
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

ประกาศต ารวจภูธรภาค ๗ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู ้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้า ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.2561 

………………………………………. 
ตามประกาศต ารวจภูธรภาค ๗ ฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เร่ือง รับสมัคร          

และคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ.๒๕61 จ านวน 200 อัตรา โดยได้มีประกาศ 
ฉบับลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ประกาศรายช่ือผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่
สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบ/แถวสอบ รวมจ านวน 2,819 คน โดยก าหนดสอบข้อเขียน     
ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ตามสถานที่ที่ก าหนด นั้น   

บัดนี ้ การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดได้เสร็จส้ินลงแล้ว ปรากฏดังนี้ 
๑. มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามจ านวน 

ที่ระบุในประกาศรับสมัครต ารวจภูธรภาค ๗ ฉบับลงวันที่  25 ตุลาคม พ.ศ.2561 รวมจ านวน 400 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 - 3       
ท้ายประกาศนี้ 

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

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

ทั้งนี้... 

- ร่าง - 



 
- 2 - 

ทั้งนี้ส าหรับผู้ที่เข้าสอบคัดเลือกและได้ตรวจสอบผลคะแนนสอบแล้วปรากฏว่าไม่มี 
คะแนนสอบ โดยเป็นกรณีระบายรหัสชุดข้อสอบไม่ครบ/เกิน/ผิด (*C), (*D) และหากจะขอดูเอกสาร
กระดาษค าตอบของตนเองเฉพาะกรณีข้างต้นนี้ ให้ติดต่อตามหน่วยที่ท่านเลือกสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 7 ต้ังแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 ในวันเวลาราชการ 

อน่ึง หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบ      
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศน้ี มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่ง  หรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือก 
ฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับคัดเลือก จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ    
เป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ หรือหากได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจ (นักเรียนนายสิบต ารวจ) 
ไปแล้วจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยหน่วยต้นสังกัด 
 

ประกาศ     ณ     วันที่    3   ธันวาคม พ.ศ.2561 

 

            พลต ารวจโท    
  ( ธนา  ชูวงศ์ ) 

                                     ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๗  

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                           ตรวจแล้วถูกต้อง 
 
พล.ต.ต...........................รอง ผบช.ภ.7         วันท่ี......./ธ.ค./๖๑ 
พล.ต.ต...........................ผบก.ศฝร.ภ.๗         วันท่ี......./ธ.ค./๖๑ 
พ.ต.อ.............................รอง ผบก.ศฝร.ภ.๗    วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
พ.ต.อ.............................ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๗     วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
พ.ต.ท.หญิง ..................รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๗ วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
พ.ต.ท. ..........................สว.ฝอ.ศฝร.ภ.๗     วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
ร.ต.ท.หญิง ...................รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7   วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 

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



 
 

ผนวก ก. 
 หน้า ๑ ใน 3 หน้า 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 7  ลงวันที ่  3   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 หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ทางราชการ       
ออกให้พร้อมส 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 ( ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม
ท้ายประกาศรับสมัคร) เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเอง ตามผนวก ง. ท้ายประกาศน้ี  จ านวน 1 ฉบับ 

7.  หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมส าเนา จ านวน ๓ ฉบับ  แยกเป็น 
7.๑  ทหารกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือส าคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับ

สมุดประจ 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 7  ลงวันที ่  3   ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

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

7.๓  ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารช้ันปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

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

2) หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้ส าเร็จการฝึก         
วิชาทหาร ช้ันปีที่  ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการและ                       
เลขเคร่ืองหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือส าคัญนั้นแล้ว 

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

 
8.  หนังสือรับรอง ตามผนวก ค. 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 ารั บรองว่า 
“ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือช่ือไว้ ส าหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่  
จะไม่รับผิดชอบ   

ส าหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผู้สมัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่ ถือเป็นเอกสิทธิของ ต ารวจภูธรภาค ๗ 
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 7  ลงวันที ่  3   ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

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

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

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 

         พล.ต.ต. 
 ( มานูญ  เชวงเกียรติ ) 

            ผบก.ศฝร.ภ.๗/รองประธาน 
                                        อนุกรรมการอ านวยการคุมสอบคัดเลือก  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ตรวจแล้วถูกต้อง 

พ.ต.อ.............................รอง ผบก.ศฝร.ภ.๗    วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
พ.ต.อ......... ....................ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๗     วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
พ.ต.ท.หญิง ...................รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๗ วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
พ.ต.ท. ...........................สว.ฝอ.ศฝร.ภ.๗     วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
ร.ต.ท.หญิง ...................รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7   วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 

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



ผนวก ข. 
 หน้า ๑ ใน ๒ หน้า 
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๑. ก าหนดการรายงานตัว 
 สถานที่รับรายงานตัว  ให้ผู้มีรายช่ือแนบท้ายประกาศต ารวจภูธรภาค ๗ ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 
๒๕๖๑ มารายงานตัว ในวันที่ 11 - 12 ธันวาคม ๒๕๖๑ ตัง้แต่เวลา ๐7.0๐ น. ณ โรงยิมศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค ๗ ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จว.นครปฐม ตามวันเวลา และสถานที่ ที่ก าหนด 
โดยแบ่งรับรายงานตัว ๒ วัน ดังนี้ 
  ๑.๑ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม ๒๕๖๑  
    - ผู้สอบผ่านข้อเขียนตั้งแต่ล าดับที่ ๑ - ๒๐๐  
  ๑.๒ วันพุธที่ 12 ธันวาคม ๒๕๖๑ 
    - ผู้สอบผ่านข้อเขียนตั้งแต่ล าดับที่ ๒๐๑ - ๔๐๐ 
  โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งให้มารายงานตัว       
ต่อเจ้าหน้าที่ โดยจะเรียกรายงานตัวตามล าดับแต่ละวันในเวลา ๐7.3๐ น. เป็นต้นไปจนเสร็จส้ิน        
ในแต่ละวัน  
หมายเหตุ 
- การแต่งกาย  สวมเส้ือเช้ิตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาว (ห้ามกางเกงยีนส์) และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้น 
- สิ่งที่ต้องเตรียม บัตรประจ าตัวสอบ, บัตรประจ าตัวประชาชน 
๒. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  (วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร, ว่ายน้ า, ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ, วิ่ง ๕๐ 
เมตร) 
   - ว่ิง ๑,๐๐๐ เมตร   วันเสาร์ที่ ๑5 ธันวาคม ๒๕๖๑ 
   - ว่ายน้ า, ยืนกระโดดไกล, ว่ิงเก็บของ, ว่ิง ๕๐ เมตร  วันอาทิตย์ที่ ๑6 ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  ๒.๑ สถานที่วิ่ง    สนามกีฬาจังหวัดนครปฐม (สนามจันทร์) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง           
จว.นครปฐม โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ให้มารายงานตัว
เพื่อทดสอบว่ิง ในวันเสาร์ที่ ๑5 ธันวาคม ๒๕๖๑ ในเวลา ๐๗.๐๐ น. โดยจะเรียกรายงานตัวในเวลา 
๐๗.๓๐ น. และเร่ิมสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนเสร็จส้ิน 
หมายเหตุ  
- การแต่งกาย  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสื้อยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา 
- สิ่งที่ต้องเตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน  
  ๒.๒ สถานที่ว่ายน้ า, ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ, วิ่ง ๕๐ เมตร  สระว่ายน้ าเทศบาลนคร
นครปฐม และบริเวณสนามกีฬาจังหวัดนครปฐม (สนามจันทร์) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จว.นครปฐม 
โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ให้มารายงานตัวเพื่อทดสอบ  
ว่ายน้ า, ยืนกระโดดไกล, ว่ิงเก็บของ, ว่ิง ๕๐ เมตร ในวันอาทิตย์ที่ ๑6 ธันวาคม ๒๕๖๑ ในเวลา   
๐๗.๐๐ น. โดยจะเรียกรายงานตัวในเวลา ๐๗.๓๐ น. และเร่ิมสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป         
จนเสร็จส้ินผู้มีสิทธิเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายคนสุดท้าย 

หมายเหตุ... 



 
ผนวก ข. 

 หน้า ๒ ใน ๓ หน้า 
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หมายเหตุ  
- การแต่งกาย ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกายสวมชุดว่ายน้ าสากลและมีค่าธรรมเนียมสระว่ายน้ าคนละ 20 บาท 
- สิ่งที่ต้องเตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน 

๓. การทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ทดสอบสุขภาพจิต, ตรวจร่างกาย, สอบสัมภาษณ์) 
3.1 สถานที่ตรวจร่างกายทางห้องแล็บ  เรือนพยาบาลศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง 

ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จว.นครปฐม ให้ผู้มีรายช่ือสอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสม
กับต าแหน่ง ล าดับที่ ๑ - ๔๐๐ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายทางห้องแล็บในวันพฤหัสบดีที่ 
๑3 ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.0๐ น.   
 หมายเหตุ  
- การแต่งกาย  สวมเส้ือเช้ิตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาว (ห้ามกางเกงยีนส์) และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้น 
- สิ่งที่ต้องเตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ, บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ให้น าอุจจาระใส่ตลับที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่แล้ว (ให้เก็บอุจจาระขนาดประมาณ ปลายนิ้วก้อย) 
พร้อมติดป้ายเขียนช่ือ-สกุล และล าดับที่สอบได้ให้ชัดเจน น าส่งโรงพยาบาลนครปฐม ในวันตรวจร่างกาย  
 - โรงพยาบาลนครปฐมก าหนดค่าตรวจร่างกาย คนละ ๖7๐ บาท 
  ๓.2 สถานที่ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต  ห้องประชุมต ารวจภูธรภาค ๗ ช้ัน ๒ ถ.ข้างวัง 
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จว.นครปฐม โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลต ารวจ ให้ผู้มีรายช่ือสอบผ่าน
ข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ล าดับที่ ๑ - ๔๐๐ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับ     
การตรวจร่างกาย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐7.0๐ น. 
หมายเหตุ  
- การแต่งกาย ให้สวมเส้ือยืดคอกลมแขนส้ัน กางเกงขาส้ัน 
- สิ่งที่ต้องเตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน, ปากกา, ดินสอHB และยางลบ 
- โรงพยาบาลต ารวจก าหนดค่าตรวจร่างกาย คนละ 55๐ บาท 
***ข้อควรปฏิบัติ ก่อนถึงวันก าหนดตรวจหนึ่งอาทิตย์ ไม่ควร รับประทานเคร่ืองดื่มชูก าลัง รวมทั้ง       
ยาระงับประสาท แก้ไอ แก้หวัด แก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลการตรวจที่ผิดปกติได้ 
***ห้ามน าสิ่งของที่มีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด ติดตัวมาในวันเข้ารับการรายงานตัวและ        
ในข้ันตอนต่าง ๆ ควรฝากญาติไว้ หากมีการสูญหายทางเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

๓.๓ สถานที่สอบสัมภาษณ์  โรงยิมศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๗ ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ 
อ.เมือง จว.นครปฐม ให้ผู้มีรายช่ือสอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
ล าดับที่ ๑ - ๔๐๐  ไปรายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.  

หมายเหตุ...  



 
 

ผนวก ข. 
 หน้า ๓ ใน ๓ หน้า 
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หมายเหตุ  
- การแต่งกาย  สวมเส้ือเช้ิตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขาวยาว (ห้ามกางเกงยีนส์) และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้น 
- สิ่งที่ต้องเตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน 
 
 ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร, ว่ายน้ า, ยืนกระโดดไกล, 
วิ่งเก็บของ, ว่ิง ๕๐ เมตร), การทดสอบสุขภาพจิต, การตรวจร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์ เป็นไป
ตาม ผนวก จ.ท้ายประกาศน้ี 
 
 
 

 ตรวจแล้วถูกต้อง 

              พล.ต.ต.  
           ( มานูญ  เชวงเกียรติ ) 

                                                      ผบก.ศฝร.ภ.๗/รองประธาน 
                                                อนุกรรมการอ านวยการคุมสอบคัดเลือก  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

พ.ต.อ............................. รอง ผบก.ศฝร.ภ.๗   วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
พ.ต.อ......... ....................ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๗     วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
พ.ต.ท. ...........................สว.ฝอ.ศฝร.ภ.๗     วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
ร.ต.ท.หญิง ...................รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7   วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 

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

   ตรวจแล้วถูกต้อง 

พ.ต.อ.............................รอง ผบก.ศฝร.ภ.๗    วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
พ.ต.อ......... ....................ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๗     วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
พ.ต.ท.หญิง ...................รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๗ วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
พ.ต.ท. ...........................สว.ฝอ.ศฝร.ภ.๗     วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
ร.ต.ท.หญิง ...................รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7   วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 

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



 
 

ผนวก  ค. 
แบบหนังสือรับรอง 

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

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

  ข้าพเจ้า..............................................................................................................................
ต าแหน่ง................................................................สังกัด.............................................................................
เกี่ยวข้องเป็น................................................................................................................................ ...............
กับผู้สมัคร  ขอรับรองว่าผู้สมัครช่ือ.............................................................................................................
รหัสประจ าตัวสอบ.....................................................................................ซึ่งสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ                
เป็นข้าราชการต ารวจ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ  ตามประกาศต ารวจภูธรภาค ๗            
เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงในทางเส่ือมเสีย และขอรับรองว่าผู้สมัครสอบมีวุฒิการศึกษาตรง
ตามประกาศรับสมัครทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (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 

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

 
 



แบบบันทึกข้อมูลบคุคล 

 
ผนวก  ง. 

 
 
 

       

รหัสประจ าตัวสอบ.............................................. 

เลขประจ าตัวประชาชน   

        ข้อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชา ชีพหรือเทียบเ ท่า   
        เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2561 

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

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

เรียน  ผู้ด าเนินการคัดเลือก 
ตามที่ ข้าพเจ้าได้ยื่นใบสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ เพื่อบรรจุ                  

เป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ และข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ            
และพื้นฐานความรู้ของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

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

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

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

             

๑.  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล 
     ประกอบใบสมัครด้วยลายมือ 
     ของตนเองและลงลายมือชื่อ         
     ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  ก่อนย่ืนข้อมูลใบสมัครจะต้อง                  
     ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ             
     ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
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๗.  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ซึ่งได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมนี้       
รวม....................ฉบับ  คือ 

       ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการของบิดามารดาและ
ภรรยา 

       ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 

  ๘.  -  บิดา  (ผู้ให้ก าเนิด) 
       ช่ือเต็ม...................................ช่ือสกุล....................................ยงัมีชีวิตอยู่/ถึงแกก่รรม 
ช่ือเดิม (ถ้ามี)  .......................................................อาชีพ............................................................................ 
ต าแหน่ง.................................................................สถานที่ท างาน............................................................... 
ที่อยู่ ปัจจุ บัน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . โทรศัพท์
.......................................... 
เช้ือชาติ...................................สัญชาติเมื่อเกิด................................สัญชาติปัจจุบัน.................. ................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่……………………………………ผลคดี.................................................................... 
       -  มารดา  (ผู้ให้ก าเนิด) 
       ช่ือเต็ม...................................ช่ือสกุล....................................ยงัมีชีวิตอยู่/ถึงแกก่รรม 
ช่ือเดิม (ถ้ามี)  .......................................................อาชีพ............................................................................ 
ต าแหน่ง.................................................................สถานที่ท างาน............................................................... 
ที่อยู่ ปัจจุ บัน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . โทรศัพท์
.......................................... 
เช้ือชาติ...................................สัญชาติเมื่อเกิด................................สัญชาติปัจจุบัน.................. ................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่……………………………………ผลคดี.................................................................... 
       -  ภรรยาหรือสามี 
       ช่ือเต็ม...................................ชื่อเดิม (ถ้ามี)............................................................ 
ช่ือสกุลเดิม..............................................................ช่ือสกุลปัจจุบัน............................................................ 
วัน เดือน ปีเกิด......................................................ที่เกิด............................................................................. 
เช้ือชาติ...................................สัญชาติเมื่อเกิด................................สัญชาติปัจจุบัน.................. ................. 
อาชีพ......................................................ต าแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................ที่อยู่ปัจจุบัน........................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกด าเนินคดีในท้องที่……………………………………ผลคดี..................................................................... 
จังหวัดที่สมรส............................................................................................................................................. 
การสมรสคร้ังก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่าย....................................................................................... 
หย่า  เลิกร้าง............................................................................................................................................... 
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๙.  ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ 
       -  พี่น้องร่วม – มารดา 
       (๑)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ต าแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี......................................................................... 
       (๒)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ต าแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................... ............................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี......................................................................... 
       (3)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ต าแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................... ............................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี......................................................................... 
       (4)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ต าแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี......................................................................... 
       (5)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ต าแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................... ............................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี.......................................................................... 
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       -  ญาติ  (พี่น้องของบิดาและมารดา) 
       (1)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ต าแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี......................................................................... 
       (๒)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ต าแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................... ............................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี......................................................................... 
       (3)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ต าแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................... ............................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี......................................................................... 
       (4)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ต าแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี......................................................................... 
       (5)  ช่ือ....................................ช่ือสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อาชีพ......................................................ต าแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................... ............................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกด าเนินคดีในท้องที่……………………………….ผลคดี......................................................................... 
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๑๐. บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่             
ผู้รับรอง  ญาติ  ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง) 
        (๑)  ช่ือ..................................ช่ือสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง.................................................................................... ........... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
        (๒)  ช่ือ..................................ช่ือสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง............................................................................................... 
สถานที่ท างาน.............................................................................................................................................
        (๓)  ช่ือ..................................ช่ือสกุล............................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)  แขนงพิเศษอื่นๆ .............................................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................... 
  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 านักงานอื่นนอกจากงานราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด 
ในทางงานอย่างใดหรือไม่................................................................กี่คร้ัง................................................... 
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร............................................... .................... 
............................................................................................................................... ..................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๗.  ถ้ารับราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการหรือไม่...............................กี่คร้ัง...............................เมื่อใด........................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร.............................................................................................................................. 
  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  ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการและมีคุณสมบัติ    
เฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 
 
 
      (ลงช่ือ) ......................................................ผู้สมัคร 
                (...................................................) 

 
ค าเตือน 

  ๑) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในข้อมูลประกอบใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง  ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี”             
ให้เขียนว่า “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ามใช้การ  “   -    ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบได้ หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่                    
จะถูกด าเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด 
  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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๑.  ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
     ๑.1  การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการว่ายน้ า  ดังน้ี 
          ๑.1.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัว
ประชาชน โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและ
ตัวอักษรเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ 

๑.๑.๒  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกายชุดว่ายน้ าสากล 
      ๑.1.๓  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบรายใด จับลู่ เกาะลู่ สาวลู่ ว่ายข้ามลู่             
หรือให้ผู้อื่นช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุงตัว ดันหรือดึง หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่าน                   
การทดสอบในกรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายอื่นให้ความช่วยเหลือตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่าน        
การทดสอบเช่นเดียวกัน 
      ๑.1.๔  กรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ า โยนทุ่นหรือห่วงยาง
หรือวัสดุอืน่ให้แล้วผู้เข้าทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดที่เป็นอาการท านองเดียวกัน หรือมีการลงไป
ช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ า จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
      ๑.1.๕  ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่ก าหนด           
ใน ผนวก ฉ. ท้ายประกาศต ารวจภูธรภาค ๗ ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖1 

๑.2  ทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการวิ่ง ดังน้ี 
    ๑.๒.๑ ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน 
โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร                
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาต         
ให้เข้าสอบ 

๑.๒.๒  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เส้ือยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา 
๑.2.๓ ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบ จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใด               

ที่เป็นอาการ ท านองเดียวกันนี้กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเส้นทางหรือลัดเส้นทาง
ตามที่ก าหนดให้ทดสอบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

๑.2.๔  กรณีที่ ผู้เข้าทดสอบรายใดให้ความช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุง ดัน หรือดึง      
แก่ผู้เข้าทดสอบด้วยกัน จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 

๑.2.๕ ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่ก าหนดใน ผนวก ฉ. 
ท้ายประกาศท้ายประกาศต ารวจภูธรภาค ๗ ลงวันที่ ๒5 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖1 

๑.3   การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของและการวิ่ง (ระยะสั้น)  
ดังน้ี 

 
๑.3.1 ในวันทดสอบ… 



ผนวก  จ. 
 หน้า ๒  ใน  ๓ หน้า 

ท้ายประกาศ  ต ารวจภูธรภาค 7  ลงวันที ่  3   ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

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

 ๑.3.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัว
ประชาชน โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่าย
และตัวอักษรเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี         
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

๑.3.2  ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เส้ือยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา 

๑.3.3  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ต้องปฏิบัติตามที่คณะอนุกรรมการหรือ

เจ้าหน้าที่ก าหนดในทุกขั้นตอน และหากไม่เข้าทดสอบตามล าดับที่ก าหนดจะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่าน       

การทดสอบ 

๑.3.4  กรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายใด จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใดที่เป็นอาการท านองเดียวกันนี้

กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าทดสอบด้วยกัน หรือมีกรณีเปล่ียนตัวกันเข้าทดสอบ

แทนกันจะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 

๑.3.5  ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ รวมทั้งเกณฑ์การตัดสินเป็นไป    

ตามที่ก าหนดใน ผนวก ฉ. ท้ายประกาศต ารวจภูธรภาค ๗ ลงวันที่ ๒5 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖1 

 ๑.3.6  ผู้เข้าทดสอบตามข้อ ๑.3 จะต้องเข้าทดสอบให้ครบทั้ง 3 ประเภท หากเข้า

ทดสอบไม่ครบจะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

๒. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 

๒.1 ในวันตรวจร่างกาย ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน              

โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร          

เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาต          

ให้เข้าสอบ 

๒.2 การแต่งกายและการเตรียมส่ิงของที่เกี่ยวข้องในวันตรวจร่างกายให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

๒.3 ในขั้นตอนการเข้ารับการตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต ห้าม น า โทรศัพท์มือถือ       

หรือเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไปเด็ดขาด หากตรวจพบทางคณะกรรมการแพทย์ 

โรงพยาบาลต ารวจ จะพิจารณาตัดสิทธิในการเข้ารับตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต 

๒.4 ให้ไปเข้ารับการตรวจร่างกายตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในประกาศรายช่ือ

ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ประกาศผลสอบข้อเขียน) 

๒.๕ กรณี... 
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๒.5 กรณีที่ เคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคในผนวก ก.และ ข.        

ท้ายประกาศต ารวจภูธรภาค ๗ ลงวันที่ ๒5 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖1 มาก่อนและหายเป็นปกติแล้ว       

ให้น าเอกสารหลักฐานประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติดังกล่าวมาก่อน    

วันเข้าตรวจร่างกาย แล้วน ามายื่นในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพื่อให้ผลการวินิจฉัยการตรวจโรค

หรืออาการตามที่ก าหนดเป็นไปโดยถูกต้อง และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบ 

๓. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์ 
๓.1  ในวันสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบ คู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน  

โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร                
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาต         
ให้เข้าสอบ 

๓.2  การแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายสุภาพ โดยให้สวมเส้ือเช้ิตแขนยาว กางเกงขายาว 
(ห้ามกางเกงยีนส์)  และสวมรองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น 

๓.3  ต้องมาเตรียมพร้อมในการเข้าสอบ ตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยเคร่งครัด 
๓.4  กรณีบัตรประจ าตัวประชาชนสูญหายให้รีบติดต่อกองอ านวยการการสอบสัมภาษณ์              

ก่อนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าคร่ึงช่ัวโมง เพื่อพิจารณาการให้สิทธิหรือตัดสิทธิในการเข้าสอบ
สัมภาษณ์ แล้วแต่กรณี 

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

                                                   
                      ตรวจแล้วถูกต้อง 

                      พล.ต.ต. 
              (มานูญ  เชวงเกียรติ) 

                                                             ผบก.ศฝร.ภ.๗/รองประธาน 
                                                        อนุกรรมการอ านวยการคุมสอบคัดเลือก  

 

พ.ต.อ............................รอง ผบก.ศฝร.ภ.๗   วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
พ.ต.อ......... ..................ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๗   วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
พ.ต.ท. ..........................สว.ฝอ.ศฝร.ภ.๗   วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
ร.ต.ท.หญิง ...................รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7 วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 

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

   ตรวจแล้วถูกต้อง 

พ.ต.อ.............................รอง ผบก.ศฝร.ภ.๗    วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
พ.ต.อ......... ..................ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๗    วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
พ.ต.ท.หญิง .................รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๗ วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 
พ.ต.ท. .........................สว.ฝอ.ศฝร.ภ.๗     วันท่ี....../พ.ย./๖๑ 
ร.ต.ท.หญิง ..................รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7   วันท่ี......./พ.ย./๖๑ 

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



องค์พระปฐมเจดีย์ 

มาจาก กทม. 

ม.ศิลปากร 

รพ.กรุงเทพสนาม
จนัทร์ 

ศฝร.ภ.7 

วดัเสหา 

มาจาก สพุรรณบรีุ 

มาจาก ราชบรีุ 

ทางเข้าสถานท่ีสอบ 
วิง่และวา่ยน า้ 

พระราชวงั
สนามจนัทร์  

แยกมาลัยแมน>> 
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ล าดับที่ รหสัประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ

1 070100425 นาย พีรวชิญ์ ศรีส าราญ 106

2 070101248 นาย กฤตานนท์ ทองดอนโต 103

3 070101075 นาย ชิเนธิป คุ้มกนั 102

4 070100562 นาย รัชชานนท์ บรรพต 100

5 070101997 นาย ธนภทัร ลอืบางใหญ่ 100

6 070100178 นาย วรชิต วรุณธรรม 99

7 070102007 นาย ปฏิเวธ มณีนุม่ 98

8 070102463 นาย สวุชิ รุ่มรวย 97

9 070100263 นาย ชยัวฒุ คงเลง่ 97

10 070100846 นาย นริศ ววิทิวรณ์ 96

11 070102094 นาย นที หนุสงูเนิน 96

12 070101963 นาย อภิสทิธ์ิ ทองดแีท้ 96

13 070101349 นาย สนัตริาษฎร์ ศรีนิมิตร 94

14 070101828 นาย สปิปนนท์ กลิน่บปุผา 93

15 070101557 นาย กฤชภิพชัร์ เดชะนนท์พนัธ์ 92

16 070102762 นาย ณฐักิตติ์ ศริิมาลา 92

17 070100994 นาย ธีรภทัร์ บวัโพธ์ิ 91

18 070101966 นาย อภิชาติ จนัมี 91

19 070100834 นาย พงศภคั ผลศริิปฐม 91

20 070100585 นาย ทรงพล วงศ์อนนัต์ศกัดิ์ 91

21 070100609 นาย สรัล อ้อยแดง 91

22 070102002 นาย ธเนศวร พิมพ์พา 90

23 070101767 นาย สนัตภิาพ ตา่งใจ 90

24 070100718 นาย อธิป ประทมุแสง 90

25 070100910 นาย พชัรพล วงศ์จิตสภุา 90

26 070102378 นาย นา่นฟ้า สมนกึ 89

บญัชีรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน่วยสอบ ต ารวจภูธรภาค 7

สาย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒปิระกาศนียบตัรมัธยมศกึษาตอนปลาย 

หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทยีบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2561
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27 070101708 นาย รตธิน จนัทร์โกมล 89

28 070100466 นาย ณฐัพล เอมเอ่ียม 89

29 070102756 นาย สทิธิพร ทองขาว 88

30 070102722 นาย ภาสวชิญ์ เกตสุขุ า 88

31 070100444 นาย ธรรธรณ์ ไทยวงษ์ 87

32 070102548 นาย อธิวฒัน์ ธรรมมา 87

33 070100418 นาย ปรัชญา ครึกครืน้ 87

34 070102071 นาย จิตวทิยา พวงเงินสกลุ 87

35 070101788 นาย ศภุกิตติ์ ธชีพนัธ์ 87

36 070100020 นาย วรีไทย จงมี 87

37 070100304 นาย จีรายสุ พรหมมิ 87

38 070100653 นาย ภทัร อุ่นเจริญ 87

39 070100091 นาย ณฐัชนนท์ สวุรรณเนตร์ 86

40 070101908 นาย วชัรพล ขวญัเมือง 86

41 070101157 นาย พีรนาถ วนัเปลีย่นสี 86

42 070100057 นาย กรพงศ์ สกิเสน 86

43 070100559 นาย ภริูณฐั บรูณนฏั 86

44 070100750 นาย วสนัต์ ทองจ้าว 86

45 070101291 นาย ปรมินทร์ โสมนสั 85

46 070100310 นาย คณินพงษ์ ปิยะรัตนวฒัน์ 85

47 070102091 นาย ณฐัวฒิุ รอดเนียม 85

48 070100579 นาย วรินทร สวุรรณปิยวงศ์ 85

49 070101606 นาย ตะวนั โอบอ้อม 85

50 070102368 นาย พชร มณีอินทร์ 85

51 070102630 นาย ทวิา ขาวฉ่อง 85

52 070101948 นาย วรพล แสงวณิช 85
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53 070101469 นาย กฤตมขุ เจือจนัทร์ 85

54 070102363 นาย ปพน พลายข า 85

55 070102452 นาย ศวิกร เลศิฉลาด 84

56 070100236 นาย ณฐัพล ปทมุสตูร 84

57 070100765 นาย กฤษฎา ค าเงิน 84

58 070100853 นาย วชัระ มีครองธรรม 84

59 070102571 นาย วรากร รัชดาจิรโรจน์ 84

60 070101768 นาย เอกพล ถนนแก้ว 84

61 070101632 นาย วาริศ ศรีศศลกัษณ์ 84

62 070102651 นาย วรชยั ชมุถนอม 84

63 070102729 นาย ภพภิสกัก์ เดชะนนท์พนัธ์ 83

64 070100428 นาย สหพนัธ์ เครือสงค์ 83

65 070100722 นาย ชินวชัร์ บญุญรัตน์ 83

66 070101326 นาย สมรักษ์ ท้วมสขุ 83

67 070102476 นาย กิตตศิกัดิ์ แจ้งธรรมมา 83

68 070102313 นาย ธนกฤต ศรีเหรา 83

69 070101859 นาย ภทัรดนยั คงทน 83

70 070100079 นาย ภาณพุงศ์ พวงบบุผา 83

71 070102488 นาย คณพศ รัตนรัตน์ 82

72 070100434 นาย ครีีรัฐ แจ่มหม้อ 82

73 070101508 นาย ปิยะพร ประทมุทอง 82

74 070100279 นาย อนสุรณ์ ชาตทิอง 82

75 070100440 นาย สมโชค พนูน้อย 82

76 070101512 นาย ศภุกิตติ์ เฉลมิพนัธุ์ 82

77 070100147 นาย ปกรณ์ แก้วแสนเมือง 82

78 070100224 นาย ยทุธนา เผ่ือนโชติ 81
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79 070101893 นาย ภานพุงศ์ ชสูขุ 81

80 070100741 นาย ชิษณพุงศ์ ศริะเลศิ 81

81 070102296 นาย แมนยศ ยิม้ด้วง 81

82 070102321 นาย สทุธิพงษ์ น า้บุน่ 81

83 070100576 นาย พีรพงศ์ เทีย่งแท้ 81

84 070100755 นาย ชาญวชิญ์ แซ่เตาะ 81

85 070102243 นาย กิตตวิฒิุ หสัชู 81

86 070100261 นาย ธนากร กฎุี 80

87 070100383 นาย ณฐัวฒิุ โกบตุร 80

88 070100927 นาย สภุทัร เล้าเจริญ 80

89 070102348 นาย จลุจกัร ครืน้จิตต์ 80

90 070100193 นาย เสริมพนัธ์ อินทแสน 80

91 070100777 นาย สาริน ประทมุพร 80

92 070100772 นาย นพรัตน์ เขียวงาม 80

93 070101693 นาย ธนพร เจริญพิบลูย์ 80

94 070102133 นาย เดโชชยั ดวงตาประเสริฐ 80

95 070102230 นาย จิรพงศ์ ณฐักิจสกลุชยั 80

96 070100776 นาย ปฏิพทัธ์ ไสยดี 79

97 070100021 จ.อ. ไชยยศ รอดเชือ้จีน 79

98 070100691 นาย วชิรวทิย์ กล้าฤทธ์ิ 79

99 070100863 นาย เอกรินทร์ พึง่นิล 79

100 070102289 นาย ธนพนธ์ ธชีพนัธ์ 79

101 070101345 นาย ธนาพนัธุ์ สขุเจริญ 79

102 070100507 นาย ชนน มงัคลา 79

103 070102593 นาย เนตวิฒัน์ วฒันไพโรจน์ 79

104 070101270 นาย ณฐัพงศ์ เจียมสภุา 79
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105 070101453 นาย สรวศิ เลาหวชิิตศกัดิ์ 78

106 070101670 นาย ปิตพิงษ์ ด าอ่อน 78

107 070101393 นาย พรพิบลูย์ ปาสาตงั 78

108 070101398 นาย กฤษฎา หวานอารมภ์ 78

109 070100099 นาย วชัรพงษ์ แซ่โง้ว 78

110 070102496 นาย ทฆิมัพร เทพกญุชร 78

111 070100008 นาย วชิญะ กณัหดลิก 78

112 070102057 นาย ชลทศิ วฒันมะโน 78

113 070100838 นาย เนตภิมิู สนิพลู 77

114 070102153 นาย พณิชพล ใจงาม 77

115 070102621 นาย ้้้ ี ้ี้จ้ารุกิตติ์ บญุเทยีม 77

116 070101285 นาย กษิดิเ์ดช บวัเพ็ชร 77

117 070102327 นาย จกัรพนัธ์ ยุน่เพ็ญ 77

118 070101940 นาย วชัระ ทองทา 77

119 070102768 นาย ทวปี ภูท่อง 77

120 070101187 นาย บดนิทร์ เพ็งตะโก 77

121 070101423 นาย ธีราดล สขุสมยั 77

122 070100196 นาย กฤษณะ ดวงเดอืน 77

123 070100349 นาย ยทุธนาวี ทาพล 77

124 070101910 นาย ปิยะพล นาคนาโส 77

125 070101945 นาย ณฐัวรรธน์ เผา่จนัทร์ 77

126 070101946 นาย ธวฒัชยั กนัอรุณ 77

127 070102642 นาย วรัิญ ชาญผลเจริญ 77

128 070100414 นาย พรพิพฒัน์ ทองปุ้ ย 77

129 070101648 นาย ชลสทิธ์ิ น้อยมว่ง 77

130 070100442 นาย สทิธิพงษ์ เสง็ดอนไพร 77
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131 070102501 นาย อนพทัย์ คล้ายสวสัดิ์ 77

132 070101540 นาย จีรพงศ์ กิจสมคัร 77

133 070100084 นาย ธนพล ป่ินทอง 77

134 070100550 นาย สนุทร เหลอืงอรัญนภา 77

135 070101613 นาย กิตตณิฐ์ั แสงประเสริิฐ 77

136 070102309 นาย พิชยา เกิดชยั 76

137 070101933 นาย ผดงุเกียรติ จาดใจดี 76

138 070100185 นาย คณุาธิป บวักระสนิธุ์ 76

139 070102013 นาย ภาคภมิู เทพณรงค์ 76

140 070100141 นาย กฤษฎา รัตนศลิป์ 76

141 070102005 นาย โชตวิฒัน์ แก้วหล้า 76

142 070101122 นาย อาจณรงค์ ปานช่ืน 76

143 070100778 นาย รัชชานนท์ สมศกัดิ์ 76

144 070100669 นาย ศกัดา หอมภงูา 76

145 070101455 นาย กรีฑา พดัทอง 76

146 070101761 นาย พีรพล สขุภกัดี 76

147 070101755 นาย กรวชิญ์ ลมิปสายชล 76

148 070100228 นาย อ าพล แจ้งกระจ่าง 76

149 070100693 นาย วฒิุนนัท์ บตุรดี 76

150 070100897 นาย สทิธิพร มลูรังษี 76

151 070101069 นาย สบืศกัดิ์ โบสี 76

152 070100731 นาย วรากร เหน็ประเสริฐ 76

153 070102530 นาย ปรัชญา อ ่าศรี 75

154 070101188 นาย ณฎัฐชยั นรสาร 75

155 070101886 นาย วฒิุชยั ธิชากรณ์ 75

156 070102554 นาย ธนวทิย์ อินทร์ผึง้ 75
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157 070101932 นาย ณพสทิธ์ิ เดชศริิ 75

158 070100436 นาย สรุเชษฐ์ ตาลรักษา 75

159 070102514 นาย ภวูเดช ทศันยันา 75

160 070100630 นาย อนนัต์ แรงครุธ 75

161 070100801 นาย รวโีรจน์ จิรธนาวฒิุพาณิชย์ 75

162 070102393 นาย ภมิูนทร์ กรแก้ว 75

163 070102082 นาย ภานพุนัธ์ ยตรัิตนกญัญา 75

164 070100551 นาย วทิยา กลุธนาไพโรจน์ 75

165 070101268 นาย พรพิพฒัน์ ชปูาน 75

166 070102653 นาย หรัิญ ปัญจวฒันคณุ 75

167 070100936 นาย ผดงุศกัดิ์ รุ่งประเสริฐวงศ์ 75

168 070101739 นาย พิทกัษ์พล นาคแสง 75

169 070102407 นาย สภุทัร มว่งจีน 75

170 070100753 นาย ชชัฏพล เจนกาญจนดลิก 75

171 070102694 นาย ตนัตกิร ประดบัสขุ 75

172 070102413 นาย จีรายุ กองเจ 75

173 070100182 นาย ธนากร พิศาลรัตนคณุ 75

174 070100857 นาย มงคล บวัสด 75

175 070102307 นาย ณฐักิตติ์ วฒันดเิรก 75

176 070100818 นาย อชิรวชิญ์ ตนัจรูญ 75

177 070101235 นาย วรีพงษ์ เชาว์ไทย 75

178 070101201 นาย ธนบลูย์ แงวกดุเรือ 75

179 070102446 นาย ธนตัถ์ พจน์วจิิตร 75

180 070101177 นาย กล้าหาญ ศรีทองค า 75

181 070101388 นาย จิตตพิฒัน์ ค างาม 75

182 070100114 นาย กรชนก แผนสท้าน 74
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183 070101083 นาย ชานล วฒันกลุเจริฺญ 74

184 070101072 นาย ณฐัเดช บ ารุงเขตต์ 74

185 070102644 นาย ปพน ชยันนัท์ววิฒัน์ 74

186 070101840 นาย ณฏัฐพล เลศิสวุรรณนิธิ 74

187 070101366 นาย พีรณฐั สนุทรวภิาต 74

188 070102345 นาย ก าชยั ศรีวงศ์รัตน์ 74

189 070101749 นาย กฤตพล พฒันนสุนิธุ 74

190 070101026 นาย นพวนิท์ แก้วแดง 74

191 070101860 นาย วโรตม์ เพชรประเสริฐ 74

192 070100922 นาย จงรัก นามศรี 74

193 070100912 นาย ปณุณวฒัน์ วฒันะนพุงษ์ 74

194 070101907 นาย เอกพนัธ์ ค าหอม 74

195 070101068 นาย ตะวนั จ าปาทอง 74

196 070101425 นาย อาทติย์ เอกศริิ 74

197 070101770 นาย ศภุกฤต ผดงุโกเมตร 74

198 070101191 นาย เจนรบ พิมพ์พิเศษ 74

199 070100522 นาย ภาคนิ บ ารุงราชภกัดี 74

200 070101878 นาย ฐิตวิสัส์ ศรีชยั 74

201 070101095 นาย สรุศกัดิ์ จนัทร์แจ่ม 74

202 070101369 นาย กิตตศิกัดิ์ แซ่ฟู 74

203 070102026 นาย จิรวฒัน์ ภูม่าเลศิ 74

204 070101551 นาย อภิวฒัน์ หาญสมยั 74

205 070101930 นาย วฒิุชยั อ่อนนุม่ 73

206 070101001 นาย สริวชิญ์ วนิโยธิน 73

207 070100259 นาย ธนาดล อณุหพงศกร 73

208 070101924 นาย กิตตศิกัดิ์ ลุ้งใหญ่ 73
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209 070101483 นาย พลภมิู วรวทิย์วฒันะ 73

210 070101671 นาย ภาณวุชัร ลิม้ศรีสถาพรกลุ 73

211 070100129 นาย ธนกร ฉิมขนัธ์ 73

212 070101579 นาย คณาพงศ์ นิยม 73

213 070102166 นาย ฉตัรชยั ดาวเรือง 73

214 070100151 นาย ภานพุงศ์ เร่งรัด 73

215 070100774 นาย กฤตภิมิู สนิรัตนภกัดกีลุ 73

216 070101596 นาย ปิยะณฐั บญุตัง้แตง่ 73

217 070102217 นาย ชินภทัร อินทรสมบรูณ์ 73

218 070102215 นาย กรวชิญ์ จมูพลา 73

219 070100329 นาย ชยตุ ธนโชตรัิตกลุ 73

220 070102532 นาย อชิตพล พนัธ์จินดา 73

221 070102735 นาย พงศกร จงสกลุ 73

222 070100297 นาย พงษ์สวุรรณ ทติธินาภา 73

223 070101280 นาย ชาคริต แสงชชัวาล 73

224 070100031 นาย เบล ปราบไพรี 73

225 070101504 นาย ชยัชนะ บวัทอง 73

226 070102798 นาย อเุทน หวานสนิท 73

227 070102253 นาย ปฐวกีานต์ ป่ินเนียม 73

228 070101135 นาย ยศกร มาลยัทอง 73

229 070101826 นาย นฤเบศร์ิ เกตแก้ว 73

230 070102634 นาย วรวฒิุ สหีนู 73

231 070102460 นาย ณฐัพงศ์ สงวนวงษ์ 73

232 070101638 นาย ไกรศร พระเวก 73

233 070100564 นาย ทพัพสาร จนัทร์มาก 73

234 070101332 นาย ทศพล สนธิเดชกลุ 73
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235 070102107 นาย นพฤทธ์ิ คงคาเพชร 73

236 070102784 นาย ณฐัพล เปลีย่มทรัพย์ 73

237 070102663 นาย จิรพนธ์ ไกรยา 73

238 070102108 นาย ฐิตคิมน์ โรจน์รัตน์ 73

239 070100569 นาย อภิชน สมหวงั 73

240 070101452 นาย อทัธพงศ์ มุง่หมาย 73

241 070100938 นาย พีรพฒัน์ ท าสนุา 73

242 070102185 นาย อนัดามนั นิลนวล 73

243 070102226 นาย ศภุกร ตัง้อยูส่งู 73

244 070102556 นาย พิงกานต์ บญุมาก 73

245 070101432 นาย ณฐัพล กลอ่มวงศ์ 73

246 070100544 นาย ณฐัวฒิุ เชือ้สมทุร 73

247 070102702 นาย เดชาธร พุม่เทยีน 73

248 070102760 นาย ภทัรกร สกลุลรุ่ีงโรจน์ 73

249 070100636 นาย ศตวรรษ ปกคลมุ 72

250 070101055 นาย ปัญญราช คนหลกั 72

251 070100117 นาย มนสัวี เสาวลกัษณ์ 72

252 070100798 นาย อธิเบศร์ สารสขุ 72

253 070102537 นาย รังสมินตฺุ์ บญุประเสริฐ 72

254 070100593 นาย สภุชยั อินทะเสน 72

255 070101448 นาย ชวกร เงินงอก 72

256 070100935 นาย ธรรศ สวา่งเลศิ 72

257 070100786 นาย เจษฎากร ปจุฉาการณ์ 72

258 070102785 นาย กีรติ ฤทธ์ิตระกลู 72

259 070101128 นาย อภิสทิธ์ิ วลัวาลย์ 72

260 070101335 นาย การันต์ ปิยะกลุ 72
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บญัชีรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน่วยสอบ ต ารวจภูธรภาค 7

สาย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒปิระกาศนียบตัรมัธยมศกึษาตอนปลาย 
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261 070102297 นาย วศิรุต พรายพทัธยา 72

262 070101808 นาย เกียรตศิกัดิ์ แก้วเรือง 72

263 070100159 นาย วรีภทัร พึง่ผล 72

264 070100612 นาย ศกัดา จจูนัทร์ 72

265 070101864 นาย ปิยพทัธ์ หิน่เก่า 72

266 070102077 นาย ภิมขุกลู ป่ินทองค า 72

267 070101523 นาย พนัธกานต์ ทองถนอม 72

268 070102056 นาย ศภุฤกษ์ นิลยา 72

269 070102443 นาย ณฐัวฒิุ ยมพกุ 72

270 070100238 นาย วยัวฒัน์ สงค์ประเสริฐ 72

271 070100859 นาย ธีรพงษ์ ทมุวงษ์ 72

272 070100558 นาย วรรัฏฐ์ เขมะศริิเวทนิ 72

273 070101320 นาย กฤตนยั แก้วเรือง 72

274 070100276 นาย ภทัรพล พพูะเนียด 71

275 070100816 นาย กฤตตพิงศ์ ใบบวั 71

276 070102513 นาย ณฐิัวฒิุ สารทพนัธ์ 71

277 070100763 นาย ณฐกร ทองสมนกึ 71

278 070100128 นาย ธนโชติ แจ้งเจริญ 71

279 070100107 นาย ณภทัร ขวญัช่วย 71

280 070102525 นาย ขจรศกัดิ์ บญุศรี 71

281 070102802 นาย พิรภพ มนต์เจ็ก 71

282 070101312 นาย ดลดนยั ตาละลกัษณ์ 71

283 070101623 นาย เดชายทุธ โสไกร 71

284 070102506 นาย จิรพฒัน์ กลุเกตุ 71

285 070102778 นาย ภาคนิ อุ่นจิตติ 71

286 070100345 นาย ประสทิธ์ิ เพียรธรรม 71
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287 070102281 นาย วรัญญู ปราณีตพลกรัง 71

288 070102544 นาย รังสรรค์ มิราน 71

289 070102245 นาย ปริวรรต กลิน่ชะนะ 71

290 070101168 นาย ปริญญากร สงัข์ฤทธ์ิ 71

291 070101936 นาย ศรัณย์ สขุสวา่ง 71

292 070102498 นาย นิธิกร จนัทร์แก้ว 71

293 070101580 นาย อาณตัิ มฮูมัหมดั 71

294 070102448 นาย ชยัธัช เกือ้หนนุ 71

295 070101361 นาย กีรติ ลีเ้กษร 71

296 070100300 นาย ภานวุฒัน์ วอ่งไว 71

297 070102092 นาย ธนวฒัน์ อบุงชะนี 71

298 070102364 นาย ศภุกิต อินดา 71

299 070101824 นาย ชิษณพุงศ์ เรืองทบั 71

300 070100187 นาย บริพทัธ์ ศวิโมกษธรรม 71

301 070101125 นาย ธนากร จ าปาโพธ์ิ 71

302 070101074 นาย ศภุสห์ี เครือวลัย์ 71

303 070101621 นาย ธนธรณ์ มลสกุะ 71

304 070100839 นาย ภวูศิ เชียงน้อย 71

305 070101615 นาย อภิรัตน์ สธุาพจน์ 71

306 070100493 นาย อนนัต์ โลเกตุ 71

307 070102489 นาย พงศกร สงิหาร 71

308 070102149 นาย วราวฒัน์ มีป่ิน 71

309 070102543 นาย ศตวรรษ บตุรดี 71

310 070102079 นาย พงศ์สภสั นิธิภณยางสง่า 71

311 070102209 นาย อศันนัท์ สมบตัเิลศิปารมี 71

312 070102780 นาย นพชยั พลล า้ 71
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ล าดับที่ รหสัประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมายเหตุ
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หน่วยสอบ ต ารวจภูธรภาค 7
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หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทยีบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ พ.ศ. 2561

313 070101347 นาย ทรงพล เส้งเอียด 71

314 070100464 นาย ธีรศกัดิ์ โพธ์ิทอง 71

315 070100692 นาย ธนบดี อ่อนเหลา 71

316 070101238 นาย ประเชิญ มะลบิตุร 71

317 070101229 นาย ไกรฤทธ์ิ สบืกลดั 71

318 070100137 นาย ธนวนิท์ แดงประทมุ 70

319 070102165 นาย ศวิกร เกษมวริิยนนท์ 70

320 070101322 นาย ทนิภทัร ยงัสถิตย์ 70

321 070101070 นาย วฒิุ สงิห์โต 70

322 070102020 นาย ศริิชยั แสงทอง 70

323 070102123 นาย ธราดล คุ้มใหญ่โต 70

324 070101847 นาย สทุธิพงษ์ ทพิธามา 70

325 070101953 นาย ณฏัฐ์ ณฏัฐ์ชญานนท์ 70

326 070100347 นาย ทกัษ์ดนยั อยุส่ขุ 70

327 070102426 นาย เชาวรัตน์ สงิห์ดี 70

328 070100506 นาย วรพล สทีาบตุร 70

329 070102218 นาย จกัรภทัร พลานนท์ 70

330 070101288 นาย นภเกตน์ เรืองดี 70

331 070101024 นาย รุ่งโรจน์ หงส์ศภุางค์พนัธุ์ 70

332 070100589 นาย ธนภทัร ประเสริฐผล 70

333 070100752 นาย ประเมศฐ์ ยกุตะไชยบลูย์ 70

334 070100045 นาย ปวริศรฐ์ บวัภา 70

335 070102341 นาย เจนณรงค์ นาคะ 70

336 070102159 นาย ชยัณรงค์ กองเกิด 70

337 070102791 นาย รังสรรค์ แก้วบรุงค์ 70

338 070100274 นาย จีนพุงศ์ บญุธรรม 70
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339 070101643 นาย นนทกร วณิะรัตน์ 70

340 070100546 นาย อิสระ มโนธรรม 70

341 070100404 นาย สริวชิญ์ เกตเุมือง 70

342 070102382 นาย นนทวฒัน์ บณัฑิตไทย 70

343 070100076 นาย กลุโรจน์ มานจุ า 70

344 070102675 นาย ทนงศกัดิ์ ตะนะภกัดิ์ 70

345 070102371 นาย ธีระภทัร แสงมนตรี 70

346 070100503 นาย วรายทุธ สมตน 70

347 070100370 นาย วทิยา ธัญญะผล 70

348 070102491 นาย ณรงค์เดช หงษ์พงษ์ 70

349 070100705 นาย ณฐัพล สขุมาก 70

350 070100934 นาย เมธา งามข า 70

351 070101747 นาย สรุนารถ ทองอ่อน 70

352 070100758 นาย สทิธาวชัร์ ค าเกลีย้ง 70

353 070101567 นาย นรากรณ์ จนัทร์ศริิสา 70

354 070102011 นาย รัชนาท คลงัสนิ 70

355 070100787 นาย ณฐัวฒัน์ ครองมจัฉา 70

356 070102495 นาย ธีราพทัธ์ บญุสทุธิพิบลูย์ 70

357 070100320 นาย กิตตธิัช จนัทร์อ ่า 70

358 070102502 นาย ศภุกิตติ์ แก้วค า 70

359 070100597 นาย ธีรพฒัน์ หมดจด 70

360 070102358 นาย สทุธิชยั กลัยาประดบัศรี 70

361 070102086 นาย ไกรสทิธ์ิ รามฤทธ์ิ 70

362 070101348 นาย สทุธิพงษ์ สทุธิพนัธ์ 70

363 070102095 นาย ศภุร สทุธิ 70

364 070101744 นาย ภีรภทัร์ น่ิมนชุ 70
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365 070100278 นาย ลทัธพล อทุยัธรรม 70

366 070100281 นาย ธนวฒัน์ เจรจาปรีดี 70

367 070101909 นาย ณฐัสทิธ์ิ ปานยัง่ยืน 69

368 070100211 นาย พีระพงษ์ วงศ์อะมะตะ 69

369 070100105 นาย ชนวร์ี ภธูรรมะ 69

370 070101573 นาย ณณกฤษฎ์ ชยัสวุรรณ 69

371 070101502 นาย ณฐัพนธ์ เซ็งเฮง 69

372 070102577 นาย ธนวฒัน์ ไวอ่อน 69

373 070100533 นาย พงศภคั ประเสริฐสงัข์ 69

374 070100884 นาย วศนิ แสงสนิ 69

375 070101391 นาย ภานวุฒัน์ มานะทตั 69

376 070100366 นาย จกัริน ศรีจเูป้า 69

377 070100235 นาย สรุพศัณ์กวี ชนุสทิธ์ิ 69

378 070100257 นาย ธวชัชยั ภสูอน 69

379 070102474 นาย ศรัณย์ แย้มเปลีย่น 69

380 070100288 นาย นพคณุ น าศลิป์ธนสาร 69

381 070100064 นาย ณฐัตพิงษ์ ดวงจินดา 69

382 070101364 นาย จิราวฒิุ เธียรบรรทดั 69

383 070102377 นาย พิษณุ ศภุวฒันกลุชยั 69

384 070100757 นาย กาต์ ชยัอ านวยพรกลุ 69

385 070101118 นาย วรียทุธ ราชบญัดษิฎ์ 69

386 070102375 นาย ณฐัพล อบเชย 69

387 070100699 นาย กอบเดช พนัสาคร 69

388 070102534 นาย อานนท์ นาคศรีสขุ 69

389 070100454 นาย ทรงสทิธ์ิ ยางเยี่ยม 69

390 070100870 นาย โยธิน จงอมรสริิเกษม 69
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391 070100315 นาย จิตวิฒัน์ ชมภงูาม 69

392 070101546 นาย วงศธร แสงเพชร 69

393 070101353 นาย บงกช ชลวถีิ 69

394 070101244 นาย รัชพล สขุจิตต์ 69

395 070100795 นาย รักศกัดิ์ บญุคุ้ม 69

396 070101653 นาย ทนิภทัร แสงปานอินทร์ 69

397 070101117 นาย คณนนท์ อยูนิ่วาศน์ 69

398 070101975 นาย สทิธิศกัดิ์ สามสี 69

399 070101794 นาย ก าลงัเอก พลูสวสัดิ์ 69

400 070102439 นาย ภานพุงศ์ รูปหลอ่ 69

                    ตรวจแล้วถกูต้อง

( มานญู  เชวงเกียรต ิ)

ผบก.ศฝร.ภ.7 /รองประธาน

  อนกุรรมการอ านวยการคมุสอบคดัเลอืก

    พล.ต.ต.

    3   ธ.ค. 61


