




 

 
ผนวก ก. 

 หน้า 1 ใน 3 หน้า 
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-------------------------------------------- 

การยื่นหลักฐานเอกสาร 

หลักฐานฉบับจริงและเอกสารต่าง  ๆที่ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รอบสอง) ต้องนำมาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่  ดังนี้ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
จำนวน  6 ฉบับ 

2. บัตรประจำตัวสอบ  จำนวน 1 ฉบับ 
3. ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด (2 แผ่น) ลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบในแผ่นที่ 2 ให้เรียบร้อย 
4. ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันหรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ทางราชการออกให้ 

พร้อมสำเนา  จำนวน 6 ฉบับ   
5. ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้องมีข้อความ

ระบุการสำเร็จการศึกษา และวันที่ที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น ๆ  ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
พร้อมสำเนา  จำนวน 6 ฉบับ 

6. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสำเนา  จำนวน 6 ฉบับ และ              
หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่สำเร็จก็ได้ จำนวน 6 ฉบับ 

7. หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมสำเนา จำนวน 6 ฉบับ 
8. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (ให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้าย

ประกาศรับสมัคร) เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเอง ตามผนวก ฌ. ท้ายประกาศน้ี  จำนวน 1 ฉบับ  
9. หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนา จำนวน 6 ฉบับ  แยกเป็น 

9.๑ ทหารกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุด
ประจำตัวทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ 2 ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.๘ 

9.๒ ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร             
ให้ใช้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ  สด.๔๓) 
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก (อายุยังไม่ถึง 20 ปี ในปี พ.ศ. 2563 หรือที่จะต้องเข้ารับ                  
การตรวจเลือกทางทหาร ในปี พ.ศ. 2565) ให้ใช้ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) ส่วนผู้ที่ครบเกณฑ์ที่จะต้องเข้ารับ
การตรวจเลือกทางทหาร ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 หรือผู้ที่ได้ใช้สิทธิผ่อนผันแล้ว หรืออยู่ระหว่าง
การผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหาร ไม่รับสมัครสอบ 

 
/9.๓ ผู้สำเร็จ… 



 

 
 

ผนวก ก. 
 หน้า ๒ ใน 3 หน้า 

ท้ายประกาศ  ตำรวจภูธรภาค 5  ลงวันที่   21  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

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

9.๓ ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

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

2) หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้สำเร็จการฝึกวิชา
ทหารชั ้นปีที ่ ๓ ขึ ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจำการและเลข
เครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ในหนังสือสำคัญนั้นแล้ว 

ในกรณีหนังสือประจำตัวแสดงวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีหลักฐานประทับ               
วันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจำการ และเลขเครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑               
ให้มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีหน้าที่เกี ่ยวกับการนำปลดเป็นกองหนุน                 
ประเภทที่ ๑ เป็นผู้รับรองว่าอยู่ระหว่างดำเนินการนำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่กัน 

10. หนังสือรับรอง ตามผนวก ซ. ท้ายประกาศน้ี  จำนวน ๑ ฉบับ (ให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ต
และสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ของผู้รับรอง  จำนวน ๑ ฉบับ  

หลักฐานเอกสารตามข้อ 1. ข้อ 4. – 7. และข้อ 9. (9.1 – 9.3) ต้องนำฉบับจริงไปแสดง           
ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานเอกสารทุกฉบับที่นำมายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า 
“สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อไว้ สำหรับหลักฐานเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหาย
เจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ   

สำหรับหลักฐานเอกสารทุกฉบับที่ผู ้สมัครยื ่นไว้กับเจ้าหน้าที ่ ถือเป็นเอกสิทธิของ                   
ตำรวจภูธรภาค 5 ที่จะดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร 
  ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่นำหลักฐานเอกสารไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด                   
หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
  กำหนดการยื่นหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม ตามที่ระบุข้างต้นในผนวกนี้ จะประกาศพร้อมกับ
การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

 
/ผู้สมัครสอบ… 
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ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป    
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง พร้อมทั้งยื่นและ        
แสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครสอบไม่มายื่นหลักฐานเอกสารตามวัน เวลา หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้ได้รับคัดเลือก
หรือผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง แล้วแต่กรณี และหากมีการตรวจพบว่ามีการนำเอกสารปลอมมายื่นต่อเจ้าหน้าที่
จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

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

                        ตรวจแล้วถูกต้อง 

               พลตำรวจตรี   
      (ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์) 

                                                 ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 
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1. การพิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจสอบประวัติ  ในวันที่ 22 – 30 ธ.ค. 2563 (เว้นวันหยดุราชการ) โดยให้ไป 
    รายงานตัว เพื่อเข้ารับการพิมพ์ลายนิ้วมือ  ณ  ศพฐ.5  ต.เวียงเหนือ  อ.เมือง  จว.ลำปาง      ตั้งแต่เวลา  
     08.00 น. เป็นต้นไป   (แผนที่ตั้ง ศพฐ.5 ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้)  
     โดยแยกตามวัน เวลา และลำดับที่สอบได้  ดังนี้   
         วันที่ 22 ธ.ค. 2563  ภาคเช้า  08.00 – 12.00 น. สอบได้ลำดับที่ 721 – 810  
    ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. สอบได้ลำดับที่ 181 – 270  
         วันที่ 23 ธ.ค. 2563  ภาคเช้า  08.00 – 12.00 น. สอบได้ลำดับที่ 1 – 90 
    ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. สอบได้ลำดับที่ 91 – 180   
   ***  ในวันที่ 23 ธ.ค. 63 ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 – 180 ให้ไปเข้ารับการทดสอบ 
                                    “ว่ิง” ก่อนให้เรียบร้อย แล้วจึงไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่ ศพฐ.5  
         วันที่ 25 ธ.ค. 2563  ภาคเช้า  08.00 – 12.00 น. สอบได้ลำดับที่ 811 – 900  
    ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. สอบได้ลำดับที่ 271 – 360 
         วันที่ 28 ธ.ค. 2563  ภาคเช้า  08.00 – 12.00 น. สอบได้ลำดับที่ 361 – 450 
    ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. สอบได้ลำดับที่ 451 – 540 
         วันที่ 29 ธ.ค. 2563  ภาคเช้า  08.00 – 12.00 น. สอบได้ลำดับที่ 541 – 630 
    ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. สอบได้ลำดับที่ 631 – 720 
         วันที่ 30 ธ.ค. 2563  ภาคเช้า  08.00 – 12.00 น. สอบได้ลำดับที่ 901 – 990 
    ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. สอบได้ลำดับที่ 991 – 1,054   
           - ให้ผู้เข้าพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องเตรียมค่าธรรมเนียมและค่าตรวจแบบพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 
             100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 - เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายสำเนาพร้อมรับรองสำเนา 
            ถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ 
           การแต่งกาย  ชุดสุภาพ (งดเสื้อยืดและเสื้อโปโลที่ไม่มีปก กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ) 
2. การรายงานตัวและส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในวันที่ 22 ธ.ค.2563    เริ่มเรียกตัวตั้งแต่เวลา  
    07.00 น.  เป็นต้นไป โดยแยกตามวัน เวลา และลำดับที่สอบได้ ดังนี้ 
        สถานที่ยื่นเอกสารหลักฐาน  ณ อาคารเรียนรวม 6 ชั้น ชั้น 3 ศฝร.ภ.5 
         2.1 วันที่ 22 ธ.ค. 2563   

      ภาคเช้า   สอบได้ลำดับที่     1 –   600  จำนวน   600   คน 
      ภาคบ่าย  สอบได้ลำดับที่ 601 – 1,054  จำนวน   454   คน 

                เรียกตัวตรวจพสิูจน์ตัวบุคคล ณ ถนนหน้าอาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศฝร.ภ.5 อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง 
          เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จะต้องยื่นในวันส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในผนวก ก. 
           ท้ายประกาศนี้ 
 กรณีเป็นข้าราชการอยู่แล้ว ต้องลาออกจากราชการในสังกัดเดิม และต้องแนบหนังสือลาออกจาก 
           หนว่ยงานเดิม ก่อนการบรรจุแต่งตั้งเป็น นสต. 
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3. การทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
    การปฏิบัติเป็นไปตาม ผนวก ค. ท้ายประกาศนี้ 
    สถานที่สอบ (ว่ิง, ว่ายน้ำ และทดสอบ 3 สถานี)  ณ สนามกีฬาและสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬา 
                   แห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จว.ลำปาง (สนามกีฬากลางลำปาง) 
    กลุ่มที่ 1 (วิ่ง 1, 000 เมตร, ว่ายน้ำ 25 เมตร) 
    กลุ่มที่ 2 (ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร และวิ่ง ระยะทาง 50 เมตร) 
    ผู้สอบผ่านข้อเขียนทั้งหมด รายงานตัวเพ่ือเข้าทดสอบพลศึกษา (วิ่ง, ว่ายน้ำ, ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ  
    และวิ่ง 50 เมตร)  ในวันที่ 23 – 24 ธ.ค. 2563  เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ตามกำหนดวัน เวลา ดังนี้ 
    กลุ่มที ่1  ต้องเข้าทดสอบและผ่านการทดสอบท้ัง 2 ประเภท จึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบในกลุ่มที่ 2 ได้ 

1)ว่ิง  วันที่ 23 ธ.ค. 2563 เริ่มเรียกตัวผู้สอบผ่านข้อเขียนทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป 
       เริ่มสอบเวลา 08.00 น.  

                - เรียกรายงานตัว ตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล และจัดชุดเตรียมวิ่ง ณ สนามเทนนิส ข้างสระว่ายน้ำ 
                * ให้ผู้เข้าสอบ เตรียมกางเกงกีฬา เสื้อยืด รองเท้ากีฬา 
       * ผู้เข้าทดสอบวิ่ง “ผ่าน”  จึงจะมีสิทธิเข้าทดสอบว่ายน้ำ 

2)ว่ายน้ำ วันที่ 24 ธ.ค. 2563  เริ่มเรียกตัวผู้สอบผ่านข้อเขียนทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 07.00 น.  
       เป็นต้นไป เริ่มสอบเวลา 08.00 น.                   

                 - เรียกรายงานตัว ตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลและจัดชุดเตรียมลงสระ ณ สนามเทนนิสข้างสระว่ายน้ำ 
                 * ให้ผู้เข้าสอบเตรียมชุดว่ายน้ำสากลทั่วไปเท่านั้น พร้อมค่าใช้บริการสระ คนละ 40.-บาท 
        * ผู้เข้าทดสอบว่ายน้ำ “ผ่าน”  จึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบใน กลุ่มที่ 2 ได้ 
     กลุ่มที่ 2  ต้องเข้าทดสอบท้ัง 3 ประเภท และต้องผ่าน 2 ใน 3 ประเภท จึงจะเป็นผู้ผ่านการทดสอบ 

 1) ยืนกระโดดไกล ไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร วันที่ 24 ธ.ค. 2563  หลังการทดสอบว่ายน้ำ 
   เป็นต้นไป ทดสอบ ณ สนามเทนนิส บริเวณจุดรวมพลเรียกตัว 

             - เรียกรายงานตัว ตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล และจัดชุดเตรียมสอบภายในสนามเทนนิส 
             * ให้ผู้เข้าสอบเตรียมชุดกางเกงกีฬาขาสั้น เสื้อยืดคอกลม รองเท้าผ้าใบ 

 2) ว่ิงเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร  วันที่ 24 ธ.ค. 2563  หลังการสอบยืนกระโดดไกล เป็นต้นไป 
    ณ ลู่วิ่งสนามกีฬา ด้านทิศตะวันออก ภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง  
              (สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง) ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จว.ลำปาง 
              - เรียกรายงานตัว ตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล และจัดชุดเตรียมสอบบนอัฒจรรย์ด้านทิศตะวันออก 
              * ให้ผู้เข้าสอบเตรียมชุดกางเกงกีฬาขาสั้น เสื้อยืดคอกลม รองเท้าผ้าใบ 
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3) ว่ิง ระยะทาง 50 เมตร  วันที่ 24 ธ.ค. 2563  หลังการทดสอบวิ่งเก็บของ เป็นต้นไป 
    ณ ลู่วิ่งสนามกีฬา ด้านทิศตะวันตก ภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง  
              (สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง)  ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จว.ลำปาง 
              - เรียกรายงานตัว ตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล และจัดชุดเตรียมสอบ ณ อัฒจรรย์ด้านทิศตะวันตก 
              * ให้ผู้เข้าสอบเตรียมชุดกางเกงกีฬาขาสั้น เสื้อยืดคอกลม รองเท้าผ้าใบ 
    การทดสอบท้ัง 2 กลุ่ม ให้ผู้สมัครสอบ ปฏิบัติตามระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และภาค 
   ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้ 
 

4. การตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธ.ค. 2563 
    สถานที ่  อาคารเรียนรวม 6 ชั้น  ศฝร.ภ.5 อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง  
     วันที่  25 ธ.ค. 2563     สำหรับผู้สอบได้ลำดับที่     1 –   600  
     วันที่  26 ธ.ค. 2563  สำหรับผู้สอบได้ลำดับที่ 601 – 1054  
    - เรียกตัวตามลำดับที่กำหนด ณ ถนนหน้าอาคารเรียนรวม 6 ชั้น  เพื่อเข้าประจำ ณ ห้องตรวจร่างกาย  
      ภายในอาคารเรียนรวม 6 ชั้น  ชั้น 2 และ 3 เพื่อรอจัดชุดเข้ารับการตรวจร่างกาย 
     การแต่งกาย ชุดสุภาพ (งดเสื้อยืดและเสื้อโปโลที่ไม่มีปก กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ)ห้ามใส่เสื้อที่มี 
                  กระดุมเป็นโลหะ และห้ามนำสิ่งของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด ติดตัวมาเข้ารับการตรวจ 
                  ร่างกาย 
    รายละเอียดการตรวจร่างกาย 
                  ตรวจทางห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ของ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จว.ลำปาง ซึ่งต้องทำการ 
                  ตรวจ ตามท่ีโรงพยาบาลตำรวจกำหนด ดังนี้ 
         *ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
         *ตรวจไวรัส (HIV) 
         *ตรวจเชื้อซิฟิลิส(VDRL) 
         *ตรวจปัสสาวะทั่วไป(UA) 
         *ตรวจอุจจาระ (Stool Examination) 
         *เอ็กซเรย์ปอด (Chest X-Ray) 
         *ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดชนิดอนุพันธ์ของยาบ้า (Urine Amphetamine) 
        พร้อมทั้งส่งตลับที่ใส่อุจจาระซึ่งเก็บมาจากบ้านไม่เกิน 24 ชม.  และ ผู้สมัครต้องเตรียมเงินค่าตรวจ 
        คนละ 880.- บาท (แปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
       *กรณีที่ผู้สมัครสอบพบว่าผลตรวจเป็นบวก (Positive) ตามความเห็นของผู้ตรวจและจะต้อง 
         ดำเนินการตรวจซ้ำผู้สมัครจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจซ้ำเอง 
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5. การสอบสัมภาษณ์   
    กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 ธ.ค. 2563 เริ่มสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
    เริ่มเรียกตัวผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นตอนต่าง ๆ ในเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป  
    ณ ถนนหน้าอาคารเรียนรวม 6 ชั้น เพ่ือจัดชุดสอบสัมภาษณ์ โดยให้ตัวแทนของแต่ละชุดสอบจับฉลาก 
    เพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์  ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ต่าง ๆ จำนวน 4 ห้องสอบ ดังนี้  
     6.1 ห้องรวมพลสำหรับชุดสอบสัมภาษณ์ ที่ 1 และ 2 รวมพล ณ ห้องเรียน 402  
       1) ห้องสอบสัมภาษณ์ท่ี 1 (ห้องเรียน 401)  
                 2) ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 2 (ห้องเรียน 403) 
      6.2 ห้องรวมพลสำหรับชุดสอบสัมภาษณ์ ที่ 3 และ 4 รวมพล ณ ห้องเรียน 302  
        1) ห้องสอบสัมภาษณ์ท่ี 3 (ห้องเรียน 301)  
                 2) ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 4 (ห้องเรียน 303) 
    การแต่งกาย  ชุดสุภาพ (งดเสื้อยืดและเสื้อโปโลที่ไม่มีปก กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ) 
    การแต่งกาย ขณะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ -สวมกางเกงกีฬาขาสั้น ไม่สวมเสื้อ 
    การสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครสอบ ปฏิบัติตามระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและภาคความ 
                            เหมาะสมกับตำแหน่ง  ผนวก ค. ท้ายประกาศนี้ 
6. การตรวจร่างกายของคณะแพทย์ รพ.ตร. ในวันที่  8 ม.ค. 2564  เริ่มเรียกตัวผู้สอบผ่านข้อเขียนที่ผ่าน 
    การทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (พลศึกษา) ทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ  
    ถนนหน้าอาคารเรียนรวม 6 ชั้น เพ่ือเข้ารับการตรวจร่างกายจากคณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ ดังนี้ 
       ภาคเช้า  เวลา 07.00 – 12.00 น.  - ตรวจร่างกาย   ลำดับที่     1 – 527 
      - ทดสอบสุขภาพจิต ลำดับที่ 528 – 1,054 
       ภาคบ่าย เวลา 12.00 – 17.00 น. - ตรวจร่างกาย  ลำดับที่ 528 – 1,054 
      - ทดสอบสุขภาพจิต ลำดับที่     1 – 527 
 

    สถานที่ตรวจ ห้องตรวจร่างกาย ภายในอาคารเรียนรวม 6 ชั้น ชั้นที่ 2 – 4 เพ่ือเข้ารับการตรวจร่างกาย  
                      และวิเคราะห์ ผลการตรวจร่างกายจากห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 25 – 26 ธ.ค. 2563 
                      โดยคณะแพทย์ รพ.ตร. 
    การแต่งกาย  ชุดสุภาพ (งดเสื้อยืดและเสื้อโปโลที่ไม่มีปก กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ)ห้ามใส่เสื้อที่มี 
                     กระดุมเป็นโลหะและห้ามนำสิ่งของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด ติดตัวมาเข้ารับการตรวจ 
                     ร่างกาย 
    การตรวจร่างกาย ตามข้อ 4. และข้อ 6. ให้ผู้สมัครสอบ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ 
                     ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการ, การตรวจร่างกาย 
                     และทดสอบสุขภาพจิตตาม ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 
                     2563 และตามระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและภาคความเหมาะสมกับ 
                     ตำแหน่ง  ผนวก ค. ที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 
 



 

 
 
 

ผนวก ข. 
 หน้า   5   ใน   5   หน้า 

ท้ายประกาศ  ตำรวจภูธรภาค 5  ลงวันที่  21  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

-------------------------------------------- 
 
หมายเหตุ  1. ในการสอบทุกขั้นตอน ผู้เข้าสอบต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ 
                  และบัตรประจำตัวประจำตัวสอบมาด้วยทุกครั้ง (ห้ามลืมเด็ดขาด) 
     2. การแต่งกาย ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และเตรียมเสื้อผ้า  ในการเข้าสอบ 
                  แต่ละข้ันตอนให้พร้อม 
              3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจและดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
                  3.1 ค่าตรวจรา่งกายทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 880.- บาท (แปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
                  3.2 ค่าตรวจรา่งกายและทดสอบสุขภาพจิต จำนวน 550.-บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                  3.3 ค่าธรรมเนียมและค่าตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
         3.4 ค่าธรรมเนียมบริการสระว่ายน้ำ จำนวน 40.- บาท (สี่สิบบาทถ้วน) 
         3.5 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่อาจตรวจร่างกายซ้ำบางกรณี 
     4. การแต่งกายอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่  ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบปกติกากีคอพับ ยกเว้น 
                  อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ บางหน้าที่ให้แต่งกายตามที่ระบุไว้ท้ายผนวก 
     5. สถานที่ดำเนินการแต่ละขั้นตอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม จะแจ้งให้ทราบ 
                  ก่อนการทดสอบแต่ละขั้นตอน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

       พล.ต.ต.             
(ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์) 

ผบก.ศฝร.ภ.5 
 

/ ผนวก ค. ... 
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ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

 1. การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง   
 1.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย แบ่งการทดสอบเป็น 2 กลุ่ม ตามประเภทต่าง ๆ  ดังนี้ 
        1.1.1 กลุ่มที่ 1 แบ่งประเภทการทดสอบ  ประกอบด้วย                     

(1) วิ่ง  ระยะทาง 1,000 เมตร  
 ผู้ทำเวลาไม่เกิน 4 นาที 55 วินาที ถือว่า ผ่าน                
    จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป 
(2) ว่ายน้ำ  ระยะทาง  25  เมตร    

            ผู้ทำเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า ผ่าน   
                              จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนตามข้อ 1.1.2 กลุ่มที่ 2 ต่อไป 

1.1.2 กลุ่มที่ 2 แบ่งประเภทการทดสอบ  ประกอบด้วย 
(1) ยืนกระโดดไกล   
 ผู้ทำระยะได้ไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร ถือว่า ผ่าน   
(2) วิ่งเก็บของ  ระยะทาง 10 เมตร  โดยการวิ่งไปเก็บของที่ระยะทาง 10 เมตร     
     จำนวน 2 รอบ ๆ ละ 1 ชิ้น  
    ผู้ทำเวลาไม่เกิน 13 วินาที  ถือว่า ผ่าน  
(3) วิ่ง  ระยะทาง 50 เมตร 

    ผู้ทำเวลาไม่เกิน 10 วินาที  ถือว่า ผ่าน   
ตามข้อ 1.1.2 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเข้าทดสอบสมรรถภาพทั้ง 3 ประเภท

ตามที่กำหนดในข้อ (1) – (3) โดยต้องเป็นผู้ทดสอบผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 ของประเภทการทดสอบ               
และหากเข้าทดสอบไม่ครบทั้ง 3 ประเภท จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

 2. ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  
2.1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการว่ายน้ำ  ดังนี้ 

         2.1.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน 
โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร            
เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  

2.๑.๒ ผู้เข้าทดสอบต้องแตง่กายชุดวา่ยนำ้สากล และให้เตรียมหนา้กากอนามัย (Mask) 
ใส่มาด้วยทุกคน 
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2.1.๓ ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบรายใด จับลู่ เกาะลู่ สาวลู่ ว่าย

ข้ามลู่ เหยียบหรือเดินที่พื้นสระทดสอบ หรือเป็นลักษณะของการดำน้ำในระยะยาวแทนการว่ายน้ำ หรือ
ให้ผู้อื่นช่วยเหลือ เช่น เกาะ ผลัก พยุงตัว ดันหรือดึง หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่าน                   
การทดสอบในกรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายอื่นให้ความช่วยเหลือตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น จะปรับเป็นผู้ไมผ่า่น        
การทดสอบเช่นเดียวกัน 

2.1.๔ กรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ โยนทุ่นหรือห่วงยางหรือ
วัสดุอื่นให้แล้วผู้เข้าทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดที่เป็นอาการทำนองเดียวกัน หรือมีการลงไป
ช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

2.1.๕ กำหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่กำหนดใน ข้อ 1.1.1 
(2) 

2.2 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายในการวิ่ง ดังนี้ 
2.๒.๑ ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน 

โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร            
เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  

2.๒.๒ ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสื้อยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา และให้เตรียม
หน้ากากอนามัย (Mask) ใส่มาด้วยทุกคน 

2.2.๓ ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ผู้เข้าทดสอบจะต้องอยู่ในลักษณะของการวิ่งเท่านั้น 
ห้ามผู ้เข้าทดสอบ คลาน กลิ้งตัว และม้วนตัว แทนการวิ ่ง หรือจับ เกาะผู ้อื ่น หรือลักษณะอื่นใด               
ที่เป็นอาการทำนองเดียวกันนี้กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเส้นทางหรือลัดเส้นทาง                        
ตามที่กำหนดให้ทดสอบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

2.2.๔ กรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายใดให้ความช่วยเหลือ เช่น ผลัก พยุง ดัน ดึงหรือให้จับ
เกาะแก่ผู้เข้าทดสอบด้วยกัน จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 

2.2.๕ กำหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 1.1.1 
(1) 

2.3  การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ และการวิ่ง (ระยะสั้น)  ดังน้ี 
2.3.1 ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน 

โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร                               
เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชดัเจน แล้วแต่กรณ ีจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
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2.3.2 ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกาย เสื้อยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้ากีฬา และให้เตรียม
หน้ากากอนามัย (Mask) ใส่มาด้วยทุกคน 

2.3.3 ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ต้องปฏิบัติตามที่คณะอนุกรรมการหรือเจ้าหนา้ที่
กำหนดในทุกขั้นตอน และหากไม่เข้าทดสอบตามลำดับที่กำหนดจะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

2.3.4 กรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายใด จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใดที่เป็นอาการทำนองเดียวกัน
นี้กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าทดสอบด้วยกัน หรือมีกรณีเปลี่ยนตัวกัน                     
เข้าทดสอบแทนกันจะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกัน 

2.3.5 กำหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 
1.1.2 (1) – (3) 

2.3.6 ผู้เข้าทดสอบตามข้อ 2.3 จะต้องเข้าทดสอบให้ครบทั้ง 3 ประเภท หากเข้าทดสอบ               
ไม่ครบจะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 

3. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 
3.1 ในวันตรวจร่างกาย ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน              

โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร                  
เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชดัเจน แล้วแต่กรณ ีจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

3.2 การแต่งกายและการเตรียมสิ่งของที่เกี่ยวข้องในวันตรวจร่างกายให้เป็นไปตามที่กำหนด 
และให้เตรียมหน้ากากอนามัย (Mask) ใส่มาด้วยทุกคน ทั้งในขั้นตอนการตรวจร่างกายและขั้นตอน             
การทดสอบสุขภาพจิต 

3.3 ในขั้นตอนการเข้ารับการตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต ห้ามนำ โทรศัพท์มือถือ       
หรือเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไปเด็ดขาด หากตรวจพบทางคณะกรรมการ
แพทย ์โรงพยาบาลตำรวจ จะพิจารณาตัดสิทธิในการเข้ารับตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต 

3.4 ให้ไปเข้ารับการตรวจร่างกายตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ประกาศผลสอบข้อเขียน) 

3.5 กรณีที่เคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคมาก่อนและหายเป็นปกติแล้ว ให้นำ
เอกสารหลักฐานประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติดังกล่าวมาก่อนวันเข้าตรวจ
ร่างกาย แล้วนำมายื่นในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพ่ือให้ผลการวินิจฉัย การตรวจโรคหรอือาการตามที่
กำหนดเป็นไปโดยถูกต้อง และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบ 
 
 



 

 
ผนวก ค. 

 หน้า   4   ใน   5   หน้า 

ท้ายประกาศ  ตำรวจภูธรภาค 5  ลงวันที่  21  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

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

          3.6 การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิตจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาล
ตำรวจ  ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ ถือว่าผ่าน  ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ ถือว่า 
ไม่ผ่าน และผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด 

 4. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์ 
4.1 ในวันสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน   

โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร                 
เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชดัเจน แล้วแต่กรณ ีจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

4.2 การแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายสุภาพ โดยให้สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวกางเกงขายาว 
(ห้ามกางเกงยีนส์) และสวมรองเท้าหุ้มส้น และให้เตรียมหน้ากากอนามัย (Mask) ใส่มาด้วยทุกคน 

4.3 ต้องมาเตรียมพร้อมในการเข้าสอบ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยเคร่งครัด 
4.4 กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายให้รีบติดต่อกองอำนวยการการสอบสัมภาษณ์              

ก่อนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง เพื่อพิจารณาการให้สิทธิหรือตัดสิทธิในการเข้าสอบ
สัมภาษณ ์แล้วแต่กรณี 
       4.5 สอบสัมภาษณ์ จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง
หน้าที่ ที่จะแต่งตั้งจากพฤตกิรรมทีป่รากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชนใ์นการปฏิบัตงิาน ความสามารถ
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  ทัศนคติ  ความคิดริเริ่ม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสม    
จึงจะถือว่า ผ่าน ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า ไม่ผ่าน 

       5. การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ ผู ้ที ่คณะอนุกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และความเหมาะสมกบัตำแหนง่ เห็นว่ามีคุณสมบัติ ประวัติ
และความประพฤติหรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่าผ่าน ผู้ที่คณะอนุกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติทั ่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เห็นว่า                        
มีคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่าไม่ผ่าน 
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สำหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 

189/2558 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคณุสมบัติและลักษณะตอ้งหา้ม 
ของการเป็นข้าราชการตำรวจกรณีไม่เป็นผู ้ประพฤติเสื ่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี                            
และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง                
จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด  ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ รวมทั้งความน่ารังเกียจของสังคมและเกียรติของข้าราชการตำรวจ                 
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบสำนกังานตำรวจแหง่ชาตวิ่าดว้ยแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณา
กรณีเป็นผู ้ประพฤติเสื ่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี พ.ศ. 2557 โดยจะนำผลทางคดี                           
ในชั ้นพนักงานสอบสวนที่มีการดำเนินคดีสิ ้นสุดในชั้นพนักงานสอบสวนแล้ว หรือพนักงานอัยการ                      
ที่มีคำสั่งไม่ฟ้องแล้ว หรือในชั้นศาลที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ในแต่ละคดีมาเป็นหลักการและข้อมูล                     
ที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี             

ผู้ที่ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามที่กำหนดจะได้คะแนน 10๐ คะแนน
ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงจะได้ ๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         ตรวจแล้วถูกต้อง 

               พลตำรวจตรี   
      (ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์) 

                                                 ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 
 
 

 



 

 
 

ผนวก  ซ. 
แบบหนังสือรับรอง 

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

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

  ข้าพเจ้า..............................................................................................................................
ตำแหน่ง....................................................สังกัด.................. ............................................................
เกี่ยวข้องเป็น...............................................................................................................................................
กับผู้สมัคร  ขอรับรองว่าผู้สมัครชื่อ.............................................................................................................
รหัสประจำตัวสอบ.....................................................................................ซึ่งสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ                
เป็นข้าราชการตำรวจ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ตามประกาศตำรวจภูธรภาค 5 เป็นผู้มี  
ความประพฤติดี ไม่เคยมีชื ่อเสียงในทางเสื ่อมเสีย  และขอรับรองว่าผู ้สมัครสอบมีวุฒิการศึกษา                 
ตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว 
 
     (ลงชื่อ)..........................................................ผู้รับรอง 
      (.....................................................) 
     ตำแหน่ง........................................................ 
 
หมายเหตุ  ๑.  ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการประจำการ มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก                
                   เรืออากาศเอก ขึ้นไป ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน  

ประเภททั ่วไป ระดับชำนาญงานขึ ้นไป ประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ ้นไป                   
ประเภทอำนวยการหรือประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป และต้องรับผิดชอบข้อความ  

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

 ๓.  ให้สั่งพิมพ์ในระบบอินเทอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง          
เขียนด้วยลายมือของตนเอง 

 

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

 
 

 



 

 

แบบบันทึกข้อมูลบุคคล 

 
ผนวก  ฌ. 

 
 
 

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

   เลขประจำตัวประชาชน   

ข้อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมธัยมศึกษาตอนปลาย 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชพีหรือเทียบเท่าเพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2563 

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

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

เรียน  ผู้ดำเนินการคัดเลือก 
ตามที่ ข้าพเจ้าได้ยื ่นใบสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ เพื่อบรรจุ                  

เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ และข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ            
และพื้นฐานความรู้ของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อตัว..........................................................ชื่อสกุล..................................................... 
(หากเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  ให้นำหลักฐานมาประกอบ) 
       ชื่อ – สกุล  (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................... 
  ๒.  ชื่อเล่น  ชื่อที่เคยใช้อยู่ก่อนเปลี่ยน (ถ้ามี)................................................................... 
  ๓.  สัญชาติปัจจุบัน...........................................สัญชาตเิมื่อเกิด........................................ 
ศาสนา......................................................................................................................................................... 

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

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

 
 

             

๑.  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล 
     ประกอบใบสมัครด้วยลายมือ 
     ของตนเองและลงลายมือชื่อ         
     ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  ก่อนยื่นข้อมูลใบสมัครจะต้อง                  
     ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ             
     ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
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๗.  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมนี้         
รวม....................ฉบับ  คือ 

       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของบิดามารดา 

       และภรรยา 

       สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 

  ๘.  -  บิดา  (ผู้ให้กำเนิด) 
       ชื่อเต็ม...................................ชื่อสกุล....................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดิม (ถ้ามี)  ......................................................อาชีพ............................................................................. 
ตำแหน่ง................................................................สถานที่ทำงาน................................................................ 
ท ี ่อย ู ่ป ัจจ ุบ ัน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . โทรศ ัพท์
................................................ 
เชื้อชาติ................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปัจจุบัน.................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดใีนท้องที่………………………………..…ผลคด.ี.................................................................... 
       -  มารดา  (ผู้ให้กำเนิด) 
       ชื่อเต็ม...................................ช่ือสกุล....................................ยังมีชีวติอยู่/ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดิม (ถ้ามี)  ......................................................อาชีพ............................................................................. 
ตำแหน่ง.................................................................สถานที่ทำงาน............................................................... 
ที ่อย ู ่ป ัจจ ุบ ัน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . โทรศ ัพ ท์
............................................ 
เชื้อชาติ.................................สัญชาติเมื่อเกิด................................สัญชาติปัจจุบัน..................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี............................................................................ 
       -  ภรรยาหรือสามี 
       ชื่อเต็ม....................................ชื่อเดิม (ถ้ามี)............................................................... 
ชื่อสกุลเดิม...........................................................ช่ือสกุลปัจจุบัน............................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด....................................................ที่เกิด............................................................................... 
เชื้อชาติ.................................สัญชาติเมื่อเกิด................................สัญชาติปัจจุบัน..................................... 
อาชีพ..........................................................ตำแหน่ง................................................................................... 
สถานที่ทำงาน............................................ที่อยู่ปัจจุบนั.............................................................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา................................................................................................
(ถ้ามี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………………ผลคดี..................................................................... 
จังหวัดที่สมรส............................................................................................................................................. 
การสมรสครั้งก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่าย....................................................................................... 
หย่า  เลิกร้าง............................................................................................................................................... 
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๙.  ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ 
       -  พ่ีน้องร่วมบิดา – มารดา 
       (๑)  ชื่อ.................................ช่ือสกุล..............................เกีย่วขอ้งเป็น.......................
อาชีพ......................................................................ตำแหน่ง....................................................................... 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัตทิางคดอีาญาหรือคดแีพ่งขอ้หา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………….ผลคดี............................................................................ 
       (๒)  ชื่อ.................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ.....................................................................ตำแหน่ง........................................................................ 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ท่ีอยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัตทิางคดอีาญาหรือคดแีพ่งขอ้หา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี............................................................................. 
       (3)  ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ....................................................................ตำแหน่ง......................................................................... 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัตทิางคดอีาญาหรือคดแีพ่งขอ้หา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี............................................................................. 
       (4)  ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ....................................................................ตำแหนง่......................................................................... 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัตทิางคดอีาญาหรือคดแีพ่งขอ้หา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี............................................................................. 
       (5)  ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เก่ียวข้องเป็น.......................
อาชีพ....................................................................ตำแหน่ง......................................................................... 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัตทิางคดอีาญาหรือคดแีพ่งขอ้หา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………….ผลคดี............................................................................ 
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       -  ญาติ  (พ่ีน้องของบิดาและมารดา) 
       (1)  ชื่อ.................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ.....................................................................ตำแหนง่........................................................................ 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัตทิางคดอีาญาหรือคดแีพ่งขอ้หา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………….ผลคดี............................................................................ 
       (๒)  ชื่อ.................................ชื่อสกุล...............................เก่ียวข้องเป็น......................
อาชีพ.....................................................................ตำแหน่ง........................................................................ 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัตทิางคดอีาญาหรือคดแีพ่งขอ้หา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี............................................................................. 
       (3)  ชื่อ................................ชื่อสกุล................................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ.....................................................................ตำแหน่ง........................................................................ 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัตทิางคดอีาญาหรือคดแีพ่งขอ้หา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี............................................................................. 
       (4)  ชือ่................................ชื่อสกุล................................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ....................................................................ตำแหน่ง......................................................................... 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัตทิางคดอีาญาหรือคดแีพ่งขอ้หา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………..ผลคดี.............................................................................. 
       (5)  ชื่อ...............................ชื่อสกุล.................................เกี่ยวข้องเป็น......................
อาชีพ...................................................................ตำแหน่ง.......................................................................... 
สถานที่ทำงาน..................................................................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวัตทิางคดอีาญาหรือคดแีพ่งขอ้หา....................................................................................................................
(ถ้ามี)  ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………..ผลคดี.............................................................................. 
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๑๐. บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่             
ผู้รับรอง  ญาติ  ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง) 
        (๑)  ชื่อ..............................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวขอ้งเปน็........................
อาชีพ...................................................................ตำแหนง่.......................................................................... 
สถานที่ทำงาน............................................................................................................................................. 
        (๒)  ชื่อ..............................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อาชีพ...................................................................ตำแหน่ง.......................................................................... 
สถานที่ทำงาน............................................................................................................................................. 

 (๓)  ชื่อ.............................ชื่อสกุล.................................เก่ียวข้องเป็น......................
อาชีพ...................................................................ตำแหน่ง.......................................................................... 
สถานที่ทำงาน............................................................................................................................................. 

๑๑.  การศึกษา 
         (๑)  จบมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน....................................................................... 
เข้า..............................ออก............................ผลการศึกษา……………………......…………………………………….. 

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

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

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

       (๕)  แขนงพิเศษอื่น ๆ.............................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๒.  ปัจจุบันประกอบอาชีพ...................................ตำแหน่ง............................................ 
สถานที่ทำงาน............................................................................................................................................. 
ถนน.....................................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด....................................................โทรศัพท์....................................................................................... 
และได้รับเงินเดือน ..............................................................................................................................บาท   
ใครเป็นหัวหนา้หรอืผู้บังคับบญัชา............................................................................................................... 

๑๓.  ประกอบการงานอื่น ๆ............................................................................................. 
สถานที่ทำงาน............................................................................................................................................. 
ถนน.....................................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด.................................โทรศัพท์...................................รายได้ (ถ้ามี).................................................. 
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๑๔.  ประวัติการรับราชการ หรือการทำงานที่ผ่านมา (ถ้าเคยรับราชการ หรือทำงาน
มาแล้วหลายแห่ง  ให้ระบุทุกแห่งตามลำดับก่อนหลัง) 
         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม.................................................................................... 
ชนิดของงาน..........................................................เงินเดือน........................................................................ 
วัน  เดือน  ปีที่เข้ารับราชการหรืองานที่ทำ................................................................................................. 
ชื่อผู้บังคับบัญชาหรอืนายจ้าง...................................................................................................................... 
เหตุที่ออก.................................................................................................................................................... 
  ๑๕.  ความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษ....................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๖. ถ้าทำงานในสำนักงานอื่นนอกจากงานราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด                  
ในทางงานอย่างใดหรือไม่........................................................กี่ครั้ง.......................................................... 
เมื่อใด.........................................ถกูลงโทษหรอืไมอ่ย่างไร.......................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๗.  ถ้ารับราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการหรือไม.่..........................ก่ีครัง้...............................เม่ือใด...........................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร............................................................................................................................. 
  ๑๘.  เคยถูกกล่าวหาหรอืถูกฟ้องว่ากระทำผิดอาญาหรือไม่...................กี่ครั้ง.................. 
เรื่องอะไร......................................................................เมือ่ใด..................................................................... 
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร.............................................................................................................................. 
(ถ้าหากได้รับการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษหรือโทษอย่างอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอำนาจศาล        
ก็ให้ระบุได้ด้วย) 
  ๑๙.  เคยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบญัญตัิล้มละลายหรือไม่............................. 
เมื่อใด.......................................................................................................................................................... 
เหตุใดจึงไม่ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย.................................................................................................... 
  ๒๐.  เคยต้องคำพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่.................................................................. 
เมื่อใด....................................................พ้นคดีแล้วหรือยัง.......................................................................... 
ถ้าพ้นแล้วเมื่อใด.......................................................................................................................................... 
  ๒๑.  เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม่....................................กี่เรื่อง................................ 
เรื่องอะไร........................................................................เมือ่ใด................................................................... 
ศาลพิพากษาอย่างไร................................................................................................................................... 
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๒๒.  เป็นหรือเคยเปน็หนี้สินผู้ใดจนไดช้ื่อวา่เปน็ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่..................... 
................................................................................................................................................................... 
  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยาเสพติดใหโ้ทษประเภทใดหรอืไม่................................................ 
ถ้าเคยประเภทใด........................................................................................................................................ 
  ๒๔. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกในองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบ้างหรือไม่
..........................สถานที่ตั้ง.......................................................................................................................... 
ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรนั้นหรือไม่  เมื่อใด  เพราะเหตุใด................................................. 
............................................................................................................................................. ....................
  ๒๕.  เป็นหรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่                 
ในพรรคการเมืองใดหรือไม่..........................ชื่อพรรคการเมือง.................................................................... 
สถานที่ตั้ง.................................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการและมีคุณสมบัติ      
เฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 
 
 
      (ลงชื่อ) ......................................................ผู้สมัคร 
                (...................................................) 
 
 
 

คำเตอืน 
  ๑) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดตา่ง ๆ  ในข้อมูลประกอบใบสมคัร
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง  ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี”             
ให้เขียนว่า “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ามใช้การ  “   -    ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบได้ หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่                     
จะถูกดำเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด 
  ๒) การปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547                  
หรือ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗   
แล้วแต่กรณี 

 
 
 

 
 
 



 

 
ผู้สอบผ่านข้อเขียน โปรดทราบ 

ให้เตรียมถ่ายเอกสารต่าง ๆ ตามผนวกท้ายประกาศ ภ.5 ฉบับลงวันที่ 21 ธ.ค. 2563  ทุกอย่าง 
มาจากบ้านให้ครบถ้วน เนื่องจากไม่มีบริการถ่ายเอกสาร   สำเนาเอกสารทุกแผ่นเขียนชื่อ–สกุล  
รหัสประจำตัวสอบ และ ลำดับที่สอบได้ ไว้มุมบนด้านขวาของเอกสาร เฉพาะหลักฐานทางทหาร  

(สด.8, สด.43) ให้ดำเนินการตามรูปแบบในตัวอย่าง เพ่ือยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 22 ธ.ค.2563 
กรณีผู้สอบผ่านข้อเขียน เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล มาพร้อมเอกสารทาง

ทหารด้วย จำนวน 2 ชุด 

ตัวอย่างการถ่ายส าเนาเอกสารหลักฐานทางทหาร
สด. 43  และ   สด.8

 
 
 
 
 

ต้องเห็นปี พ.ศ.ชัดเจนทั้ง 4 หลกั 



 

 
 

ตัวอย่างการถ่ายสำเนา สด. 8  ให้ทั้ง 3 ส่วน อยู่ในหน้าเดียวกัน  
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หนา้ที ่1 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

1 050102758 นาย ภาวิต อภิไชย 128

2 050103262 นาย จิระวิน เวียงทอง 128

3 050100464 นาย ณภทัร ตะมะพทุธ 124

4 050101899 นาย ดลุยฤทธ์ิ มะหาวนั 124

5 050102941 นาย จิระวฒัน์ นามแกว้ 122

6 050101163 นาย ชนาธิป เมืองมา 122

7 050100374 นาย นนัทวฒั สภยูศ 122

8 050100021 นาย สโุรจณ์ แพรสกลุทพิย์ 121

9 050101392 นาย ธนภมิู ฮาวบญุป๋ัน 121

10 050102813 นาย ภมิูพฒัน์ ผาสขุธนไพศาล 121

11 050102673 นาย ภตูะวนั ศรีชยั 121

12 050100056 นาย อณัณพ ศรีเปารยะ 120

13 050101283 นาย พิชญพงศ์ ใจแกว้แดง 120

14 050103240 นาย ธนรตัน์ พทุธวงศ์ 120

15 050102420 นาย ศภุกิตติ์ แกว้เกตกุวีรตัน์ 120

16 050103244 นาย ศภุสณัฑ์ เอกสมบรูณ์ 120

17 050101126 นาย ภาวชั เทยีนไสว 119

18 050104569 นาย ภคพล สมหาญวงศ์ 119

19 050101109 นาย พลธวฒัน์ ทองงามข า 118

20 050102490 นาย กฤตนยั ทาสม 118

21 050100664 นาย คณุานนต์ ชยัเขตร์ 118

22 050103745 นาย วสณัต์ ก ่าเป็ด 118

23 050103484 นาย นวมินทร์ ถ่ินถา 117

24 050100518 นาย สรวิศ ประสทิธิเขตรวิทย์ 117

25 050102592 นาย ธีรภทัร ์ นาธรรมเจริญ 116

26 050100865 นาย กอ้งภพ พานดอกไม้ 116

27 050101145 นาย ตรรกวิทย์ ชุม่ธิ 116

28 050103149 นาย ปณิธาน สมเพชร 116

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่2 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

29 050103079 นาย นนทกร นะสุ 115

30 050100046 นาย สรุเชษฐ์ ขนันาแล 115

31 050101738 นาย ภมิูปราชญ์ ไชยวงัษา 115

32 050100095 นาย พนสั สนุทรนาค 114

33 050101344 นาย สรศกัดิ์ กนัทะค า 114

34 050100201 นาย มงคลชยั หงษส์ามสบิหก 113

35 050102759 นาย ธนพล ปํัญญากอ๋ง 113

36 050100907 นาย กณิศ สภุาษา 113

37 050103325 นาย จิรสนิ ผลดี 113

38 050103824 นาย ธนาธิป อเุทน 113

39 050100717 นาย กฤษณะ แกว้ของเเกว้ 113

40 050101818 นาย ปรตัถกร จงตระกลูศริิ 113

41 050101636 นาย ธเนศ กลุนาวี 113

42 050104018 นาย ชชัพงศ์ รุนเดมิ 113

43 050104575 นาย สริิวชัร พรมมาแบน 112

44 050102174 นาย ธนภมิู ฉตัรค  าแปง 112

45 050104515 นาย อชิตพล แกว้ประเสริฐ 112

46 050103666 นาย พิสทุธ์ิ สขุเสม 111

47 050102484 นาย ปภาวิชญ์ ชเูสอืหงึ 111

48 050102025 นาย ธนวนัต์ ผกักดู 111

49 050100602 นาย ฤทธิไกร มั่นเขตกร 111

50 050103505 นาย จิตภณ อินแกว้เครือ 111

51 050102216 นาย ภาณุวฒัน์ เภตรา 111

52 050101466 นาย รชต ค าเงิน 111

53 050104252 นาย บรรพต ตะ๊ค า 111

54 050100169 นาย วิษณุ ปงลงักา 111

55 050103656 นาย ณภทัร ทวีวฒัน์ 110

56 050101530 นาย ทปีกร นนัทวรรณ 110

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่3 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

57 050101069 นาย เดน่ดนยั ชนะสทิธ์ิ 110

58 050102106 นาย จิรนนท์ นางเมาะ 110

59 050104420 นาย ศวิกร ภรูอณัฐ 110

60 050101393 นาย วีระวฒัน์ ใสแกว้ 110

61 050104619 นาย บญุญฤทธ์ิ แสนวงค์ 110

62 050100597 นาย ศริาวิชญ์ สกลุไกรวิชญ์ 110

63 050101319 นาย ชาญชิต ตาวิยะ 109

64 050101959 นาย ศตคณุ ค าชยั 109

65 050100860 นาย ทศวรรษ ยะหมอ้ม 109

66 050103015 นาย ธนากร ธ ารงธนเกียรติ์ 109

67 050104642 นาย จตรุภชุ รตันะ 109

68 050104216 นาย ธนากร กนัยารดั 109

69 050103846 นาย ธีรภทัร ์ อินตะ๊แกว้ 109

70 050103290 นาย เขมวฒัน์ บงัคมเนตร 109

71 050100688 นาย รชัภมิู ทองค า 109

72 050101029 นาย วิชยัสทิธ์ิ ศรีเรือง 109

73 050101601 นาย ณัฐชนน ธรรมวงค์ 109

74 050104229 นาย สริพงศ์ ศรีวรรณตนั 109

75 050104518 นาย สรวิศ เพ่ือนฝงู 109

76 050103514 นาย นนัทวิฒัน์ ขาวเหลอืง 109

77 050101150 นาย รชัชานนท์ ไชยสวสัดิ์ 108

78 050102245 นาย ชยานนัต์ กนัทา 108

79 050102511 นาย พิชชากร ม่ิงมนสั 108

80 050100282 นาย ชนวีร ์ รูซ่ื้อ 108

81 050102593 นาย ธนายทุธ สวุรรณศลิป์ 108

82 050103343 นาย สรญัวฐิุ สวนดอก 108

83 050102056 นาย คนัฉตัร สายจิตธรรม 108

84 050101483 นาย ศรนรินทร์ แสงงาม 108

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่4 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

85 050103134 นาย สทิธิพล ถาพรม 108

86 050101783 นาย วิสฎิฐ์ ณ วนัจนัทร ์ 108

87 050101300 นาย วิศวะ จีรพงษอ์ดุม 108

88 050100634 นาย ธีรวฒิุ ธงวิชยั 108

89 050101578 นาย ภานวุฒัน์ แกว้ดวงแสง 107

90 050101100 นาย นภดล รตันประชารมย์ 107

91 050103075 นาย ธีรดนย์ แตงเสง็ 107

92 050102982 นาย ชยัมงคล จนัเป็ง 107

93 050102222 นาย เกียรตศิกัดิ์ เชือ้สะอาด 107

94 050101381 นาย เนวิน ล  าภู 107

95 050103985 นาย ภาคภมิู หอมจนัทร์ 107

96 050100326 นาย พีระพนัธ์ พรหมเสน 107

97 050100988 นาย ชาตติระบตุร อดุเอย้ 107

98 050101255 นาย อนนัตธ์ชยั นอ้ยนาค 107

99 050104166 นาย หงสราช มาแกว้ 107

100 050100014 นาย ธนวรรต ปัญญากาบ 107

101 050103347 นาย พฒิุพงษ์ เตง็หลา้ 107

102 050101382 นาย ภาณุพงศ์ ศรีเมือง 107

103 050104354 นาย ชวลัวิทย์ ใจกาศ 107

104 050102751 นาย ณัฐพล เทพปัน 106

105 050102162 นาย ภบูดนิทร์ ศรีราษฏร์ 106

106 050100145 นาย ศวิกร จนัทรเ์ทศ 106

107 050104615 นาย สจัจชน พรหมรกัษ์ 106

108 050100281 นาย ฤทธิเกียรติ์ แปงกา 106

109 050103392 นาย พงศกร อรรคสวีร 106

110 050101945 นาย ณัฐพล ศรีพรม 106

111 050100895 นาย คมสนั อดุถา 106

112 050102187 นาย สรศกัดิ์ รินอินทร์ 106

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่5 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

113 050102504 นาย ภทัรพงศ์ ธีระวงศนนัท์ 106

114 050100091 นาย จิตตภณ จงสมจิตต์ 106

115 050103524 นาย กิตตภิมิู จลุศริิ 106

116 050102873 วา่ที่ ร.ต. ภานพุงศ์ ซาววา 106

117 050102073 นาย พีรภทัร ผดัศกัดิ์ 105

118 050102797 นาย นฤเบศวร์ ทมิทอง 105

119 050104378 นาย ภาณุพงษ์ มลูรงัษี 105

120 050100167 นาย ชชัพิสฐิ สมบตัิ 105

121 050104285 นาย ศภุาการ สายสนิธุ์ 105

122 050103321 นาย อคัรพนธ์ ควายคณะ 105

123 050100184 นาย นครินทร์ แกว้สวุาง 105

124 050102455 นาย สทิธิพนัธ์ กนักอบ 105

125 050104556 นาย เจษฎา ศรีจนัทรต์า 105

126 050103160 นาย ชินบญัชร แสนใจ 105

127 050102957 นาย เกียรตชิยั ใจระวงั 105

128 050102012 นาย สริกณัห์ เตยีมวงค์ 105

129 050101944 นาย พงศก์ร ใจนอ้ย 105

130 050104033 นาย กษิดศิ ถนอมจิตต์ 105

131 050103869 นาย ธนกร ปัญญาวงค์ 105

132 050103974 นาย นนทพิทัธ์ นาคแทน 104

133 050101732 นาย อรรถชยั ศริิมงคล 104

134 050102280 วา่ที่รอ้ยตรี กฤษกร ตะ๊ปอ้ 104

135 050102895 นาย ณัฐพงศ์ จนัทรเ์ตม็ 104

136 050101082 นาย เจษฎา ค าเรือง 104

137 050102930 นาย อคัคเดช อะทะยศ 104

138 050100550 นาย พาวิน หรรษาวงค์ 104

139 050100089 นาย ปฏิภาณ ทวีค  า 104

140 050103398 นาย นฤบดี แสงเรือน 104
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141 050102111 นาย กีรวฒัน์ กา๋วงค์ 104

142 050100310 นาย ธนกฤต อทุมุพร 104

143 050102916 นาย รฐัพล ไชยเสน 104

144 050104156 นาย จิรายสุ เสยีงหวาน 104

145 050101219 นาย ศภุณัฐ ศรีจนัทร ์ 104

146 050103925 นาย ธนกร สขุส  าราญ 104

147 050102943 นาย อาทติย์ ชมพนูทุสงิขร 104

148 050103227 นาย อดุมศกัดิ์ พนูโภค 104

149 050100097 นาย ณิชพน โสภาพ 104

150 050102997 นาย ภานวุฒัน์ หลา้ชมภู 103

151 050102970 นาย กนัตพงศ์ ญาณะ 103

152 050101406 นาย วรชิต สมบรูณ์ 103

153 050102026 นาย ธีระไนย แกว้ด  า 103

154 050100604 นาย พิเชษฐ เรือนมลู 103

155 050100708 นาย นราวิชญ์ แดงหลา้ 103

156 050100449 นาย ภทัรดนยั ทนนัไชย 103

157 050101659 นาย กิตตคิณุ วงคต์ะวนั 103

158 050104204 นาย วทญัญู จอ่นตะมะ 103

159 050102595 นาย ภาณุพงษ์ ป่ินตะ๊ 103

160 050104467 นาย ธนโชติ มงัคลาด 103

161 050100726 นาย จกัรพนัธุ์ อปุมาณ 103

162 050101730 นาย ธวชัชยั ใจคาร 103

163 050102973 นาย นที อปูค  า 103

164 050102364 นาย อภินนัท์ ไชยเสน 103

165 050103628 นาย ธีรพฒัน์ เถียรทอง 103

166 050104171 นาย เกษมสนัต์ แสงจนัทรรศัมี 103

167 050103611 นาย นิธิวฒิุ แกว้ลงักา 102

168 050100704 นาย ฤทธิเกียรติ ไทยยนัโต 102

พล.ต.ต. 
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169 050101212 นาย พิชยะ ออ่นส าอางค์ 102

170 050104063 นาย ปพน แกว้ยธิิ 102

171 050102698 นาย วิทยา กาใจวงศ์ 102

172 050103960 นาย ณัฐเกียรติ สมศกัดิ์ 102

173 050102006 นาย สตุนนัท์ หตัถกอง 102

174 050104162 นาย ณัฐพล ป๋ันเก๋ียง 102

175 050103655 นาย วชิระ ดวงดี 102

176 050101704 นาย เอกมงคล ฝ้ันเตม็ 102

177 050100118 นาย ธวลักร ท าสะอาด 102

178 050103078 นาย แสงนทัที อินตะ๊พิงค์ 102

179 050100474 นาย คณุากร ยะอินทร์ 102

180 050101965 นาย อคัรเดช อยัยต์ระกลู 102

181 050102898 นาย สริวิชญ์ ทรายแกว้ 102

182 050103362 นาย ณัฐวตัร แกว้นาง 102

183 050104513 นาย จตัวฒัน์ มารตัน์ 102

184 050101501 นาย เอือ้องักรู จกัรม์าสุ 102

185 050104525 นาย ปิยงักรู มุ่งการ 102

186 050103450 นาย ศรายทุธ ปิงกลุ 102

187 050102676 นาย กีรติ อินตะ๊ยศ 102

188 050101379 นาย ธนกร สายมา 102

189 050103589 นาย วรวฒิุ กองสอน 102

190 050100245 นาย นพตัธร สขุส  าราญ 102

191 050102460 สบิเอก ธนกฤต คนัทะ 102

192 050103200 นาย อเุทน วรรณชยั 102

193 050101623 นาย ภาณุพงศ์ แสงศรีจนัทร ์ 102

194 050102857 นาย สกุฤษฏิ์ ตาค า 102

195 050101812 นาย เวสารชั ประอินทร์ 102

196 050104173 นาย วฒิุชยั พรหมมินทร์ 102

พล.ต.ต. 
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197 050102128 นาย ธนวฒัน์ นามบตุร 102

198 050102785 นาย ปรเมศวร์ ช  ่าชอง 102

199 050103367 นาย วชัรา ขวญัใจไพเราะ 102

200 050100103 นาย ธนกร เอมมณีรตัน์ 102

201 050102378 นาย กรวฒุ อนาวงศ์ 102

202 050100026 นาย สณัหณัฐ คณุาค า 102

203 050100341 นาย วรเมธี เถินบรุินทร์ 102

204 050102462 นาย นอรร์ิน พีร ์ ไชยวฒิุมงคล 102

205 050100882 นาย เควิน แตม้ไว 101

206 050101036 นาย พงศธร จนัทรบ์รูณ์ 101

207 050101198 นาย ศภุฤกษ์ ชุม่วงศ์ 101

208 050100408 นาย ณัฐดนยั เงาใส 101

209 050101374 นาย จกัรกฤษ สวุรรณสขุ 101

210 050103799 นาย ณรงคศ์กัดิ์ สทิธิชยั 101

211 050100541 นาย พีรพล ชยัชนะ 101

212 050103126 นาย ปกรฐั บวัผนั 101

213 050101403 นาย ปฏิภาณ สวนโน 101

214 050102858 นาย สรุิยพงษ์ ชมเชย 101

215 050104417 นาย พรรษิษฐ์ อินตะ๊จกัร 101

216 050100808 นาย ไตรรตัน์ สรอ้ยค าศริิกลุ 101

217 050101353 นาย ธีรภทัร นนัทะแขม 101

218 050100086 นาย ณัฐวตัร ภาชนะ 101

219 050102801 นาย นาถวฒัน์ แกว้สวุรรณ 101

220 050102083 นาย กรวี รกัษาวงศ์ 101

221 050100644 นาย ทกัษด์นยั จนัทรจ านง 101

222 050101631 นาย ภาสกร กาญบตุร 101

223 050101016 นาย จิราศกัดิ์ ภเูขียว 101

224 050101187 นาย ฐิตพิงศ์ วจีสตัย์ 101

พล.ต.ต. 
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225 050100751 นาย อิทธิกร ฮาวค าฟู 101

226 050102892 นาย กสณิ สงิหแ์กว้ 101

227 050100376 นาย สงกรานต์ รตันงาม 101

228 050103464 นาย พงศธร หอมดอก 100

229 050104646 นาย ทศพร แกว้ภา 100

230 050100148 นาย นนัทท์ะสนิ อดุใจ 100

231 050101024 นาย อาษา เข่ือนควบ 100

232 050102114 นาย สรุเชษฐ์ กนัทะจกัร ์ 100

233 050101564 นาย ธรรมสทิธ์ิ ธรรมศาสตร์ 100

234 050100350 นาย รฐัธรรมนญู งานขยนั 100

235 050100018 นาย เกียรตกิร มลูนอ้ย 100

236 050104118 นาย ศภุศษิฐ ตอ้นรบั 100

237 050101767 นาย ทฒัพงศ์ ทาประเสริฐ 100

238 050101443 นาย นพณัฐ เนตรค ายวง 100

239 050103147 นาย ธนพจน์ สระทองจนัทร์ 100

240 050104051 นาย ธนภทัร ์ นรรตัน์ 100

241 050100745 นาย พฒันา กนัทา 100

242 050103241 นาย วรเวทย์ มโนวรรณ 100

243 050103685 นาย ปวีณ ผลทอง 100

244 050101317 นาย รตพิงษ์ นาทอง 100

245 050101260 นาย ธนสทิธ์ิ นนัทะเสน 100

246 050103665 นาย เจษฎา เดนิแปง 100

247 050103349 นาย จิรายุ จนัทาทบั 100

248 050101236 นาย รวี แสงทวีป 100

249 050100074 นาย ศรายทุธ พฒุทา 100

250 050104148 นาย ด ารงคร์กัษ์ กาวิชยั 100

251 050102495 นาย ภรูิณัฐ วงัสะปัญญา 100

252 050101846 นาย ประกาศติ ถงุค  า 99
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253 050102209 นาย ชลชาติ มอญตา 99

254 050104548 นาย วฒิุชยั คโุน 99

255 050102269 นาย เบญจพล จอมค า 99

256 050101739 นาย เวชภณัฑ์ ตาจมุปา 99

257 050103309 นาย บณุยะกร กนัทะวงศ์ 99

258 050101651 นาย ชินวตัร จะเรวงค์ 99

259 050101434 นาย วรายุ สทิธิสรวง 99

260 050102730 นาย เจษฏา วงคม์ลู 99

261 050101278 นาย ณัฐดนยั วงศส์วสัดิ์ 99

262 050102998 นาย ลขิิต ภาชนนท์ 99

263 050100470 นาย ภมิูนทร์ วงคม์อย 99

264 050102713 นาย พชร พิงพราวลี 99

265 050101994 นาย นนทกร สพุรม 99

266 050103360 นาย ธนวนัต์ จนัระสา 99

267 050100005 นาย ภาสกร ธนโชตจิอมภา 99

268 050100681 นาย พงษพิ์ลาภ หนองแพ 99

269 050104450 นาย ธนพล สนุทมาลา 99

270 050102963 นาย ไชยวฒัน์ สนิธุญ์า 99

271 050103572 นาย ธนกร ปินตา 99

272 050100389 นาย ธีระวฒัน์ กลบีศรีทอง 99

273 050104317 นาย ฉฐัวรรษ หม่ืนไชยวงค์ 99

274 050101831 นาย อนวุฒัน์ สนิทรพัย์ 99

275 050100565 นาย กนัตภณ แนะกระโทก 99

276 050101703 นาย ณัฐพนธ์ ฮองโยง 99

277 050100886 นาย วชัระ แกว้กอ๋งค า 99

278 050101079 นาย พิพฒัน์ สยุาโน 99

279 050101138 นาย พงศพ์ฒัน์ อมะโน 99

280 050102622 นาย พรหมเมธ สนธิ 99

พล.ต.ต. 
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281 050100202 นาย เขมณัฏฐ์ จีรตัน์ 99

282 050100054 นาย อานนท์ ไชยวารินทร์ 99

283 050103716 นาย พงศพ์ทัธ์ เหมืองหมอ้ 99

284 050102477 นาย นวพรรษ พิทาค า 99

285 050102066 นาย ณัฐวฒิุ สวุรรณ์ 99

286 050102478 นาย ณัฐพล อินตะ๊ทอง 98

287 050103598 นาย ไกรวิน เป้ินจุม่ 98

288 050100709 นาย ธนชิต แซเ่หอ้ 98

289 050101049 นาย เหมราช ไชยรงัษี 98

290 050102303 พลทหาร สรุพงษ์ พนัมะวงศ์ 98

291 050101971 นาย ศธิุพงศ์ ศกึษาพงศพ์นัธุ์ 98

292 050100351 นาย ชวกร บญุลอื 98

293 050100798 นาย พลศกัดิ์ มณีนกุลุ 98

294 050103675 นาย สภุกิณห์ โพธิอน้ 98

295 050102608 นาย ณัฐพล ดว้งจิโน 98

296 050102116 นาย รฐัภมิู ราชโยธา 98

297 050103775 นาย อภิวฒัน์ เรือนค า 98

298 050101547 นาย ณรงคว์ิทย์ กนัทะจนัทร์ 98

299 050103710 นาย อภิวฒัน์ แสงจนัทร์ 98

300 050101459 นาย ธนกร รกัไพรสงบ 98

301 050102349 นาย กา้วหนา้ ค  าหลา้ทราย 98

302 050102878 นาย พิทกัษ์ ทองมณเฑียร 98

303 050103972 นาย ธาดา ธนาวงษ์ 98

304 050104112 นาย สมบรูณ์ เสารางทอย 98

305 050103732 นาย ศริภโชติ ทองค า 98

306 050100985 นาย กฤตยชญ์ เมืองสวุรรณ์ 98

307 050100734 นาย จิรายุ กนัจะนะ 98

308 050100651 นาย ภคนิ ณิชาภทัรไกร 98

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่12 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

309 050103905 นาย ธนยศ ตามลู 98

310 050101813 วา่ที่ ร.ต. สรุพงษ์ ศรีวิชยั 98

311 050104458 นาย วรภทัร นาวารี 98

312 050100974 นาย ยทุธพล พงษแ์สนพนัธ์ 98

313 050100739 นาย อนพทัย์ ธนวิจิตรานนัท์ 98

314 050100235 นาย เจตริน จงเจริญ 98

315 050101172 นาย สธิุพงษ์ สภาวจิตร 97

316 050103820 นาย รฐัธรรมนญู สมบตัิ 97

317 050104528 นาย ธนกฤต โปธา 97

318 050101768 นาย รงัสมินัตุ์ เรืองไรลกัษมี 97

319 050100450 นาย นพวินท์ ธิมิตร 97

320 050102168 นาย สทุธิพงษ์ พนัทอง 97

321 050102765 นาย กฤตวิทย์ พงษส์นกุ 97

322 050104404 นาย วรญัชิต ศรีอ่ินแกว้ 97

323 050104436 นาย เบญจรงค์ วงศเ์กษร 97

324 050101696 นาย นนทวฒัน์ ทาจินะ 97

325 050104602 นาย สหฉตัร สนับญุเป็ง 97

326 050102238 นาย จีรวฒัน์ ชยัศรีจนัทร ์ 97

327 050102624 นาย พรรณเชษ ตนัตวิรางคณา 97

328 050101413 นาย ณัฐภทัร โพติด๊พนัธุ์ 97

329 050102767 นาย ภานวุฒัน์ ศรีจนัทร ์ 97

330 050101045 นาย ณัฐพงศ์ วงคช์ยั 97

331 050100850 นาย ภทัรนิ์ธิ เรืองลกัษณว์ิลาศ 97

332 050101130 นาย สามารถ สขุหงษ์ 97

333 050100991 นาย ชลธีศกัดิ์ วงศเ์พ่ิมธนา 97

334 050103370 นาย ปกรณ์ กองอินทร์ 97

335 050101273 นาย ขจรศกัดิ์ นนัตา 97

336 050104213 นาย กฤษฎา โปทา 97

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่13 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

337 050103175 นาย สราวธุ มลูทา 97

338 050104121 นาย อภิรกัษ์ ครองสขุ 97

339 050100442 นาย เนตภิมิู วงศเ์ตจ๊๋ะ 97

340 050104023 นาย เจนณรงค์ อินทจกัร ์ 97

341 050101840 นาย คมฆเนศ อนรุกัษ์ 97

342 050100194 นาย จกัรกริช วหาโร 97

343 050103873 นาย กฤตเมธ ค านารกัษ์ 97

344 050102565 นาย ดนสุรณ์ เพียรชอบ 97

345 050104114 นาย ภบูดนิทร์ ชยัวิเสน 97

346 050103058 นาย ณรงคศ์กัดิ์ ยามี 96

347 050101770 นาย ธนกร ยาสมร 96

348 050101380 วา่ที่ ร.ต. กิตตชิยั เจริญยิ่ง 96

349 050101458 นาย ธนกฤติ เชือ้เมืองพาน 96

350 050101780 นาย อลงกรณ์ กลดัเลก็ 96

351 050101801 นาย เดชาวตั ยะใจ 96

352 050102146 นาย ธนภทัร เอ่ียมธนาวฒัน์ 96

353 050101066 นาย กฤษณพงศ์ อาแล 96

354 050101470 นาย ภมิูภทัร งามสมบตัิ 96

355 050100843 นาย ปฏิภาณ สจ่ิุงตา่ 96

356 050102215 นาย กวิน สนยศุลิ 96

357 050101186 นาย พิชิตชยั ออ้ยหวาน 96

358 050100532 นาย วิธวินท์ ชุม่มงคล 96

359 050100325 นาย ยทุธพงศ์ ไพรกลิ่นสคุนธ์ 96

360 050103791 นาย ธัชชยั โสภณรตันากร 96

361 050103996 นาย วิริทธ์ิพล สรุางคพ์นา 96

362 050101030 นาย ราชพฒัน์ สรุิยะเกียรตดิ  ารง 96

363 050104297 นาย พิสทิธ์ิ ค  าแห่ 96

364 050103449 นาย เสฐียรพงษ์ วงัแกลว้ 96

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่14 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

365 050104423 นาย กอ่เกียรติ์ กนัทะสอน 96

366 050101985 นาย พงศกรณ์ สารธรรม 96

367 050101057 วา่ที่รอ้ยตรี ทวิา ทานนั 96

368 050100297 นาย ณัฏฐเอก ปัญญา 96

369 050100050 นาย วีระวรรณ จนัทรี 96

370 050102625 นาย อินสม ตระกลูดงไพร 96

371 050104448 นาย ฐิตวิฒัน์ ชมช่ืน 96

372 050103950 นาย ธนากร ไชยโย 96

373 050102188 นาย อรรถชยั ปินทราย 96

374 050103926 นาย ก าพล วรพิพฒันส์ขุ 96

375 050103409 นาย จกัรกฤษณ์ วิธี 96

376 050103739 นาย จิรายทุธ์ แสงดา 96

377 050100431 นาย เศกรฐั ปัญโญ 96

378 050104400 นาย เปรม สกิุน 96

379 050100794 นาย ศตวรรษ มะลวิลัย์ 96

380 050100029 นาย นพรุจ ยาระนะ 96

381 050101265 นาย ยทุธภมิู เผา่เตม็ 96

382 050100588 นาย ญาณกร พินิจอกัษร 96

383 050101567 นาย พีระพงษ์ พนูฟัก 96

384 050103784 นาย ประสบชยั ศริิมงคล 96

385 050101895 นาย ภวดล หม่ืนโฮง้ 95

386 050104540 นาย ชนวีร ์ ตาปัญญา 95

387 050101621 นาย พชัรพล ไชยทารินทร์ 95

388 050102023 นาย สริวิชญ์ จนัเครือ่ง 95

389 050100475 วา่ที่ ร.ต. พงศศ์ลิป์ อินบญุสง่ 95

390 050104004 นาย ชิตชยั ชยัวงค์ 95

391 050102108 นาย กิตตนินัท์ มะโนวงษ์ 95

392 050101488 นาย วิทวฒัน์ ไทระยะ 95

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่15 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

393 050101752 นาย นฐัพล ปัญญาเจริญ 95

394 050104582 นาย ศภุโชค บญุเรือง 95

395 050103009 นาย ชาตพุงษ์ ศรีวิเศษ 95

396 050100317 นาย ทกัษด์นยั ญาณะ 95

397 050104085 นาย กฤษณพล ยนืยงแสน 95

398 050102720 นาย ชนะเกียรติ ท  ามี 95

399 050103622 นาย นพดล ชยัวงคก์อ้น 95

400 050100840 นาย รณพงษ์ แสนข่าย 95

401 050102164 นาย ฉตัรมงคล ใจเที่ยง 95

402 050102872 นาย มนสักวี ไชยชมภู 95

403 050102357 นาย ภรูินทร์ จินดารกัษ์ 95

404 050102382 นาย สานิตย์ แสนใจ 95

405 050101830 นาย ศราวฒิุ ทาสงิหค์  า 95

406 050100273 นาย ธนารตัน์ แปงเจอร์ 95

407 050101355 นาย เดโชพล สภุาษา 95

408 050100791 นาย สทิธิผล ปินตา 95

409 050103966 นาย ณัฏฐ์ฐนนท์ ทาวรรณะ 95

410 050102003 นาย รชัพล จ ารูญรตัน์ 95

411 050103027 นาย ทรงยศ บตุรพรม 95

412 050101678 นาย ณรงคศ์กัดิ์ ธิอินโต 95

413 050103549 นาย ฐิติ อมัพร 95

414 050102975 นาย ณัฐพล ค าแหวน 95

415 050104111 นาย องักฤษ ประดษิฐ์ 95

416 050104139 นาย กรณัฑก์มล สภุาวรรณรตัน์ 95

417 050101244 นาย รชต ศนูยก์ลาง 95

418 050104367 นาย วสวตัติ์ สขุสมบรูณ์ 95

419 050100898 นาย ญัตติ ชยัณรงค์ 94

420 050104212 นาย จารุกิตติ์ นะค า 94

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่16 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

421 050100505 นาย บอล ศริิพรม 94

422 050103012 นาย ธนตัถช์านน กาละดี 94

423 050102971 วา่ที่ รต ศริิวฒิุ ทาแดง 94

424 050102326 นาย วีรชิต ราชค า 94

425 050101489 นาย ชยัสทิธ์ิ งา้วจนัหลา้ 94

426 050102685 วา่ที่รอ้ยตรี จตัรุพกัตร ์ คณุา 94

427 050102763 นาย ธนพนธ์ อารมสวะ 94

428 050103833 นาย ธนกฤต จรรยารศัมี 94

429 050102290 นาย ชิษณุชา บณุยบวรวิวฒัน์ 94

430 050103509 นาย สริวิชย์ พรอ้มเพ่ิมพนู 94

431 050103694 นาย พิริยะ ศรีรกัษา 94

432 050103492 นาย สริิราช โกเสนตอ 94

433 050103726 นาย วนัชนะ มะณี 94

434 050104519 นาย กฤษฏิ์ วฒันาการ 94

435 050104168 นาย ณัฐวฒัน์ แกว้ประภา 94

436 050101694 นาย ศภุกฤษณ์ ยาวิชยั 94

437 050100102 นาย ตะวนัวิศว์ พรหมขตัแิกว้ 94

438 050101335 นาย ปราชญา วงษารตัน์ 94

439 050104581 นาย เกียรตศิกัดิ์ อนวุงค์ 94

440 050100955 นาย กฤษฎา อตุสา่ห์ 94

441 050100785 นาย จิรภทัร สนองผนั 94

442 050100769 นาย วริศ เมืองขวา 94

443 050102552 นาย ทวีศกัดิ์ มชัฌิมมา 94

444 050103438 นาย ภาคนิ สภุาอินทร์ 94

445 050103032 นาย กิตตมิงคล นามเมือง 94

446 050101046 นาย ธีรพงศ์ ประดษิฐค า 94

447 050100183 นาย จกัรกฤษณ์ วฒิุธนาพงศ์ 94

448 050103082 นาย ศรายทุธ ทานา 94

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่17 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

449 050103595 นาย ภาณุวิชญ์ อปุปิง 94

450 050100513 นาย กฤตยชญ์ ไชยมณี 94

451 050104180 นาย ชาญณรงค์ เรือนค า 94

452 050100958 นาย ยทุธกร หฤทยัอดุมศกัดิ์ 94

453 050100367 นาย ธีรภทัร ์ เอือ้ประเสริฐศริิ 94

454 050102127 นาย อถิชน จนัตาค า 94

455 050104407 นาย ปฐมชยั กองจา 94

456 050101698 นาย ชายชนินทร์ พิพฒัพรเจริญ 94

457 050102136 นาย ณัชพงศ์ ยนืยงั 94

458 050100753 นาย ธวชัชยั ทมิอรรถ 94

459 050103646 นาย ภาณุพงษ์ ธรรมปัญญา 94

460 050102437 นาย ณัฐพล นามวงค์ 94

461 050102117 นาย เสกสรร ยามวนั 94

462 050102265 นาย พรหมมินทร์ พรมมิ 94

463 050101096 นาย ศราวฒิุ เสารเ์ขียว 94

464 050103935 นาย วิทวสั อินเหลง็ 94

465 050101977 นาย ปวีณวชั เตจ๊ะสรุินทร์ 94

466 050101660 นาย ปัทวี ธนศริโชติ 94

467 050102821 นาย รชัพล อินทรกัษ์ 94

468 050102121 จ.ต. นพพร เทพวรรณ 93

469 050101896 นาย ไกรวิทย์ จิตสขุ 93

470 050101982 นาย รุง่เพชร สวนแกว้ 93

471 050103155 นาย สทิธิชยั สทิธิกลุ 93

472 050101710 นาย วชิรวิชญ์ สขุเปียง 93

473 050103671 นาย ธนพงษ์ จ๊ะเขียว 93

474 050103817 นาย หสัวรรษ ใจรอ้น 93

475 050101013 นาย นฤนาท เทพวาลย์ 93

476 050103545 นาย พงศธร หอมดอกพลอย 93

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่18 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

477 050102341 นาย กวินท์ วรรณติบ๊ 93

478 050102200 นาย ชยัฤทธ์ แกว้เมืองบาง 93

479 050104298 นาย พีรดนย์ ทพิยปั์ญญา 93

480 050100164 นาย ปฏิภาณ บตุรปะสะ 93

481 050100926 นาย ทองสขุ มิตรสาธิต 93

482 050100649 นาย อนพุงษ์ สทิธิใหญ่ 93

483 050104089 นาย พศวตั ตระกลุพรประเสริฐ 93

484 050102697 นาย กิตตภิณ มีพลสม 93

485 050103322 นาย ชยานนัต์ ใจละ 93

486 050103609 นาย อดเิรก จกัภิละ 93

487 050103026 นาย นพณัฐ สปัุน 93

488 050102016 นาย ศภุเกียรติ ศรีโชค 93

489 050103892 นาย กฤตภาส หนานปินใจ 93

490 050101748 นาย ธีรภทัร ใจวิเสน 93

491 050101919 นาย วิวฒัน์ วนัตะ๊ 93

492 050100218 นาย ศรีวิชยั วรศลิป์ 93

493 050100781 นาย ธนวฒัน์ ปานนวม 93

494 050102370 นาย พิชยฒุม์ เชือ้สะอาด 93

495 050104631 นาย อษัฎาวฒิุ สดุวอน 93

496 050101879 นาย ณัฐชานนท์ โลชา 93

497 050104457 นาย วิเคณฑ์ นนัตะ๊เสน 93

498 050103800 นาย ปัณณวฒัน์ แสงจนัทร์ 93

499 050100579 นาย พสธร ตะรงัษี 93

500 050103829 นาย มนสัชยั กกึแกว้ 93

501 050100889 นาย พิษณุ เกิดกรุง 93

502 050101106 นาย ทศพร ดอนนนัชยั 93

503 050102422 นาย จตรุมกุข์ สขุมาก 93

504 050102541 นาย ชาญวิทย์ ขนัค  า 93

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่19 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

505 050104342 นาย รฐัธรรมนญู ใจชุม่ 93

506 050100626 นาย ธนพฒัน์ ลอืชา 93

507 050103427 นาย กิตกินัต์ แดงชนะ 93

508 050103989 นาย กฤษณพงษ์ พนัธะยอด 92

509 050103433 นาย ปิยวฒัน์ แตงทอง 92

510 050102459 นาย ธรณินทร์ ไชยกระเชียง 92

511 050104096 นาย สรวิศ พินิจประชารมย์ 92

512 050101326 นาย ชิษณุพงษ์ เชือ้พลู 92

513 050103022 นาย กฤษฎาเดช ทาระเนตร์ 92

514 050104130 นาย ธีรศกัดิ์ โสมะมี 92

515 050102228 นาย ชชัพงศ์ ศรีปะนะ 92

516 050103361 นาย สทิธิเดช หม่ืนค าแปง 92

517 050102147 นาย วิชยั ไครค้  า 92

518 050103593 นาย สทุธิพงษ์ ตา้วบญุสงู 92

519 050100417 นาย วิทวธั วงศใ์หญ่ 92

520 050103922 นาย ภรูิทตั กอนแสง 92

521 050102353 นาย วรพล วงคปิ์น 92

522 050103295 นาย เกียรตศิกัดิ์ อินทะโน 92

523 050100008 นาย คณาธิป คูส่อน 92

524 050103857 นาย ศริสทิธ์ิ มหาวงค์ 92

525 050102554 นาย กิจจา ทองพนัชั่ง 92

526 050103247 นาย ธนวฒัน์ สมหมาย 92

527 050102894 นาย พิษณุนาถ ไชยชมุศกัดิ์ 92

528 050101124 นาย ชชันนัท์ ขนัชยั 92

529 050104256 นาย ปกรณส์ทิธ์ิ ภิวงษ์ 92

530 050103331 นาย รุง่รวิน โพธ์ิไทรคุม้ครอง 92

531 050102514 นาย ศภุกิจ ยอยนต์ 92

532 050103924 นาย ธัญญะ นามสขุ 92

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่20 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

533 050104503 นาย จกัรกฤษณ์ มลูรงัสี 92

534 050102663 นาย ณัฐวฒิุ จารุปาลี 92

535 050102213 นาย ทะนงศกัดิ์ ฤทธ์ิค  า 92

536 050101164 นาย ณัฐพล ตุย้หลา้ 92

537 050101184 นาย จกัรี ศรีธรรมมา 92

538 050101927 นาย เอกวฒัน์ หอมนาน 92

539 050101549 นาย กนัตพงศ์ สวนยศ 92

540 050103864 นาย ธาดาพงษ์ นนัตะ๊รตัน์ 92

541 050102940 นาย บรูณภทัร เคหะลนู 92

542 050100081 นาย เสกสรร ประเสริฐศรี 92

543 050102133 นาย สชุาติ ปัญจมหามงคล 92

544 050104087 นาย รญัชน์ ไชยมงคล 92

545 050100308 นาย ณัฐนนท์ ญานิวงค์ 92

546 050103842 นาย วชิรา วนาเกียรตกิลุ 92

547 050102306 นาย วิทยา ลาคลึ 92

548 050101733 นาย นรวิชญ์ คนหมั่น 92

549 050101486 สบิเอก บญุชนะ แกว้สมวาง 92

550 050103328 นาย ภทัรพงษ์ เจริญมงคลรตัน์ 92

551 050102621 นาย ณัฐนนัท์ จนัทรแ์วน่ 92

552 050104319 นาย นฐัพล วงคไ์พฑรูย์ 92

553 050100207 นาย กฤษณศกัดิ์ เทพจนัทร์ 92

554 050104482 นาย รวีศกัดิ์ ศรีบศุย์ 92

555 050100599 นาย นนัทพิฒัน์ กนัสรุิ 92

556 050103069 นาย ศริวิชญ์ ธรรมจกัร 92

557 050101862 นาย นครินทร์ ค  าอา้ย 91

558 050101827 นาย ศภุณัฐ จนัธิมา 91

559 050104564 นาย พิชญตุม์ ใจวงัเยน็ 91

560 050103020 นาย ศรณัย์ เสนาป่า 91

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่21 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

561 050101477 นาย อาทติย์ ตาลาน 91

562 050103355 นาย ณัฐกฤช ใจแกว้ 91

563 050103928 นาย เกรียงไกร ใจสวา่ง 91

564 050101127 นาย นพชยั ใจเยน็ 91

565 050102946 นาย เจษฎากร ใสผอ่ง 91

566 050101158 นาย อรรถพล วงคศ์ริิ 91

567 050101133 นาย ณัฐกลุ ทานะ 91

568 050102949 นาย ธนนนท์ ดวงสรุิยะ 91

569 050101984 นาย ศภุศลิป์ ยั่งยนื 91

570 050101629 นาย ศภุณัฐ สพุรศลิป์ 91

571 050104270 นาย นรุินทร ค ามาปัน 91

572 050101384 นาย พชร กา้นจนัทึึกึ 91

573 050102249 นาย ปรินซ์ เศขรฤทธ์ิ 91

574 050100402 นาย ศภุชยั อินเป็ง 91

575 050101003 นาย เกียรตศิกัดิ์ ค  าออน 91

576 050103129 นาย จิราวฒิุ นาคโนทศ 91

577 050103359 นาย วชิรวิทย์ พลายกลาง 91

578 050102323 นาย กิตตชิยั อุ่นค  า 91

579 050100750 นาย ฉตัรชยั กนัธา 91

580 050101288 นาย วรเมธ ชุม่ใจ 91

581 050101387 นาย ทนงศกัดิ์ เดชากาศ 91

582 050104274 นาย พีระ บญุวราเดชา 91

583 050101022 นาย ณัฐพล ชยักาวิน 91

584 050103341 นาย นนัทน์ภสั ลาดไชย 91

585 050101391 นาย ทวีศกัดิ์ แยม้พฒุ 91

586 050100083 นาย สวุรรณ เมืองสอน 91

587 050103547 นาย ปิยะณัฐ ประทมุ 91

588 050103317 นาย นราศกัดิ์ ชยัชนะ 91

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่22 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

589 050101230 นาย จารุเดช ธนู 91

590 050102844 นาย พนธกร สามี 91

591 050104535 นาย วรวฒิุ โนวงศ์ 91

592 050104116 นาย ปณชยั หล านอ้ย 91

593 050100419 นาย จิรเมธ พรมด า 91

594 050100064 นาย ฉลองชยั ณะใจบตุร 91

595 050100928 นาย ธิคณุ ปิยะพฒันวงค์ 91

596 050103384 นาย ชิษณุพงศ์ เกิดทอง 91

597 050103782 นาย ชาญวิทย์ ขยนั 90

598 050101152 นาย ณัฐชนม์ บญุยวง 90

599 050102018 นาย อคัรพล กอนสลีา 90

600 050101960 นาย ธีระศกัดิ์ คณุสาร 90

601 050100960 นาย ชินดนยั ใจบา้นเอือ้ม 90

602 050103474 นาย ชยัวิชญ์ รศัมีดารา 90

603 050101991 นาย อนกุลู แสงเพลง 90

604 050101012 นาย ศภุดติถ์ ใจปา 90

605 050103269 นาย เจษฎา จนัดาหาร 90

606 050101329 นาย ณัฐนรินทร์ จนัทรม์ณี 90

607 050100384 นาย พงศกร สาลี 90

608 050102574 นาย กนัตพงษ์ ป่ินปัก 90

609 050101165 นาย ณัฐวฒิุ สายอุ่นเรือน 90

610 050103176 นาย ธนวฒัน์ เทพกณัฑ์ 90

611 050101523 นาย วงศกร กิจประกอบ 90

612 050101101 นาย ธีระพงษ์ ปัญญานา่น 90

613 050100025 นาย ทนงศกัดิ์ จดัที่ 90

614 050104222 นาย สทิธิพล ยานะ 90

615 050102208 นาย สทิธินนท์ แสงจนัทร์ 90

616 050103581 นาย คมกริช อินเทพ 90

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่23 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

617 050103159 นาย ทรงภพ บวัอ่ิน 90

618 050101299 นาย พิทวสั สนชาวไพร 90

619 050100826 นาย อภิรกัษ์ อินทะรส 90

620 050103461 นาย คณุากร อสพุล 90

621 050103068 วา่ที่รอ้ยตรี วนัชนะ ใสสอาด 90

622 050103469 นาย กนัตพงค์ รางศรี 90

623 050103703 นาย ถิรพิทย์ พรหมลิ 90

624 050104201 นาย สทิธิพล วงัสา 90

625 050103421 นาย ธงรบ ทาสกั 90

626 050103255 นาย อตเิทพ โสมนสับวร 90

627 050102374 นาย สชุาครีย์ ศรีแกว้ 90

628 050102959 นาย จีรภทัร สหีราช 90

629 050103861 นาย อภิสทิธ์ิ เรือนอา้ย 90

630 050102547 นาย ดลุยวตั สมบตุร 90

631 050100236 นาย ศวิกร ค าเศษ 90

632 050104504 นาย อานนท์ กาบแกว้ 90

633 050101161 นาย ทรงวฒิุ อินงาม 90

634 050102772 นาย ธวชัชยั จิตรอาชานยั 90

635 050101672 นาย ทนงชยั หลา้แกว้ 90

636 050104081 นาย กนัตวีย์ ค  าเข่ือน 90

637 050102769 นาย กอ้งภคั บญุศรี 90

638 050104652 นาย พฒันจกัร ขตัตยิะบตุร 90

639 050104527 นาย ณัฐพนัธ์ จนัคง 90

640 050104343 นาย กฤตภคั จานแกว้ 90

641 050103590 นาย เอกชยั หนอ่วงคก์ลุ 90

642 050104338 นาย กิตพิฒัน์ นาแกว้ 90

643 050102854 นาย ทรงฤทธ์ิ วนัมาละ 90

644 050103970 นาย ภาณุมาศ จนัเรืองศรี 90

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่24 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

645 050102049 นาย อานนัทเดช วงศช์ารี 90

646 050102755 นาย ทนิภทัร ใจเชือ้ 90

647 050100504 นาย รฐนนท์ แอน่ปัญญา 90

648 050102098 นาย พิทยา กา้งออนตา 89

649 050100001 นาย พิชยั มีบญุ 89

650 050100203 นาย อภิสทิธ์ิ จนัทนเ์กษร 89

651 050103288 นาย นนทวฒัน์ ดอกจนัทร์ 89

652 050101376 นาย ณรงคสฤต ปันแสน 89

653 050100379 นาย ชิษณุพงษ์ ปินตา 89

654 050104144 นาย หริณ อภยัพนัธ์ 89

655 050101436 นาย นทัพงษ์ เข่ือนแกว้ 89

656 050104629 นาย ธนภทัร บญุเป็ง 89

657 050103286 นาย สทุธิพงษ์ ใจคะจดั 89

658 050101009 นาย พฒิุพงศ์ แสนปอ้ 89

659 050101160 นาย สทิธิชยั แปงหลา้ 89

660 050103336 นาย ศภุเลศิ ก่ิงแกว้เพชร 89

661 050100479 นาย พนัธิตร ์ ทาเตงิ 89

662 050103556 นาย รณชชั เมืองมลู 89

663 050103476 นาย ธรรมธัช กาวี 89

664 050100405 นาย จเรพล ค าพอง 89

665 050103028 นาย ศริสทิธ์ิ มณี 89

666 050102664 นาย ธีรวฒัน์ แกว้มณี 89

667 050101235 นาย เกรียงไกร ศรีใจตะ๊ 89

668 050100800 นาย ธนากร อ่ินแกว้ 89

669 050103900 นาย วรสทิธ์ิ ธรรมปัญโญ 89

670 050100710 นาย จิรายุ ยะตา 89

671 050104412 นาย จกัรกฤษณ์ ปัญญา 89

672 050104431 นาย อธิปัตย์ ยวงมณี 89

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่25 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

673 050104155 นาย พริษฐ์ ค  างาม 89

674 050100517 นาย นเรนทรฤ์ทธ์ิ สวยฉลาด 89

675 050101241 นาย ฐิตกิร ชุม่เยน็ 89

676 050103261 นาย จิรโชติ หลวงกอ๋ง 89

677 050100423 นาย ศรุต ตวิงค์ 89

678 050103683 นาย ไกรวิชญ์ เน่ืองพืช 89

679 050104468 นาย ชยัมงคล หลซิีม 89

680 050101132 นาย ปฏิพทัธ์ สรุิยะ 89

681 050102251 นาย ธันยพงศ์ ค  าปันแปง 89

682 050100736 นาย นนัทวฒัน์ หมอ่งธรรม 89

683 050102469 นาย พงศกร อโนมา 89

684 050104655 นาย เกษม กนัทรจ ารสั 89

685 050101492 นาย สชัฌกร ธิวงศส์า 89

686 050104498 นาย ธีรชยั ชา่งค  า 89

687 050101060 นาย พลช เขียวปัญญา 89

688 050101784 นาย พฒิุพงศ์ ระพีพฒัน์ 89

689 050102350 นาย ภทัรพงศ์ ปาละ 89

690 050103112 นาย พงษพิ์ทกัษ์ เขียวกาศ 89

691 050104257 นาย อตชิาต สงิหร์ีวงศ์ 89

692 050104309 นาย ณัฐวฒิุ อปุละ 89

693 050101494 นาย พีรวสั ดวงฟู 89

694 050103138 นาย พนธกร มานะสมบรูณ์ 89

695 050102199 นาย กฤตภิาส วงคค์  าปัน 89

696 050101940 นาย ณัฏฐ์นนัทน์ โชตวิงษ์ 89

697 050102544 นาย สรุสทิธ์ิ บญุเขตอดุร 89

698 050100598 นาย สถาพร ยอดหวัใจ 89

699 050104074 นาย เจษฎา บญุทา 89

700 050103986 นาย ปชานิน สรุินรตัน์ 89

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่26 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

701 050104059 นาย ปนิธิ ขจรกิตตศิกัดิ์ 89

702 050101540 นาย มนตรี ฟเูกียรตธินชยั 89

703 050103146 นาย วีรพงษ์ กนัไว 89

704 050102992 นาย กษมา สวุรรณะ 89

705 050102401 นาย ธนากรณ์ พรหมปิงเครือ 89

706 050102480 นาย อนพุงษ์ แซล่ี 89

707 050103029 นาย วรพล จิกยอง 89

708 050101815 นาย อรรถพล หารุค  าจา๋ 89

709 050103676 นาย นวพล มงุเมือง 89

710 050103993 นาย พลากร เมฆกิจ 89

711 050102879 นาย พงศกร ปัญญานะ 89

712 050103443 นาย ภิสกั คาบอินทร์ 89

713 050104648 นาย สหรฐั ปิยะลงักา 89

714 050103267 นาย ธีระพงษ์ เดน่โยธา 89

715 050104559 นาย ปริญญา มาเฟือง 89

716 050100424 นาย วรกานต์ เตโช 89

717 050101618 นาย ธวชัชยั ฉ ่าช่ืน 89

718 050103265 นาย ธณัทกฤตย์ ทะฤาษี 89

719 050103184 นาย สทิธิศาสตร์ ลวดเหลอื 89

720 050103167 นาย ประภาวิน ตาแหวน 89

721 050102264 นาย ภวูนยั รูแ้นบเนียน 89

722 050102430 นาย กฤตภาส เหลง็ไทย 89

723 050100466 นาย อนชิุต นยัติบ๊ 88

724 050101361 นาย นพรตัน์ มณีวรรณ์ 88

725 050103828 นาย อรรถวิทย์ แสนแปง 88

726 050102096 นาย วชัรพงษ์ นนัตาชยัวฒิุ 88

727 050100444 นาย พีรวิชญ์ ชยับตุร 88

728 050104042 นาย สมภพ กองไชย 88

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่27 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

729 050104586 นาย จารุกิตติ ราชคม 88

730 050103841 นาย พิสษิฐ์ บวับาน 88

731 050103137 นาย ทวีสนิ ชา่งจดั 88

732 050103402 นาย ภาณุพงศ์ พธุกลาง 88

733 050100682 นาย วชัรพงศ์ วงศส์วาส 88

734 050100701 นาย ธนมินทร์ บวัผดั 88

735 050102830 นาย กฤษดา พานาไพร 88

736 050103604 นาย พงษธร สอนศริิ 88

737 050103520 นาย เจษฎา มณี 88

738 050102308 นาย ณัฐวฒิุ มณีวรรณ์ 88

739 050103644 นาย อนชุา ทาอาสา 88

740 050101712 นาย เสฏฐกร กาญบตุร 88

741 050100412 นาย ลขิิตสวรรค์ วงคเ์มทา 88

742 050100439 นาย กิตตคิณุ ยะนะโย 88

743 050102913 นาย อรุณ อินทรน์วล 88

744 050103827 นาย ศริิเชษฐ์ วงศส์ธุารมณ์ 88

745 050102828 นาย กีรติ ลลีาวนานนท์ 88

746 050101185 นาย ธนวฒัน์ กนัทะสอน 88

747 050104603 นาย ชนะชล แกว้ลงักา 88

748 050100482 นาย กษิดศิ วรรณภิระ 88

749 050100057 นาย กนัตภณ พิเศษฤทธ์ิ 88

750 050101842 นาย ธนกร จนัทรท์มิ 88

751 050102928 นาย ทกัษิณ ไชยวฒิุ 88

752 050100930 นาย ชญานนท์ จีส้อน 88

753 050102266 นาย อภิวิชญ์ สยุะตา 88

754 050101735 นาย ปฏิภาณ เนือ้นวลจนัทร์ 88

755 050104397 นาย สพุศนิ ขอดเตชะ 88

756 050100916 นาย อภิชิต แกว้วนัทา 88

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่28 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

757 050103513 นาย ทกัษิณ ทบัมว่ง 88

758 050101865 นาย อลงกรณ์ ขอนปง 88

759 050100523 นาย จิณณวตัร นีตปัิญญาตระกลู 88

760 050102896 นาย วชัรินทร์ หอมละมลู 88

761 050100416 นาย ทศพร จินตะนา 88

762 050103057 นาย ณัฐชยั ละดาดาษ 88

763 050102113 นาย ณัฐพล อินถา 88

764 050104169 นาย พลงัธรรม เติก๊ทอน 88

765 050100570 นาย สเุมธ ค าลอืศกัดิ์ 88

766 050102402 นาย นนทวฒัน์ ศรียาบ 88

767 050102356 นาย ผดงุเกียรติ ตุน่วิชยั 88

768 050100525 นาย พงศภ์ีระ ตคิ  า 88

769 050100775 นาย ภาณุวฒัน์ ทากี ้ 88

770 050100904 นาย อภิศกัดิ์ ดวงดี 88

771 050100669 นาย อดศิวร ศาลานุ 88

772 050103512 นาย เกียรตศิกัดิ์ เตม็ชุม่ 88

773 050100443 นาย นที ยองค า 88

774 050102917 นาย ปานตะวนั เทยีมพิทกัษ์ 88

775 050101604 นาย ธนภพ อดุอา้ย 88

776 050104505 นาย พีระภทัร หลวงธุ 88

777 050103403 นาย พศณิ ปานพินิจ 88

778 050100623 นาย สรลั ซาวยา 88

779 050103198 นาย ภรูิพงค์ ตนเลก็ 88

780 050102144 นาย ณัฐวฒิุ วิทยานราธร 88

781 050102601 นาย สทุวิสั ศริิดวงใจ 88

782 050101324 นาย รุง่นิรนัดร ์ แทนรินทร์ 88

783 050100151 นาย ศริิพงษ์ ชมุภู 88

784 050104376 นาย กฤตนยั พึ่งงพวก 88

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่29 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

785 050104323 นาย เนตพิงษ์ สมหารวงค์ 88

786 050101516 นาย ภรูิวฒัน์ วงคข์ตัิ 88

787 050103035 นาย รณภพ เริม่ตระกลูใหม่ 88

788 050102053 นาย ธนกฤต เศรษฐกิจ 88

789 050103426 นาย ศกัดิส์ทิธ์ิ สายปัญญา 88

790 050100196 นาย วิสทิธ์ิ ค  านอ้ย 88

791 050104386 นาย ชวนนท์ ปัญญาเหลก็ 88

792 050104072 นาย จิรวฒัน์ เวียงเงิน 88

793 050100817 นาย ชนะศกัดิ์ ชเูกียรตวินา 87

794 050101692 นาย สภุวทัน์ นาฆอ้ง 87

795 050101821 นาย วสัพล ทรายหมอ 87

796 050102221 นาย ชยากร หวานหอม 87

797 050104593 นาย นนัทชยั พรมมา 87

798 050100792 วา่ที่ ร.ต. สจัวจัน์ สทุธหลวง 87

799 050100706 นาย ศภุวิช เรืองภมิู 87

800 050102324 นาย จารุวิทย์ คปุพนัธ์ 87

801 050104475 นาย ศภุกิจ บวับาน 87

802 050103776 นาย รณชยั เมืองมลู 87

803 050102865 นาย ธณกฤต การหมั่น 87

804 050101583 นาย กีรติ วนัเพ็ญ 87

805 050100107 นาย เกียรตศิกัดิ์ จนัทรใ์ส 87

806 050104070 นาย ปรชัญา อินทรีย์ 87

807 050103348 นาย เลศิวิทยะพนัธ์ ชยัยา 87

808 050100160 สบิเอก กานตพงศ์ ศรีดา 87

809 050101989 นาย คณุากร ทองค า 87

810 050101105 นาย สบุนิ ปิงสแุสน 87

811 050101515 นาย นนัทวฒัน์ กอบก า 87

812 050102717 นาย กฤตเมธ ภิชยัวงค์ 87

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่30 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

813 050104510 นาย วรวิช วฒันมณีกลุ 87

814 050101504 นาย พสษิฐ์ แซล่อ้ 87

815 050102257 นาย วรากร นิว้ยะวงค์ 87

816 050104403 นาย ธราธิป อดุทาเศษ 87

817 050101505 นาย ศรณัย์ โชคมีสวสัดิ์ 87

818 050103016 นาย ยทุธพงศ์ พรมสทิธ์ิ 87

819 050100616 นาย ประสารมิตร งามสม 87

820 050102645 นาย พงษศ์กัดิ์ สทิธิกนั 87

821 050103565 นาย วชัรพงษ์ พรมเกษา 87

822 050102649 นาย กฤษณะ ใจแกว้ 87

823 050102924 นาย ปฎิภาณ บญุเทยีม 87

824 050103368 นาย กษิดศิ เชือ้จิต 87

825 050103383 นาย วสภุทัร กวนหลวง 87

826 050100807 นาย ศราวธุ ด  าริปัญญาดี 87

827 050103536 นาย เพ่ิมพลู สธีุรวฒันกลุ 87

828 050104371 นาย กฤษฎา ถนอมศลิป์ 87

829 050101302 นาย พงศกร ธาตอิุนทรจ์นัทร ์ 87

830 050104447 นาย มนตรี ธิพิมภา 87

831 050102635 นาย ธงชยั แกว้มลู 87

832 050102903 นาย ปริญญา นว่มนุ่ม 87

833 050100551 นาย สริิธัญญ์ วงคแ์กน่จนัทร ์ 87

834 050103477 นาย ใหญ่ ค ายะ 87

835 050103292 นาย อภิชาติ จ  าเดมิ 87

836 050101864 นาย เธียรศกัดิ์ ทานา 87

837 050100071 นาย ศทุธวีร ์ ทนีะกลุ 87

838 050104385 นาย ชยตุม์ โรจนแ์สงสทิธ์ิกลุ 87

839 050102853 นาย รตันชยั เพ่ิมบญุมา 87

840 050100862 นาย ณัฐชนน แตงจ๊อก 87

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่31 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

841 050102196 นาย ธนพล กาวิชยั 87

842 050101429 นาย นิวฒัน์ น่ิวเลศิ 87

843 050104459 นาย ภทัรดนยั คณุดลิกลาวณัย์ 87

844 050102953 นาย ฤทธิเกียรติ สกัลอ 87

845 050102740 นาย ณัฐพงษ์ ขตัตยิะ 87

846 050102322 นาย ณัฐวฒิุ กาทองทุง่ 87

847 050101453 นาย ศวิะ สทิธิกนั 87

848 050100321 นาย ราชรชั ถ่ินจอม 87

849 050101637 นาย ณรงคฤ์ทธ์ิ สงิหส์ถิตย์ 87

850 050100820 นาย ไพโรจน์ จกัจุม่ 87

851 050103418 นาย ธนายทุธ์ ค  าชด 87

852 050100543 นาย วรปรชัญ์ เพียรพิชยั 87

853 050102948 นาย วาทติย์ ฟสูวสัดิ์ 87

854 050103830 นาย กญัจน์ ปัญญาไวย 87

855 050101118 นาย มนเุชษฐ์ หนอ่ใหม่ 87

856 050102288 นาย บวรวงศ์ ตะ๊เอย้ 87

857 050103158 นาย วรมนัต์ ใชยราช 87

858 050100592 นาย กิตตคิณุ ทาวาง 87

859 050103952 นาย ฉินนรณ ตรสัสภุาพ 87

860 050102157 นาย เกียรตศิกัดิ์ ตะ๊ปวน 87

861 050100264 นาย พีรเดช กนัใหม่ 87

862 050103768 นาย ปองพล ออ่นขาว 87

863 050100896 นาย นิธิ ทองดี 87

864 050100494 นาย อิทธิ พลวงั 87

865 050104014 นาย ณัฐพนธ์ เรือนดี 87

866 050102646 นาย ศภุกร ลา่รอ้ง 87

867 050101441 นาย ธนาวฒิุ พทุธธรรม 87

868 050100361 นาย ธนภมิู พงษน์นัติ 87

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่32 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

869 050102650 นาย ภาณุวฒัน์ หมั่นคา้ 87

870 050102272 นาย สพุศนิ สทุธิเเสน 87

871 050104419 นาย ชนาวธุ แสนเมืองมา 87

872 050103912 นาย อคัรินทร์ ด  าเกิงกานน 87

873 050102089 นาย สทิธินนท์ ล  า่แรง 87

874 050101261 นาย กฤษตพิงศ์ ไชยชนะใหญ่ 87

875 050101465 นาย ภาณุพงศ์ ด  ารงชยัขจร 86

876 050102386 นาย สรุชยั อะทะเทพ 86

877 050100528 นาย ภานวุฒัน์ สงัหาร 86

878 050104086 นาย ชยัวฒัน์ ใจปลา 86

879 050100478 นาย สรุศกัดิ์ สมปานวงั 86

880 050100012 นาย ศภุณัฐ อินตะ๊เมา้ 86

881 050104393 นาย ปรมินทร์ หงษส์ามสบิเจ็ด 86

882 050102981 นาย ชนะชน ค ายอดใจ 86

883 050100983 นาย อลงกรณ์ ถาธง 86

884 050102736 นาย พิทยา ถาวรอา้ย 86

885 050102443 นาย เอกมงคล ชมุภสูบื 86

886 050103010 นาย กิตตพินัธ์ โชคอ านวยกลู 86

887 050100035 นาย อานนท์ สวุรรณสทิธ์ิ 86

888 050102826 นาย พชัรพงศ์ เพ่ิมขึน้ 86

889 050100225 นาย ภมิูนทร์ สทุธหลวง 86

890 050100891 นาย สทิธิเชษฐ์ นวลแขวง่ 86

891 050101939 นาย ธีรชยั สนุนัตา 86

892 050102627 อส.ทพ. ปาณชยั ใจดี 86

893 050102738 นาย ธนกฤต วงคน์ า้นอง 86

894 050100034 นาย พชัระ จอมเอย้ 86

895 050100388 นาย ธาราพนธ์ สขุเจริญจนัทร์ 86

896 050102397 นาย จีรยทุธ สนัแววดาว 86

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่33 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทยีบเทำ่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนำยสิบต ำรวจ พ.ศ. 2563 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

897 050104621 นาย วฒันกานต์ คลา้ยอนุาทร 86

898 050100530 นาย ศริิชยั อิวแดง 86

899 050102809 นาย กิตตศิกัดิ์ เรียงสงู 86

900 050100407 นาย นคร นะใจ 86

901 050102337 นาย นนัทพิฒัน์ ปีละออ 86

902 050102125 นาย ศตวรรษ สามารถ 86

903 050101280 นาย ชาตติระการ แสนสวุรรณ์ 86

904 050104613 นาย อธิปชนินทร์ มะโนเพียว 86

905 050104623 นาย กาญจนพ์งศ์ ศรีรกัษ์ 86

906 050104170 นาย ปณิธิ ทองพบ 86

907 050100705 นาย จิรวฒัน์ อรีญภมิู 86

908 050102243 นาย ปริญญารฐั กนัทะชยัวงศ์ 86

909 050100584 นาย วิโรจนร์ชัต์ เวียงปฏิ 86

910 050101498 นาย ณัฐชนนท์ สาธิตธรรมชาติ 86

911 050101921 นาย ปฏิพล โรจนอดุมพร 86

912 050102835 นาย เพ่ิมพนู ไชยราช 86

913 050101460 นาย ลทัธพล บดิาหก 86

914 050103201 นาย ณัฐดนยั มากมี 86

915 050102296 นาย ศภุพล หวานแหลม 86

916 050102252 นาย จาตรุนต์ ใจอินทร์ 86

917 050104429 นาย เขมทตั หลกัเลศิ 86

918 050104496 นาย ธเนศ ลกีา 86

919 050100346 นาย วชิรวิทย์ พงษจิ์รงักาล 86

920 050102020 นาย ณัฐภพ มีช านาญ 86

921 050101622 นาย อภิสทิธ์ิ ใสเรียน 86

922 050101560 นาย อกุฤษณ์ พวงล า 86

923 050103688 นาย สงิหราช เจริญนาน 86

924 050103054 นาย พงศพ์นัธุ์ จนัทรินทุ 86

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่34 ใน 38 หนา้ 

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คะแนนรวม หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และใหเ้ข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

หน่วยสอบ ต ำรวจภูธรภำค 5

สำย นสต.1

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒปิระกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนปลำย  
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(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

925 050100561 นาย กิตตภิมิู ศกัดิส์งู 86

926 050104236 นาย นราวิชญ์ โปธิ 86

927 050103062 นาย พงษพ์ฒัน์ ปันอิน 86

928 050101716 นาย วรากร ภาณุโรจนโ์ภคนิ 86

929 050101018 นาย พลกฤต ขดัทองลว้น 86

930 050103573 นาย ตนัตกิร สามเมือง 86

931 050102126 นาย หมอกฟา้ จองเช 86

932 050101920 นาย ฐิตพิงศ์ เหลา่กาวี 86

933 050103038 นาย ศริวิทย์ สทิธิปัญญา 86

934 050100490 นาย ชาตรี ศรีรกัษ์ 86

935 050103033 นาย ฐณกฤษ เรือนวงค์ 86

936 050101310 นาย อนรุตัน์ แกว้บตุรดี 86

937 050101551 นาย ณัฐวฒิุ ตลุา 85

938 050104612 นาย สหชยั เจริญสขุ 85

939 050104531 นาย นฤเบศร์ ใจตัง้ 85

940 050100062 นาย ปรชัญา ลอ่เจริญศกัดิ์ 85

941 050101533 นาย รฐักฤษฏ์ พวงพั่วเพชร 85

942 050103862 นาย ภวูไนย รกัษาพนัธ์ 85

943 050101068 นาย วชิรวิทย์ หลวงขนั 85

944 050100069 นาย ศตวรรษ ปิงวงศษ์า 85

945 050103234 นาย ธนากร ปัญญายศ 85

946 050103891 นาย อนรุกัษ์ อิทธิสริิศกัดิ์ 85

947 050101279 นาย ณัฐกฤษ เทพจร 85

948 050100981 นาย ทศพล ศรีสมยศ 85

949 050100749 นาย นนัทวิทย์ จนัทรงัษี 85

950 050103522 นาย นิตวิฒัน์ เวียงนาค 85

951 050101640 นาย สวราชย์ นาวิกวาณิชย์ 85

952 050104292 นาย วีรพฒัน์ เสารแ์กว้ 85

พล.ต.ต. 



หนา้ที ่35 ใน 38 หนา้ 
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953 050102991 นาย เจษฎี ศรีดว้ง 85

954 050101462 นาย วชัรพล บญุตา 85

955 050101753 นาย ยทุธนา เทพปินตา 85

956 050100448 นาย ศราวฒิุ ป่ินศกัดิ์ 85

957 050103930 นาย ธนพนธ์ โพธ์ิทอง 85

958 050101626 นาย ศภุกิตติ์ มาลยัวรรณ 85

959 050101807 นาย พีรวิชญ์ ไถงตระกลู 85

960 050101890 นาย กฤษดา สขุมา 85

961 050104124 นาย เกียรตคิณุ วงคส์วุรรณ 85

962 050102747 นาย ศริิพงษ์ ธรรมไทสง 85

963 050100932 นาย กิตตนินัท์ เป้ียอา้ย 85

964 050102011 นาย วรินทร เลศิรตันกร 85

965 050103083 นาย ปรเมศร์ มณีวงศ์ 85

966 050103541 นาย อภิสทิธ์ิ ปัญญาชยั 85

967 050100757 นาย วรพจน์ ไชยสาลี 85

968 050101777 นาย พีชชญตุม์ ศรีสงัวาลย์ 85

969 050103649 นาย จิตตวิรรษ เลศิพจนี 85

970 050104636 นาย ปริญญา ช าฤทธ์ิ 85

971 050101793 นาย อริยะ ปาอา้ย 85

972 050103432 นาย สทิธิพร โมท้อง 85

973 050102058 นาย ภาณุวฒัน์ กาละพวก 85

974 050104294 นาย มตชิน มะโนชยั 85

975 050100002 นาย จกัริน ลมืหลง 85

976 050104105 นาย รตันช์นะพงศ์ ธิตะ๊ยา 85

977 050100863 นาย พลากร นาจรสั 85

978 050100043 นาย ภิเชษฐไชย วินทวธุ 85

979 050100082 นาย อนชุา บญุตนั 85

980 050104544 นาย ญาณโชติ กองวี 85

พล.ต.ต. 
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(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

981 050100533 นาย อนิวตัติ์ ทาธรรม 85

982 050102517 นาย นเรนทรฤ์ทธ์ิ ตัง้การ 85

983 050102321 นาย ภทัรพล ติบ๊กวาง 85

984 050102283 นาย จิรายทุธ ภกัดชีน 85

985 050103411 นาย ภรูิทตั โกเสนตอ 85

986 050101941 นาย ภวูนาจ ผิวข า 85

987 050103907 นาย สทุธิศกัดิ์ เนาบรรพรต 85

988 050101656 นาย วงศว์รรธน์ จนัทรย์อด 85

989 050103086 นาย ปริญญา ศรีจนัทร ์ 85

990 050100655 นาย ธัญวฒัน์ เอย้วนั 85

991 050102297 นาย วราวธุ หลา้อินเชือ้ 85

992 050100806 นาย ธานี ศรีเพ็ญ 85

993 050102683 นาย ธนยัพร มอรูวี 85

994 050103425 นาย ธนกฤต ขอนกลาย 85

995 050101191 นาย กิตตกิร ทพิยปั์ญญา 85

996 050103658 นาย นิพิฐพนธ์ มณีจอม 85

997 050101412 นาย จิรานวุฒัน์ กลิ่นหอม 85

998 050101210 นาย ธิเบศ อดุทอง 85

999 050104388 นาย เดชาวตั ใจตา 85

1000 050100811 นาย วรเทพ ชมุนมุพรอ้ม 85

1001 050103346 นาย ธนกฤต เข่ือนเกา้ 85

1002 050104551 นาย ปฐมพร สญัจรโคกสงู 85

1003 050100309 นาย วรวฒิุ ค  าน า้นอง 85

1004 050100436 นาย นนทวฒัน์ ไตรรุจีรานนท์ 85

1005 050101691 นาย เผา่พล พลเยี่ยม 85

1006 050103583 นาย ชยัวฒัน์ กอ้นจะรา 85

1007 050103260 นาย ปฏิภาณ นนัตงั 85

1008 050100973 นาย เจตน์ งามประพฤติ 85

พล.ต.ต. 
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(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

1009 050102651 นาย วรภพ มาลารตัน์ 85

1010 050102845 นาย สรุเชษฐ์ บชูาพทุธรกัษารุง่ 85

1011 050103742 นาย ณัฐวฒิุ บญุเป็ง 84

1012 050100766 นาย ธีรยุ หลวงณะ 84

1013 050102122 นาย ปฏิพล บวัลาแกว้ 84

1014 050101861 นาย นิธิวนากร จนัทรง์าม 84

1015 050100824 นาย ปิยะวฒิุ ทองนพคณุ 84

1016 050103597 นาย เฉพาะกิจ อินตะ๊วอน 84

1017 050101339 นาย ศภุกณัย์ ถามถว้น 84

1018 050102512 นาย ธรรมรตัน์ เหลา่วงษา 84

1019 050100666 นาย ศภุชยั กอ้นเข่ือน 84

1020 050104600 นาย อานนท์ ศรีสรุินทร ์ 84

1021 050103947 นาย ชนินท์ ใหมห่มอ้ 84

1022 050102731 นาย ธีรพล ยานะนอ้ง 84

1023 050102887 นาย นิภทัร ์ ใจหมัน้ 84

1024 050103114 นาย นนทพทัธ์ เครืออินทร์ 84

1025 050104026 นาย ชาญชยั บรรดิ 84

1026 050102107 นาย ธนธรณ์ ท  าวอ่ง 84

1027 050103400 นาย ภทัรชยั ใจซ่ือ 84

1028 050102814 นาย พีรพฒัน์ ประทมุมา 84

1029 050103677 นาย ทนิกร ค ามาบตุร 84

1030 050103557 นาย จรุศกัดิ์ ทา้วเข่ือน 84

1031 050102139 นาย สรศกัดิ์ แกว้แสนซาว 84

1032 050103034 นาย รชัตภมิู อนศุษิฎว์งศ์ 84

1033 050101722 นาย กฤษณะ วงศส์งิห์ 84

1034 050103570 นาย พิสษิฐ์ ก่ิงแกว้ 84

1035 050103802 นาย ชตุนินัท์ พวงมาลา 84

1036 050100414 นาย ทปีกร เจริญเขต 84

พล.ต.ต. 
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(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

1037 050104454 นาย ปญุญพฒัน์ สมค า 84

1038 050102993 นาย ภควตั พลพิลา 84

1039 050103444 นาย ศภุวิชญ์ ตาลี 84

1040 050101757 นาย ธีรพงษ์ ดวงเทพ 84

1041 050104308 นาย อนพุล บญุเผ่ือน 84

1042 050100486 นาย สทุธิรกัษา ธรรมใจ 84

1043 050102276 นาย ปรเมศวร์ ดมืีด 84

1044 050100461 นาย ศภุโชค จนัตะ๊ 84

1045 050101737 นาย ศภุกานต์ ไพรสเีขียว 84

1046 050101252 นาย นิตกิารณ์ อริยะกลู 84

1047 050102261 นาย รฐัศาสตร์ นนัทสงัข์ 84

1048 050100938 นาย ภวูดล ขนัใจวงค์ 84

1049 050101641 นาย ณัชพล ระบอืปฐพี 84

1050 050101729 นาย จิรวฒัน์ ตนัวิจิตต์ 84

1051 050103226 นาย ทพีพนัธ์ ฟังอารมณ์ 84

1052 050101894 นาย เสฏฐวฒิุ ศรีค  ามา 84

1053 050104433 นาย อภิชาติ อุ่นค  า 84

1054 050102839 นาย วชิรพงศ์ เชือ้สงิห์ 84

ตรวจแลว้ถกูตอ้ง

พล.ต.ต.

(ธนะรชัต ์ชุม่สวสัดิ)์

ผบก.ศฝร.ภ.๕

พล.ต.ต. 
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