
ลําดับ
เลขที่ประจําตัว

ผูเขาสอบ
ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

1 6120003 ร.ต.ท. กชกวินทร สาระพงษ รองสารวัตรฝายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.
สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการ

ศึกษา
60

2 6120012 ส.ต.ต.หญิง กนกวรรณ รุงสุวรรณ ผบ.หมู ฝายอํานวยการ สบส.
สถาบันสงเสริมงานสอบสวน สํานักงานกฎหมายและ

คดี
70

3 6120011 ร.ต.อ.หญิง กนกวรรณ กิ่งจันทร รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. สตม. 61

4 6120016 ส.ต.ต.หญิง กนกอร จันยมิตรี ผบ.หมูฝายยุทธศาสตร บก.อก.บช.ส. 66

5 6120028 ร.ต.ต. กมลสันต วิเศษสิงห นวท.สบ1. สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 63

6 6120045 ส.ต.ต. กฤชฐา รอดพิทักษ ผูบังคับหมูฝายพลาธิการ 1 กองพลาธิการ กองพลาธิการ สํานักงานสงกําลังบํารุง 64

7 6120053 ส.ต.ท. กฤตเมธ สิมะขจรบุญ ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บช.น. 63

8 6120060 จ.ส.ต. กฤษกร บุญยวง ผบ.หมู.(ป).สภ.ทาหิน ภจว.ลพบุรี ภ.1 61

9 6120066 ส.ต.ต. กฤษฎาวุฒิ อูนาท ผบ.หมู กง.บก.อก.รพ.ตร. กองบังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ 61

10 6120070 ส.ต.ท. กฤษณพงศ ชาติไธสง ผบ.หมู(ป.) สภ.สวนพริกไทย สภ.สวนพริกไทย ภ.จว.ปทุมทธานี 61

11 6120073 ร.ต.อ.หญิง กฤษณัฐ รูกอง รอง สว.งานศูนยควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตฯ กก.2 บก.จร. 61

12 6120079 ร.ต.ท.หญิง กฤษดาพร เมืองพันธ รอง สว.ธร. สภ.ทาลี่ 77

13 6120080 ส.ต.ต. กฤษติเมธ เปรมฤดีกรณ ผบ.หมู(ป.)ฯ สภ.เมืองปราจีนบุรี จว.ปราจีนบุรี 63

14 6120089 ร.ต.ท. กษิดิศ สันติปรีชาวัฒน รอง สว.(สอบสวน) สน.บางโพงพาง บก.น.5 63

15 6120093 ส.ต.ต.หญิง กัญญชิตา ทรายนอย ผบ. หมู กองรอยที่ ๔ กก. ควบคุมฝูงชน ๑ บก. อคฝ. 70

16 6120101 ร.ต.อ. กัณฑพิจักษณ จิตรีงาม รองสารวัตร
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด

เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
61

17 6120105 ส.ต.ท. กันตชาติ จิตตจํานงค ผบ.หมู กก.ตชด.14 กก.ตชด.14 67

18 6120120 ส.ต.ท.หญิง กาญจนา ไตรจอหอ ผบ.หมู กก.3 บก.ทท1 บช.ทท. 60

19 6120126 ส.ต.ต. กานต เจริญวงศ ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงมหาเมฆ บช.น. 74

20 6120133 วาที่ ร.ต.อ. กิตติคุณ ตั้งเผาเสถียร
รอง สว.กลุมงานตรวจสอบและวิเคราะหการ

กระทําความผิดทางเทคโนโลยี บก.สสท.
สทส. 61

21 6120137 ร.ต.ท. กิตติธัช คงนัทธี รอง สว.(สอบสวน) สน.ประเวศ 65

22 6120156 ส.ต.ท. กีรติ จันทรศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.แมปง 63

23 6120171 ร.ต.อ. เกื้อกูล แสงสุขดี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม ภ.จว.นครปฐม 63

24 6120178 ส.ต.ต. ไกรสร อบชัย ผบ.หมู(ป.) สภ.น้ําโสม ภ.จว.อุดรธานี 68

25 6120180 ส.ต.ท. ขจรศักดิ์ วัฒนะนุกูล ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม สภ.เกาะลันตา 61

26 6120182 จ.ส.ต. ขวัญชัย ไพบูลยบรรพต ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 86

27 6120188 ร.ต.อ. เขตคงรัฐ ธรรมสัตย รอง สว.ธร.สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 60

28 6120192 ร.ต.อ. คงเดช เมฆวรรณ รอง สวป. สภ.ศรีเทพ 63

29 6120205 ร.ต.อ.หญิง คนึงนิตย นาคทอง นว.(สบ 1)ผบก.กฝ.บช.ตชด. บช.ตชด. 65

30 6120213 ร.ต.อ. คัลชัชชัย วงษชอุมเครือ รองสารวัตร กลุมงานสอบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี 84

31 6120217 ส.ต.ท. โฆษิต ยิ้มแยม ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองชลบุรี 64

ผนวก ก

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2561

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจที่ผานการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2/2561 

(เรียงตามตัวอักษร)
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32 6120220 ร.ต.ท.หญิง จตุพร ปูลมดี พยาบาล สบ๑ กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. 72

33 6120219 ส.ต.ต. จตุพร ศิริชาติ ผบ.หมู(ป.) สภ.วังนอย 61

34 6120221 ร.ต.อ. จตุพล กัลยา รอง สวป. สภ.จุน จว.พะเยา 62

35 6120222 ส.ต.ต. จตุภูมิ พุทธิมา ผบ.หมู จราจร สถานีตํารวจนครบาล 67

36 6120223 ส.ต.ท. จตุรงค สุรกุล ผูบังคับหมู งานปองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรกัลยาณิวัฒนา 64

37 6120232 ส.ต.ท. จักรกริช พินิจวรสิน ผบ.หมู ฝอ.บ.ตร. กองบินตํารวจ 70

38 6120257 ร.ต.อ.หญิง จันทรสุดา ดาศรี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร ภ.จว.สุรินทร 65

39 6120275 ส.ต.ต.หญิง จิตรสิลี ตั้งจิตสระธรรม ผบ.หมู กองรอยที่4 กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. บชน. 69

40 6120278 ส.ต.ต.หญิง จินตปภาฬ แกวสุด ผบ.หมู กองรอยที่ 4 บก.อคฝ. 72

41 6120289 ร.ต.อ.หญิง จิรวรรณ ศรีแจม รอง สว.ฝอ.สท. กองสารนิเทศ 62

42 6120300 ส.ต.ต.หญิง จิราภรณ มอญแสง ผบ.หมู กองอัตรากําลัง สํานักงานกําลังพล 64

43 6120325 ส.ต.ต. เจนภพ ชวยใหสม ผบ.หมู กก.ตชด. 13 กก.ตชด. 13 75

44 6120330 ส.ต.ต. เจษฎาพงษ ค้ําชู ผบ.หมู ฝอ.สศป. สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ 75

45 6120336 ร.ต.อ.หญิง ฉัตรชนก ทองหนองบัว รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 บก.ตชด.ภาค 2 61

46 6120344 ร.ต.อ.หญิง ฉัตรนภา พลพันธุ รอง.สว.ฝอ.บก.น.2 บช.น. 64

47 6120358 ส.ต.ต. ชญานิน จีระฐีติ ผบ.หมู สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร 75

48 6120369 พ.ต.ท. ชนวัฒน พัดวิจิตร
รอง ผกก.กลุมงานตรวจสอบและวิเคราะหฯบก.

สสท.
สทส. 79

49 6120382 ส.ต.ท. ชนานนท ธนูศิลป ผบ.หมู ส.รน.4กก.4 บก.รน. ส.รน.4กก.4 บก.รน. 63

50 6120386 ร.ต.ท.หญิง ชนิตภา กันทา นวท.(สบ1) กอป.พฐก. 70

51 6120388 ร.ต.อ.หญิง ชนิตา วาทพันธุ รอง สว.ฝายคลัง บก.อก.รร.นรต. รร.นรต. 61

52 6120394 ส.ต.ท. ชยานันต วรรณมูล ผูบังคับหมู
ฝายสนับสนุน1 กองบังคับการสนับสนุน 

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
64

53 6120413 ด.ต. ชอบชล ยอดชัย ผบ.หมู (ป.) สน.ดอนเมือง 65

54 6120415 ส.ต.ต. ชัชพิสิฐ เพ็ชรโต ผบ.หมู (จร). สน.บางโพงพาง บกน.5 63

55 6120440 ส.ต.ต. ชาญสรรค โพธิ์เย็น ผบ.หมู ป. สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม 66

56 6120453 ส.ต.ต.หญิง ชาลิดา ชัยนันตา ผบ.หมูกองรอยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บช.น. 69

57 6120475 ร.ต.อ. เชิดชัย ภักดีโชติ รอง สวป. สภ.เขายอย ภ.จว.เพชรบุรี 63

58 6120483 ร.ต.ท. โชติธนิต ทองศรีงาม รอง.สว.ฝอ.บก.ส.3 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 64

59 6120495 ส.ต.ต.หญิง ฐถิตา วงศสุขจันทร ผบ.หมู ฝอ.อฎ. อฎ.กมค. 64

60 6120507 ส.ต.ท.หญิง ฐิฏิฎา พุมผกา ผบ.หมู ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.ปฏิบัติราชการ กก.3 บก.สส.สตม. 63

61 6120511 ร.ต.ท.หญิง ฐิตาสุวภัทร เชื้อศักดิ์ปาซาง รอง สว.ฝายงบประมาณและการเงิน บก.อก. บช.ปส. 73

62 6120545 ส.ต.ต. ณฤทธิ์ ณ สงขลา ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรเกาะชาง 69
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63 6120558 ร.ต.อ. ณัฏฐวรรธ แกวทิพยเนตร รอง สว.ฝอ.7บก.อก.สตม. สตม. 64

64 6120569 ร.ต.ท.หญิง ณัฐญา เกิดโชคชัย
รองสารวัตรฝายตรวจสอบภายใน 3 กอง

ตรวจสอบภายใน 3
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ 69

65 6120573 ส.ต.ต. ณัฐดนัย โพธิมา ผบ.หมู(ป.) สภ.สะเมิง ภ.จว.เชียงใหม 73

66 6120580 ร.ต.อ. ณัฐนนท เปยแกว รอง สว. ฝายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป. สง.ก.ตร. 66

67 6120583 ร.ต.ต. ณัฐปพน สนิท รองสารวัตร(สอบสวน) สน. บางโพงพาง 82

68 6120597 ร.ต.ท. ณัฐพล พิลาบุตร รองสารวัตรปองกันปราบปราม สน.บางโพ บก.น.1 70

69 6120605 ส.ต.ท. ณัฐพล มักคุน ผบ.หมู(ป.)สภ.รือเสาะ ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส 63

70 6120606 ร.ต.ท. ณัฐพล เลิศเดชะ รองสารวัตร (สอบสวน) สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 60

71 6120631 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ สีหามาตย ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม สภ.ปาย ภ.จว.แมฮองสอน 67

72 6120637 ร.ต.ท. ณัฐวุฒิ กลิ่นเกษร รอง สว.ฝอ.บก.ส.๑ บช.ส. 67

73 6120639 ร.ต.อ. ณัฐศิลป อุทา รอง สวป.สภ.บางบัวทอง สภ.บางบัวทอง ภ.จว.นนทบุรี 61

74 6120641 ส.ต.ต. ณัฐิวุฒิ ตั้งเจริญสุขจีระ ผบ.หมู (ป) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม 65

75 6120653 ร.ต.ท. ดนัยจิตต สิริฤกษดี รองสารวัตร(สอบสวน)สน.ทาเรือ บก.น.5 บช.น. 63

76 6120655 ส.ต.ต.หญิง ดรุณี หวังอัครางกูร ผบ.หมู ฝอ. บ.ตร. 72

77 6120667 ส.ต.ท.หญิง ดารารัตน เขียวปญญา ผบ.หมู ฝบ.สทว.รร.นรต. 69

78 6120678 ร.ต.อ. เดชน สงวนตระกูล รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระแกว ภ.2 66

79 6120688 ส.ต.ต. ตระกูลพันธุ พิมมล ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 บก.สส.ภ.6 77

80 6120696 ส.ต.ต.หญิง ติธากร แสงสุข ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.สทส. บก.อก.สทส. 65

81 6120698 ร.ต.อ. เตชินท บุญขันธ รอง สว. (สอบสวน) สน.วัดพระยาไกร สน.วัดพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 71

82 6120710 ส.ต.ต. ทรงพล มิ่งขวัญ ผบ.หมู(ป.) สภ.ศรีเมืองใหม จว.อุบลราชธานี 68

83 6120715 ส.ต.ต. ทวีรัตน เรืองวิชา ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองภูเก็ต สภ.เมืองภูเก็ต 60

84 6120716 ส.ต.ท. ทวีศักดิ์ สุบัติคํา ผบ.หมู(ป.) สภ.คลองหลวง 66

85 6120730 ร.ต.ท. ทัตชัย ทรัพยสืบวงศ รองสารวัตร (สอบสวน) กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ 73

86 6120737 ส.ต.ต.หญิง ทิชากร พรมจันทร ผบ.หมู บก.สสท. สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 62

87 6120747 ร.ต.ท.หญิง ทิวาพร คําจม รอง สว.ฝายบัญชี 3 กช. กองบัญชี 64

88 6120759 ส.ต.ท. ธณัฐพงษ จําปาทอง
ผบ.หมู ฝายการสื่อสาร 3 ปฏิบัติราชการ ฝาย

อํานวยการ กองตํารวจสื่อสาร

กองตํารวจสื่อสาร สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
70

89 6120764 ส.ต.ต ธนกฤต ชินรัตน ผบ.หมู(จร.) สน.บางกอกใหญ 63

90 6120771 ร.ต.ต. ธนดล แกวอยู นักวิทยาศาสตร (สบ.1) พิสูจนหลักฐานจังหวัดชัยนาท 75

91 6120778 ส.ต.ต. ธนบัติ บุญมี ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธร กันตัง 64

92 6120790 ส.ต.ท. ธนพัฒน ดานอินถา ผบ.หมู(ป.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน 60

93 6120792 ส.ต.ต.หญิง ธนภรณ เนตรทิพย
ผบ.หมู กลุมงานนิติกรดานสอบสวนและพิจารณา

โทษ
กองวินัย 63
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94 6120799 ร.ต.ท. ธนรัช จงสุทธานามณี รอง สว.ฝายพิธีการและการรับรอง ตท. กองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 90

95 6120805 ส.ต.ต. ธนวัต ปรักมาศ ผบ.หมู งานศูนยควบคุมฯATC กก.4 บก.จร. 69

96 6120810 ส.ต.ต. ธนวิชญ ปรางควัฒนานนท ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 67

97 6120819 ส.ต.ต. ธนัสม วรสูตร ผบ.หมู กก.ตชด.34 กก.ตชด.34 65

98 6120829 ส.ต.ท. ธนาธิป ศิริประเสริฐ ผบ.หมู(ป)สภ.หลักหา บช.ภ.7 69

99 6120836 จ.ส.ต.หญิง ธนิดา อุมา ผบ.หมู(ธร.)สภ.บานบึง ตํารวจภูธรภาค 2 64

100 6120843 ส.ต.ท. ธรงวิท นุชฉายา ผบ.หมู (ป.) สภ. เมืองพัทยา 63

101 6120845 ร.ต.ท. ธรรมชาติ ดํารงจักษ
รอง สว. กลุมงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐาน

การรักษาความปลอดภัย บก.สสท.

กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สํานักงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
88

102 6120849 ส.ต.ต. ธรรมรัตน อัครเศรษฐบุตร ผบ.หมู(ป.) สภ.เกาะยาว 70

103 6120848 ส.ต.ต. ธรรมรัตน ภานนท ผบ.หมู (ป.) สภ.นางลือ ภ.จว.ชัยนาท 60

104 6120868 ส.ต.ต.หญิง ธัญชนก มะลิลา ผบ.หมู กองรอยที่ 4 บก.อคฝ. 67

105 6120869 ส.ต.ต. ธัญชนิต สายรัศมี ผบ.หมู(ป.)สภ.หนองบัวเหนือ ตํารวจภูธรภาค6 63

106 6120870 ส.ต.ต.หญิง ธัญพร ธงภักดิ์ ผบ.หมู ฝายประวัติบุคคล ทพ. กองทะเบียนพล สํานักงานกําลังพล 63

107 6120880 ร.ต.อ. ธิติ อนันตริยกุล
รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตํารวจนครบาลบาง

นา
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 64

108 6120896 ส.ต.ท. ธีรพัฒน สิงหทอง ผบ.หมู ป.สน.ลาดพราว บช.น. 61

109 6120900 ส.ต.ท. ธีรภัทร โพศาลาแสง
ผบ.หมู ฝายวิชาการและฝกอบรมดานสงกําลัง

บํารุง
สํานักงานสงกําลังบํารุง 63

110 6120908 ส.ต.ต. ธีรวิศิฏฐ สุโพธิ์ ผบ.หมู ฝายควบคุมอัตรากําลัง อต. กองอัตรากําลัง สํานักงานกําลังพล 67

111 6120914 ร.ต.อ. ธีระพงศ โพธิ์นรินทร รอง สว.(สอบสวน) สน.สําเหร บก.น.8 บช.น. 63

112 6120920 ส.ต.ต. ธีระศักดิ์ รังทะษี ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก. บช.ศ. 75

113 6120926 จ.ส.ต. นครินทร บํารุงภักดี ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 72

114 6120929 จ.ส.ต.หญิง นงนภัส เครือวุฒิกุล ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. บก.ปอศ.บช.ก. 64

115 6120934 ส.ต.ต. นที ชูนาม ผบ.หมู(ป.) สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี 68

116 6120941 ส.ต.ท. นนทวัชร นันทะเสนพงศ ผบ.หมู ป. สภ.ขุนยวม 63

117 6120945 ส.ต.ท.หญิง นพภาพร ศักดิ์ศรี ผบ.หมู กต.8 จต. สํานักงานจเรตํารวจ 69

118 6120946 ร.ต.ท.หญิง นพมล จารุศิลปางกูร
รอง สว.ฝายพัฒนาหลักสูตร 1 สํานักการศึกษา

และประกันคุณภาพ
กองบัญชาการศึกษา 63

119 6120958 วาที่ ร.ต.ท. นภัสมณฑ เนตรสุวรรณ รอง สว.ฝอ.คพ. กมค. 64

120 6120963 ร.ต.อ. นรวัฒน สุระพร รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 60

121 6120980 ร.ต.ท.หญิง นฤมล นามสวัสดิ์ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 ภ.5 68

122 6120987 ส.ต.ต.หญิง นวรัตน พิริยอารีกุล ผบ.หมู ฝอ.กต.3 จต. จต. 72

123 6120993 ส.ต.ต. นัฐพงษ กุลมาตย ผูบังคับหมูปองกันและปราบปราม กองบัญชาการตํารวจนครบาล 71

124 6120998 ร.ต.ท. นัธทวัฒน สุรนารถ รอง สว.(สอบสวน) สน.ตลาดพลู 67
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125 6121007 ร.ต.ต. นันทวุฒิ ใบงาม รองสารวัตรประจําโรงเรียนนายรอยตํารวจ รร.นรต. 62

126 6121018 ส.ต.ต. นิคม เพ็ชรออน ผบ.หมู(ป) สภ.พรหมพิราม 60

127 6121020 ร.ต.อ.หญิง นิตยา สมภาร รองสารวัตรฝายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดเพรบูรณ 62

128 6121023 ส.ต.ต. นิติพงษ พลวัน ผูบังคับหมูปองกันและปราบปราม สถานีตํารวจภูธรกาบเชิง 65

129 6121032 ร.ต.อ. นิพนธ แสงศรี รอง สว.ฝทว.2 ทว. ทว. 65

130 6121036 ร.ต.ท.หญิง นิภัทรา พูลพันธ รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแกน 70

131 6121045 ร.ต.อ. นิลวัช กลิ่นเกษร
รองสารวัตร ฝายยุทธศาสตรการศึกษา สํานัก

การศึกษาและประกันคุณภาพ
กองบัญชาการศึกษา 61

132 6121046 ร.ต.ท.หญิง นิลุบล บัวน้ําออม นักรังสีการแพทย(สบ๑) กลุมงานรังสี รพ.ตร. 63

133 6121055 ส.ต.ท.หญิง เนตรนภา บรรลุสันต ผูบังคับหมู สถานีตํารวจภูธรภูเวียง 65

134 6121068 ส.ต.ต. บรรทูรย ขวัญดี ผบ.ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บช.น. 64

135 6121079 ร.ต.อ. บุญณรงค เผาไทย รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 ภ.5 67

136 6121092 ส.ต.ต.หญิง เบญจมาศ มากบุญงาม ผบ.หมู ฝอ.สลก.ตร. สํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ 72

137 6121096 ส.ต.ต.หญิง ใบบุญ ชัยบูรณ ผบ.หมูฝายวิเคราะหตําแหนง2 อต. ฝายวิเคราะหตําแหนง 2 อต. 70

138 6121103 ส.ต.ต. ปฎิพัทธ คําอดุลย ผบ.หมู(จร.) สถานีตํารวจนครบาลโชคชัย 60

139 6121106 ส.ต.ต. ปฏิญญา คงออน ผบ.หมู ป. สภ.พลูตาหลวง 60

140 6121107 ส.ต.ต. ปฏิพัทธ อินกอง ผบ.หมู(ป.)สภ.แมแตง จว.เชียงใหม ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (ภาค5) 70

141 6121114 ส.ต.ท. ปฐมพล กะปุระ ผบ.หมู(ป.) สภ.บึงนาราง จ.พิจิตร 65

142 6121117 ส.ต.ต. ปฐวิกานต ลิขิต ผบ.หมู(ป.) สภ.จันเสน 74

143 6121118 ร.ต.ท. ปฐวี ไทรงาม รอง สว.(สอบสวน) สน.ประเวศ บก.น.4 64

144 6121125 ร.ต.อ. ปรกกรีน เชิญศิริ นว.ศฝร.ภ๙ กองบังคับการศูนยฝกอบรบภาค ๙ 73

145 6121133 ส.ต.ต.หญิง ประทุมพร ธรรมลังกา ผบ.หมู ฝายสงกําลังบํารุง บก.อก.บช.ส. 67

146 6121134 ส.ต.ท. ประพล ทิพยสิงห ผบ.หมู กก.5 บก.ส2 63

147 6121150 ร.ต.ท. ประสิทธิ์ อุนทรัพย รอง สว.กปภ. บก.ทล. 67

148 6121171 ส.ต.ต.หญิง ปริณดา วงศจันทร ผบ.หมูฝายพลาธิการ 3 พธ. สํานักงานสงกําลังบํารุง 67

149 6121174 ส.ต.ต. ปริเวศน สุวรรณเจริญ ผบ.หมู.(ป.) สภ.สะเมิง ภ.จว.เชียงใหม 69

150 6121179 ส.ต.ท. ปรีดา ชาวสวนงาม ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.3 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 66

151 6121180 ร.ต.อ. ปรีดิ์มนัส มุสิกะนุเคราะห รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค3 บก.ตชด.ภาค3 64

152 6121183 ส.ต.ท.หญิง ปรียาภรณ ศิริเวช ผูบังคับหมู กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 63

153 6121186 ส.ต.ต. ปรีเวช เผยกลาง ผบ.หมู(ป.)สภ.พลสงคราม สภ.พลสงคราม 68

154 6121194 ส.ต.ต. ปญจวิชญ สุขชุม ผบ.หมู(ป.)สน.พระราชวัง กองบังคับการตํารวจนครบาล 6 65

155 6121213 ร.ต.ต.หญิง ปาลิตา รักษชน รอง สว.ประจํา รร.นรต. รร.นรต. 63
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156 6121215 ร.ต.อ. ปตินันท แกวดวงเทียน รอง สว.งานสายตรวจ ๒ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 65

157 6121220 ส.ต.ต. ปยพล ปญญาฤทธิ์ ผบ.หมู กองงบประมาณ 70

158 6121226 ร.ต.อ. ปยะณัฐ รัตนเพียร นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.นครนายก บช.ภ.2 80

159 6121227 ส.ต.ท. ปยะนันท ยอดราช ผบ.หมูฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 76

160 6121234 ร.ต.ท.หญิง ปยาภรณ แกวมณีโปรด รองสารวัตร(สอบสวน) กองบัญชาการตํารวจนครบาล 69

161 6121238 ส.ต.ต.หญิง ปุณตชญานิษฐ เบ็ญจพันธ ผบ.หมูกลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตํารวจ 63

162 6121254 ส.ต.ท. พงศธนันท อรรคอุดม ผบ.หมู(ป.) สภ.อัมพวา 65

163 6121257 ส.ต.ต. พงศธร ยงยี ผบ.หมู.ป ภ.จว.สมถทรสงคราม 60

164 6121322 ส.ต.ต.หญิง พรสุดา มูลอินทร ผอ.หมู ฝอ.สลก.ตร. สลก.ตร. 71

165 6121323 ร.ต.อ.หญิง พริญญา ศรีเรือง รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตํารวจภูธรเมืองปทุมธานี 66

166 6121324 ร.ต.อ. พฤกษ โชติพฤกษชูกุล รองสารวัตร(สอบสวน)สน.โชคชัย บช.น. 69

167 6121330 ส.ต.ต. พลอยวัฒน ทัดภูธร ผบ.หมู(ป.) สภ.หมูสี 67

168 6121343 ร.ต.อ. พศิน หลาวทอง รองสารวัตร(สอบสวน) กองกํากับการ 1 บก.ปอท. บช.ก. 63

169 6121350 ร.ต.ท.หญิง พัชราภรณ บุญเพ็ง รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ชะอํา 76

170 6121356 ส.ต.ต.หญิง พัชรียา ตรีสินธุ ผบ.หมู ฝช.สลก.ตร. สลก.ตร. 69

171 6121373 ส.ต.ต. พิชชา เจตมหันต ผบ.หมู(ป) สภ.โคกเคียน 62

172 6121376 ส.ต.ต.หญิง พิชญสินี อินทรฟอง ผูบังคับหมูฝายสโมสรและสันทนาการ กองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล 65

173 6121379 ร.ต.ท. พิชญากร แตงรอด รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามพราน สภ.สามพราน ภ.จว.นครปฐม 64

174 6121380 ส.ต.ต.หญิง พิชญาภา สุทธิวารี ผบ.หมูฝายพลาธิการ 2 พธ. พธ.สกบ. 66

175 6121387 ส.ต.ต. พิทยา จันทจิตร ผบ.หมู.(ป) สภ.ดานชาง 61

176 6121395 ส.ต.ต. พิพัฒนพร เกาเอี้ยน ผบ.หมู (ป.) สน. เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 71

177 6121398 ร.ต.ท.หญิง พิมชนก มณฑา รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.น.6 บช.น. 65

178 6121400 วาที่ ร.ต.ท.หญิง พิมพนารา สวางพัฒนกุล รอง สว.ฝายควบคุมอัตรากําลัง อต. สํานักงานกําลังพล 62

179 6121401 ส.ต.ต.หญิง พิมพรดา ทองนพรัตน
ผบ.หมู ฝายตํารวจสากลและประสานงานภูมิภาค

 3
กองการตางประเทศ 78

180 6121402 ส.ต.ต.หญิง พิมพลอย ตั้งสิริสงวน ผบ.หมู ฝายบัญชี3 กช. สํานักงานงบประมาณและการเงิน 63

181 6121404 ส.ต.ท. พิมล บุญเต็มวงศ ครู ปท.1 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 65

182 6121405 จ.ส.ต.หญิง พิลาศลักษณ เทือกสุบรรณ ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 60

183 6121409 วาที่ ร.ต.ท. พิศิษฏ วิจิตรหงษ รอง สว.ฝอ.อต. กองอัตรากําลัง สํานักงานกําลังพล 69

184 6121415 ส.ต.ต.หญิง พิสชาสิริ เออรโตลท รอง สวป. สภ.วังทอง   ภ.จว.พิษณุโลก 70

185 6121416 ร.ต.ท. พิสิฐ คําเฟอง ผบ.หมู วส.สลก.ตร. สลก.ตร. 71

186 6121420 ร.ต.ท. พีรณัฐ กําเหนิดเพชร รองสารวัตร (สอบสวน) สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 66
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(เรียงตามตัวอักษร)

187 6121426 ส.ต.ท. พีรเพชร พรหมเสนา ผบ.หมู(ป.) สภ.ภูพิงคฯ จว.เชียงใหม 70

188 6121429 ส.ต.ต. พีระพัฒน ชังเภา ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรวังทอง 68

189 6121433 ส.ต.ต.หญิง เพ็ญนภา ไพคํานาม ผบ.หมู ฝายควบคุมอัตรากําลัง อต. กองอัตรากําลัง สํานักงานกําลังพล 62

190 6121439 วาที่ ร.ต.ท.หญิง แพรพิลาส ศรีคํา รอง สว.บธ.ศบศ. รร.นรต. 65

191 6121452 ร.ต.อ.หญิง ภคพร ศรีวิลัย รอง สว.ฝายประวัติบุคคล ทพ. สกพ. 60

192 6121454 วาที่ ร.ต.อ.หญิง ภทรพัชร เพ็งคลาย รองสารวัตร ฝายพิพิธภัณฑ กองสารนิเทศ 71

193 6121455 ส.ต.ต.หญิง ภรณพัสตร ศรีปรางค ผบ.หมู ฝายสนธิสัญญาและกฎหมาย กองการตางประเทศ 81

194 6121465 ร.ต.ท. ภัทรโชติ ฉัตรทวีศักดิ์ ผช.นว.(สบ.1)ผบช.ภ.6 บช.ภ.6 68

195 6121468 ส.ต.ต. ภัทรพันธ คลอยแกว ผบหมู งานอารักขาที่ 4
กองกํากับการอารักขาที่ 2 กองบังคับการอารักขา

และควบคุมฝูงชน กองบัญชาการตํารวจนครบาล
60

196 6121469 ร.ต.อ. ภัทรวัฒน อุทธิยา รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 62

197 6121471 ส.ต.ท.หญิง ภัทราวรินทร สายวาริน ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 2 72

198 6121472 ร.ต.อ.หญิง ภัทรินทรทิพย ธาระสิทธิ์ รอง สว.ฝายกิจการนักศึกษา สบร. 79

199 6121475 ร.ต.ท. หญิง ภัสราภรณ มานะดี รอง สว.ฝอ. ภ.จว.สิงหบุรี 71

200 6121480 ส.ต.ท. ภาณุเดช ดวงใจ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 68

201 6121488 ร.ต.อ. ภาณุวัฒ อุนทา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี 62

202 6121489 ส.ต.ท. ภาณุวัฒน ปญญะการ ผูบังคับหมูงานปองกันและปรามปราม สถานีตํารวจภูธรแมโจ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 74

203 6121528 ส.ต.ต. ภูมิภัทร รอบคอบ ผบ.หมู ฝายการเงิน 2 กง. กองการเงิน สํานักงบประมาณและการเงิน 73

204 6121531 ร.ต.อ.หญิง ภูริชญา วัฒนสันติพงศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี บช.ภ.7 74

205 6121533 ส.ต.ต. ภูริวัจน แถมสมดี ผบ.หมู(จร) สน.ยานนาวา 70

206 6121536 ส.ต.ต. ภูวเดช สุภาพวรรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชลบุรี 61

207 6121538 ส.ต.ท. ภูวนาท โชติมณี ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง บก.น.1 68

208 6121543 ส.ต.ท. มงคล วงศประเสริฐ ผบ.หมู (จร.) สน.ดอนเมือง 65

209 6121606 ส.ต.ต. รชตะ ศิริกุลชัย ผบ.หมู(ป.) สภ.แมปง ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 67

210 6121619 ร.ต.อ.หญิง รวีวรรณ สุขล้ํา ชางไฟฟาสื่อสาร(สบ 1) กพถ.สส. กองตํารวจสื่อสาร 68

211 6121641 วาที่ ร.ต.ต. รัฐพล ธัญชวนิช รองสารวัตรสอบสวน สถานีตํารวจภูธรสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 87

212 6121660 ร.ต.อ.หญิง รําไพ มหาไชย รองสารวัตร
ฝายอํานวยการ กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 3 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
64

213 6121675 ส.ต.ท. ฤทธิไกร ทองอยู ผบ.หมูกองรอยที่ 1 กก.อารักขา1 บก.อคฝ. 73

214 6121687 ส.ต.ต. เล็งเลิศ ตั้งเทียนชัยชนะ ผบ.หมู(ป.)สน.ประชาชื่น บช.น. 60

215 6121693 ส.ต.ต. วชิรพงศ อองยิ้ม
ผบ.หมู ป.สภ.บานแพว ชวยราชการ กก.

สส.ภ.จว.สมุทรสาคร
ภ.จว.สมุทรสาคร 63

216 6121707 วาที่ ร.ต.อ. วรกร ทองสุข
รองสารวัตร  กลุมงาน บริหาร จัดการ ระบบ 
เครือขายสารสนเทศ  ศูนยเทคโนโลยี สารสนเทศ กลาง 80

217 6121706 ส.ต.ท. วรกร ปญญารัตน ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองกําแพงเพชร สภ.เมืองกําแพงเพชร 61
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ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2561
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(เรียงตามตัวอักษร)

218 6121709 ร.ต.ท. วรกิต กี่ตระกูล รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองนราธิวาส ภาค 9 78

219 6121711 ส.ต.ท. วรชัย ทัยชัย ผบ.หมู(ป.) สภ.พุทธมณฑล 63

220 6121731 ส.ต.ท. วรวัฒน ยศศรี ผูบังคับหมูงานจราจร สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง 61

221 6121741 ส.ต.ต.หญิง วรัณณิศา ณ โมรา ผบ.หมู ฝงป.5 งป. กองงบประมาณ สํานักงานงบประมาณ 68

222 6121745 ร.ต.อ.หญิง วราพร ไชยผง รอง สว.ศบศ. รร.นรต. 60

223 6121749 ส.ต.ต.หญิง วราภรณ เหลืองจารุ ผบ.หมู สสน.บ.ตร. บ.ตร. 64

224 6121756 ส.ต.ต.หญิง วริทธินันท อูปคํา ผบ.หมู ฝายความชอบ ทพ. กองทะเบียนพล สํานักงานกําลังพล 69

225 6121759 ร.ต.ท.หญิง วริศรา แสงสาง รอง สว.ฝตส.3 ตส.2 สํานักงานตรวจสอบภายใน 63

226 6121763 ส.ต.ต. วรุฒม ถาวร ผบ.หมู (ป) สภ.บึงนาราง ตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตร 63

227 6121764 ส.ต.ท. วลัญช กสิกิจธํารง ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 89

228 6121765 ร.ต.ท.หญิง วลัยภรณ อุดมใหญ รองสว.ฝอ.ภ.จว. สมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม 65

229 6121779 ร.ต.ท วัชรพงศ ศิรินทรวงศ ผบ.หมู(ป.) สภ.พุทธมณฑล 67

230 6121803 ร.ต.อ.หญิง วันทนียา แสงไพโรจน รองสารวัตรฝายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 64

231 6121812 ส.ต.ท.หญิง วาสนา ทาเวียง ผบ.หมู ฝทว.7 ทว. 64

232 6121818 ร.ต.ท.หญิง วิชชุลดา เกื้อพหุชน รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.ดอนตูม ภาค 7 63

233 6121838 ร.ต.ท.หญิง วิภาพร ทองประดับ รอง สว. สท. 63

234 6121850 ส.ต.ต.หญิง วิลาสิณี อินสอาด ผบ.หมู ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. 60

235 6121859 ส.ต.ต. วิศว นุชนารถ ผบ.หมู ฝายพลาธิการ 2 พธ. พธ.สกบ. 61

236 6121875 ร.ต.ท. วีรศักดิ์ ศรีวิไลฤทธิ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี ตํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี 68

237 6121898 ส.ต.ท.หญิง เวณิกา เพ็งสลุด ผบ.หมู ฝายกิจการตางประเทศ บก.อก.บช.ปส. 66

238 6121909 ส.ต.ท. ศรัณย ศรีวิลัย ผบ.หมู (ป.) สภ.หวยใหญ จว.ชลบุรี 67

239 6121911 ส.ต.ต.หญิง ศรัณยภัทร สรอยนาค ผบ หมู บป.ผก. สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ 63

240 6121919 ร.ต.อ. ศราวุฒิ ประยูรวงศ รองสารวัตร ฝายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจนครบาล 8 63

241 6121928 ร.ต.อ.หญิง ศรุดา อินทรพิลา รอง สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 62

242 6121940 วาที่ ร.ต.ท.หญิง ศศิรินทร คําวิน รอง สว.ฝอ.ศพฐ.7 สพฐ.ตร. 63

243 6121952 ส.ต.ต. ศักดินนท สิทธิสม ผบ.หมู(ป.) สน.สมเด็จเจาพระยา กองบังคับการตํารวจนครบาล 8 66

244 6121961 ส.ต.ต.หญิง ศิรณัฐชา ดิษฐใจเย็น ผูบังคับหมูฝายอํานวยการ วิทยาลัยการตํารวจ 71

245 6121970 ร.ต.ท. ศิริพงษ ทองใบ
รอง สารวัตร(สอบสวน) สภ.แมฟาหลวง จ.

เชียงราย
สภ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย ตํารวจภูธรภาค 5 62

246 6121975 ส.ต.ต.หญิง ศิริพร บุญเลิศ ผบ.หมู กก.2 บก.ส.2 บช.ส. 61

247 6121977 ส.ต.ต. ศิริพันธ ลิ่มไธสง ผบ.หมู ป. สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย 60

248 6121989 ส.ต.ท. ศิวาวุธ พรหมสถิตย ผบ.หมู กก.9บก.กฝ.บช.ตชด. 77
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249 6121994 ส.ต.ต. ศุภกร โคตรคําจันทร ผบ.หมู(ป.) สภ.ทาบอ 72

250 6122013 ส.ต.ต ศุภมินทร นิยะโตะ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.แวง ภ.จว.นราธิวาส 69

251 6122040 ส.ต.ต. สดุดี ชูสังข ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม
สถานีตํารวจภูธรถลาง กองบังคับการตํารวจภูธร

จังหวัดภูเก็ต
62

252 6122077 ร.ต.ท. สยาม โพธฺเตี้ย รอง สว.งานสืบสวน กก.1 บก.ทท.1 กองบันชาการตํารวจทองเที่ยว 64

253 6122080 ส.ต.ท. สรธร ปทมะสุคนธ ผบ.หมู(ป.) สภ.หนองนอย 60

254 6122083 ส.ต.ท. สรรพัชญ สุขเรือง ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท3 บช.ทท. 61

255 6122086 ส.ต.ต. สรวิชญ เลขาวิจิตร ผบ.หมู(ป.) สน.พลับพลาไชย1 บก.น.6 บช.น. 60

256 6122096 ร.ต.อ. สวรรค ราชพิทักษ รองสารวัตร กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.2 63

257 6122103 ส.ต.ต. สักการียา บิลเด็น ผบ.หมู(ป.) สภ.บานโสรง จว.ปตตานี 67

258 6122126 ส.ต.ท.หญิง สายสุนีย มะตนเด ผบ.หมู ป.สภ.น้ําพอง ภ.จว.ขอนแกน 60

259 6122131 ร.ต.อ.หญิง สาวิญตรี เรืองชัย รอง สว.พฐ.จว.ระนอง ศพฐ.8 60

260 6122139 ส.ต.ต.หญิง สิชา พรรัตนกําจาย ผูบังคับหมู ฝายงบประมาณ 5 กองงบประมาณ 72

261 6122143 ร.ต.อ. สิทธิเดช ทองมี รอง สวป. สภ.เมืองภูเก็ต 63

262 6122149 ส.ต.ท. สิทธิพงษ เงื่อนจันทรทอง ผบ.หมู.ป. สภ.ศรีเทพ 63

263 6122152 ส.ต.ต. สิทธิ์ศิริ ศักดิ์ธนานนท ผบ.หมู(ป.) สภ.ภูพิงคฯ จว.เชียงใหม ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 65

264 6122157 วาที่ ร.ต.ต. สิริฉัตร ประสิทธิ์ตราไพศาล รองสารวัตรประจํา ร.ร นรต ร.ร.นรต. 65

265 6122158 ร.ต.อ.หญิง สิริญาดา ชางสี รอง สว.ฝายจัดการฝกอบรม ศพข.บช.ส. 63

266 6122159 ส.ต.ต. สิริภูมิ ทรงกิตรัตน ผบ.หมู(ป.) สภ.บอหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม 61

267 6122160 ร.ต.ท. สิริวัฒน สมหวัง รอง สวป.สภ.ตะกั่วปา สภ.ตะกั่วปา 63

268 6122161 ส.ต.ต. สืบสายสิงห สุทธิวรรณา ผบ.หมู(ป.)สภ.บานเดื่อ ภจว.หนองคาย 61

269 6122166 ส.ต.ท.หญิง สุกัญญา สําราญพงษ ผบ.หมู(ป)ฯ สภ.เมืองขอนแกน 62

270 6122179 ส.ต.ต.หญิง สุจิตตรา เสริมกลิ่น รอง สว.กก.4 บก.ทล. บก.ทล. 67

271 6122190 ร.ต.อ.หญิง สุชาวลี สีสัน รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ 61

272 6122194 ส.ต.ต.หญิง สุดาทิพย วณิกสัมบัน ผบ หมู ฝช.สลก.ตร. สลก.ตร. 72

273 6122200 ส.ต.ต.หญิง สุทธินี มหาสิริโภคา ผบ.หมู ฝายสงกําลังบํารุง บก.อก.บช.ส. 60

274 6122219 วาที่ ร.ต.ท.หญิง สุธินี ปทุมวงศ รอง สว.กลุมงานแปลและลาม กองการตางประเทศ 82

275 6122222 ส.ต.ต. สุธีร จูสะ ผบ.หมู ฝอ.บก.ส.3 ฝอ.บก.ส.3 69

276 6122228 ส.ต.ต. สุนทร สุนทรแดนไพร ผบ.หมู(ป.) สภ.แมแจม 63

277 6122237 ส.ต.ต.หญิง สุนียาพร ซื่อสัตย ผบ.หมู ฝอ.สศป.
สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการ

ศึกษา
64

278 6122241 ร.ต.อ. สุปรัชญา ไกรไธสง รอง สารวัตรปองกันปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน บก.น.2 61

279 6122242 ส.ต.ต.หญิง สุปรีดิ์ แกวปรารถนา ผูบังคับหมู ฝายงบประมาณ 3 กองงบประมาณ 70
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(เรียงตามตัวอักษร)

280 6122249 ส.ต.ต.หญิง สุพรรณษา พงษตระกูล ผบ.หมู ฝอ.วน. กองวินัย 72

281 6122264 ส.ต.ต.หญิง สุภัทรา หันสันเทียะ ผบ.หมู ฝายประวัติบุคคล ทพ. กองทะเบียนพล สํานักงานกําลังพล 65

282 6122280 ส.ต.ต. สุรเกียรติ เพ็งจันทร ผบ.หมู (ป). สภ.เกาะสีชัง 60

283 6122286 ส.ต.ต. สุรชาติ คําใหม ผบ.หมู(ป.) สถานีตํารวจภูธรแมสะเรียง 71

284 6122291 ส.ต.ท. สุรพงศ จันทรแสงสวาง ผบ.หมู (ป) สภ.ลาดบัวหลวง 61

285 6122293 ส.ต.ท. สุรพงษ ใจผอง ผบ.หมู(ป.) สภ.องครักษ จว.นครนายก 60

286 6122302 ส.ต.ต. สุระพรชัย นนทการ ผบ.หมู(ป.)ฯ สภ.ดอนตาล 71

287 6122322 ส.ต.ต. เสกสรร อรรถรัฐ ผูบังคับหมูงานจราจร สน. บึงกุม บกน. 4 บชน 63

288 6122329 ด.ต. เสฏฐวุฒิ แขวงมาศ ผบ.หมู.ป. สภ.ศรีเทพ 63

289 6122346 ส.ต.ท. หฤษฎ จักรสมศักดิ์ ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรเกาะสีชัง 60

290 6122348 ส.ต.ต.หญิง หัสยา พันธุมณี ผบ.หมู กองงบประมาณ 65

291 6122361 ร.ต.อ. อดิศักดิ์ สลีมิน รอง สวป.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล ภ.จว.สตูล 64

292 6122365 ส.ต.ท. อธิคม มวงพันธ ผบ.หมู(สส.) สภ.เมืองนครปฐม 64

293 6122367 จ.ส.ต. อธิพงศ พรหมอินทร ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 66

294 6122368 ส.ต.ท. อธิวรรธน หาญกลา ผบ.หมู กลุมงานการขาว บก.ขส. บช.ปส. 61

295 6122373 ร.ต.ท. อนวัช เสริมชีพ
รอง สว.กลุมงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหาร

ความถี่ สส.
สส. 74

296 6122380 ร.ต.อ. อนันท อินทราย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตาลชุม จว.นาน 64

297 6122385 ส.ต.ต. อนุตรี ทองนุยพราหมณ ผบ.หมู(ป.) สภ.พุนพิน ภ.จว.สฎ. 66

298 6122389 ส.ต.ต. อนุรักษ ไทยประยูร ผบ.หมู กก.ตชด.12 61

299 6122404 ส.ต.ต. อโนทัย โลหะมาศ ผบ.หมู กองรอยที่2 กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. 61

300 6122420 ส.ต.ต. อภิวุฒิ พึ่งสุข ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองวาฬ สภ.คลองวาฬ  ภ.7 70

301 6122428 ร.ต.ท.หญิง อมรรัตน สอดจิตต รอง สว. ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 61

302 6122443 ส.ต.ท. อรรถพล ศรีสวย ผบ.หมู(ป.)สน.ดุสิต บช.น 60

303 6122458 ร.ต.ต. อริยวัชร ดรุณเพท รอง สว.สอบสวน ประจํา รร.นรต. รร.นรต. 64

304 6122460 ส.ต.ต.หญิง อรุณรัตน เครือญาติ ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 68

305 6122466 ส.ต.ท. อัคนีรุทร จันทสร
ผบ.หมู (ป.) สภ.แมฟาหลวง ปฏิบัติราชการ ผบ.

หมู ฝาย พิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ
สภ.แมฟาหลวง จว.เชียงราย 65

306 6122467 ส.ต.ท. อัครเดช สุทธิวรรณา ผบ.หมู (ป.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี 71

307 6122471 ร.ต.ท. อัครพล ปทมานุสรณ รอง สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. 62

308 6122473 ส.ต.ท. อัครวัฒน ทรัพยนิมิตร ผบ.หมู.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ 64

309 6122475 ส.ต.ต. อัครวินท ศิริวิมลวรรณ ผบ.หมู งานจราจร บช.น. 76

310 6122476 ส.ต.ท. อัครินทร สิทธิโชติ ผมู (ป.)สภ.ตากใบ สภ.ตากใบ ภ.จว.นราธิวาส 61
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311 6122478 ร.ต.อ.หญิง อังควิภา ทาประสงค รอง สว.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. บช.ตชด. 68

312 6122482 ส.ต.ต.หญิง อัญชลี ปฐมนันทกุล
ผบ.หมู ฝายตํารวจสากลและประสานงานภูมิภาค

 3
กองการตางประเทศ 73

313 6122486 ส.ต.ต.หญิง อัญมณี คําแหลง ผบ.หมู ฝายสงกําลังบํารุง บก.อก.บช.ปส. 62

314 6122499 ร.ต.อ.หญิง อัสสินา ไชยทอง รอง สว.กก.5 บก.ส.2 76

315 6122513 ส.ต.ท. อานนท เรืองเดช ผบ.หมู ปค.ศฝร.ภ.5 ศฝร.ภ.5 66

316 6122520 ร.ต.ท. อามิตกุมาร ทาดานี รอง สว.ฝท.สท. สท. 60

317 6122521 ส.ต.ต.หญิง อารยา มหาศักดิ์ณรงค ผบ.หมู ฝงป.2 งป. สงป. 65

318 6122525 ส.ต.ท.หญิง อารีรัตน สุจริต ผบ.หมู ฝทว.3 ทว. ทว. 64

319 6122532 ส.ต.ต. อิทธิณัฏฐ แยมพวง ผูบังคับหมู งานปองกันและปราบปราม สถานีตํารวจภูธรนครชัยศรี 63

320 6122540 ร.ต.อ. อิศรานุวัฒน ภุมรินทร รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 71

321 6122553 ร.ต.อ.หญิง อุมาพร พันธุศิริ รองสารวัตร กลุมงานสัตวแพทยฯ บก. สปพ. 66

322 6122556 ด.ต.หญิง อุษา หลีกเมฆ ผูบังคับหมู ฝอ.บก.สองบช.ตชด. 60

323 6122569 ส.ต.ต. เอกพจน ศรีมาพงษ ผูปงคับหมูงานปองกันและปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลสําราญราษฎร 62

324 6122578 ส.ต.ท. เอกลักษณ สมพงษ ผบ.หมู ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว 63

325 6122581 ร.ต.อ. เอกสิทธิ์ ลักษณาวงศ รอง. สวป สภ. ชุมพล ภูธร จังหวัดสงขลา 60

รองผูอํานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดทดสอบ

(รองศาสตราจารย ดร. ระพิณ ทรัพยเอนก)

ตรวจแลวถูกตอง


	ประกาศผลเฉพาะคนผ่าน

