
 

 

 

 

 

ประกาศกองบญัชาการศกึษา 

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง
หรือสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งในการรับสมัครและคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน
บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจหรือ       
ชั้นประทวน พ.ศ.2555 

………………………………………. 

ตามประกาศ กองบัญชาการศึกษา ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ได้ประกาศ
รายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและคัดเลือก 

หรือสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจ 
หรือชั้นประทวน พ.ศ.2555 จ านวน 880 อัตรา  แยกเป็น สายป้องกันปราบปราม (นักเรียน   
นายสิบต ารวจ) (นสต.1) จ านวน 480 อัตรา และสายอ านวยการและสนับสนุน (อก.3) จ านวน 400 อัตรา  
โดยก าหนดสอบข้อเขียน สายอ านวยการและสนับสนุน (อก.3) ในวันศุกร์ท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2555  
และสายป้องกันปราบปราม (นสต.1) ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2555  นั้น 

บัดนี้  การสอบข้อเขียนเพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดได้เสร็จสิ้นลงแล้ว    
ปรากฏดังนี้ 

          1. มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งหรือ                        
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งตามจ านวนที่ระบุในประกาศรับสมัคร กองบัญชาการศึกษา ฉบับลงวันที่       
2 เมษายน พ.ศ. 2555 ตามสายการสอบ แยกเป็น  

1.1 บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
สายป้องกันปราบปราม (นสต.1)  จ านวน  624  คน 

1.2 บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
สายอ านวยการและสนับสนุน (อก.3)  จ านวน  500  คน 
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2. ให้ผู้มีรายชื่อทุกคนตามบัญชีรายชื่อในสายป้องกันปราบปราม (นสต.1) ตามข้อ 1.1 
และในสายอ านวยการและสนับสนุน (อก.3) ตามข้อ 1.2 ต้องถือปฏิบัติและด าเนินการตามที่ก าหนด   
ในแต่ละขั้นตอน แยกเป็น 

2.1 การรายงานตัวยื่นหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม โดยให้น าเอกสารฉบับจริงและ
หลักฐานต่างๆ ตามผนวก ก.ท้ายประกาศนี้ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด    
ตามผนวก ข. ในข้อ 1 ท้ายประกาศนี้ หากน าเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาแสดงไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่
จะไม่รับรายงานตัว 

2.2 เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง     
มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (เฉพาะกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (นสต.1)) การตรวจร่างกาย      
และการสอบสัมภาษณ์ ที่ก าหนดตามผนวก ข. ในข้อ 2 และ 3 ท้ายประกาศนี้  
   3. กรณีที่ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด จะถูกตัดสิทธิในการเข้า
ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งหรือสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
   4. ส าหรับผู้ที่ เคยมีประวัติเกี่ยวกับการกระท าความผิดคดีอาญาหรือความผิด        
ตามพระราชบัญญัติต่างๆ และมีผลคดีหรือผลค าพิพากษาของศาล ขอให้น ามาแสดงและยื่นต่อเจ้าหน้าที่
ในวันรายงานตัวยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมตามข้อ 2.1 

 อนึ่ง  หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบ      
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามเงื่อนไข          
หรือไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร กองบัญชาการศึกษา ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2555  
ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับคัดเลือกหรือเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการต ารวจชัน้พลต ารวจหรอืชัน้ประทวน หรอืหากไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการต ารวจ
ไปแล้วจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยหน่วยต้นสังกัด  

ประกาศ    ณ    วันที ่         สงิหาคม  พ.ศ. 2555 

          พลต ารวจโท   
( เรืองศักดิ์   จรติเอก ) 

                            ผู้บัญชาการศกึษา 
                                ผูด้ าเนนิการคัดเลือก/สอบแขง่ขนั 
 
 
 
 



หน้า 1 ใน 2 หน้า 
ผนวก ก. 

ท้ายประกาศ กองบญัชาการศกึษา ฉบับลงวันที่     สิงหาคม พ.ศ. 2555 
---------------------------------- 

1. เอกสารฉบับจริงและหลักฐานต่างๆ ที่ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่าน
ข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งหรือให้เข้าสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(รอบสอง) ต้องน ามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่ตามก าหนดช่วงเวลาท้ายประกาศนี้ มีดังนี้ 

1.1 ใบสมัครของตนเอง (สั่งพิมพ์แบบใบสมัครจากระบบอินเตอร์เน็ต) และรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  2  รูป  พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย  

1.2 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ตามพระราชบัญญัติ
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2542) ท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมส าเนาจ านวน  3  ฉบับ 

1.3 ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอื่นท่ีทางราชการออกให้ พร้อมส าเนา     
จ านวน  3  ฉบับ 

1.4 ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยต้องมี
ข้อความระบุการส าเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติจากสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายใน
วันปิดรับสมัคร (3 พฤษภาคม 2555) พร้อมส าเนา จ านวน 3 ฉบับ กรณีเป็นภาษาต่างประเทศ
ให้แปลเป็นภาษาไทย 

1.5 หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง (เฉพาะเพศชาย) พร้อมส าเนา จ านวน      
3 ฉบับ ดังนี ้

1.5.1 ทหารกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือส าคัญ (แบบ สด.8) ท่ีใช้ประกอบกับ
สมุดประจ าตัวทหารกองหนุนประเภทท่ี 1 หรือบัตรอนุญาตลา แบบ 1 ท่ีอนุญาตให้ลาระหว่าง   
รอรับ สด. 8  

1.5.2 ทหารกองหนุนท่ีผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
ให้ใช้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43) 
ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก กรณีอายุยังไม่ถึง 21 ปี ให้ใช้ใบส าคัญ  (แบบ สด.9) 
ส าหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทท่ี 2   

1.5.3 ผู้ส าเร็จวิชาทหารชั้นปีท่ี 3 ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

          1.5.3.1 หนังสือส าคัญ (แบบ สด. 8) ท่ีใช้ประกอบกับสมุดประจ าตัว
ทหารกองหนุนประเภทท่ี 1 หรือ 

 1.5.3.2 หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าส าเร็จการฝึก  
วิชาทหารชั้นปีท่ี 3 ขึ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการและ     
เลขเคร่ืองหมายแสดงว่าได้น าปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี 1 ในหนังสือส าคัญนั้นแล้ว 

ในกรณีหนังสือประจ าตัวแสดงวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีหลักฐาน
ประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการ และเลขเครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหาร
กองหนุนประเภทท่ี 1 ให้มีหนังสือรับรองจากผูบ้ังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 

/การน า... 
 



หน้า 2 ใน 2 หน้า 
ผนวก ก. 

ท้ายประกาศ กองบญัชาการศกึษา ฉบับลงวันที่     สิงหาคม พ.ศ. 2555 
---------------------------------- 

การน าปลดเป็นกองหนุนประเภทท่ี 1 เป็นผู้รับรองว่าอยู่ระหว่างการน าปลดเป็นทหารกองหนุน
ประเภทท่ี 1 ไปแสดงควบคู่กัน 

1.6 หนังสือรับรอง ตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้ หรือตามแบบท้ายประกาศรับสมัคร 
จ านวน  1  ฉบับ (เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบ) และส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับรอง 
จ านวน  1  ฉบับ 

1.7 หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมส าเนา จ านวน  3  ฉบับ  
1.8 แบบบันทึกข้อมูลบุคคล ตามผนวก ง. ท้ายประกาศนี้ (เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและ

สั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้ายประกาศ) เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเองทุกข้อ พร้อมลงลายมือ
ชื่อให้เรียบร้อยก่อนก าหนดวันมาย่ืนเอกสาร 

หลักฐานตามข้อ 1.2 - 1.5 และ ข้อ 1.7 ต้องน าหลักฐานฉบับจริงไปแสดงให้ครบถ้วน
ทั้งนี้  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับที่น ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง  “ส าเนาถูกต้อง” 
และลงลายมือชื่อไว้ ส าหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ 

ส าหรับหลักฐานทุกฉบับที่ ผู้สมัครยื่นไว้กับ เจ้ าหน้าที่  ถือ เป็น เอกสิทธิของ 
กองบัญชาการศึกษา ที่จะด าเนินการใดๆ ตามเห็นสมควร 

ผู้สอบผ่านข้อเขียนที่มีรายชื่อหากไม่น าหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานทีท่ีก่ าหนด
หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหนง่หรอืสอบภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติท่ัวไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครสอบตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร 
กองบัญชาการศึกษา ฉบับลงวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ.2555 จริง  ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจาก      
ผู้สอบไม่มายื่นหลักฐาน ตามวัน เวลาหรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้ได้รับคัดเลือก
หรือผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกส ารองหรือผู้สอบแข่งขันได้ส ารองแล้วแต่กรณี และหากมี
การตรวจพบว่ามีการน าเอกสารปลอมมายื่นต่อเจ้าหน้าที่จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

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

ตรวจแลว้ถกูตอ้ง 
    
              พล.ต.ต.  
                       (จักรกฤษศณ์  สิงห์ศิลารักษ์) 
                                    ผบก.กส. 

 
 
 
 
 

ตรวจ 
รอง ผบก.กส.  พ.ต.อ.หญิง                                             วันที.่....../ส.ค./๒๕๕5 
ผกก.ฝ่ายจัดการสอบ กส. พ.ต.อ.                                      วันที.่....../ส.ค./๒๕๕5 
รอง ผกก.ฝ่ายจดัการสอบ กส. พ.ต.ท.                                วันท่ี......./ส.ค./๒๕๕5 
รอง สว. ว่าท่ี ร.ต.ท. .....................................................................วันที.่....../ส.ค./๒๕๕5 
เจ้าหน้าท่ี พิมพ์/ทาน ส.ต.อ.หญิง                                     วันที.่....../ส.ค./๒๕๕5 
 



ผนวก ข. 
ท้ายประกาศ กองบญัชาการศกึษา ฉบับลงวันที่      สิงหาคม พ.ศ. 2555 

---------------------------------- 
1. ก าหนดการรายงานตวั 
    สถานที่รับรายงานตัว  ให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ บช.ศ. ฉบับลงวันท่ี 15 ส.ค. 2555    

มารายงานตัว ในวันที่ 21-22 ส.ค. 2555 ณ อาคาร PBB ชั้นล่าง     
ม. รามค าแหง (วิทยาเขตบางนา) ถนนรามค าแหง 2  แขวงดอกไม้ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  ตามวันเวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด ดังนี้ 

วันองัคารที ่21 ส.ค. 2555 
                 เวลา 08.30 น. สาย อก.3  ตั้งแต่ล าดับท่ี      1 - 250 
                 เวลา 10.00 น. สาย อก.3  ตั้งแต่ล าดับท่ี  251 - 500 

วันพธุที ่22 ส.ค. 2555 
                 เวลา 08.30 น. สาย อก.3  ตั้งแต่ล าดับท่ี      1 - 300 
                 เวลา 10.00 น. สาย อก.3  ตั้งแต่ล าดับท่ี  301 - 624 

หมายเหตุ   - การแต่งกาย สุภาพชน 
- ชาย สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อน, กางเกงขายาวผ้าปกติสีเข้ม 

รองเท้าหนังหุ้มส้น 
- หญงิ สวมเสื้อเชิ้ตสีอ่อน, กระโปรงสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น 

- เตรียม บัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ียังไม่หมดอายุ (ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัว   
เจ้าท่ีของรฐั พ.ศ.2542)  

2. ทดสอบสมรรถภาพทางรา่งกาย  (วา่ยน้ า - วิ่ง) 
 สายปอ้งกนัปรามปราม (นสต.1)  ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
   -  วา่ยน้ า  วันพฤหสับดีที ่ ๒๓ ส.ค. ๒555 
   -  วิง่  วันศกุร์ที ่ 24  ส.ค. 2555 
 ๒.1  สถานที่ว่ายน้ า สระว่ายน้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียน
และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง สายป้องกันปราบปราม 
(นสต.1) ให้มารายงานตัวเพื่อทดสอบว่ายน้ าในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ ส.ค 
2555 ในเวลา 07.00 น. โดยจะเรียกรายงานตัวในเวลา 07.00 น.
และเริ่มสอบเวลา 07.30 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้น และผู้เข้าทดสอบ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่ างกาย          
ตามผนวก จ. ท้ายประกาศนี ้

หมายเหต ุ-  การแตง่กาย  ผู้เข้าทดสอบสวมชุดว่ายน้ าสากลท่ัวไปเท่านั้น 
- เตรียม บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร

ประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ียังไม่หมดอายุ (ตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจ าตัวเจ้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2542) 

 /2.2 สถานที่วิง่… 
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ผนวก ข. 
ท้ายประกาศ กองบญัชาการศกึษา ฉบับลงวันที่      สิงหาคม พ.ศ. 2555 

---------------------------------- 
๒.2  สถานที่วิ่ง สนามกีฬาบุณยะจินดา สโมสรต ารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบ
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง สายป้องกันปราบปราม (นสต.1) ให้มารายงานตัว
เพื่อทดสอบวิ่ง ในวันศุกร์ท่ี ๒4 ส.ค. ๒555 ในเวลา 07.00 น. โดยจะเรียก
รายงานตัวในเวลา 07.00 น. และเริ่มสอบเวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้น 

  หมายเหตุ   - การแต่งกาย  ผู้เข้าทดสอบเตรียมเสือ้ยืด กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้าส าหรับวิ่ง 
   - เตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว

เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ียังไม่หมดอายุ (ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัว      
เจ้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2542) 

3. ก าหนดการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหนง่ (ตรวจร่างกาย, สอบสัมภาษณ์) 
    3.1 สถานที่ตรวจร่างกาย  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ห้องประชุมชินวัตร ตึกอ านวยการ 

ชั้น 5 โรงพยาบาลต ารวจ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย
คณะแพทย์จาก โรงพยาบาลต ารวจ ก าหนดให้ ผู้มีรายชื่อสอบผ่านข้อเขียน
และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งหรือสอบภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย ดังนี้ 

วันจันทร์ที่ 27 ส.ค. 2555  เวลา 07.00 น. สายป้องกันปราบปราม (นสต.1) ผู้สอบผ่าน
ข้อเขียนตั้งแต่ ล าดับที่ 1-624  

วันอังคารที่ 28 ส.ค. 2555 เวลา 07.00 น. สายอ านวยการและสนับสนุน (อก.3) ผู้สอบ
ผ่านข้อเขียนตั้งแต่ล าดับท่ี 1-500 

วันจนัทร์ที ่3 ก.ย. 2555   เวลา 07.00 น. สายป้องกันปราบปราม (นสต.1) ผู้สอบผ่าน 
ข้อเขียนตั้งแต่ ล าดับที่ 1-624 

วันองัคารที ่4 ก.ย. 2555    เวลา 07.00 น. สายอ านวยการและสนับสนุน (อก.3) ผู้สอบ
ผ่านข้อเขียนตั้งแต่ ล าดับท่ี 1-500 

หมายเหตุ   - การแตง่กาย     ชาย – ให้สวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้น กางเกงขาสั้น 
                                    หญงิ – ให้สวมเสื้อยดืคอกลมแขนสั้น กางเกงขาสั้น           

ไม่สวมเส้ือชั้นในท่ีมีส่วนประกอบของโลหะ 
- เตรียม  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่หมดอายุ (ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ พ.ศ.2542) 

             (ผู้ที่สมัครสอบสายอ านวยการและสนับสนุน (อก.3) ที่สายตาสั้นให้น าแว่นตา 
และคอนแทคเลนส์มาด้วย) 

- ให้น าอุจาระใส่ตลับท่ีได้รับแจกไปแล้วจากท่ีบ้าน (เก็บอุจาระขนาดประมาณ 
ปลายนิ้วก้อย) พร้อมติดป้ายเขียนชื่อ-สกุลและล าดับท่ีสอบได้ให้ชัดเจน น าส่ง              
รพ.ตร. ในวันตรวจร่างกาย โดยในการตรวจร่างกายไม่ต้องงดอาหารและน้ า 

-  รพ.ตร. ก าหนดค่าตรวจร่างกาย คนละ 1,500 บาท 
***ห้ามน าสิ่งของที่มีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด ติดตัวมาในวันเข้ารับการตรวจร่างกาย 

/3.2 สถานที่... 
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                          ผนวก ข. 

ท้ายประกาศ กองบญัชาการศกึษา ฉบับลงวันที่     สิงหาคม พ.ศ. 2555 
---------------------------------- 

3.2 สถานที่สอบสัมภาษณ์  กองบัญชาการศึกษาจะแจ้งให้ทราบภายในวันท่ีรายงานตัวยื่นเอกสาร 
วันจันทร์ที่ 10 ก.ย. 2555  เวลา 08.00 น. สาย นสต.1 ตั้งแต่ ล าดับที่ 1-400 
วันอังคารที่ 11 ก.ย. 2555 เวลา 08.00 น. สาย นสต.1 ตั้งแต่ ล าดับที่ 401-624  

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. สาย อก.3   ตั้งแต่ ล าดับที่ 1-175 
วันพุธที่ 12 ก.ย. 2555     เวลา 08.30 น. สาย อก.3   ตั้งแต่ ล าดับที่ 176-500 
หมายเหตุ - การแต่งกาย  
               ชาย สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาวผ้าปกติสีเข้ม รองเท้าหนังหุ้มส้น 
               หญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีอ่อน กระโปรงสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น 

                    -  เตรียม บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีไม่หมดอายุ (ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ พ.ศ.2542)  

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

                           พล.ต.ต. 
                                     (จักรกฤษศณ์  สิงห์ศิลารักษ์) 

ผบก.กส. 
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ตรวจ 
รอง ผบก.กส.  พ.ต.อ.หญิง                                             วันที.่....../ส.ค./๒๕๕5 
ผกก.ฝ่ายจัดการสอบ กส. พ.ต.อ.                                      วันที.่....../ส.ค./๒๕๕5 
รอง ผกก.ฝ่ายจดัการสอบ กส. พ.ต.ท.                                วันท่ี......./ส.ค./๒๕๕5 
รอง สว. ว่าท่ี ร.ต.ท. .....................................................................วันที.่....../ส.ค./๒๕๕5 
เจ้าหน้าท่ี พิมพ์/ทาน ส.ต.อ.หญิง                                     วันที.่....../ส.ค./๒๕๕5 
D/กล้วย/งาน/หลักสูตรภายนอก/หลักสตูรภายนอก ปี 2555/ประกาศรายช่ือผูส้อบผ่าน
ข้อเขียนภายนอก ปี 2555 
 
 



                          ผนวก ค. 
ท้ายประกาศ กองบญัชาการศกึษา ฉบับลงวันที่     สิงหาคม พ.ศ. 2555 

---------------------------------- 
แบบหนงัสอืรบัรอง 

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

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

  ข้าพเจ้า.............................................................................................................................. 
ต าแหนง่............................................................สงักดั...............................................................................
เกี่ยวขอ้งเป็น........................................................................................................................................... 
กับผู้สมัคร  ขอรับรองวา่ผู้สมัครชื่อ............................................................................................................. 
รหัสประจ าตัวสอบ...........................................................................ซึ่งสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ                
เป็นข้าราชการต ารวจ เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ  ตามประกาศกองบัญชาการศึกษา เป็นผู้มีความ
ประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย และขอรับรองว่าผู้สมัครสอบมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับ
สมัครทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว 
 
     (ลงชื่อ)..........................................................ผูร้ับรอง 
      (.....................................................) 
     ต าแหนง่........................................................ 
 
หมายเหตุ  ๑.   ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการต ารวจยศร้อยต ารวจเอก หรือข้าราชการทหารระดับ

ยศร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก หรือข้าราชการพลเรือนระดับ ๕ ขึ้นไป               
ซึ่งเป็นข้าราชการประจ า และต้องรับผิดชอบข้อความที่ตนรับรองนั้นทุกประการ 
(เจา้หนา้ทีร่ฐัวสิาหกจิหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ รบัรองไมไ่ด้) 

              ๒.  ที่อยู่ของผู้รบัรองที่สามารถติดต่อได้ 
  บ้านเลขที่......................หมู่....... .....ถนน............................ตรอก/ซอย........................... 
  ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต....................................................... 
  จังหวดั..............................รหัสไปรษณีย.์.....................โทร. ............................................ 

 ๓.  ให้สั่งพิมพ์ในระบบอินเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับ
รองเขียนด้วยลายมือของตนเอง 

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

หน้า 1 ใน ๑ หน้า 
 



                          ผนวก ง. 
ท้ายประกาศ กองบญัชาการศกึษา ฉบับลงวันที่     สิงหาคม พ.ศ. 2555 

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

      แบบบนัทกึขอ้มลูบคุคล 

รหสัประจ าตวัสอบ.............................................. 
     เลขประจ าตวัประชาชน   

 ขอ้มลูประกอบการรบัสมคัรบคุคลภายนอกผูม้วีฒุปิระกาศนยีบตัรประโยค                
     มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืประกาศนยีบตัรวชิาชพีหรอืเทยีบเทา่ เขา้รบัราชการ    
          เปน็ขา้ราชการต ารวจชัน้พลต ารวจ หรอืชัน้ประทวน  พ.ศ.  ๒๕๕5  
  

                                                  ------------------------------------ 
เขียนที่............................................ 

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

เรยีน  ผูด้ าเนินการคดัเลือก 

ตามที่  ข้าพเจ้าได้ยื่นใบสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ เพ่ือบรรจุ                  
เป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ และข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพ่ิมเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ            
และพื้นฐานความรู้ของข้าพเจ้า  เพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

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

๔.  สมัครสอบหลกัสูตร/ต าแหน่ง................................................................................ 
  ๕.  หลักฐานทางทหาร...................................................................................................... 
  ๖.  ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่...............หมูท่ี่..............ถนน................................... 
ตรอก/ซอย..................................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต....................................... 
จังหวดั...................................โทรศัพท.์................................................ 
      ภูมิล าเนาที่อาศัยในปัจจบุันเลขที่...............หมู่ที่................ถนน.................................. 
ตรอก/ซอย................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต...................................... 
จังหวดั...................................โทรศัพท.์.................................................................................................... 
 
หมายเหต ุ ๑.  ใหก้รอกข้อความให้ครบทกุช่อง  ในชอ่งที่ประสงคไ์มก่รอกข้อมูลให้ขดีเครื่องหมาย ( - ) 
    ๒.  ในช่องทีถ่ามว่า เคยหรือไมเ่คย  ให้กรอกขอ้ความว่า “เคย” หรือ “ไม่เคย 
 

 
 

๑.  ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อมลู 
     ประกอบใบสมคัรด้วยลายมือ 
     ของตนเองและลงลายมือชื่อ         
     ตอ่หน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  ก่อนยื่นข้อมลูใบสมคัรจะต้อง                

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

            ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการของบิดามารดาและ
ภรรยา 

    ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้าม)ี 

  ๘.  -  บิดา  (ผู้ให้ก าเนดิ) 
       ชื่อเต็ม.............................................ชื่อสกุล.......................................ยังมีชีวติอยู่/ถึงแกก่รรม 
ชื่อเดมิ (ถา้มี)  ..............................................................อาชีพ.................................................................. 
ต าแหนง่..................................................สถานที่ท างาน.............................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................โทรศัพท.์...................................................... 
เชื้อชาติ................................สัญชาติเมื่อเกิด....................................สัญชาตปิัจจุบนั.................................. 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่………………………..…………ผลคด.ี........................................................................ 
       -  มารดา  (ผู้ให้ก าเนดิ) 
       ชื่อเตม็......................................ชื่อสกุล.................................ยังมีชวีิตอยู/่ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดมิ (ถา้มี)  .............................................................อาชีพ..................................................................... 
ต าแหนง่...................................................สถานที่ท างาน............................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน.......................................................................โทรศัพท.์.......................................................... 
เชื้อชาติ...............................สัญชาตเิมื่อเกิด.................................สัญชาติปัจจุบัน.................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพ่งขอ้หา..........................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่………………………………………ผลคดี......................................................................... 
       -  ภรรยาหรือสาม ี
       ชื่อเตม็.......................................ชื่อเดิม (ถ้ามี)............................................................ 
ชื่อสกุลเดิม  ............................................................ชื่อสกุลปัจจุบนั......................................................... 
วัน  เดือน  ปีเกดิ................................................ที่เกดิ................................................................................ 
เชื้อชาติ................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาตปิัจจุบัน.................................. 
อาชีพ................................................................ต าแหน่ง..........................................................................
สถานที่ท างาน....................................................ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................. 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพ่งขอ้หา......................................................................................................(ถา้ม)ี 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่…………………………………………ผลคดี...................................................................... 
จังหวดัที่สมรส............................................................................................................................................ 
การสมรสครัง้ก่อนของผู้สมคัรและคู่สมรสอีกฝา่ย..................................................................................... 
หย่า  เลิกรา้ง......................................................................................................................................... 
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๙.  ประวตัิครอบครวัผู้สมคัรสอบ 

       -  พ่ีนอ้งรว่มบดิา – มารดา 
       (๑)  ชื่อ...............................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ท างาน..............................................................................................................อาย.ุ...................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน........................................................................................................... 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพ่งขอ้หา.........................................................................................................(ถ้าม)ี 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่……………………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (๒)  ชื่อ................................นามสกุล...........................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ...........................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อาย.ุ...................ป ี
สัญชาต.ิ......................ท่ีอยูป่ัจจุบัน............................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี....................................................................... 
       (๓)  ชื่อ..................................นามสกุล.........................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ...........................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน...............................................................................................................อาย.ุ...................ป ี
สัญชาติ...........................ที่อยู่ปัจจุบัน......................................................................................................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่………………………….…………ผลคดี....................................................................... 
       (๔)  ชื่อ................................นามสกุล.........................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ.............................................ต าแหน่ง............................................................................................... 
สถานที่ท างาน...............................................................................................................อาย.ุ...................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา...................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่………………………………………….……ผลคดี............................................................... 
       (๕)  ชื่อ..............................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ.............................................ต าแหน่ง............................................................................................... 
สถานที่ท างาน..............................................................................................................อาย.ุ...................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา...................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่………………….……………ผลคดี....................................................................... 
 
 
 
 



- 4 - 

       -  ญาต ิ (พ่ีน้องของบดิาและมารดา) 
       (๑)  ชื่อ...............................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ต าแหน่ง....................................................................................... 
สถานที่ท างาน..............................................................................................................อาย.ุ...................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน........................................................................................................... 
เคยมีประวตัิทางคดีอาญาหรอืคดแีพ่งขอ้หา.........................................................................................................(ถ้าม)ี 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่……………………………………….……ผลคดี.................................................................. 
       (๒)  ชื่อ................................นามสกุล...........................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ...........................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................อาย.ุ...................ป ี
สัญชาต.ิ......................ที่อยูป่ัจจุบัน............................................................................................................ 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่……………………………….……ผลคดี....................................................................... 
       (๓)  ชื่อ..................................นามสกุล.........................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ...........................................ต าแหน่ง................................................................................................. 
สถานที่ท างาน...............................................................................................................อาย.ุ...................ป ี
สัญชาติ...........................ที่อยู่ปัจจุบัน......................................................................................................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา....................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่………………………….…………ผลคดี....................................................................... 
       (๔)  ชื่อ................................นามสกุล.........................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ.............................................ต าแหน่ง............................................................................................... 
สถานที่ท างาน...............................................................................................................อาย.ุ...................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา...................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่………………………………………….……ผลคดี............................................................... 
       (๕)  ชื่อ..............................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ.............................................ต าแหน่ง............................................................................................... 
สถานที่ท างาน..............................................................................................................อาย.ุ...................ป ี
สัญชาต.ิ........................ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................... 
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา...................................................................................................(ถ้ามี) 
ถูกด าเนนิคดีในท้องที…่………………….……………ผลคดี....................................................................... 
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๑๐.  บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่
ผู้รับรอง  ญาติ  ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง) 
       (๑)  ชื่อ.............................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อาชีพ..........................................ต าแหน่ง...................................................................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................ 
       (๒)  ชื่อ.............................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อาชีพ..........................................ต าแหน่ง...................................................................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................
       (๓)  ชื่อ.............................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อาชีพ..........................................ต าแหน่ง...................................................................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................
  ๑๑.  การศึกษา 
         (๑)  จบมัธยมศึกษาตอนตน้โรงเรียน...................................................................... 
เข้า..............................ออก.................................ผลการศึกษา………………………………………………………. 

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

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

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

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

๑๓.  ประกอบการงานอื่นๆ  ........................................................................................ 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................................ 
ถนน......................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต............................................ 
จังหวดั............................................โทรศัพท.์...............................รายได ้(ถ้ามี)...................................... 
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๑๔.  ประวตัิการรบัราชการ หรือการท างานที่ผ่านมา (ถา้เคยรับราชการ หรอืท างาน
มาแลว้ หลายแห่ง  ใหร้ะบทุุกแหง่ตามล าดับก่อนหลัง) 
         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม.............................................................................. 
ชนิดของงาน.........................................................เงนิเดอืน.................................................................. 
วัน  เดือน  ปีที่เขา้รับราชการหรอืงานที่ท า........................................................................................... 
ชื่อผู้บังคบับญัชาหรือนายจา้ง................................................................................................................... 
เหตุทีอ่อก................................................................................................................................................. 
  ๑๕.  ความรู้พิเศษหรอืความสามารถพิเศษ..................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๖.  ถ้าท างานในส านักงานอื่นนอกจากงานราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดในทาง
งานอย่างใดหรือไม่..................................................กี่ครั้ง............................................................................ 
เมื่อใด............................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร......................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๗.  ถ้ารับราชการ เคยถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิัยตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ 
ข้าราชการหรือไม่............................กี่ครั้ง...........................เมื่อใด................................ถูกลงโทษหรือไม่
อย่างไร..................................................................................................................................................... 
  ๑๘.  เคยถูกกล่าวหาหรือถกูฟ้องว่ากระท าผิดอาญาหรอืไม่...............กี่ครั้ง.................. 
เรื่องอะไร....................................................................เมือ่ใด..................................................................... 
ถูกลงโทษหรอืไมอ่ย่างไร........................................................................................................................ 
(ถ้าหากได้รับการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษหรือโทษอย่างอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอ านาจศาล        
ก็ให้ระบุได้ด้วย) 
  ๑๙.  เคยถูกศาลสัง่พิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติลม้ละลายหรอืไม่............................. 
เมื่อใด................................................................................................................................................. 
เหตุใดจึงไม่ตอ้งค าพิพากษาให้ล้มละลาย............................................................................................. 
  ๒๐.  เคยต้องค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่.................................................................. 
เมื่อใด.................................................พ้นคดีแลว้หรือยัง..................................................................... 
ถ้าพ้นแลว้เมื่อใด....................................................................................................................................... 
  ๒๑.  เคยถูกฟ้องรอ้งในคดแีพ่งหรือไม่..................................กี่เรื่อง.................................... 
เรื่องอะไร...................................................................เมือ่ใด....................................................................... 
ศาลพิพากษาอย่างไร.................................................................................................................................. 
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๒๒.  เปน็หรือเคยเป็นหนี้สนิผู้ใดจนไดช้ื่อว่าเปน็ผู้มีหนีส้ินล้นพ้นตัวหรือไม่....................... 
................................................................................................................................................................. 
  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยาเสพติดใหโ้ทษประเภทใดหรือไม่.............................................. 
ถ้าเคยประเภทใด................................................................................................................................... 
  ๒๔.  เปน็หรือเคยเป็นสมาชกิในองคก์ารหรือสมาคมหรอืสโมสรในอดตีบา้งหรือไม่..........
สถานทีต่ั้ง................................................................................................................................................... 
ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรนัน้หรอืไม ่ เมือ่ใด  เพราะเหตุใด................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
  ๒๕.  เปน็หรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง  สมาชกิพรรคการเมือง หรือเจา้หน้าที่ 
ในพรรคการเมอืงใดหรือไม่.............................ชือ่พรรคการเมือง.............................................................. 
สถานทีต่ั้ง............................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการและมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 
 
 
      (ลงชื่อ)  ....................................................ผู้สมัคร 
                 (.................................................) 

 
ค าเตอืน 

  ๑)  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในข้อมูลประกอบใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง  ในกรณี “ไม่เคย”  หรือ “ไม่
มี”  ให้เขียนว่า “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ามใช้การ  “       ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบได้ หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
จะถูกด าเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด 
  ๒)  การปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547         
หรือ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการต ารวจ พ .ศ.๒๕๔๗ 
แล้วแต่กรณี 



                          ผนวก จ. 
ท้ายประกาศ กองบญัชาการศกึษา ฉบับลงวันที่     สิงหาคม พ.ศ. 2555 

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

ระเบยีบการทดสอบสมรรถภาพทางรา่งกาย 

      1.  การทดสอบสมรรถภาพรา่งกายในการวา่ยน้ า  ดงันี ้
       1.1  ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน               
หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท่ียังไม่หมดอายุ (ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ พ.ศ.2542) เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

  ๑.๒  ผู้เขา้ทดสอบตอ้งแต่งกายชุดว่ายน้ าสากล 
       1.๓  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบรายใด จับลู่ เกาะลู่ สาวลู่ ว่ายข้ามลู่             
หรือให้ผู้อื่นช่วยเหลือ เช่น พยุงตัว ดัน ผลัก หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ                          
ในกรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายอื่นให้ความช่วยเหลือตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
เช่นเดียวกัน 
       1.๔  กรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ า โยนทุ่นหรือห่วงยางหรือวัสดุอื่นให้           
แล้วผู้เข้าทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดที่เป็นอาการท านองเดียวกัน จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
       1.๕  ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่ก าหนดในผนวก ฉ.              
ท้ายประกาศรับสมัคร 

      2.  การทดสอบสมรรถภาพรา่งกายในการวิง่ ดงันี ้
   ๒.๑  ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท่ียังไม่หมดอายุ (ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัว   
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2542)  เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
   ๒.๒  ผู้เขา้ทดสอบตอ้งแต่งกาย เสื้อยดื กางเกงกีฬาขาสั้น ร้องเท้าส าหรับวิง่ 
       2.๓ ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบ จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใด               
ที่เป็นอาการ ท านองเดียวกันนี้กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเส้นทางหรือลัดเส้นทาง
ตามที่ก าหนดให้ทดสอบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
       2.๔  กรณีที่ผูเ้ข้าทดสอบรายใดให้ความชว่ยเหลือ เชน่ ผลัก พยุง ดัน หรอืดงึแก่ผูเ้ข้า
ทดสอบด้วยกัน จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเชน่เดียวกัน 
     2.๕  ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เปน็ไปตามที่ก าหนดในผนวก ฉ. 
ทา้ยประกาศรบัสมคัร 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

                           พล.ต.ต. 
                                     (จักรกฤษศณ์  สิงห์ศิลารักษ์) 

ผบก.กส. 
                              
   
 

รอง ผบก.กส.  พ.ต.อ.หญิง                                             วันที.่....../ส.ค./๒๕๕5 
ผกก.ฝ่ายจัดการสอบ กส. พ.ต.อ.                                      วันที.่....../ส.ค./๒๕๕5 
รอง ผกก.ฝ่ายจดัการสอบ กส. พ.ต.ท.                                วันท่ี......./ส.ค./๒๕๕5 
รอง สว. ว่าท่ี ร.ต.ท. .....................................................................วันที.่....../ส.ค./๒๕๕5 
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หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 1 060300194 นาย พบชรพล ใจซชชอ  101 

 2 000304931 น.ส. สตรชยยรบตนย โปจชน  99 

 3 050311777 นาย เฉลญมวตฒญ ซชชอนญคม  98 

 4 050300433 น.ส. พญมพยนารา สวผางพบฒนกตล  97 

 5 080311346 นาย อญศเรศ ชฎากรณย  97 

 6 010304133 น.ส. ธญตญยา บผรณถาวรสม  96 

 7 050311169 น.ส. กนกวรรณ กบนคตา  96 

 8 000300246 น.ส. ณบฏฐยจญรา ชชววบฒนกญจ  96 

 9 050300352 น.ส. พรทญพยย ทญพยยจบนทรย  95 

 10 060300045 น.ส. สตนชยยรบตนย ทาบผานฆผอง  95 

 11 070302864 น.ส. รตจญเรขา ประชตมเวช  94 

 12 070303292 นาง วาสนา มผลฐช  94 

 13 010311075 นาย พญพบฒนย กบงวาฬเดช  94 

 14 010301691 น.ส. ศศญธร เตชะวญเศษ  93 

 15 000302193 น.ส. นพภาพร ศบกดญดศรช  93 

 16 000307730 น.ส. กชมน ธนะมผล  93 

 17 050308878 นาย ณฐรบช กบนทาธง  93 

 18 060309010 น.ส. นางสาววญลาสญนช ทองใบ  93 

 19 060302562 น.ส. พรเพพญ ศรชพระจบนทรย  93 

 20 040303843 น.ส. ณบฐกฤตา ชบยลญตนฟฟา  93 

 21 070300962 น.ส. เกศกนก โฮงคตาแกผว  93 

 22 070300716 นาย สตทธญคตณ วญรญยะกตล  93 

 23 050300046 น.ส. สถญดาวบลยย เขชยวสา  92 

 24 000300520 นาย ทรงยศ บตญทนญมญตร  92 

 25 010306408 น.ส. กมลชนก บตารตงพงศย  92 
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หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 26 070300100 น.ส. จญตราพร เพพญชาตญ  92 

 27 060308063 น.ส. ศญวภา หาพตทธา  92 

 28 050309399 นาย กวญนทย พตผมวญเชชยร  92 

 29 050312924 น.ส. วงศยเดชอน พตผมกาญจนย  92 

 30 040300282 นาย จบกรกฤษณย วสตรญยย  91 

 31 060300926 น.ส. จญนตนา มบชนคง  91 

 32 080312666 น.ส. จตฑามณช มลยงคย  91 

 33 000305358 น.ส. ชลญดา ประสมทรบพยย  91 

 34 060300104 นาง สตนบนทา จตผยศญรญ  91 

 35 060300085 น.ส. อภญรดช พงษยเขตกญจ  91 

 36 000314279 น.ส. เวฬตพบนธย จรญงจญตร  91 

 37 060304735 นาย จบกรพบนธย สตดวบงยาง  91 

 38 060307761 น.ส. ฐาณบชชา มาบตญลชอ  91 

 39 060308777 น.ส. สตพรรษา เวชสานนทย  91 

 40 080301109 นาย อภญวบฒนย อตานบกมณช  91 

 41 000305065 น.ส. รบตตญยา แจผมนญยม  91 

 42 060308022 น.ส. นรญศรา เดชะผล  91 

 43 060306782 น.ส. สตภาวดช เรชองพญมาย  91 

 44 020306330 นาย กฤษณย นาคอญนทรย  91 

 45 060305020 น.ส. มะลญวบลยย เพชรทญม  91 

 46 070304584 น.ส. เอชตองฟฟา แสนตะรบตนย  91 

 47 060309303 น.ส. สตรชภรณย เหลผาคตผม  91 

 48 010300359 น.ส. พญชชากร ฤทธญดฤทบย  91 

 49 080302543 น.ส. วรรณฤดช เตพมนญล  91 

 50 070309887 น.ส. วชรณบฐ วบนไกล  91 
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หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 51 070310736 นาย อตานาจ อตนบนชบย  91 

 52 000302091 นาย สหรบฐ สวาทนาวญน  91 

 53 050302657 น.ส. อนตสรา วบงกาวช  91 

 54 000300873 น.ส. ปทญตญา เลญกบางพลบด  90 

 55 060304337 นาย บตญชผ ยะมก  90 

 56 000300948 น.ส. ภญญญาพบชญย วรรณบตญญรบศมญด  90 

 57 010304796 น.ส. ปปณณรบตนย สอนกลาง  90 

 58 020303937 น.ส. รบตนาวดช ขศมจบนทรย  90 

 59 020305694 นาย จตตพงษย สตกสวผาง  90 

 60 060308574 นาง ณบฐธยานย สงวนไชยกฤษณย  90 

 61 060300310 น.ส. อาภบสรา เกษมศบกดญด  90 

 62 050300317 น.ส. ธบญลบกษณย ราวญชบย  90 

 63 060305381 น.ส. อาภบสรา ลบชนสตวรรณ  90 

 64 060309725 น.ส. ทญพยภบสสรย สวนดอน  90 

 65 010309902 นาย อตดมพร ทตาสวน  90 

 66 060310114 น.ส. พรรณทญพา ขบนธะขบตถย  90 

 67 060303185 นาง มบญธญดา ทองศรช  90 

 68 040301065 นาย สตราษช คตาเหลชอ  90 

 69 010306915 นาย อภญลบกษณย สญงครตธ  90 

 70 080312175 น.ส. กตลวดช ไตรรบตนย  90 

 71 050303024 น.ส. พรรณทญวา พตทธาเทพ  90 

 72 050310838 น.ส. ทญวาพร คตาจม  90 

 73 000300337 น.ส. จญดาภา จตลละจญนดา  89 

 74 010300197 น.ส. คชาภรณย ขตาสตนทร  89 

 75 070304759 น.ส. จญราพร ดวงทองมา  89 
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สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 76 010300058 น.ส. ศรญนภบสรย ทรบพยยสมบบตญ  89 

 77 050301416 น.ส. กญตตญรบตนย มผลวงคย  89 

 78 060300545 น.ส. ณบชดาพร นญชมปฏญพบทธยพงศย  89 

 79 000300704 น.ส. รตญชา พญมเสน  89 

 80 060303027 น.ส. นนทพร งดงาม  89 

 81 060302245 น.ส. อนตสรา คตณประสาท  89 

 82 060303335 น.ส. พรทญพยย จบนทรยเนตร  89 

 83 000304533 น.ส. สตภารบตนย วรนบยพญนญจ  89 

 84 000300931 น.ส. รพชพรรณ ศรชเสงชชยม  89 

 85 080300076 น.ส. ชตตญกาญจนย เซผงเขพม  89 

 86 010310541 นาย มณเฑชยร มบชนทอง  89 

 87 080300512 น.ส. กบญยาณช หชมเกตต  89 

 88 060301015 นาง วาสญฏฐช แสงชนญนทรย  89 

 89 060309456 นาย วบชระ อตดมสารช  89 

 90 000308337 น.ส. วรญศรา สมวงษา  89 

 91 060300842 นาย จชรเดช สตดจญตร  89 

 92 050309133 นาย ฉบตรชบย หงษยสาม  89 

 93 000300516 น.ส. ไพลญน ธบญจรบสรบกษย  88 

 94 050300258 น.ส. ชวาพร เปปนกล  88 

 95 010306051 นาย พบฒนพบนธย บผระพบนธย  88 

 96 000300231 น.ส. อาทญตาพร ตตรงคยเรชอง  88 

 97 050301569 น.ส. ประไพพญมพย ซชทราก  88 

 98 040303300 น.ส. สตนบนทา ภผมญประพบนธย  88 

 99 060300079 น.ส. กบญญารบตนย กาญจนะ  88 

 100 050308682 น.ส. นภาพร เจชยมวญจญตรกร  88 



บบญชชรายชชชอผผผสอบผผานขผอเขชยน และใหผเขผาทดสอบความเหมาะสมกบบตตาแหนผง

หมายเหตตลตาดบบทชช
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หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 101 000305672 นาย อดตล อผอนละมผล  88 

 102 060300990 นาย สบมฤทธญด สตขโข  88 

 103 070302161 น.ส. ดารารบตนย เขชยวปปญญา  88 

 104 060306421 น.ส. จญตรา โชคทวชพาณญชยย  88 

 105 080314687 น.ส. จญราภรณย เรชองรบกษย  88 

 106 060304082 น.ส. จตตพร กมลงาม  88 

 107 060300152 น.ส. วนญดา กลายสตข  88 

 108 050309036 น.ส. มบณฑนา ดวงดช  88 

 109 050300099 น.ส. สตธชธญดารบตนย ชอบชชชน  88 

 110 070310048 น.ส. ผกาพบนธย พราหมเภทยย  88 

 111 080306415 น.ส. วบนมาดชฮฮะ เหละดตหวช  88 

 112 060307109 น.ส. วราภรณย เพพชรอยผผ  88 

 113 080311543 น.ส. ทญพวรรณ เกญดสญน  88 

 114 000308464 น.ส. รวชวรรณ สตขลตตา  88 

 115 000305872 น.ส. ฉบตรทญพยย สตทธะลบกษณย  88 

 116 000305102 น.ส. อบจจญมา หบตถประดญษฐย  88 

 117 000301166 น.ส. นภบสรพช เอชชยมโอภาสสกตล  87 

 118 050310545 นาย สรการ แสงใส  87 

 119 010310230 สญบโท พบฒนพงษย พรมปฟอ  87 

 120 050302977 น.ส. อรทบย จะซา  87 

 121 070310053 น.ส. จญรมาศ สตบญนมญตร  87 

 122 030311221 นาย สตรศบกดญด สมบครการ  87 

 123 030300048 น.ส. ภาวญณช พญเศษฤทธญด  87 

 124 010301257 น.ส. อบจฉรา เรชองศรช  87 

 125 040306068 น.ส. ทารญกา ปปญญาดช  87 



บบญชชรายชชชอผผผสอบผผานขผอเขชยน และใหผเขผาทดสอบความเหมาะสมกบบตตาแหนผง
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หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 126 060307061 นาย เอกรบตนย นผอยสชบสาย  87 

 127 040300220 น.ส. กตลธญตรา อตปปชฌายย  87 

 128 000306285 น.ส. ธนวรรณ ถญชนวงษยเกอ  87 

 129 060300667 น.ส. กบนยารบตนย เอผยวบน  87 

 130 080304325 น.ส. นตชสรา บบวมาศ  87 

 131 020301009 น.ส. พรทญพยย เนชชองจากนผวม  87 

 132 000308326 น.ส. นนรภบส แวผนนาค  87 

 133 000300757 น.ส. เบญญาภา พงศยจรบส  87 

 134 060300239 น.ส. เกศณช อญนเลพก  87 

 135 080301858 น.ส. พรวญภผ ชผมาปาน  87 

 136 070301611 น.ส. ชตตญมา วบนเพพญ  87 

 137 000314997 นาย พญชญตพล พญเมย  87 

 138 080301481 วผาทชชรผอยตรชหญญง จบนทรวดช พบฒนศบกดญด  87 

 139 050301580 น.ส. จชรนบนทย บตญลอง  87 

 140 000303499 นาย ณฤดล พรมชาตญ  87 

 141 000309891 นาย วบชรญนทรย ผลโชค  87 

 142 040305046 นาย ภราดร โมยะ  87 

 143 000307447 น.ส. สญนชนารถ แซผเฮง  87 

 144 050305970 น.ส. อรนตช จชนมบชยา  87 

 145 050302567 น.ส. อบจฉราภรณย วบนอญนทรย  86 

 146 000301172 นาย จบกรญนทรย อตตมผล  86 

 147 030309434 น.ส. สตธาสญนช อญชมทรบพยย  86 

 148 070309590 น.ส. เมทญนช ณ พบทลตง  86 

 149 000301386 น.ส. รบตนาภรณย เขมผนดช  86 

 150 040308818 น.ส. นพวรรณ เอตญรบตนะ  86 
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หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 151 050301614 น.ส. ลาภญกา โยธาภบกดช  86 

 152 000308278 วผาทชช ร.ต.หญญง ปภาวช ศรชสตาราญ  86 

 153 010312270 น.ส. หนศชงนตช ชลเจรญญ  86 

 154 000302758 น.ส. วชญราภรณย สตระพญณ  86 

 155 070305083 น.ส. ทบกษวรบทยย สตขแกผว  86 

 156 020302696 น.ส. วญจญตรา แสงอผวม  86 

 157 040305071 น.ส. ปฏญมาภรณย พรหมราษฎรย  86 

 158 040310004 น.ส. วญจญตรา ชาตญวงคย  86 

 159 030300617 น.ส. สตกบนยา สาทตาโล  86 

 160 000305891 น.ส. จชราพร ปปาหวาย  86 

 161 000309730 น.ส. สตพบตรา เนชอยทอง  86 

 162 060309349 น.ส. มนทกานตญด รบงษญโย  86 

 163 040300371 น.ส. เพพญนรญนทรย วงษยชารช  86 

 164 000303795 นาย ตผอพงศย ดวงคตา  86 

 165 080305730 นาย อตดม สญทธญพงศย  86 

 166 060307988 น.ส. เสาวภา สกตลรบตนย  86 

 167 050302215 น.ส. จรรยา สบมผบส  86 

 168 050309189 น.ส. จบนทรยจญรา ไชยวรรณา  86 

 169 060300198 นาย กญตตญกรณย ตบนตญธนศตภกร  86 

 170 060300468 น.ส. สถญตพร ชมภผพผผ  86 

 171 070304280 นาย จญรบฎฐยธรณย จญตศญรญ  86 

 172 040310022 นาย พงศธร มะโนสา  86 

 173 050305764 นาง สรบญรบชตย พชพงษย  86 

 174 050302205 น.ส. สนธยา พฤกษยทยานนทย  86 

 175 040304048 น.ส. วญชตดา ทองเกลชตยง  86 
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หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 176 050312955 น.ส. วารญสา เรชองคตา  86 

 177 050302469 น.ส. ณบฐธญดา พวงพตฒ  86 

 178 050303911 น.ส. หบทยานบนทชย เศรษฐปราโมทยย  86 

 179 030300224 น.ส. อาทญตยา ทวชสตข  86 

 180 000301760 น.ส. ชตลชพร โปรผงอากาศ  86 

 181 010311054 น.ส. ปารญชาด ผญวผผอง  86 

 182 050300045 น.ส. มบลลญกา ชบยนบนตา  85 

 183 050300156 น.ส. อบงศณา จบนทรยกาพยย  85 

 184 000304404 น.ส. กตสตมา จบนทรยครตฑ  85 

 185 060300788 น.ส. จบนทรยจญรา ทองใจสด  85 

 186 070302295 น.ส. ชลลดา อาภานตรบกษย  85 

 187 000300013 น.ส. นกพญทบกษย จองเฉลญมชบย  85 

 188 010300771 น.ส. กาญจนาวดช กบลยาณวบตร  85 

 189 000305099 น.ส. ไอยลดา เกตตเพชร  85 

 190 050300144 น.ส. สตทธญชา คตาสตทธญ  85 

 191 000300309 น.ส. พตทธชาตญ ชบยเพพชรย  85 

 192 070300081 น.ส. นภสร นภสรานนทย  85 

 193 080303326 นาย ธนวบต ธบญสกตลวงศย  85 

 194 060302198 น.ส. ณบจยา เลผาสตขศรช  85 

 195 070301014 น.ส. นตศรญนทรย รวมศญลปป  85 

 196 000311226 นาย วรายตทธ พวงทอง  85 

 197 010301833 น.ส. ศศญวญมล เสผงนตผย  85 

 198 050310576 น.ส. กญชงกาญจนย มานพ  85 

 199 000312335 น.ส. ศศญธร สตขบตาเพพญ  85 

 200 040307453 นาย นราศบกดญด ศญรญรบตนย  85 
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หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 201 070307124 น.ส. นบทยา เมธานญธญ  85 

 202 000305527 น.ส. กตณฑญรา สรผางตนเอง  85 

 203 070303119 น.ส. รตผงทญวา ไชยโย  85 

 204 080300109 น.ส. เบญจมาศ ทรบพยยมาก  85 

 205 000302716 น.ส. รบตนา ภบทชวงคย  85 

 206 050301274 นาย ทวชวบฒนย ประธานราษฎรย  85 

 207 050300663 นาย อรรถพล ชวดนตช  85 

 208 000312074 น.ส. ฐญตานบนทย ศรชสวบสดญด  85 

 209 070303917 น.ส. ชมพผนตช แสงชมภผ  85 

 210 050301476 น.ส. วญมลธา นญชมหนผ  85 

 211 070305199 น.ส. ฐญตญรบตนย ทตมสญงหย  85 

 212 050310269 น.ส. สตกบญญา มานผอย  85 

 213 000300170 น.ส. ศญรญนบนทนย จบนทสร  85 

 214 040308411 น.ส. ชนตรบตนย ภผเครชอ  85 

 215 070304328 นาย วรพบฒนย เจรญญมาก  85 

 216 020307746 นาง ดรรชนช สญนเจรญญพญพบฒนย  85 

 217 010311141 นาย ธนกฤษณย ศาสตรยศญลปป  85 

 218 030311949 นาย กรญชพงษย ศญรญโภคานนทย  85 

 219 000303191 น.ส. จบนทรบตนย คณาภญบาล  85 

 220 030301175 นาง ทบศนชยย สญงหยไตรภพ  85 

 221 020302611 น.ส. สรบลยา ทบดภผธร  85 

 222 050300337 นาย ฐญตญนบนทย ปปนเดพง  84 

 223 020300057 น.ส. สตพบตรา ยตทธวญธช  84 

 224 000305251 นาย ชบชวาลยย นญยมชาตญ  84 

 225 000306078 น.ส. เกตตสญรญ เกาะเกตต  84 
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หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 226 000300445 น.ส. เยาวลบกษณย ทองแมผน  84 

 227 000300807 น.ส. ทบศนชยย รบตนกตล  84 

 228 050306027 น.ส. นบนทรบตนย ไชยมงคล  84 

 229 050301267 น.ส. วญรบนดา ชตผมมงคล  84 

 230 020309226 น.ส. จตฑามาศ เขชยวแกผว  84 

 231 000300382 น.ส. เบญจพร ชบยดรตณ  84 

 232 010300381 น.ส. สตมาลช โพธญดศรช  84 

 233 040302788 น.ส. สตภาพร อตดเมชองเพชย  84 

 234 000313398 น.ส. ณบฐกวชณา เพญชมสตข  84 

 235 050300587 น.ส. สตดารบตนย แสงประสญทธญด  84 

 236 050301154 น.ส. นญศามณช ประมา  84 

 237 050309434 น.ส. เสรญมสตขภรณย ลผอจญตตญกตล  84 

 238 040300292 น.ส. ลลญดา แสงจบนทรานบนทย  84 

 239 010306513 น.ส. วบนทะนา พตธอตดร  84 

 240 030309124 น.ส. วาสนา วรรคไธสง  84 

 241 020300142 นาย ธณบฐพงษย จตาปาทอง  84 

 242 030300421 นาย ชผเกชยรตญ ระบชอสบนเทชยะ  84 

 243 080306257 น.ส. ธบญวรรณ รบกถนอม  84 

 244 020307472 น.ส. กาญทญพยย ครองยตทธ  84 

 245 070310397 น.ส. ทญพยกาย พรหมกมล  84 

 246 050300216 น.ส. ปปยะนบนทย ปปญญา  84 

 247 040305845 น.ส. เบญญาภา โทพบนธย  84 

 248 010305907 น.ส. อาทญตยา ผบนผาย  84 

 249 010310296 นาย สตทธญวตฒญ หอกลาง  84 

 250 050300409 นาย ชตตญพนธย อตนจะนตา  84 



บบญชชรายชชชอผผผสอบผผานขผอเขชยน และใหผเขผาทดสอบความเหมาะสมกบบตตาแหนผง

หมายเหตตลตาดบบทชช

11/21

หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 251 040300276 น.ส. ธญชารบตนย ลบบตารตง  84 

 252 070309294 นาย ศราวตฒญ บตญชผ  84 

 253 050301817 น.ส. ฐญตญมา รบตนชมภผ  84 

 254 050301744 น.ส. นตชนาฏ จอมแสนปปง  84 

 255 080303389 น.ส. กาญจนา ผตดมาก  84 

 256 040315095 น.ส. นวพร พญณพงษย  84 

 257 070310459 น.ส. พบชรช คามจบงหาร  84 

 258 080301682 น.ส. ณบฐวดช พตฒแกผว  84 

 259 070301693 น.ส. รสรญน พบฒนพงษย  84 

 260 040307307 นาย เกชตอกผล โลหญต  84 

 261 020303635 นาย ธนาเศรษฐย นญธญประภาวบฒนย  84 

 262 000301090 น.ส. อภญญญา ใหญผวงคย  84 

 263 000301322 น.ส. กบญญาภบทร คณาพบนธย  84 

 264 060300969 นาย นภบทร บบวไกร  84 

 265 040311213 น.ส. ธวบลรบชตย ศญรญสวบสดญด  84 

 266 060308529 น.ส. เวณญกา เพพงสลตด  84 

 267 080302340 น.ส. ศตภรบตนย หมชชนพล  84 

 268 070300024 น.ส. วญภาวรรณ บตญไชย  84 

 269 070300404 น.ส. จญนตหรา งามนตช  84 

 270 000313911 นาย สตทธญเดช เหลชองทองคตา  84 

 271 050306064 นาย ประทบกษย เทชยมใส  84 

 272 000301014 น.ส. วราภรณย หอมชะเอม  84 

 273 010304567 น.ส. แพรพญลาส ศรชคตา  84 

 274 000313152 น.ส. ศศญประภา บตรพบนธย  84 

 275 080314724 นาย ธชระ รบตนมงคล  84 



บบญชชรายชชชอผผผสอบผผานขผอเขชยน และใหผเขผาทดสอบความเหมาะสมกบบตตาแหนผง

หมายเหตตลตาดบบทชช

12/21

หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 276 050301805 น.ส. รบตนากร ไตผถาม  84 

 277 070300976 น.ส. พญมล แสงเพพญอผอน  84 

 278 000302341 น.ส. ศศญวญมล โสตถญสถาวร  84 

 279 030304635 น.ส. อรตณช ดผวงทอง  84 

 280 010304500 น.ส. วบนวญสาขย เมผงเตชตยน  84 

 281 080312049 นาย ศรบณยย บบวมาก  84 

 282 010302766 นาย นเรศวย จตาปาจผม  84 

 283 010300774 นาย รณรงคย ลชตนญยม  83 

 284 000301198 น.ส. จบนทนา อตดมสตข  83 

 285 020305899 น.ส. เอชตอมพร วญทยา  83 

 286 040300389 น.ส. ชนบนญา รผมโพธญดทอง  83 

 287 000304664 น.ส. พรรณนญภา เหลชชยมดช  83 

 288 080312188 น.ส. สตพบชรญนทรย เทวบตตร  83 

 289 050301412 นาย ฐญตญพงษย กาญจนวงศย  83 

 290 000310365 นาย ภผวญวบจนย สลบกคตา  83 

 291 040300711 น.ส. ปปทมาวดช ปรญปตณณะ  83 

 292 000303302 น.ส. วรบชยา นากสตก  83 

 293 000300387 นาย กตลธวบช ตลอดพงษย  83 

 294 040300970 น.ส. พรพญรตณ โอผงอญนทรย  83 

 295 010302183 น.ส. ปทญตตา มาตยยวบงแสง  83 

 296 050300366 น.ส. สตธญพร มบงยะสต  83 

 297 020300137 น.ส. พญชญากร ปาลวบฒนย  83 

 298 050307077 น.ส. วนารบตนย พญจารณย  83 

 299 050310982 นาย ไกรสร สอนแกผว  83 

 300 080309680 น.ส. กบลยา ดตาแกผว  83 



บบญชชรายชชชอผผผสอบผผานขผอเขชยน และใหผเขผาทดสอบความเหมาะสมกบบตตาแหนผง

หมายเหตตลตาดบบทชช

13/21

หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 301 000300219 น.ส. รตผงทญวา เตพงวชระกตล  83 

 302 030301576 นาย ธชรวบฒนย รบกชาตญประชาชน  83 

 303 080300135 น.ส. บตญรบตนย จบนทรภบกดช  83 

 304 000300776 น.ส. พญมลพรรณ มาบางครต  83 

 305 000305909 น.ส. รตผงทญวา ภารสงผา  83 

 306 050313335 น.ส. มณฑญรา มบชนเหมาะ  83 

 307 010310627 น.ส. ณบฐธญดา คงเพชรศบกดญด  83 

 308 050300041 น.ส. ปนบดดา จบนทรยหลผา  83 

 309 070303534 นาย กญตตญศบกดญด อนตสรณยบดช  83 

 310 000311185 น.ส. วบลยา กรานวงษย  83 

 311 070301204 นาย ภาสวรรณ นะราแกผว  83 

 312 040308809 น.ส. ปวชณา จญตรบตนยพญพบฒนย  83 

 313 060305246 น.ส. นรญสา นาควญสตทธญด  83 

 314 060306865 น.ส. เบญจมาศ หลวงทรง  83 

 315 060308821 น.ส. กาญจนา จบนแสน  83 

 316 060300859 น.ส. ณบนทพร มตขศรช  83 

 317 070301290 น.ส. จบนทญมา ยะนญล  83 

 318 050300241 น.ส. พญชยา พานธงรบกษย  83 

 319 070309344 น.ส. มนบสนบนทย มผวงไหมทอง  83 

 320 010308894 นาย สญทธญชบย เชญญรบตนรบกษย  83 

 321 070300622 น.ส. บตศรบตนย โชคบรรดาลสตข  83 

 322 000300702 น.ส. นารช มญตรมาก  83 

 323 050301273 นาย ชบชวาล อญนโต  83 

 324 040305192 นาย กญตญพบจนย แกผวคตาไสยย  83 

 325 080305115 น.ส. ชไมพร มากแกผว  83 



บบญชชรายชชชอผผผสอบผผานขผอเขชยน และใหผเขผาทดสอบความเหมาะสมกบบตตาแหนผง

หมายเหตตลตาดบบทชช

14/21

หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 326 040312759 นาย รบฐภผมญ ทองอญนปปน  83 

 327 050312826 น.ส. ศญรญญาภรณย กบนทยา  83 

 328 000306823 นาย ธาวญต วรรณรบตนย  83 

 329 080311177 น.ส. ปรญศนา สชนองชผอ  83 

 330 010313091 นาย ณบฐพงศย นตชศญรญ  83 

 331 040302526 นาง เสาวลบกษณย ภญบาลจอมมช  83 

 332 040300441 น.ส. จตฑาทญพยย จรทะผา  83 

 333 060301932 น.ส. กบญญยวรา แจผงสวผาง  83 

 334 050312756 น.ส. ชนญดา ชบยวงคย  83 

 335 050300150 นาย สตภบค ใจตญตบ  83 

 336 000311539 น.ส. รสสตคนธย รบตนพบนธย  83 

 337 010300360 นาย ธญวากร บตญธรรม  83 

 338 000308342 นาย ชาญณรงคย วบงไธสง  83 

 339 010306276 น.ส. นญศารบตนย เมชองแกผว  83 

 340 070305987 นาย รบงสรรคย วจชสบจจะ  83 

 341 000300432 น.ส. จารช บตตรทอง  83 

 342 080307214 น.ส. กตลธญดา นตผนชผวย  83 

 343 060301757 นาย ภาดา พบฒนพงษย  83 

 344 010305783 นาย สหทรรศนย วานญชสตขสมบบตญ  83 

 345 050302684 นาย สตรพบนธตย ตาขบนทะ  83 

 346 040305567 น.ส. ยตวดช ประสารศรช  83 

 347 010303991 นาย พญพบฒนยพงษย อญนยก  83 

 348 000306555 น.ส. ขวบญชนก ศรชระบาย  83 

 349 020303373 น.ส. ณญชนบนทนย เกษมพญณ  83 

 350 000300271 น.ส. ปปยนบนทย ชาตญชตานญ  82 



บบญชชรายชชชอผผผสอบผผานขผอเขชยน และใหผเขผาทดสอบความเหมาะสมกบบตตาแหนผง

หมายเหตตลตาดบบทชช

15/21

หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 351 050303013 นาง สหบสรญน ทองอญนทรย  82 

 352 010303633 น.ส. กรภบค สญทธญกตล  82 

 353 000301169 น.ส. บตณณดา อบนทผาว  82 

 354 050300351 น.ส. วญชชตมนตรย บตญเลญศ  82 

 355 040301736 นาย นญคม คตาเสนาะ  82 

 356 070300026 นาง จญนทญพยย สญงหยสถญตยย  82 

 357 010308050 น.ส. กบลยาณช พผนประเสรญฐศรช  82 

 358 050301340 น.ส. กบญญาพบชญย มาลาแกผว  82 

 359 050300209 น.ส. ชณตตาภรณย มากชตผม  82 

 360 050300119 น.ส. ปตญชรบสมญด ดอกดวง  82 

 361 010306245 นาย อภญชาตญ ลผวนแกผว  82 

 362 050309503 นาง นญศากร ใจตตผย  82 

 363 050305444 น.ส. รบชญาวชรย บตญมาก  82 

 364 040301384 น.ส. ศราภรณย วรรณแจผม  82 

 365 030301412 น.ส. สตกบญญา เหลพกกลผา  82 

 366 010303070 น.ส. กบณฐญกา เปปปยมขตาดช  82 

 367 070300417 น.ส. สตธญดา สารสม  82 

 368 070300082 น.ส. วญไลวรรณ พงษยทวช  82 

 369 040307449 นาย เทวญนทรย ศรชพบชว  82 

 370 040300934 น.ส. ธญดารบตนย ปปปนแกผว  82 

 371 000300404 น.ส. วรญศรา นครศรช  82 

 372 000310747 น.ส. วศญนชยย ชตมคง  82 

 373 070302711 นาย ธงไชย ควรชม  82 

 374 000300758 น.ส. ณญชกตล ฟองยผอย  82 

 375 020300982 น.ส. วญภา พญมพยเจรญญ  82 



บบญชชรายชชชอผผผสอบผผานขผอเขชยน และใหผเขผาทดสอบความเหมาะสมกบบตตาแหนผง

หมายเหตตลตาดบบทชช
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หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 376 000310427 นาย ตวงพล เหงผาสตสญทธญด  82 

 377 010303557 น.ส. ดาราวรรณ วงษยนตผม  82 

 378 050306535 น.ส. กมลนบทธย มณชวรรณ  82 

 379 010301333 น.ส. เพพญระวช ปปปนทองคตา  82 

 380 000305735 น.ส. นรชรบตนย แสวงจญตรย  82 

 381 080306663 น.ส. บตบผา รบตนโชเต  82 

 382 000300102 นาย ไพศาล เงญนทอง  82 

 383 000300137 น.ส. ณบฐกฤตา ขาวจตผย  82 

 384 080309558 น.ส. กานตยชนก ชญตชลธาร  82 

 385 030301001 นาย อภญเดช ชนะภผ  82 

 386 010303560 น.ส. มรญศร ไวศญษฎยสกตล  82 

 387 070303757 น.ส. อรบญญา มาเสถชยร  82 

 388 000302541 น.ส. นญตยา ทองธรรมชาตญ  82 

 389 060307160 น.ส. อตทบยวรรณ มผลพบนธตย  82 

 390 060307918 นาย ภผวดล หมชชนตตผม  82 

 391 080300232 น.ส. ทญยารบตนย พรหมรญนทรย  82 

 392 040302133 น.ส. พรทญพยย ศรชชมชชชน  82 

 393 010304255 น.ส. ชญดชนก พญมสา  82 

 394 050310697 นาย ธนพงศย หาญพละ  82 

 395 050300427 น.ส. อบจฉรา เสธญปา  82 

 396 070302797 น.ส. วราลบกษณย ศรชบานเยพน  82 

 397 040304226 นาย ธชรภบทร โพศาลาแสง  82 

 398 000307770 นาย ธนจบกร บตญวณญชยย  82 

 399 000313337 น.ส. สตภบค ไพเราะ  82 

 400 000313706 น.ส. สตทธญกานตย ศรชสมอ  82 



บบญชชรายชชชอผผผสอบผผานขผอเขชยน และใหผเขผาทดสอบความเหมาะสมกบบตตาแหนผง

หมายเหตตลตาดบบทชช

17/21

หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 401 060301939 นาย อนตรบกษย ปฐมกตาธร  82 

 402 070307715 นาย ชญนวบฒนย วญโรจนยเพพชรย  82 

 403 030300515 น.ส. กบญญา ศรชสะอาด  82 

 404 000310804 น.ส. ลลญตวดช บบวทอง  82 

 405 040304771 นาย สรายตทธ ใจอผอน  82 

 406 070300342 น.ส. ปฐมาวดช ปาลลา  82 

 407 040310653 นาย มงคล ศรชเฮชอง  82 

 408 020302732 น.ส. สตพรรณช อตผมบตญ  82 

 409 010310425 น.ส. นบฐตญญา ทองทญพยย  82 

 410 050300454 น.ส. กบนตยฤทบย ใหมผกญตญ  82 

 411 080300444 น.ส. ปปณภบชลย แสงราวช  82 

 412 020306879 นาย กญตตญ เรชองทอง  82 

 413 030300863 น.ส. เรชอนแกผว ชบยวญเศษ  82 

 414 000311477 น.ส. เพพญประภา วงบตรช  82 

 415 000313774 น.ส. ธญดารบตนย สารคะณา  82 

 416 010302636 นาย ธนดล คงธนโอฬาร  82 

 417 050309472 น.ส. ชลธญชา ใชยยา  82 

 418 060300387 นาย อตาพน สตขใจ  82 

 419 000301920 น.ส. สตทธญวรรณ พบนธตยกญตญยะ  82 

 420 010301189 น.ส. อารชรบตนย นตชพผวง  82 

 421 010310557 นาย วรรณรบกษย วรรณไชย  82 

 422 000301974 น.ส. ภบคชบญญา มงคล  82 

 423 010300254 น.ส. ภชยวบล ตนเดช  82 

 424 030307580 น.ส. รบตนาภรณย วางกลาง  82 

 425 030312813 น.ส. สตมาลช คตาพตฒญ  82 



บบญชชรายชชชอผผผสอบผผานขผอเขชยน และใหผเขผาทดสอบความเหมาะสมกบบตตาแหนผง

หมายเหตตลตาดบบทชช

18/21

หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 426 010310205 นาย กฤษณพงศย ใจหลผา  82 

 427 040303718 น.ส. ภาวญณช เฉลชยวศญลปป  82 

 428 050308725 น.ส. จบนทรยสตดา ถาแกผว  82 

 429 070302209 น.ส. พญมพญชญา หญผางวงชผาง  82 

 430 030311550 นาย วบฒนพงศย ภบกดญดพล  81 

 431 050300167 น.ส. ศญรญนภา กมลรบตนย  81 

 432 010300499 น.ส. มบทธนาพร ชผมงคล  81 

 433 000303222 น.ส. วราภรณย เกญดบตญมา  81 

 434 070300118 น.ส. แวววาว จบนทรา  81 

 435 000313771 นาย เสกสรร ศญลปปฟปกฟผม  81 

 436 060304795 น.ส. สตวรรณา รบกเสนาะ  81 

 437 050300732 น.ส. สตภาวญตา คชหญรบญ  81 

 438 020309581 นาย จรผญชบย ทองสตข  81 

 439 050300090 นาย รณกร เครชอคตา  81 

 440 010310472 นาย อรรถชบย ภบกดชอบกษร  81 

 441 060302586 นาง ณบฐรญนชยย เขชยวจบนทรยแสง  81 

 442 000314826 นาย เสฏฐวตฒญ บตเงญน  81 

 443 000301029 น.ส. ธบญชนก สตทธญวโรทบย  81 

 444 030300147 น.ส. รบตนาภรณย ถมจอหอ  81 

 445 050302559 น.ส. ณญรดา กบนทะวงคย  81 

 446 000300389 น.ส. พรนภบส ชบยบบน  81 

 447 070301976 น.ส. มรญสา ภานตทบศนาภร  81 

 448 000311669 นาย กญตตญศบกดญด ขวบญนญมญตร  81 

 449 060303240 น.ส. ปารญชาต ชาลชวงศย  81 

 450 050307038 น.ส. ภบทราภรณย อญนตะสงคย  81 



บบญชชรายชชชอผผผสอบผผานขผอเขชยน และใหผเขผาทดสอบความเหมาะสมกบบตตาแหนผง

หมายเหตตลตาดบบทชช

19/21

หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 451 010304951 น.ส. นภาพร เกญดมช  81 

 452 010304393 น.ส. ณบฏฐณญชา แซผโงผว  81 

 453 000307348 น.ส. อภญรบกษย จบนทรยมณช  81 

 454 080307060 นาย กบนตภณ แพผงเมชอง  81 

 455 000311391 น.ส. วรรณา ทตยไธสง  81 

 456 080300290 น.ส. กญตตญมา พบนธวงศาโรจนย  81 

 457 000301117 น.ส. สตภาพร สตขสนญท  81 

 458 030308864 น.ส. พวงคราม บผรณยเจรญญ  81 

 459 010309821 น.ส. อบจฉรา ทองดช  81 

 460 000300843 น.ส. อภญชยาภา วรรณมาศ  81 

 461 000308914 นาย ชบชพงษย แสนวงษา  81 

 462 040307510 น.ส. อรตณวญไล ศญรญนบย  81 

 463 050300273 น.ส. กตลนภบสสรย นญจจา  81 

 464 000309217 น.ส. จญราพรรณ ขยบนหา  81 

 465 010304181 น.ส. สญรญนบนทย เรชอนตญตบ  81 

 466 030300172 น.ส. รบชนช จญนดาศรช  81 

 467 050300504 น.ส. รตผงนภา วารสตข  81 

 468 030301101 น.ส. กนกวรรณ ถวญลธรรม  81 

 469 080303681 นาย ศรบณยผ นญยมชาตญ  81 

 470 060304067 น.ส. สตมาลช ไชยกตาเนญด  81 

 471 070305384 น.ส. เมทญนช แกผวสญงหยคตา  81 

 472 040314161 น.ส. อทบยพร ดรทช  81 

 473 080300322 น.ส. เฉลญมศรช มากสวบสดญด  81 

 474 040301063 น.ส. ปวชณา ดาดก  81 

 475 050301618 น.ส. วชรญนทรยฐญตา กาศสนตก  81 



บบญชชรายชชชอผผผสอบผผานขผอเขชยน และใหผเขผาทดสอบความเหมาะสมกบบตตาแหนผง

หมายเหตตลตาดบบทชช

20/21

หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

 476 080309136 น.ส. สตชาดา คตณบญญาตระกผล  81 

 477 000300498 นาย วญทยา ทองรบกษย  81 

 478 040300350 น.ส. อตษาวรรณ ยารบกษย  81 

 479 010300114 น.ส. วรญษา สาคร  81 

 480 060303089 น.ส. สตวจช ศรชคตามผล  81 

 481 000313949 น.ส. เพพญนภา แสงแกผว  81 

 482 050308087 น.ส. ภบทร คตาชตผม  81 

 483 020300185 น.ส. พรรณนญภา สตโพภาค  81 

 484 030302074 น.ส. พบชรชญา รอดจอหอ  81 

 485 050306667 น.ส. จญราภรณย มอญแสง  81 

 486 050301091 น.ส. อาทญตยา สตขเสารย  81 

 487 000311700 น.ส. สรบญญา แจผงสวผาง  81 

 488 000313034 น.ส. บตญญาพร บตญประคม  81 

 489 010303595 น.ส. ณฐพบชรย วญเชชยรรบตนพงษย  81 

 490 000300705 วผาทชชรผอยตรชหญญง สตนญษา ภผมญชบย  81 

 491 080303531 น.ส. ลลญตวดช หนผชบยแกผว  81 

 492 070301316 น.ส. วรลบกษณย ทวนเงญน  81 

 493 010305380 น.ส. ขวบญชชวา โมกกาย  81 

 494 070305483 นาย เรชองศบกดญด ขผาวดช  81 

 495 010310280 น.ส. วลบยลบกษณย คนเพชยร  81 

 496 000300237 นาย พงษยศบกดญด ดอกพวง  81 

 497 020300320 น.ส. เดชอนพบตรา แพชบยภผมญ  81 

 498 000310639 น.ส. อมรพรรณ ศรชถาวร  81 

 499 040305335 น.ส. ปวชณา นาทบนเลญศ  81 

 500 000314701 นาย เกชยรตญศบกดญด บตญรอด  81 



บบญชชรายชชชอผผผสอบผผานขผอเขชยน และใหผเขผาทดสอบความเหมาะสมกบบตตาแหนผง

หมายเหตตลตาดบบทชช

21/21

หนผวยสอบ กองบบญชาการศศกษา

สายอตานวยการและสนบบสนตน  เพศชาย/หญญง  (อก.3)

รหบสประจตาตบวสอบ คตานตาหนผา ชชชอ ชชชอสกตล คะแนนรวม

ในการรบบสมบครและสอบแขผงขบนบตคคลภายนอกผผผมชวตฒญประกาศนชยบบตรประโยคมบธยมศศกษาตอนปลาย

หรชอประกาศนชยบบตรวญชาชชพหรชอเทชยบเทผา เพชชอบรรจตและแตผงตบตงเปปนขผาราชการตตารวจชบตนประทวน พ.ศ.2555

วบนทชช ............. / ............. / .......................

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

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

ตตาแหนผง...................................................

ตรวจแลผวถผกตผอง


