
ล าดบั ยศ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด คะแนน

1 สิบต ารวจโท หญงิ กนกกานต์ มหายศนันท์
ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 1 สถาบันส่งเสริม
งานสอบสวน

ส านักงานกฎหมายและคดี 61

2 สิบต ารวจโทหญงิ กนกวรรณ แสงทับทิม ผู้บังคับหมู่งานปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรเมืองขอนแกน่ 67

3 ร้อยต ารวจเอกหญงิ กนกวรรณ กนัค า อาจารย ์(สบ1) ศูนยฝึ์กอบรม กองบัญชาการต ารวจนครบาล ศูนยฝึ์กอบรม กองบัญชาการต ารวจนครบาล 70

4 สิบต ารวจโทหญงิ กนิษฐา วิเชยีรครุฑ
ผู้บังคับหมู่ ฝุายควบคุมอตัราก าลัง กองอตัราก าลัง 
ส านักงานก าลังพล

กองอตัราก าลัง ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 62

5 สิบต ารวจโทหญงิ กมลวรรณ แกว้ผัด ผู้บังคับหมู่ ฝุายอ านวยการ กองกฎหมาย กองกฎหมาย ส านักงานกฎหมายและคดี 68

6 ร้อยต ารวจโท กรเอก บริรักษ์กลุ รองสารวัตร
กลุ่มงานพจิารณา ๑ กองมาตรฐานวินัย ส านักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการต ารวจ

62

7 พนัต ารวจตรี กฤตภาส ธนวัฒนันทกลุ สารวัตรปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรแม่โจ ้ต ารวจภูธรจงัหวัดเชยีงใหม่ 60

8 ร้อยต ารวจโท กฤษฏ์ ครองยทุธ รองสารวัตร กองบินต ารวจ 66

9 ร้อยต ารวจโท กฤษณ์ ชเูกยีรติ รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีต ารวจนครบาลปทุมวัน กองบัญชาการต ารวจนครบาล 62

10 พนัต ารวจตรี กฤษณ์ มีบ ารุง
สารวัตรกองก ากบัการ1กองบังคับการต ารวจสันติบาล1
กองบัญชาการต ารวจสันติบาล

กองบัญชาการต ารวจสันติบาล 60

11 พนัต ารวจตรี กฤษณ์ สมณาศักด์ิ สารวัตรปูองกนัปราบปรามสถานีต ารวจภูธรเชยีงแสน สถานีต ารวจภูธรเชยีงแสน จงัหวัดเชยีงราย 64

12 ร้อยต ารวจโท กฤษณะ กมิไพศาล รองสารวัตร กองบัญชาการต ารวจนครบาล 62

13 สิบต ารวจตรีหญงิ กญัญช์ติา ทรายน้อย ผู้บังคับหมู่ กองร้อยที่ 4 กองก ากบัการควบคุมฝูงชน กองก ากบัการอารักขาและควบคุมฝูงชน 61

14 สิบต ารวจเอกหญงิ กนัยารัตน์ เอย้วัน ผู้บังคับหมู่ งานเทคนิคและพฒันาระบบ
กองก ากบัการศูนยร์วมขา่ว กองบังคับการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพเิศษ กองบัญชาการต ารวจนครบาล

64

15 สิบต ารวจโทหญงิ กาญจนา ไตรจอหอ
ผู้บังคับหมู่กองก ากบัการ3 กองบังคับการ1 กองบัญชาการ
ต ารวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว 64

16 สิบต ารวจโท ก าพล บรุณพนัธ์ ผู้บังคับหมู่ ปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรปาย 60

17 ร้อยต ารวจโทหญงิ กิ่งกานต์ ไชยวงค์ รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีต ารวจภูธรชา้งเผือก ต ารวจภูธรจงัหวัดเชยีงใหม่ ต ารวจภูธรภาค ๕ 63

18 ร้อยต ารวจเอก กติติธัช คงนัทธี รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีต ารวจนครบาลประเวศ 60

19 พนัต ารวจตรี กติติพงษ์ ศรีดาเดช สารวัตรฝุายความร่วมมือและกจิการระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 61

20 ดาบต ารวจ กติติศักด์ิ เพยีงใหม่
ผู้บังคับหมู่ กองก ากบัการสืบสวนต ารวจภูธรจงัหวัด
นครราชสีมา

กองก ากบัการสืบสวนต ารวจภูธรจงัหวัดนครราชสีมา 63

21 ร้อยต ารวจโทหญงิ เกตน์สิรี แชม่วงษ์ รองสารวัตร สถานีต ารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร 64

22 พนัต ารวจตรี ขจรศักด์ิ ดาระภา สารวัตร พสูิจน์หลักฐานจงัหวัดสระบุรี 61

23 ร้อยต ารวจโทหญงิ ขวัญชนก ชนะชมภู
รองสารวัตร สถานีต ารวจท่องเที่ยว 1 กองก ากบัการ 2 
กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 1

สถานีต ารวจท่องเที่ยว 1 กองก ากับการ 2 กองบงัคับการต ารวจท่องเที่ยว
 1 กองบญัชาการต ารวจท่องเที่ยว

73

ผนวก ก

ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบบัลงวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2561

บญัชีรายชื่อข้าราชการต ารวจที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2561 

(เรียงตามตวัอักษร)



ล าดบั ยศ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก

ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบบัลงวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2561

บญัชีรายชื่อข้าราชการต ารวจที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2561 

(เรียงตามตวัอักษร)

24 ร้อยต ารวจโท ขนุศึก จนัทรนคร รองสารวัตร กก.3 บก.สส. สตม. 65

25 สิบต ารวจโทหญงิ ไขแ่กว้ ไทยภักด์ิ ผู้บังคับหมู่ฝุายธุรการและก าลังพล กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล 69

26 พนัต ารวจโท คนาวิทย์ ถานะวุฒิพงศ์ รองผู้ก ากบัการสืบสวน สถานีต ารวจภูธรบางปะหัน 61

27 พนัต ารวจโท คมวุฒิ จองบุญวัฒนา รองผู้ก ากบัการสืบสวน สถานีต ารวจภูธรปากท่า สถานีต ารวจภูธรปากท่า จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 61

28 พนัต ารวจเอก คุณเดช ณ หนองคาย ผู้ก ากบัการฝุายอ านวยการ ต ารวจภูธรจงัหวัดสตูล 60

29 พนัต ารวจโท คุณประโยชน์ อารียรั์ตนะนคร สารวัตร กองบัญชาการต ารวจนครบาล 61

30 สิบต ารวจโท คุณภาพ ภิญโญพนัธ์ ผู้บังคับหมู่ สถานีต ารวจภูธรปราสาท จงัหวัดสุรินทร์ 60

31 ร้อยต ารวจโท จตุพงษ์ เมตตาจติต์ รอง สารวัตร กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว 60

32 พนัต ารวจโท จรดล สร้างเอี่ยม สารวัตร ต ารวจภูธรจงัหวัดระยอง 64

33 พนัต ารวจโท จรุงศักด์ิ จ ารูญ รองผู้ก ากบัการ 4 กองบังคับการต ารวจทางหลวง กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 67

34 สิบต ารวจตรี จกัรพงษ์ ด ารงเชดิชู ผู้บังคับหมู่ สายงานปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรขนุยวม 60

35 ร้อยต ารวจเอก จกัรวัฒน์ นกสกลุ นายเวร (สัญญาบัตร 1) ผู้บังคับการตรวจคนเขา้เมือง 4 ส านักงานตรวจคนเขา้เมือง 61

36 พนัต ารวจโท จกัริน พริิยะจติตะ
สารวัตร กองก ากบัการสืบสวน กองบังคับการต ารวจนคร
บาล 4

กองบัญชาการต ารวจนครบาล 64

37 ร้อยต ารวจเอกหญงิ จนัทร์จริา เวียงมูล ผู้บังคับหมวด ฝุายปกครอง 1 กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 69

38 ร้อยต ารวจโทหญงิ จฟันี่ ธนิษฐา ขจจีติร รองสารวัตรฝุายสนธิสัญญาและกฎหมาย กองการต่างประเทศ 73

39 สิบต ารวจตรี จาตุรนต์ เหมือนแดง ผู้บังคับหมู่(ผู้ชว่ยพนักงานสอบสวน) สถานีต ารวจนครบาลพลับพลาไชย1 61

40 สิบต ารวจโท จารุวัตร ขดัผาบ ผู้บังคับหมู่ ฝุายความชอบ กองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล 72

41 สิบต ารวจตรี จริภัทร โคตรุฉนิ
ผู้บังคับหมู่งานปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรเมือง
หนองคาย

ต ารวจภูธรจงัหวัดหนองคาย ต ารวจภูธรภาค 4 63

42 ร้อยต ารวจเอก จริเมธ โชติรัตน์ รองสารวัตรสอบสวน สถานีต ารวจภูธรกนัตัง 61

43 ร้อยต ารวจเอกหญงิ จฑุาทิพย์ สุขขมุ
รองสารวัตร กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต ารวจนคร
บาล 7

กองบัญชาการต ารวจนครบาล 65

44 ร้อยต ารวจโทหญงิ จฑุาพร วงศ์วัฒนเดช รองสารวัตร กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว 66

45 สิบต ารวจโทหญงิ จฑุารัตน์ เง็กเอี่ยม ผู้บังคับหมู่ ฝุายอ านวยการ กองสรรพาวุธ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 64

46 สิบต ารวจโทหญงิ จติุพร ปลอดโคกสูง ผู้บังคับหมู่ กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 68



ล าดบั ยศ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก

ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบบัลงวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2561

บญัชีรายชื่อข้าราชการต ารวจที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2561 

(เรียงตามตวัอักษร)

47 สิบต ารวจตรีหญงิ จฬุาลักษณ์ จะงาม ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานตรวจสอบส านวน 3 กองคดีอาญา กองคดีอาญา ส านักงานกฎหมายและคดี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 61

48 สิบต ารวจตรี เจตนิพทัธ์ สิงห์ประเสริฐ
ผู้บังคับหมู่ (ป) สถานีต ารวจภูธรโพนสวรรค์ ต ารวจภูธร
จงัหวัดนครพนม

สถานีต ารวจภูธรโพนสวรรค์ ต ารวจภูธรจงัหวัดนครพนม 67

49 สิบต ารวจตรี เจนบดินทร์ อยู่เป็นสุข ผู้บังคับหมู่ ส านักงานพสูิจน์หลักฐานต ารวจ 60

50 ร้อยต ารวจเอกหญงิ ชญตว์ พรหมชาติ รองสารวัตรกองกบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 44 กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 44 62

51 สิบต ารวจโท ชนะกฤช มะเริงสิทธิ์ ผู้บังคับหมู่
สถานีต ารวจท่องเที่ยว 4 กองก ากบัการ 2 กองบังคับการต ารวจ
ท่องเที่ยว 1 กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว

65

52 ร้อยต ารวจเอก ชนะชล ชนิแสง รอง สารวัตร กองบัญชาการต ารวจนครบาล 70

53 สิบต ารวจโทหญงิ ชลธิชา มาตชว่ง ผู้บังคับหมู่ กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที2่4 71

54 พนัต ารวจโท ชลิต โชคอมรพานิช รองผู้ก ากบัการ สถานีต ารวจนครบาลวังทองหลาง 67

55 พนัต ารวจตรี ชวเรศวร์ มีมา สารวัตรปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรเมืองอดุรธานี ต ารวจภูธรจงัหวัดอดุรธานี ต ารวจภูธรภาค 4 63

56 พนัต ารวจเอก ชชัชยั ส าเนียง ผู้ก ากบัการ กองบังคับการต ารวจจราจร 63

57 สิบต ารวจเอก ชชัวาล อนิโต ผู้บังคับหมู่ กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว2 61

58 พนัต ารวจโท ชยันาม นักไร่ รองผู้ก ากบัการสืบสวน สถานีต ารวจนครบาลดุสิต 62

59 ร้อยต ารวจโท ชยัเมธ คล้ายจ านง
รองสารวัตรสถานีต ารวจท่องเที่ยว2 กองก ากบัการ2 กอง
บังคับการต ารวจท่องเที่ยว2

กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว 67

60 พนัต ารวจตรี ชาตรี ชราชติ สารวัตร
กองก ากบัการศูนยร์วมขา่ว กองบังคับการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพเิศษ

64

61 สิบต ารวจโทหญงิ ชาติยา แซ่ต้ัน ผู้บังคับหมู่ กองบังคับการอ านวยการ โรงพยาบาลต ารวจ 65

62 สิบต ารวจตรีหญงิ ชาลิดา ชยันันตา
ผู้บังคับหมู่ กองร้อยที4่ กองก ากบัการควบคุมฝูงชน1 กอง
บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

กองบัญชาการต ารวจนครบาล 63

63
ว่าที่ ร้อยต ารวจตรี 
หญงิ

ชษิณุชา เปล่ียนโพธิ์ รองสารวัตร ฝุายอ านวยการ กองมาตรฐานวินัย ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ 73

64 ว่าที่ ร้อยต ารวจตรี เชาวัศ ฉนัทะจ ารัสศิลป์ รองสารวัตร กลุ่มงานพสูิจน์เอกลักษณ์บุคคล ส านักงานพสูิจน์หลักฐานต ารวจ 72

65 สิบต ารวจโทหญงิ ญาดา บุญมาลีรัตน์ ผู้บังคับหมู่ ฝุายอ านวยการ ส านักงานยทุธศาตร์ต ารวจ ส านักงานยทุธศาสตร์ต ารวจ 61

66 ว่าที่ร้อยต ารวจตรีหญงิ ญานี วงษ์ปิ่น รองสารวัตร  ุต ารวจภูธรจงัหวัดนครปฐม 67

67 ร้อยต ารวจตรี ฐกฤต แกว้ทับทิม รองสารวัตร กองต ารวจส่ือสาร ส านักงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 63

68 สิบต ารวจโทหญงิ ฐถติา วงศ์สุขจนัทร์
ผู้บังคับหมู่ฝุายอ านวยการ ส่วนตรวจสอบส านวนคดี
อทุธรณ์และฎีกา

ส านักงานกฎหมายและคดี 63

69 สิบต ารวจโทหญงิ ฐิตินันท์ ศรีแกว้ดี ผู้บังคับหมู่ ฝุายความชอบ กองทะเบียนพล กองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล 68
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70 ร้อยต ารวจเอก ณฐชนม์ ชยัชาญ รองสารวัตร สถานีต ารวจภูธรแม่จนั 63

71 ร้อยต ารวจโท ณฐรัช กนัทาธง
รองสารวัตรฝุายอ านวยการ 3 กองบังคับการอ านวยการ 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล

กองบัญชาการต ารวจนครบาล 60

72 สิบต ารวจโทหญงิ ณธกร ทัศนศรณ์ ผู้บังคับหมู่กองการเงิน ส านักงานงบประมาณและการเงิน 63

73 สิบต ารวจโท ณธพล สุนทร ผู้บังคับหมู่ สถานีต ารวจภูธรหนองปรือ 62

74 ร้อยต ารวจตรี ณรงค์ สินสูงสุด รองสารวัตร ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 60

75 พนัต ารวจโท ณรงค์ชยั เอกฉนัท์ สารวัตร (สืบสวน) สถานีต ารวจนครบาลสมเด็จเจา้พระยา กองบังคับการต ารวจนครบาล 8 กองบัญชาการต ารวจนครบาล 65

76 ร้อยต ารวจเอก ณัฏฐกติต์ิ โยวะผุย รองสารวัตร ประจ า กองการต่างประเทศ กองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 65

77 ร้อยต ารวจโทหญงิ ณัฐจา พงษ์พทิักษ์ นักสังคมสงเคราะห์ (สบ1) โรงพยาบาลต ารวจ 63

78 สิบต ารวจโทหญงิ ณัฐนรี บุสม์ศรีทรา ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจยั กองวิจยั ส านักงานยทุธศาสตร์ต ารวจ 66

79 ว่าที่ร้อยต ารวจโท ณัฐปพน สนิท รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 80

80 พนัต ารวจตรี ณัฐพงศ์ กลุศักด์ิ สารวัตรปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรบ้านโปุง 61

81 สิบต ารวจตรี ณัฐพร จาบไทยสง ผู้บังคับหมู่ปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรห้วยโปุง 60

82 สิบต ารวจโท ณิภัท เจอืไทย ผู้บังคับหมู่ กองบัญชาการต ารวจนครบาล 60

83 สิบต ารวจโท ดนุพล ตรีแกว้ ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอาจารย ์กองบัญชาการศึกษา กองบัญชาการศึกษา 60

84 พนัต ารวจโท ดุสิต ภูหงษ์เพชร สารวัตร สถานีต ารวจภูธรเขวาใหญ ่จงัหวัดมหาสารคาม 64

85 พนัต ารวจเอก แดนไพร แกว้เวหล ผู้ก ากบัการ สถานีต ารวจภูธรภูผาม่าน ต ารวจภูธรจงัหวัดขอนแกน่ ต ารวจภูธรภาค 4 65

86 พนัต ารวจเอก ทรงเอก พชัรวิชญ์ ผู้ก ากบัการ กองการต่างประเทศ 72

87 สิบต ารวจตรี ทวีลาภ คล้ายจนัทอง ผู้บังคับหมู่
กองก ากบัการปฏิบัติการพเิศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ต ารวจภูธรภาค 4

64

88 พนัต ารวจตรี ทศพร กลีบแกว้ สารวัตรจราจร สถานีต ารวจนครบาลบางเสาธง กองบัญชาการต ารวจนครบาล 66

89 พนัต ารวจโท ทศพร มั่นคง
สารวัตร สถานีต ารวจน้ า 6 กองก ากบัการ 5 กองบังคับการ
ต ารวจน้ า

กองบังคับการต ารวจน้ า กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 66

90 พนัต ารวจโท ทศพล อ าไพพพิฒัน์กลุ รองผู้ก ากบัการปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรพลกรัง จงัหวัดนครราชสีมา 61

91 ร้อยต ารวจโท หญงิ ทับทิม วิเศษสุมน รองสารวัตร กลุ่มงานจราจร กองแผนงานกจิการพเิศษ ส านักงานยทุธศาสตร์ต ารวจ 61

92 สิบต ารวจโทหญงิ ทัศณียา บุญพลูเกดิ ผู้บังคับหมู่ กองพสูิจน์หลักฐานกลาง 61
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93 ร้อยต ารวจโทหญงิ ทิพยสุ์ดา ภู่สมบูรณ์ รองสารวัตรฝุายอ านวยการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกลาง 68

94 พนัต ารวจโทหญงิ ทิพวรรณ ญาณประสิทธิ์
รองผู้ก ากบัฝุายอ านายการ 3 กองบังคับการอ านวยการ 
กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว 61

95 พนัต ารวจเอก เทพพทิักษ์ แสงกล้า ผู้ก ากบัการฝุายนิติการ
กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานส่งก าลังบ ารุง ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ

65

96 สิบต ารวจโท เทพฤทธิ์ ศิริบุญยนื ผู้บังคับหมู่ สถานีต ารวจภูธรเมืองเชยีงใหม่ 62

97 สิบต ารวจตรี ธนกฤต ชนิรัตน์ ผู้บังคับหมู่จราจร สถานีต ารวจนครบาลบางกอกใหญ่ 60

98 ร้อยต ารวจโท ธนโชติ เล้าพนูผล รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีต ารวจภูธรอู่ทอง สถานีต ารวจภูธรอู่ทอง จงัหวัดสุพรรณบุรี 65

99 ร้อยต ารวจโท ธนพล ยิ่งงามแกว้ รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีต ารวจภูธรเมืองฉะเชงิเทรา ภูธรจงัหวัดฉะเชงิเทรา ต ารวจภูธรภาค 2 64

100 สิบต ารวจโท ธนภัทร เศวตรัตน์
ผู้บังคับหมู่ ฝุายอ านวยการ ๒ กองบังคับการอ านวยการ 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 64

101 สิบต ารวจตรี ธนภูมิ ขนุชติ
ผู้บงัคับหมู่ ท าหน้าที่ปฏบิติัการปอูงกันปราบปราม สถานี
ต ารวจภธูรบา้นหนองเอื้อง ปฏบิติัราชการต ารวจภธูรจงัหวดัตรัง

ต ารวจภูธรจงัหวัดตรัง 62

102 ว่าที่ร้อยต ารวจตรี ธนวิชญ์ เหลืองออ่น รองสารวัตร ส านักงบประมาณและการเงิน 85

103 สิบต ารวจโทหญงิ ธนัญญา เกยีรติศิริ ผู้บังคับหมู่ ฝุายประวัติบุคคล กองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล 65

104 ร้อยต ารวจเอก ธม วิภาสุรมณฑล ผู้บังคับหมวด กองกบัการต ารวจตระเวนชายแดนที4่4 กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที4่4 65

105 สิบต ารวจโทหญงิ ธมนวรรณ เพชรกอ ผู้บังคับหมู่ กองสารนิเทศ 64

106 พนัต ารวจโทหญงิ ธมลวรรณ โรจน์ขจรนภาลัย รองผู้ก ากบัการ กลุ่มงานพฒันาเทคโนโลยแีละบริหารความถี่ กองต ารวจส่ือสาร ส านักงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 69

107 ร้อยต ารวจตรี ธวัลกร ทองดี
ผู้บังคับหมู่ ฝุายอ านวยการ 3 กองบังคับการอ านวยการ 
ส านักงานตรวจคนเขา้เมือง

ส านักงานตรวจคนเขา้เมือง 64

108 สิบต ารวจโท ธัชกร เปล่ียนกล่ิน ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกดิเหตุ ศูนยพ์สูิจน์หลักฐาน 10 ส านักงานพสูิจน์หลักฐานต ารวจ 65

109 สิบต ารวจโท ธัชกร สุขสิงห์ ผู้บังคับหมู่ปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรแหลมงอบ 65

110 พนัต ารวจโท ธัชพงศ์ วงศ์พฒันานิวาศ รองผู้ก ากบัการ กองก ากบัการสืบสวน กองบังคับการต ารวจนครบาล 1 65

111 ว่าที่ ร้อยต ารวจตรีหญงิ ธัญวรรณ โชคชยัเพิม่พนูผล รองสารวัตร ฝุายสนับสนุน กองบินต ารวจ กองบินต ารวจ 68

112 สิบต ารวจโทหญงิ ธันยช์นก กติติสยาม ผู้บังคับหมู่ ฝุายอ านวยการ กองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล 73

113 สิบต ารวจโทหญงิ ธันยพร อนุสรณ์บดี ผู้บังคับหมู่ฝุายการเงิน 4 กองการเงิน ส านักงบประมาณและการเงิน 81

114 พนัต ารวจเอก ธานินทร์ อนิทพรต
ผู้ก ากบัการฝุายอ านวยการ 5 กองบังคับการอ านวยการ 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล

กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจนครบาล 64

115 ร้อยต ารวจเอกหญงิ ธิรดา ชมุแสงโสภณ
รองสารวัตร ฝุายนิติการ กองบังคับการอ านวยการ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 66
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116 สิบต ารวจตรี ธีระศักด์ิ ภิญโญยาง
ผู้บังคับหมู่งานปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรเมือง
หนองคาย

สถานีต ารวจภูธรเมืองหนองคาย 65

117 ร้อยต ารวจโท นครินทร์ ตัณฑ์บุญมี รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีต ารวจนครบาลตล่ิงชนั สถานีต ารวจนครบาลตล่ิงชนั กองบังคับการต ารวจนครบาล7 70

118 สิบต ารวจโทหญงิ นงลักษณ์ เรือนค า ผู้บังคับหมู่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลต ารวจ 70

119 สิบต ารวจโท นที จนัทนวงศ์วาน ผู้บังคับหมู่งานปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม 65

120 สิบต ารวจตรี นพดล บุตรราช ผู้บังคับหมู่ กองร้อยที่ 3 กองก ากบัการควบคุมฝูงชน 1 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน 64

121 สิบต ารวจตรี นภัทร เศษสุวรรณ ผู้บังคับหมู่งานปูองกนัและปราบปราม สถานีต ารวจภูธรบ้านท่าเล่ือน 60

122 ร้อยต ารวจเอกหญงิ นภัทร บุญจนัทร์ รองสารวัตรธุรการ สถานีต ารวจภูธรโกรกพระ จงัหวัดนครสวรรค์ 63

123 สิบต ารวจโทหญงิ นริศรา ชุ่มวารี
ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานวิเคราะห์และพฒันาระบบงาน กอง
อตัราก าลัง

กองอตัราก าลัง ส านักงานก าลังพล 61

124 สิบต ารวจโท นฤนาท ธรรมเจริญ ผู้บังคับหมู่งานปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี 66

125
ว่าที่ร้อยต ารวจเอก
หญงิ

นฤมล นามสวัสด์ิ
รองสารวัตรฝุายอ านวยการ ๓ กองบังคับการอ านวยการ 
ต ารวจภูธรภาค ๕

ต ารวจภูธรภาค ๕ 67

126 สิบต ารวจโทหญงิ นวรัตน์ พริิยอารีกลุ ผู้บังคับหมู่ ฝุายอ านวยการ ส านักงานจเรต ารวจ 74

127 สิบต ารวจโทหญงิ นวรัตน์ วงศ์รัชตโภคัย ผู้บังคับหมู่ฝุายอ านวยการวิทยาลัยการต ารวจ กองบัญชาการศึกษา 65

128 สิบต ารวจเอกหญงิ นันทรัตน์ ไชยมงคล
ผู้บังคับหมู่ ฝุายบริหารและธุรการ ศูนยบ์ริการทางการ
ศึกษา โรงเรียนนายร้อยต ารวจ

ศูนยบ์ริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 62

129 สิบต ารวจโทหญงิ นิชาภา แกว้ทองมูลต
ผู้บังคับหมู่ฝุายควบคุมอตัราก าลัง  กองอตัราก าลัง  
ส านักงานก าลังพล

กองอตัราก าลัง  ส านักงานก าลังพล 63

130 ร้อยต ารวจเอกหญงิ นิติยา ยิ้มศรีเจริญกจิ ผู้บังคับหมวด ฝุายปกครอง 1 กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 60

131 ร้อยต ารวจเอกหญงิ นิศารัตน์ จอนแจง้ ผู้ชว่ยนายเวร(สบ1) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 62

132 ร้อยต ารวจเอก นุชา สุนทรโกมล รองสารวัตรสอบสวน สถานีต ารวจภูธรกระทุ่มแบน 61

133 สิบต ารวจโทหญงิ เนตรนภา แหล่งหล้า
ผู้บังคับหมู่ ฝุายงบประมาณและการเงิน กองบังคับการ
อ านวยการ กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด

กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยา
เสพติด

60

134 สิบต ารวจโทหญงิ บุญญาพร บุญประคม ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานตรวจสอบส านวน 1 กองคดีอาญา ส านักงานกฎหมายและคดี 61

135 ว่าที่ ร้อยต ารวจเอก บุญเลิศ พลแกว้
รองสารวัตร กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 2 สถาบัน
ส่งเสริมงานสอบสวน

สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ส านักงานกฎหมายและคดี 62

136 สิบต ารวจโท เบญจมาภรณ์ สังขสี์ทอง ผู้บังคับหมู่ฝุายปกครองและกจิกรรม ศูนยพ์ฒันาด้านการขา่ว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล 64

137 ว่าที่ ร้อยต ารวจโทหญงิ ปกติิยา สุนทรบุระ รองสารวัตร ฝุายอ านวยการ 2 กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการศึกษา 61

138 พนัต ารวจโท ปฏิพทัธ์ คงวัฒนานันทน์ สารวัตร
กองก ากบัการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน 
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 4

64
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139 สิบต ารวจตรี ปฏิวัติ กล้าหาญ
ผู้บังคับหมู่งานปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธร๓ ูกระดึง
 จงัหวัดเลย

ต ารวจภูธรจงัหวัดเลย ต ารวจภูธรภาค 4 63

140 สิบต ารวจโทหญงิ ปฐมรัตน์ ภาณุพนิทุ ผู้บังคับหมู่ กองวิจยั ส านักงานยทุธศาสตร์ต ารวจ 69

141 พนัต ารวจโทหญงิ ปณตสรณ์ มาบ ารุง สารวัตร ส านักงานก าลังพล 64

142 พนัต ารวจโท ประพทัธ์ แกลงกระโทก สารวัตรฝุายวิชาการและฝึกอบรม ส านักงานส่งก าลังบ ารุง ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 64

143 ร้อยต ารวจเอกหญงิ ประภัสสร ขจรภู รองสารวัตรธุรการ สถานีต ารวจภูธรโพธิก์ลาง จงัหวัดนครราชสีมา 63

144 ร้อยต ารวจเอกหญงิ ประภาพร เมืองลี รองสารวัตร ฝุายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจสันติบาล 4 61

145 พนัต ารวจเอก ประวิทย์ บุญธรรม ผู้ก ากบัสถานีต ารวจภูธรบางปู ต ารวจภูธรจงัหวัดสมุทรปราการ 64

146 สิบต ารวจโท ปรัชญ์ พชิยั ผู้บังคับหมู่งานปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรแม่แฝก จงัหวัดเชยีงใหม่ 65

147 ว่าที่ ร้อยต ารวจเอก ปรัชญา วธาณุวัทร์ รองสารวัตร กองทะเบียนประวัติอาชญากร 63

148 ว่าที่ ร้อยต ารวจเอก ปริญญา สีลานันท์
นักวิทยาศาสตร์ (สัญญาบัตร 1) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกดิ
เหตุ กองพสูิจน์หลักฐานกลาง

ส านักงานพสูิจนหลักฐานต ารวจ 81

149 สิบต ารวจตรี ปวรอนิทร์ ตาลัย ผู้บังคับหมู่(งานปูองกนัและปราบปราม) สถานีต ารวจภูธรสะเดา 68

150 พนัต ารวจตรี ปวิช อรุาสาย สารวัตรกองก ากบัการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวน ต ารวจภูธรภาค 4 64

151 ร้อยต ารวจโทหญงิ ปวีณา ฟุงูตระกลู รองสารวัตรกองก ากบัการ3 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว1
กองก ากบัการ3 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว1 กองบัญชาการ
ต ารวจท่องเที่ยว

61

152 ร้อยต ารวจตรีหญงิ ปัฐมาภรณ์ รัตนจงจติรกร นักวิทยาศาสตร์(สัญญาบัตร1)
กลุ่มงานพสูิจน์เอกลักษณ์บุคคล ส านักงานพสูิจน์หลักฐานต ารวจ
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

71

153 สิบต ารวจโท ปิยณัฐ งาเนียม ผู้บังคับหมู่ปูองกนัปราบปรามสถานีต ารวจภูธรรัตนาธิเบศร์ สถานีต ารวจภูธรรัตนาธิเบศร์ จงัหวัดนนทบุรี 63

154 สิบต ารวจโทหญงิ ปิยสิริ ศรีอ าพร ผู้บังคับหมู่ กองอตัราก าลัง ส านักงานก าลังพล 61

155 พนัต ารวจโท ปิยะพนัธุ์ วนอกุฤษฏ์ สารวัตร
กองก ากบัการ3 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว1 กองบัญชาการ
ต ารวจท่องเที่ยว

63

156 ร้อยต ารวจโทหญงิ ปิยาภรณ์ แกว้มณีโปรด รองสารวัตรสอบสวน สถานีต ารวจนครบาลบางเขน 70

157 สิบต ารวจโทหญงิ ปุณรดา เมฆะวุฒิกลุ
ผู้บังคับหมู่ฝุายยทุธศาสตร์ กองบังคับการอ านวยการ 
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง

ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 60

158 ร้อยต ารวจเอกหญงิ เปมิกา จนัทนพ
รองสารวัตร ฝุายอ านวยการ 8 กองบังคับการอ านวยการ 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน

ฝุายอ านวยการ 8 กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน

70

159 สิบต ารวจตรี พงศกร พฒันภิรมย์ ผู้บังคับหมู่ กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 11 61

160 สิบต ารวจโท พงศกร ภิญโญยาง ผู้บังคับหมู่กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที1่1 กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที1่1 63

161 สิบต ารวจตรี พงศ์พนัธ์ ราชเล็ก ผู้บังคับหมู่ปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรเมืองพทัลุง ภูธรจงัหวัดพทัลุง 62
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162 สิบต ารวจโท พงษ์พล พชันี ผู้บังคับหมู่ สถานีต ารวจภูธรพระประแดง 61

163 สิบต ารวจโท พงษ์พฒัน์ น้อยหัวหาด ผู้บังคับหมู่กองก ากบัการสืบสวนต ารวจภูธรจงัหวัดนครปฐม ต ารวจภูธรภาค 7 61

164 พนัต ารวจโท พงษ์เพชร จลุจ าเริญทรัพย์ รองผู้ก ากบัการ สถานีต ารวจภูธรชยัพฤกษ์ 64

165 สิบต ารวจตรี พงษ์ศิริ นาเหล็ก ผู้บังคับหมู่ งานปูองกนัและปราบปราม
สถานีต ารวจภธูรบา้นท่าเล่ือน ต ารวจภธูรจงัหวดัตราด ปฏบิติัราชการ 
ฝุายอ านวยการ 1 กองบงัคับการอ านวยการต ารวจภธูรภาค 2

62

166 ร้อยต ารวจโท พรชาติ ชเูทศะ รอง สารวัตร (สอบสวน)
สถานีต ารวจภธูรท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ กองบงัคับการต ารวจภธูร
จงัหวดัสมุทรปราการ กองบญัชาการต ารวจภธูรภาค 1

61

167 พนัต ารวจโทหญงิ พรรณชลิตา นิสยนัต์ พยาบาล(สบ3) กลุ่มงานวิสัญญวีิทยา โรงพยาบาลต ารวจ 61

168 ร้อยต ารวจเอกหญงิ พรรณพร ปกครอง รองสารวัตรฝุายอ านวยการต ารวจภูธรจงัหวัดเพชรบุรี ต ารวจภูธรจงัหวัดเพชรบุรี 62

169 สิบต ารวจโทหญงิ พรรณวดี พลอยพรีะ ผู้บังคับหมู่ฝุายจดัการสอบ กองการสอบ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา 71

170 ดาบต ารวจหญงิ พรรณวดี ศรพรมมาส ผู้บังคับหมู่ ส านักงานตรวจคนเขา้เมือง 61

171 สิบต ารวจโทหญงิ พรรณาราย สุมาลา
ผู้บังคับหมู่กองตรวจสอบภายใน 1 ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน

ส านักงานตรวจสอบภายใน 69

172 สิบต ารวจตรี พรรพภิักด์ิ หนูเกดิ ผู้บังคับหมู่ปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรอา่วนาง จงัหวัดกระบี่ 62

173 สิบต ารวจโทหญงิ พรศิริ อปูค า ผู้บังคับหมู่
ฝุายสนธิสัญญาและกฎหมาย กองการต่างประเทศ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ

62

174 สิบต ารวจโทหญงิ พรสุดา มูลอนิทร์
ผู้บังคับหมู่ ฝุายอ านวยการ ส านักงานเลขานุการต ารวจ
แห่งชาติ

ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ 64

175 สิบต ารวจโทหญงิ พรอมุา เพช็ร์โยธิน ผู้บังคับหมู่ฝุายอ านวยการ กองอตัราก าลัง กองอตัราก าลัง ส านักงานก าลังพล 60

176 สิบต ารวจตรี พลอยวัฒน์ ทัดภูธร ผู้บังคับหมู่ปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรหมูสี 65

177 ร้อยต ารวจโทหญงิ พชัรา ต๊ะตา รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.ภูพงิคราชนิเวศน์
กองบังคับการต ารวจภูธรจงัหวัดเชยีงใหม่ กองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค5

69

178 ร้อยต ารวจโทหญงิ พชัรี คามจงัหาร
รองสารวัตร ฝุายอ านวยการ กองบังคับการสนับสนุนทาง
เทคโนโลยี

กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี 69

179 ร้อยต ารวจเอก พชิาภพ เชยใย รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีต ารวจภูธรแม่วาง ต ารวจภูธรจงัหวัดเชยีงใหม่ 65

180 สิบต ารวจโท พเิชษฐ รบไพรี ผู้บังคับหมู่ปูองกนัและปราบปราม สถานีต ารวจภูธรเมืองเชยีงใหม่ 61

181 ว่าที่ร้อยต ารวจตรี พณิทิพย์ ทองใบ รองสารวัตร ส านักงานพสูิจน์หลักฐานต ารวจ 62

182
ว่าที่ ร้อยต ารวจเอก
หญงิ

พติะวัน สงฆส์ระน้อย
รองสารวัตร ฝุายอ านวยการ 7 กองบังคับการอ านวยการ 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 61

183 ร้อยต ารวจเอก พทิยา ธนาวุฒิ รองสารวัตร งานสายตรวจ1 กองก ากบัการสายตรวจ 62

184 สิบต ารวจตรี พทิักษ์สันติ กติิยศ
ผบ.หมู่ กองก ากบัการปฏิบัติการพเิศษ กองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 6

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 6 61
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185 จา่สิบต ารวจหญงิ พมิพน์รี ล้ิมศรีนาค
ผู้บังคับหมู่ ฝุายตรวจลงตรา ด่านตรวจคนเขา้เมืองท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ

กองบังคับการตรวจคนเขา้เมือง 2 65

186 สิบต ารวจโทหญงิ พมิพร์ดา ทองนพรัตน์ ผู้บังคับหมู่ ฝุายต ารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 3 กองการต่างประเทศ 66

187 สิบต ารวจเอกหญงิ พมิล แสงเพญ็ออ่น ผู้บังคับหมู่ ฝุายวิเทศสัมพนัธ์ ศูนยบ์ริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 60

188 สิบต ารวจโท พรีพฒัน์ สีดอน ผู้บังคับหมู่ ฝุายความร่วมมือและกจิการระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ 72

189 สิบต ารวจโทหญงิ เพยีงนภา วรสาร ผู้บังคับหมู่ กองคดีอาญา ส านักงานกฏหมายและคดี 65

190 ร้อยต ารวจเอก ภวดล กลุตังวัฒนา รองสารวัตร สถานีต ารวจภูธรโพนพสัิย จงัหวัดหนองคาย 67

191 สิบต ารวจตรี ภัทราวุธ พานิช ผู้บังคับหมู่งานปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรสิเกา จงัหวัดตรัง 68

192 สิบต ารวจตรี ภาสวิชญ์ อยู่ปรางค์ ผู้บังคับหมู่กองร้อยที่ 3 กองก ากบัการควบคุมฝูงชน 1
กองก ากบัการควบคุมฝูงชนที่ 1 กองบังคับการอารักขาและ
ควบคุมฝูงชน

66

193 พนัต ารวจตรี ภุชงค์ สุขเจริญ สารวัตร กองบัญชาการต ารวจนครบาล 75

194 สิบต ารวจโทหญงิ ภุริษา จงประสานเกยีรติ ผู้บังคับหมู่ฝุายประวัติบุคคล กองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล 62

195 สิบต ารวจโท ภูมิภัทร รอบคอบ ผู้บังคับหมู่ ฝุายการเงิน 2 กง. กองการเงิน ส านักงบประมาณและการเงิน 63

196 สิบต ารวจ โท ภูวเดช ชา้งเผือก 
ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานตรวจสถานที่เกดิเหตุ กองพสูิจน์ 
หลักฐานกลาง

ส านักงานพสูิจน์ หลักฐานต ารวจ 67

197 พนัต ารวจโทหญงิ มนชนก จ ารูญโรจน์ รองผู้ก ากบัการ
กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระท าความผิดทาง
เทคโนโลย ีกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

82

198 ดาบต ารวจ มนตรี กลุเกล้ียง
ผู้บงัคับหมู่ กองก ากับการ 2 กองบงัคับการต ารวจปราบปรามยา
เสพติด 2 กองบญัชาการ ต ารวจปราบปรามยาเสพติด

กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 65

199 สิบต ารวจโทหญงิ มุกชฎา พธุวันดี ผู้บังคับหมู่ฝุายอ านวยการกองบังคับการต ารวจสันติบาล1 กองบัญชาการต ารวจสันติบาล 69

200 ร้อยต ารวจโท มุนินทร ถริมนตรี รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีต ารวจภูธรบาเจาะ 64

201 ร้อยต ารวจเอก เมธี ธีระสวัสด์ิ รองสารวัตร (สอบสวน) สน.ประชาชื่น สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น กองบังคับการต ารวจนครบาล 2 66

202 ร้อยต ารวจเอก ยดาพร มงคลเกตุ อาจารย ์(สบ1) ศูนยฝึ์กอบรม กองบัญชาการต ารวจนครบาล ศูนยฝึ์กอบรม กองบัญชาการต ารวจนครบาล 62

203 ว่าที่ ร้อยต ารวจเอก ยศธร เศรษฐพธู์ รองสารวัตร กลุ่มงานที่ปรึกษา กองคดีปกครองและคดีแพง่ กองคดีปกครองและคดีแพง่ ส านักงานกฎหมายและคดี 61

204 ว่าที่ร้อยต ารวจตรี ยศวัฒน์ เผาะชว่ย วิศวกรอากาศยาน (สบ1) กองบินต ารวจ 89

205 สิบต ารวจโท ระพพีร สมฤทธิ์ ผู้บังคับหมู่ฝุายประวัติบุคคล กองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล 64

206 สิบต ารวจตรี รัฐนันท์ วรรณประภา
ผู้บังคับหมู่ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาบนสถานี งาน
ปูองกนัปราบปราม

สถานีต ารวจภูธรผ่ึงแดด จงัหวัดมุกดาหาร 64

207 พนัต ารวจโทหญงิ รัฐนันท์ โสภโณดร
อาจารย ์(สบ3) กลุ่มงานอาจารย ์ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธร
ภาค 5

ต ารวจภูธรภาค 5 64
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208 ว่าที่ร้อยต ารวจโท รัฐพล ธัญชวนิช
รองสารวัตรสอบสวน สถานีต ารวจภูธรสบเมย จงัหวัด
แม่ฮ่องสอน

สถานีต ารวจภูธรสบเมย 65

209 ร้อยต ารวจโทหญงิ รัตนาพร บุญหรรษา รองสารวัตร(สอบสวน)
สถานีต ารวจภูธรประตูน้ าจฬุาลงกรณ์ กองบังคับการภูธรจงัหวัด
ปทุมธานี กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค1

65

210 สิบต ารวจตรี ราชาธน ศรีพนัธุ์ ผู้บังคับหมู่ปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรปางมะผ้า ภูธรจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 62

211 สิบต ารวจโท ฤทธิไกร ทองอยู่ ผู้บังคับหมู่กองร้อยที่ 1กองก ากบัอารักขา  1(ธุรการ)  กองก ากบัการอารักขาและควบคุมฝูงชน 64

212 สิบต ารวจโทหญงิ ลภัสรดา พรเลิศ
ผู้บังคับหมู่ ฝุายอ านวยการ ส านักงานเลขานุการต ารวจ
แห่งชาติ

ฝุายอ านวยการ ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ 68

213 สิบต ารวจเอกหญงิ วนารัตน์ พจิารณ์ ผู้บังคับหมู่ ฝุายอ านวยการ ต ารวจภูธรจงัหวัดเชยีงราย ต ารวจภูธรจงัหวัดเชยีงราย 63

214 สิบต ารวจโทหญงิ วรรณภัสสรณ์ ม่วงเจริญ ผู้บังคับหมู่ฝุายอ านวยการ1 กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 63

215 สิบต ารวจโทหญงิ วรรษมน ล้อมเมือง ผู้บังคับหมู่ กองก ากบัการ1 กองบังคับการต ารวจสันติบาล2 กองบัญชาการต ารวจสันติบาล 74

216 สิบต ารวจโทหญงิ วรัณณิศา ณ โมรา ผู้บังคับหมู่ฝุายงบประมาณ 5 กองงบประมาณ ส านักงานงบประมาณและการเงิน 62

217 ร้อยต ารวจโทหญงิ วริศรา สีน้ าเงิน รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีต ารวจนครบาลพระราชวัง กองบังคับการต ารวจนครบาล 6  กองบัญชาการต ารวจนครบาล 70

218 สิบต ารวจโท วัชรพล ขนัทอง ผู้บังคับหมู่ ฝุายเฝูาฟงั วิเคราะห์ ติดตาม และรายงาน กองสารนิเทศ 62

219 พนัต ารวจโท วัชรวิชญ์ นิธิวรรัชย์ รองผู้ก ากบัการสืบสวนสถานีต ารวจภูธรมวกเหล็ก สถานีต ารวจภูธรมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี 60

220 สิบต ารวจโท วัฒนชยั มาตวังแสง ผู้บังคับหมู่ปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ 64

221 สิบต ารวจโท วิจติ ว่องพรรณงาม ผู่บังคับหมู่ปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรอยัเยอร์เวง 60

222 ร้อยต ารวจเอก วิชชตุา กระจา่งคันถมาตร์ รองสารวัตรฝุายอ านวยการ ต ารวจภูธรจงัหวัดหนองบัวล าภู ต ารวจภูธรจงัหวัดหนองบัวล าภู 63

223 ร้อยต ารวจเอก วิชญะศักด์ิ กระแสธีป ผู้บังคับหมวด ฝุายปกครอง 2 กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 67

224 พนัต ารวจโท วิทวัส บูรณะ รองผู้ก ากบั
กองก ากบัการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการต ารวจนคร
บาล

78

225 สิบต ารวจตรี วิมลสิริ จนัธิมา ผู้บังคับหมู่ กองบัญชาการศึกษา 62

226 สิบต ารวจโทหญงิ ศดานันท์ โหง่นค า ผู้บังคับหมู่ ฝุายอ านวยการ ศูนยฝึ์กต ารวจ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 61

227 ร้อยต ารวจเอกหญงิ ศรสิรัศฐ์ิ นิยมรส รองสารวัตร(สอบสวน) สน.พหลโยธิน สถานีต ารวจนครบาลพหลโยธิน 67

228 ร้อยต ารวจเอก ศรุต ท าเลดี รองสารวัตร (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ต ารวจภูธรจงัหวัดมุกดาหาร ต ารวจภูธรภาค 4 63

229 สิบต ารวจเอกหญงิ ศศิธร เตชะวิเศษ
ผู้บังคับหมู่ ฝุายอ านวยการ 3 กองบังคับการอ านวยการ 
กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว 60

230 สิบต ารวจตรี ศักรินทร์ จนัทร์เขยีว ผู้บังคับหมู่ สถานีต ารวจภูธรไผ่โทน จงัหวัด แพร่ 61
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231 สิบต ารวจโท ศิขรินทร์ บุญญประภา ผู้บังคับหมู่ฝุายเทคโนโลยสีารสนเทศ บก.อก.บช.ส กองบัญชาการต ารวจสันติบาล 61

232 สิบต ารวจตรี ศิรวุฒิ มานิพพาน ผู้บังคับหมู่ สถานีต ารวจภูธรเมืองชลบุรี 63

233 สิบต ารวจโทหญงิ ศิริลักษณ์ อิ่มหาญ
ผู้บังคับหมู่ ฝุายงบประมาณและการเงิน กองบังคับการ
อ านวยการ ส านักงานพสูิจน์หลักฐานต ารวจ

ส านักงานพสูิจน์หลักฐานต ารวจ 60

234 พนัต ารวจโท ศิลา ตันตระกลู
สารวัตรสถานีต ารวจทางหลวง 2 กองก ากบัการ 3 กอง
บังคับการต ารวจทางหลวง

กองบังคับการต ารวจทางหลวง 70

235 สิบต ารวจตรี ศิลา บัวขาว
ผู้บังคับหมู่กองร้อยที่ 1 กองก ากบัการอารักขา 1 กอง
บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

กองร้อยที่ 1 กองก ากบัการอารักขา 1 กองบังคับการอารักขา
และควบคุมฝูงชน

67

236 พนัต ารวจโท ศิวะวงศ์ สัจจบริรักษ์
สารวัตรสถานีต ารวจน้ า 5 กองก ากบัการ 10 กองบังคับการ
ต ารวจน้ า

สถานีต ารวจน้ า 5 กองก ากบัการ 10 กองบังคับการต ารวจน้ า 62

237 สิบต ารวจตรี ศิษฐพงษ์ ชั้นไพบูลย์ ผู้บังคับหมู่ อารักขาและควบคุมฝูงชน 72

238 พนัต ารวจตรี ศุภชยั พลูแกว้ สารวัตรปูองกนัปราบปราม  สถานีต ารวจภูธรหางดง จงัหวัดเชยีงใหม่ 61

239 สิบต ารวจตรี เศรษฐพงศ์ โตเขยีว ผู้บังคับหมู่ กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 60

240 พนัต ารวจโท เศรษฐหาญ เศรษฐภากรณ์
สารวัตรอ านวยการกองก ากบัการศูนยร์วมขา่ว กองบังคับ
การสายตรวจและปฏิบัติการพเิศษ

กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพเิศษ กองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล

65

241 สิบต ารวจโท สกลวรรธน์ ขวัญพรม
ผู้บังคับหมู่ สถานีต ารวจท่องเที่ยว ๕ กองก ากบัการ ๒ กอง
บังคับการต ารวจท่องเที่ยว ๓

กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว 61

242 สิบต ารวจโท สดายุ ม่วงทอง
ผู้บังคับหมู่ฝุายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1 ส านัก
การศึกษาและประกนัคุณภาพ

กองบัญชาการศึกษา 64

243 สิบต ารวจโท สดุดี เดชขนุทด ผู้บังคับหมู่
ฝุายอ านวยการ 2 กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน

69

244 ร้อยต ารวจตรี สถาพร เทศบรรทัด รองสารวัตร กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว 63

245 ดาบต ารวจ สมพงษ์ กดุสงค์ ผู้บังคับหมู่  กก.1 บก.ทท.1 กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว 64

246 ร้อยต ารวจเอก สมาจารย์ กษณะ รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีต ารวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน สถานีต ารวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน 77

247 สิบต ารวจโท สรนันท์ โชติจริาภิรมย์ ผู้บังคับหมู่งานปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรภูพงิคราชนิเวศน์ 65

248 สิบต ารวจโทหญงิ สวรรยา พานองักาบ ผู้บังคับหมู่ ฝุายประเมินบุคคล กองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล 60

249 สิบต ารวจตรี สักการียา บิลเด็น ผู้บังคับหมู่งานปูองกนัปราบปรามสถานีต ารวจภูธรบ้านโสร่ง ต ารวจภูธรภาค9 62

250 สิบต ารวจตรี สันติราษฎร์ พละเดช ผู้บังคับหมู่ สถานีต ารวจภูธรเมืองเลย 64

251 พนัต ารวจเอก สัมพนัธ์ เหลืองสัจจกลุ ผู้ก ากบัการ 1 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 2 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 2 65

252 ร้อยต ารวจเอกหญงิ สายพนิ หล าโต
รองสารวัตรฝุายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 กองทะเบียน
ประวัติอาชญากร

ฝุายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 กองทะเบียนประวัติอาชญากร 
ส านักงานพสูิจน์หลักฐาน

64

253 สิบต ารวจตรี สาริน พรหมเสนา ผู้บังคับหมู่งานปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรบ้านโคก 63
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254 ดาบต ารวจ สิทธิศักด์ิ จนัราช ผู้บังคับหมู่ กองก ากบัการ1 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว1 กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว 64

255 สิบต ารวจตรี สิรภพ แสงดี ผู้บังคับหมู่งานปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรสิเกา 60

256 สิบต ารวจโทหญงิ สิริกญัญา ธงทันที ผู้บังคับหมู่ ฝุายยทุธศาสตร์และแผนงบประมาณภาพรวม กองงบประมาณ ส านักงบประมาณและการเงิน 64

257 สิบต ารวจโทหญงิ สิริขวัญ แปูนพว่ง ผู้บังคับหมู่กองก ากบัการสืบสวนต ารวจภูธรจงัหวัดขอนแกน่ ต ารวจภูธรจงัหวัดขอนแกน่ 65

258 ร้อยต ารวจเอกหญงิ สิริธร พุม่มรดก สารวัตร(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) ส านักงานก าลังพล 63

259 สิบต ารวจโทหญงิ สิริธาร กฤติยะโชติ ผู้บังคับหมู่
ฝุายบริหารงานบุคคล กองบังคับการอ านวยการ โรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ

76

260 สิบต ารวจโทหญงิ สิรินันท์ สุตาโย ผู้บังคับหมู่ ฝุายประวัติบุคคล กองทะเบียนพล 63

261 ร้อยต ารวจโทหญงิ สุขมุาล ศรียะวงษ์ รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีต ารวจนครบาลมีนบุรี 60

262
ว่าที่ร้อยต ารวจเอก 
หญงิ

สุชรีา สายสังข์ รองสารวัตร กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว 67

263 สิบต ารวจโทหญงิ สุดาทิพย์ วณิกสัมบัน ผู้บังคับหมู่ฝุายบริการการประชมุและพธิีการ ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ 68

264 ร้อยต ารวจเอก สุทธิโชติ สมควรดี รองสารวัตรฝุายอ านวยการ ต ารวจภูธรจงัหวัดมุกดาหาร ต ารวจภูธรจงัหวัดมุกดาหาร ต ารวจภูธร ภาค4 66

265 ร้อยต ารวจโท สุทธิเดช เหลืองทองค า รองสารวัตร ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 67

266 พนัต ารวจเอก สุทธิพงษ์ พทุธิพงษ์ ผู้ก ากบัการ กองก ากบัการศูนยร์วมขา่ว 63

267 สิบต ารวจโทหญงิ สุธาสินี เปราะสะเกษ ผู้บังคับหมู่ ฝุายการฌาปนกจิสงเคราะห์ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล 66

268 ร้อยต ารวจโทหญงิ สุพชิฌาย์ ไขแ่กว้ รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีต ารวจนครบาลบางนา กองบัญชาการต ารวจนครบาล 60

269 ร้อยต ารวจโท สุรภัทร์ รัตนตรัยวงศ์
รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีต ารวจภูธรประตูน้ า
จฬุาลงกรณ์

ต ารวจภูธรจงัหวัดปทุมธานี 60

270 สิบต ารวจโท สุวพนัธ์ อตุส่าห์ ผู้บังคับหมู่งานปูองกนัปราบปราม
สถานีต ารวจภูธรภูพงิคราชนิเวศน์ กองบังคับการต ารวจภูธร
จงัหวัดเชยีงใหม่ กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 5

63

271 พนัต ารวจตรี เสฎฐวุฒิ ประจวบสุข สารวัตร
ฝุายอ านวยการ 1 กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน

75

272 พนัต ารวจโท อชรพรรณ ไม้จตุัรัส พยาบาล(สบ2)กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ 61

273 ดาบต ารวจ อดิศักด์ิ ปูองนาลา ผู้บังคับหมู่ กองก ากบัการ1 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว1 กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว 68

274 ร้อยต ารวจเอก อธินาถ อนิทรบัวศรี
รองสารวัตรฝุายวิชาการและฝึกอบรม ส านักงานส่งก าลัง
บ ารุง

ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 64

275 จา่สิบต ารวจ อธิพงศ์ พรหมอนิทร์ ผู้บังคับหมู่ กองก ากบัการ 3 กองบังคับการท่องเที่ยว 1 67

276 พนัต ารวจโท อธิพชัร์ ยิ่งศิริธนนนท์ ผู้บังคับกองร้อย(สัญญาบัตร2) กองร้อยที4่ กองก ากบัการอารักขา1 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน 63
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277 ร้อยต ารวจโท อนวัช เสริมชพี
รองสารวัตร กลุ่มงานพฒันาเทคโนโลยแีละบริหารความถี่ 
กองต ารวจส่ือสาร

กองต ารวจส่ือสาร ส านักงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 62

278 พนัต ารวจโท อนันท์ วงศ์ค า สารวัตร กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 4 64

279 พนัต ารวจโท อนุชติ ลายลักษณ์ รองผู้ก ากบัการ 2 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 1 กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว 64

280 ร้อยต ารวจเอก อนุพงศ์ มณีขติัย์ รองสารวัตร กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที3่3 64

281 สิบต ารวจตรี อนุภัทร พานิชยศุ์ภมงคล ผู้บังคับหมู่ปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรบางโทรัด ต ารวจภูธรจงัหวัดสมุทรสาคร 64

282 ร้อยต ารวจโท อนุศิษฎ์ อนันตะ รองสารวัตร สถานีต ารวจภูธรศรีสาคร 63

283 พนัต ารวจตรี อภิชาติ เกื้อสุข สารวัตรปูองกนัปราบปราม สภ.เมืองสระแกว้ 78

284 พนัต ารวจโท อภิชาติ อภิชานนท์ รองผู้ก ากบัการ กองบังคับการต ารวจรถไฟ 67

285 ดาบต ารวจ อภิสิทธิ์ เยน็ประโคน ผู้บังคับหมู่
งานตรวจพสูิจน์มลภาวะ กองก ากบัการ 5 กองบังคับการต ารวจ
จราจร กองบัญชาการต ารวจนครบาล

62

286 สิบต ารวจโท อรรถพล ยงัน้อย ผู้บังคับหมู่ งานปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรบางปะกง 60

287 สิบต ารวจตรีหญงิ อรุณรัตน์ เฟือ่งทรัพย์ ผู้บังคับหมู่ ฝุายอ านวยการ กองบินต ารวจ กองบินต ารวจ 64

288 สิบต ารวจโทหญงิ อรุณรัศมี นาผลดี ผู้บังคับหมู่ กองคดีอาญา ส านักงานกฎหมายและคดี 63

289 ร้อยต ารวจเอกหญงิ อลิสมา หวังเจริญ ผู้บังคับหมวดฝุายปกครอง1 กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 60

290 ร้อยต ารวจโท อคัรเดช สีเหมือน รองสารวัตรปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรสาขลา 63

291 สิบต ารวจโท อคัรพล มณีราชกจิ ผู้บังคับหมู่ต ารวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวัดอทุัยธานี
กองบังคับการต ารวจตรวจคนเขา้เมือง 5 ส านักงานต ารวจตรวจ
คนเขา้เมือง

63

292 สิบต ารวจเอกหญงิ อจัฉรา เรืองศรี ผู้บังคับหมู่ ส านักงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 60

293 สิบต ารวจโทหญงิ อจัฉรา วงศ์แสง ผู้บังคับหมู่ ฝุายอ านวยการ กองทะเบียนพล กองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล 62

294 สิบต ารวจโทหญงิ อจัฉริยา ดิษพงษา ผู้บังคับหมู่ กองอทุธรณ์ ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ 72

295 สิบต ารวจตรีหญงิ อญัชลี ปฐมนันทกลุ ผู้บังคับหมู่ ฝุายต ารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 3 กองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 65

296 ว่าที่ร้อยต ารวจโทหญงิ อญัญาดา จรินันท์วัฒนา รองสารวัตรฝุายวิเคราะห์ต าแหน่ง 2 กองอตัราก าลัง กองอตัราก าลัง ส านักงานก าลังพล 74

297 ร้อยต ารวจโท อศัรี นาวงค์ รองสารวัตร ต ารวจภูธรจงัหวัดภูเกต็ 61

298 นายดาบต ารวจ อศัวิน วงษ์ที ผู้บังคับหมู่งานปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรหนองแค 64

299 สิบต ารวจโทหญงิ อาทิฏิยา พสิิษฐ์ภาคินกญุช์ ผู้บังคับหมู่ฝุายตรวจสอบส านวนคดีอทุธรณ์
ส่วนตรวจสอบส านวนคดีอทุธรณ์และฎีกา ส านักงานกฎหมาย
และคดี

65



ล าดบั ยศ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก

ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบบัลงวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2561

บญัชีรายชื่อข้าราชการต ารวจที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2561 

(เรียงตามตวัอักษร)

300 สิบต ารวจเอกหญงิ อาทิตาพร ตุรงค์เรือง
ผู้บังคับหมู่กองก ากบัการควบคุมธุรกจิน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก ์กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว

กองก ากบัการควบคุมธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์
กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว

62

301 สิบต ารวจตรี อานนท์ รุ่งสว่าง ผู้บังคับหมู่ปูองกนัและปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลท่าเรือ 63

302 พนัต ารวจเอก อาสาฬห์ ถมยา ผู้ก ากบัการ ฝุายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.10 ส านักงานจเรต ารวจ 67

303 สิบต ารวจโทหญงิ อนิทิรา องัวิทยาธร ผู้บังคับหมู่ ฝุายอ านวยการ กองคดีปกครองและคดีแพง่ 63

304 พนัต ารวจตรี อกุฤษฎ์ ฤทธิรงค์ สารวัตร กองตรวจราชการ 10 ส านักงานจเรต ารวจ 67

305 ร้อยต ารวจโท อกุฤษฏ์ ต่วนสูง รองสารวัตรสืบสวน สถานีต ารวจภูธรวัดสิงห์  จงัหวัดชยันาท  ต ารวจภูธรภาค 1 69

306 จา่สิบต ารวจ เอกภพ ณ ระนอง ผู้บังคับหมู่
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกลาง ส านักงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร

64

307 สิบต ารวจตรี เอกวัฒน์ ศรีปาน ผู้บังคับหมู่งานปูองกนัปราบปราม สถานีต ารวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 61

ตรวจแลวถูกตอง

(รองศาสตราจารย ดร. ระพิณ ทรัพยเอนก)

รองผูอํานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประธานคณะกรรมการดาํเนินงานการจัดสอบ




