
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

ประกาศต ารวจภูธรภาค 6 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู ้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้า ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.2561 

………………………………………. 
ตามประกาศ ต ารวจภูธรภาค 6 ฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เร่ือง รับสมัคร     

และคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.๒๕61 จ านวน 300 อัตรา โดยได้มีประกาศ 
ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ประกาศรายช่ือผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่
สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบ/แถวสอบ รวมจ านวน 4,414 คน โดยก าหนดสอบข้อเขียน
ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ตามสถานที่ที่ก าหนด นั้น   

บัดนี ้ การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดได้เสร็จส้ินลงแล้ว ปรากฏดังนี้ 
๑. มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามจ านวน 

ที่ระบุในประกาศรับสมัคร ต ารวจภูธรภาค 6 ฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 รวมจ านวน 600 คน 
๒. ให้ผู้มีรายช่ือทุกคนตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้  ต้องถือปฏิบัติและด าเนินการ 

ตามที่ก าหนดในแต่ละขั้นตอน แยกเป็น 
๒.๑ การรายงานตัวยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม โดยให้น าเอกสารฉบับจริงและหลักฐาน

ต่างๆ ตามผนวก ก. ท้ายประกาศนี้ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ตามผนวก ข. 
ท้ายประกาศนี้ หากน าเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาแสดงไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะไม่รับรายงานตัว 
หรือกรณีไม่มารายงานตัวตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดให้มารายงานตัวและยื่นหลักฐานเอกสารดังกล่าว
จะถูกตัดสิทธิในการรับรายงานตัวและเข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

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

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

 
 
 

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

ทั้งนี้ส าหรับผู้ที่เข้าสอบคัดเลือกและได้ตรวจสอบผลคะแนนสอบแล้วปรากฏว่าไม่มี 
คะแนนสอบ โดยเป็นกรณีระบายรหัสชุดข้อสอบไม่ครบ/เกิน/ผิด (*C), (*D) และหากจะขอดูเอกสาร
กระดาษค าตอบของตนเองเฉพาะกรณีข้างต้นนี้ ให้ติดต่อตามหน่วยที่ท่านเลือกสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 เลขที่ 837 หมู่ 10 ต าบลนครสวรรค์ตก  อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
60000 ต้ังแต่วันที่ 4 - 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 ในวันเวลาราชการ 

อน่ึง หากปรากฏภายหลังว่าผู้ มีรายช่ือในบัญชีผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เ ข้าทดสอบ      
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศน้ี มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่ง  หรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือก 
ฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับคัดเลือก จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็น
นักเรียนนายสิบต ารวจ หรือหากได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจ (นักเรียนนายสิบต ารวจ)     
ไปแล้วจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยหน่วยต้นสังกัด 
 

ประกาศ     ณ     วันที่             ธันวาคม  พ.ศ.2561 

 

 พลต ารวจโท 

               (สุธีร์  เนรกัณฐี)                  
          ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 6 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ผนวก ก. 

 หน้า ๑ ใน 3 หน้า 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ฉบับลงวันที่   4   ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

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

การยื่นหลักฐานเอกสาร 

เอกสารฉบับจริงและหลักฐานต่างๆ ที่ ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและ                  

ให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (รอบสอง) ต้องน ามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่  ดังน้ี 

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

2.  ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ทางราชการออกให้

พร้อมส าเนา  จ านวน ๓ ฉบับ   

3.  ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้องมีข้อความ

ระบุการส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร 

พร้อมส าเนา  จ านวน ๓ ฉบับ 

4.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมส าเนา  จ านวน ๓ ฉบับ และหาก

เป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่ส าเร็จก็ได้  จ านวน ๓ ฉบับ 

5.  หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล เป็นต้น พร้อมส าเนา  จ านวน ๓ ฉบับ 

6.  แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและส่ังพิมพ์แบบฟอร์มท้าย

ประกาศรับสมัคร) เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเอง ตามผนวก ฌ. ท้ายประกาศน้ี  จ านวน 1 ฉบับ 

7.  หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมส าเนา จ านวน ๓ ฉบับ  แยกเป็น 

7.๑  ทหารกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือส าคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุด

ประจ าตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.๘ 

7.๒  ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร             

ให้ใช้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด. ๔๓) 

ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก (อายุยังไม่ถึง 20 ปี ในปี พ.ศ. 2561 (นับปี พ.ศ.) หรือที่จะต้องเข้ารับ                 

การตรวจเลือกทางทหาร ในปี พ.ศ. 2563) ให้ใช้ใบส าคัญ (แบบ สด.๙)  ส่วนผู้ที่ครบเกณฑ์จะต้องเข้ารับ

การตรวจเลือกทางทหาร  ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 หรือผู้ที่ได้ใช้สิทธิผ่อนผันแล้ว หรืออยู่ระหว่าง

การผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร ไม่รับสมัครสอบ 

 

 

/7.๓  ผู้ส าเร็จ… 



 

ผนวก ก. 
 หน้า ๒ ใน 3 หน้า 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ฉบับลงวันที่   4   ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

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

7.๓  ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารช้ันปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่าง

ใดดังต่อไปนี้ 

1) หนังสือส าคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจ าตัวทหาร

กองหนุนประเภทที่ ๑ หรือ 

2) หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้ส าเร็จการฝึก         

วิชาทหาร ช้ันปีที่  ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการ             

และเลขเคร่ืองหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือส าคัญนั้นแล้ว 

ในกรณีหนังสือประจ าตัวแสดงวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีหลักฐานประทับ               

วันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการ และเลขเคร่ืองหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑               

ให้มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการน าปลดเป็นกองหนุน                    

ประเภทที่ ๑ เป็นผู้รับรองว่าอยู่ระหว่างด าเนินการน าปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่กัน 

8.  หนังสือรับรอง ตามผนวก ซ. ท้ายประกาศน้ี  จ านวน ๑ ฉบับ (ให้เข้าระบบ

อินเตอร์เน็ตและส่ังพิมพ์แบบฟอร์ม) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับรอง  จ านวน ๑ ฉบับ 

หลักฐานตามข้อ 1 – 5 และข้อ 7 (7.1 – 7.3) ต้องน าหลักฐานฉบับจริงไปแสดง           

ให้ครบถ้วน ทั้งน้ี ส าเนาหลักฐานทุกฉบับที่น ามายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า 

“ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือช่ือไว้ ส าหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่ 

จะไม่รับผิดชอบ   

ส าหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผู้สมัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่ ถือเป็นเอกสิทธิของ ต ารวจภูธรภาค 6  

ที่จะด าเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร 

  ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่น าหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดหรือ       

ยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

  ก าหนดการยื่นหลักฐานเพ่ิมเติม ตามที่ระบุข้างต้นในผนวกน้ี จะประกาศพร้อมกับ                    

การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

/ผู้สมัครสอบ… 



 

ผนวก ก. 
 หน้า 3 ใน 3 หน้า 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ฉบับลงวันที่   4   ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
               พล.ต.ต. 

(เบญจรงค์  รัตนบัวพา) 
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 



 
                             ผนวก ข. 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ฉบับลงวันที่   4   ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

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

1. ก าหนดการรายงานตัว , ส่งเอกสารการสมัคร , วัดขนาดร่างกาย 

รับรายงานตัวและการพิมพ์ลายน้ิวมือ          

วันที่ 7 - 9   ธ.ค. 2561 
ให้ผู้มีรายช่ือสอบผ่านข้อเขียน  แนบท้ายประกาศ ภ.6  ฉบับลงวันที่          
4 ธันวาคม พ.ศ.2561  มารายงานตัว ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ต้ังแต่เวลา 07.00 - 10.00 น. เท่าน้ัน 
หลั งจากรายงานตั วเสร็จ ส้ินแล้ ว ใ ห้ เดิ นทางไป พิมพ์ลาย น้ิวมื อ               
ณ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครสวรรค์ ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
นครสวรรค์ (ข้างกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์) โดยให้น า
เอกสารตามผนวก ก. มายื่นในวันรายงานตัว 

หมายเหตุ - การแต่งกาย   ชุดสุภาพ  สวมเส้ือเช้ิตแขนยาวสีอ่อน ,  กางเกงขายาว 
ผ้าปกติสีเข้ม , รองเท้าหนังหุ้มส้น 
- เตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน(เท่านั้น)      
และเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามผนวก ก. ท้ายประกาศนี้  
- ให้ผู้มารายงานตัว เตรียมเงิน จ านวน 100 บาท มาช าระค่าพิมพ์
ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ 
- วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค.2561 เวลา 07.00 – 10.00 น. ล าดับที่สอบได้    
ล าดับที่ 1 – 200 
- วันเสารท์ี่ 8 ธ.ค.2561 เวลา 07.00 – 10.00 น. ล าดับที่สอบได้    
ล าดับที่ 201 – 400 
- วันอาทิตยท์ี่ 9 ธ.ค.2561 เวลา 07.00 – 10.00 น. ล าดับที่สอบได้    
ล าดับที่ 401 – 600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /2. ทดสอบ… 

หน้า 1 ใน 4 หน้า 
 



 
ผนวก ข. 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ฉบับลงวันที่   4   ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

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

2. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย   
     -  วิ่ง  วันอังคารที่ 11 ธ.ค.2561 
          -  ว่ายน้ า วันพุธที่  12 ธ.ค.2561 

          -  ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของและการวิ่ง (ระยะสั้น) 
       วันพุธที่  12 ธ.ค.2561 
     ๒.1  สถานที่ว่ิง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ถนนพหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้าทดสอบความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง มารายงานตัวเพ่ือทดสอบวิ่ง  ในวันอังคาร         
ที่ 11 ธ.ค.2561  ในเวลา 07.00 – 10.00 น. เท่าน้ัน โดยจะเรียก
รายงานตัวในเวลา 07.00 น. และเร่ิมสอบเวลา 07.30 น. เป็นต้นไป  
จนเสร็จส้ิน 

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

จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้าทดสอบความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง  มารายงานตัวเพ่ือทดสอบว่ายน้ า ในวันพุธที่ 12 ธ.ค.2561  
ในเวลา 07.00 – 10.00 น. เท่าน้ัน โดยจะเรียกรายงานตัวในเวลา 
07.00 น. และเร่ิมสอบเวลา 07.30 น.  เป็นต้นไป จนเสร็จส้ิน  

   หมายเหตุ - การแต่งกาย  ผู้เข้าทดสอบสวมชุดว่ายน้ าสากลทั่วไป   
  - เตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน(เท่านั้น)  
  - ให้ผู้มารายงานตัวเตรียมเงิน มาช าระค่าสระว่ายน้ า  จ านวน   20   บาท    

 ๒.3  ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของและการวิ่ง (ระยะสั้น) อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์  ถนนพหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์        
จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้าทดสอบความเหมาะสม   
กับต าแหน่ง มารายงานตัวเพื่อทดสอบว่ิง ในวันพุธที่ 12 ธ.ค. 2561   
ในเวลา 13.00 - 16.00 น. โดยจะเรียกรายงานตัว  ในเวลา 13.00 น. 
และเร่ิมสอบเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  จนเสร็จส้ิน 

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

 
 
 
 

/3. ตรวจร่างกาย... 
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ผนวก ข. 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ฉบับลงวันที่   4   ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
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3. ตรวจร่างกาย (รอบแรก)  
      3.1  สถานที่ตรวจร่างกาย  (รอบแรก) กลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลส่ีแคว อ าเภอเมือง   

จังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์    
ก าหนดให้ผู้มีรายช่ือสอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลส่ีแคว ดังนี้ 
-  วันจันทร์ที่  17 ธ.ค.2561 รายงานตัวเ พ่ือเ ข้ารับการตรวจ          
เวลา 07.00 – 10.00 น. เท่าน้ัน ล าดับที่สอบได้ ล าดับที่ 1 – 300   
- วันอังคารที่  18 ธ.ค.2561 รายงานตัวเ พ่ือเข้ารับการตรวจ       
เวลา 07.00 – 10.00 น. เท่าน้ัน ล าดับที่สอบได้ ล าดับที่ 301 – 600   
  

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

4.  ก าหนดการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต) 
     4.1  สถานที่ตรวจร่างกาย (รอบสอง) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธ.ค. 2561 รายงานตัวเพ่ือเข้ารับ

การตรวจ เวลา 07.00 – 10.00 น. เท่า น้ัน อาคารเ รียนรวม         
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6  โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลต ารวจ   
ให้ผู้มีรายช่ือสอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย อาคารเรียนรวม     
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  

เวลาของการตรวจร่างกาย - วันพฤหัสบดีที่ 27 ธ.ค. 2561   
  เวลา 07.00 - 12.00 น. ล าดับที่สอบได้ล าดับที่  1 – 300  
  เวลา 12.00 - 17.00 น. ล าดับที่สอบได้ล าดับที่  301 - 600 
 
 
 
 

/ทดสอบ… 
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ผนวก ข. 
ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ฉบับลงวันที่   4   ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

---------------------------------- 
ทดสอบสุขภาพจิต - วันพฤหัสบดีที่ 27 ธ.ค. 2561    
 เวลา 07.00 - 12.00 น. ล าดับที่สอบได้ล าดับที่  301 -600  
 เวลา 12.00 - 17.00 น. ล าดับที่สอบได้ล าดับที่  1 - 300    

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

***ห้ามน าสิ่งของท่ีมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด ติดตัวมาในวันเข้ารับการตรวจร่างกาย 

       4.2 สถานที่สอบสัมภาษณ์  อาคารเรียนรวม  ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 
- วันอังคารที่ 25 ธ.ค.2561 เวลา 07.00 - 10.00 น. เท่าน้ัน ล าดับที่
สอบได ้ล าดับที่  1 – 300  
- วันพุธที่ 26 ธ.ค.2561 เวลา 07.00 - 10.00 น. เท่าน้ัน ล าดับที่
สอบได ้ล าดับที่  301 – 600   

    หมายเหตุ          - การแต่งกาย ชุดสุภาพ สวมเส้ือเช้ิตแขนยาว กางเกงขายาว (ห้ามกางเกง
 ยีนส์) และสวมรองเท้าหุ้มส้น  เป็นต้น 

- เตรียม บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน(เท่านั้น)  
------------------------------------ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
               พล.ต.ต. 

(เบญจรงค์  รัตนบัวพา) 
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 



 
 

ผนวก ค. 
ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ฉบับลงวันที่   4   ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

---------------------------------- 
แบบหนังสือรับรอง 

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

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

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

เขียนด้วยลายมือของตนเอง 
 

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



 
ผนวก ง. 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 6  ฉบับลงวันที่   4   ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
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แบบบันทึกข้อมูลบคุคล 

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

ข้อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า  
เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2560 

 

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

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

เรียน  ผู้ด าเนินการคัดเลือก 
ตามที่ ข้าพเจ้าได้ยื่นใบสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ เพื่อบรรจุ                  

เป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ และข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ
และพื้นฐานความรู้ของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

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

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

๑.  ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อมลู 
ประกอบใบสมคัรด้วยลายมือ 
     ของตนเองและลงลายมือชื่อ         
     ต่อหน้าเจ้าหน้าที ่
๒. ก่อนยื่นข้อมลูใบสมคัรจะต้อง  

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

        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการของบิดามารดาและภรรยา 

       ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 

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

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

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

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

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

       (5)  ช่ือ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง.................................................................................. ............... 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อายุ....................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................... ............................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................
(ถ้ามี)ถูกด าเนินคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี.................................................................. 
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๑๐.  บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่
ผู้รับรอง  ญาติ  ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง) 
       (๑)  ช่ือ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ............................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
       (๒)  ช่ือ.................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง............................................................................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
       (๓)  ช่ือ..................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง............................................................................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
  ๑๑.  การศึกษา      
         (๑)  จบมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน...................................................................... 
เข้า.............................ออก...................................ผลการศึกษา………………………………………………………….. 

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

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

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

       (๕)  แขนงพิเศษอื่น ๆ  ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
  ๑๒.  ปัจจุบันประกอบอาชีพ..................................ต าแหน่ง............................................. 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
ถนน.....................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด....................................................โทรศัพท์.......................................................... ............................. 
และได้รับเงินเดือน .......................................................................................................... ....................บาท   
ใครเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา............................................................................................................... 

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

 
ค าเตือน 

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

1. การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการว่ายน้ า  ดังน้ี 

 1.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน โดย
บัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน 
หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

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

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

4. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 
 4.1 ในวันตรวจร่างกาย ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัว

ประชาชน โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและ
ตัวอักษรเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ 

 4.2 การแต่งกายและการเตรียมส่ิงของที่เกี่ยวข้องในวันตรวจร่างกายให้เป็นไปตามที่
ก าหนด 

 4.3 ในขั้นตอนการเข้ารับการตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต ห้ามน า โทรศัพท์มือถือ       
หรือเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไปเด็ดขาด หากตรวจพบทางคณะกรรมการแพทย์ 
โรงพยาบาลต ารวจ จะพิจารณาตัดสิทธิในการเข้ารับตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต 
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 4.4 ให้ไปเข้ารับการตรวจร่างกายตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในประกาศรายช่ือ

ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ประกาศผลสอบข้อเขียน) 
4.5 กรณีที่เคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคในผนวก ก.และ ข. ท้ายประกาศ

รับสมัคร มาก่อนและหายเป็นปกติแล้ว ให้น าเอกสารหลักฐานประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่
หายเป็นปกติดังกล่าวมาก่อนวันเข้าตรวจร่างกาย แล้วน ามายื่นในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพื่อให้ผล
การวินิจฉัยการตรวจโรคหรืออาการตามที่ก าหนดเป็นไปโดยถูกต้อง และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของ
ผู้สมัครสอบ 

 

5. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์ 
 5.1 ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัว

ประชาชน  โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและ
ตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ 

 5.2 การแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายสุภาพ โดยให้สวมเส้ือเช้ิตแขนยาว กางเกงขายาว 
(ห้ามกางเกงยีนส์) และสวมรองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น 

 5.3 ต้องมาเตรียมพร้อมในการเข้าสอบ ตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยเคร่งครัด 
 

--------------------------------- 
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ตรวจแล้วถูกต้อง 
               พล.ต.ต. 

(เบญจรงค์  รัตนบัวพา) 
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 
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ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

1 060102486 นาย พงศ์พล ศรเลีย่มทอง 105

2 060101828 นาย อดุมการณ์ เหลอืงวชิชเจริญ 100

3 060100218 นาย ศวิกร ทองชาติ 96

4 060101856 นาย ชาคริต ชมภม่ิูง 94

5 060100510 นาย กษิดสิ อดุมสวุรรณ์ 93

6 060103221 นาย ฐิตริาช สอนทรัพย์ 93

7 060101677 นาย กิตตธิัช ทบัทมิ 92

8 060102084 นาย เอกชยั ทกุข์จาก 91

9 060103734 นาย สธิุวฒัน์ อินต๊ะวชิยั 91

10 060103290 นาย กีรติ ภิญโญสวสัดิส์กลุ 90

11 060100895 นาย สหรัฐ ริยะป่า 90

12 060100682 นาย พงศ์เพชร เรืองอยู่ 90

13 060102055 นาย ปภาวชิญ์ชนาพร จนัทร์ศร 89

14 060103489 นาย ณฐัพล สมีะโน 89

15 060100017 นาย ฐาปนิก งามดเีจริญ 89

16 060100571 นาย ศตนนัท์ ชากองมา 89

17 060100109 นาย กิตตศิกัดิ์ ทา่เจ็ง 89

18 060101890 นาย โยธิน ช่างการ 89

19 060101347 นาย ฉตัรมงคล ตนัตระกลู 89

20 060100648 นาย ศภุกานต์ นาวเิศษ 89

21 060100919 นาย แทนกาย มิคะมาศ 89

22 060102358 นาย พลกฤต ถมอินทร์ 88

23 060102317 นาย กนัตภณ บ ารุงกลุวฒัน์ 88

24 060101995 นาย มณฑลไชย สนุทรภคั 88

25 060102544 นาย กนัต์พงษ์ ไชยวรรณ์ 88

บญัชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1
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หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพหรือเทยีบเท่ำ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2561
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26 060100652 นาย อรรถพล มว่งปัด 88

27 060100909 นาย นนทกร ขนัตี 88

28 060102955 นาย ธ ารงค์ ด้วงสขุ 88

29 060104077 นาย ณฐักมล ปันวงศ์ 87

30 060101236 นาย ชลติ ยอดยิ่ง 87

31 060102133 นาย ชาคริต กามาพร 87

32 060101396 นาย ณฐัพล ลงุคะ 87

33 060100096 นาย สรรเพชญ พว่งพลอย 87

34 060100079 นาย นิพพิชฌน์ ภทัรวริิยะคณุ 87

35 060103912 นาย ศภุากร วรรณภพ 87

36 060103538 นาย วรภทัร มณีขตัย์ิ 86

37 060102052 นาย ธนธร อินแสง 86

38 060103871 นาย วนิยั จีนาวฒิุ 86

39 060103726 นาย ณฐัวฒิุ ดดัตนรัมย์ 86

40 060102912 นาย ณฐัพล น้อยหลอ่ง 86

41 060102382 นาย ฐิตพิงษ์ คงชาวนา 86

42 060104407 นาย พลภกัร์ กนัธะโน 86

43 060101351 นาย เลศิชาย ตัง้ฝาย 86

44 060101476 นาย อรรณพ สายหล้า 86

45 060100134 นาย สทิธิชยั จนัทนา 86

46 060101258 นาย ณฐัพงศ์ จนัดี 85

47 060102793 นาย ลทัธพล น่ิมเพ็ง 85

48 060103436 นาย ภริูภทัร พลูเขตร์กิจ 85

49 060103854 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ หบีประดู่ 85

50 060101590 นาย จกัรี เพ็ชรเอือง 85
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51 060102771 นาย จิตรดลิก ชเูพชร 85

52 060101833 นาย เมธพนธ์ ปัญญา 84

53 060103524 นาย วสษิฐ์ กิตตขิจร 84

54 060101136 นาย นฐัพล สยมุพร 84

55 060104079 นาย วชัรชยั สงัข์ปอ้ม 84

56 060102337 นาย จตพุร งอกงาม 84

57 060100131 นาย ธิตวิศนิ กลุคง 84

58 060101724 นาย รัตนพล แก้วบญุมา 84

59 060100890 นาย วทิวสั พลูพิพฒัน์ 84

60 060101193 นาย พร้อมพงศ์ ค าฝัน้ 84

61 060101999 นาย รามกิตติ ศริิมาตย์ 84

62 060100615 นาย ทศพล แซ่ดา่น 84

63 060103209 นาย พชรพล คปุตจิต 83

64 060103660 นาย ธีรภทัร สงิห์วี 83

65 060103446 นาย ศริายทุธ ใจดี 83

66 060103643 นาย ตนัตกิร สภุาพกลุ 83

67 060100189 นาย สหรัถ จีระวงั 83

68 060103707 นาย ธนภทัร ปอ้งปอ้ม 83

69 060102711 นาย เจษฎากร ยงกองมี 83

70 060100869 นาย พชัรพล ยายอด 83

71 060104382 นาย นิตศิาสตร์ วงษ์จนัทร์ 83

72 060100224 นาย ภทัรพล มหาวงษ์ 83

73 060103476 นาย พีรพล สงิห์ลอ 83

74 060103458 นาย ธีระวฒัน์ นาควงัไทร 83

75 060103131 นาย ธนกฤษ แซ่เฮ้ง 82
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76 060101453 นาย พีรทศัณ์ เปลีย่นปาน 82

77 060104320 นาย จีรวฒัน์ โพดี 82

78 060100405 นาย ธีรโชติ กระจ่างวงษ์ 82

79 060100454 นาย กมัพล จนัทร์แก้ว 82

80 060102423 นาย ศภุกิจ แก้วพินิจ 82

81 060101007 นาย ประวทิย์ แสงภพูาท 82

82 060104170 นาย จีราวฒัน์ รุ่งไทย 82

83 060101348 นาย ภควฒัน์ เพ็งปาน 82

84 060104015 นาย คณุาวฒิุ สขุนาค 82

85 060101527 นาย ธิติ เขียวเมือง 82

86 060103724 นาย โสพร ทาช้าง 82

87 060103277 นาย ฐิตวิตัร หงษ์สวุรรณ 82

88 060102593 นาย ศาสตร์วทิย์ อินจินดา 82

89 060102259 นาย วฒันากร นายวนิ 82

90 060103111 นาย มาณุ มีบงึพร้าว 81

91 060102195 นาย วชิญา คงยืน 81

92 060103321 นาย ร้อยแสน หอมสงิทอง 81

93 060101337 นาย สนัติ อรุณ 81

94 060100893 นาย พิธิวฒัน์ เครือค าอ้าย 81

95 060103435 นาย ภาณพุงศ์ คนเสง่ียม 81

96 060102645 นาย วนัชนะ แก้วคชสาร 81

97 060100393 นาย เอกภพ จิตตะ 81

98 060103356 นาย ราเชน ชมภศูรี 81

99 060103067 นาย วรปรัชญ์ คงเทศน์ 81

100 060104258 นาย ขวญัเกิด ทองค าพงษ์ 81
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101 060101336 นาย ปฏิภาณ มจุรินทร์ 81

102 060101510 นาย จิรวฒัน์ พยฆัคง 81

103 060100559 นาย วชัรินทร์ กสกิรรม 81

104 060100733 นาย นวมินทร์ วลิยัศร 81

105 060100784 นาย จิรายทุธ ตานี 81

106 060101809 นาย ปพน ดวงชยัยา 80

107 060101328 นาย เอกพล ตระกลูขนุพล 80

108 060101557 นาย ภทัระ ศรีพิพฒัน์พงศ์ 80

109 060104136 นาย อนชุยั แซ่เอีย้ 80

110 060100880 นาย ธีรพล อาจบวั 80

111 060101905 จ่าอากาศตรี ชชัชยั สวสัดิส์ขุ 80

112 060101964 นาย วชิชกุร วนัจ๋ิว 80

113 060100789 นาย กรวชิญ์ จนัทร์วบิลูย์ 80

114 060104238 นาย ธีรพล แก่งอินทร์ 80

115 060103394 นาย นิสติ ค าแปง 80

116 060102138 นาย บญุชู อ้นอิน 80

117 060100660 นาย สรยทุธ์ ใจคง 80

118 060101840 นาย ณฐัพงศ์ วนัจนัทร์ 80

119 060100547 นาย พิชยัยทุธ พรมมา 80

120 060101826 นาย ธนวฒัน์ ภิญโญพิมลพร 80

121 060103545 นาย วรากร บวัส าลี 80

122 060100725 นาย ปรัชญา ชาดง 80

123 060102466 นาย ศภุณฐั วฒิุพนัธ์ 80

124 060101263 นาย วลัลภ ด้วงทอง 80

125 060102696 นาย พีระพงษ์ พรมสวุรรณ์ 79
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126 060102562 นาย นนทวฒัน์ มนญูญา 79

127 060103193 นาย กฤษฎา ศรีรัตน์ 79

128 060101268 นาย วสนัต์ โพธ์ิเดชากลุ 79

129 060104056 นาย ชลติ กอสมัพนัธ์ 79

130 060101919 นาย ณฐัวฒิุ กล า่บ้านยาง 79

131 060103829 นาย คชา นรศรีหา 79

132 060104302 นาย บรูพา โสระฎา 79

133 060100127 นาย ทววีฒัน์ ละมลูน้อย 79

134 060100713 นาย ชาญณรงค์ วงค์ทา 79

135 060100830 นาย ชิโนรจน์ โพฐิตกิลุ 79

136 060103503 นาย คลองพล สนิมา 79

137 060104223 นาย ชชัวาล สขุสารี 79

138 060101728 นาย มนญู เชือ้ปัญญา 79

139 060104151 นาย ธนกร พลูผล 79

140 060104041 นาย ธนพล แก้วปา 79

141 060102069 นาย อภิสทิธ์ิ ค าเสน 79

142 060102017 นาย รัฐธรรมนญู พงษ์เสอื 79

143 060103272 นาย รุ่งเพชร ตนัเจริญ 79

144 060103659 นาย ภาณวุฒัน์ พรมพกุ 79

145 060103182 นาย วชัระ ลาน า้เทีย่ง 79

146 060102721 นาย รัตพล มาพนันะ 79

147 060104289 นาย ภริูยะ รอดวนิิจ 78

148 060102105 นาย อาจอ าพล ศรีค า 78

149 060102208 นาย จิตตณิณ์ ธรรมชยั 78

150 060101139 นาย ศภุชยั รักชู 78
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151 060103584 นาย ธรเทพ มาลา 78

152 060100818 นาย พงศธร โมลยัรักษ์ 78

153 060102016 นาย เกียรตยิศ อมัพชุ 78

154 060102772 นาย กิตตพิฒัน์ ทองดง 78

155 060102210 วา่ทีร้่อยตรี อมรินทร์ ไชยยนตร์ 78

156 060103619 นาย ณฐัพนัธ์ ใจประภา 78

157 060102579 นาย ภมิูเผา่ น้อยวนั 78

158 060100636 นาย ชยณฐั สงัข์เมือง 78

159 060103886 นาย จิรวชัร จงูาม 78

160 060103637 นาย ฤทธิเกียรติ สวุรรณประสทิธ์ิ 78

161 060102669 นาย ธนตัถ์ พิจอมบตุร 78

162 060100884 นาย ชวูสิ ทอ้ิาย 78

163 060103906 นาย ธีริศ ก๋าเขียว 78

164 060103807 นาย อนชิุต วงค์อามาตย์ 78

165 060101014 นาย รวโีรจน์ เดชะผล 78

166 060100330 นาย ธนกฤต อินต๊ะปาน 78

167 060103473 นาย พงศ์สวุฒัน์ เกียรตพีิรภทัร 78

168 060100263 นาย เอกลกัษณ์ บรรลอื 78

169 060102860 นาย วริชภรณ์ รุ่งเรือง 78

170 060101591 นาย กษิดศิ ปันตา่ 78

171 060102038 นาย ศวิกร สอดศรี 78

172 060101678 นาย รัตนชยั จทูอง 78

173 060100871 นาย นฐัวฒิุ อยูห่ลาย 78

174 060102294 นาย จกัรพนัธุ์ หล้าเฮือน 78

175 060100961 นาย ปริญญา กลัน่หวาน 78
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176 060101822 นาย รณกร ยายิรัมย์ 78

177 060103010 นาย ปองพล อไุรวร 78

178 060101858 นาย ณรัฐนนัล์ เกษตรชยัรัฐ 77

179 060102570 นาย จิราชยั ไชยค า 77

180 060101676 นาย กิตตพิงศ์ กนัชาติ 77

181 060103927 นาย กิตตพิงศ์ ศรีทรัพย์ 77

182 060103336 นาย จีรพชัร มณีพราย 77

183 060102761 นาย ศรัณย์ ชมุเมตตาพนัธ์ 77

184 060100331 นาย ณฐัพล มีแดนไผ่ 77

185 060100268 นาย อริยวรรตน์ กนัทะดง 77

186 060100225 นาย นราธิป เพ็ญเขตรกรณ์ 77

187 060100854 นาย ฉตัรฑฤทธ์ิ เทีย่งตรง 77

188 060100411 นาย วภิาส เข่ือนรัตน์ 77

189 060101968 นาย รัชนาท จกัรบนั 77

190 060103475 วา่ที ่ร.ต. วรีะชยั หอมหวาน 77

191 060102242 นาย คเณศวร นชุธ ารงชยั 77

192 060101301 นาย นนัทโพธ์ิเดช นาอดุม 77

193 060102624 นาย ราชนั แก้วตา 77

194 060101352 นาย จตรุณต์ พวงทอง 77

195 060100019 นาย สาธร โปร่งเกษม 77

196 060104239 นาย วฒิุชยั สขุเอม 77

197 060103355 นาย นราธิป คงนิสยั 77

198 060101984 นาย นิตพิงษ์ สริิวงษ์ 77

199 060100490 นาย ศตพร ชากองมา 77

200 060100296 นาย ณฐัพล คุ้มสขุ 77
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201 060100363 นาย วชิญะ เกียรตวิฒิุอมร 77

202 060102350 นาย สาทศิ อ่อนน้อม 77

203 060102049 นาย ศรันย์ ใจวงศ์ 77

204 060101395 นาย รชต สงัข์ทพิย์ 77

205 060103422 นาย คฑาวธุ สนิทชาติ 77

206 060102257 นาย ภทัร รัตนพิพฒัน์ 77

207 060100137 นาย วชัรพล สร้อยสวุรรณ 77

208 060104410 นาย วศิษิฐ แสงโสด 77

209 060101971 วา่ทีร้่อยตรี อจลวชิญ์ เลศิรัตนวณิช 77

210 060101998 นาย อนวุฒัน์ แสนใส 77

211 060101478 นาย ชยณฐั ช่างปรุง 76

212 060102323 นาย ทกัษิณ ทบัเกษฒ 76

213 060102306 นาย สทุนิ ผิวผอ่ง 76

214 060100432 นาย นนัทพิฒัน์ อปูพนม 76

215 060100409 วา่ที ่ร.ต. เกรียงไกร จอมปวง 76

216 060100800 นาย กรกฏ วนัเย็น 76

217 060104398 นาย เทอดพร ใจสม 76

218 060103836 นาย ภริูนทร์ ช่างสนัเทยีะ 76

219 060100271 นาย วงศกร โลหะเวช 76

220 060102103 นาย สรุศกัดิ์ ทาแลบ 76

221 060101271 นาย ภทัรพงศ์ อินทรทศัน์ 76

222 060101112 นาย ืืกนัต์ดนยั ค าหาบ 76

223 060103365 นาย บณัฑิต ดสีขุ 76

224 060102993 นาย พิษณวุฒัน์ ชุ่มเชย 76

225 060102920 นาย ณฐัพงษ์ เดชะผล 76
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226 060101798 นาย ศภุากร อยูมี่คง 76

227 060101440 นาย ธีระ ศรีลาจนัทร์ 76

228 060104252 นาย สริิชยั เกิดมี 76

229 060103944 นาย ณฐัพล ยี่โถ 76

230 060100952 นาย วรพล พนัธุ์พืช 76

231 060100014 นาย ภวศิ บริุนทร์รัตน์ 76

232 060100543 นาย เนตพิงษ์ พนัธุลี 76

233 060101640 นาย ศภุสนิ อุ่นเจริญ 76

234 060103302 นาย จกัรกฤษณ์ ค าประกอบ 76

235 060100996 นาย วสนัต์ ศรีวชิยันวน 76

236 060102867 นาย ศราวธุ ศรีสงัข์ 76

237 060104023 นาย ประทปี แก้วกระจ่าง 76

238 060102200 นาย พิทกัษ์ เขียวแก้ว 75

239 060103199 นาย ศภุกิจ บวับาน 75

240 060100355 นาย จิรายทุธ สมบญุใจ 75

241 060101831 นาย ศศศิ เกสทอง 75

242 060103030 นาย วฒันา จ าปา 75

243 060101423 นาย ชยัทตั เพ็ญธัญการ 75

244 060100475 นาย ภเูบศร์ เพ็ชรมาก 75

245 060101595 นาย เอกวชิญ์ ชยัภทัรวทิย์ 75

246 060100866 นาย นพดล บญุก าเนิด 75

247 060101102 นาย ศภุกร พนัธุ์ปัน้ 75

248 060101526 นาย กรรตรัิตน์ ทศิอุ่น 75

249 060100351 นาย กิตตคิณุ คลไว 75

250 060100377 นาย นรวชิญ์ ชมชาติ 75
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251 060101917 นาย พิษณุ สดีี 75

252 060101502 นาย วฒิุพงษ์ ชราชิต 75

253 060101554 นาย โยธิน มีรอด 75

254 060100999 นาย กนัตชาติ สริิเป่ียมสขุ 75

255 060102288 นาย เอกพร พลูบญุ 75

256 060101942 นาย อภินนัท์ อยูส่นิ 75

257 060101986 นาย ทกัษ์ดนยั จนัทร์เพ็ง 75

258 060101656 นาย วชิชากร พนักลัน่ 75

259 060104055 นาย ธนกร จนัทร์มีเทศ 75

260 060103922 นาย สมเกียรติ แข็งเขตการณ์ 75

261 060101836 นาย กฤษดา ต๊ะนา่น 75

262 060102515 นาย ศวิกร ชนะโลก 75

263 060100447 นาย นฐัวฒิุ เรืองระยบัชยั 75

264 060104331 นาย ชานน จงจิตตานนท์ 75

265 060101346 นาย ณฐัพล เทยีนชยั 75

266 060100763 นาย อรรถกร ขตัตยิะ 75

267 060104104 นาย ธนากร เพ็งหยวก 75

268 060100326 นาย สริธีร์ ติบ๊ถาวงศ์ 75

269 060102093 นาย คณานนท์ ชมกลุ 75

270 060103211 นาย ธิตพิฒัน์ ตญัญะเกตุ 75

271 060101035 นาย สทิธิโชค ทองใบ 75

272 060102329 นาย อภิเศรษฐ์ ยศปัญญา 75

273 060102376 นาย ปฐมพงศ์ ฟแูสง 75

274 060101806 นาย สวุจิกัขณ์ หลา่ยสอง 75

275 060102643 นาย นิตภิมิู วนัดี 75
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276 060102072 นาย ธนโชติ ศรีทอง 74

277 060103064 นาย อนสุรณ์ โฉมแดง 74

278 060103879 นาย นราวชิญ์ กานอิน 74

279 060103457 นาย ณฐัพล เสาร์แดน 74

280 060100556 นาย ประวร์ี กลมาศ 74

281 060103923 นาย สทิธิกานต์ แสนใจบาล 74

282 060101849 นาย ปณิธาน ทองกาบ 74

283 060102186 นาย นนัทชยั เมืองจนัทร์ 74

284 060101319 นาย ณฐัวฒิุ แนน่หนา 74

285 060104231 นาย วสรัุตน์ ประสงค์สขุ 74

286 060102648 นาย ณฐัวทิย์ เสริมศรีพงษ์ 74

287 060102464 นาย ธรรมรงค์ เทพพา 74

288 060102835 นาย ภิเษกสทิธ์ิ สวุรรณนชุ 74

289 060102215 นาย อดุมศกัดิ์ พลูเผา่ 74

290 060103952 นาย ธนบรูณ์ มีเกิด 74

291 060103646 นาย ชชัวาลย์ ฟองจางวาง 74

292 060102965 นาย เจษฎากร ทองแข 74

293 060102419 นาย สมจิตร สทีา 74

294 060101568 นาย ชาญชยั ราชา 74

295 060101172 นาย พชร จัน่แจ้ง 74

296 060100190 นาย ศภุวชิญ์ บตุรสาริยงั 74

297 060101729 นาย นฤดล ริมสนัเทยีะ 74

298 060101385 นาย พงศกร คงเกิด 74

299 060104048 นาย ธัญพิสษิฐ์ ปู่ ลมดี 74

300 060103117 นาย อรรถชยั ค าพนัธ์ 74
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301 060103999 นาย วรีาศกัดิ์ รัตนโชตสิริิกลุ 74

302 060100863 นาย เนตพิงษ์ สรีะวตัร 74

303 060103203 นาย เพียรสวสัดิ์ ทา่สออน 74

304 060103865 นาย พีรภทัร ศรีวราพงศ์ 74

305 060100788 นาย อภิรุจน์ รุ่งเรือง 74

306 060103573 นาย ณฐัพล เกิดแก้วเมืองมลู 74

307 060100495 นาย ณฐัวฒิุ โกอินต๊ะ 74

308 060100176 นาย ชญานนท์ เวฬบุรรณ 74

309 060103940 นาย พนัธุ์คม คมเฉลยีว 74

310 060103808 นาย มงคลชยั วงัเสนา 74

311 060103821 นาย วรพฒัน์ นวลเปา้ 74

312 060103557 นาย ยงยทุธ ล้อมพิทกัษ์ผล 73

313 060104361 นาย ปรีชา โทนสงัข์อินทร์ 73

314 060101074 นาย ศภุเสกข์ สขุสามแดน 73

315 060104111 นาย ชยัพทัธ์ รุ่งแจ้ง 73

316 060100717 นาย สหสัวรรษ เอ่ียมสวสัดิ์ 73

317 060103227 นาย ศตวรรษ แทบท้าว 73

318 060100650 นาย นนัทพงศ์ ฤทธ์ิแก้ว 73

319 060103961 นาย จิรวฒัน์ เสริฐผล 73

320 060100619 นาย อภิเดช ยาทา 73

321 060101047 นาย วรีะ พรมภาพ 73

322 060103511 นาย ปรินทร กรวาทนิ 73

323 060103909 นาย อภิสทิธ์ิ ไทยมา 73

324 060101602 นาย ชนะกิจ หะชะยงั 73

325 060101267 นาย ชวูงศ์ ลอยเวหา 73
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326 060101745 นาย เขมรัฐ อินทร์อยู่ 73

327 060100918 นาย นทัธพงศ์ วงัสทุะ 73

328 060103835 นาย นิตภิทัร์ องอาจ 73

329 060103630 นาย วชัรพล ฤทธ์ิเทพ 73

330 060102790 นาย ชลนที สงิหาราช 73

331 060100591 นาย กิตตภิพ พตัตาสงิห์ 73

332 060102824 นาย กตญัญู ชษุณานนัท์ 73

333 060101050 นาย เกียรตศิกัดิ์ อินทโฉม 73

334 060101692 นาย ศริิราช ศริิพงษ์ 73

335 060104294 นาย อนชุา บบุไชยา 73

336 060102502 นาย สทิธิชยั ใจมี 73

337 060103001 นาย บริุนทร์ บริวาท 73

338 060102936 นาย เตชาภณ นนทสนิธ์ 73

339 060102926 นาย สชุาติ โชคสจุริตบญุ 73

340 060104355 นาย ณฐัพงศ์ เขม้นกิจ 73

341 060100692 นาย ศรัณยู มาคุ้ม 73

342 060104271 นาย เกียรตกิลู เคีย้มก้อม 73

343 060101988 นาย ณฐพล แก้ววเิชียร 73

344 060101204 นาย อานนท์ หงษ์ผ้วย 73

345 060101758 นาย สหสัวรรษ ตาเจริญเมือง 73

346 060103727 นาย อคัรชยั จนัทะคณุ 73

347 060100006 นาย ธนวทิย์ แก้วจีน 73

348 060101990 นาย ภาณพุงษ์ เมฆฉาย 73

349 060100290 นาย เกียรตศิกัดิ์ แสนปฐม 73

350 060100064 นาย นฤพล ทาสี 73
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หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 6

สำย นสต.1
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351 060103281 นาย เพ่ิมทรัพย์ โพธ์ิแก้ว 73

352 060102811 นาย วสัพล สามีโคตร 73

353 060103470 นาย กิตตศิกัดิ์ อุ่นเรือน 73

354 060100512 นาย นิรวทิธ์ อินต๊ะปัญญา 73

355 060100699 นาย กฤษณะ กณุวงศ์ 73

356 060103045 นาย ตกิพงษ์ คะระออม 73

357 060101810 นาย สริุยา น้อยศรี 73

358 060100638 นาย นนัทวฒัน์ เทพทอง 73

359 060101962 นาย จตรุวทิย์ ดษิฐด้วงปล้อง 73

360 060100360 นาย กฤษฏ์ พวงสมบตัิ 73

361 060103287 นาย เดชาวตั บญุค า 73

362 060102142 นาย ภานพุงษ์ กสุงูเนิน 73

363 060100264 นาย บญุญฤทธ์ิ แก้วจาเครือ 73

364 060101292 นาย อดศิกัดิ์ เกษสวุรรณ์ 73

365 060102163 นาย ณฐัพล คนธาร์ 73

366 060101746 นาย เรืองวทิย์ เจตวจิิตร 73

367 060100755 นาย วฒันชยั ติบ๊มลู 73

368 060102007 นาย กฤษณพล โพธ์ิทงั 72

369 060101037 นาย นิธิวนากร จนัทร์งาม 72

370 060102745 นาย กฤตกร จิตอารี 72

371 060102620 นาย เสฏฐวฒิุ ดวงเดอืน 72

372 060103763 นาย การุญ มณีศรีววิฒันา 72

373 060100857 นาย จกัรกฤษ นิยมชน 72

374 060103743 นาย อดุมทรัพย์ ทลอมค า 72

375 060103447 นาย พงศธร ภูก่ระจาย 72
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สำย นสต.1
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376 060101286 นาย วรวบิลู พลูหนา่ย 72

377 060102735 นาย พทุธิกร อินสงูเนิน 72

378 060101100 นาย วชัระพงษ์ บญุเกษม 72

379 060103668 นาย ทนงศกัดิ์ มลูรันชยั 72

380 060103647 นาย ภาคภมิู ลอืเร่ือง 72

381 060102810 นาย อรรถพล ขนัมอญ 72

382 060101702 นาย คมกฤษ อศัวภมิู 72

383 060101675 นาย ทศพร บญุกรี 72

384 060102571 นาย อดุม แซ่เฉิง 72

385 060104025 นาย ศภุากร ศรีคงทน 72

386 060101862 นาย ศภุกิจ อนัยงค์ 72

387 060104126 นาย มนสัวี พิลกึ 72

388 060103146 นาย อรชณุ วงค์ประกรค า 72

389 060100825 นาย นทัธพงศ์ กลดัเพ็ชร์ 72

390 060101275 สบิโท ระพีพฒัน์ ปานจนัทร์ 72

391 060102893 นาย วฒิุพงษ์ ครุธโม 72

392 060104090 นาย สทิธิพล พทุธจร 72

393 060102896 นาย กรวทิ สารีผล 72

394 060100494 นาย สวุทิย์ พรมยะดวง 72

395 060103950 นาย กิจจาพฒัน์ ศรีลอย 72

396 060101384 นาย ธนภมิู วจิิตรพงษา 72

397 060102448 นาย นิมิตรชยั เรืองทพั 72

398 060102277 นาย เทดิทลู ทองโท 72

399 060102194 นาย เนตพิงษ์ อดุม 72

400 060102512 นาย ปิยณฐั บญุทาทอง 72
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สำย นสต.1
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401 060102681 นาย อตชิาติ ก๋าแก่น 72

402 060104240 นาย สงัวรี กาญจนโพชน์ 72

403 060101674 นาย ธนวฒน์ คณูแก้ว 72

404 060101565 นาย ปัญญา เมง่มัง่มี 72

405 060102146 นาย พิเชษฐ์ วชิิตนาค 72

406 060100861 นาย ชชูาติ สนัตวิจิิตร 72

407 060102081 นาย ฐานทพั สขุเครือเกิด 72

408 060103848 นาย จิรายุ เลาหพิบลูรัตนา 72

409 060100731 นาย นทัธพงศ์ ด้วงนาค 72

410 060103052 นาย คฑาวฒิุ พุม่พึง่ 72

411 060102408 นาย นครินทร์ พรหมมา 72

412 060102012 นาย นทัพงษ์ วงศ์ชมุภู 72

413 060103190 นาย กลัย์ นิยมสบื 72

414 060103769 นาย อภินนัท์ ค าภิรานนท์ 72

415 060100187 นาย วรีะศกัดิ์ เตปินใจ 72

416 060103590 นาย พชัรพงษ์ ตัน๋เมทา 72

417 060103196 นาย พงษ์กฤษณ์ จนัทร์เชือ้ 72

418 060100104 นาย อ าพล ค าศริิ 72

419 060102169 นาย อนชุยั ส้มมีศรี 72

420 060101211 นาย พิพฒัน์ พิมพลู 72

421 060100801 นาย ณภทัร หรัิญกลุ 72

422 060102320 นาย จกัรภพ ชาญตะบะ 72

423 060100635 นาย ภทัรพล เรืองสกุใส 72

424 060103173 นาย ธนธรณ์ ตนัวอ 72

425 060103341 นาย ภาคภมิู เพชรอร่าม 72
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สำย นสต.1
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426 060100258 นาย จกัรพนัธ์ บวบมี 71

427 060100685 นาย คมกริช สมศาสตร์ 71

428 060100780 นาย วชิรวทิย์ โนจิตร 71

429 060100097 นาย ถิรวฒัน์ พรมปิง 71

430 060103130 นาย ธัชยพงษ์ จนัเครือเกิด 71

431 060101376 นาย สรุศกัดิ์ ชาแดงวงษ์ 71

432 060100931 นาย วฒันา แดงเรือง 71

433 060102971 นาย วรีภทัร อนพุรม 71

434 060102701 นาย ชญตว์ ใจเอือ้ 71

435 060102534 นาย กานต์ชาติ ศริิชยั 71

436 060103128 นาย ชยับรูณ์ โรจน์บญุถึง 71

437 060103636 นาย นรภทัร พฒุพวกดี 71

438 060103479 นาย เดชาวฒัน์ จนัทร์น้อย 71

439 060104263 นาย สริิโชค พุม่มาลา 71

440 060104016 นาย ณทัณพงศ์ ป่ันกลาง 71

441 060101104 นาย พงศกร น้อยคง 71

442 060102871 นาย คณุากร ศรีลอย 71

443 060101876 นาย สริุยา จินตะนา 71

444 060100757 นาย ณชัพงศ์ นนัทะชยั 71

445 060104333 นาย ธีรศกัดิ์ สมศรี 71

446 060104214 นาย ชยัวฒัน์ ดพีร้อม 71

447 060100216 นาย ถิรพทุธ์ิ ภูพ่กุก์ 71

448 060102844 นาย ธนกร ฟักศรี 71

449 060100779 นาย สณัหณฐั ทองค าสกุ 71

450 060101243 นาย ผดงุเกษม โสสลาม 71
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สำย นสต.1
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451 060103767 นาย อดศิกัดิ์ สขุรอด 71

452 060103099 นาย ปฏิภาณ คะเนนอก 71

453 060103347 นาย ทนิภทัร อินต๊ะวงค์ 71

454 060103022 นาย กฤษกร อยูส่ขุ 71

455 060100525 นาย เทดิพงศ์ จนัอดุร 71

456 060102347 นาย ทรงภพ ทองกา 71

457 060100488 นาย พิสษิฐ์ คงกลอ่ม 71

458 060101067 นาย คฑาวธุ พิลกึ 71

459 060101006 นาย พชรพล ภราดรวสิทุธ์ิ 71

460 060100623 นาย อนสุรณ์ ประสมเพชร 71

461 060103260 นาย ภมิูนทร์ ขนัอินทร์ 71

462 060100675 นาย เสฐียรพงษ์ สแีก้ว 71

463 060103929 นาย บดศีรณ์ กลุนนัทคณุ 71

464 060103202 นาย ฐากรู ผลเศรษฐี 71

465 060101795 นาย ชนะชยั เบง็ยา 71

466 060104291 นาย ภาคนิ กิง้ค าปา 71

467 060102768 นาย จิระเดช ธรรมเกษา 71

468 060100792 นาย ชนาธิป คงห้วยรอบ 71

469 060102874 นาย นฤพล น่ิมมณี 71

470 060104114 นาย วชัรพงษ์ อินต๊ะเสาร์ 71

471 060100008 นาย ณฐักาญจน์ ปิตธิรรม 71

472 060101710 สบิเอก จกัรกฤษณ์ นาจะรวย 71

473 060103127 นาย กฤษฎา จ าปานิล 71

474 060102537 นาย นิธิศ ศริินวล 71

475 060102031 นาย ภาณมุาศ พานิชเจริญ 71
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476 060102160 นาย ปวริศรฐ์ ตลบัเพชร์สกลุ 71

477 060103698 นาย รัชชานนท์ อทุธา 71

478 060104377 นาย จกัรกฤษณ์ เนตรข า 71

479 060101690 นาย ปฐมชยั ขยัระย้า 71

480 060101480 นาย นนทวฒัน์ เวยีงนาค 71

481 060104313 นาย ณฐัธพงศ์ อินทยะ 71

482 060104268 นาย คณุานนต์ หลิง่ห้า 70

483 060104414 นาย ปัญญากร จนัทร์สง่ 70

484 060100340 นาย ราเชนทร์ พนูพิชยั 70

485 060102801 นาย ธนาวฒิุ สงิห์ขรณ์ 70

486 060101649 นาย จกัรพรรณ์ ธูปแก้ว 70

487 060104046 นาย ธนวฒัน์ รุกา 70

488 060103334 นาย พฒันากร รองงาม 70

489 060103818 นาย กฤษฎา รอดเครือ 70

490 060101941 นาย สวุพล ลานรอบ 70

491 060101113 นาย อคัรพล พนัโสดา 70

492 060103686 นาย กิตตภิมิู ตระกลูศรี 70

493 060101177 นาย ธนากร กดัฟัก 70

494 060101474 นาย พสษิฐ์ แซ่ล้อ 70

495 060100771 นาย สริิธรรม ททีา 70

496 060102254 นาย วชัรพงศ์ เสาร์แก้ว 70

497 060101085 นาย พีรสชิฌ์ ปิยะราช 70

498 060102919 นาย สริุยา ฉิมมานาง 70

499 060100092 นาย กฤช กนัทะนงค์ 70

500 060101884 นาย พชรพงษ์ คงศตัรา 70
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501 060104356 นาย พนารัตน์ ปรางทบัทมิ 70

502 060103310 นาย พิริยะ สนิปรีดี 70

503 060100291 นาย อกุฤษฎ์ คงกลัน่ดี 70

504 060102354 นาย สทุธิเกียรติ์ เดชแฟง 70

505 060100987 นาย ณฐัธัญ หรูวรนนัท์ 70

506 060104405 นาย อภิสทิธ์ิ กนัภยั 70

507 060102827 นาย คณิศร ดทีองงาม 70

508 060103027 นาย ศภุกรณ์ ประทมุ 70

509 060102248 นาย ปรินทร ดแีล้ว 70

510 060100073 นาย จิราวฒิุ ศรีจนังาม 70

511 060103018 นาย ราชบริุนทร์ บดรัีฐ 70

512 060100810 นาย วฒิุพงษ์ พรมเพียง 70

513 060100622 นาย ศกัดิส์ทิธ์ิ สนิดา่นจาก 70

514 060103240 นาย ธงชยั สงิห์ประเสริฐ 70

515 060103059 นาย วรพงษ์ ใจหนกั 70

516 060101776 นาย พิชยั แก้ววเิศษ 70

517 060103383 นาย คณุานนต์ อทุธา 70

518 060103662 นาย ดนยั วนัมาละ 70

519 060100207 นาย พชรภณ บวัขาว 70

520 060100256 นาย จิรพนัธ์ เปรมกาศ 70

521 060104217 นาย ณฎัฐนนัท์ ยะอนนัต์ 70

522 060103508 นาย วายุ สงิห์อรุณ 70

523 060103549 นาย สริดนยั วริศวรโชติ 70

524 060101442 นาย พรชยั ไชยตนั 70

525 060101370 นาย คณิน แก้วตุ้ย 70
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526 060101095 นาย โกศล สมนาศรี 70

527 060102854 นาย นฤเบศ สงูสดุยอด 70

528 060100673 นาย จิรวฒัน์ เวยีงเงิน 70

529 060102873 นาย ชยัวฒัน์ บญุคง 70

530 060103991 นาย ปิยวทิย์ ชยัวรกาญจน์ 70

531 060103645 นาย นฐัวฒัน์ เอ่ียมครอง 70

532 060102616 นาย ศภุวฒัน์ ค าลอื 70

533 060102781 นาย ธนกฤต ข าประเสริฐ 70

534 060103289 นาย กิตติพิ์พชัร์ จนัชะนะกิจ 70

535 060104000 นาย พชร พุม่น้อย 70

536 060102980 นาย ธีรชยั ภบูาลช่ืน 70

537 060102196 นาย อานภุาพ แก้วสอนดี 70

538 060103757 นาย อรรถชยั พชรทตัพล 70

539 060100536 นาย ชลติ หมวกชา 70

540 060104362 นาย จกัรพงศ์ นากสขุ 70

541 060103764 นาย ภาสกร ศรีผอ่ง 70

542 060104190 นาย ไกรวชิญ์ จีนอ้อย 70

543 060101405 นาย ศรณรงค์ จหูลกั 70

544 060102398 นาย อมรเทพ ขวญัยืน 70

545 060100997 นาย กิตตโิชค ภาชี 70

546 060102865 นาย พีรวชิญ์ ดวงราศจีรัส 69

547 060100956 นาย กมัพล มะมอ่ม 69

548 060101221 นาย อริย์ธัช ลีส้วุรรณ 69

549 060101796 นาย สรวศิ สกลุวงษ์ 69

550 060103555 นาย วนัเฉลมิ คามบตุร 69
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551 060100835 นาย ภานกุรณ์ ทาปง 69

552 060103788 นาย สบืพงษ์ พนัธุ์ทอง 69

553 060100485 นาย มานสั สขุหลอ่ 69

554 060103467 นาย เธียรธนา ผาดเรือง 69

555 060100756 นาย ดลุยฤทธ์ิ มะหาวนั 69

556 060100944 นาย ศราวฒิุ ฤทธ์ิเอ่ียม 69

557 060100443 นาย ภากร โป๋ชนั 69

558 060102979 นาย อมรรัตน์ น้อยบ้านใหม่ 69

559 060102019 นาย นิตธิร เมธิีววิฒัน์ 69

560 060100605 นาย จิตริน เรืองวงษ์ 69

561 060103729 นาย วรรณฤทธ์ิ ศรีอ่อนรอด 69

562 060101808 นาย อนวุตัร์ เสมเตา่ 69

563 060100458 นาย ดนเุดช เทพา 69

564 060102321 นาย ชยัสทิธ์ิ มาประสพ 69

565 060103884 นาย นายรัตนะ สาสลิ 69

566 060103386 นาย ธนาวฒิุ คงทรัพย์ 69

567 060102165 นาย พงศธร วฒิุพรอนนัต์ 69

568 060100936 นาย ธนากร ท าดี 69

569 060102517 นาย ณฐัพล ตัง้ใจ 69

570 060104164 นาย สวุนิยั ดฉีนวน 69

571 060104202 นาย ศรันย์ ไทยทอง 69

572 060101827 นาย ก่อเขตต์ รักเกตกิุจ 69

573 060101767 นาย ณฐัพล อุ่นมิม้ 69

574 060100122 นาย อภิสทิธ์ิ ศรีพิทกัษ์ 69

575 060103717 นาย นิตธิร ทัง่ทอง 69
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576 060103006 นาย กมัพล จิระสวสัดิว์งศ์ 69

577 060103844 นาย นิรัณยู มลูเทีย่ง 69

578 060100242 นาย กญัจน์ธนทั วงศ์ค าจนัทร์ 69

579 060101973 นาย ช านิ ทองมว่ง 69

580 060100592 นาย พรหมลขิิต พรมหาญ 69

581 060101318 นาย ศภุวรรษ ภูว่ไิล 69

582 060103086 นาย อลงกรณ์ อ้นน้อย 69

583 060100583 นาย อ านาจ พรมดว่น 69

584 060103908 นาย มานะ ววิาสขุุ 69

585 060103790 นาย ศรัณย์ ทางตรง 69

586 060104298 นาย ณฐัพล บางเขียว 69

587 060103123 นาย กฤษณะ นิลจนัทร์ 69

588 060100586 นาย ไพพิสทิธ์ิ แสงแจ่ม 69

589 060100465 นาย ธนพล จนัทร์คณา 69

590 060103804 นาย กฤษณะ แผท่อง 69

591 060101075 นาย อภิสทิธ์ิ โพธ์ิมาก 69

592 060103868 นาย ณฐัพงษ์ หนเูทศ 69

593 060101220 นาย ธีระภษัฏ์ พีรวรพฒัน์ 69

594 060101280 นาย โชตพิฒัน์ ภกัดพีดุซา 69

595 060103677 นาย ปวลศิ มงคลคลี 69
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596 060101549 นาย ปิยบตุร ศรีค าภา 69

597 060100879 นาย วฒันชยั สายวงศ์ค า 69

598 060101610 นาย กรกช อินทร์ชู 69

599 060101003 นาย บณัฑิต ค าด้วง 69

600 060103750 นาย จิรเมธ สารสม 69

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

            พล.ต.ต. 
(เบญจรงค์  รัตนบัวพา) 

ผบก.ศฝร.ภ.6 
 4 ธ.ค.2561 


