

148 050100992 นาย คณุากร มณีชยั 81

149 050101458 นาย พลวฒัน์ โนอ้าย 81

150 050101828 นาย สหภาพ ใหมว่งศ์ 81

151 050101950 นาย ศิรทร วิเศษพจนกิจ 81

152 050100302 นาย เกียรติศกัดิ์ ตนักูล 81

153 050101887 นาย ประภาส ปันใจ 81

154 050102675 นาย สิรพนัธ์ จินดามงคล 81

155 050100996 นาย พิตรพิบลู อินทจกัร 81

156 050101772 นาย ธนาวฒิุ อตุมะ 81

157 050101424 นาย ชยตุม์ บญุเรือง 81

158 050103574 นาย จิรายุ ศรีวิราช 81

159 050101540 นาย ผณธร พทุธหาร 81

160 050100663 นาย คณิน ปงคําเฟย 81

161 050100734 นาย สรุวีร์ ศรีคํา 81

162 050101517 นาย ยทุธพิชยั ณ ลําปาง 81
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ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน่วยสอบ ต ารวจภูธรภาค 5

สาย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้ มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศกึษาตอนปลาย 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2561

163 050100884 นาย สรุเชษฐ์ หอมสดุ 81

164 050103239 นาย ทกัษิณ บวัเทศ 81

165 050100618 นาย เอกศิลป์ ต๊ะสทุา 81

166 050100213 นาย ธนวฒัน์ สายสดุใจ 80

167 050102114 นาย ปณิธิ หาญปอ้ 80

168 050100034 นาย ขชล หวอ่งประเสริฐ 80

169 050100367 นาย ณฐัพล คํากร 80

170 050100760 นาย ณฐัพงศ์ ใจยนต์ 80

171 050102921 นาย ภาณพุงศ์ สายต้อม 80

172 050100861 นาย สิทธินนท์ คําวรรณ 80

173 050102751 นาย ชลอ เอกกันทา 80

174 050100505 นาย ตรีนารายณ์ แปงฝัน้ 80

175 050101473 นาย วฒันา ยะป๋ิว 80

176 050101745 นาย ภานกุร โพธิ 80

177 050103318 นาย พรพิพชัร เมืองมา 80

178 050103616 นาย กฤตภาส ชินะข่าย 80

179 050101183 นาย อิทธิพล อ่อนเจริญ 80

180 050100971 นาย ทนิภทัร ศรีจนัทร์ 80

181 050102473 นาย ภริูณฐั พนัธ์งามเครือ 80

182 050100545 นาย พิทวสั กันนาแหน 80

183 050103300 นาย ทนิกร อินบวั 80

184 050102750 นาย พิชญ์ ตัง้วรธรรม 80

185 050103685 นาย ศภุฤกษ์ บงัคมเนตร 80

186 050100850 นาย เอกชยั เชือ้ดวงทพิย์ 80

187 050101479 นาย ดลชยั เบญจมาศ 80

188 050100700 นาย พลวิทย์ นวลจนัทร์จิต 80

189 050101333 นาย บญุฉัตร ทติา 80



8

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน่วยสอบ ต ารวจภูธรภาค 5

สาย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้ มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศกึษาตอนปลาย 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2561

190 050103025 นาย อเุทน เมืองมลู 80

191 050101393 นาย กมลนทัธ์ ไชยนา 80

192 050103373 นาย เศรษฐพงศ์ ก้อนใจ 80

193 050101792 นาย ธรรมนาถ เทยีบนํา้อ่าง 80

194 050101283 นาย พิษณุ บญุยงั 80

195 050102193 นาย นิรันดร พรมมา 80

196 050100819 นาย ยงยทุธ เก๋ียงคํา 80

197 050102338 นาย วรัญกาย ไชยากูล 80

198 050100288 นาย วิรุต พวงมาลา 79

199 050102867 นาย วิศวชิต หนัผกัแวน่ 79

200 050102995 นาย ชยัพนัธ์ มงคล 79

201 050102308 นาย ธีระยทุธ ยะคําแจ้ 79

202 050103608 นาย ธีรวฒัน์ จนัทร์แก้ว 79

203 050101551 นาย ณฐัดนยั ใจลา 79

204 050100151 นาย นที พรมมินทร์ 79

205 050101942 นาย ปริญญา พานเหล็ก 79

206 050101339 นาย อยัรัช บญุเรือง 79

207 050101173 นาย คณาวฒิุ พิศพนัธุ์ 79

208 050101891 นาย ยพุราช ภาระจํา 79

209 050100537 นาย ภริูนท์ ธรรมโม 79

210 050101997 นาย อษัฎากรณ์ คํางาม 79

211 050101290 นาย อรรถวฒิุ ร่มเย็น 79

212 050101637 นาย ชยพล พนัใจลือ 79

213 050102581 นาย ธนะ บวัคํา 79

214 050103067 นาย พงษ์สกร พนัธ์สเุทพ 79

215 050101025 นาย ภศูกัดิ์ กําจดั 79

216 050103305 นาย ไชยวฒัน์ แสนรัก 79
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ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน่วยสอบ ต ารวจภูธรภาค 5

สาย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้ มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศกึษาตอนปลาย 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2561

217 050103563 นาย ภษิูต พงษ์นนัติ 79

218 050102242 นาย วีระยทุธ อินต๊ะก๋อน 79

219 050101810 นาย นทัธกรณ์ เรือนแปง 79

220 050100418 นาย ธนนิตย์ ศศิฉาย 79

221 050101359 นาย นรภทัร รู้ทํานอง 79

222 050100528 นาย ปพน สนัทราย 79

223 050101317 นาย สถาปนิก แก้วเทศ 79

224 050101013 นาย วิโรจน์ ขวญัอยู่ถาวร 79

225 050100782 นาย จิรกิตติ์ อินทร์ชยั 79

226 050103684 นาย สทุศัน์ เผ่าตุ้ย 78

227 050103182 นาย ธนวฒัน์ อินทะวงศ์ 78

228 050100248 นาย ทวินนัท์ ปันจตุิ 78

229 050101092 นาย วิทวินท์ ชมุภศูรี 78

230 050101667 นาย นฐัพงศ์ ใจคํา 78

231 050102566 นาย พงษ์กฤษฏิ์ จิโน 78

232 050101467 นาย วชิรวิทย์ เสนาธรรม 78

233 050100853 นาย ณฐัดนยั นวลปิง 78

234 050101253 นาย วริศ วิลาศ 78

235 050100019 นาย วีรพงศ์ เสธา 78

236 050102100 นาย อภชิิต สวยัษร 78

237 050101530 นาย ปรมินทร์ ปิงวงั 78

238 050102662 นาย พีรภทัร รัชผล 78

239 050101651 นาย อนชุา กระแสสขุ 78

240 050102458 นาย ยทุธพิชยั แก้ววรรณะ 78

241 050100472 นาย พิทกัษ์ จนัทร์พงษ์ 78

242 050101524 นาย โกเมศ สนธิคณุ 78

243 050101447 นาย จิราวฒัน์ ใจซ่ือ 78
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ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน่วยสอบ ต ารวจภูธรภาค 5

สาย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้ มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศกึษาตอนปลาย 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2561

244 050102967 นาย สิริวฒัน์ อปุนนัท์ 78

245 050101688 นาย ศภุกิจ ปิงสแุสน 78

246 050103210 นาย อนพุงษ์ ประดน 78

247 050102752 นาย พลเดช ผึง้ป่า 78

248 050100415 นาย อโนชา สมาเกตุ 78

249 050100109 นาย ปริญญา แก้วจนัทร์หล้า 78

250 050101448 นาย อิศรา ก๋าแก่น 78

251 050103402 นาย ุุคณุากร ทะดวงศร 78

252 050101645 นาย ณฐัภทัร หํ่ากระโทก 78

253 050100140 นาย ศภุกิจ ศรีธนะ 78

254 050101104 นาย จิรศกัดิ์ สนัเมืองแดง 78

255 050103605 นาย พิทกัษ์ คําแสน 77

256 050103310 นาย พิพฒัน์พนัธ์ มียนัต์ 77

257 050101463 นาย วชัระ รู้เกณฑ์ 77

258 050101533 นาย ศฺริชยั เป็กทอง 77

259 050100377 นาย ภาณพุงศ์ ชยัอินทร์ 77

260 050103268 นาย จารุชา โรจนอดุมพร 77

261 050101443 นาย ณฐัพงษ์ ทกัษิณ 77

262 050100556 นาย ธรรมรงค์ ทองสขุเข้ม 77

263 050100582 นาย วีระพล สิริธัญชาติ 77

264 050100525 นาย ชชัวาลย์ จบัใจนาย 77

265 050101559 นาย ปรเมศวร์ ช่ําชอง 77

266 050103663 นาย วิศรุต สขุวนัมา 77

267 050102649 นาย ธัญภมิู ณ อบุล 77

268 050103048 นาย ธนวรรธน์ อรุณกาล 77

269 050103512 นาย พทัธพล คําบาล 77

270 050102864 นาย ชานนท์ ครุุธรรมานนท์ 77
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ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน่วยสอบ ต ารวจภูธรภาค 5

สาย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้ มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศกึษาตอนปลาย 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2561

271 050100776 นาย ปวีร์ ลีละโรจน์ 77

272 050100685 นาย กฤษณพล ยืนยงแสน 77

273 050101820 นาย ธวลักร ทําสะอาด 77

274 050102091 นาย รังสิกร กนกกันทราศยั 77

275 050100165 นาย เจษฎา คําภริะแปง 77

276 050101226 นาย ฐิติพนัธุ์ ดวงทพิย์ 77

277 050100126 นาย ณฐัพงษ์ มีบญุ 77

278 050100693 นาย เปรม ไพรพนาสวสัดิ์ 77

279 050102529 นาย คมกฤษณ์ โนราช 77

280 050101914 นาย สิทธิกร สามคัคี 77

281 050102173 นาย แปตุ วนาเกษมสขุ 77

282 050100970 นาย จกัรี จนัทา 77

283 050102446 นาย สิทธินนัท์ สวุรรณโณ 76

284 050102578 นาย คเณศ กาวิสุ 76

285 050102973 นาย นรินศกัดิ์ คําอ้าย 76

286 050101381 นาย อษัฎา ก๋าเเก่น 76

287 050100226 นาย ปวิณทร ศรีบาง 76

288 050100831 นาย ภาณพุงศ์ พริบไหว 76

289 050101715 นาย อิทธินนท์ ใสสขุสอาด 76

290 050102753 นาย พีรพล พลยงค์ 76

291 050102982 นาย พงศ์จกัรี ศขุสวสัดิ ณ อยธุยา 76

292 050100169 นาย อคัรเดช ทองชยั 76

293 050100730 นาย จารุวิชช์ ธีระวรรธนะสิริ 76

294 050100465 นาย บณุยกร อินทะรังษี 76

295 050101216 นาย ธนายทุธ สะอาด 76

296 050101554 นาย ธนากร ชมสวน 76

297 050101248 นาย โสฬส ศกัดี 76
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298 050100637 นาย พงศกร สทุะนวน 76

299 050103106 นาย ประภาวฒัน์ เทพจนัทร์ 76

300 050102958 นาย อภชิาติ จนัทะไทย์ 76

301 050102233 นาย พชรพล จนัทร์สกุปลัง่ 76

302 050100969 นาย ปรัชญา สิทธิชยัวงค์ 76

303 050102876 นาย ฉัตรกมล เหลี่ยมพนัธุ์ 76

304 050100795 นาย จีรพฒัน์ สียะกาศ 76

305 050102321 นาย จกัรพนธ์ พรมมินทร์ 76

306 050101222 นาย พชัรพล เปาปอ้ 76

307 050101998 นาย ธนาวิน เขียวจุ่ม 76

308 050102138 นาย อภชิยั ตระกูลขยนั 76

309 050101729 นาย สทุธิพงษ์ ฉลาด 76

310 050103273 นาย จีรพงศ์ พทุธิสขุ 75

311 050101111 นาย พลวฒัน์ จอมรัตน์ 75

312 050102645 นาย จตพุล เลาดี 75

313 050100471 นาย ฤทธิเกียรติ ไทยยนัโต 75

314 050101941 นาย ภมิูชาย เอกมนสิการ 75

315 050103660 นาย เจษฎา สริุยา 75

316 050101642 นาย กฤษดา แปลกหน้า 75

317 050102830 นาย อาทติย์ นาคสวุรรณ 75

318 050101121 นาย ธนากร สินธุบญุ 75

319 050101881 นาย ประณพ ตรีประดบัดาว 75

320 050102320 นาย ภริูพฒัน์ รองทอง 75

321 050102866 นาย ธนกร เอมมณีรัตน์ 75

322 050103387 นาย นเรนทร์ฤทธ์ิ ภสูีดิน 75

323 050100294 นาย สทุธิพงษ์ มาผาบ 75

324 050102665 นาย กวิน ใจนาแก้ว 75
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325 050101713 นาย อศัวเทพ งอกขึน้ 75

326 050102579 นาย พชัรพล กันตี 75

327 050101661 นาย สิรวิชญ์ ดวงผ่อง 75

328 050102873 นาย ธิติวฒิุ ใจใหม่ 75

329 050103081 นาย ธารินทร์ วงศ์ฝัน้ 75

330 050102358 นาย ธาดา ธนาวงษ์ 75

331 050103607 นาย ภานพุงษ์ บรีุ 75

332 050101439 นาย กิตติพงศ์ พรหมนนท์ 75

333 050101015 นาย ธีระวิทย์ แสงดอก 75

334 050100900 นาย ณฏัฐ์นนัทน์ โชติวงษ์ 75

335 050100162 นาย ศภุกิจ วงศ์ดวง 75

336 050101598 นาย พงศภคั จนัทร์เทพ 75

337 050100134 นาย ยศสวิน บญุหลอ่ 75

338 050101252 นาย ปรีดิยาธร ปงลงักา 75

339 050100260 นาย อธิวฒัน์ แย้มแฟง 75

340 050101826 นาย วรปรัชญ์ ตาลาน 75

341 050100331 นาย รัฐพล โสพรรณ์ 75

342 050101257 นาย ขจรเกียรติ อปุทะ 75

343 050103125 นาย ธนวฒัน์ สิงห์สนั่น 75

344 050101000 นาย ปริญญา ดอนลาว 75

345 050100579 นาย นําโชค ภู่ระย้า 74

346 050100152 นาย คมกริช ไตรเวียง 74

347 050103275 นาย วชัรพงษ์ มณีทอง 74

348 050100682 นาย ทศพล อุ่นใจจิน 74

349 050100814 นาย เจษฎา ศรีรักษา 74

350 050103407 นาย เนติภมิู พรหมวิชยั 74

351 050103579 นาย ชนะวงค์ วาระธนากร 74
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352 050100781 นาย ธนวฒัน์ คล้ายจินดา 74

353 050103110 นาย ธนวนัต์ จนัระสา 74

354 050103072 นาย วรโชติ ดวงคํา 74

355 050102291 นาย รัฐวรรณ มะโนสอน 74

356 050101746 นาย จกัรภพ ชยัชนะ 74

357 050102454 นาย ปรัชกิตย์ ทาหนดั 74

358 050100878 นาย นิติกร สมบตัิ 74

359 050101752 นาย พีรดนย์ จินนา 74

360 050101900 นาย ณฐัพนัธุ์ มโนชยั 74

361 050102361 นาย จิรพงศ์ ศรีชยัวงค์ 74

362 050100444 นาย อิทธิพทัธ์ กรรณิกา 74

363 050102162 นาย ป่ิน บํารุงรัตน์ 74

364 050101966 นาย สานิตย์ องัควนิช 74

365 050103062 นาย ธีรวฒิุ อ่ินศิริ 74

366 050101147 นาย สิทธิชยั แสนศรีชยั 74

367 050103596 นาย นฤดล เตชา 74

368 050101024 นาย อิศรา อรุณวรรณ 74

369 050103532 นาย ณฐัพล ขดัเรือง 74

370 050100659 นาย ภบูดินทร์ ชยัวิเสน 74

371 050102672 นาย สถาพร เรือนอุ่น 74

372 050101603 นาย ชาญชยั บรรดิ 74

373 050100777 นาย วรพจน์ แสงจนัทร์ 74

374 050101256 นาย เสถียรพงษ์ จนัทร์แก้ว 74

375 050102929 นาย พิธิวฒัน์ คําเมฆ 74

376 050103383 นาย ศกัดิ์ทวี วรรณศกัดิ์เจริญ 74

377 050101158 นาย ประภาวิน ตาแหวน 74

378 050103061 นาย ภมิูพิสิษฐ์ ฆะปัญญา 73
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379 050102628 นาย นทัธวฒิุ โสรินทร์ 73

380 050100430 นาย อดิศร วิริยะสกุลพนัธ์ 73

381 050101944 นาย กิจจ์ธนา จนัสนาท 73

382 050100258 นาย รัฐนนท์ ทาอวน 73

383 050102418 นาย นนทพทัธ์ ไชยชนะ 73

384 050101558 นาย ภพนิพิฐ สิงสิน 73

385 050103356 นาย ไกรวิน เปิน้จุ่ม 73

386 050102088 นาย ชายแดน จนัทรฤทธ์ิ 73

387 050100074 นาย รัชชานนท์ ธิจนัทร์ 73

388 050100588 นาย อดุมศกัดิ์ กาบนิ 73

389 050102652 นาย กิตติพศ ขตัติ 73

390 050103458 นาย ชนาทชิ พรหมแสน 73

391 050101863 นาย รวี แสงทวีป 73

392 050101096 นาย ภาณวุฒัน์ พิทกัษ์ 73

393 050102711 นาย พงศธร แสงเดช 73

394 050103540 นาย วีระชยั มลูเมือง 73

395 050103281 นาย สกุนต์ธี สมใจอ้าย 73

396 050102990 นาย นิรุทธ์ อนกุูล 73

397 050102236 นาย ธนากรณ์ ไหวพริบ 73

398 050102786 นาย กิตติกร ทองสวสัดิ์ 73

399 050103237 นาย เพ่ิมพนู แสนสขุ 73

400 050100771 นาย วรายทุธ จนัต๊ะคาด 73

401 050100098 นาย พิรุณ เมืองใจ 73

402 050100054 นาย เขมทศัน์ แก้วบญุเป็ง 73

403 050103105 นาย เพ่ิมพลู สธีุรวฒันกุล 73

404 050101805 นาย ฤทธิไกร คณุาแปง 73

405 050100739 นาย พีระพงษ์ ศรีเที่ยง 73
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406 050102299 นาย อนพุงษ์ ศรีเมืองเจริญ 73

407 050100701 นาย อกุฤษฎ์ ไฝเครือ 73

408 050101130 นาย วฒิุนนัท์ อินจา 73

409 050103211 นาย วฒันา ภมิาลยั 73

410 050103386 นาย ธิติวฒิุ อนจุร 73

411 050102278 นาย ธนาธิป สิทธินญู 73

412 050100959 นาย สิริราช โกเสนตอ 73

413 050102231 นาย สาทติย์ อินทรวิชยั 73

414 050101137 นาย ธนชยั คงปาน 73

415 050102968 นาย วีรพล มีฤทธ์ิเดช 73

416 050102277 นาย วรการ แสนแปง 73

417 050103286 นาย เกียรติขจร ดีวนั 73

418 050100779 นาย ดนสุรณ์ ถาบญุ 73

419 050102428 นาย เกียรติชยั ใจระวงั 73

420 050102900 นาย การัณย์ จารุเฉลิม 73

421 050103314 นาย ธีรโชติ ธงตัน๋ 73

422 050102275 นาย เอกนรินทร์ ใฝ่ฝากรัก 72

423 050103345 นาย พทุธิพงศ์ บญุศพัย์ 72

424 050102335 นาย ณฐันนัท์ ยาวิไชย 72

425 050103170 นาย ชนินทร์ณฐั ปันมลู 72

426 050102449 นาย ฤทธิชยั ชะนะ 72

427 050102055 นาย พิพฒัน์พงษ์ ฮ่อธิวงศ์ 72

428 050102632 นาย วรวิทย์ อปุาลี 72

429 050101689 นาย ประกฤษฏิ์ บวัย้อย 72

430 050101426 นาย ศตวรรษ เสาศิริ 72

431 050102283 นาย อรรถโชติ ปัญโญภาศ 72

432 050101793 นาย นพณฐั เนตรคํายวง 72
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433 050101620 นาย วฒิุนนัท์ ใจศรี 72

434 050103433 นาย สชุจัจ์ จินา 72

435 050103441 นาย อภนินัท์ อินทร์ประเสริฐ 72

436 050100944 นาย จกัรกฤษณ์ วงศ์ษา 72

437 050102368 นาย อนิวรรตน์ แก่นสวุรรณพงศา 72

438 050100774 นาย ศมน สวุรรณวงศ์ 72

439 050100825 นาย จําลอง วรรณา 72

440 050100069 นาย ภมิูภทัร งามสมบตัิ 72

441 050100335 นาย คณุธรรม อินต๊ะเสน 72

442 050102257 นาย ธนพล บริบรูณางกูล 72

443 050101345 นาย อาณตัิ อินทรวิจิตร 72

444 050103500 นาย ธนวฒัน์ เที่ยงตรง 72

445 050103669 นาย ธนพล จินดาคํา 72

446 050103194 นาย ภริูทตั กอนแสง 72

447 050101585 นาย ภานวุฒัน์ สงัหาร 72

448 050100879 นาย ธีรสิทธ์ิ จินะโสต 72

449 050100762 นาย ธีระพงษ์ ปัญญานา่น 72

450 050100514 นาย จารุกิตติ์ กันตา 72


