
 

 

 

 

 

ประกาศต ารวจภูธรภาค ๒ 

เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในการรบัสมัครและคดัเลอืกบคุคลภายนอก
ผู้ มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ 

………………………………………. 

ตามประกาศ ต ารวจภูธรภาค ๒ ฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.256๑ เรื่อง ประกาศ
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ในการรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า 
เพื่อบรรจุเ ป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ  พ.ศ.2560 ซ่ึงผู้ส มัครสอบได้ท าการตรวจร่างกาย 
โดยคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ  และโรงพยาบาลต ารวจได้ส่งผลการตรวจร่างกาย 
(เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) มาเพื่อประกาศให้ผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายได้รับทราบ ต ารวจภูธรภาค ๒ จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ 

       อนึ่ง  ผู้ที่มีรายชื่อไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ สามารถ
อุทธรณ์ผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ โดยให้ยื่นแบบค าร้องอุทธรณ์
ด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒  เลขที่ ๑๐๒  หมู่ที่ ๘  ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ไม่เว้น
วันหยุดราชการ  โดยให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาบัตรประจ าตัวสอบ อย่างละ ๑ ฉบับ 
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมแบบค าร้องขออุทธรณ์ส่งคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ  
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์  ต่อไป 

ประกาศ     ณ     วันที่   ๕    มีนาคม  พ.ศ.2561 

               พลต ารวจโท 
                    ( จิตติ   รอดบางยาง )  
                                           ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๒ 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย 
ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สาย นสต.1 หน่วยสอบ ต ารวจภูธรภาค 2 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ ชื่อสกุล หมายหต ุ

1 020100004 นาย นิติพล พูลเพิม่   

2 020100082 นาย สรวิชญ ์ ผ่องพันธ์   

3 020100095 นาย ศุภภัทร กุลธรวิภาส   

4 020100112 พลทหาร สุริยา จรรีัตน์   

5 020100117 นาย วัชรพงษ์ กลิ่นขจร   

6 020100135 นาย ฤทธิไกร ค าสอาด   

7 020100137 นาย จิรวัฒน ์ แข่นจันทรห์ลวง   

8 020100165 นาย ไชยวัฒน ์ จุรกรรณ์   

9 020100184 นาย เอกพล บุญกิตติ   

10 020100192 นาย พัทธพล จุต ิ   

11 020100203 นาย หาญชนะ สุชีธง   

12 020100286 นาย สิทธิชัย คะเสนา   

13 020100332 นาย อนุสรณ์ ศรีสุข   

14 020100338 นาย วราวุธ ศรีเสนาศักดิ ์   

15 020100349 นาย อภิวัฒน ์ ปานพายับ   

16 020100391 นาย นพณรงค์ น  าทิพย ์   

17 020100393 นาย ภูุกริช จิตตภานันท์   

18 020100403 นาย กฤติเดช พลเยี่ยม   

19 020100423 นาย อภิวัฒน ์ สวัสด ี   

20 020100451 นาย ณัฐวัฒน ์ ตันเฮง   

21 020100478 นาย วิษวัส สิโนทก   

22 020100499 นาย อานนท์ เลิศศร ี   

23 020100560 นาย บุญธจักร ์ ใจเพชร   

24 020100581 นาย ธนฉัตร สุวรรณเกิด   

25 020100597 นาย ธนพล พรมพินิช   

26 020100664 นาย พชร ใจลาด   

27 020100668 นาย ขจรรัตน์ ข าพึ่งตน   

28 020100669 นาย นันทวัฒน ์ ตระกลูกัลยกร   

29 020100699 นาย ปิยะณัฐ ขัติวงค์   



บัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย 
ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สาย นสต.1 หน่วยสอบ ต ารวจภูธรภาค 2 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ ชื่อสกุล หมายหต ุ

30 020100718 นาย สวัสดิ์ชัย ทวีชาติ   

31 020100759 นาย ปฐวี ทองเรือง   

32 020100781 นาย พัชรพล ชมภู   

33 020100855 นาย เฉลิมศักดิ ์ บุตรด ี   

34 020100876 นาย ชนินทร์ชัย ตันเกษม   

35 020100885 นาย นัฐวุฒิ ธัญญสิทธ์ิ   

36 020100901 นาย พานิช นาหอค า   

37 020100931 นาย สุรเชษฐ์ ศรีวิหค   

38 020100983 นาย ศรวิษฐ์ ธรรมจิตร ์   

39 020100985 นาย สรรพัชญ ปาลวรกลุ   

40 020101001 นาย บวรพจน ์ พรมคุณ   

41 020101073 นาย ณัฐพงษ์ จุ้ยกระโทก   

42 020101094 นาย เรวันต์ ปัญญาเลิศศรทัธา   

43 020101096 นาย ศิวา งาเจอื   

44 020101108 นาย อรรถวิทย ์ ค าอุ่น   

45 020101114 นาย ด ารงพล หอยทอง   

46 020101176 นาย ทิชากร ณ น่าน   

47 020101188 นาย สมยศ โยบุตดา   

48 020101209 นาย ปริญญา คุณประเสรฐิ   

49 020101211 นาย ณัฐนันท์ กันบัวลา   

50 020101212 นาย สมประสงค์ ศรีบรรเทา   

51 020101224 นาย นัฐพล ต้องใจ   

52 020101290 นาย ธนกฤช ชูหมุน   

53 020101410 นาย วีระชัย มูลเมือง   

54 020101444 นาย ชัยโชติ เภาวนะ   

55 020101516 นาย พงศกร ชิดไชย   

56 020101632 นาย เมธาวี พิมพา   

57 020101644 นาย สถิต สมเสงี่ยม   

58 020101689 นาย ฐิติรันดร ์ ขันนาเรา   



บัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย 
ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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สาย นสต.1 หน่วยสอบ ต ารวจภูธรภาค 2 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ ชื่อสกุล หมายหต ุ

59 020101716 นาย เทริดธวัช อุปถัมภ์   

60 020101753 นาย นิธิศ กองชีพ   

61 020101788 นาย วงศธร จันใต ้   

62 020101857 นาย แดนชัย พรมเพ็ง   

63 020101860 นาย พิทักษ์พงศ์ ภักด ี   

64 020101884 นาย อิ่มสุข เกษโกวิท   

65 020101947 นาย สราวุธ จันทะเสน   

66 020101954 นาย อินทัช รอดงาม   

67 020101963 นาย ทรงพล ลือเดช   

68 020102084 นาย วิวัชชัย โพนโศกเชือก   

69 020102128 นาย นราพงษ ์ นุชประเสรฐิ   

70 020102138 นาย ปรีชา โปตะวนิช   

71 020102150 นาย ชินวัตร โพธ์ิเรียง   

72 020102157 นาย ทวีทรัพย ์ ชาไทย   

73 020102178 นาย อภิชัย ศิริเลก็   

74 020102181 นาย ฉัตรชัย น้อยอาษา   

75 020102199 นาย จักราวุฒ ิ บุญสุด   

      
 

                                        ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

      พล.ต.ต. 

 

  

   ( สมเกียรต ิ  วัฒนพรมงคล ) 
ผบก.ศฝร.ภ.2 

 
 


