
ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

1 สิบต ำรวจโท กณวรรธน์ สอนเมือง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ. บช.น. 59

2 สิบต ำรวจโทหญิง กนกกร บุญวรรณ ผบ.หมู่(ป.) ภ.3 ขำดสอบ

3 ดำบต ำรวจหญิง กนกชล เดชธนำวงค์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.2 บช.ทท. ขำดสอบ

4 ร้อยต ำรวจเอกหญิง กนกธร สุวรรณมณี รอง สว.กก.2 บก.ป. บช.ก. 58

5 สิบต ำรวจโทหญิง กนกพร หอมทรัพย์สิน ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 54

6 สิบต ำรวจโทหญิง กนกพร ขันจันแสง ผบ.หมู่ ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 56

7 จ่ำสิบต ำรวจหญิง กนกพรรณ ทองสอดแสง
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ 2 กก.
1 บก.จร.

บช.น. ขำดสอบ

8 สิบต ำรวจโท กนกพล แจ้งเพชร ผบ.หมู่ ป.ฯ ภ.8 ขำดสอบ

9 ร้อยต ำรวจเอกหญิง กนกภรณ์ อยู่กรุง
รอง สว.ตม.จว.
ประจวบคีรีขันธ์

สตม. 37

10 ร้อยต ำรวจโทหญิง กนกวรรณ มงคลสรรพ์
รองสว. ฝ่ำยธุรกำรและก ำลัง
พล บก.อก.บช.ส.

บช.ส. 61

11 สิบต ำรวจโทหญิง กนกวรรณ รุ่งสุวรรณ์ ผบ.หมู่ ฝอ.สบส. กมค. 61

12 จ่ำสิบต ำรวจหญิง กมลชนก บุญอินเขียว
ผบ.หมู่ ผู้ช่วยพนักงำน
สอบสวน สน.มีนบุรี

บช.น. 38

13 สิบต ำรวจโทหญิง กมลชนก ใจโทน ผบ.หมู่ ฝทว. 4 ทว. สพฐ.ตร. 56

14 จ่ำสิบต ำรวจหญิง กมลทิพย์ บุญกำวิน ผบ.หมู่ ฝอ.ศทส.ตม. สตม. 59

15 ร้อยต ำรวจตรีหญิง กมลพร มุทธสินธ์ุ นวท.(สบ1) ฝพน.สฝจ. สพฐ.ตร. 62

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

16 จ่ำสิบต ำรวจหญิง กมลพร นำดี
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.
ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ.

บช.น. 53

17 สิบต ำรวจตรี กมลพันธ์ุ ธัญญำวุฒิ
ผบ.หมู่กองร้อยท่ี2 กก.
อำรักขำ1

บช.น. 64

18 สิบต ำรวจโทหญิง กมลรัตน์ ศรนำรำ ผบ.หมู่ ฝทว.1 ทว. สพฐ.ตร. 54

19 สิบต ำรวจตรีหญิง กมลลักษณ์ บุญพ่วง ผบ.หมู่ บช.ตชด. 60

20 สิบต ำรวจโท กรกฎ วัลลำ
ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.
ทท.1

บช.ทท. ขำดสอบ

21 สิบต ำรวจโท กรกฏ เจียรสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป).สน.ลุมพินี บช.น. 47

22 ร้อยต ำรวจโท กรกต เทศทอง รอง สว.กก.ตชด.13 บช.ตชด. 62

23 ร้อยต ำรวจเอก กรกฤต ภูติยำ
รอง สวป.สภ.คูคต ภ.จว.
ปทุมธำนี

ภ.1 43

24 สิบต ำรวจโท กรกฤษ อุทิศวัฒนะ
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.3 บก.
ทท.3

บช.ทท. 51

25 สิบต ำรวจโท กรณ์ รัตนจันทร์ ผบ.หมู่.ป. ภ.1 61

26 สิบต ำรวจโท กรณ์เทพ งำมภูพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง บช.น. 72

27 จ่ำสิบต ำรวจหญิง กรณิศ รุมภักดี ผบ.หมู่ บก.น.9 บช.น. 17

28 จ่ำสิบต ำรวจหญิง กรปภำ หลักสิม ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สกส.บช.ปส. บช.ปส. 24

29 สิบต ำรวจตรี กรพรหม ยอดศรีเมือง ผบ.หมู่.ป. ภ.5 43

30 จ่ำสิบต ำรวจหญิง กรภัทร นำมรักษ์กิตติ
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.
ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ.

บช.น. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

31 ร้อยต ำรวจเอกหญิง กรรณิกำร์ เหมยม รองสำรวัตร ภ.7 41

32 สิบต ำรวจโท กรวรรธ วงศ์ทิพย์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี ภ.1 42

33 จ่ำสิบต ำรวจหญิง กรองกำญจน์ พุณรัตน์
ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.1 บก.
ทท.1

บช.ทท. 67

34 สิบต ำรวจโท กรีฑำ เทพศร ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.8 ขำดสอบ

35 ร้อยต ำรวจเอกหญิง กรุณำ จันจันทึก รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 46

36 พันต ำรวจโท กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี รอง ผกก.สส.บก.น.1 บช.น. 67

37 ดำบต ำรวจ กฤชรัตน์ ปล้ืมคิด
ผบ หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.
ทท.1

บช.ทท. 44

38 สิบต ำรวจตรี กฤดิธฤต อินพยม ผบ.หมู่ ฝ่ำยดนตรี สก. สกพ. 58

39 จ่ำสิบต ำรวจหญิง กฤตชญำ กล่อมจิต ผบ.หมู่ ฝอ.2 ภ.6 47

40 สิบต ำรวจโท กฤตธน บุญผ่องศรี
ผบ.หมู่ ส.ทท.5 กก.1 บก.
ทท.2

บช.ทท. 54

41 ร้อยต ำรวจโท กฤตพร เย็นเปรม ผช.นว.(สบ.1) ผบช.ภ.8 ภ.8 49

42 สิบต ำรวจโท กฤตพล แสงวิเชียรชัย ผบ หมู่ ป สน.บำงรัก บช.น. ขำดสอบ

43 สิบต ำรวจโท กฤตภำส ชงดี
ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมือง
สมุทรปรำกำร

ภ.1 62

44 สิบต ำรวจโท กฤตภำส สกุลโชติ ผบ.หมู่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ำรวจ บช.ศ. 38

45 ร้อยต ำรวจเอก กฤตเมธ รุ่งสว่ำง รอง สวป.สน.โคกครำม บช.น. 49



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

46 สิบต ำรวจโทหญิง กฤตยำ ช้ำงอยู่ ผบ.หมู่ บก.อก. บช.ศ. 65

47 สิบต ำรวจตรี กฤตวัฒน์ จิตรีสรรพ ผบ.หมู่(ป)สภ.มะขำม ภ.2 ขำดสอบ

48 สิบต ำรวจตรี กฤติเดช หอละเอียด ผบ.หมู่.ป.สน.คลองตัน บช.น. 56

49 สิบต ำรวจตรี กฤติเดช ค ำละมูล ผบ.หมู่ฯ ปรก.บก.อก.ภ.๓ ภ.3 57

50 ดำบต ำรวจ กฤติเดช อนันสลุง
ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.2 บก.
ทท.1

บช.ทท. 38

51 สิบต ำรวจโท กฤติน อักคังนำรำช
ผบ.หมู่(ป)สภ.โนนสะอำด จ.
อุดรธำนี

ภ.4 66

52 ดำบต ำรวจ กฤศชญศักด์ิ บัวเก่ำพิสิฐกร ผบ.หมู่ ส.ทท.5กก.1บก.ทท.2 บช.ทท. 48

53 สิบต ำรวจโทหญิง กฤศณำภรณ์ จุลบุษรำ ผู้บังคับหมู่ กมค. 57

54 ร้อยต ำรวจเอก กฤศรำ ด้วงทองอยู่ รอง สว.ฝบศ.ศฝร. ภ.9 55

55 สิบต ำรวจตรี กฤษฎำ สุวรพันธ์
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี2 กอง
ก ำกับกำรควบคุมฝูงชน1

บช.น. 47

56 จ่ำสิบต ำรวจ กฤษฎำ สังขฤกษ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ค้อวัง จว.
ยโสธร

ภ.3 ขำดสอบ

57 สิบต ำรวจตรี กฤษฎำ วงศ์พญำ ผบ.หมู่จรำจร สน.บุคคโล บช.น. 45

58 สิบต ำรวจโท กฤษฎำ สงวนสุข ผบ.หมู่ ป. สภ.หนองปลิง ภ.6 ขำดสอบ

59 ดำบต ำรวจ กฤษฎำ ทองสุข ผบ.หมู่(ป.)สภ.บำงสะพำน ภ.7 ขำดสอบ

60 สิบต ำรวจโท กฤษฎำกำร อำสำภักด์ิ ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติกำรพิเศษท่ี 2 กก.
ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย บก.สปพ. บช.น. 52



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

61 ร้อยต ำรวจโทหญิง กฤษฎ์ิณิชำ นิลวดี รอง สว.ธร. สน.บวรมงคล บช.น. 54

62 ร้อยต ำรวจเอก กฤษฏ์ ชินอักษร รองสว.สส.สภ.บำงปะอิน ภ.1 37

63 ดำบต ำรวจ กฤษฏ์ มีฤทธ์ิ ผู้บังคับหมู่ บช.ทท. 46

64 สิบต ำรวจตรี กฤษฏำ เล็กสง่ำ
ผบ.หมู่(ป.) สน.สมเด็จ
เจ้ำพระยำ

บช.น. ขำดสอบ

65 สิบต ำรวจตรี กฤษณ์ ชูช่วย ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.8 ขำดสอบ

66 สิบต ำรวจตรี กฤษณรักษ์ สมีพันธ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 43

67 จ่ำสิบต ำรวจ กฤษณะ พุดแก้ว ผบ.หมู่ ส.ทท.3กก.3บก.ทท.2 บช.ทท. 49

68 สิบต ำรวจตรี กฤษณะ สุบินดี ผบ.หมู่(ป.) สภ.บำงแก้ว ภ.1 ขำดสอบ

69 สิบต ำรวจตรี กฤษณะ บุญหลง ผบ.หมู่(ป) ภ.5 53

70 สิบต ำรวจโท กฤษดำ ชลปรีชำ ผบ.หมู่(ป)สน.บวรมงคล บช.น. ขำดสอบ

71 จ่ำสิบต ำรวจ กฤษดำ พิพิธกุล
ผบ.หมู่ (สส) สภ.บ้ำนแพ้ว 
จว.สมุทรสำคร

ภ.7 44

72 สิบต ำรวจโท กฤษดำ พลพิทักษ์ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.2 27

73 จ่ำสิบต ำรวจ กฤษดำ พำลีบัตร
ผบ.หมู่ ฝอ.7 บก.อก.บช.
ตชด.

บช.ตชด. 41

74 สิบต ำรวจโท กฤษดำกร จันทร์เพ็ญ ผบ.หมู่ กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 62

75 สิบต ำรวจโท กล้ำณรงค์ มำนีวงษ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้ำนบึง ภ.2 49



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

76 ร้อยต ำรวจเอกหญิง กวิสรำ เจริญพรวรนำม
รอง สว.กลุ่มงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ศทส.ตม.

สตม. ขำดสอบ

77 สิบต ำรวจโท กษิด์ิเดช ศรีอุดร ผบ.หมู่(ป.) สภ.สำวชะโงก ภ.2 35

78 สิบต ำรวจตรี กษิดิศ พรหมแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หัวทะเล ภ.3 62

79 ดำบต ำรวจ ก้อง เรืองนุช ผบ.หมู่ บช.ปส. ขำดสอบ

80 สิบต ำรวจตรี ก้องพสิษฐ์ ชวนรัมย์
ผบ.หมู่งำน 1 กองก ำกับ 6 
บก.จร.

บช.น. 27

81 ร้อยต ำรวจตรี ก้องยุทธ หนูเหมือน รองสำรวัตร บช.ทท. 49

82 สิบต ำรวจโท กอบกิตต์ิ สุขวุฒิยำ ผบ.หมู่ กลุ่มงำนนิติกรฯ วน. วน. 61

83 จ่ำสิบต ำรวจหญิง กัญญ์ชลิดำ ส่งศรี ผบ.หมู่.ฝอ.บ.ตร. บ.ตร. 51

84 พันต ำรวจโทหญิง กัญญณัช ข ำทอง
สว.ฝ่ำยมำตรฐำนต ำแหน่ง 
อต.

สกพ. 42

85 จ่ำสิบต ำรวจหญิง กัญญณัฐณ์ แก้วจุลกำญจน์
ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.
ทท.1

บช.ทท. 41

86 สิบต ำรวจเอกหญิง กัญญำ ศรีสะอำด
ผบ.หมู่ ฝ่ำยธุรกำรและก ำลัง
พล บก.อก.บช.ปส.

บช.ปส. ขำดสอบ

87 สิบต ำรวจเอกหญิง กัญญำพัชญ์ มำลำแก้ว ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ภ.5 55

88 พันต ำรวจตรีหญิง กัญญำภัค มีศรีผ่อง สว.ฝอ.ตส.1 สตส. 43

89 สิบต ำรวจเอกหญิง กัญญำภัทร คณำพันธ์ ผบ.หมู่ ฝ่ำยกำรเงิน 4 กง. สงป. 57

90 สิบต ำรวจตรี กัณฐัศ เฉลิมพิพัฒน์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.กระบุรี ภ.8 42



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

91 สิบต ำรวจเอกหญิง กัณฐิกำ เป่ียมข ำดี ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 57

92 สิบต ำรวจตรี กัณฑ์ อเนก  ปำน นิ ต ย พงศ์ 
ผบ.หมู่ (ป.)สภ.โคก เคียน  ภ.
จว.นรำธิวำส

ภ.9 ขำดสอบ

93 สิบต ำรวจโท กัณฑ์เอนก ตุ้ยศิริ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทับคล้อ ภ.6 59

94 ร้อยต ำรวจโท กันตชัย อำชำศรัย รอง สว.(สส.)กก.สส.บก.น.1 บช.น. 35

95 ร้อยต ำรวจเอกหญิง กันต์ธนัตถ์ ย่ิงสม รอง สว. บช.ทท. 50

96 พันต ำรวจโท กันตพัฒน์ เติมคิด สำรวัตร ฝทว.1 สพฐ.ตร. 60

97 สิบต ำรวจตรี กันตภณ สำยัณห์ศิริ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมือง
สมุทรสงครำม

ภ.7 43

98 สิบต ำรวจตรี กันตภณ ศรีสุวรรณ ผบ,หมู่งำนอำรักขำท่ี4 บช.น. ขำดสอบ

99 สิบต ำรวจโท กันตวิชญ์ จิใจ ผบ.หมู่.(ป.)สภ.เมืองนรำธิวำส ภ.9 40

100 สิบต ำรวจตรี กันต์อเนก ศรีเปำรยะ
ผบ.หมู่.กองร้อยท่ี 1 กก.
อำรักขำ 1 บก.อคฝ.

บช.น. 61

101 สิบต ำรวจตรีหญิง กันตำกำนดำ ทศไกร
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.
ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ.

บช.น. 50

102 จ่ำสิบต ำรวจหญิง กันยำรัตน์ บุรำณเดช ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 54

103 สิบต ำรวจโท กัมปนำท อบชัย ผบ.หมู่ บช.ทท. 46

104 สิบต ำรวจโท กัมปนำท ช่ำงปลูก ผบ.หมู่งำนอำรักขำท่ี 5 บช.น. ขำดสอบ

105 สิบต ำรวจตรี กัมปนำท จ้ิวบุญชู ผบ.หมู่.ป. ภ.8 38



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

106 ร้อยต ำรวจเอก กัมปนำท ค ำรักษ์ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.5 สพฐ.ตร. 49

107 สิบต ำรวจเอกหญิง กัลยำ ด ำแก้ว ผบ.หมู่ บก.สกส.บช.ปส. บช.ปส. 54

108 สิบต ำรวจเอกหญิง กัลยำณี พูนประเสริฐศรี ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ขส.บช.ปส. บช.ปส. 57

109 ร้อยต ำรวจเอกหญิง กำญจนำ ศิริธร
รอง สว.ธร.สน.บำงเขน 
บก.น.2

บช.น. ขำดสอบ

110 จ่ำสิบต ำรวจหญิง กำญจนำ วรรณศิริ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ทท.1 บช.ทท. ขำดสอบ

111 จ่ำสิบต ำรวจหญิง กำญจนำ ศรีลำนุรัก
ผบ.หมู่ ฝ่ำยฝึกอบรม บก.
อก.บช.ปส.

บช.ปส. 46

112 สิบต ำรวจเอกหญิง กำญทิพย์ ครองยุทธ ผบ.หมู่ ฝอ.งป. สงป. ขำดสอบ

113 ร้อยต ำรวจโทหญิง กำนดำ โตไร่ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กำญจนบุรี ภ.7 43

114 ร้อยต ำรวจเอก กำนต์ เอนกเวียง รอง สว.กก.คธม.บช.ทท. บช.ทท. 70

115 ดำบต ำรวจหญิง กำนต์ธนวีร์ อินทรพิทักษ์ ผบ.หมู่ บช.ก. 38

116 ร้อยต ำรวจเอกหญิง กำนต์นภัส เลขำนุกิจ รอง สว.ฝ่ำยกำรเงิน 4 กง. สงป. ขำดสอบ

117 สิบต ำรวจตรี กำยสิทธ์ิ ข่ำยม่ำน ผบ.หมู่(ป)สภ.กรงปินัง  ภ.9 32

118 สิบต ำรวจโท กำรัณยภำส ทองสถิตย์
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ 1 กก.
1 บก.จร.

บช.น. 42

119 สิบต ำรวจตรี กำรัณยภำส ทองปัญญำ ผบ.หมู่.สง.คตศ.รร.นรต. รร.นรต. 62

120 จ่ำสิบต ำรวจ ก ำพล ศรีชำทุม ผบ.หมู่(ป.) สภ.น้ ำพอง ภ.4 51



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

121 สิบต ำรวจโท ก ำพล จิตรอำรีย์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.อคฝ. บช.น. 54

122 จ่ำสิบต ำรวจหญิง กิจไพศำล ขุนทอง ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปส.4 บช.ปส. 51

123 สิบต ำรวจโท กิตติ ขู่ค ำรำม ผบ.หมู่.ป. ภ.5 46

124 สิบต ำรวจโท กิตติ พงษ์สุวรรณ
ผบหมู่ ฝสสน.4บก.สสน.บช.
ตชด.

บช.ตชด. 32

125 สิบต ำรวจโท กิตติกร สุนทรศิริ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. บช.ตชด. 58

126 สิบต ำรวจตรี กิตติชัย อุปนันท์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ภ.5 63

127 สิบต ำรวจโท กิตติโชติ สุ่มมำตย์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บำงแก้ว ภ.1 61

128 สิบต ำรวจโท กิตต์ิดนัย บุญเฮ้ำ ผบ.หมู่ บช.ทท. 45

129 สิบต ำรวจตรี กิตติเทพ เย็นแพง ผบ.หมู่(ผช.พงส.)สน.เตำปูน บช.น. 46

130 สิบต ำรวจโท กิตต์ิธนภูมิ พสิษฐ์ภำธรกุล ผบ.หมู่ (ป.) สน.บำงโพงพำง บช.น. ขำดสอบ

131 สิบต ำรวจโท กิตติพงศ์ บุญศิริ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 48

132 ร้อยต ำรวจเอก กิตติพงศ์ บุญคง ผบ.มว.กก.ตชด.๓๑ บช.ตชด. 51

133 สิบต ำรวจโท กิตติพงษ์ มุธุสิทธ์ิ ผบ.หมู่ บช.ตชด. 46

134 สิบต ำรวจโท กิตติพงษ์  ทรัพย์ ชิด
ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.1 บก.
ทท.1

บช.ทท. 44

135 สิบต ำรวจตรี กิตติพจน์ แสงจันทร์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.7 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

136 สิบต ำรวจโท กิตติพศ รสฉ่ ำ กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. 50

137 สิบต ำรวจตรี กิตติพันธ์ ค ำเงิน ผบ.หมู่(ป) ภ.7 ขำดสอบ

138 สิบต ำรวจโท กิตติภพ ห้วยหงษ์ทอง ผบ.หมู่ ป. สภ.เมืองนครปฐม ภ.7 43

139 จ่ำสิบต ำรวจ กิตติภัค เนตรประไพ ผบ.หมู่ ฝ่ำยอ ำนวยกำร บช.ศ. 49

140 สิบต ำรวจตรี กิตติภัทร ทนันชัย
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เฉลิมพระ
เกียรติ

ภ.5 49

141 ร้อยต ำรวจโทหญิง กิตติรัตน์ สมุทรวงศ์เจริญ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 75

142 สิบต ำรวจตรี กิตติรัตน์ เขียวย้อย ผบ.หมู่ (นปพ.) ภ.9 ขำดสอบ

143 สิบต ำรวจโท กิตติลักษณ์ ไชยสีต๊ิบ ผบ.หมู่(ป.) สน.บำงย่ีขัน บช.น. ขำดสอบ

144 ร้อยต ำรวจเอก กิตติศักด์ิ เย็งประโคน รอง สว สส สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.3 ขำดสอบ

145 สิบต ำรวจโท กิตติศักด์ิ วุฒิหำญ ผบ.หมู่ บช.ทท. 58

146 สิบต ำรวจโท กิตติศักด์ิ พูลนิล ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองนครปฐม ภ.7 67

147 สิบต ำรวจตรี กิตติศักด์ิ แก้วเป้ีย ผบ.หมู่ ภ.7 34

148 สิบต ำรวจโท กิตติศักด์ิ ศรีชัย ผบ หมู่ ป สน.บำงรัก บช.น. ขำดสอบ

149 สิบต ำรวจโท กิตติศักด์ิ ปำนม่ังค่ัง ผบ.หมู่(ป) สน.วังทองหลำง บช.น. ขำดสอบ

150 ร้อยต ำรวจโท กิตติศักด์ิ มณีวงษ์ ผู้บังคับหมวด บช.ตชด. 29



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

151 พันต ำรวจโท กิตติศักด์ิ ศรีเผือก สว.ฝสสน.1 บก.สสน. บช.ตชด. 75

152 จ่ำสิบต ำรวจ กิตติศักด์ิ สีหำนำท ผบ.หมู่(ป.)สภ.นำกลำง ภ.4 50

153 สิบต ำรวจเอก กิตติศักด์ิ อนุสรณ์บดี
ผู้บังคับหมู่ ฝ่ำยกำร
ฌำปนกิจสงเครำะห์

สกพ. 60

154 ร้อยต ำรวจโท กิติพงศ์ สุนทรวิภำต
รอง สว.(สอบสวน) สน.
ประเวศ

บช.น. 38

155 ร้อยต ำรวจเอก กิติพงษ์ ย้ิมน้อย รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง บช.น. 41

156 สิบต ำรวจเอก กิติพัจน์ แก้วค ำไสย์ ผบ.หมู่ กสส.2 สบส. กมค. ขำดสอบ

157 พันต ำรวจโท กิติศักด์ิ เกตุกะเสริม สำรวัตร ภ.1 58

158 สิบต ำรวจโทหญิง กิรณำ ปัญญำพูนตระกูล ผบ.หมู่ วส.สลก.ตร. สลก.ตร. 60

159 สิบต ำรวจตรี กีรติ แสงแก้ว
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ5 กก.1
 บก.จร

บช.น. ขำดสอบ

160 ร้อยต ำรวจโท กีรติ หนูนุ่ม รอง สว.(สอบสวน) ภ.9 47

161 จ่ำสิบต ำรวจหญิง กีรติรักษ์ เสำรำงทอย ผบ.หมู่ บช.ก. 44

162 สิบต ำรวจโทหญิง กุลญำภำ ยศถำมี ผบ.หมู่ ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 61

163 พันต ำรวจโทหญิง กุลนำถ ชนำชินรัฐ นักวิทยำศำสตร์ (สบ 3) สพฐ.ตร. ขำดสอบ

164 สิบต ำรวจตรี กุลพันธ์ ศิริทองสุข ผบ.หมู่.(ป.) สภ.สระใคร ภ.4 54

165 สิบต ำรวจเอกหญิง กุลภัส นำกสุก ผบ.หมู่ ฝอ.กง. สงป. 71



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

166 สิบต ำรวจโทหญิง กุสุมำ รสฉ่ ำ ผบ.หมู่ ฝ่ำยกำรเงิน1 สงป. 59

167 สิบต ำรวจเอกหญิง กุสุมำ จันทร์ครุฑ ผบ.หมู่ บก.อก. จต. 51

168 สิบต ำรวจโท กู้เกียรติ สังข์นำค
ผู้บังคับหมู่ กก.สส.ภ.จว.
พิจิตร

ภ.6 69

169 ร้อยต ำรวจเอก กูลรัตน์ บุญยืน รอง สวป. ฯ ภ.4 46

170 ร้อยต ำรวจเอกหญิง เกตศินี วงสำระภี รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.5 ภ.5 65

171 สิบต ำรวจเอกหญิง เกตุสิริ เกำะเกตุ ผบ.หมู่ ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 55

172 พันต ำรวจโท เกริก อนันต์ สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.2 ภ.2 57

173 สิบต ำรวจโท เกริกกฤช อุทัยชิต ผบ.หมู่ กก.๑ บก.ส.๓ บช.ส. 46

174 ร้อยต ำรวจเอก เกริกชัย สุขันทอง
รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย 
ภ.จว.ปทุมธำนี

ภ.1 33

175 สิบต ำรวจตรี เกริกพล เทพวงค์ ผบ.หมู.จร บช.น. 53

176 ร้อยต ำรวจโท เกริกพล ประกอบชำติ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สทส. สทส. 60

177 สิบต ำรวจโท เกรียงไกร สิงห์สนอง ผบ.หมู่ ป. บช.น. ขำดสอบ

178 สิบต ำรวจตรี เกรียงไกร ภูสนำม ผบ.หมู่(ป.) สน.ร่มเกล้ำ บช.น. 46

179 ร้อยต ำรวจเอก เกรียงไกร ร่มเย็น รองสวปสนบำงโพงพำง. บช.น. ขำดสอบ

180 สิบต ำรวจโท เกรียงไกร ศรีวิชัย ผบ.หมู่ .กก.ตชด.33 บช.ตชด. 59



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

181 สิบต ำรวจโท เกรียงศักด์ิ ทำนำรำช
ผบ.หมู่ ฝ่ำยสวัสดิกำร
บ้ำนพัก สก.

สกพ. ขำดสอบ

182 ดำบต ำรวจ เกรียงศักด์ิ กล่อมจิต ผบ.หมู่(ป.)สภ.พุทธมณฑล ภ.7 ขำดสอบ

183 สิบต ำรวจโทหญิง เกวลิน สืบวงศ์วิวัฒน์
ผบ.หมู่ ฝ่ำยวิชำกำรประกัน
คุณภำพ สศป.

บช.ศ. 51

184 สิบต ำรวจโทหญิง เกศริน มงคล ผบ.หมู่ฝ่ำยกำรเงิน 3 กง. สงป. 56

185 สิบต ำรวจโทหญิง เกศรินทร์ ศรีเสน่ห์พร ผบ.หมู่ ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 41

186 สิบต ำรวจโทหญิง เกศินี ประเสริฐศรี ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก บช.ตชด. 45

187 สิบต ำรวจโทหญิง เกศินี ล้ิมศิริ
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนขับเคล่ือน
ยุทธศำสตร์

สยศ.ตร 54

188 จ่ำสิบต ำรวจ เกษม ธรรมวงค์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 43

189 สิบต ำรวจโท เกษมสันต์ สัตบุษ ผบ.หมู่ ป. สภ.นครชัยศรี ภ.7 49

190 จ่ำสิบต ำรวจหญิง เกษรำ พิพันธ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.4 สตม. 60

191 สิบต ำรวจตรี เกียรติกมล ศรีแสง ผบ.หมู่(ป)สภ..อัมพวำ ภ.7 50

192 จ่ำสิบต ำรวจ เกียรติขจร พันโบ
ผบ.หมู่ ฝอ.7 บก.อก.บช.
ตชด.

บช.ตชด. 47

193 สิบต ำรวจโท เกียรติชัย ชูศรี ผบ.หมู่(ป).สภ.อัยเยอร์เวง ภ.9 48

194 สิบต ำรวจโท เกียรติธิพงศ์ มุมบ้ำนเซ่ำ ผบ.หมู่.กก.สส.ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 53

195 พันต ำรวจโท เกียรติพงษ์ ระดมสุข สวญ. สภ.ชุมพล ภ.จว.สงขลำ ภ.9 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

196 พันต ำรวจโท เกียรติพันธ์ เจริญชนิกำนต์ สว.กก.5 บก.ปอศ. บช.ก. 48

197 สิบต ำรวจโท เกียรติศักด์ิ ไสยลำ ผบ.หมู่ ป. ภ.1 25

198 สิบต ำรวจตรี เกียรติศักด์ิ ศรีสุพล ผบ.หมู่ จร. บช.น. 48

199 สิบต ำรวจตรี เกียรติศักด์ิ เทพเทียน ผบ.หมู่(ป)สภ.โพธ์ิทอง ภ.1 ขำดสอบ

200 ร้อยต ำรวจเอกหญิง แก้วใจ ช่ืนใจทับ รอง สว.บก.ตม.3 สตม. 56

201 ดำบต ำรวจ โกญจนำท นวลสนิท ผบ.งำนสำยตรวจ/อำรักขำ บช.น. 60

202 สิบต ำรวจโท โกเมศ บัวไข ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. บช.ก. 45

203 ดำบต ำรวจ โกศล บุญโสภณ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.8 36

204 ร้อยต ำรวจเอก ไกรพล ดีแก้ว
รอง สว.(สอบสวน) สน.อุดม
สุข

บช.น. 72

205 ดำบต ำรวจ ไกรภูมิ สินทบ
ผู้บังคับหมู่ป้องกันและ
ปรำบปรำม

ภ.3 57

206 ร้อยต ำรวจเอก ไกรยง ค ำรินทร์ รอง สว.สส.สภ.มำบตำพุด ภ.2 ขำดสอบ

207 สิบต ำรวจโท ไกรฤกษ์ พ่ึงภู่ ผบ.หมู่ บช.ก. ขำดสอบ

208 พันต ำรวจโท ไกรลำศ ใจสำมำรถ สำรวัตร บช.ก. 63

209 สิบต ำรวจตรี ไกรวิชญ์ ทรงบัณฑิตย์
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี3 กก.
อำรักขำ1 บก.อคฝ.

บช.น. ขำดสอบ

210 สิบต ำรวจโท ไกรศร เพ็งนำม ผบ.หมู่ บช.ทท. 49



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

211 สิบต ำรวจโท ไกรสร ไชยดวง ผบ.หมู่(สส)สน.จรเข้น้อย บช.น. 45

212 ร้อยต ำรวจเอก ขจรเกียรติ หมีทอง รอง สว.(สอบสวน) สน.ท่ำเรือ บช.น. 69

213 สิบต ำรวจตรี ขจรพงศ์ อินทร์ฉ่ ำ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่ำช้ำง ภ.1 ขำดสอบ

214 ร้อยต ำรวจเอก ขจรศักด์ิ ศรีปัญญำ
รอง สว.กลุ่มงำนฯ เครือข่ำย
ฯ ศทก.

สทส. 51

215 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ขนิษฐำ โซ๊ะประสิทธ์ิ ผบ.หมู่ ฝอ.5 ภ.1 60

216 ร้อยต ำรวจตรี ขรรค์ชัย แก้วทอง รอง สวป. บช.น. 40

217 สิบต ำรวจโทหญิง ขวัญชนก ดำบไทย ผบ.หมู่ ฝทว.4ทว. สพฐ.ตร. ขำดสอบ

218 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ขวัญชนก วัฒนวงษำ
ผู้บังคับหมู่กองก ำกับกำร
ต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี31

บช.ตชด. 40

219 สิบต ำรวจโทหญิง ขวัญชนก ชีวังกูร ผบ.หมู่ ฝอ.วน. วน. 58

220 ร้อยต ำรวจเอก ขวัญชัย บัวพันธ์ุ รองสำรวัตรสอบสวน บช.น. 49

221 พันต ำรวจโทหญิง ขวัญตำ เสริมสิน สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ภ.7 ขำดสอบ

222 สิบต ำรวจโทหญิง ขวัญวลี อัมพวำ ผบ.หมู่ ฝ่ำยบัญชี 1 กช. สงป. 54

223 ร้อยต ำรวจโท ขุมทรัพย์ หอมบุตร
รองสำรวัตร(สอบสวน) 
สถำนีต ำรวจภูธรเมืองสงขลำ

ภ.9 57

224 ดำบต ำรวจ เขมกำนต์ คงฉ้ง ผบ.หมู่ บช.ก. 27

225 สิบต ำรวจโท คงกฤช ศำสตโรภำส
ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.1 บก.
ทท.2

บช.ทท. 41



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

226 สิบต ำรวจโท คชพล พิลำวัน ผู้บังคับหมู่ บช.ตชด. 52

227 สิบต ำรวจโท คเชนทร์ กระดุมผล
ผู้บังคับหมู่ งำน จรำจร สน.
ส ำรำญรำษฎร์

บช.น. ขำดสอบ

228 สิบต ำรวจตรี คฑำวุธ ดวงเพชรแสง ผบ.หมู่.(ป.)สภ.ค ำตำกล้ำ ภ.4 76

229 ดำบต ำรวจ คณพศ วิกิตขำกี
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี
 ภ.จว.เพชรบุรี

ภ.7 55

230 ดำบต ำรวจ คณำธิป สงพิมพ์
ผู้บังคับหมู่กองกับกำร1 กองบังคับกำร
ปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับ
อำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ

บช.ก. ขำดสอบ

231 ร้อยต ำรวจเอก คณำธิป จันทสิงห์ รอง สว.ฝอ.3 บช.ทท. 47

232 สิบต ำรวจตรี คณิต ทองเกิด ผู้บังคับหมู่จรำจร บช.น. 29

233 พันต ำรวจเอก คณิต กล่ินศรีสุข ผกก. บช.น. ขำดสอบ

234 จ่ำสิบต ำรวจ คณิติน นุ่นชู ผบ.หมู่ ตม. จว. สงขลำ สตม. ขำดสอบ

235 สิบต ำรวจโท คณิน วิศิษฐชัยชำญ ผู้บังคับหมู่กองก ำกับกำรสืบสวน
ต ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปรำกำร ภ.1 ขำดสอบ

236 ดำบต ำรวจ คณิน ณ พิกุล
ผบ.หมู๋ ส.ทท.1 กก.1 บก.
ทท.1

บช.ทท. ขำดสอบ

237 ร้อยต ำรวจโท คณินทร์ กุลพำนิช รอง สวป.สภ.ประตูเมือง ภ.5 56

238 สิบต ำรวจตรี คทำยุทธ์ พ่ึงวิรวัฒน์ ผบ.หมู่ ป สภ.ล ำใหม่ ภ.9 65

239 สิบต ำรวจตรี คทำวุธ สุดสงวน ผบ.หมู่(ป) ภ.1 41

240 ร้อยต ำรวจเอกหญิง คนธรส ชมเทศ
รอง สว.ฝสสน.4 
บก.สสน.บช.ตชด.

บช.ตชด. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

241 สิบต ำรวจตรี คมกริช ปันแสน
ผบ.หมู่(ป.)สน.บวรมงคล 
บก.น.7

บช.น. 42

242 สิบต ำรวจโท คมกฤช ชูขันธ์ ผบ.หมู่.ป.สน.บำงรัก บช.น. 40

243 พันต ำรวจเอก คมกฤช สุขไทย ผกก.1 บก.ปคม. บช.ก. 57

244 สิบต ำรวจตรี คมสัน ธัญญประดิษฐ์ ผบ.หมู่.ป.สน.ฉลองกรุง บช.น. ขำดสอบ

245 พันต ำรวจโท คมสัน ทัพเสน
รอง ผกก.กลุ่มงำนพิจำรณำ 
๒ อธ.

สง.ก.ตร 62

246 พันต ำรวจโท คมสัน ศรีง้ิว รอง ผกก.4 บก.ปอศ. บช.ก. 64

247 สิบต ำรวจโท คมสันต์ โคตงำม ผบ.หมู่ บช.ตชด. ขำดสอบ

248 ร้อยต ำรวจตรี ค ำนึง กอชำลี
รอง สว.(อก.) ฝอ.๔ บก.
อก.บช.ตชด.

บช.ตชด. 53

249 ดำบต ำรวจ ค ำสัน โคตพันธ์ ผบ.หมู่ บช.ก. 39

250 สิบต ำรวจโท คิมหันต์ สุริยวรรณ ผบ. หมู่ ป. ภ.5 54

251 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ณัฐกำนต์ บุญเลิศ
ผบ.หมู่ ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
ภ.จว.กำญจนบุรี

ภ.7 46

252 สิบต ำรวจโท คุณภำพ อินต๊ะเสน
ผบ.หมู่(ป)กก.สส.ภ.จว.
เชียงใหม่

ภ.5 50

253 สิบต ำรวจโท คุณำกร เข็มกุล ผบ.หมู่(ป) ภ.5 ขำดสอบ

254 สิบต ำรวจตรี คุณำนนต์ ไมทอง ผบ.หมู่(จร.) บช.น. 42

255 ดำบต ำรวจ คุณำวุฒิ เพชรตีบ ผบ.หมู่(ป) บช.น. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

256 ร้อยต ำรวจตรี ฆฤณ ลักษณสมพงศ์ นว.ผบก.ตม1 สตม. 63

257 ร้อยต ำรวจโท จตุภัทร สุคันโท รอง สว.ศรก.บก.ทท.1 บช.ทท. 67

258 สิบต ำรวจตรี จตุภูมิ พุทธิมำ ผบ.หมู่(จร.)สน.โชคชัย บช.น. ขำดสอบ

259 สิบต ำรวจโท จตุรพร พลขัน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.1 ขำดสอบ

260 สิบต ำรวจตรี จตุรวิทย์ บุญมำก ผบ.หมู่(ป.) ภ.5 31

261 สิบต ำรวจตรีหญิง จรรยำ สมเพำะ ผบ.หมู่ บช.น. 56

262 สิบต ำรวจโท จรัญ ตันบุตร ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองนรำธิวำส ภ.9 36

263 สิบต ำรวจโท จรัส ประสำท ผบ.หมู่ บช.ก. ขำดสอบ

264 สิบต ำรวจตรีหญิง จริญญำ บุญเรือ ผู้ช่วยพยำบำล ปท1 รพ.ตร. ขำดสอบ

265 จ่ำสิบต ำรวจหญิง จริญญำพร ขันทอง ผบ.หมู่ รร.นรต. 49

266 จ่ำสิบต ำรวจ จรินทร์ ตำรมย์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 ขำดสอบ

267 ดำบต ำรวจหญิง จริยำ พจนเสนี ผบ.หมู่ กลุ่มงำนพิเศษ นต. รพ.ตร. 61

268 ร้อยต ำรวจเอกหญิง จริยำ พรมภักดี รอง สว.ฝอ.บก.สส.สตม. สตม. 60

269 พันต ำรวจเอก จรูญ บุญมี ผกก.ฝอ.บก.ปค.รร.นรต. รร.นรต. ขำดสอบ

270 ร้อยต ำรวจโท จรูญชัย ทองสุข รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 72



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

271 สิบต ำรวจโท จเรวุฒิ บัวแก้ว ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท้ำยเหมือง ภ.8 ขำดสอบ

272 จ่ำสิบต ำรวจ จักกฤษณ์ บุญเนตร ผบ. หมู่ ส.ทท.2 กก.1 บช.ทท. ขำดสอบ

273 สิบต ำรวจโท จักนรินทร์ หำนุสิงห์ ผบ.หมู่(ป)สน.นำงเล้ิง บช.น. 48

274 ดำบต ำรวจ จักรกริน ชลอกลำง
ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.1 บก.
ทท.2

บช.ทท. ขำดสอบ

275 สิบต ำรวจโท จักรกฤต ประยูรวงศ์ ผบ.หมู่ ภ.5 57

276 สิบต ำรวจโท จักรกฤษ เลขำตระกูล ผบ.หมู่ ส.ทท.3กก.1ลก.ทท.2 บช.ทท. 44

277 สิบต ำรวจตรี จักรกฤษ ฉำยรัศมี ผบ.หมู่ จรำจร สน.ทุ่งมหำเมฆ บช.น. ขำดสอบ

278 ร้อยต ำรวจเอก จักรกฤษณ์ สุนทโรจน์
รอง สว.ฝ่ำยประวัติบุคคล 
ทพ.

สกพ. 47

279 สิบต ำรวจโท จักรกฤษณ์ แสนแก้ว ผบ.หมู่ กก.ปพ บก.ถปพ บช.ก. ขำดสอบ

280 สิบต ำรวจตรี จักรกฤษณ์ อินทร์คง ผบ.หมู่(ป)สภ.ดอนสัก ภ.8 40

281 สิบต ำรวจโท จักรนรินทร์ หอมช่ืน
ผบ.หมู่ ฝสสน.1 
บก.สสน.บช.ตชด.

บช.ตชด. 26

282 ดำบต ำรวจ จักรพงศ์ ด่ำนกระโทก
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขำหินซ้อน
 ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ

ภ.2 ขำดสอบ

283 สิบต ำรวจโท จักรพงษ์ จุ่นสำย ผบ.หมู่. กก.3 บก.ส.3 บช.ส. 36

284 สิบต ำรวจโท จักรพงษ์ ภิระบรรณ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.5 35

285 พันต ำรวจตรี จักรพงษ์ เพชรรัตน์ สวป ภ.8 61



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

286 สิบต ำรวจโท จักรพล เอกสุวรรณ
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนวิเครำะห์
และพัฒนำระบบงำน อต.

สกพ. ขำดสอบ

287 ร้อยต ำรวจเอก จักร์พันธ์ ทองใสพร
รองสำรวัตรป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.8 44

288 สิบต ำรวจโท จักรพันธ์ พรหนองแสน ผบ.หมู่ บช.ทท. 42

289 จ่ำสิบต ำรวจ จักรพันธ์ หอมชิต
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.
นครนำยก

ภ.2 64

290 ดำบต ำรวจ จักรพันธ์ ปำนประเสริฐ
ผบ.หมู่ ส.ทท.5 กก.1 บก.
ทท.2 บช.ทท.(อุดรธำนี)

บช.ทท. 60

291 สิบต ำรวจโท จักรพันธ์ุ จิตดี ผบ.หมู่ บช.ปส. 31

292 สิบต ำรวจโท จักรรินทร์ สีห์รำ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ทับปุด ภ.8 51

293 ร้อยต ำรวจเอก จักรวำล จินำ รอง สว.สส.สน.ส ำเหร่ บช.น. ขำดสอบ

294 สิบต ำรวจโท จักรำนนท์ อุทัยแก้ว
ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.บช.
ตชด.

บช.ตชด. 61

295 สิบต ำรวจโท จักริน สิงห์แจ่ม ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ถปพ. บช.ก. 50

296 สิบต ำรวจโท จักรี สุริโย ผบ.หมู่(ป.)สน.หนองแขม บช.น. 47

297 สิบต ำรวจตรี จักรี สุจำรี ผบ.หมู่(ป.) ภ.5 46

298 สิบต ำรวจตรี จักรี แก้วกันทำ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บำงพลัด บช.น. 36

299 สิบต ำรวจโท จักรี เอมอำจ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ระแงะ ภ.9 65

300 สิบต ำรวจโท จักรี ส่องแสงกล้ำ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองปัตตำนี ภ.9 57



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

301 ร้อยต ำรวจเอก จันจิรำ ขันทะสอน รองสำรวัตร บช.น. ขำดสอบ

302 พันต ำรวจตรีหญิง จันทร์จิรำ จันทร์ทอง นวท. (สบ2) กสก.พฐก. สพฐ.ตร. 66

303 ร้อยต ำรวจโทหญิง จันทร์จิรำ ไชยวรรณำ รอง สว.กศ.ผก. สยศ.ตร 73

304 สิบต ำรวจเอกหญิง จันทร์จิรำ ทองใจสด ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. ขำดสอบ

305 สิบต ำรวจโทหญิง จันทร์จิรำ หุมอำจ
ผบ.หมู่กลุ่มงำนแผนทำงกำร
บริหำร ยศ.

สยศ.ตร 62

306 สิบต ำรวจโทหญิง จันทรรัตน์ เพ็ชรธีร์จุฑำ
ผบ.หมู่.(ผช.พงส.) สน.บำง
โพงพำง

บช.น. 43

307 ร้อยต ำรวจเอกหญิง จันทรำนี แสนค ำ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสำคร ภ.7 ขำดสอบ

308 สิบต ำรวจโท จันทวงศ์ กิชัยรัมย์
ผบ.หมู่งำนตรวจพิสูจน์
มลภำวะ

บช.น. ขำดสอบ

309 สิบต ำรวจโทหญิง จันทิมำ ข ำด ำ ผบ.หมู่ จต. จต. 54

310 สิบต ำรวจโทหญิง จันทิมำ ลุนบุดดำ ผบ.หมู่ ฝ่ำยกำรเงิน 2 กง. สงป. 71

311 สิบต ำรวจโทหญิง จันทิรำ น้อยสีลำ ผบ.หมู่ ฝส.1 สลก.ตร. 70

312 สิบต ำรวจโท จำมร ยอดบุญเรือง ผบ.หมู่(ป.)สน.บำงนำ บช.น. 67

313 จ่ำสิบต ำรวจหญิง จำมรี สำยชนะพันธ์ ผบ.หมู่.สทท.2กก.1บก.ทท.1 บช.ทท. 58

314 ร้อยต ำรวจเอกหญิง จำรุรัตน์ ดวงฟู รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ล ำปำง ภ.5 57

315 ร้อยต ำรวจเอกหญิง จำรุวรรณ พรมชำติ
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.
อุบลรำชธำนี

ภ.3 46



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

316 จ่ำสิบต ำรวจหญิง จำรุวรรณ โพธ์ิพันธ์ุ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สระแก้ว ภ.7 45

317 สิบต ำรวจตรี จำรุวัตร เทพอภิชัยกุล
ผบ.หมู่งำนสำยตรวจ 5 กก.1
 บก.จร.

บช.น. 56

318 สิบต ำรวจโท จำฤกษ์ เครือวัลย์ ผบ.ฝอ.ศฝร.ภ.7 ภ.7 39

319 ร้อยต ำรวจเอก จ ำนงค์ อยู่ครบ
รอง สวป.สภ.คลองใหญ่ 
ภจว.ตรำด ภ.2

ภ.2 ขำดสอบ

320 ร้อยต ำรวจเอก จ ำลอง น้อยเมือง รอง สว.ฝอ.๙ บก.อก.บช.ก. บช.ก. 48

321 ร้อยต ำรวจโทหญิง จิดำภำ จิตรติมณี
รองสำรวัตร(สอบสวน) 
สถำนีต ำรวจนครบำลท่ำเรือ

วน. ขำดสอบ

322 สิบต ำรวจเอกหญิง จิดำภำ เพชรแย้ม ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. 55

323 สิบต ำรวจตรี จิรกิตต์ิ พุฒศิริ
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.
ฉะเชิงเทรำ

ภ.2 44

324 สิบต ำรวจโท จิรโชติ ก้ำนค้ำงพลู ผบ.หมู่ บช.ตชด. 43

325 พันต ำรวจตรี จิรโชติ พิมเทศ สำรวัตร กอรมน. สกพ. ขำดสอบ

326 ร้อยต ำรวจเอก จิรโชติ สำวิกัน
รองสำรวัตร(สอบสวน)สภ.
บำงหลวง

ภ.7 53

327 สิบต ำรวจโท จิรเดช พงศ์เทพูปถัมภ์ ผบ.หมู่ บช.ทท. 66

328 สิบต ำรวจตรี จิรเดช เชิงกล ผบ.หมู่ บช.น. 51

329 สิบต ำรวจโทหญิง จิรนันท์ พุดพ่วง ผบ.หมู่ สกบ. สกบ. 73

330 ร้อยต ำรวจโท จิรพงศ์ เกิดเรณู
รองสว.(สอบสวน)สภ.สังข
ละบุรี

ภ.7 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

331 สิบต ำรวจโท จิรพนธ์ ทองสร้อย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แหลมฉบัง ภ.2 ขำดสอบ

332 ร้อยต ำรวจเอกหญิง จิรพร พุทธเจริญ รอง สว.ฝสส.6 สส. สทส. 52

333 พันต ำรวจตรี จิรพัชร ผู้มีทรัพย์ สวป.สน.บำงโพงพำง บช.น. 64

334 สิบต ำรวจโท จิรภัทร พละชัย ผู้บังคับหมู่งำนป้องกันปรำบปรำม 
สถำนีต ำรวจภูธรสหัสขันธ์ ภ.จว.กำฬสินธ์ุ ภ.4 52

335 ดำบต ำรวจ จิรภัทร คลังช ำนำญ ผบ.หมู่ ป. สน.สำมเสน บช.น. 44

336 สิบต ำรวจตรี จิรวัฒน์ ต๊ะวิโล ผู้บังคับหมู่งำนจรำจร บช.น. 38

337 สิบต ำรวจโท จิรวัฒน์ รัตนคันทรง ผบ.หมู่(ป.) สภ.กะรน ภ.8 60

338 พันต ำรวจโท จิรศักด์ิ ฉวีนิล
รองผู้ก ำกับกำรสืบสวน 
สถำนีต ำรวจภูธรระโนด

ภ.9 54

339 สิบต ำรวจตรี จิระพงศศ์ กันทำ ผบ.หมู่(จร.)สน.อุดมสุข บช.น. 41

340 พันต ำรวจโท จิระพันธ์ุ รุจิระกุล สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. ขำดสอบ

341 สิบต ำรวจโท จิระวัฒน์ เกตุทอง ผบ.หมู่(ป.) สน.บำงย่ีขัน บช.น. ขำดสอบ

342 สิบต ำรวจตรี จิระศักด์ิ อุปมัยรัตน์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลำ ภ.9 49

343 ร้อยต ำรวจเอก จิรัขย์ บัวล้อม
รอง สว.กก.สส.ภ.จว.
ประจวบคีรีขันธ์

ภ.7 48

344 สิบต ำรวจโท จิรัญญ์ โสภณธรรมคุณ ผบ.หมู่ ป. ภ.7 56

345 สิบต ำรวจโท จิรัฏฐวัฒน์ มำรมย์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่ำฉัตรไชย ภ.8 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

346 สิบต ำรวจตรี จิรัตน์ พินิเช้ือ ผบ.หมู่ งำนศูนย์ควบคุมจรำจรวิภำวดี
รังสิต/ทำงพิเศษ กก.2 บก.จร. บช.น. ขำดสอบ

347 สิบต ำรวจตรี จิรำนุวัฒน์ ข ำคง
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 6 กก.
อำรักขำ1 บก.อคฝ.

บช.น. 28

348 สิบต ำรวจโทหญิง จิรำภรณ์ จ๋ีค ำ ผบ.หมู่ ฝอ.สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช. 63

349 จ่ำสิบต ำรวจหญิง จิรำภรณ์ ชัยกุล
ผบ.หมู่(สส.)กก.สส.ภ.จว.สุ
รำษฎร์ธำนี

ภ.8 30

350 สิบต ำรวจตรี จิรำยทธ เกิดสุข
ผบ.หมู่ ป. สภ. ท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิ

ภ.1 ขำดสอบ

351 ร้อยต ำรวจโท จิรำยุ เชิดฉำย
รองสำรวัตร(สอบสวน)สถำนี
ต ำรวจนครบำลมีนบุรี

บช.น. ขำดสอบ

352 สิบต ำรวจโท จิรำยุ แก้วประดิษฐ์ ผบ.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ภ.5 42

353 สิบต ำรวจโท จิรำยุ สันตำนนท์
ผบ.หมู่ ส.ทท.5 กก.2 บก.
ทท.1

บช.ทท. ขำดสอบ

354 สิบต ำรวจเอก จิรำยุ หนูเอียด ผู้บังคับหมู่ ภ.9 41

355 สิบต ำรวจตรี จิรำยุทธ สีดำมำตย์
ผบ.หมู่(ป)สภ.ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ

ภ.1 55

356 สิบต ำรวจตรี จิรำยุส หมกทอง ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ภ.5 48

357 ร้อยต ำรวจเอกหญิง จิรำวรรณ ช่วยอนันต์ รอง สว.ฝตส.2 ตส.3 สตส. 48

358 สิบต ำรวจตรี จีรวัฒน์ รำชกระโทก ผบ.หมู่ จร. บช.น. ขำดสอบ

359 สิบต ำรวจโท จีรวัฒน์ อำษำรำช ผบ.หมู่(ป.)สน.บำงโพงพำง บช.น. 38

360 สิบต ำรวจตรี จีรวัฒน์ ค ำเอียด ผบ.หมู่ บช.ทท. 53



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

361 สิบต ำรวจโท จีรวัฒน์ แซ่จ้ิว ผบ.หมู่(ป.)สภ.กะทู้ ภ.8 54

362 สิบต ำรวจโท จีรศักด์ิ เย็นวัฒนำ ผบ.หมู่(ป.)สน.ธรรมศำลำ บช.น. 54

363 สิบต ำรวจโท จีระยุทธ บัวเพชร ผบ.หมู่  กก.ตชด.14 บช.ตชด. 40

364 สิบต ำรวจโท จีระศักด์ิ ขำวสะอำด ผู้บังคับหมู่ ภ.1 34

365 ร้อยต ำรวจเอก จีรำวัฒน์ จันทะโรจน์ รอง สว.สน.ประชำช่ืน บช.น. 58

366 ร้อยต ำรวจโทหญิง จุฑำทิพย์ รูปศรี รอง สว.ฝช.สลก.ตร. สลก.ตร. 46

367 สิบต ำรวจเอกหญิง จุฑำทิพย์ จรทะผำ ผบ.หมู่ ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 53

368 จ่ำสิบต ำรวจหญิง จุฑำภรณ์ แก้วชูศรั ผบ.หมู่ บช.น. 43

369 ร้อยต ำรวจโทหญิง จุฑำมำศ ตุ้มเฉลิมชัยสกุล พยำบำล (สบ 1) รพ.ตร. ขำดสอบ

370 สิบต ำรวจโทหญิง จุฑำมำศ เก้ือสกุล ผบ.หมู่ ผช.พงส. สน.บำงชัน บช.น. 43

371 สิบต ำรวจเอกหญิง จุฑำมำศ เขียวแก้ว ผบ.หมู่ บช.ทท. 64

372 ร้อยต ำรวจเอกหญิง จุฑำมำส มีดีภำค
รองสว.(สอบสวน)สภ.เมือง
สมุทรสำคร

ภ.7 55

373 สิบต ำรวจโทหญิง จุฑำรัตน์ อุดมบัว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.4 54

374 จ่ำสิบต ำรวจหญิง จุฑำรัตน์ เต็มเกล้ียง ผบ.หมู่(ธร.) สภ.สะเดำ ภ.9 ขำดสอบ

375 สิบต ำรวจตรีหญิง จุฑำรินทร์ สุพำรัต ผบ.หมู่ ตส.2 สตส. 73



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

376 ร้อยต ำรวจเอก จุมพล เมืองมำ รอง สวป.สภ.เมืองพะเยำ ภ.5 58

377 สิบต ำรวจตรี จุรินทร์ จริงสันเทียะ ผบ.หมู่(ป) สภ.ปำกช่อง ภ.3 70

378 สิบต ำรวจโทหญิง จุรีภรณ์ เผือดนอก ครู ปท.1 บช.ตชด. 53

379 ร้อยต ำรวจเอกหญิง จุรีรัตน์ ปลอดเหล็ก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม ภ.7 48

380 พันต ำรวจโท จุลภณ มีช ำนำญ
รอง ผกก.จร.สภ.เมือง
นครปฐม

ภ.7 57

381 สิบต ำรวจโทหญิง จุฬำลักษณ์ ผ่ำนภพ ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 บช.น. 58

382 จ่ำสิบต ำรวจหญิง จุฬำลักษณ์ ทองหนัน
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมือง
สมุทรสงครำม

ภ.7 40

383 สิบต ำรวจตรี เจด็จ แก้วถำวร ผบ.หมู่.จร บช.น. 66

384 สิบต ำรวจตรี เจตณรงค์ คงสว่ำง ผบ.หมู่ (ป.) สน.บุปผำรำม บช.น. 48

385 ร้อยต ำรวจโท เจตน์ ยุทธโยธิน
รอง สว. ส.ทท.1 กก.3 บก.
ทท.2

บช.ทท. ขำดสอบ

386 สิบต ำรวจโท เจตนิพัทธ์ วิเวกวรรณ์ ผบ.หมู่.(ป.)สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.7 ขำดสอบ

387 สิบต ำรวจตรี เจตริน ชำวนำ กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 ภ.4 61

388 จ่ำสิบต ำรวจหญิง เจนจิรำ กล่ินสิงห์ ผบ.หมู่ สง.ก.ตร 58

389 ดำบต ำรวจหญิง เจนจิรำ โภชนพำณิชย์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บำงตำเถร 
จว.สุพรรณบุรี

ภ.7 ขำดสอบ

390 สิบต ำรวจตรี เจนณรงค์ ต้ังจิตธนกุล ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.1 47



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

391 ร้อยต ำรวจเอก เจริญศักด์ิ จรุงกิจสุวรรณ รอง สวป.สน.บำงกอกใหญ่ บช.น. ขำดสอบ

392 สิบต ำรวจโท เจษฎำ มุรำชัย ผบ.หมู่ ป. สภ.บำงพลี ภ.1 49

393 สิบต ำรวจตรี เจษฎำ เอ้ือเฟ้อ
ผบ.หมู่ ป้องกันปรำบปรำม 
สภ.บำงแก้ว

ภ.1 48

394 สิบต ำรวจตรี เจษฎำ ฝัฒนดุริยกุล ผบ.หมู่(ป.)สภ.หนองสำหร่ำย ภ.3 ขำดสอบ

395 สิบต ำรวจโท เจษฎำ มุลตะกร ผบ.หมู่(ป) สภ.แวงน้อย ภ.4 41

396 สิบต ำรวจโท เจษฎำ บุญทน ผบ.หมู่ (ป.)สน.ท่ำเรือ บช.น. 51

397 พันต ำรวจโท เจษฎำ ยำงนอก
รองผู้ก ำกับกำร ๒ กอง
บังคับกำรต ำรวจจรำจร

บช.น. 47

398 สิบต ำรวจตรี เจษฎำกร สิงห์บุญ ผบ.หมู่(นปพ.) ภ.5 ขำดสอบ

399 สิบต ำรวจโท เจษฎำกร บัวประเสริฐ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เกำะช้ำง ภ.5 52

400 จ่ำสิบต ำรวจหญิง เจษฎำพร จันทร์หัวโทน ผบ.หมู่(ป.) ภ.1 ขำดสอบ

401 สิบต ำรวจโท เจษฎำภรณ์ บุญสุภำพ
ผบ.หมู่กองร้อยท่ี๒ กก.
อำรักขำ๑ บก.อคฝ.

บช.น. 36

402 จ่ำสิบต ำรวจ เจษฏ์พันธ์ุ บุญยสุพัฒน์ ผบ.หมู่ บช.ก. ขำดสอบ

403 สิบต ำรวจโท ฉัตรชัย วงศ์เตชะ
ผบ.หมู่ กก. ม้ำต ำรวจ 
บก.สปพ.

บช.น. 32

404 สิบต ำรวจตรี ฉัตรชัย ค ำสนิท ผบ.หมู่ ป. ภ.1 63

405 สิบต ำรวจโท ฉัตรชัย จ ำปำนิล
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสมุทร
สำร

ภ.7 30



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

406 สิบต ำรวจตรี ฉัตรชัย ทวีมำตย์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เขำขำว ภ.9 61

407 สิบต ำรวจโท ฉัตรชัย คุณวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลุมพินี บช.น. 45

408 สิบต ำรวจโท ฉัตรตระกูล ง่วนทอง
ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.
ทท.1

บช.ทท. 55

409 สิบต ำรวจโท ฉัตรพล หวังสู้ศึก ผบ.หมู่ ป.สภ.ลำดบัวหลวง ภ.1 53

410 ร้อยต ำรวจโท ฉัตรพล นพคุณ รองสำรวัตร(สอบสวน) ภ.9 49

411 สิบต ำรวจโท ฉัตรมงคล มณฑำนอก
ผบ.หมู่(ป.) สน. พลับ
พลำไชย1

บช.น. ขำดสอบ

412 ร้อยต ำรวจโท ฉัตรมงคล มีจ่ันเพชร รอง สวป.สภ.หนองปรือ ภ.7 39

413 สิบต ำรวจโทหญิง ฉัตรวิไล ธนอำภำกร ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี4 บช.น. 59

414 สิบต ำรวจโท ฉัตรวุฒิ ครุธเกตุ ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้ำนเท่ือม ภ.4 54

415 สิบต ำรวจโทหญิง ฉันทนำ ศิริชัยเดช ครู ปท.1 บช.ตชด. 59

416 สิบต ำรวจตรี ฉันทพล เสนำนิมิตร ผบ.หมู่ บช.น. 40

417 สิบต ำรวจโท เฉลิมเกียรติ เข่ือนศิริ ผบ.หมู่ บช.ตชด. 47

418 สิบต ำรวจโท เฉลิมเกียรติ ยอดเมือง ผบ.หมู่(ป.) สภ.พะวอ จว.ตำก ภ.6 53

419 สิบต ำรวจโท เฉลิมชัย ป้อมฝ้ัน ผบ.หมู่(ป.) ภ.2 64

420 สิบต ำรวจโท เฉลิมชัย วงษ์ยอด ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 43



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

421 สิบต ำรวจโท เฉลิมพงษ์ กุลำดี ผบ.หมู่ ฝสส 2 สส. สทส. 49

422 ดำบต ำรวจ เฉลิมพล นำสิงห์ทอง ผบ.หมู่(ป.)สภ.เขวำใหญ่ ภ.4 ขำดสอบ

423 จ่ำสิบต ำรวจ เฉลิมพล ชูพัฒน์พงค์
ผู้บังคับหมู่กองร้อย
ปฏิบัติกำรพิเศษท่ี2

บช.น. 49

424 ดำบต ำรวจ เฉลิมพล จันทภำโส ผู้บังคับหมู่ บช.ทท. 47

425 ร้อยต ำรวจเอก เฉลิมรัฐ แก้วเนียม รอง สวป. ภ.9 ขำดสอบ

426 สิบต ำรวจโท ชญำนิน อินมำเมือง
ผบ.หมู่ ป.สภ.สนำมชัยเขต 
ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ

ภ.2 ขำดสอบ

427 ร้อยต ำรวจโทหญิง ชญำนิษฐ์ ทองจินดำ
รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมือง
นรำธิวำส

ภ.9 ขำดสอบ

428 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ชญำภำ เฟ่ืองฟอง รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 64

429 จ่ำสิบต ำรวจ ชญำศักด์ิ หม่ันทรัพย์ ผบ.หมู่ บก ฝอ บก.ตม.2 สตม. 46

430 สิบต ำรวจตรีหญิง ชฎำพร คงหำเพชร ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอ.บช.ตชด บช.ตชด. 45

431 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ชฎำภรณ์ ทำระจีน ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงรำย สตม. 35

432 ร้อยต ำรวจโทหญิง ชณันภัสร์ โชติชุติชัยพงศ์ รอง สว.ฝอร.สฝจ. สพฐ.ตร. 61

433 สิบต ำรวจเอกหญิง ชณุตตรำภรณ์ มำกชุ่ม ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. บช.ก. ขำดสอบ

434 สิบต ำรวจตรี ชนกำนต์ โกฎยำ ผบ.หมู่ ป. ภ.5 66

435 สิบต ำรวจโท ชนณพงศ์ วิลำศ ผบ.หมู่ (ป) สภ.บำงเสำธง ภ.1 33



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

436 สิบต ำรวจตรี ชนน์มนัส ริยะป่ำ ผบ.หมู่.ป.สภ.เมืองนครนำยก ภ.2 46

437 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ชนนำถ ค ำเหมือง ผบ.หมู่(ธร)สภ.หนองม่วงไข่ ภ.5 ขำดสอบ

438 ร้อยต ำรวจเอก ชนนำถ ใสย่ิง รอง สวป.สน.พลับพลำไชย2 บช.น. ขำดสอบ

439 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ชนม์ช่ืน ทิศกระโทก รอง สว.ฝส.2 สลก.ตร. สลก.ตร. 62

440 ดำบต ำรวจ ชนม์ปกรณ์ ชุมสกุล ผบ.หมู่ ภ.9 43

441 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ชนวีร์ เวชสำร
ผบ.หมู่ ฝ่ำยกฎหมำยและ
วินัย บก.อก.

บช.ปส. 52

442 ดำบต ำรวจ ชนะนันท์ สุดชนะ ผบ.หมู่ (ป.) สน.เตำปูน บช.น. ขำดสอบ

443 สิบต ำรวจตรี ชนะพงษ์ ซอนสุข ผบ.หมู่(จร.) สน.เพชรเกษม บช.น. 43

444 ดำบต ำรวจ ชนะพงษ์ น้อยผล ผบ.หมู่(ป). ภ.1 34

445 สิบต ำรวจโท ชนัญชัย ไชยมำลำ
ผบ. หมู่ ป. สภ.แม่กำ จ.
เชียงใหม่

ภ.5 51

446 สิบต ำรวจโทหญิง ชนำกำญจน์ กอแก้ว ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.4 บช.น. ขำดสอบ

447 ร้อยต ำรวจตรีหญิง ชนำกำนต์ หนองคำย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 56

448 สิบต ำรวจโท ชนำธิป โกสินทร์ ผบ.หมู่.กก.3 บก.ทท.2 บช.ทท. ขำดสอบ

449 จ่ำสิบต ำรวจ ชนำพงศ์ ลิไธสง
ผบ.หมู่ กก.ม้ำต ำรวจ 
บก.สปพ.

บช.น. 35

450 สิบต ำรวจโทหญิง ชนำภำ ผิวแดง ประทวน สตม. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

451 ดำบต ำรวจ ชนำวิน นำคสิงห์
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนขับเคล่ือน
ยุทธศำสตร์ ยศ.

สยศ.ตร 63

452 ร้อยต ำรวจโทหญิง ชนิตสิรี เรืองด ำรงรัตน์ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก. บช.ทท. 59

453 สิบต ำรวจโทหญิง ชนิสรำ กล้ำหำญ ผบ.หมู่ ฝนบ.สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช. 65

454 พันต ำรวจตรีหญิง ชไนยพร ฉัตรภูมิ สว.ฝ่ำยพลำธิกำร 3 พธ. สกบ. 69

455 ร้อยต ำรวจเอก ชยเชษฐ์ อิทธิยำภรณ์ รอง สว.(สอบสวน) สน.ล ำหิน บช.น. 53

456 สิบต ำรวจโท ชยดล อินทร์เมือง ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ระยอง ภ.2 49

457 สิบต ำรวจตรี ชยนนท์ ศิรินทร์วงศ์
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก. 
อำรักขำ 1 บก.อคฝ

บช.น. 27

458 สิบต ำรวจโท ชยพงศ์ มัธยมนันทน์ ผบ.หมู่ บช.ส. 57

459 สิบต ำรวจตรี ชยพล ข ำทองทับ
ผบ.หมู่กองร้อยท่ี1 กก,ควบ
คุฝูงชน1

บช.น. ขำดสอบ

460 สิบต ำรวจตรี ชยพล ตันวงศ์เลิศ
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.7 54

461 สิบต ำรวจตรี ชยันธร แยบกระโทก ผบ.หมู่.(ป) สภ.นครหลวง ภ.1 56

462 สิบต ำรวจโท ชยำกร สรงแก้ว ผบ.หมู่(ป)สน.บำงรัก บช.น. ขำดสอบ

463 สิบต ำรวจตรี ชยุต นวลจันทร
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.
ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ

บช.น. 44

464 สิบต ำรวจโท ชยุต ยอดประจัน ครูประทวน1 กก.ตชด.33 บช.ตชด. ขำดสอบ

465 ดำบต ำรวจ ชโยธรณ์ ชุ่มอูป ผบ.หมู่ กก.๒ บก.ปส.๑ บช.ปส. 38



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

466 สิบต ำรวจโทหญิง ชริสรำ ภู่รอด ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 บช.น. 37

467 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ชลดำ วิชญำปกรณ์ ผบ.หมู่ ฝ่ำยกฎหมำยและวินัย บช.ปส. ขำดสอบ

468 สิบต ำรวจโท ชลติภูมิ ภู่ย้ิม
ผบ.หมู่ กก.สำยตรวจถวำย
ควำมปลอดภัย บก.ถปพ.

บช.ก. ขำดสอบ

469 สิบต ำรวจโทหญิง ชลธิชำ เดชโชติ ผบ.หมู่ กสส.2 สบส. กมค. 60

470 พันต ำรวจโทหญิง ชลอริญชย์ ทวีบุณยทินสิริ พยำบำล(สบ3)รพ.ตร. รพ.ตร. 54

471 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ชลัยรัตน์ ภักดีนพรัตน์
ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.
ทท.1 บช.ทท

บช.ทท. 53

472 ร้อยต ำรวจเอก ชลำกร คงศิริ รอง สว.กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 60

473 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ชลำลัย เกียรติก ำจร
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนเทคโนฯ 
บก.ขส.

บช.ปส. 49

474 สิบต ำรวจโท ชลำวุฒิ ผู้ผ่อง ผบ.หมู่ (จร) สน.หนองแขม บช.น. 57

475 สิบต ำรวจเอกหญิง ชลิดำ ประสมทรัพย์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปค. รร.นรต. ขำดสอบ

476 สิบต ำรวจตรี ชวกร หวัดเล่ียน ต ำรวจตรวจคนเข้ำเมือง สตม. ขำดสอบ

477 สิบต ำรวจตรี ชวณัฐ เกิดจะนำ
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกันและ
ปรำบปรำม

ภ.2 49

478 จ่ำสิบต ำรวจ ชวดล สุวรรณภูมิ
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.
ประจวบคีรีขันธ์

ภ.7 ขำดสอบ

479 ดำบต ำรวจ ชวนำกร มหำกิจทัชกร
ผบ.หมู่ ป.สภ.ไชยปรำกำร 
จว.เชียงใหม่

ภ.5 41

480 สิบต ำรวจตรี ชวลิต ประกอบไวทยกิจ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทัพทัน ภ.6 61



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

481 สิบต ำรวจโท ชวลิต ชอบงำม ผบ.หมู่ บช.ทท. 39

482 ร้อยต ำรวจเอก ชวัลณัฏฐ์ ศิริธนำชินำธิป รอง สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ ภ.2 41

483 ร้อยต ำรวจเอก ชวัลณัฐ ชูรัตน์ รองสวป.สน.หนองจอก บช.น. ขำดสอบ

484 สิบต ำรวจตรี ชวำทิพย์ บุญมำก ผบ.หมู่ ป. สภ.อัมพวำ ภ.7 41

485 ร้อยต ำรวจเอก ชัชชัย ดวงกุลสำ
รอง สว.(นิติกร) กลุ่มงำน
สอบสวน ภ.จว.พะเยำ

ภ.5 65

486 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ชัชนท รัตนจ ำนงค์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. บช.น. ขำดสอบ

487 สิบต ำรวจโท ชัชพล ชูเกตุ
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.
สมุทรสำคร

ภ.7 ขำดสอบ

488 สิบต ำรวจตรี ชัชวำล ทุ่มเกตุ
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี1 กองก ำกับกำรควบคุม
ฝูงชน2 กองบังคับกำรอำรักขำและควบคุม
ฝูงชน

บช.น. 47

489 สิบต ำรวจตรี ชัชวำลย์ แสงโรจน์
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำมสภ.เมืองจันทบุรี

ภ.2 58

490 สิบต ำรวจตรี ชัชวำลย์ จ ำปำทอง ผบ.หมู่(ป.)สภ.แนงมุด ภ.3 61

491 สิบต ำรวจโท ชัชวำลย์ พงษำ
ผบ.หมู่ ส.รน.5 กก.10 บก.
รน.

บช.ก. 46

492 จ่ำสิบต ำรวจ ชัชวำลย์ แสนมำโนช ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 37

493 สิบต ำรวจโท ชัชสร นิลก ำแหง ผบ.หมู่ ยอส.บก.อก.รร.นรต. รร.นรต. 39

494 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ชัญญ์นภัส กิตติศิริเวทย์ รอง สว.จร.สภ.บ้ำนแหลม ภ.7 48

495 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ชัญญำ ธีรดำวงศ์
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.3 บก.
ทท.2

บช.ทท. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

496 ร้อยต ำรวจตรีหญิง ชัญญำนุช พิงภักตร์
รอง สว(ป)กก.๑บก.กฝ.บช.
ตชด.

บช.ตชด. 54

497 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ชัญญำภัค ช้ำงสำร
ผบ.หมู่ งำนตรวจพิสูจน์
มลภำวะ กก.5 บก.จร.

บช.น. 47

498 ดำบต ำรวจ ชัยชนะ ชูชิต ผู้บังคับหมู่จรำจร ภ.1 44

499 ดำบต ำรวจ ชัยชำญ กำชัย ผบ.หมู่(จร) ภ.1 42

500 สิบต ำรวจโท ชัยณรงค์ ชุ่มเชย ผู้บังคับหมู่ บช.ปส. 42

501 พันต ำรวจตรี ชัยณรงค์ บุญเต้ีย
สวป.สภ.ธัญบุรี ภ.จว.
ปทุมธำนี

ภ.1 48

502 สิบต ำรวจโท ชัยนรินทร์ เอ่ียมก๊ัก
ผบ.หมูำ.พิสูจน์หลักฐำน
จังหวัดสมุทรสำคร

สพฐ.ตร. 58

503 สิบต ำรวจตรี ชัยนเรศ ชิณสีดำ ผบ.หมู่ บช.ตชด. 60

504 พันต ำรวจโท ชัยพัฒน์ วำดวำรี สว.ฝอ.บก.สส.ภ.๒ ภ.2 55

505 สิบต ำรวจตรี ชัยมงคล รัตนจรัสโรจน์ ผบ.หมู่.ปฯ ภ.3 ขำดสอบ

506 สิบต ำรวจโท ชัยยศ สำยฟ้ำแลบ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.1 52

507 สิบต ำรวจโท ชัยยันต์ นำคแก้ว ผบ.หมู่(ป.)สภ.บำงบ่อ ภ.1 38

508 สิบต ำรวจโท ชัยยันต์ พลจรัส ผบ.หมู่(สส) สภ.ฉลอง ภ.8 53

509 ดำบต ำรวจ ชัยยุทธ ภูมิถำวร ผบ.หมู่(ป.)สภ.บำงกรวย ภ.1 55

510 ดำบต ำรวจ ชัยยุทธ โรจชะยะ ผบ.หมู่ จร ภ.2 37



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

511 สิบต ำรวจโท ชัยรัตน์ ธรรมใจ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกำะช้ำง ภ.5 57

512 ร้อยต ำรวจเอก ชัยรัตน์ ตันแก้ว
รอง สว.(สอบสวน) สภ.
เฉลิมพระเกียรติ

ภ.5 ขำดสอบ

513 ร้อยต ำรวจโท ชัยวรรณ์ ว่ันซ้วน
รองสำรวัตรป้องกัน
ปรำบปรำม

บช.น. 40

514 จ่ำสิบต ำรวจ ชัยวัช เผือกแก้ว
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ2 กก.
สำยตรวจ บก.สปพ.

บช.น. 30

515 พันต ำรวจตรี ชัยวัฒน์ เกตุเอม สำรวัตร บช.ปส. 67

516 จ่ำสิบต ำรวจ ชัยวัฒน์ เขมะสัจจกุล
ผบ.หมู่(ป) สภ.บ้ำนเป็ด จว.
ขอนแก่น

ภ.4 42

517 สิบต ำรวจโท ชัยวัฒน์ ศรีสุขใส ผบ.หมู่(ป.)สภ.เขำหลัก ภ.8 50

518 ร้อยต ำรวจเอก ชัยวัฒน์ ชูหว่ำง
รองสำรวัตรกองก ำกับกำร
สืบสวน

ภ.8 ขำดสอบ

519 สิบต ำรวจโท ชัยสิทธ์ิ นกพลำยบูรณ์ ผบ.หมู่(ป.)สน.บำงรัก บช.น. ขำดสอบ

520 ดำบต ำรวจ ชัยสิทธ์ิ หอมชำติ ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปคบ. บช.ก. ขำดสอบ

521 สิบต ำรวจตรี ชำคร อ่ิมสมบัติ
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.
อำรักขำ 1 บก.อคฝ. บช.น.

บช.น. ขำดสอบ

522 ดำบต ำรวจ ชำคร บัวทอง ผบ.หมู่(ป.) ภ.9 38

523 สิบต ำรวจโท ชำคริต ดิษฐผักแว่น ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.3 บช.ส. ขำดสอบ

524 สิบต ำรวจโท ชำคริต ทิพย์แสง ผู้บังคับหมู่ สตม. 57

525 สิบต ำรวจตรี ชำคริต อัจฉรำรุจิ ผบ.หมู่(ป.) ภ.1 47



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

526 สิบต ำรวจตรี ชำครีย์ แพงเพ็ชร์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.2 55

527 สิบต ำรวจตรี ชำญชัย จันทร์กระจ่ำง ผบ.หมู่(ป.) ภ.7 45

528 ดำบต ำรวจ ชำญชัย นำมมงคูณ จรำจร บช.น. 45

529 จ่ำสิบต ำรวจ ชำญชัย วันแรก ผบ.หมู่ ป. ภ.4 39

530 สิบต ำรวจโท ชำญณรงค์ กันเมือง ผบ.หมู่ ป. สน.บำงรัก บก.น.6 บช.น. ขำดสอบ

531 พันต ำรวจโท ชำญณรงค์ รัชตประทำน
รอง ผกก.สืบสวน สภ.เกำะ
ช้ำง

ภ.5 57

532 สิบต ำรวจตรี ชำญเดช ดอกแก้ว ผบ.หมู่(ป.)สน.คันนำยำว บช.น. 33

533 ดำบต ำรวจ ชำญวิท ภำชนะ ผบ.หมู่(ป.)สภ.แม่กำ จ.พะเยำ ภ.5 40

534 สิบต ำรวจโท ชำตรี อุดมมำลี ผบ.หมู่ กก.ตชด.23 บช.ตชด. 45

535 ดำบต ำรวจ ชำตรี ศรีทอง ผบ.หมู่(ป)สภ.ฉิมพลี ภ.2 39

536 สิบต ำรวจโท ชำติกล้ำ โคตรมณี
ผบ.หมู่ ส.ทท.5 กก.1 บก.
ทท.2 บช.ทท.

บช.ทท. 70

537 จ่ำสิบต ำรวจ ชำติชัย รำชคุณ ผู้บังคับหมู่ บช.ตชด. 55

538 สิบต ำรวจตรี ชำติชำย นิลค ำ ผบ.หมู่(ป.) ภ.1 ขำดสอบ

539 ร้อยต ำรวจเอก ชำติชำย ไชยบุตร รองสำรวัตร บช.น. 39

540 สิบต ำรวจโท ชำนนท์ สำรพล ผบ.หมู่(จร.)สน.บำงขุนเทียน บช.น. 41



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

541 สิบต ำรวจตรี ชำนนท์ภวิศวร์ วุฒิภัทรสุรินทร์
ผบ.หมู่(ป) สภ.ท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิ

ภ.1 53

542 สิบต ำรวจตรี ชำนัฐ แสงมณี ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 49

543 สิบต ำรวจตรี ชำยชำญ ช่วยหนูจันทร์ ผบ.หมู่ ป.ฯ ภ.8 44

544 ร้อยต ำรวจเอก ชำยนพลช์ หัสเกิด รอง สว. ฝอ.2 บก.อก. บช.ทท. 66

545 ร้อยต ำรวจเอก ชำรีฟ มะมิง
รอง สว.ฝ่ำยตรวจสอบ
พฤติกำรณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.

บช.ส. 60

546 ร้อยต ำรวจเอก ชิตพล บุญน ำ รอง สว.ฝอ.สส. สทส. 54

547 สิบต ำรวจตรี ชินกฤต จันทร์ใส ผบ.หมู่ ป. ภ.5 ขำดสอบ

548 สิบต ำรวจโท ชินธัช สุนันต๊ะ ผบ.หมู่ (ป). สน.บำงโพ บช.น. 43

549 สิบต ำรวจโท ชินภัทร ปำนช้ำง ผบ.หมู่(ป.)สน.บำงกอกน้อย บช.น. 61

550 สิบต ำรวจเอก ชินวัฒน์ วิโรจน์เพ็ชร์
ผบ.หมู่ฝ่ำยวิเครำะห์ควบคุม
งบประมำณและมำตรฐำนพัสดุ

สกบ. 55

551 สิบต ำรวจโท ชินวัฒน์ อุดมสันติชัย ผบ.หมู่(ป)สน.ร่มเกล้ำ บช.น. ขำดสอบ

552 สิบต ำรวจตรี ชินวุฒิ ไชยวัลลำ
ผบ หมู่งำนจรำจร สถำนี
ต ำรวจนครบำล หัวหมำก

บช.น. 38

553 สิบต ำรวจตรีหญิง ชินำนันท์ เทพสถิตย์
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.
ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ.

บช.น. 52

554 จ่ำสิบต ำรวจ ชิรพัทธ์ รุ่งเรือง
ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์

ภ.7 42

555 สิบต ำรวจตรี ชิษณะ เช้ือเวียง ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๔ ภ.4 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

556 สิบต ำรวจตรี ชิษณุ บุษบำ ผู้บังคับหมู่ บช.น. 55

557 สิบต ำรวจตรีหญิง ชุติกำญจน์ พิมพำ ผบ.หมู่ ฝ่ำยประวัติบุคคล ทพ. สกพ. 65

558 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ชุติญำณิวชร ทวีเรืองวงศ์
รอง สำรวัตร ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

สพฐ.ตร. 57

559 สิบต ำรวจตรี ชุติพนธ์ สิริสุขสุนทร ผบ.หมู่(ป.)สน.พระโขนง บช.น. 44

560 สิบต ำรวจตรี ชุติพัฒน์ มีลำภ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปำกน้ ำชุมพร
 ภ.จว.ชุมพร

ภ.8 50

561 สิบต ำรวจตรี ชุติพันธ์ุ เทศนำเรียง ผบ.หมู่(ป)สน.อุดมสุข บช.น. 50

562 สิบต ำรวจโทหญิง ชุติมำ บูระทิศ ผบ.หมู่ ฝตส.4 ตส.1 สตส. 60

563 ร้อยต ำรวจโทหญิง ชุติมำ วันเพ็ญ
รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
ศฝต.รร.นรต.

รร.นรต. 59

564 สิบต ำรวจเอกหญิง ชุลีพร โปร่งอำกำศ
ผบ หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.
ทท.1

บช.ทท. 56

565 สิบต ำรวจโท ชูเกียรติ ชัยรัตน์ ผบ.หมู่ ตม.จว.ศรีสะเกษ สตม. ขำดสอบ

566 สิบต ำรวจเอก ชูเกียรติ ระบือสันเทียะ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.รฟ. บช.ก. 39

567 พันต ำรวจตรี ชูเกียรติ พินิจมนตรี สำรวัตร(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 60

568 ร้อยต ำรวจเอก ชูเกียรติ น้ ำเงิน รองสำรวัตรสอบสวน ภ.6 46

569 ดำบต ำรวจ ชูชัย ตุ่นค ำแดง ผบ.หมู่ ด่ำน ตม.เชียงแสน สตม. 40

570 ดำบต ำรวจ ชูชำติ อยู่ผลเพ่ิม
ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.1 บก.
ทท.1

บช.ทท. 44



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

571 จ่ำสิบต ำรวจ ชูศักด์ิ ประจงกิจ ผบ.หมู่ (ปป.) สภ.เมืองพัทยำ ภ.2 26

572 สิบต ำรวจโท ชูศักด์ิ วงศ์ศักด์ิขนิษฐ์ ผบ.หมู่ ฝสส.1 สส. สทส. 48

573 ดำบต ำรวจ ชูสกุล ชัยช่ือ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ป่ำตอง ภ.8 52

574 ดำบต ำรวจ เชำน์วัชร รอดขวัญ ผบ.หมู่ จร.สภ.ฉลอง ภ.8 39

575 สิบต ำรวจโท เชำว์ หอมจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้ำนหมอ ภ.1 49

576 ร้อยต ำรวจเอก เชำวเรศ บุญคุ้ม
รองสำรวัตรป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.3 ขำดสอบ

577 ดำบต ำรวจ เชำวโรจน์ วรรณพงษ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 บช.ตชด. ขำดสอบ

578 จ่ำสิบต ำรวจ เชำวลิต เกตุฉลวย ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปทส. บช.ก. 59

579 สิบต ำรวจโท เชำวลิต ซ่ือสัตย์
ผบ.หมู่ ศูนย์ควบคุมจรำจร 
ด่วน2 กก.2 บก.จร.

บช.น. ขำดสอบ

580 ดำบต ำรวจ เชำวลิต เพชรสังหำร ผู้บังคับหมู่ ภ.7 ขำดสอบ

581 ดำบต ำรวจ เชำวลิต ติแก้ว
ผบ.หมู่งำนป้อวกันและ
ปรำบปรำม

ภ.4 32

582 สิบต ำรวจโท เชำว์วัฒน์ แก้วกล้ำ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทยำ ภ.2 ขำดสอบ

583 ร้อยต ำรวจเอก เช่ียวชำญชัย จิตเร็ว รอง สวป.สภ.เมืองล ำปำง ภ.5 40

584 สิบต ำรวจตรี โชคชัย คุ้มบ้ำน ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุขส ำรำญ ภ.8 54

585 จ่ำสิบต ำรวจหญิง โชติกำ นำคสวัสด์ิ
ผบ.หมู่ ธร.สภ.เมืองสุรำษฎร์
ธำนี

ภ.8 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

586 พันต ำรวจโท ไชยภูมิ ฉลองภูมิ
สำรวัตรสืบ กองก ำกับกำรสืบ
ต ำรวจภูธร จังหวัดสมุครสำคร

ภ.7 30

587 ดำบต ำรวจ ไชยยศ ไชยเมือง
ผบ.หมู่ กก.วิเครำะห์ข่ำวและ
เคร่ืองมือพิเศษ บก.ถปพ.

บช.ก. ขำดสอบ

588 พันต ำรวจตรีหญิง ญดำ สุวรรณศรี สว.ฝช.สลก.ตร. สลก.ตร. 45

589 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ญำญ์นิศำ นิธิพัฒนโรจน์ ผู้บังคับหมู่ฝ่ำยอ ำนวยกำร สพฐ.ตร. 53

590 สิบต ำรวจโท ญำณพล พรหมเรือง
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.
ชลบุรี

ภ.2 43

591 สิบต ำรวจโท ญำณวุฒิ ทองดอนง้ำว ผบ.หมู่.ปพ.บก.สส.ภ6 ภ.6 44

592 จ่ำสิบต ำรวจ ญำณำธร รำชสีห์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมือง
นครสวรรค์ จว.นครสวรรค์

ภ.6 34

593 ดำบต ำรวจหญิง ญำณินดำ ศรีนนท์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.สตม. สตม. 32

594 ร้อยต ำรวจโทหญิง ญำนิศำ วงศ์บุญทิพย์ โภชนำกร สบ.1 รพ.ตร. 48

595 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ฎัชนีกร สุขดี รอง สว.ฝ่ำยควำมชอบ ทพ. สกพ. 45

596 จ่ำสิบต ำรวจ ฐณะวัฒน์ ธรำปัญจทรัพย์ ผบ.หมู่.ป..สน.ท่ำเรือ บช.น. ขำดสอบ

597 ดำบต ำรวจ ฐณัฏพชร พรสุวิศิษฎ์ ผบ.หมู่ งำนจรำจร บช.น. ขำดสอบ

598 ดำบต ำรวจ ฐนำกฤติ นวมทอง ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.สตม. สตม. 44

599 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ฐปิตำ ชูเพชร
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี4 กก.
ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ.

บช.น. 40

600 ดำบต ำรวจ ฐำกร จะนะพรม ผบ.หมู่ฝ่ำยดนตรี สก. สกพ. 29



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

601 สิบต ำรวจโท ฐำนันดร มณีจันทร์สุข ผบ.หมู่ ป. ภ.9 50

602 สิบต ำรวจโทหญิง ฐำนิตร์ อโนทัยสินทวี ผู้บังคับหมู่ ฝ่ำยกำรเงิน2 กง. สงป. 54

603 สิบต ำรวจโท ฐำปกรณ์ วัฒนจันทร์ ผบ.หมู่.พฐ.จว.กำญจนบุรี สพฐ.ตร. 64

604 สิบต ำรวจตรี ฐำปนำ อยู่ทรัพย์ ผบ.หมู่ ศฝร.บช.น. บช.น. 63

605 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ฐำปนี คงสบำย
ผู้บังคับหมู่ ส.รฟ.นพวงศ์ 
กก.1 บก.รฟ.

บช.ก. 53

606 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ฐิดำพัชร์ ภูกำบิล
รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงำน
สอบสวน ภ.จว.สกลนคร

ภ.4 ขำดสอบ

607 ร้อยต ำรวจตรี ฐิตติพจน์ อินทรขำว รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ปคม. บช.ก. 36

608 พันต ำรวจโท ฐิตวันต์ อำจธรรม รอง ผกก.ป.สภ.โนนดินแดง ภ.3 79

609 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ฐิตำกำนต์ กมลรัตนำ รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.5 ภ.5 54

610 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ฐิตำนันนท์ ศรีสวัสด์ิ รอง สว.ฝส.สทว.รร.นรต. รร.นรต. 48

611 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ฐิตำภรณ์ ลอยสำ รองสำรวัตร สพฐ.ตร. 59

612 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ฐิตำภรณ์ คณเกณฑ์ รอง สว.ฝอ.บก.น.6 บช.น. 44

613 จ่ำสิบต ำรวจ ฐิติชัย พิมวงษำ ผบ.หมู่(ป.) ภ.2 36

614 สิบต ำรวจตรี ฐิติพงศ์ พิพัฒฐำดร ผบ.หมู่ (จร.) สน.ท่ำพระ บช.น. 56

615 จ่ำสิบต ำรวจ ฐิติพัฒน์ อนุศรี
ผบ.หมู่ (สส) กก. สส.4 บก. 
สส.

บช.น. 34



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

616 สิบต ำรวจตรีหญิง ฐิติมำ ชุ่มเช้ือ ผบ.หมู่ บช.ตชด. 54

617 สิบต ำรวจตรีหญิง ฐิติมำ โล้วศิริวัฒน์ ผบ.หมู่ บช.น. 52

618 ร้อยต ำรวจตรีหญิง ฐิติมำ พลีธัญญวงศ์
รอง สว.ฝ่ำยมำตรฐำนและ
กำรประกันคุณภำพ ๑ สศป.

บช.ศ. 45

619 สิบต ำรวจตรี ฐิติรัตน์ สีเหมือน ผบ.หมู่(ป.) ภ.2 62

620 สิบต ำรวจตรี ฐิติวุฒิ คนม่ัน
ผบ.หมู่งำนอำรักขำ 2 กก.
อำรักขำ 2 บก.อคฝ.

บช.น. ขำดสอบ

621 สิบต ำรวจโท ฐิติศักด์ิ กฤษณกำฬ
ผู้บังคับหมู่ (ป.) สภ.เมืองศรี
สะเกษ

ภ.3 47

622 ร้อยต ำรวจเอก ฑรรณธรณ์ บุญสำลี รองสำรวัตรปรำบปรำม ภ.2 42

623 ดำบต ำรวจ ณคร ขวัญช่วย
ผบ.หมู่(ป.)สภ.แว้ง จว.
นรำธิวำส

ภ.9 ขำดสอบ

624 ร้อยต ำรวจเอก ณชชน ออมทรัพย์ รอง สว. กก.4 บก.สกส. บช.ปส. 51

625 จ่ำสิบต ำรวจ ณฐกร แสงกล้ำ ผบ.หมู่ สตม. 33

626 สิบต ำรวจโทหญิง ณฐมน ประสงค์สันต์ิ ผบ.หมู่ ปพ.2 บช.น. 43

627 พันต ำรวจโทหญิง ณณัฏฐ์ิฐำ น้อยบุรี สว.กบ.บก.อก.รพ.ตร. รพ.ตร. 53

628 สิบต ำรวจโทหญิง ณทิญำ ศิลทิลำ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 78

629 สิบต ำรวจตรี ณธัชพงศ์ คนคง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปำกช่อง ภ.3 43

630 สิบต ำรวจโทหญิง ณปภัช ศรีสุภำ ผบ.หมู่ สกพ. 72



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

631 ดำบต ำรวจ ณพรพัสกร ทองย่ิง ผบ.หมู่(จร.)สภ.พนมสำรคำม ภ.2 35

632 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ณพำวัน วระกมล รองสำรวัตร (สอบสวน) บช.น. 59

633 สิบต ำรวจตรี ณภัทร คะรำนรัมย์ ผู้บังคับหมู่ บช.ตชด. 51

634 สิบต ำรวจตรี ณภัทร จิรำณิชชกุล ผบ.หมู่ ป้องกันปรำบปรำม ภ.7 44

635 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ณภัทร์วรัญญ์ โชติกิจไพบูลย์
รอง สว.งำนแผน/ฝึกอบรม 
กก.ควบคุมฝูงชน 1

บช.น. 64

636 ดำบต ำรวจ ณรงค์ ทองนุ้ย ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.สงขลำ ภ.9 39

637 ดำบต ำรวจ ณรงค์กร โยแก้ว ผบ.หมู่ บช.ก. 43

638 พันต ำรวจโท ณรงค์ชัย เอกฉันท์
สำรวัตรสืบสวน สน.สมเด็จ
เจ้ำพระยำ

บช.น. 81

639 จ่ำสิบต ำรวจ ณรงค์ชัย พรมแทนสุด ผบ.หมู่ กก.4 บก.ป. บช.ก. 47

640 สิบต ำรวจโท ณรงค์พจน์ บุตรศรี ผบ.หมู่ กก.ปพ.บช.ปส. บช.ปส. 51

641 ร้อยต ำรวจเอก ณรงค์ยุทธ วรชิน
รอง สำรวัตร งำนเทคนิคฯ 
กก.ศูนย์รวมข่ำว บก.สปพ.

บช.น. 54

642 ร้อยต ำรวจโท ณรงค์รัชช์ นิมิตณรงค์ชัย
รองสำรวัตรป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.5 61

643 พันต ำรวจตรี ณรงค์ฤทธ์ิ ยอดวิชำ
สำรวัตรฝ่ำยอ ำนวยกำร2 
กองบังคับกำรอ ำนวยกำร

สทส. 53

644 สิบต ำรวจตรี ณรงค์ฤทธ์ิ เขียวมำ ผบ.หมู่ ศฝร.บช.น. บช.น. 52

645 พันต ำรวจโท ณรงค์วิช สุดกังวำล รองผู้ก ำกับกำร บช.น. 56



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

646 ร้อยต ำรวจเอก ณรงค์ศักด์ิ ภูตะลำ
รองสำรวัตรป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.3 41

647 สิบต ำรวจโท ณรงฤทธ์ิ มำกแก้ว ผบ.หมู่(ปพ.)ภ.จว.นรำธิวำส ภ.9 29

648 จ่ำสิบต ำรวจ ณรัช สวัสดิชีวิน
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนวิเครำะห์ข่ำว
กำรก่อกำรร้ำยสำกล บก.ส.4

บช.ส. 48

649 สิบต ำรวจโท ณฤทธ์ิ กรีณำวงษ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.คลองเข่ือน ภ.2 53

650 สิบต ำรวจตรี ณฤเบศร์ อินประดิษฐ์ ผบ.หมู่.ป.สน.จักรวรรดิ บช.น. 62

651 ร้อยต ำรวจโทหญิง ณัจยำ เล้ำสุขศรี
รองสำรวัตรฝ่ำยอ ำนวยกำร ศูนย์
เทคโนโลยีสำรสนเทศกลำง

สทส. 62

652 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ณัชดำพร น่ิมปฏิพัทธ์พงศ์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 ภ.6 ขำดสอบ

653 สิบต ำรวจโทหญิง ณัชนันท์ ข ำต้ัง ผบ.หมู่ ทพ. สกพ. ขำดสอบ

654 สิบต ำรวจตรี ณัชพล ศรีเทพ ผบ.หมู่(ป) ภ.4 ขำดสอบ

655 สิบต ำรวจตรี ณัชพล อำจเอ้ือ ผบ.หมู่.ป. ภ.1 47

656 สิบต ำรวจโท ณัชพล สมควร ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.บช.น. บช.น. 42

657 สิบต ำรวจโท ณัฎฐชัย ศรีครำม ผบ.หมู่ บช.ตชด. 46

658 สิบต ำรวจตรี ณัฏฐ์ เสำะซ้ิว ผบ.หมู่ ป.ฯ ภ.8 33

659 ร้อยต ำรวจเอก ณัฏฐ์ ครุฑนุ้ย รอง สว. บช.ก. ขำดสอบ

660 จ่ำสิบต ำรวจ ณัฏฐกรรณ์ อังกูรวรดิลก ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ1 บช.น. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

661 สิบต ำรวจโท ณัฏฐ์ชยำงกูร ทำค ำ ผบ.หมู่ บช.ตชด. 47

662 สิบต ำรวจตรี ณัฏฐนันทน์ เรือนปิงวัง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงสำ ภ.5 ขำดสอบ

663 สิบต ำรวจโท ณัฏฐพงศ์ เวชชศำสตร์ ผบ.หมู่ ฝสส.6 สส. สทส. 51

664 สิบต ำรวจตรี ณัฏ์ฐพงษ์ ด ำรงน้อยเกตุ ผบ.หมู่(ป.) สน.โชคชัย บช.น. 32

665 สิบต ำรวจโท ณัฏฐพัฒน์ ณ พัทลุง ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 ภ.8 52

666 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ณัฏฐวดี วัฒนถำวรเกียรติ ผบ.หมู่ ฝอ.ทท.1 บช.ทท. 49

667 สิบต ำรวจโท ณัฏฐวัฒน์ อินทร์กรุงเก่ำ
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

บช.น. 39

668 สิบต ำรวจเอกหญิง ณัฏฐวี ธัญญ์วิเศษจินดำ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปส.2 บช.ปส. ขำดสอบ

669 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ณัฏฐวี ทองโอ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.1 ภ.1 50

670 ดำบต ำรวจหญิง ณัฏฐำ อินทรักษ์ ผบ.หมู่ บช.ทท. ขำดสอบ

671 สิบต ำรวจตรี ณัฐ จะนต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลำนสัก ภ.6 ขำดสอบ

672 สิบต ำรวจโท ณัฐกร คูเจริญ ผบ.หมู่(ป.)สภ.หนองจิก ภ.9 ขำดสอบ

673 สิบต ำรวจตรี ณัฐกรณ์ เส็งขำว
ผบ.หมู่ ฝ่ำยต ำรวจสำกลและ
ประสำนงำนภูมิภำค 1 กองกำร
ต่ำงประเทศ

ตท. ขำดสอบ

674 จ่ำสิบต ำรวจ ณัฐกฤต บุญรอด
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนพิจำรณำ 1 
มน.

สง.ก.ตร 43

675 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ณัฐกฤตำ ระยับศรี รอง สว. บช.ก. 57



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

676 สิบต ำรวจเอกหญิง ณัฐกวีณำ เพ่ิมสุข ผบ.หมู่ จต. จต. 68

677 พันต ำรวจตรี ณัฐกิตต์ิ ป่ินทองดี นว.(สบ 2) ผบช.สกบ. สกบ. ขำดสอบ

678 สิบต ำรวจตรี ณัฐกิตต์ิ อวนศรี ผบ.หมู่ บช.น. 63

679 ดำบต ำรวจ ณัฐจักร์ วรำสิรินนท์ ผบ.หมู่(ป) ภ.5 ขำดสอบ

680 สิบต ำรวจโท ณัฐจักรพันธ์ ไชยสลี ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้ำนโพธ์ิ ภ.2 42

681 สิบต ำรวจตรีหญิง ณัฐชนก หกขุนทด ผบ.หมู่ บช.ตชด. 49

682 สิบต ำรวจโท ณัฐชนน ปิยะสิงห์ ผบ.หมู่ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 40

683 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ณัฐชยำ เรืองสม รอง สว. ฝสต.1 กต.8 จต. 57

684 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ณัฐชลิดำ กุตเสนำ
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนสอบสวนฯ 
บก.ปส.1

บช.ปส. ขำดสอบ

685 ร้อยต ำรวจโทหญิง ณัฐชำ มำนะอุดมสิน รอง สว.ฝตส.2 ตส.2 สตส. 60

686 ร้อยต ำรวจโทหญิง ณัฐญำ เกิดโชคชัย รอง สว.ฝตส.3 ตส.3 สตส. 66

687 สิบต ำรวจตรีหญิง ณัฐฐิญำ ยศบุญเรือง ผบ.หมู่ ฝ่ำยอ ำนวยกำร วตร. บช.ศ. 52

688 สิบต ำรวจตรีหญิง ณัฐฐิดำ วงษ์ไชย ผบ.หมู่ ฝ่ำยบรรจุ ทพ. สกพ. 57

689 สิบต ำรวจตรีหญิง ณัฐณิชำ ชรินทร์
ผู้บังคับหมู่ฝ่ำยทะเบียน
ประวัติอำชญำกร ๖ ทว.

สพฐ.ตร. 60

690 สิบต ำรวจตรีหญิง ณัฐณิชำ ศิริวงศ์ ผบ.หมู่ สงค.นว.รร.นรต. รร.นรต. 69



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

691 สิบต ำรวจโท ณัฐดนัย อยู่เจริญ
ผบ.หมู่ ป้องกันและ
ปรำบปรำม

บช.ทท. 56

692 สิบต ำรวจโท ณัฐดนัย เศษฐำ
ผบ.หมู่ ป.สภ.ไชยปรำกำร 
จว.เชียงใหม่

ภ.5 32

693 ร้อยต ำรวจเอก ณัฐดนัย สีขอ ผบ.มว.กก.ตชด.32 บช.ตชด. 52

694 สิบต ำรวจโท ณัฐดนัย ศรีโยธำ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะรน ภ.8 32

695 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ณัฐธยำน์ ไปดง รอง สว.ฝอ.บก.รน. บช.ก. 47

696 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ณัฐธยำน์ มำดี รอง สว.ฝอ.ภจว.บุรีรัมย์ ภ.3 52

697 สิบต ำรวจเอกหญิง ณัฐธิดำ คงเพชรศักด์ิ ผบ.หมู่ ฝทว.5 ทว. สพฐ.ตร. 60

698 สิบต ำรวจโท ณัฐนันท์ จีนโน ผบ.หมู่(ป.) สน.เตำปูน บช.น. ขำดสอบ

699 สิบต ำรวจตรี ณัฐนันท์ โพธ์ิชัย ผบ.หมู่(ป.)สภ.นำอุดม ภ.4 53

700 สิบต ำรวจตรี ณัฐนันท์ ขวัญแก้ว
ผู้บังคับหมู่ป้องกันและ
ปรำบปรำม

ภ.1 51

701 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ณัฐปภัสร์ แสนโคตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเลย ภ.4 47

702 ร้อยต ำรวจเอก ณัฐพงค์ เผือกเนียม รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. ขำดสอบ

703 สิบต ำรวจโท ณัฐพงศ์ ทำศรี ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่อ้อ ภ.5 62

704 สิบต ำรวจตรี ณัฐพงศ์ ยะท่ำตุ้ม
ผบ.หมู่ (ป) สภ.ท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิ

ภ.1 ขำดสอบ

705 สิบต ำรวจตรี ณัฐพงศ์ นิลมำนนท์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้ำนแหลม ภ.7 42



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

706 สิบต ำรวจตรี ณัฐพงศ์ ทองค ำ ผบ.หมู่(จร.)สน.บำงรัก บช.น. ขำดสอบ

707 สิบต ำรวจตรี ณัฐพงศ์ บุญทองแก้ว ผบ.หมู่(ป)สภ.เมืองพังงำ ภ.8 63

708 ร้อยต ำรวจโท ณัฐพงศ์ สุภำกำญจน์ รอง.สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 4 บช.ตชด. ขำดสอบ

709 พันต ำรวจตรี ณัฐพงษ์ บุปผเวส สว. ฝ่ำยวิทยบริกำร วตร. บช.ศ. 65

710 สิบต ำรวจตรี ณัฐพงษ์ ใบยำ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมือง
ฉะเชิงเทรำ

ภ.2 18

711 สิบต ำรวจโท ณัฐพงษ์ ลิขิตรัตน์เจริญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะพำนหิน ภ.6 61

712 สิบต ำรวจตรี ณัฐพงษ์ มีเจริญ
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 ควบคุม
ฝูงชน 1 บก.อคฝ.

บช.น. 54

713 ร้อยต ำรวจเอก ณัฐพงษ์ สัมฤทธ์ิตระกูล
รอง สว.ฝสสน.1 
บก.สสน.บช.ตชด.

บช.ตชด. 41

714 สิบต ำรวจโท ณัฐพนธ์ กุลเฟ่ือง ผบ.หมู่ กก.1 บก.รน บช.ก. 46

715 สิบต ำรวจโท ณัฐพนธ์ ทองมำ ผบ.หมู่.(ป) ภ.8 40

716 สิบต ำรวจโทหญิง ณัฐพร ข ำชู ผบ.หมู่ ฝ่ำยกำรเงิน 3 กง. สงป. 69

717 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ณัฐพร จักร์นำรำยณ์
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ 1 กก.
1 บก.จร.

บช.น. 51

718 สิบต ำรวจโทหญิง ณัฐพร ชัยสิทธิดำ
ผบ.หมู่ ฝ่ำยธุรกำรและก ำลัง
พล บก.อก.สกบ.

สกบ. 69

719 สิบต ำรวจตรี ณัฐพล กมลวุฒิพงศ์
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ2 กก.1
 บก.จร.

บช.น. 57

720 สิบต ำรวจโท ณัฐพล โสมนัส ผบ.หมู่ ภ.7 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

721 สิบต ำรวจโท ณัฐพล จันดำพิทักษ์ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.5 68

722 สิบต ำรวจโท ณัฐพล ล ำทำ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส ภ.5 43

723 ดำบต ำรวจ ณัฐพล แก้วรำกมุก ผบ.หมู่ ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. บช.ก. 41

724 สิบต ำรวจโท ณัฐพล ปำลี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แหลมฉบัง ภ.2 45

725 สิบต ำรวจโท ณัฐพล กันจิน๊ะ ผบ.หมู่.ส..ทล.4 กก.5 บก.ทล บช.ก. ขำดสอบ

726 สิบต ำรวจตรี ณัฐพล พลกล้ำ ผบ.หมู่(ป) ภ.7 43

727 สิบต ำรวจตรี ณัฐพล อ ำไพ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นครชัยศรี 
จว.นครปฐม

ภ.7 43

728 สิบต ำรวจโท ณัฐพล หอวรรธกุล
ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.1 บก.
ทท.1

บช.ทท. 67

729 สิบต ำรวจโท ณัฐพล ศรีเดชำวงษ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 บช.ตชด. ขำดสอบ

730 สิบต ำรวจโท ณัฐพล ใจยินดี ผบ.หมู่ (ป.) สน.จักรวรรดิ บช.น. 43

731 ร้อยต ำรวจเอก ณัฐพล ทองนุ่น รอง สว.กก.สส.บก.น.3 บช.น. 45

732 สิบต ำรวจตรี ณัฐพล คล่ีเกษร ผบ.หมู่ (ป.)สภ.นครชัยศรี ภ.7 49

733 สิบต ำรวจโท ณัฐพล คีรี ผบ.หมู่(ป.)สภ.มำยอ ภ.9 ขำดสอบ

734 สิบต ำรวจตรี ณัฐพล ไชยขวัญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลำ ภ.9 50

735 ดำบต ำรวจ ณัฐพล อุบลนุช ผบ.หมู่(ป.)สภ.แสนภูดำษ ภ.2 40



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

736 ดำบต ำรวจ ณัฐพล ทองเต็ม ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปคม. บช.ก. 45

737 สิบต ำรวจตรี ณัฐพัชร สุขบำง ผบ.หมู่จร.สน.บำงพลัด บช.น. 56

738 สิบต ำรวจโท ณัฐพัฒน์ ยำแก้ว ผบ.หมู่(ป.)สภ.บำงปู ภ.1 47

739 สิบต ำรวจตรี ณัฐพิสิษฐ์ จิตรีงำม ผบ.หมู่ บก.อคฝ. บช.น. 51

740 สิบต ำรวจตรี ณัฐภัทร สุทธิ ผบ หมู่(ป) ภ.2 52

741 สิบต ำรวจตรี ณัฐภัทร ภู่เจริญ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองชัยนำท ภ.1 58

742 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ณัฐยำพัชญ์ ไชยยำยงค์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.1 สตม. 42

743 สิบต ำรวจโทหญิง ณัฐริน อินทะรำชำ ผู้บังคับหมู่ กง.บก.อก.รพ.ตร รพ.ตร. 68

744 สิบต ำรวจโท ณัฐฤทธ์ิ แดงดิษฐ์เครี ผบ.หมู่ สกบ. สกบ. 62

745 สิบต ำรวจโทหญิง ณัฐวดี ศรีค ำสุข ผบ.หมู่ ฝ่ำยอ ำนวยกำร กง. สงป. 62

746 สิบต ำรวจเอกหญิง ณัฐวดี พุฒแก้ว ผบ.หมู่ฝ่ำยกำรเงิน 1 กง. สงป. 58

747 สิบต ำรวจโท ณัฐวรพล กุลวรพิสิษฐ์
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนเก็บกู้วัตถุ
ระเบิด บก.สปพ.

บช.น. 31

748 สิบต ำรวจตรี ณัฐวัฒ แก้วใจกัน ผบ.หมู่.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ภ.5 53

749 สิบต ำรวจโท ณัฐวัฒน์ ทิพย์สมบัติ ผบ.หมู่ ฝทว.1 ทว. สพฐ.ตร. 55

750 สิบต ำรวจโท ณัฐวัฒน์ อนันทะวัน ผู้บังคับหมู่ ภ.4 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

751 สิบต ำรวจโท ณัฐวัฒน์ วิริยะ ผบ.หมู่ ฝ่ำยกำรส่ือสำร2 สทส. 47

752 สิบต ำรวจตรี ณัฐวัฒน์ สิทธ์ิทิพย์ป้อ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปำย ภ.5 47

753 ดำบต ำรวจ ณัฐวัฒน์ ชูเกียรติไกร ผบ.หมู่(ป.)สนบำงย่ีเรือ บช.น. ขำดสอบ

754 ดำบต ำรวจ ณัฐวัฒน์ ขำวผ่อง
ผบ.หมู่.(ป.)สภ.เมืองสงขลำ 
ภ.จว.สงขลำ

ภ.9 ขำดสอบ

755 สิบต ำรวจตรี ณัฐวุฒิ ประชุมชน ผบ.หมู่.จร.สน.บำงรัก บช.น. 63

756 สิบต ำรวจตรี ณัฐวุฒิ ทูลมณี ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.2 58

757 สิบต ำรวจโท ณัฐวุฒิ ไพรศรี ผบ.หมู่(สส.) ภ.2 57

758 ดำบต ำรวจ ณัฐวุฒิ หรรษำพันธ์ุ ผบ.หมู่ กก.ตชด.11 บช.ตชด. 53

759 จ่ำสิบต ำรวจ ณัฐวุฒิ เส็งแสงทอง
ผบ.หมู่(ป.).สภ.ท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิ

ภ.1 ขำดสอบ

760 สิบต ำรวจโท ณัฐวุฒิ ฐำกูรเกียรติ ผบ.หมุ่(ป.) สภ.เมืองพัทยำ ภ.2 47

761 สิบต ำรวจโท ณัฐวุฒิ ตะเพียรทอง ผบ.หมู่(ป.) สน.ปำกคลองสำน บช.น. 43

762 ร้อยต ำรวจเอก ณัฐวุฒิ ธัญญเกษตร นวท.(สบ1)กคม.ศพฐ.3 สพฐ.ตร. ขำดสอบ

763 สิบต ำรวจโท ณัฐวุฒิ พำนิช
ผบ.หมู่ ฝสสน.1 
บก.สสน.บช.ตชด.

บช.ตชด. 23

764 สิบต ำรวจโท ณัฐวุฒิ มำยำ
ผู้บังคับหมู่ป้องกัน
ปรำบปรำม สภ.คูคต

ภ.1 50

765 สิบต ำรวจตรี ณัฐวุฒิ อินบ ำรุง ผบ.หมู่(ป)สภ.บ้ำนหนองพลับ ภ.7 50



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

766 สิบต ำรวจตรี ณัฐวุฒิ มำศโอสถ ผบ.หมู่ ผช.(พงส.) บช.น. 53

767 สิบต ำรวจโท ณัฐวุฒิ มณีรัตน์ ผบ.หมู่  ป.สภ.ฉลอง ภ.8 ขำดสอบ

768 ร้อยต ำรวจโท ณัฐวุฒิ ลอยลิบ
รอง สวป.สภ.กรงปินัง จว.
ยะลำ

ภ.9 46

769 สิบต ำรวจโท ณัฐวุฒิ หยังสู ผบ.หมู่ ป. สภ.เชิงทะเล ภ.8 61

770 จ่ำสิบต ำรวจ ณัฐวุฒิ อริยวังโส ผบ.หมู่งำนอำรักขำท่ี3 บช.น. ขำดสอบ

771 สิบต ำรวจเอก ณัฐวุฒิ ดวงอำทิตย์ ผบ.หมู่ ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพ สตม. 74

772 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ณัฐสิมำ ศรีสุวรรณ พยำบำล สบ 1 รพ.ตร. 57

773 สิบต ำรวจโท ณัทวุฒิพันธ์ อินทิม ผู้บังคับหมู่ สตม. ขำดสอบ

774 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ณัทศศิร์ ฐำกันสิริวงศ์ ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 ภ.1 48

775 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ณิชกมล ศรีวิชำ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.4 สตม. 44

776 พันต ำรวจตรีหญิง ณิชำภำ รวยอำรี สำรวัตร ภ.3 73

777 สิบต ำรวจโท ณิภัท เจือไทย
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.คฝ.
2 บก.อคฝ.

บช.น. ขำดสอบ

778 ดำบต ำรวจ ด.ต.นพล ผลิใบ
ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.บช.
ตชด.

บช.ตชด. ขำดสอบ

779 ดำบต ำรวจ ดนัย บุญทอง ผบ.หมู่ ภ.7 42

780 สิบต ำรวจโท ดนัยศักด์ิ บัวขำว ผบ.หมู่ ฝสส.1 สส สทส. 39



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

781 ดำบต ำรวจ ดนุสรณ์ นู่นสิงห์ ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.สตม. สตม. 43

782 สิบต ำรวจเอกหญิง ดรรชนี สินเจริญพิพัฒน์ ผบ.หมู่ ฝอ.กต.2 จต. จต. 45

783 พันต ำรวจโท ดรัณภพ สระทองอยู่
รองผู้ก ำกับกำรป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.2 49

784 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ดรุณี ชำวค ำเขต ผบ.หมู่ (ธร.) ฝอ.ภ.จว.ล ำปำง ภ.5 ขำดสอบ

785 สิบต ำรวจโท ดลดนัย เถียรสำนำรถ ผบ.หมู่ ยอส.บก.อก. รร.นรต. 48

786 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ดลยำ แสงศรีจันทร์ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ภ.5 ขำดสอบ

787 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ดวงขวัญ เก้ือสุข รอง สว.กก.1 บก.ส.3 บช.ส. 60

788 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ดวงใจ รัตนะพันธ์
รองสำรวัตรฝ่ำยทะเบียน
ประวัติอำชญำกร ๒

สพฐ.ตร. 61

789 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ดวงใจ อุ่มจันทร์ ผบ.หมู่ กก. 1 บก.ทท. 2 บช.ทท. 48

790 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ดวงพร รำชสีห์ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 ภ.1 45

791 ดำบต ำรวจ ดวงรุ้ง สุขผดุง ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. บช.ก. ขำดสอบ

792 ดำบต ำรวจหญิง ดวงหทัย วงศ์กลม
ผบ.หมู่ ป.สภ.เขำหินซ้อน 
ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ

ภ.2 ขำดสอบ

793 สิบต ำรวจโทหญิง ดำรัตน์ แสงสุริยะ
ผบ.หมู่ ร้อย ปพ.ท่ี 2 กก.ต่อต้ำน
กำรก่อกำรร้ำย บก.สปพ.

บช.น. 34

794 สิบต ำรวจโท ดำรำกรณ์ บุตรค ำโชติ
ผู้บังคหมู่งำนป้องกันปรำบปรำม
สภ.เมืองมหำสำรคำม

ภ.4 51

795 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ดำรำพร ตุ้มชู รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 สตม. 44



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

796 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ดำรำรมณ์ จิตต์สมพงษ์
ผบ.หมู่ ฝ่ำยฝึกอบรม บก.
อก.ฯ

บช.ปส. 42

797 ร้อยต ำรวจเอก ดำรำศักด์ิ สีอินทร์
รอง สวป.สภ.เทิง ภ.จว.
เชียงรำย

ภ.5 67

798 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ดำวใจ สุทธิรักษ์ รอง สว.ฝอ.บก.ทล. บช.ก. 45

799 สิบต ำรวจโท ด ำรงค์ ประกอบ
ผบ.หมู่กลุ่มงำนสอบสวน
และตรวจสอบทรัพย์สิน

บช.ปส. 31

800 ดำบต ำรวจ ดิเรก ขุนฤทธ์ิมนตรี ผบ.หมู่ ป.สภ.สำคู ภ.8 43

801 ร้อยต ำรวจเอก ดิลก สอนสิน รองสำรวัตรสืบสวน ภ.6 45

802 สิบต ำรวจตรี ดิษกำร ค ำต้ือ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 56

803 ดำบต ำรวจ ดุสิต เหล่ำหำ ผบ.หมู่(สส.)สน.สุทธิสำร บช.น. 61

804 ดำบต ำรวจ เดชณรงค์ ทองจันทร์ ผบ.หมู่(ป.สภ.ฉลอง ภ.8 53

805 สิบต ำรวจตรี เดชฤทธ์ิ เหมรำช
ผู้บังคับหมู่งำนจรำจรสถำนี
ต ำรวจนครบำลวังทองหลำง

บช.น. 39

806 ร้อยต ำรวจเอก เดชำ สีแดง รอง สว.กก.สส.บก.น.1 บช.น. ขำดสอบ

807 สิบต ำรวจโท เดชำกร เช้ือหมอ
ผบ.หมู่(ป) สภ.แม่สรวย จ.
เชียงรำย

ภ.5 60

808 สิบต ำรวจตรี เดชำธร ร่องนำ
ผบ. หมู่ (ป.) สภ.ท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิ

ภ.1 43

809 สิบต ำรวจตรี เดชำวัต ร่องนำ ผบ. หมู่ (ป.) สภ.คลองห้ำ ภ.1 46

810 ดำบต ำรวจ เด่น ปรักเอโก ผบ.หมู่(ป) ภ.3 45



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

811 สิบต ำรวจโทหญิง เดือน ยุคจร ผบ.หมู่ สกพ. 68

812 จ่ำสิบต ำรวจหญิง เดือนนภำ พลรักษำ ผบ.หมู่.ตม.จว.ชัยภูมิ สตม. ขำดสอบ

813 ร้อยต ำรวจเอก ตระกูล เผ่ำดี รอง สวป สน.บำงรัก บช.น. ขำดสอบ

814 สิบต ำรวจโท ตรัยรัตน์ ปำนรอด
ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.3 บก.
ทท.3

บช.ทท. ขำดสอบ

815 สิบต ำรวจตรี ตฤณ คงประเสริฐ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำดหญ้ำ ภ.7 54

816 จ่ำสิบต ำรวจ ตฤณ วรรณพฤกษ์
ผบ.หมู่ ส.ทท.6 กก.1 บก.
ทท.2

บช.ทท. 48

817 ร้อยต ำรวจเอก ตฤณ พ่วงโสม
รอง สว.ฝ่ำยกฎหมำยและ
วินัย บก.อก.บช.ปส.

บช.ปส. 45

818 ดำบต ำรวจ ตฤณกร วชิรำศิริ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2 บช.ตชด. ขำดสอบ

819 ดำบต ำรวจ ตฤณภณ บุญรพีภัทร ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองยะลำ ภ.9 62

820 สิบต ำรวจโท ตวงสิทธ์ิ แก้วจันทร์เพ็ง
ผบ.หมู่ ส.ทท.5 กก.1 บก.
ทท.2

บช.ทท. ขำดสอบ

821 ร้อยต ำรวจเอก ต่อเกียรติ ตุลำธร รองสว.อก. ภ.7 59

822 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ต้องตำ ต้องใจ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปส.3 บช.ปส. 45

823 สิบต ำรวจตรี ต่อสู้ ค ำยำ ผบ.หมู่ บช.ตชด. 38

824 สิบต ำรวจตรี ตะวัน สหำยแก่น
ผบ.หมู่(ป.) สภ.แวง จว.
สกลนคร

ภ.4 61

825 ร้อยต ำรวจเอก ต๋ัน รำมศิริ รอง สว.สส.สน.บุปผำรำม บช.น. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

826 สิบต ำรวจตรี ตำมตะวัน พลับใหญ่ ผบ.หมู่ กก.ตชด.41 บช.ตชด. ขำดสอบ

827 ร้อยต ำรวจเอก ติณณ์ สุมงคล รองสำรวัตร บช.ก. 58

828 ร้อยต ำรวจโท ติณณภพ จันลองภำส รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตำคลี ภ.6 64

829 สิบต ำรวจตรี ติณณภพ รักไร่
ผู้บังคับหมู่ กองร้อยท่ี ๒ กก.
อำรักขำ ๑

บช.น. ขำดสอบ

830 สิบต ำรวจตรี ตุลยพัฒน์ แสงประสิทธ์ิ ผบ.หมู่.ป.สภ.บำงเสำธง ภ.1 51

831 สิบต ำรวจโท เติมศักด์ิ กันทะวงค์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 บช.ตชด. 45

832 สิบต ำรวจตรี ไตยรัฐพรหม หอมสมบัติ ผบ.หมู่ จร บช.น. 61

833 สิบต ำรวจโท ไตรภพ รักษำภักดี ผบ.หมู่(จร.) สน.สุวินทวงศ์ บช.น. 44

834 สิบต ำรวจโท ทนงศักด์ิ โพธ์ิมะฮำด
ผบ.หมู่ กก.ตชด.11 ปฏิบัติ
รำชกำร ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.

บช.ตชด. 54

835 ร้อยต ำรวจเอก ทยำกร กุศลศิลปบัญชร
รอง สว.(ทนท.ทำงน้ ำ) ส.รน.
4 กก.4 บก.รน.

บช.ก. 57

836 จ่ำสิบต ำรวจ ทรงเกียรติ จรรยำศรี ผบ.หมู่(ป.)สภ.นำกลำง ภ.4 ขำดสอบ

837 จ่ำสิบต ำรวจ ทรงชนม์ อนันตเดชะ ผบ. หมู่ กก. 3 บก. ทท. 1 บช.ทท. 38

838 สิบต ำรวจโท ทรงเดช จับอันชอบ ผบ.หมู่ป บช.น. 44

839 สิบต ำรวจตรี ทรงเดช กันธำหล้ำ
ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม 
สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

ภ.1 57

840 ดำบต ำรวจ ทรงธรรม นำคสวัสด์ิ ผป. หมู่ ป. สภ.วังทอง ภ.6 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

841 ดำบต ำรวจ ทรงเผ่ำ อินทร์จันทร์ ผบ.หมู่(สส.)สภ.บำงปะกง ภ.2 38

842 ร้อยต ำรวจเอก ทรงพร หน่อค ำ
รอง สว.อก.สภ.นำหวำย จ.
เชียงใหม่

ภ.5 47

843 สิบต ำรวจโท ทรงพล อ ำพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.4 51

844 สิบต ำรวจตรี ทรงพล ห้องสีปำน ผบ.หมู่ ป. สน.นิมิตรใหม่ บช.น. ขำดสอบ

845 ร้อยต ำรวจเอก ทรงพล บุญชัย
รอง สว.กลุ่มงำนสอบสวน 
ภ.จว.นครศรีธรรมรำช

ภ.8 65

846 จ่ำสิบต ำรวจ ทรงพล จูฑังคะ ผบ.หมู่ กก.5 บก.จร. บช.น. 30

847 สิบต ำรวจตรี ทรงวุฒิ อุ่นส ำรำญ
ผบ.หมู่ ป.สภ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์

ภ.7 57

848 สิบต ำรวจโท ทรงศักด์ิ เหล่ำเจริญ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ส.1 บช.ส. 38

849 สิบต ำรวจตรีหญิง ทรำยขวัญ แสนแก้ว
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.
ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ.

บช.น. 50

850 สิบต ำรวจโท ทฤษฎี ประจันตะเสน ผบ.หมู่(ป.) สภ.เสม็ด ภ.2 51

851 ดำบต ำรวจ ทวนทอง ชำยแก้ว ผบ.หมู่ ด่ำน ตม.เชียงแสน สตม. 30

852 สิบต ำรวจตรี ทวีชัย สุขปัน ผู้บังหมู่จรำจร บช.น. ขำดสอบ

853 ดำบต ำรวจ ทวีชัย ชัยเทอดเกียรติ ผบ หมู่ ป สน.สุทธิสำร บช.น. ขำดสอบ

854 ร้อยต ำรวจเอก ทวีทรัพย์ ชัยภูมิ รอง สวป.สน.ทองหล่อ บช.น. ขำดสอบ

855 ร้อยต ำรวจเอก ทวีศักด์ิ พูลผล
รอง สว.ฝ่ำยประวัติบุคคล 
ทพ.

สกพ. 51



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

856 ร้อยต ำรวจโท ทวีศิลป์ สมภำ
รอง สว.ส.ทท.6 กก.1 บก.
ทท.2

บช.ทท. 67

857 สิบต ำรวจตรี ทศพล เนตรพนำ
ผบ.หมู่ ป.(พงว.) สน.ศำลำ
แดง

บช.น. 28

858 สิบต ำรวจตรี ทศพล พลทอง
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.
พระนครศรีอยุธยำ

ภ.1 ขำดสอบ

859 สิบต ำรวจโท ทศพล เจริญสุข ผบหมู่.ปป.สภ.นำยูง ภ.4 56

860 สิบต ำรวจโท ทศพล กุลวงศ์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภจว.มุกดำหำร ภ.4 34

861 ร้อยต ำรวจเอก ทศพล ม่ันศักด์ิ
รอง สว.(สอบสวน) กก.๓ 
บก.ปคบ.

บช.ก. 41

862 ร้อยต ำรวจเอก ทศรัสม์ิ กิติธำรำ รองสว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 ภ.7 ขำดสอบ

863 สิบต ำรวจโท ทักษ์ดนัย เกษตรเอ่ียม ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.2 ขำดสอบ

864 ดำบต ำรวจ ทักษิณ นิเท
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม สภ.แม่จัน

ภ.5 ขำดสอบ

865 ดำบต ำรวจหญิง ทักษิณำ กิตติธีระศักด์ิ ผบ.หมู่ ภ.2 ขำดสอบ

866 ร้อยต ำรวจเอก ทัชปภณ นำรำพงศธร
รอง สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.
ทท.1

บช.ทท. 58

867 สิบต ำรวจโท ทัตเทพ ชัยมงคล ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 บช.ตชด. 56

868 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ทัตสรัล ไชยสงครำม ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.4 บช.น. ขำดสอบ

869 สิบต ำรวจตรี ทันพันธ์ พรหมเทศ ผบ.หมู่.ป. ภ.5 59

870 พันต ำรวจโท ทัศน์พงษ์ คงทัพ รอง ผกก.ป.สภ.แก่งคอย ภ.1 62



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

871 ร้อยต ำรวจโท ทัศนัย กำรเจริญ รอง สวป สภ.โรงช้ำง ภ.1 ขำดสอบ

872 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ทัศนีย์ เจริญตำม
ผบ.หมู่ ส.รน.4 กก.10 บก.
รน.

บช.ก. 46

873 สิบต ำรวจโทหญิง ทัศนีย์ สุขศรี
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.คฝ.
2 บก.อคฝ.

บช.น. 60

874 สิบต ำรวจเอกหญิง ทัศนีย์ รัตนกุล ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปอศ. บช.ก. 63

875 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ทัศนีย์ ศรีวิชัย รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 42

876 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ทัศนีย์ เชยชมศรี
รอง สว.ฝ่ำยตรวจสอบงำน
บุคคล 2 ตป.

สง.ก.ตร 45

877 จ่ำสิบต ำรวจ ทัศวัช ชะโร
ผู้บังคับฟมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.4 ขำดสอบ

878 จ่ำสิบต ำรวจ ท ำนงค์ กลำงบุญเรือง ผบ.หมู่ บช.ทท. 48

879 สิบต ำรวจโท ทินกร อินทะจันทร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แหลมฉบัง ภ.2 36

880 สิบต ำรวจตรี ทินกฤต กับปะหะ
ผบ.หมู่ (ป) สภ.ท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิ

ภ.1 ขำดสอบ

881 สิบต ำรวจตรี ทินภัทร ทองยินดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โนนเหม่ำ ภ.3 40

882 สิบต ำรวจตรี ทินวัฒน์ กับปะหะ
ผบ.หมู่ (ป) สภ.ท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิ

ภ.1 ขำดสอบ

883 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ทิพยกำย พรหมกมล อำจำรย์ (สบ 1) ศฝร.บช.น. บช.น. ขำดสอบ

884 สิบต ำรวจโทหญิง ทิพย์พิมล ดวงจันทร์ ผบ.หมู่ ฝ่ำยสำรบรรณ 2 สลก.ตร. 66

885 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ทิพย์มณี ทองเกิด รอง สว. สตม. 61



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

886 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ทิพยรัศม์ิ บวรโชติปกรณ์
รอง สว.ส.รฟ.สุวรรณภูมิ 
กก.๔ บก.รฟ.

บช.ก. 40

887 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ทิพลำภ วิทยำพันธ์ุ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปส.1 บช.ปส. 50

888 ร้อยต ำรวจโทหญิง ทิพวดี อยู่ทรัพย์
รองสำรวัตร(สอบสวน) สภ.
บำงปู

ภ.1 43

889 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ทิพำกร ดอนนันชัย ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.9 บช.น. 32

890 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ทิวำวรรณ นำมวงษ์ รอง สว. บช.น. 57

891 สิบต ำรวจโท เทพกมล มณฑำ ผบ.หมู่(ป.) สน.บำงกอกน้อย บช.น. ขำดสอบ

892 สิบต ำรวจตรี เทพนรินทร์ จ ำปำมูล ผบ.หมู่ (ป.)สน.สุทธิสำร บช.น. 44

893 สิบต ำรวจตรี เทพฤทธ์ิ เวชยันต์
ผู้บังคับหมุ่ป้องกันปรำบปรำม
สถำนีต ำรวจนครบำลบำงนำ

บช.น. 46

894 พันต ำรวจโท เทพวิสิทธ์ิ โพธิเก่งฤทธ์ิ
ประจ ำ (สบ ๓) ปรก.ฝ่ำย
ยุทธศำสตร์ บก.อก.บช.ส.

บช.ส. ขำดสอบ

895 สิบต ำรวจโท เทอดพงษ์ แก้วแสนเมือง ผบ.หมู่ กก.ตชด.11 บช.ตชด. ขำดสอบ

896 สิบต ำรวจตรี ไทคชำ คูเจริญวัฒนะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้ำนแพ้ว ภ.7 38

897 ดำบต ำรวจ ธงชัย ป้อมปำปัง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.สนำมชัยเขต 
ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ

ภ.2 30

898 จ่ำสิบต ำรวจ ธงชัย อ ำภัยรัตน์ ผบ.หมู่ กก. 3 บก.ทท.1 บช.ทท. ขำดสอบ

899 พันต ำรวจโท ธงชัย คงวิมล สำรสัตรป้องกันปรำบปรำม ภ.9 61

900 ร้อยต ำรวจเอก ธงชัย เลิศจันทวงศ์ รองสำรวัตร สตม. 25



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

901 พันต ำรวจเอก ธงชัย เนตรสขำวัฒน์ ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรสำคร ภ.7 58

902 สิบต ำรวจโท ธณำกร ลิมปสุวรรณ ผบ.หมู่(ป).สภ.เขำสมิง ภ.2 ขำดสอบ

903 สิบต ำรวจโท ธนกร เครือเพ็ชร์
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ1กก.1
บก.จร.

บช.น. 49

904 สิบต ำรวจตรี ธนกร อำจหำญ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองุ
สมทรสงครำม

ภ.7 50

905 พันต ำรวจโท ธนกร พัฒนนันแก้ว รอง ผกก.คธม. บช.ทท. 63

906 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ธนกร ชำญชำยตวิษำ รอง สว.ธร.สภ.เมืองแพร่ ภ.5 37

907 ร้อยต ำรวจโท ธนกร หนูโดด รอง สวป.สภ.เมืองปรำจีนบุรี ภ.2 59

908 สิบต ำรวจโท ธนกฤต ยลถนอม ผบ.หมู่ งำนควบคุมยุทธกำรฯ บช.น. ขำดสอบ

909 สิบต ำรวจตรี ธนกฤต ชินรัตน์
ผู้บังคับหมู่จรำจร สน.
บำงกอกใหญ่

บช.น. 72

910 จ่ำสิบต ำรวจ ธนกฤต พรำยพรรณ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ส.3 บช.ส. 46

911 พันต ำรวจโท ธนกฤต รวยอำรี สำรวัตร บช.น. 68

912 ร้อยต ำรวจเอก ธนกฤษณ์ วิลำศ ผบ.มว.กก.ตชด.๑๔ บช.ตชด. 40

913 ดำบต ำรวจ ธนกฤษณ์ ประจันพล ผบ.หมู่ ป. สภ.อ่ำวลึก ภ.8 53

914 สิบต ำรวจโท ธนชำติ ลำภธนวรรณ ผบ.หมู่(ป) บช.น. 43

915 สิบต ำรวจโท ธนชิต แสนหำญ ผบ.หมู่(ป.)สภ.สระบัว ภ.2 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

916 สิบต ำรวจโท ธนโชติ ข ำรักษ์
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.
ทท.2

บช.ทท. 44

917 สิบต ำรวจตรี ธนโชติ พำรำศิลป์ ผบ.หมู่(ป.) สน.ปำกคลองสำน บช.น. 44

918 จ่ำสิบต ำรวจ ธนดล ข ำทัพ ผล.หมู่.ป. บช.น. 46

919 ร้อยต ำรวจเอก ธนดล สุทธิพณิชพงศ์ นว.(สบ1) ผบก.ภ.จว.ยโสธร ภ.3 41

920 ดำบต ำรวจ ธนเดช สูติพันธ์ ผบ.หมู่ ส.รน.2 กก.9 บก.รน. บช.ก. 46

921 สิบต ำรวจโท ธนทรัพย์ รัศมีภูผำ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.7 54

922 ร้อยต ำรวจโท ธนบดี ดวงจิตต์
รอง สว.(สอบสวน) สน.ทอง
หล่อ

บช.น. 65

923 สิบต ำรวจโท ธนบดี โพธ์ิพรม
ผบ.หมู่ ป. สภ.เมือง
นครศรีธรรมรำช

ภ.8 50

924 สิบต ำรวจโท ธนพงศ์ เฉลิมลำ
ผบ.หมู่ชุกปฏิบัติกำร กก.
ศูนย์รวมข่ำว

บช.น. 49

925 สิบต ำรวจตรี ธนพนธ์ เกนอก ผบ.หมู่(ป.)สน.ล ำหิน บช.น. 53

926 ดำบต ำรวจหญิง ธนพร นำวำแก้ว ผบ.หมู่ ตม.จว.ตรัง สตม. 41

927 สิบต ำรวจโท ธนพล หวังพลำยเจริญ ผบ.หมู่ ฝอ.7 บก.อก.สตม. สตม. 33

928 สิบต ำรวจโท ธนพล สุวรรณบุตร ผบ.หมู่(ป.) สน.บำงขุนเทียน บช.น. 46

929 สิบต ำรวจตรี ธนพล ธงสถำพรวัฒนำ
ผบ.หมู่(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.
ล ำปำง

ภ.5 70

930 สิบต ำรวจโท ธนพล ศุภจำรุนนท์ ผบ.หมู่(ป).สภ.แม่โป่ง ภ.5 57



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

931 สิบต ำรวจตรี ธนพล ธนพิสุทธ์ิ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 27

932 จ่ำสิบต ำรวจ ธนพล ค ำภำพันธ์
ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติกำร
พิเศษท่ี1

บช.น. 35

933 พันต ำรวจโท ธนพล เทพมณี สำรวัตรป้องกันปรำบปรำม ภ.5 ขำดสอบ

934 สิบต ำรวจโท ธนพัตร์ ค ำชุ่ม
ผบ.หมู๋ ป. สภ.แม่แตง ภ.จว.
เชียงใหม่

ภ.5 49

935 สิบต ำรวจตรี ธนพันธ์ุ ไชยชนะ ผบ.หมู่ จรำจร สน.หัวหมำก บช.น. 37

936 สิบต ำรวจตรี ธนภัทร์ เพ่ิมพำรำรักษ์ ผบ.หมู นปพ. ภ.5 ขำดสอบ

937 สิบต ำรวจตรี ธนภัทร สุขสวัสด์ินุวงษ์ ผบ.หมู่ จร.สน.ยำนนำวำ บช.น. ขำดสอบ

938 สิบต ำรวจโท ธนภัทร วรพฤกษ์กิจ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.8 บช.น. 64

939 สิบต ำรวจตรี ธนภัทร พรมภิชัย
ผบ.หมู่ (นปพ.) กก.
สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

ภ.5 56

940 ดำบต ำรวจ ธนภัทร สำจักร์
ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.
ทท.2

บช.ทท. 43

941 จ่ำสิบต ำรวจ ธนภัทร ฉำยพิมำย
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ1 กก.1
 บก. จร.

บช.น. 32

942 สิบต ำรวจโท ธนภูเบศก์ ศรีรำชำ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.บำงปะอิน 
จว.พระนครศรีอยุธยำ

ภ.1 48

943 สิบต ำรวจโท ธนภูมิ ช่อล ำใย ผบ.หมู่ บช.ตชด. 41

944 สิบต ำรวจโท ธนภูริภัสสร์ ทัพทวี ผบ.หมู่.นปพ ภ.9 38

945 สิบต ำรวจโท ธนรัช สุรำวุธ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปักธงชัย ภ.3 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

946 สิบต ำรวจตรี ธนรัฐ จันทะลุน
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.2 66

947 พันต ำรวจเอก ธนรัฐ รุ่งโรจน์ดี ผกก. 2 บก.ปคบ. บช.ก. ขำดสอบ

948 สิบต ำรวจโท ธนรัตน์ หนูป้ัน ผบ.หมู่ ฝ่ำยแต่งต้ัง ทพ. สกพ. 42

949 ร้อยต ำรวจเอก ธนวัช พุ่มโพธ์ิฆัง
รองสำรวัตรป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.9 34

950 สิบต ำรวจโท ธนวัฏ ละเลิศ ผบ.หมู่ ฝอ.๒ บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 50

951 สิบต ำรวจโท ธนวัฒน์ โชติกะคำม ผบ.หมู่.กก.ตชด.34 บช.ตชด. 30

952 สิบต ำรวจโท ธนวัฒน์ ตุลสงวน
ผู้บังคับหมู่ป้องกันและ
ปรำบปรำม

ภ.1 52

953 ดำบต ำรวจ ธนวัฒน์ ทองค ำ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔ บช.ตชด. 36

954 ร้อยต ำรวจโท ธนวัฒน์ สร้ำงดี รอง สวป.สน.บวรมงคล บช.น. 43

955 จ่ำสิบต ำรวจ ธนวัฒน์ แก้วชุ่ม
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ 2 
บก.สปพ.

บช.น. ขำดสอบ

956 พันต ำรวจตรี ธนวัฒน์ หงษำพล ประจ ำ(สบ2)สยศ.ตร. สยศ.ตร 48

957 สิบต ำรวจตรี ธนวัตร ปัจจัย ผบ.หมู่(ป.) สภ.สวำย ภ.3 43

958 สิบต ำรวจโท ธนวัธน์ อำชำศรัย ผบ.หมู่(ป.)สน.บำงเสำธง บช.น. 57

959 สิบต ำรวจโท ธนวันต์ บุตรคร้อ
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.2 39

960 สิบต ำรวจโท ธนวุฒิ ตุลสงวน ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.1 55



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

961 ดำบต ำรวจ ธนศักด์ิ ม่ันพิทักษ์ธรรม
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.5 44

962 พันต ำรวจโท ธนสิษฐ์ ธนเศรษฐ์สุธี สว.ฝอ.วพ.รพ.ตร. รพ.ตร. 48

963 สิบต ำรวจโท ธนอรรถ ผลสุวรรณ ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.1 บช.ทท. ขำดสอบ

964 ร้อยต ำรวจโท ธนะ รำรำมนัส รองสวป.สภ.ป่ำโมก ภ.1 58

965 ดำบต ำรวจ ธนัง วรรณศิริ ผบ.หมู่ ป.สภ.ภูพิงค์ฯ ภ.5 61

966 ร้อยต ำรวจเอก ธนัชกูร อุ่นดี รองสำรวัตร ภ.2 ขำดสอบ

967 พันต ำรวจโทหญิง ธนัชชำ ธนำดลพิพัฒน์ สว.ฝรท.บก.อก.จต. จต. 46

968 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ธนัชพร สำรจันทร์ ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.ภ.4 ภ.4 61

969 ร้อยต ำรวจโท ธนัญชัย นำมมณี
รองสำรวัตรจรำจร สถำนี
ต ำรวจภูธรเมืองพัทยำ

ภ.2 ขำดสอบ

970 พันต ำรวจตรีหญิง ธนัฏฐำ กะฐิน สำรวัตร บช.ส. 42

971 สิบต ำรวจตรี ธนำกร ชนะกิจพิทักษ์กุล ผบ.ป.สภ.เกำะช้ำง ภ.2 56

972 สิบต ำรวจโท ธนำกร มีวงศ์  ผู้ บังคับ หมู่  บ.ตร. ขำดสอบ

973 สิบต ำรวจตรี ธนำกร ทะวี ผบ.หมู่จรำจร บช.น. 34

974 ร้อยต ำรวจเอก ธนำกร เดชธนำวงค์ รอง สว.ศจบ.บก.อก.จต. จต. 52

975 สิบต ำรวจตรี ธนำคำร ศรีคัทธะนำม ผบ.หมู่ สืบสวน ภ.2 77



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

976 ดำบต ำรวจ ธนำชัย ถ่ินวัดกลำง
ผบ.หมู่(สส.)กก.สส.ภ.จว.
สงขลำ

ภ.9 33

977 สิบต ำรวจโท ธนำธรณ์ พรพยุหเกียรติ ผบ.หมู่(ป.)สน.ชนะสงครำม บช.น. ขำดสอบ

978 สิบต ำรวจตรี ธนำธิป ภัทรำธนภัทรศิริ ผบ หมู่ จร.สน.หนองแขม บช.น. ขำดสอบ

979 สิบต ำรวจตรี ธนำธิป พิทักษ์รัชตศักด์ิ ผป.หมู่(ป.) ภ.7 47

980 พันต ำรวจตรี ธนำธิป จิตรำคนี
สำรวัตรกองก ำกับกำรสืบสวน
ต ำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

ภ.2 49

981 ร้อยต ำรวจโท ธนำนันต์ ปันติ รอง สวป.สภ.เมืองพะเยำ ภ.5 45

982 สิบต ำรวจโท ธนำยุทธ พลอยโพธ์ิ ผบ.หมู่ สลก.ตร. 54

983 ดำบต ำรวจ ธนำยุทธ พันธชิต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แหลมงอบ ภ.2 60

984 สิบต ำรวจโท ธนำวุฒิ ศรีประภำวงษ์ ผบ.หมู่ บช.ปส. 43

985 สิบต ำรวจโท ธนำวุฒิ ท้ำวนู ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้ำนบึง ภ.2 69

986 สิบต ำรวจโท ธนำวุฒิ ภูลี
ผบ.หมู่กลุ่มงำนเก็บกู้วัตถุ
ระเบิด

บช.น. 40

987 จ่ำสิบต ำรวจ ธนำวุฒิ วงษ์ทองดี ผบ.หมู่ บช.น. 46

988 ร้อยต ำรวจเอก ธนำเวช ภู่มำก รอง สว.ฝอ.บก.ปคบ. บช.ก. 58

989 สิบต ำรวจเอก ธนำเศรษฐ์ นิธิประภำวัฒน์
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนสำรสนเทศฯ
 ศทก.

สทส. 62

990 สิบต ำรวจโท ธนิศร์ กันท ำ ผบ.หมู่(ป) สภ.บ้ำนเป็ด ภ.4 50



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

991 สิบต ำรวจโท ธนุตรำ รัตนำพร ผบ.หมู่.(ป) สภ.เมืองภูเก็ต ภ.8 ขำดสอบ

992 สิบต ำรวจตรี ธนุส สุริยวงษ์ ผบ หมู่ ป สภ. ปำกเกร็ด ภ.1 ขำดสอบ

993 สิบต ำรวจโท ธนูเกียรติ พิมยะวงค์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.อ่ำงทอง ภ.1 46

994 พันต ำรวจโท ธนูเทพ ฤทธิฦำชัย รอง ผกก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 48

995 สิบต ำรวจตรี ธเนษฐ รุจิรำงกูร ผู้บังคับหมู่(ท ำหน้ำท่ีปฏิบัติกำรป้องกัน
ปรำบปรำม) สถำนีต ำรวจภูธรเกำะพะงัน ภ.8 47

996 ดำบต ำรวจ ธมกร ไชยสำลี
ผบ.หมู่ ส.ทท3 กก.2 บก.
ทท.3

บช.ทท. ขำดสอบ

997 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ธมลณัฏฐ์ พำยจะโป๊ะ
รอง สว.ฝ่ำยประวัติบุคคล 
ทพ.

สกพ. 54

998 สิบต ำรวจโท ธรณินทร์ วรรณทวี ผบ.หมู่(ป.) สภ.คลองไผ่ ภ.3 78

999 สิบต ำรวจโท ธรรมนูญ  สุนทรนำค  ผบ หมู่ (ป.) ภ.5 46

1000 ร้อยต ำรวจเอก ธรรมปกร ธ ำรงค์ปัทมะ รอง สวป. สน.ทุ่งสองห้อง บช.น. 45

1001 สิบต ำรวจโท ธรรมรงค์ ทรงศุภศำสตร์ ผบ.หมู่.(ป) สภ.เชิงทะเล ภ.8 54

1002 สิบต ำรวจโท ธรรมรัตน์ คงผล ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภำค4 บช.ตชด. ขำดสอบ

1003 สิบต ำรวจตรี ธรรมวิชญ์ พลีกิตติวัฒน์
ผบ.หมู่ ป. สภ.ท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิ

ภ.1 58

1004 สิบต ำรวจเอกหญิง ธรำ ปริญวัธน์ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สกลนคร ภ.4 53

1005 สิบต ำรวจโท ธรำเทพ ธนันปัญญำวุธ
ผบ.หมู่ ร้อย ปพ.ท่ี 2 กก.
ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย 
บก.สปพ.

บช.น. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1006 ร้อยต ำรวจเอก ธรำเทพ สิมสิงห์
รองสำรวัตรสืบสวน สถำนี
ต ำรวจนครบำลห้วยขวำง

บช.น. ขำดสอบ

1007 สิบต ำรวจโท ธรำธร ธรณี ผบ.หมู่(ป.) ภ.3 46

1008 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ธฤตมน ยะปัญญำ
รอง สว.ธร.สภ.บำงโทรัด จว.
สมุทรสำคร

ภ.7 45

1009 สิบต ำรวจโท ธวัช บุตรสำร
ผบ.หมู่(ป) สภ.บ้ำนค่ำย จว.
ระยอง

ภ.2 46

1010 ดำบต ำรวจ ธวัช เนตรวีระ
ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ตำลชุม จว.
น่ำน

ภ.5 44

1011 ร้อยต ำรวจโท ธวัช ภู่พร รอง สวป. สภ.เมืองชุมพร ภ.8 56

1012 สิบต ำรวจตรี ธวัชชัย ภูรักษำ ผบ.หมู่ (ป.) บช.น. ขำดสอบ

1013 สิบต ำรวจตรี ธวัชชัย จันฑูลย์ตระกูล
ผบ.หมู่ ป้องกันและ
ปรำบปรำม

ภ.1 38

1014 สิบต ำรวจตรี ธวัชชัย จันทฤทธ์ิ ผบ. หมู่(ป.) ภ.9 47

1015 ดำบต ำรวจ ธวัชชัย จ ำปำนำค ผบ.หมู่(ป.)สน.เตำปูน บช.น. 29

1016 ร้อยต ำรวจเอก ธวัชชัย ไพรศูนย์ รอง สวป. ภ.9 49

1017 ดำบต ำรวจ ธวัชชัย สิงห์วงค์ ผู้บังคับหมู่ บช.ตชด. ขำดสอบ

1018 ร้อยต ำรวจเอก ธวัชชัย จุ้ยชุมแสง รอง สว.กก.1 บก.ปคบ. บช.ก. 57

1019 ร้อยต ำรวจเอก ธวัชชัย บัวเงิน
รองสำรวัตรป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.9 56

1020 ร้อยต ำรวจเอก ธวัชภูมิ ชัยบุญ
รองสำรวัตรป้องกัน
ปรำบปรำม

บช.น. 41



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1021 ดำบต ำรวจ ธวัชร์ พลเคน ผบ.หมู่(ป) สภ.โนนสะอำด ภ.4 34

1022 สิบต ำรวจตรี ธัชพนธ์ สุทธิสำร
ผบ.หมู่กองร้อยท่ี 3 กก.
อำรักขำ1

บช.น. ขำดสอบ

1023 สิบต ำรวจตรี ธัชพล ศรีสุพรรณบุตร
ผบ.หมู่(ป.) สภ.วำนรนิวำส 
ภ.จว.สกลนคร

ภ.4 57

1024 พันต ำรวจโทหญิง ธัญกมล วิจำรำณ์ สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 ภ.8 ขำดสอบ

1025 สิบต ำรวจเอกหญิง ธัญชนก สุทธิวโรทัย
ผบ.หมู่กลุ่มงำนศูนย์ส่งกลับ
และรถพยำบำล รพ.ตร.

รพ.ตร. 49

1026 ดำบต ำรวจ ธัญญะ สังขพันธ์ ผบ.หมู่(สส.)สภ.ม่วงงำม ภ.9 48

1027 สิบต ำรวจโทหญิง ธัญญำวรรณ วงตันกำศ ผบ.หมู่ฝ่ำยกำรเงิน 2 กง. สงป. 62

1028 สิบต ำรวจโทหญิง ธัญพร ธงภักด์ิ
ผบ. หมู่ ฝ่ำยประวัติบุคคล 
ทพ.

สกพ. ขำดสอบ

1029 สิบต ำรวจโท ธัญพิสิษฐ์ วรพุฒิ ผุ้บังคับหมู่ บช.ทท. 56

1030 สิบต ำรวจตรี ธัญรดำ สำมจ้ำย ผบ.หมู่ฝ่ำยพลำธิกำร 1 พธ. สกบ. 48

1031 สิบต ำรวจโทหญิง ธันยพร ใจภักดี ผบ.หมู่ ฝอ.ผอ. สยศ.ตร 57

1032 สิบต ำรวจตรี ธันวำ ศิริโส ผบ.หมู่(ป.)สภ.นำโดน ภ.4 54

1033 สิบต ำรวจโท ธันวำ ศีลมีสัตย์ ผบ.หมู่(ป) ภ.3 42

1034 สิบต ำรวจโทหญิง ธันสุตำ วงศ์บุญญำกรณ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สสท. สทส. 73

1035 สิบต ำรวจตรี ธำดำ แต่เจริญ ผู้บังคับหมู่ (ป.)สน.ยำนนำวำ บช.น. 39



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1036 ดำบต ำรวจ ธำนี ทองกุล ผู้บังคับหมู่ สตม. 47

1037 สิบต ำรวจเอกหญิง ธิชำรัตน์ ลบบ ำรุง
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.
ทท.2

บช.ทท. 43

1038 ร้อยต ำรวจโทหญิง ธิฐิตำ ส่งศิริ
พยำบำล (สบ1) กลุ่มงำน
พยำบำล

รพ.ตร. 52

1039 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ธิดำพร วงศ์บุญ รอง สว. สกพ. ขำดสอบ

1040 สิบต ำรวจโทหญิง ธิดำภรณ์ ด้วงพันธ์ ผบ.หมู่งำนปฏิบัติกำรจรำจรตำม
โครงกำรพระรำชด ำริ 1 กก.6 บก.จร. บช.น. 48

1041 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ธิดำรัตน์ ตรีเดช ผบ.หมู่ กก.5 บก.ป. บช.ก. 48

1042 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ธิดำรัตน์ ช้ำงนิล
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.คฝ.
1 บก.อคฝ.

บช.น. 45

1043 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ธิดำรัตน์ ชุมอุระ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 58

1044 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ธิดำรัตน์ แก้วมณี
รองสำรวัตรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
ต ำรวจภูธจังหวัดสงขลำ

ภ.9 29

1045 สิบต ำรวจโทหญิง ธิตินันท์ เตียเย็น ผบ.หมู่ ฝวช.งป. สงป. 50

1046 สิบต ำรวจโท ธิตินันท์ อำรีย์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้ำนบึง จว.
ชลบุรี

ภ.2 43

1047 สิบต ำรวจโท ธิติพันธ์ุ นำคเอก ผบ.หมู่ กก.1บก.ส.3 บช.ส. 34

1048 สิบต ำรวจโท ธิเบศ มัติโก
ผบ.หมู่ ส.ทท.6 กก.2 บก.
ทท.1

บช.ทท. 60

1049 สิบต ำรวจตรี ธีรชัย วงศำโรจน์ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.1 46

1050 สิบต ำรวจโท ธีรเชษฐ์ แก้วมำลำ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมือง
ฉะเชิงเทรำ

ภ.2 62



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1051 สิบต ำรวจโท ธีรณัฏฐ์ ปณำรัตน์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ฉลอง ภ.8 ขำดสอบ

1052 ร้อยต ำรวจเอก ธีรเดช อุดมธีรสกุล
รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำง
เสำธง

ภ.1 43

1053 สิบต ำรวจโท ธีรเทพ เพ็งสวัสด์ิ
ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติกำรพิเศษ 
ภ.จว.ปัตตำนี

ภ.9 36

1054 ดำบต ำรวจ ธีร์ธวัช ชำดำเม็ก ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2 บช.ตชด. 46

1055 จ่ำสิบต ำรวจ ธีร์ปวิน สิงหะเจริญกุล ผบ.หมู่ ภ.6 53

1056 พันต ำรวจตรี ธีรพงศ์ ใจอำรีรอบ
นำยเวร(สบ 2)นำยแพทย์
ใหญ่(สบ 8)

รพ.ตร. 65

1057 สิบต ำรวจตรี ธีรพงศ์ โพธ์ิศรีทอง ผบ.หมู่(ป.)สภ.กรับใหญ่ ภ.7 49

1058 ร้อยต ำรวจเอก ธีรพร สอนสอำด รองสวป. บช.น. 42

1059 พันต ำรวจตรี ธีรพรรณ จันทร์เดิม สำรวัตรป้องกันปรำบปรำม ภ.5 44

1060 สิบต ำรวจโท ธีรพล นำมชู ผบ.หมู่(ป.) สภ.นครชัยศรี ภ.7 41

1061 สิบต ำรวจตรี ธีรพล พรำยพรรณ ผบ.หมู่ ป. บช.น. 59

1062 พันต ำรวจโท ธีรพล ดำเหลำ สำรวัตรอ ำนวยกำร ภ.3 ขำดสอบ

1063 ร้อยต ำรวจโท ธีรพล สมนึก
รอง สว.จร.สภ.โพนทอง จว.
ร้อยเอ็ด

ภ.4 ขำดสอบ

1064 สิบต ำรวจโท ธีรพัฒน์ สิงห์ทอง
ผบ.หมู่งำนอำรักขำท่ี 1 กก.
อำรักขำ 2 บก.อคฝ.

บช.น. 56

1065 สิบต ำรวจโท ธีรพัฒน์ ติกจินำ
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม สภ.คูคต

ภ.1 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1066 พันต ำรวจโท ธีรภัทร คุปตำนนท์ สวป.สน.โคกครำม บช.น. 75

1067 ดำบต ำรวจ ธีรภัทร บุญรอด
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.
ทท.2

บช.ทท. 45

1068 ร้อยต ำรวจเอก ธีรยศถ์ เศรษฐสุข รองสำรวัตรสืบสวน ภ.1 ขำดสอบ

1069 สิบต ำรวจโท ธีรยุทธ วัฒนมณีวรรณ ผบ.หมู่ กลุ่มงำนกำรข่ำว บช.ปส. 53

1070 สิบต ำรวจตรี ธีรยุทธ บัวทอง ผบ.หมู่ฝ่ำยพลำธิกำร ๓ พธ. สกบ. 49

1071 สิบต ำรวจโท ธีรยุทธ จันทนะ
ผบ.หมู่ ส.ทท.5 กก.2 บก.
ทท.1

บช.ทท. 50

1072 พันต ำรวจโท ธีรยุทธ มีเจริญ
สว.(สอบสวน) สภ.เมืองที 
จว.สุรินทร์

ภ.3 58

1073 สิบต ำรวจตรี ธีรวัฒน์ จันกัน ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ตำก ภ.6 56

1074 สิบต ำรวจโท ธีรวุฒิ กองตองกำย ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลำน้อย ภ.5 70

1075 จ่ำสิบต ำรวจ ธีรวุฒิ บุญรอด
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.3 บก.
ทท.3

บช.ทท. ขำดสอบ

1076 สิบต ำรวจโท ธีรศักด์ิ เพชรประดับ ผบ.หมู่ ส.รน.4 กก.5 บก.รน. บช.ก. 60

1077 สิบต ำรวจโท ธีรศักด์ิ  เพีย ภูเขียว 
ผบ.หมู่งำนอำรักขำท่ี1  กก.
กำรอำรักขำ2

บช.น. 63

1078 ร้อยต ำรวจเอก ธีระพงศ์ วรสุทธ์ิพิศำล รองสำรวัตร ภ.7 ขำดสอบ

1079 สิบต ำรวจโท ธีระพงษ์ ท้ำวแก่นจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกำะช้ำง ภ.5 40

1080 สิบต ำรวจโท ธีระพงษ์ รุ่งเรือง ผบ.หมู่.ฝอ.บก.น.7 บช.น. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1081 สิบต ำรวจตรี ธีระพล ค ำวงษำ ผู้บังหมู่งำนจรำจร บช.น. ขำดสอบ

1082 สิบต ำรวจโท ธีระพัทธ์ บุรี ผบ.หมู่(ป.) สภ.ป่ำโมก ภ.1 54

1083 จ่ำสิบต ำรวจ ธีระยุทธ บิลเต๊ะ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. ขำดสอบ

1084 สิบต ำรวจโท ธีระศักด์ิ ภักดีโชติ ผบ.หมู่(ป)สภ.เมืองชลบุรี ภ.2 ขำดสอบ

1085 สิบต ำรวจโท ธีระศักด์ิ รังทะษี ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก. บช.ศ. 70

1086 สิบต ำรวจโท ธีระศักด์ิ สือรี ผบ.หมู่ ฝสส1 สส. (สสก.) สทส. 41

1087 สิบต ำรวจโท ธีรัตน์ ชัยวงค์ ผบ.หมู่ บช.น. 55

1088 พันต ำรวจตรี ธีรุตม์ ใจเหล็ก
สว.สส.สภ.น้ ำพอง จว.
ขอนแก่น

ภ.4 61

1089 ดำบต ำรวจ ธีรุตม์ ขุนเจริญ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เมืองเลย ภ.4 ขำดสอบ

1090 สิบต ำรวจโท ธุววิช ทอนชำติ ผบ.หมู่.ป.สภ.เชิงทะเล ภ.8 56

1091 สิบต ำรวจโท ธุวำนนท์ ทอนชำติ ผบ.หมู่.ป.สภ.ชะอวด ภ.8 41

1092 สิบต ำรวจโทหญิง ธุสำวดี ม่วงงำม ผบ.หมู่ ฝอ.สก. สกพ. 51

1093 สิบต ำรวจตรี เธียร ทองใบ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ยำนนำวำ บช.น. 57

1094 สิบต ำรวจโท นครินทร์ ประสิทธ์ิอยู่ศีล
ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงำนช่ำง
อำกำศยำน

บ.ตร. 60

1095 สิบต ำรวจตรี นครินทร์ แสงแก้ว ผบ.หมู่ จร. บช.น. 50



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1096 ร้อยต ำรวจเอก นครินทร์ หงษ์ทอง
รอง สว.ฝ่ำยพัฒนำหลักสูตร 
2 สศป.

บช.ศ. 52

1097 สิบต ำรวจโท นคเรศ จินดำปลูก
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ล ำลูกกำ จว.
ปทุมธำนี

ภ.1 ขำดสอบ

1098 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นงนุช สุดวิลัย
รองสำรวัตร ฝ่ำยอ ำนวยกำร
 4

บช.ก. 55

1099 สิบต ำรวจตรีหญิง นงนุช รำชพลี
ผบ.หมู่ ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมฯ

บช.ศ. ขำดสอบ

1100 สิบต ำรวจโทหญิง นงนุช วงศ์กัลยำ ผู้บังคับหมู่ฝ่ำยกำรเงิน 3 กง. สงป. 60

1101 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นงนุช ทองแย้ม
รอง สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.
อก.บช.ปส.

บช.ปส. 57

1102 จ่ำสิบต ำรวจหญิง นงลักษณ์ เย็นใจ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชะอ ำ จว.
เพชรบุรี

ภ.7 42

1103 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นงลักษณ์ พิมพำ รอง  สว.ฝอ.บก.สปพ. บช.น. 48

1104 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นงลักษณ์  ไหว้พรหม รองสำรวัตรฝ่ำยอ ำนวยกำร4 ภ.2 47

1105 สิบต ำรวจโท นที กมลโชติ
ผู้บังคับหมู่ป้องกันและ
ปรำบปรำม

ภ.7 36

1106 สิบต ำรวจโท นที รักษำกุล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.7 ขำดสอบ

1107 สิบต ำรวจโท นที หนูคงไหม่
ผู้บังคับหมู่ป้องกันและ
ปรำบปรำม

บช.น. 50

1108 สิบต ำรวจตรี นธำนนท์ มำพล ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองปัตตำนี ภ.9 61

1109 สิบต ำรวจตรี นนท์ วัฒนกิจ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 59

1110 สิบต ำรวจโท นนทนันท์ สิงหนำท
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งสง ภ.
จว.นศ.

ภ.8 57



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1111 สิบต ำรวจตรี นนทพัทธ์ รำชแสนเมือง ผบ. หมู่ ป. สภ.บำงขนำก ภ.2 43

1112 สิบต ำรวจตรี นนทวัฒน์ ศรีบุญเรือง
ผบ.หมู่ ป้องกันปรำบปรำม 
สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ

ภ.2 32

1113 สิบต ำรวจโท นนทวัส วรรรสุทธ์ิ ผบ.หมู่ (ป) สน.ล ำหิน บช.น. 46

1114 พันต ำรวจตรี นนท์สมรรถ โบว์สุวรรณ สว.อก.สภ.สัตหีบ ภ.2 62

1115 สิบต ำรวจเอกหญิง นนรภัส แว่นนำค ผบ.หมู่ ฝทว.๒ ทว. สพฐ.ตร. 54

1116 ดำบต ำรวจหญิง นนลณีย์ หรรประดิษฐ์ ผบ.หมู่ ฝ่ำยสรรพำวุธ 1 สพ. สกบ. ขำดสอบ

1117 สิบต ำรวจโทหญิง นพเกล้ำ อมรรัตนวิจิตร
ผบ.หมู่ ฝ่ำยตรวจสอบ
ส ำนวนคดีอุทธรณ์

กมค. ขำดสอบ

1118 สิบต ำรวจตรี นพดล บุตรรำช
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.
ควบคุมฝูงชน 1

บช.น. 67

1119 สิบต ำรวจโท นพดล เกตุรัตน์ สทท.3 กก1. บก.1 บช.ทท. บช.ทท. 47

1120 สิบต ำรวจโท นพดล มูลแจ๋ม ผบ.หมู่ป สน.บำงพลัด บช.น. ขำดสอบ

1121 พันต ำรวจตรี นพดล คุ้มทอง
ผบ.ร้อย ปพ.ท่ี 1 กก.ต่อต้ำน
กำรก่อกำรร้ำย

บช.น. ขำดสอบ

1122 ร้อยต ำรวจเอก นพดล ชัยมงคล
รอง สว.กลุ่มงำนบริหำร
จัดกำรระบบฐำนข้อมูล

สทส. 64

1123 พันต ำรวจตรี นพดล พุฒิพรกุล
สำรวัตรงำนเทคนิคและ
พัฒนำระบบ

บช.น. 50

1124 ร้อยต ำรวจเอก นพพร เศรษฐีสมบัติ
รองสำรวัตรกองก ำกับกำร4 กองบังคับกำร
ปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับ
กำรคุ้มครองผู้บริโภค

บช.ก. 60

1125 สิบต ำรวจโท นพพร ผำระกรรณ์
ผบ.หมู่ ป. ส.ทท6กก.1บก.
ทท.2

บช.ทท. 49



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1126 สิบต ำรวจโท นพพล ร่ืนพำรำ
ผบ.หมู่(ผช.พงส.)สน.ประชำ
ส ำรำญ

บช.น. 35

1127 สิบต ำรวจโท นพรัตน์ ปำนะโปย ผบ.หมู่(ป.) สน.ห้วยขวำง บช.น. ขำดสอบ

1128 ร้อยต ำรวจเอก นพรัตน์ แก้วกองแสง รอง สวป สภ.บำงพลีน้อย ภ.1 41

1129 จ่ำสิบต ำรวจ นพรัตน์ ยอดศิลป ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. บช.ก. 40

1130 สิบต ำรวจโท นพรุจ ลวสินอำภรณ์ ผบ.หมู่(ป) สภ.ทุ่งฝน ภ.4 51

1131 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นภภัค ประกอบแก้ว รอง สวป.สภ.พนมสำรคำม ภ.2 52

1132 สิบต ำรวจโทหญิง นภสร สีเข้ม ผบ.หมู่ ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 56

1133 ร้อยต ำรวจเอก นภสินธ์ุ สุริยำ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. ภ.6 ขำดสอบ

1134 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นภัทร ภูจีวร รองสำรวัตรฝ่ำยอ ำนวยกำร สตม. ขำดสอบ

1135 สิบต ำรวจตรีหญิง นภัสร์นันท์ จันทร์พเนำว์
ผู้บังคับหมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.
ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ.

บช.น. 61

1136 สิบต ำรวจเอกหญิง นภัสรพี เอ่ียมโอภำสสกุล ผบ.หมู่ ฝอ.กส. บช.ศ. 50

1137 ร้อยต ำรวจโทหญิง นภัสวรรณ พิค ำดง
รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 2 
บก.อก.ภ.6

ภ.6 42

1138 สิบต ำรวจตรี นรงค์ฤทธ์ิ สุธรรมฤทธ์ิ ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.4 45

1139 พันต ำรวจโท นรวิชญ์ แสงทัพ สำรวัตร ภ.4 41

1140 ร้อยต ำรวจเอก นรสิงห์ วิสิทธ์ิ รอง สว.ฝอ.กส. บช.ศ. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1141 สิบต ำรวจโท นรำกร อุทยำนุกูล ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ภ.5 ขำดสอบ

1142 สิบต ำรวจโท นรำธิป ปำนเพชร
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.
อำรักขำ 1 บก.อคฝ.

บช.น. 58

1143 สิบต ำรวจตรี นรำธิป พลละคร ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม บช.น. 69

1144 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นรำพรรณ นิลสุขุม รอง สว.ฝอ.บก.รน. บช.ก. 45

1145 ร้อยต ำรวจโท นรินทร์ นกเพชร รอง สว.ฝอ.พฐก. สพฐ.ตร. ขำดสอบ

1146 ดำบต ำรวจ นรินทร์ ประดับจันทร์ ผู้บังคับหมู่ บช.ทท. 38

1147 ดำบต ำรวจ นรินทร โชคเก้ือ ผบ.หมู่.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี ภ.1 33

1148 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นรินทร์ทิพย์ สุบรรณรัตน์ รอง สว.ฝทว 6 ทว. สพฐ.ตร. 59

1149 พันต ำรวจตรี นริศ สิริวันต์ สว. บช.น. 63

1150 สิบต ำรวจเอกหญิง นริศรำ เดชะผล
ผบ.หมู่ ฝ่ำยควบคุม
อัตรำก ำลัง อต.

สกพ. 51

1151 พันต ำรวจโท นริส รวมภักดี สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3 ภ.3 61

1152 สิบต ำรวจเอกหญิง นรีรัตน์ แสวงจิตร์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เฉลิมพระ
เกียรติ

ภ.1 52

1153 ร้อยต ำรวจโท นฤทธ์ิ ชลสิทธิวงษำ รอง สวป.สน.จักรวรรดิ บช.น. ขำดสอบ

1154 สิบต ำรวจโท นฤนำถ ศรีเจริญ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ฉลอง ภ.8 53

1155 สิบต ำรวจโท นฤนำท ใจมำ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำมปรำม ภ.5 58



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1156 สิบต ำรวจโท นฤพนธ์ วงศ์จันทร์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.6 ขำดสอบ

1157 จ่ำสิบต ำรวจหญิง นฤมล สร้อยส ำรี
ผบ.หมู่ฝ่ำยตรวจสอบพฤติกำรณ์
บุคคล บก.อก.บช.ส.

บช.ส. 54

1158 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นฤมล ทองสีดำ รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.4 ภ.4 61

1159 จ่ำสิบต ำรวจหญิง นฤมล ศรีล้อม ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 45

1160 สิบต ำรวจโทหญิง นลินรัตน์ งำมแสง ผู้บังคับหมู่ ฝ่ำยสำรบรรณ 2 สลก.ตร. ขำดสอบ

1161 สิบต ำรวจโท นวคุณ ล่องนำวำ ผู้บังคับหมู่ ภ.9 36

1162 ดำบต ำรวจ นวพล งำมคงคำ ผบ.หมู่ บช.ก. 38

1163 สิบต ำรวจโท นวภัทร ตำใย
ผบ.หมู่ ด่ำน ตม.ท่ำเรือ
กรุงเทพ

สตม. 53

1164 สิบต ำรวจโทหญิง นวลพรรณ กิตติกวินพงศ์ ผบ.หมู่ ธุรกำร ศสก.รพ.ตร. รพ.ตร. 60

1165 พันต ำรวจโทหญิง นวลมณี ภูอนันตำนนท์ สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.น. บช.น. ขำดสอบ

1166 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นวลศิริ ชูแสวง รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตำนี ภ.9 ขำดสอบ

1167 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นัฎยำ เรืองแก้ว รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต สตม. 44

1168 สิบต ำรวจโทหญิง นัฏฐิดำ พันธมำศ
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ 1 กก.
1 บก.จร.

บช.น. 47

1169 สิบต ำรวจโท นัฐกร มะโนหำญ ผบ.หมู่ กวช.1 สบส. กมค. 66

1170 สิบต ำรวจเอก นัฐกำนต์ ชนะพำล ผบ.หมู่ ส.รน.2 กก.5 บก.รน. บช.ก. 60



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1171 จ่ำสิบต ำรวจหญิง นัฐจิรำ สุวรรณดี ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปอศ. บช.ก. ขำดสอบ

1172 สิบต ำรวจโท นัฐพล ทวีระวงษ์
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี6 กก.
อำรักขำ1 บก.อคฝ.

บช.น. 29

1173 สิบต ำรวจตรี นัฐพล ศรีสุรำษฎร์
ผบ.หมู่งำนสำยตรวจ 2 กก.1
 บก.จร.

บช.น. 44

1174 สิบต ำรวจตรี นัฐพล สำชิต ผบ.หมู่ ภ.4 57

1175 สิบต ำรวจโท นัตตพล ควรค ำนึง
ผบ.หมู่(ป) สภ.จักรำช จ.
นครรำชสีมำ

ภ.3 ขำดสอบ

1176 จ่ำสิบต ำรวจ นัทชำ อุดมสุข ผบ.หมู่(ป)สภ.อัมพวำ ภ.7 52

1177 ร้อยต ำรวจโท นัทธพงศ์ เพชรกำศ ผบ.มว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. บช.ตชด. 32

1178 สิบต ำรวจโท นัทสิทธ์ิ แจ่มจ ำรัส ผบ.หมู่ (ป.) ภ.1 50

1179 พันต ำรวจโทหญิง นันฐ์ชนก พรหมภำนุเสถียร นว.(สบ 3) ตร. สกพ. ขำดสอบ

1180 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นันท์ธิดำ นันชำดี รอง สว.บก.ตม.2 สตม. 54

1181 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นันท์นภัส หอมจิตบุณย์ รองสำรวัตร บช.ก. 46

1182 สิบต ำรวจโทหญิง นันทนัช ฤทธิเลิศ ผบ.หมู่ กก.ตชด.13 บช.ตชด. 44

1183 ร้อยต ำรวจเอก นันทพงษ์ ภูนพทอง รอง สว.กก.1 บก.ปอศ บช.ก. ขำดสอบ

1184 สิบต ำรวจโท นันทพน ค ำละออ ผบ.หมู่ฯ สภ.ล ำปลำยมำศ ภ.3 53

1185 สิบต ำรวจตรีหญิง นันทพร ป่ินทอง
ผบ.หมู่ฝ่ำยงบประมำณและ
กำรเงิน บก.อก.บช.ส.

บช.ส. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1186 สิบต ำรวจโทหญิง นันท์มนัส นวลสนิท ผบ.หมู่ ฝอ.ตป. สง.ก.ตร 57

1187 สิบต ำรวจตรี นันทิพัฒน์ บุญชอบ ผบ.หมู่(ป)สน.บุคคโล บช.น. ขำดสอบ

1188 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นันทิยำ ศิริพรรณ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคำย ภ.4 59

1189 สิบต ำรวจโทหญิง นำตยำ ปรีกมล ผบ.หมู่ ฝทว. 5 ทว. สพฐ.ตร. 63

1190 สิบต ำรวจโทหญิง นำถนภำ สุริยำมำตร ผบ.หมู่กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท บช.ทท. 63

1191 ร้อยต ำรวจโทหญิง นำรี มิตรมำก
รอง สว.ฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง 
บก.อก.บช.ส.

บช.ส. 62

1192 จ่ำสิบต ำรวจหญิง น้ ำผ้ึง ทองคงหำญ ผบ.หมู่ ฝอ.ทพ. สกพ. 54

1193 ร้อยต ำรวจเอกหญิง น้ ำมนต์ โพธ์ิค ำ รอง สว.ฝสส.6 สส. สทส. 49

1194 ร้อยต ำรวจเอกหญิง น้ ำอ้อย ตรีอินทอง
รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
ศฝต.รร.นรต.

รร.นรต. 37

1195 สิบต ำรวจโท นิกร สุวรรณชำตรี ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้ำนโสร่ง ภ.9 36

1196 สิบต ำรวจตรี นิคม เพ็ชรอ่อน ผบ.หมู่(ป.)สภ.พรหมพิรำม ภ.6 67

1197 สิบต ำรวจโท นิชคุณ พวงพิลำ
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนกำรข่ำว 
บก.ขส.บช.ปส.

บช.ปส. 43

1198 จ่ำสิบต ำรวจหญิง นิดำพรรณ เพ็งเพชร ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.ภ.3 ภ.3 48

1199 สิบต ำรวจเอกหญิง นิตยำ ทองธรรมชำติ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปคม. บช.ก. 47

1200 ดำบต ำรวจหญิง นิตยำ บุ้งทอง ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บช.ทท. 63



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1201 จ่ำสิบต ำรวจ นิตินัย กล่อมเกลำ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองปทุมธำนี ภ.1 40

1202 จ่ำสิบต ำรวจ นิติพน ธ์ นุชิต ผบ.หมู่  ฝอ.6 บก.อก.สตม. สตม. 42

1203 สิบต ำรวจโทหญิง นิติพร ทองงำม ผบ.หมู่ กมค. 66

1204 สิบต ำรวจตรี นิติพัฒน์ มีดี
ผบ.หมู่(ป) สภ.หนองขำว จ.
กำญจนบุรี

ภ.7 60

1205 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นิติยำ อ่อนค ำ รอง สว.ฝ่ำยควำมชอบ ทพ. สกพ. 53

1206 สิบต ำรวจโท นิธิธรรม วงศ์วุ่น ผบ.หมู่ บช.ทท. 42

1207 สิบต ำรวจตรี นิธิพร เครือปัญญำ ผบ.หมู่(นปพ.) ภ.5 69

1208 ดำบต ำรวจ นิธิศ ชมภูอินทร์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปส.4 บช.ปส. ขำดสอบ

1209 สิบต ำรวจโท นิพัทธ์ชัย จันทรำกุล ผบ.หมู่(ป.) ภ.3 40

1210 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นิภำ เกียรตินอก รอง สว.ธร.สภ.พล ภ.4 53

1211 ดำบต ำรวจ นิมะตอเฮ นิยอ ผบ.หมู่ ปพ.ภ.จว.นรำธิวำส ภ.9 40

1212 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นิยดำ ตรีครุธพันธ์ รอง สว.ฝ่ำยแต่งต้ัง ทพ. สกพ. 55

1213 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นิยุดำ ค ำโสภำ รอง สว.มค.ผก. สยศ.ตร 53

1214 สิบต ำรวจโท นิรวิทธ์ มุณีสว่ำง
ผบ.หมู่.ส.ทท.5 กก.2 บก.
ทท.3

บช.ทท. ขำดสอบ

1215 สิบต ำรวจโท นิรัญ สุขหล่อ ผบ.หมู่ ฝสส.๓ สส. สทส. 54



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1216 สิบต ำรวจโท นิล คะณำวรรณ ผบ.หมู่(ป) สภ.สนำมชัยเขต ภ.2 39

1217 สิบต ำรวจโทหญิง นิลรัตน์ ชัยตรี ผบ.หมู่ งป.บก.อก.รพ.ตร. รพ.ตร. 63

1218 จ่ำสิบต ำรวจ นิวัฒน์ ถ่ินแก้ว
ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.3 บก.
ทท.3

บช.ทท. 42

1219 จ่ำสิบต ำรวจ นิวัฒน์ กงตำล ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2 สตม. 39

1220 สิบต ำรวจเอก นิวัตร โรชณะกำญ ผบ.หมู่ บช.ส. 47

1221 สิบต ำรวจโทหญิง นิศำชล พงษ์พำนิช ผบ.หมู่ ฝส.1 สลก.ตร. สลก.ตร. 69

1222 สิบต ำรวจเอกหญิง นิศำรัตน์ เมืองแก้ว ผบ.หมู่ ฝอ.กม. กมค. 65

1223 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นิสำกร ยังรอด รอง สว.ฝอ.บก.น.๓ บช.น. 40

1224 สิบต ำรวจตรีหญิง นุชจรีย์ ถ่ินทวี ผบ.หมู่ ฝ่ำยประวัติบุคคล ทพ. สกพ. 56

1225 จ่ำสิบต ำรวจหญิง นุชจำรี เรือนก้อน ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.สตม. สตม. 39

1226 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นุชธิดำ แก้วขำว รอง สว.ฝอ.ตป. สง.ก.ตร 42

1227 สิบต ำรวจเอกหญิง นุชสรำ บัวมำศ ผบ.หมู่ กอส.ศพฐ.8 สพฐ.ตร. 62

1228 ดำบต ำรวจ นุติ สัจจะ ผบ.หมู่ บช.ตชด. 42

1229 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นุติฑิตำ หมวดหอม รองสว.พฐ.จว.ปรำจีนบุรี สพฐ.ตร. 42

1230 สิบต ำรวจเอกหญิง นุศรินทร์ รวมศิลป์ ผบ.หมู่ ปค.2 บก.ปค. รร.นรต. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1231 จ่ำสิบต ำรวจหญิง เนตรสุรีย์ เลิศสัตตรำ ผู้บังคับหมู่ สตม. 56

1232 ร้อยต ำรวจเอกหญิง เนตรำ ขวัญนิมิตร รอง สว.ฝอ.พฐก. สพฐ.ตร. 47

1233 ร้อยต ำรวจเอกหญิง เนตินันท์ ด้วงประดิษฐ์
รอง สว.ฝ่ำยป้องกัน
อำชญำกรรม บก.อก.บช.ปส.

บช.ปส. ขำดสอบ

1234 สิบต ำรวจตรี เนติพงศ์ ฤทธิสิน ผบ.หมู่ บช.น. ขำดสอบ

1235 สิบต ำรวจตรี บดินทร์ มำตเลิง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สังคม ภจว.
หนองคำย

ภ.4 ขำดสอบ

1236 สิบต ำรวจโท บดินทร์ วงศ์ก ำป่ัน 
ผบ.หมู่  ส.ทท.6 กก.2 บก.
ทท.1

บช.ทท. 52

1237 จ่ำสิบต ำรวจ บดีศร จับใจ ผบ.หมู่ ภ.7 44

1238 ร้อยต ำรวจเอก บรมวิชญ์ วังนัยกูล
รอง สว.(สอบสวน)สน.ทอง
หล่อ

บช.น. ขำดสอบ

1239 สิบต ำรวจตรี บรรจง กระเชียวรัมย์ ผบ.หมู่ (ป) บช.น. 51

1240 สิบต ำรวจโท บรรเจิด ศรีบุญเพ็ง
ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.
ทท.2

บช.ทท. ขำดสอบ

1241 สิบต ำรวจตรี บรรณกร บุญสวน ผบ.หมู่ป.สน.หัวหมำก บช.น. 52

1242 ดำบต ำรวจ บรรทศ ลอยสูงวงษ์ ผบ.หมู่ บช.ทท. ขำดสอบ

1243 สิบต ำรวจโท บรรหำร จรรยำสุทธิวงศ์ ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.1 บช.ทท. 73

1244 สิบต ำรวจตรี บริหำร ทองจืด ผบ.หมู่กองก ำกับกำรปฏิบัติกำรพิเศษกอง
บังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค8 ภ.8 ขำดสอบ

1245 ร้อยต ำรวจเอก บัญชำ ผดุงกิจ รองสำรวัตร ฝทว.3 ทว. สพฐ.ตร. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1246 สิบต ำรวจโท บัญชำ พันธุระศรี ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.สทส. สทส. ขำดสอบ

1247 ดำบต ำรวจ บัณฑิต กล่ินสุคนธ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.1 44

1248 สิบต ำรวจโท บัณฑิต รัตนำวิบูลย์ ผบ.หมู่ ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 45

1249 ดำบต ำรวจ บัณฑิต เหมือนมี
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ 3 กก.
สำยตรวจ บก.สปพ.

บช.น. 45

1250 สิบต ำรวจโท บัวเรียน คงดี ผบ.หมู่(ป) สน. ดุสิต บช.น. 37

1251 สิบต ำรวจตรีหญิง บำรมี บุบผำดำ สิบต ำรวจตรี สตม. ขำดสอบ

1252 จ่ำสิบต ำรวจ บำฮำรุดดีน บำฮำจูนัยดี ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นรำธิวำส ภ.9 ขำดสอบ

1253 จ่ำสิบต ำรวจ บุญช่วย พรำมภู่ ผบ.หมู่.ตม.จ.กำญจนบุรี สตม. ขำดสอบ

1254 ร้อยต ำรวจตรีหญิง บุญญ์ญฺสำ บุณยเกตุ รอง สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บช.ส. 70

1255 ร้อยต ำรวจเอกหญิง บุญญำภรณ์ ผัดขัน รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.5 ภ.5 48

1256 ดำบต ำรวจ บุญธรรม ล้ ำจุมจัง
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.
ทท.2

บช.ทท. 58

1257 จ่ำสิบต ำรวจหญิง บุญนภัส ยงกิตติโกมล ผบ.หมู่ กอส.ศพฐ.๔ สพฐ.ตร. 55

1258 ดำบต ำรวจ บุญมี โสระถำวร ผบ.หมู่(ป.)สภ.หนองแหน ภ.2 50

1259 สิบต ำรวจเอกหญิง บุญรัตน์ จันทรภักดี ผบ.หมู่ ฝอ.สฝจ. สพฐ.ตร. 57

1260 ร้อยต ำรวจเอก บุญลือ คงสุข รอง สว.กตว.บก.สปพ. บช.น. 52



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1261 จ่ำสิบต ำรวจ บุญศรี ถวิลผล ผบ.หมู่(สส.)สภ.บำงกรวย ภ.1 ขำดสอบ

1262 ร้อยต ำรวจเอก บุญส่ง ขวัญดี รอง สวป.สภ.บำงแก้ว ภ.1 47

1263 ดำบต ำรวจ บุญส่ง ชำนมณีรัตน์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๔ บช.ตชด. 43

1264 สิบต ำรวจโทหญิง บุษกร อินคง ผบ.หมู่ ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 47

1265 ร้อยต ำรวจเอกหญิง บุษสยำ โกรดประโคน รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 ภ.3 65

1266 สิบต ำรวจโท เบญจพงษ์ วงศ์เดช ผบ.หมู่(ป.)สน.บำงโพงพำง บช.น. ขำดสอบ

1267 สิบต ำรวจโทหญิง เบญจพร ป้อสำย
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี4 กก.คฝ.2
 บก.อคฝ.

บช.น. 48

1268 ดำบต ำรวจหญิง เบญจพร พลรักษ์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปอท. บช.ก. 53

1269 จ่ำสิบต ำรวจหญิง เบญจพรรณ์ วิชระโภชน์
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ1 กก1
 บก.จร

บช.น. 47

1270 สิบต ำรวจโท เบญจพล ธิติสุทธิ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปส.3 บช.ปส. 58

1271 สิบต ำรวจเอกหญิง เบญจมำศ หลวงทรง ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ชัยนำท ภ.1 59

1272 จ่ำสิบต ำรวจหญิง เบญจมำศ อินทร์ปำน ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ชุมพร ภ.8 ขำดสอบ

1273 สิบต ำรวจโท เบญจรงค์ เบ็ญพรม
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ 2 กก.
สำยตรวจ บก.สปพ.

บช.น. ขำดสอบ

1274 จ่ำสิบต ำรวจหญิง เบญจวรรณ วงษ์ศรี
ผบ.หมู่ ฝ่ำยตรวจสอบ
พฤติกำรณ์บุคคล บก.อก.

บช.ส. 53

1275 จ่ำสิบต ำรวจหญิง เบ็ญจวรรณ ลอยมำ ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปส.3 บช.ปส. 51



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1276 ร้อยต ำรวจเอกหญิง เบญจิตร์ ภูสีฤทธ์ิ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.4 สพฐ.ตร. 53

1277 พันต ำรวจตรีหญิง เบญญำภำ ทองเมืองหลวง สว.ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 58

1278 ดำบต ำรวจ ปกป้อง เชยสมบัติ
ผบ.หมู่ ส.ทท.6 กก.2 บก.
ทท.1

บช.ทท. ขำดสอบ

1279 สิบต ำรวจโท ปกรณ์ วิเศษเขตกำรณ์ ผบ.หมู่(ป)สน.พระรำชวัง บช.น. 56

1280 สิบต ำรวจตรี ปกรณ์เกียรติ เศรษฐวงศ์ปัญญำ
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.1 52

1281 ร้อยต ำรวจเอก ปกำศิต จำรัตน์ รองสำรวัตร บช.น. 52

1282 สิบต ำรวจโท ปฎิพันธ์ จิรำพันธ์ ผบ.หมู่(ป.) บช.น. ขำดสอบ

1283 สิบต ำรวจตรี ปฏิกรณ์ อินเชียง ผบ.หมู่(ป.) ภ.2 59

1284 สิบต ำรวจตรี ปฏิภำณ ผำไธสง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.1 55

1285 สิบต ำรวจโท ปฏิภำณ ใจซ่ือ
ผบ.หมู่ ป.สภ.ดอนหว่ำน 
ภ.จว.มหำสำรคำม

ภ.4 43

1286 สิบต ำรวจโท ปฏิมำ ช่ำงคิด ผบ.หมู่ สส. สน.คลองตัน บช.น. ขำดสอบ

1287 สิบต ำรวจโท ปฏิวัติ รวงผ้ึง ผู้บังคับหมู่งำนป้องกันปรำบปรำมสถำนี
ต ำรวจภูธรบ้ำนบึง ภ.2 48

1288 สิบต ำรวจโท ปฏิวัติ จันทบูรณ์ ผบ.หมู่(ป) กก.ปพ.ภ9 ภ.9 42

1289 พันต ำรวจโท ปฐพี ศรีชำย
สำรวัตรป้องกันปรำบปรำม 
สน.พลับพลำไชย 1

บช.น. 57

1290 ร้อยต ำรวจเอก ปฐมกิจ นิธิวงษ์ รองสำรวัตร ภ.6 63



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1291 พันต ำรวจตรี ปฐมพงศ์ มีอยู่ สว.กก.1 บก.ปคม. บช.ก. 60

1292 สิบต ำรวจตรี ปฐมพงศ์ บุญทำนัง ผู้บังคับหมู่ ภ.4 ขำดสอบ

1293 ร้อยต ำรวจเอก ปฐมพงษ์ ธนะพืชน์ รอง สว.ฝอ.บก.น.6 บช.น. ขำดสอบ

1294 สิบต ำรวจโท ปฐมพงษ์ สุนทรนิมิต
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.1 ขำดสอบ

1295 สิบต ำรวจเอกหญิง ปฐมพร น้อยใจ ผบ.หมู่ ภ.6 46

1296 ร้อยต ำรวจเอก ปฐวี ทุ่งลำด รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด ภ.4 ขำดสอบ

1297 สิบต ำรวจโท ปณอัฑฒ์ เจริญสุข
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.3 บก.
ทท.3

บช.ทท. 41

1298 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ปณิชำ อัครเตชนนท์ ผบ.หมู่(ท.)(ธร.)สน.ลุมพินี บช.น. ขำดสอบ

1299 จ่ำสิบต ำรวจ ปณิธำน หลิมพลอย ผบ.หมู่(ป) สน.ลำดพร้ำว บช.น. 45

1300 จ่ำสิบต ำรวจ ปณิธำน ปรัสพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.4 35

1301 สิบต ำรวจโท ปณิธำน เปล่ียนเพ็ง ผบ.หมู่ กก.3 บก.ส.3 บช.ส. 52

1302 ดำบต ำรวจ ปณิธำน มำนพกำวี ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงรำย สตม. ขำดสอบ

1303 สิบต ำรวจตรี ปณิธิ หอประเดิมอนุสรณ์ ผบ.หมู่ ป. สภ.เมืองนรำธิวำส ภ.9 62

1304 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ปทิตตำ แสนประดิษฐ์ ผบ.หมู่ ฝอ.ศทส.ตม. สตม. 45

1305 สิบต ำรวจโทหญิง ปนัดดำ พงษ์สมทรง ผบ.หมู่ ฝอ.พฐก. สพฐ.ตร. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1306 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ปนัดดำ อยู่คมโชติ
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนสอบสวนฯ 
บก.ปส.1

บช.ปส. 53

1307 สิบต ำรวจตรี ปนัยณัฐ ศรีภูมินทร์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.13 บช.ตชด. 43

1308 ร้อยต ำรวจเอก ปภัชพน ทองสันตะ รอง สวป.สภ.ตรอน ภ.6 32

1309 สิบต ำรวจตรี ปรเมนทร์ เกินกลำง ผบ.หมู่ บก.ตชด.ภำค1 บช.ตชด. ขำดสอบ

1310 ร้อยต ำรวจโท ปรเมศร์นิติภัทร เข็มบุปผำ รอง สวป.สภ.ปำกเกร็ด ภ.1 58

1311 สิบต ำรวจตรี ปรเมษฐ์ นำมสนิท ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้ำนกร่ ำ ภ.2 47

1312 สิบต ำรวจโทหญิง ปรวรรณ กิจพิบูลย์
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.คฝ.
2 บก.อคฝ

บช.น. ขำดสอบ

1313 จ่ำสิบต ำรวจ ประกอบ สงกรำนตำนนท์
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.
สมุทรสำคร

ภ.7 24

1314 ร้อยต ำรวจเอก ประกอบ สุวรรณสุโข รองสำรวัตรปรำบปรำม บช.น. 47

1315 ร้อยต ำรวจเอก ประกำร สุทธิแพทย์
รองสำรวัตรป้องกันปรำบปรำม 
สภ.นำจะหลวย จว.อุบลรำชธำนี

ภ.3 50

1316 สิบต ำรวจโท ประกำศิต ลือชัย ผบ.หมู่(ป.)สน.มักกะสัน บช.น. 56

1317 ดำบต ำรวจ ประจักษ์ ทักษิณ
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.บึง
กำฬ

ภ.4 53

1318 ร้อยต ำรวจเอก ประจักษ์ ค ำโต รอง สว.กก.3 บก.ป.บชก บช.ก. ขำดสอบ

1319 สิบต ำรวจตรี ประชำ อัครวัชรกุล ผบ.หมู่(ป.)สน.บำงซ่ือ บช.น. ขำดสอบ

1320 สิบต ำรวจโท ประดิษฐ์ ผ่ำนสุวรรณ ผบ.หมู่ ฝสส.1 สส. สทส. 49



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1321 ร้อยต ำรวจโท ประดิษฐ์ บุตรหลอด รอง สวป.สภ.กระทุ่มแบน ภ.7 59

1322 พันต ำรวจโทหญิง ประทำนพร บ ำรุงนำ ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร. สกพ. 53

1323 ร้อยต ำรวจเอก ประทีป พงษ์ไธสง รองสำรวัตรสืบสวน ภ.7 45

1324 ดำบต ำรวจ ประทีป ไชยพงษ์ ผบ.หมู่ บช.น. ขำดสอบ

1325 ร้อยต ำรวจเอก ประทีป ทองวงษ์ สว.จร.สน.คันนำยำว บช.น. ขำดสอบ

1326 สิบต ำรวจโท ประพันธ์ บุญทำ ผบ.หมู่(ป)สน.มักกะสัน บช.น. ขำดสอบ

1327 จ่ำสิบต ำรวจ ประพันธ์ุ จันเลน
ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.กรงปินัง 
จว.ยะลำ

ภ.9 33

1328 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ประไพ ศรีสวัสด์ิ รอง สว.ฝอ.บก.น.9 บช.น. 48

1329 สิบต ำรวจโท ประภัสสร ศรีสน่ันวงษ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองจันทบุรี ภ.2 45

1330 สิบต ำรวจโท ประภำกร จันทร์ประเสริฐ ผบ. หมู่ ฝอ.6 บช.ทท. 63

1331 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ประภำศรี งวดสูงเนิน รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 63

1332 ร้อยต ำรวจเอก ประมณฑ์ ผอบเพ็ชร รองสำรวัตร ภ.7 62

1333 สิบต ำรวจตรี ประมุขศิลป์ อ่ิมกลับ ผู้บังคับหมู่งำนปฏิบัติกำรจรำจรตำม
โครงกำรพระรำชด ำริ 2 บช.น. ขำดสอบ

1334 จ่ำสิบต ำรวจ ประยูร กลำงสวัสด์ิ ผบ หมู่.(ป)สน.สุวินทวงค์ บช.น. 32

1335 ดำบต ำรวจ ประยูร เบิกบำน ผบ.หมู่(ป.) ภ.5 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1336 สิบต ำรวจตรี ประวิตร ยำมสุข ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำดใหญ่ ภ.7 58

1337 จ่ำสิบต ำรวจ ประวิทย์ เจริญรัตน์ ผบ.หมู่.ส.รฟ.ศิลำอำสน์ฯ บช.ก. 49

1338 ร้อยต ำรวจตรี ประวิทย์ จ ำเริญสุขสม รอง สว.(ป.) สน.บึงกุ่ม บช.น. ขำดสอบ

1339 พันต ำรวจโท ประวิทย์ เอ้งฉ้วน
รองผู้ก ำกับกำรป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.8 59

1340 สิบต ำรวจโท ประสพชัย คงเจริญ ผบ.หมู่ ฝสส.1 สส. สทส. 39

1341 ดำบต ำรวจ ประสิทธ์ิ เทพเทียมทัศน์
ผบ.หมู่ สส.สน.สมเด็จ
เจ้ำพระยำ

บช.น. 41

1342 ดำบต ำรวจ ประสิทธ์ิ หมวดจันทร์
ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๓ บก.
ทท.๓

บช.ทท. 60

1343 สิบต ำรวจโท ประสิทธิชัย มะลอย ผบ.หมู่.ป. ภ.1 ขำดสอบ

1344 จ่ำสิบต ำรวจ ประเสริฐ จงบรรจบ
ผบ.หมู่งำนสำยตรวจ 1 กก.
สำยตรวจ บก.สปพ

บช.น. 33

1345 ดำบต ำรวจ ประเสริฐ แลบัว ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปทส. บช.ก. ขำดสอบ

1346 ร้อยต ำรวจเอก ประเสริฐ นำมชำรี รอง สวป. ภ.2 56

1347 ร้อยต ำรวจเอก ประเสริฐ บัวแก้ว
รองสำรวัตรป้องกัน
ปรำบปรำม

บช.น. ขำดสอบ

1348 ร้อยต ำรวจเอก ประเสริฐ เช้ือสำย รอง สว. บช.น. 58

1349 สิบต ำรวจโท ประเสริฐสุข วัฒนำปัญญำรักษ์ ผบ.หมู่ ฝ่ำยกำรส่ือสำร ๓ สทส. 55

1350 ร้อยต ำรวจเอก ประหยัด ชูวิจิตต์ รอง สวป. บช.น. 49



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1351 สิบต ำรวจตรี ปรัชญ์ บัวจีน ผบ.หมู่งำนจรำจร บช.น. 51

1352 สิบต ำรวจโท ปรัชญำ จำกน่ำน
ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 บช.
ทท.

บช.ทท. 52

1353 สิบต ำรวจโท ปรัชญำ อินแปง ผู้บังคับหมู่ ภ.5 49

1354 จ่ำสิบต ำรวจ ปรัชญำ ทรัพยะโตษก
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ 1 
บก.สปพ.

บช.น. 22

1355 สิบต ำรวจโท ปรัชญำ แก้วยอด ผบ.หมู่(ป.)สน.บำงรัก บช.น. 46

1356 สิบต ำรวจโท ปรัชญำ สิทธ์ิทอง ผบ.หมู่(ป.)สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต ภ.8 ขำดสอบ

1357 สิบต ำรวจโท ปรัชญำ เกษบัวขำว ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงำนระบบ
วิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สทส. 48

1358 ร้อยต ำรวจตรี ปรัญญำ คงทรัพย์ รอง สวป.สน.รำษฎร์บูรณะ บช.น. 42

1359 สิบต ำรวจโท ปรัตถกร ศรีบุญเรือง ผบ.หมู่(ป)สภ.ฉิมพลี ภ.2 ขำดสอบ

1360 สิบต ำรวจโท ปรำชญ์ณพงษ์ วรรณศักด์ิเจริญ
ผบ.หมู่ ป้องกันและ
ปรำบปรำม

ภ.1 51

1361 สิบต ำรวจโท ปรำชญำนนท์ หนูพรหม ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.5 61

1362 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ปรำณี โพชะโน ผบ.หมู่(ป.) ภ.6 41

1363 สิบต ำรวจโท ปรำโมทย์ เสสสี
ผู้บังคับหมู่ ฝ่ำยกำรส่ือสำร3
 กองต ำรวจส่ือสำร

สทส. 46

1364 จ่ำสิบต ำรวจ ปริคณห์ เพ็ชรมงคล
ผล.หมู่งำนอำรักขำท่ี4 กก.
อำรักขำ2 บก.อคฝ

บช.น. 44

1365 สิบต ำรวจโทหญิง ปริชญำ รัตนก้ำนตง ผบ.หมู่ ฝทว. 5 ทว. สพฐ.ตร. 59



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1366 สิบต ำรวจโท ปริญ ยำสมุทร์ ผบ.หมู่ ฝสส.1 สส. สทส. 64

1367 ร้อยต ำรวจเอก ปริญ วุฒิปรัชญำกร รอง.สวป. บช.น. ขำดสอบ

1368 สิบต ำรวจตรี ปริญญำ แดงสะอำด ผบ.หมู่ ป. บช.น. 59

1369 พันต ำรวจตรี ปริญญำ ศรีบุญสม
สว.ฝ่ำยสนธิสัญญำและ
กฎหมำย

ตท. 78

1370 สิบต ำรวจโท ปริญญำ ดอกค ำ ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติกำรพิเศษท่ี 1 
กก.ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย บช.น. 28

1371 สิบต ำรวจโท ปริญญำ ถนอมผล ผบ.หมู่ ฝอ.บกสปพ. บช.น. 36

1372 ร้อยต ำรวจเอก ปริญญำ ใสย่ิง รอง สวป.สน.บำงรัก บช.น. ขำดสอบ

1373 ร้อยต ำรวจตรี ปริญญำ สวำสดี รองสำรวัตร ภ.2 ขำดสอบ

1374 สิบต ำรวจโทหญิง ปริญญำรัตน์ แสงทอง ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก. บช.ศ. 48

1375 สิบต ำรวจตรี ปริวรรต สุขจิตร์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.1 45

1376 ร้อยต ำรวจเอก ปรีชำ สุดใจ
รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.
ทท.1

บช.ทท. 51

1377 ร้อยต ำรวจเอก ปรีชำ ปินตำนำ รอง สว.สส.สน.ห้วยขวำง บช.น. ขำดสอบ

1378 จ่ำสิบต ำรวจ ปรีชำ ช่วยแก้ว ผบ.หมู่ บช.ตชด. ขำดสอบ

1379 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ปรีดำ วิเศษสมบัติ รอง สว.ธร.สภ.ตะก่ัวป่ำ ภ.8 56

1380 สิบต ำรวจโท ปรีดิกร ค ำตุ้ย ผบ.หมู่ ป.ฯ ภ.5 41



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1381 ร้อยต ำรวจเอก ปรีดี เจ๊ะมะยูโซ๊ะ รอง สวป.สภ.แว้ง ภ.9 39

1382 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ปรียลักษณ์ ขันธ์ดวง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป. บช.ก. 58

1383 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ปรียำ เงินยวง รอง สว.ตม.จว.สมุทรสงครำม สตม. 49

1384 สิบต ำรวจโทหญิง ปรียำภรณ์ ศิริเวช
ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติกำร กก.
ศูนย์รวมข่ำว บก.สปพ.

บช.น. ขำดสอบ

1385 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ปรียำวดี สอนอ่ิมสำตร์
รอง สว.ฝ่ำยประเมินบุคคล 
ทพฺ

สกพ. 52

1386 ร้อยต ำรวจเอก ปวิตร สังคะรัศมี รอง สว.กก.สส.บก.น.3 บช.น. 32

1387 สิบต ำรวจโทหญิง ปวีณ์กร จันทนเทศ
ผบ.หมู่ ฝ่ำยมำตรฐำนฯ 2 
สศป.

บช.ศ. 79

1388 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ปวีณ์กร สุพรรณ์
ผบ.หมู่ งำนธุรกำร กก.สำย
ตรวจ

บช.น. 49

1389 สิบต ำรวจโทหญิง ปวีณำ ปุ่นนุช ผบ.หมู่ บช.ตชด. 52

1390 สิบต ำรวจตรีหญิง ปสุตำ สุขเกษม
ผบ.หมู่ง่ำยกิจกำรกำร
ฝึกอบรม

บช.ศ. 52

1391 ร้อยต ำรวจโท ปองภพ กุดหอม รอง สวป.สภ.บำงปะกง ภ.2 26

1392 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ปัจมำ เวชสุวรรณ์
รอง สว.ฝ่ำยงบประมำณและ
กำรเงิน บก.อก.บช.ปส.

บช.ปส. 40

1393 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ปัญจมำ ศิลำพัฒน์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.1 ภ.1 41

1394 สิบต ำรวจโท ปัญญำ หิรัญยวิรุฬห์ ผบ.หมู่ (ป.) บช.น. 47

1395 สิบต ำรวจตรี ปัญญำเรศ เจริญวงศ์ ผู้บังคับหมู่งำนป้องกันปรำบปรำม 
สถำนีต ำรวจนครบำลชนะสงครำม บช.น. 54



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1396 สิบต ำรวจตรี ปัณณทัต พ่ึงแก้ว กก.สส.ภ.จว.อ่ำงทอง ภ.1 ขำดสอบ

1397 สิบต ำรวจโท ปัณณทัต ผิวทองงำม ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปคม. บช.ก. 49

1398 ร้อยต ำรวจโทหญิง ปัณณพร ย่ิงเรงเริง
รรท. รอง สว.(สอบสวน) 
กก.3 บก.ปอท.

บช.ก. ขำดสอบ

1399 สิบต ำรวจโท ปัณณวัฒน์ คนซ่ือ ผบ หมู่ ป สน.บำงรัก บช.น. 57

1400 ร้อยต ำรวจเอก ปัณณวิชญ์ สิทธิถวัลย์
รอง สว.ป.สภ.ห้วยขะยุง 
ภ.จว.อุบลรำชธำนี

ภ.3 ขำดสอบ

1401 สิบต ำรวจโท ปัณพรรธน์ ยุทธวรวิทย์ ผบ.หมู่ บช.ทท. 51

1402 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ปัทมำ เทพทวี ผบ.หมู่.ตม.จว.ชัยภูมิ สตม. 34

1403 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ปัทมำ ชูด ำ
ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ทุ่งลุง จว.
สงขลำ

ภ.9 46

1404 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ปำงทิพย์ ปุรำเท เภสัชกร(สบ1) รพ.ตร. 58

1405 ร้อยต ำรวจโทหญิง ปำจรีย์ เก่งพฤทธ์ิ โภชนำกร สบ 1 รพ.ตร. 62

1406 สิบต ำรวจโทหญิง ปำนประดับ พลับจีน
ผบ.หมู่ฝ่ำยสโมสรและ
สันทนำกำร สก.

สกพ. 55

1407 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ปำรดำ บุญชูวงศ์ รอง สว.ฝอ.ทพ. สกพ. 44

1408 ดำบต ำรวจ ปำรเมศ ฮยู่ชยันตี ผบ.หมู่ กก.คธม.บช.ทท. บช.ทท. ขำดสอบ

1409 สิบต ำรวจโทหญิง ปำริชำต พิพิธกุล
ผบ.หมู่ ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.
อก.บช.ส.

บช.ส. 58

1410 ดำบต ำรวจหญิง ปำริชำต ธงศรี
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนสอบสวน 
บก.สส.ภ.๒

ภ.2 44



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1411 สิบต ำรวจโทหญิง ปำริชำติ ภำผล ผู้ช่วยพยำบำล (ปท1) รพ.ตร. 52

1412 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ปำลภัสสร์ คชสถิตย์ ผบ.หมู่(ป)สภ.พระพุทธบำท ภ.1 ขำดสอบ

1413 สิบต ำรวจเอกหญิง ปิณชำ จองเฉลิมชัย ผบ.หมู่ กต.4 จต. จต. 53

1414 สิบต ำรวจโทหญิง ปิณฑิรำ บุญชู
ผบ.หมู่ งำนศูนย์ควบคุม
จรำจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร.

บช.น. 51

1415 สิบต ำรวจตรี ปิติกร อินต๊ะปำน ผบ.หมู่(ป)สภ.บำงแก้ว ภ.1 36

1416 พันต ำรวจโท ปิติณัช ประชุมสุข รอง ผกก.5 บก.ปอศ. บช.ก. 64

1417 สิบต ำรวจโท ปิติพัฒน์ อยู่เย็นนันทกุล ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้ำนบึง ภ.2 41

1418 สิบต ำรวจโท ปิติภัทร วันเพ็ญ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บำงละมุง ภ.2 ขำดสอบ

1419 สิบต ำรวจตรี ปิติภัทร พวงสมบัติ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชียงคำน 
ภ.จว.เลย

ภ.4 51

1420 สิบต ำรวจตรี ปิยกร แก่นพล
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เดิมบำงนำง
บวช ภ.จว.สุพรรณบุรี

ภ.7 44

1421 สิบต ำรวจโท ปิยฉัตร เครือกิจ
ผบ.หมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม สภ.คูคต

ภ.1 ขำดสอบ

1422 สิบต ำรวจเอกหญิง ปิยนันท์ ชำติช ำนิ ผบ.หมู่ ฝอ.สส. สทส. 53

1423 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ปิยพร กะรัตน์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.1 สตม. 56

1424 ดำบต ำรวจหญิง ปิยภัทร พวงมะเทศ
ผบ.กลุ่มงำนตรวจเอกสำร 
ศูนย์พิสูจน์หลักฐำน 3

สพฐ.ตร. ขำดสอบ

1425 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ปิยรัตน์ ภุมริน
รองสำรวัตร (สอบสวน) สภ.
สำมชุก

ภ.7 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1426 สิบต ำรวจตรี ปิยรำช รักพำนิช ผบ.หมู่ ภ.9 17

1427 สิบต ำรวจโทหญิง ปิยวรรณ คิดกำร ผบ.หมู่ ฝยศ.งป. สงป. 63

1428 สิบต ำรวจโท ปิยวัฒน์ ศรีประภำวงษ์ ผบ.หมู่ ป. บช.น. 46

1429 สิบต ำรวจตรี ปิยวิทย์ แสงระดับ
ผู้บังคับหมู่งำนปป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.8 58

1430 ร้อยต ำรวจเอก ปิยวิทย์ สิทธิหล่อ รอง สว.ตม.จว.พังงำ สตม. 56

1431 สิบต ำรวจตรี ปิยะกุล นำมสุโน
ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้ำนบึง จว.
ชลบุรี

ภ.2 59

1432 สิบต ำรวจตรี ปิยะณัฐ แจ้งสว่ำงศรี ผบ.หมู่(ป).สภ.หนองใหญ่ ภ.2 35

1433 พันต ำรวจตรี ปิยะนัช โตประเสริฐ สวป.สภ.กันทรวิชัย ภ.4 57

1434 สิบต ำรวจโทหญิง ปิยะนุช ขันแก้ว
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี ๔ กก.
ควบคุมฝูงชน ๒ บก.อคฝ.

บช.น. 60

1435 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ปิยะเนตร พงศ์ไพบูลย์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 ขำดสอบ

1436 สิบต ำรวจตรี ปิยะพงษ์ ชัยวรรณวัฒนำ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บุคคโล บช.น. 52

1437 สิบต ำรวจตรี ปิยะพงษ์ ก ำแพงเมือง
ผบ.หมู่ ป. สภ.ท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิ

ภ.1 54

1438 จ่ำสิบต ำรวจ ปิยะพงษ์ สุปัญญำ ผบ.หมู่ บช.ทท. 47

1439 ดำบต ำรวจ ปิยะพล เจียมรัมย์
ผบ.หมู่.กองร้อยท่ี 2 กก.คฝ.2
 บก.อคฝ

บช.น. ขำดสอบ

1440 สิบต ำรวจตรี ปิยะพัฒน์ พิมพ์ก่ิง ผบ.ผมู่(ป) ภ.6 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1441 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ปิยะวรรณ สมใจ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.5 สพฐ.ตร. 47

1442 สิบต ำรวจโท ปิยะวัฒน์ มงคลศิริ ผบ.หมู่(ป)สน.พหลโยธิน บช.น. 42

1443 ร้อยต ำรวจโท ปิยะวัฒน์ มำซำ ผู้บังคับหมวด บช.ตชด. ขำดสอบ

1444 สิบต ำรวจตรี ปุญญพัฒน์ โกฎยำ ผบ.หมู่(ป) ภ.5 49

1445 สิบต ำรวจโท ปุญญวัฑฒ์ จงย่ิงเจริญ ผบ.หมู่(ป.) บช.น. 50

1446 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ปุญญำพร จักภิละ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตำก ภ.6 ขำดสอบ

1447 ดำบต ำรวจ ปุณณรัตน์ อำษำนอก
ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.
ทท.1

บช.ทท. 40

1448 ร้อยต ำรวจโท ปุณยธิษณ์ แก้วประเสริฐ
รองสวป.สภ.ยะหร่ิง จว.
ปัตตำนี

ภ.9 70

1449 สิบต ำรวจโทหญิง ปุณยนุช อุไรรัตน์ ครู ปท1 กก.ตชด.43 บช.ตชด. ขำดสอบ

1450 สิบต ำรวจตรี ปุรเชษฐ์ กัญญเทพ ผบ. หมู่(ป) สภ.เกำะช้ำง ภ.2 52

1451 พันต ำรวจโท ปุรเชษฐ์ รัตนวิจิตร สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง ภ.2 ขำดสอบ

1452 ร้อยต ำรวจเอกหญิง เปมิกำ เทพประดิษฐ์ รอง สว.พตส. สตส. ขำดสอบ

1453 สิบต ำรวจโทหญิง เปรมกมล หงอกภิลัย
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.
ทท.2

บช.ทท. 66

1454 สิบต ำรวจตรี เปรมพงศ์ ชอบนิทัศน์ ผบ.หมู่.กก.ปพ.ภ9 ภ.9 ขำดสอบ

1455 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ผกำพร หอมเพียร รอง สว.ฝส.1 สลก.ตร. 38



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1456 ร้อยต ำรวจเอก ผดุงศักด์ิ สงครำม
ผบ.มว.กก.๑ บก.กฝ.บช.
ตชด.

บช.ตชด. 52

1457 สิบต ำรวจโท ผลชัย ก่ิงพวง ผบ.หมู่  กวท.สส. สทส. ขำดสอบ

1458 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ผ่องศรี แสนสุภำ รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4 ภ.4 56

1459 จ่ำสิบต ำรวจ ผำด ยอดรักษ์ ผบ.หมู่ ป. สภ.ศรีรำชำ ภ.2 44

1460 พันต ำรวจโท เผด็จ กระแตวงศ์ รอง ผกด ภ.8 54

1461 สิบต ำรวจโท เผ่ำพงษ์ กำมูณี ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.8 ขำดสอบ

1462 ร้อยต ำรวจเอก พงค์นเรศ ศิริเสถียร รอง สว.สส.กก.บก.น.3 บช.น. 53

1463 สิบต ำรวจโท พงศกร ใจดวง ผบ.หมู่(ป.) ภ.1 41

1464 สิบต ำรวจโท พงศกร สุทธเสน ผบ.หมู่(ป.)สภ.หำงดง ภ.5 44

1465 สิบต ำรวจโท พงศกร จันต๊ะนำเขต ผบ.หมู่ บช.ทท. ขำดสอบ

1466 สิบต ำรวจโท พงศกร จำรุบรรยงค์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ฉลอง ภ.8 ขำดสอบ

1467 ดำบต ำรวจ พงศกร ชินบุตร ผบ.หมู่.กก.5 บก.ปอศ. บช.ก. ขำดสอบ

1468 สิบต ำรวจโท พงศ์ดนัย คะวิลัย ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้ำนโพธ์ิ ภ.2 40

1469 สิบต ำรวจโท พงศ์ธร ศุกรเสพย์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปส.3 บช.ปส. 56

1470 สิบต ำรวจโท พงศธร รัตนภักดี ผบ.หมู่.(ป.) สภ.เกำะช้ำง ภ.2 60



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1471 สิบต ำรวจโท พงศธร ปังศรีวงษ์ ผบ.หมู่ (จร).สน.พระรำชวัง บช.น. 49

1472 สิบต ำรวจตรี พงศธร นำคสุวรรณ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.คลองลึก 
ภ.จว.สระแก้ว

ภ.2 44

1473 สิบต ำรวจตรี พงศธร สมบูรณ์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 31

1474 สิบต ำรวจโท พงศธร ศุภรัตนลีลำ
ผบ.หมู่ ร้อย ปพ.1 กก.
ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย

บช.น. 51

1475 ดำบต ำรวจ พงศธร เผือกสงค์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ส.1 บช.ส. บช.ส. ขำดสอบ

1476 จ่ำสิบต ำรวจ พงศนำถ สิทธิพรประเสริฐ ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก บช.ทท. 54

1477 สิบต ำรวจโท พงศ์ปภัส นพคุณ
ผบ.หมู่ ส.ทท. 1 กก. 1 บก. 
ทท. 2

บช.ทท. 39

1478 สิบต ำรวจโท พงศ์พล สมบูรณ์
ผบ.หมู่งำนสำยตรวจ/
อำรักขำ กก.ม้ำต ำรวจ

บช.น. 48

1479 สิบต ำรวจโท พงศ์พัทธ์ ศรีวิสัย ผบ.หมู่ ป สน.ดินแดง บช.น. 55

1480 สิบต ำรวจตรี พงศ์พันธ์ ชูสังข์ ผู้บังคับหมู่ บช.ตชด. 43

1481 สิบต ำรวจตรี พงศภัค บุญทริกชำติ ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 บช.ตชด. ขำดสอบ

1482 สิบต ำรวจตรี พงศ์ศักด์ิ แสงฉำยศุภกร ผบ.หมู่.(ป.)สภ.พะโต๊ะ ภ.8 42

1483 สิบต ำรวจตรี พงศ์สิริ ชำวสวน ผู้บังคับหมู่ บช.ตชด. 40

1484 สิบต ำรวจตรี พงษ์พันธ์ เทพวงค์
ผู้บังคับหมู่กองร้อยท่ี3 กองกับ
กำรควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ.

บช.น. 31

1485 สิบต ำรวจโท พงษ์ดณัย กุณำมี ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ริม ภ.5 55



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1486 ดำบต ำรวจ พงษ์ธร สุขเกษม ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.6 บช.น. 43

1487 สิบต ำรวจโท พงษ์พัฒน์ ใจย้ิม ผบ.หมู่ กลุ่มงำนตรวจลำยน้ิวมือแฝง 
กองพิสูจน์หลักฐำนกลำง สพฐ.ตร. 60

1488 สิบต ำรวจโท พงษ์พัฒน์ แสงชำติ ผู้บังคับหมู่(ป้องกันปรำบปรำม) สถำนี
ต ำรวจนครบำลศำลำแดง บช.น. 39

1489 สิบต ำรวจโท พงษ์พัฒน์ หลงศรี
ผบ.หมู่ กก. ม้ำต ำรวจ 
บก.สปพ.

บช.น. 13

1490 จ่ำสิบต ำรวจ พงษ์พัฒน์ เอกวงษำ ผบ.หมู่ สทส. ขำดสอบ

1491 จ่ำสิบต ำรวจ พงษ์พิทักษ์ นำมพันธ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.รำษีไศล ภ.3 32

1492 ร้อยต ำรวจเอก พงษ์พิพัฒน์ พ่ึงพงษ์ รอง สว.ฝอ. ภ.7 43

1493 จ่ำสิบต ำรวจ พงษ์ศักด์ิ ตรีทอง
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ท่ำม่วง จว.
กำญจนบุรี

ภ.7 ขำดสอบ

1494 สิบต ำรวจโท พงษ์ศักด์ิ ทองสุข ผบ.หมู่ ป. สภ.ถลำง ภ.8 39

1495 ดำบต ำรวจ พงษ์ศักด์ิ ทองค ำ ผบ.หมู่.จร.สภ.บ้ำนหม่ี ภ.1 ขำดสอบ

1496 ร้อยต ำรวจโท พงษ์ศักด์ิ กุลบุตร รอง สวป.สภ.โนนคูณ ภ.3 35

1497 ร้อยต ำรวจโท พงษ์สิทธ์ิ พรตะนะ ผู้บังคับหมวด บช.ตชด. 45

1498 สิบต ำรวจตรีหญิง พจณำพร ศรีคมศักด์ิ ผบ.หมู่ฝำยยุทธศำสตร์ บช.ส. 60

1499 สิบต ำรวจโท พชธกร สำขะหลอน ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.6 ขำดสอบ

1500 สิบต ำรวจตรี พชร ภัทรอดุลย์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งมหำเมฆ บช.น. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1501 ร้อยต ำรวจเอก พชร อินทน้ ำเงิน รอง สวป. ภ.1 ขำดสอบ

1502 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พชรพร ทูลไธสง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครรำชสีมำ ภ.3 ขำดสอบ

1503 สิบต ำรวจตรี พชรพล สำโม้ ผบ.หมู่ ป. สภ.โนนสัง ภ.4 57

1504 สิบต ำรวจโท พชรพล มงคลเนตร์
ผบ.หมู่(ปพ.)กก.สส.ภ.จว.
เชียงใหม่

ภ.5 42

1505 สิบต ำรวจตรี พชรพัทธ์ ทำเป๊ก ผบ.หมู่ (ป.) ภ.1 ขำดสอบ

1506 สิบต ำรวจโท พณกฤษณ์ ยังไว ผบ.หมู่(ป.) ภ.1 ขำดสอบ

1507 พันต ำรวจโท พนธ์พิพัฏ ธรรมจินโน รองผกก.ฝ่ำยนิติกำร ตป. สง.ก.ตร 55

1508 ดำบต ำรวจ พนม โวหำร ผู้บังคับหมู่ ป. ภ.6 53

1509 ร้อยต ำรวจโทหญิง พนำลัย เอมสมบุญ
รอง สว.(อก.)ฝอ.3 บก.อก.
สตม.

สตม. 49

1510 สิบต ำรวจโทหญิง พนิดำ บัวพันธ์ ผบ.หมู่ บช.น. 54

1511 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พนิดำ จ ำนงจิตต์ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 60

1512 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พนิดำ หงส์อัครพันธ์ุ รอง สว. บช.ส. 69

1513 สิบต ำรวจโท พบมงคล รำชสีหำ ผบ.หมู่.กก.ตชด.23 บช.ตชด. 42

1514 ร้อยต ำรวจเอก พยอม หอมวัฒนวงศ์ รอง สว.กก.2 บก.ป. บช.ก. 39

1515 สิบต ำรวจตรี พยุงพงศ์ จันโทวำส ผบ.หมู่ (ป.) ภ.1 59



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1516 สิบต ำรวจโท พรจรัญ บุญปลูก ผบ.หมู่ บช.น. 57

1517 จ่ำสิบต ำรวจหญิง พรชนก แก้วดวง
ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.
ทท.1

บช.ทท. 49

1518 ร้อยต ำรวจเอก พรชัย ปล่ังกลำง รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.6 ขำดสอบ

1519 ร้อยต ำรวจเอก พรทิพย์ บุญเพชร รอง สว. บช.ตชด. ขำดสอบ

1520 สิบต ำรวจโทหญิง พรทิพย์ อินสว่ำง ผบหมู่(ป.)สภ.บ้ำนเป็ด ภ.4 43

1521 สิบต ำรวจโท พรเทพ ดำวสว่ำง ผบ.หมู่(ป.) สน.รำษฎร์บูรณะ บช.น. ขำดสอบ

1522 สิบต ำรวจโท พรเทพ มำกเสมอ ผบ.หมู่(ป.) ภ.6 26

1523 สิบต ำรวจโท พรเทพ ชำยสุทธ์ิ
ผบ.หมู่กลุ่มงำนตรวจสถำนท่ีเกิด
เหตุ กองพิสูจน์หลักฐำนกลำง

สพฐ.ตร. 67

1524 จ่ำสิบต ำรวจ พรเทพ สุศรี
ผบ.หมู่ งำนศูนย์ควบคุม
จรำจรด่วน2 กก.2 บก.จร.

บช.น. 58

1525 สิบต ำรวจโท พรเทพ หม่ืนหำญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กระทุ่มแบน ภ.7 53

1526 สิบต ำรวจโทหญิง พรธีรำ บูรณะเสถียร
ผบ.หมู่ ฝ่ำยงบประมำณและ
กำรเงิน บก.อก.บช.ส.

บช.ส. 51

1527 สิบต ำรวจโทหญิง พรนิภำ เตชะแก้ว ผบ.หมู่ ฝอ.วน. วน. 58

1528 ดำบต ำรวจ พรประเสริฐ ชำวหะสี ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2 บช.ตชด. 45

1529 สิบต ำรวจโท พรพล จันทองพูน ผู้บังคับหมู่ บช.ตชด. 57

1530 จ่ำสิบต ำรวจหญิง พรพิมล จันทร์แดง ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ล ำปำง ภ.5 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1531 สิบต ำรวจเอกหญิง พรพิรุณ โอ่งอินทร์ ผบ.หมู่ กอป.ศพฐ.4 สพฐ.ตร. 68

1532 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พรพิลำส มณีมำศ รอง สว.กก.1 บก.ปอท. บช.ก. 56

1533 สิบต ำรวจโท พรภวิษย์ หัวหน้ำ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.2 ขำดสอบ

1534 สิบต ำรวจโท พรมเทพ ดิษฐปัญญำ
ผบ.หมู่ จร. โครงกำร
พระรำชด ำริ1

บช.น. 38

1535 สิบต ำรวจโท พรรฑกร อรินต๊ิบ ผบ.หมู่ฝ่ำยจักำรฝึกอบรม บช.ส. 66

1536 จ่ำสิบต ำรวจหญิง พรรณปพร แก่นภักดี ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติกำรพิเศษท่ี 2 
กก.ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย บก.สปพ. บช.น. ขำดสอบ

1537 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พรรณพร จ ำเนียร รอง สว.ฝอ.ทพ. สกพ. 52

1538 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พรรณวดี ป่ินทอง รอง สว. ภ.1 ขำดสอบ

1539 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พรรษ์พิมพ์ ประมูลศรี รอง สว.กก.ตชด.21 บช.ตชด. 59

1540 สิบต ำรวจโท พรรษำ เกตุแก้ว ผบ.หมู่ บช.ตชด. 29

1541 สิบต ำรวจโทหญิง พรสุดำ มูลอินทร์ ผบ.หมู่ ฝอ.สลก.ตร. สลก.ตร. ขำดสอบ

1542 จ่ำสิบต ำรวจ พรหมวิหำร บุตรศรี
ผู้บังคับหมู่ ส.ทท.4 กก.1 
บก.ทท.2

บช.ทท. 56

1543 สิบต ำรวจตรี พรหมสิทธ์ิ นิลผ้ึง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตำก ภ.6 58

1544 สิบต ำรวจโท พร้อมทรัพย์ โลนปัด ผบ.หมู่(ป.)สภ.คันไร่ ภ.3 ขำดสอบ

1545 ร้อยต ำรวจโทหญิง พรอุมำ ชูสม รอง สว.ฝอ.6 ภ.8 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1546 สิบต ำรวจโท พฤกษชน พงษ์สิงห์โต ผบ.หมู่(ป.)สน.คันนำยำว บช.น. 44

1547 สิบต ำรวจโท พฤทธ์ิ จันทร์ใบเล็ก
ผบ.หมู่ ฝสสน.4
บก.สสน.บช.ตชด.

บช.ตชด. 62

1548 ดำบต ำรวจ พฤษณะ ยกรัตน์
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.3 บก.
ทท.3

บช.ทท. ขำดสอบ

1549 ดำบต ำรวจ พลกฤต ผดุงกิจ ผบ.หมู่งำนป้องกันปรำบปรำม ภ.5 42

1550 สิบต ำรวจโท พลกฤษณ์ มีแก้ว
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.คฝ.
1 บก.อคฝ.

บช.น. 52

1551 ดำบต ำรวจ พลภัทร พรหมท้ำว ผบ.หมู่ บช.น. 34

1552 ดำบต ำรวจ พลภัทร สุขเจริญ
ผบ.หมู่งำน(ป) สภ.กระทุ่ม
กระแบน

ภ.7 50

1553 ร้อยต ำรวจโท พลวัฒน์ วิสมกำ รองสำรวัตร(สอบสวน) บช.น. 63

1554 สิบต ำรวจโท พลสิทธ์ิ ไตรวงค์
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนช่ำงอำกำศ
ยำน

บ.ตร. ขำดสอบ

1555 สิบต ำรวจโท พลอย เน่ืองมัจฉำ
ผบ.หมู่กองร้อยท่ี2 กก ควบ
คมฝูงชน1 บก อคฝ.

บช.น. 35

1556 สิบต ำรวจโทหญิง พลอยพรม พันธ์ุเวียง ผบ.หมู่ สพฐ.ตร. 63

1557 สิบต ำรวจโทหญิง พลอยไพริน สีสด ผบ.หมู่ ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 49

1558 สิบต ำรวจตรี พลอยวัฒน์ ทัดภูธร ผบ.หมู่(ป.) สภ.หมูสี ภ.3 ขำดสอบ

1559 จ่ำสิบต ำรวจ พลำยแก้ว สระแก้ว
ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม 
สถำนีต ำรวจภูธรศีขรภูมิ

ภ.3 ขำดสอบ

1560 ร้อยต ำรวจเอก พลำยชุมพล จันทวิมล
รอง สว.(สอบสวน) สภ.เซิม 
จว.หนองคำย

ภ.4 36



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1561 สิบต ำรวจโท พศพันธ์ุ จันทรชำติ ผบ (หมู่) ป.สภ.เมืองภูเก็ต ภ.8 37

1562 สิบต ำรวจโท พศวรรษ ขติยะสุนทร ผบ.หมู่ กก.ตชด.14 บช.ตชด. ขำดสอบ

1563 ดำบต ำรวจ พศิตพงค์ พงษ์อำนันต์ ผบ.หมู่ สตม. 48

1564 สิบต ำรวจโท พสิษฐ์ สินสวัสด์ิ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สำคู ภ.8 33

1565 สิบต ำรวจโท พสิษฐ์ ช่อศรี ผบ.หมู่ บช.น. ขำดสอบ

1566 สิบต ำรวจโท พสิษฐ์ แก้วอุ่นเรือน ผู้บังคับหมู่ บช.ก. 39

1567 พันต ำรวจโท พอพล อุทัยภพ
รอง ผกก.(ปฎิบัติงำน กอ.
รมน.)

สกพ. 50

1568 จ่ำสิบต ำรวจหญิง พัชมณ ธนวรรณวิวัฒน์
ผบ.หมู่ ส.ทท.1กก.1บก.ทท.
1บช.ทท.

บช.ทท. 47

1569 ร้อยต ำรวจเอก พัชร อยู่ถำวร รองสำรวัตร(สอบสวน) ภ.1 57

1570 สิบต ำรวจโท พัชรพล พิลำ ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 บช.ตชด. ขำดสอบ

1571 พันต ำรวจโท พัชร์พิสิฐ บุญสิงห์ใจ
สว.กลุ่มงำนระเบียบกำร
ต ำรวจ กม.

กมค. 55

1572 พันต ำรวจโท พัชรวัฒน์ กวินวิศิษฏ์ นว.(สบ 2)ผบช.สตส. สตส. ขำดสอบ

1573 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พัชระพรรณ พิมพำ พยำบำล(สบ1) รพ.ตร. ขำดสอบ

1574 ร้อยต ำรวจโทหญิง พัชรำ ต๊ะตำ
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูพิง
ครำชนิเวศน์ ภ.จว.ชม.

ภ.5 79

1575 จ่ำสิบต ำรวจหญิง พัชรำ พิณสำย ผบ.หมู่ บช.ตชด. 61



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1576 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พัชรำภรณ์ เพียรเพ่ิมพงศ์ รอง สว.ฝ่ำยกำรประชุม 1 ตป สง.ก.ตร 56

1577 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พัชรำวรรณ สินพูน รอง สว.พฐ.จว.มุกดำหำร สพฐ.ตร. 52

1578 จ่ำสิบต ำรวจหญิง พัชรินทร์ ไชยสินธ์ ผบ.หมู่ ป. สภ.เมืองชลบุรี ภ.2 ขำดสอบ

1579 สิบต ำรวจเอกหญิง พัชรี สุโพเคน ครู ปท.1 บช.ตชด. 42

1580 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พัชรี ล่วงมัจฉำ รองสำรวัตร บช.ตชด. 53

1581 สิบต ำรวจโท พัฒนศักด์ิ ทองด้วง
ผบ.หมู่ กก.8 บก.กฝ.บช.
ตชด.

บช.ตชด. 45

1582 สิบต ำรวจโท พัฒนำ อินทร์เพ็ญ
ผบ.หมู่.กก.ปพ.ภ.จว.นรำธิ
วำส

ภ.9 58

1583 ร้อยต ำรวจเอก พัฒนำ เสำวกุล
รอง สว.ส.ทท.5 กก.1 บก.
ทท.2

บช.ทท. 64

1584 สิบต ำรวจโทหญิง พัณณิน ปิงนำ ผบ.หมู่ฝ่ำยพลำธิกำร 3 พธ. สกบ. 46

1585 ดำบต ำรวจหญิง พัทธ์ธีรำ ปันธง ผบ.หมู่ ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. บช.ก. ขำดสอบ

1586 สิบต ำรวจโท พันธรัก พงศ์พฤกษธำตุ
ผู้บังคับหมู่ป้องกันและ
ปรำบปรำม

ภ.9 36

1587 สิบต ำรวจตรี พันธวิศ วัฒนบุตร ผบ.หมู่ ป. บช.น. 42

1588 ดำบต ำรวจ พันธ์วุธ เล่งระบ ำ ผบ.หมู่ บช.ทท. 55

1589 ดำบต ำรวจ พัสตพล กรสินกุลทิพย์ ผู้บังคับหมู่ บช.น. 49

1590 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พัสตร์ธิดำ สุนทรธ ำรงสิน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กำญจนบุรี ภ.7 52



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1591 สิบต ำรวจโท พำน จิรธนำตกูล ผบ.หมู่ สยศ.ตร. สยศ.ตร 68

1592 สิบต ำรวจโทหญิง พำฝัน จ ำปำงำม ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอ บช.ตชด. 72

1593 พันต ำรวจโท พำยัพ สมบูรณ์ รอง ผกก.จร.สน.ภำษีเจริญ บช.น. 43

1594 พันต ำรวจตรี พิชญ์พิสุทธ์ิ คุ้มภัย สวป.สภ.เมืองมุกดำหำร ภ.4 70

1595 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พิชญ์สิณี ชุ่มเจริญ รอง สว.กก.4 บก.ส.3 บช.ส. 58

1596 จ่ำสิบต ำรวจหญิง พิชญ์สิณี อรุณโรจน์รังษี ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 38

1597 สิบต ำรวจโท พิชญะ เชียงมี ผบ.หมู่(ป.)ภำษีเจริญ บช.น. 34

1598 จ่ำสิบต ำรวจหญิง พิชญะพรหมพรรณ พรหมหำญ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.3 บช.น. 33

1599 สิบต ำรวจโท พิชยะ พุทธมอญ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เกษไชโย ภ.1 51

1600 จ่ำสิบต ำรวจหญิง พิชยำภรณ์ แสงมี ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ตรำด ภ.2 61

1601 สิบต ำรวจโท พิชัยรัตน์ โชตินอก ผบ.หมู่ ภ.3 51

1602 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พิชำมญช์ุ วงษ์จิตร รอง สว.ธร.สภ.ปะทิว ภ.8 68

1603 ร้อยต ำรวจเอก พิเชษฐ์ ยินสูตร์ รองสำรวัตร บช.ก. 43

1604 ร้อยต ำรวจเอก พิเชษฐ์ เวชยันต์ รองสำรวัตร(สอบสวน) บช.น. ขำดสอบ

1605 พันต ำรวจโท พิเชษฐ์พงศ์ แจ้งค้ำยคม รอง ผกก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 53



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1606 ร้อยต ำรวจเอก พิตรพิบูล วุฒิคุณ
รองสำรวัตรป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.5 54

1607 ร้อยต ำรวจเอก พิทยำธร สุนทรช่ืน
รอง สวป.สภ.ตันหยง จว.
นรำธิวำส

ภ.9 58

1608 จ่ำสิบต ำรวจ พิทักศ์พงศ์ พิศิลป์
ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.
หัวหมำก

บช.น. 37

1609 ร้อยต ำรวจเอก พิทักษ์ จิตรำษฎร์ รอง สว. บช.ก. 39

1610 สิบต ำรวจตรี พิทักษ์พงศ์ วงศ์พิทักษ์ ผบหมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 ภ.6 59

1611 ร้อยต ำรวจเอก พินิจ สืบดี
รอง สว.(สอบสวน)สภ.ลำด
หญ้ำ

ภ.7 ขำดสอบ

1612 สิบต ำรวจตรี พินิจพงษ์ นิลโคตร
ผบ.หมู่ กองร้อย 2 กก. 
อำรักขำ1 บก.อคฝ

บช.น. ขำดสอบ

1613 จ่ำสิบต ำรวจ พิพัฒน์ โพธ์ิทอง
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.3 บก.
ทท.2

บช.ทท. ขำดสอบ

1614 สิบต ำรวจตรี พิพัฒน์ ทัศนพันธ์ุ ผบ.หมู่ ภ.7 ขำดสอบ

1615 ร้อยต ำรวจเอก พิพัฒน์ เทียมไพฑูรย์ รอง สว.จร.สน.ห้วยขวำง บช.น. ขำดสอบ

1616 จ่ำสิบต ำรวจ พิพัฒน์ ศิริพร
ผบ.หมู่(สส.)สภ.เมือง
นรำธิวำส

ภ.9 35

1617 สิบต ำรวจตรี พิพัฒน์พงศ์ คงสิลำ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 45

1618 สิบต ำรวจโท พิพัฒน์พงษ์ แก้วดี ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 26

1619 สิบต ำรวจโท พิพัฒน์พล ทวีธรรม
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.2 54

1620 สิบต ำรวจตรี พิพัฒน์ศักด์ิ สุวรรณรัตน์ ผู้บังคับหมู่ป้องกับปรำบปรำม ภ.5 47



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1621 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พิมชำมญช์ุ พูลสวัสด์ิ รอง สว.ธร.กพ.บก.อก.สกบ. สกบ. 47

1622 สิบต ำรวจโทหญิง พิมประภำ จันทร์แก้ว ผบ.หมู่ ฝอ.สส. สทส. 53

1623 จ่ำสิบต ำรวจหญิง พิมพ์นรี ล้ิมศรีนำค ผู้บังคับหมู่ ฝ่ำยตรวจลงตรำ ด่ำนตรวจ
คนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ สตม. ขำดสอบ

1624 สิบต ำรวจโทหญิง พิมพ์รดำ ทองนพรัตน์
ผบ.หมู่ ฝ่ำยต ำรวจสำกลและ
ประสำนงำนภูมิภำค 3 กองกำร
ต่ำงประเทศ

ตท. ขำดสอบ

1625 พันต ำรวจโทหญิง พิมพ์ศร ศิลป์ศุภำโสภณ รองผู้ก ำกับกำร ภ.2 71

1626 สิบต ำรวจโทหญิง พิมพ์สุภำ พำศิริ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.โนนศิลำ 
ภ.จว.ขอนแก่น

ภ.4 43

1627 สิบต ำรวจเอกหญิง พิมพิชญำ หญ้ำงวงช้ำง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ทท.1 บช.ทท. 52

1628 ร้อยต ำรวจโทหญิง พิมเรศ แก้วก ำเนิด รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 ภ.2 52

1629 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พิมลดำ ค ำส ำลี รอง สว.ฝอ.บก.ทท.1 บช.ทท. 73

1630 สิบต ำรวจโท พิยพงศ์ ขุนพิทักษ์ ผบ.หมู่(ป.)สน.บำงโพ บช.น. 39

1631 ร้อยต ำรวจเอก พิรยุทธ แข็งแรง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมือง
สมุทรปรำกำร

ภ.1 48

1632 จ่ำสิบต ำรวจ พิรุณรำศ พรหมณรงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บึงกุ่ม บช.น. 38

1633 ดำบต ำรวจหญิง พิไลลักษณ์ เถ่ือนไพร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระพุทธบำท ภ.1 59

1634 ร้อยต ำรวจเอก พิศำล สุขพิทักษ์
รองสำรวัตรเทคนิคและ
พัฒนำระบบ

บช.น. ขำดสอบ

1635 สิบต ำรวจตรี พิษณุ เปรมกระโทก ผบ.หมู่.(ป) สภ.บ้ำนท่ำเล่ือน ภ.2 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1636 สิบต ำรวจโท พิษณุ คำดพันโน ผบ.หมู่(สตร.) ภ.4 51

1637 สิบต ำรวจโท พิษณุ รอดยัง ผบ.หมู่ บช.ทท. 36

1638 ดำบต ำรวจ พิษณุ ตรีเดช Police Senior Sergeant ภ.3 ขำดสอบ

1639 ดำบต ำรวจ พิษณุ พีรธรรมพิศุทธ์ิ ผบ.หมู่ บช.ทท. 44

1640 สิบต ำรวจโท พิสิษฐ์ บุดดีเฆ่ ผบ.หมู่ กก. 1 บก.ป บช.ก. 34

1641 จ่ำสิบต ำรวจ พิสิษฐ์ มณีจันทร์
ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติกำร กก.
ศูนย์รวมข่ำว บก.สปพ.

บช.น. 27

1642 สิบต ำรวจโท พิสุทธ์ิ ขุนทอง ผบ.หมู่ กก.ตชด.14 บช.ตชด. 43

1643 ดำบต ำรวจ พีรเชษฐ์ ธรำปัญจทรัพย์
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ ๒ 
กก.๑ บก.จร.

บช.น. 54

1644 สิบต ำรวจโท พีรพงศ์ ชำวพร ผบ.หมู่.ฝอ.บก.น.8 บช.น. 50

1645 สิบต ำรวจโท พีรพงศ์ ปันโพธ์ิ ผบ.หมุ่(ป.)สภ.ศรีรำชำ ภ.2 36

1646 ร้อยต ำรวจโท พีรพงศ์ ไชยำ รอง.สวป.สน.นิมิตรใหม่ บช.น. ขำดสอบ

1647 ร้อยต ำรวจเอก พีรพงษ์ โพธ์ิศรี รองสว.(สอบสวน)สน.พญำไท บช.น. 53

1648 สิบต ำรวจโท พีรพล ฉิมลี ผบ.หมู่ ส.ทท.๓กก.๓บก.ทท.๓ บช.ทท. 39

1649 สิบต ำรวจโท พีรวัฒน์ ไชยสว่ำง ผบ.หมู่.ป.สภ.ท่ำวุ้ง ภ.1 39

1650 ร้อยต ำรวจตรี พีรวิชญ์ บริสุทธ์ิธรรม
รองสำรวัตรงำนช่ำง
เคร่ืองยนต์/ตรวจพิสูจน์

บช.น. 40



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1651 สิบต ำรวจโท พีระณัฐ รุ่งอนุสรณ์ ผบ.หมู่ ตม.จังหวัดภูเก็ต สตม. 64

1652 สิบต ำรวจโท พีระพงษ์ ค ำหุล ผบ.หมู่(ป)สน.รำษฎร์บูรณะ บช.น. 63

1653 สิบต ำรวจโท พีระพงษ์ พูลพิพัฒน์ ผบ.หมู่ กก.6 บก.ส.1 บช.ส. 76

1654 สิบต ำรวจตรี พีระพล เย็นม่ัน ผบ.หมู่ บช.น. 37

1655 สิบต ำรวจตรี พีระพล เต็มหน ผบ.หมู่ กก.อป.บก.สส.ภ.7 ภ.7 50

1656 ร้อยต ำรวจเอก พีระไพศำล พรรณภักดี
รองสำวรวัตร(สอบสวน) ทล.
1 กก.8 บก.ทล.

บช.ก. 41

1657 สิบต ำรวจตรี พีระภักค์ วงศ์ค ำจันทร์
ผบ.หมู่(ป) สภ.โพธำรำม 
ภ.จว.รำชบุรี

ภ.7 58

1658 สิบต ำรวจโท พีระศักด์ิ วังศธรหว่ำน ผบ.หมู่.กองร้อยท่ี2 บช.น. 37

1659 พันต ำรวจตรี พุฒิพัฒน์ ทองแท้ สว.ฝอ.4 บก.อก. สทส. 63

1660 ร้อยต ำรวจเอก พุฒิเศรษฐ์ ใหลประเสริฐ
รอง สว.กก.สส.ภ.จว.
สมุทรสำคร

ภ.7 31

1661 สิบต ำรวจโท พุทธิพงษ์ ค ำห่อ ผบ.หมู่.ส.รน.1 กก.5 บก.รน. บช.ก. 50

1662 ดำบต ำรวจ พูนชำติ สำยนรำ ผบ.หมู่ กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. ขำดสอบ

1663 จ่ำสิบต ำรวจ พูนศักด์ิ พูลสวัสด์ิ ผบ.หมู่(ป.) ภ.1 ขำดสอบ

1664 จ่ำสิบต ำรวจหญิง เพ็ชรลัดดำ ดิษฐ์เจริญ
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี ๔ กก.
ควบคุมฝูงชน ๑

บช.น. 39

1665 สิบต ำรวจเอกหญิง เพ็ญนรินทร์ วงษ์ชำรี
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนพิจำรณำ 1 
อธ.

สง.ก.ตร 44



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1666 สิบต ำรวจเอกหญิง เพ็ญประภำ วงบุรี
ผบ.หมู่ ส.ทท.6 กก.1 บก.
ทท.2

บช.ทท. 63

1667 สิบต ำรวจโท เพทำย ประสงค์เจริญ ผบ.หมู่ (สส.)สน.ดินแดง บช.น. 47

1668 สิบต ำรวจตรี เพทำย รอจ่ัน
ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ปทุม
วัน

บช.น. 48

1669 ดำบต ำรวจ เพทำย ปริโยทัย ผบ.หมู่(ป)สภ.ช่องเม็ก ภ.3 55

1670 ดำบต ำรวจ เพ่ิมศักด์ิ แก้วเพ็ง ผบ.หมู่ กก.5 บก.ส.1 บช.ส. ขำดสอบ

1671 จ่ำสิบต ำรวจหญิง เพียงผุสดี กันโต
ผบ.หมู่ ฝ่ำยประเมินบุคคล 
ทพ.

สกพ. 58

1672 ร้อยต ำรวจเอกหญิง แพรวนภำ แซ่เตีย
รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 3 
(นิติกร)

บช.ตชด. 69

1673 พันต ำรวจตรีหญิง ไพริน ทับทิม สำรวัตรฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.2 ขำดสอบ

1674 ดำบต ำรวจ ไพโรจน์ ตันสกุล ผ.บหมู่ ป.สภ.ห้วยทับทัน ภ.3 31

1675 จ่ำสิบต ำรวจ ไพโรจน์ ชูมณี ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่ำช้ำง ภ.1 40

1676 สิบต ำรวจโท ไพศำล เจริญทอง
ผบ.หมู่ งำนธุรกำร กก.สำย
ตรวจ

บช.น. ขำดสอบ

1677 ร้อยต ำรวจเอก ไพศำล มำตรำช รอง สว.ฝ่ำยกีฬำ สก. สกพ. 57

1678 สิบต ำรวจโท ฟัรฮำน กำมำอูเซ็ง ผบ.หมู่(ป).สภ.โกตำบำรู ภ.9 ขำดสอบ

1679 สิบต ำรวจตรี เฟำซี ต้นหน ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองสตูล ภ.9 40

1680 สิบต ำรวจตรี ภคณัฐ พูลเพ่ิม
ผบ.หมู่(ป.) สภ.วังวิเศษ 
ปฏิบัติรำชกำร ศปชก.ภ.9

ภ.9 55



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1681 สิบต ำรวจตรี ภคนัฏฐ์ รอบคอบ ผบ.หมู่(ป.) ภ.2 55

1682 สิบต ำรวจตรี ภคพัฒน์ อักษรเนียม ผบ.หมู่ บช.น. 46

1683 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ภคมนพรรณ กันทะกำลัง
ผบ.หมู่ (ป) สภ.ลำดยำว 
ภ.จว.นครสวรรค์

ภ.6 35

1684 สิบต ำรวจโท ภทรภำดำ วรวัฒนำวงษ์
ผบ.หมู่ ป. สภ.บ้ำนไผ่ ภ.จว.
ขอนแก่น

ภ.4 42

1685 พันต ำรวจเอก ภพ มัลเชษฐ์ ผกก.สภ.เกำะช้ำง ภ.5 54

1686 สิบต ำรวจโทหญิง ภรภัสสรณ์ ปรำบริปู
ผบ.หมู่ ร้อย ปพ.ท่ี 2 กก.ต่อต้ำน
กำรก่อกำรร้ำย บก.สปพ.

บช.น. 48

1687 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ภรศศิร์ ดีเลิศวัฒนำมงคล
รองสำรวัตรฝ่ำยธุรกำรและ
ก ำลังพล บก.อก.สกบ.

สกบ. 44

1688 จ่ำสิบต ำรวจ ภรัณยู ปรุงศักด์ิ ผบ.หมู่ บช.น. 41

1689 ร้อยต ำรวจเอก ภวัต กลับแป้น รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. บช.น. 58

1690 ดำบต ำรวจ ภักดี ตุงคะโหตร
ผบ.หมู่ ฝ่ำยกฎหมำยและ
วินัย บก.อก.

บช.ส. 46

1691 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ภัคนัชชำ ช่ืนชม ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2 บช.ตชด. ขำดสอบ

1692 ดำบต ำรวจหญิง ภัคร์ภัสสร พชรสกุลพันธ์
ผบ.หมู่. ส.ทท.๒ กก.๑ บก.
ทท.๑

บช.ทท. 47

1693 สิบต ำรวจตรี ภัณณิพงศ์ ชมพูเพชร์
ผบ.หมู่(ป) สภ.ท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิ

ภ.1 58

1694 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ภัทชนกษ์ เสง่ียมงำม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่ำวุ้ง ภ.1 ขำดสอบ

1695 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ภัทรจิดำภำ สิริธญำโชติ ผบ.หมู่ ฝส. 2 สลก.ตร. สลก.ตร. 47



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1696 สิบต ำรวจโท ภัทรพงศ์ บะคะพันธ์ุ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม บช.น. 55

1697 สิบต ำรวจโท ภัทรพล ไมล์โพธ์ิ ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.สตม. สตม. 60

1698 ร้อยต ำรวจเอก ภัทรพล โขมะนำม รอง สวป.สภ.วำรินช ำรำบ ภ.3 38

1699 สิบต ำรวจโทหญิง ภัทรำ ตระกูลแผ่นทอง ผบ.หมู่ ธร.กพ.บก.อก.สกบ. สกบ. ขำดสอบ

1700 พันต ำรวจโท ภัทรำดร ภิรมย์ภู่ สวป.สภ.สำมควำยเผือก ภ.7 64

1701 พันต ำรวจโทหญิง ภัทรำนิษฐ์ พิทักษ์สกุลกิตยำ สำรวัตร บช.ตชด. 64

1702 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ภัทรำพร อับดุลเลำะ
รอง สว.ฝ่ำยธุรกำรและก ำลัง
พล บก.อก.

บช.ปส. 47

1703 สิบต ำรวจโทหญิง ภัสรำ วงษ์ธัญกร
ผบ.หมู่ ฝ่ำยพัฒนำหลักสูตร 
2 สศป.

บช.ศ. 54

1704 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ภัสสร คงประเสริฐ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ทล. บช.ก. 48

1705 สิบต ำรวจตรี ภำคภูมิ ยุระทำย ผบ.หมู่ (ป.) ภ.2 44

1706 พันต ำรวจเอก ภำคภูมิ ศรีลำภะมำศ ผู้ก ำกับกำร บช.ก. 64

1707 สิบต ำรวจโท ภำคิน ใหม่ไชย ผบ.หมู่ ป.สภ.บำงปู ภ.1 ขำดสอบ

1708 จ่ำสิบต ำรวจ ภำคีน พรมฟู
ผบ.หมู่งำนสำยตรวจ2 กก.1
 บก.จร

บช.น. 57

1709 สิบต ำรวจโท ภำณุ รุ่งรัตนมงคล ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.4 บช.น. 28

1710 สิบต ำรวจโท ภำณุ เจริญสลุง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2 สตม. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1711 สิบต ำรวจโท ภำณุเดช เกตุบำงลำย
ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.2 บก.
ทท.1

บช.ทท. 54

1712 สิบต ำรวจโท ภำณุพงศ์ ด่ำนชัย ผบ.หมู่ บช.ปส. 38

1713 สิบต ำรวจตรี ภำณุพงศ์ พลดงนอก ผบ.หมู่.ป.สภ.บ้ำนแพง ภ.4 53

1714 สิบต ำรวจโท ภำณุพงศ์ นนทลีบุตร ผบ.หมู่ ป้องกันปรำบปรำม ภ.1 ขำดสอบ

1715 สิบต ำรวจโท ภำณุพงษ์ จันทนะภัค
ผบ.หมู่ (ป.) ส.ทท.5 กก.2 
บก.ทท.1

บช.ทท. 68

1716 สิบต ำรวจตรี ภำณุพันธ์ บุญแจ้ง ผบ.หมู่(ป) สภ.ภูเรือ ภ.4 48

1717 สิบต ำรวจโท ภำณุพันธ์ุ แป้นทอง ผบ.หมู่ ปป.ผอ. สยศ.ตร 31

1718 สิบต ำรวจโท ภำณุรักษ์ โชว์สูงเนิน ผบ.หมู่ กก.1 บก.รน. บช.ก. 60

1719 สิบต ำรวจตรี ภำณุรุจ ชูเชิด ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 ขำดสอบ

1720 สิบต ำรวจโท ภำณุวัฒน์ สุวรรณำลัย
ผบ.หมู่กองร้อยท่ี 1 กก.
อำรักขำ 1 บก.อคฝ.

บช.น. 52

1721 สิบต ำรวจโท ภำณุวัฒน์ จันปันเมือง ผู้บังคับหมู่งำนป้องกันปรำบปรำมสถำนี
ต ำรวจภูธรแม่จริม ภ.5 44

1722 สิบต ำรวจโท ภำณุวัฒน์ มณีน้อย
ผบ หมู่(ป).สภ.ปลำยพระยำ 
จ.กระบ่ี

ภ.8 ขำดสอบ

1723 ร้อยต ำรวจเอก ภำณุวิชญ์ มำรศรี รองสว.สส.สน.วังทองหลำง บช.น. 55

1724 ร้อยต ำรวจเอก ภำณุวิชญ์ ยำนศิริ รอง สว.ธร.สภ.ทุ่งมน ภ.3 49

1725 สิบต ำรวจโท ภำนุ สุธีรศักด์ิ ผบ.หมู่ ฝู่ำยวิเครำะห์ฯ สกบ. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1726 สิบต ำรวจโท ภำนุพงศ์ ไชโยกุล
ผู้บังคับหมู่กองก ำกับกำร 3 
กองบังคับกำรปรำบปรำม

บช.ก. 46

1727 สิบต ำรวจตรี ภำนุพงศ์ ใจเย็น ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 ภ.8 68

1728 สิบต ำรวจโท ภำนุพัฒน์ บุญสิทธ์ิ ผบ.หมู่. ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. ขำดสอบ

1729 สิบต ำรวจโท ภำนุพันธ์ บุญสิทธ์ิ ผบ.หมู่ ป. สน.พระโขนง บช.น. ขำดสอบ

1730 สิบต ำรวจโท ภำนุวัฒน์ แสงค ำ
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี ๕ กก.
อำรักขำ ๑ บก.อคฝ.

บช.น. 46

1731 สิบต ำรวจโท ภำนุวัฒน์ สืบสำย
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ/
อำรักขำ

บช.น. 63

1732 ร้อยต ำรวจโท ภำนุวัฒน์ โสดำนิล
รอ สว. (สอบสวนป สภ.สุ
ไหงปำดี

ภ.9 64

1733 สิบต ำรวจโท ภำนุวัฒน์ เสนศรี ผบ.หมู่(ป.)สภ.แสนภูดำษ ภ.2 ขำดสอบ

1734 สิบต ำรวจโท ภำนุวัฒน์ แตงทอง ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. บ.ตร. 74

1735 สิบต ำรวจตรี ภำนุวัฒน์ ไฝ่ฝัน ผบ.หมู่(ป)สภ.เมืองสตูล ภ.9 47

1736 จ่ำสิบต ำรวจ ภำนุวัฒน์ เล่ือนจันทร์ ผู้บังคับหมู่ บช.ตชด. 32

1737 จ่ำสิบต ำรวจ ภำนุวัติ เป้ียนสีทอง ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปอท. บช.ก. ขำดสอบ

1738 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ภำพร เพ็ญเขตร์วิทย์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปรำจีนบุรี ภ.2 53

1739 ดำบต ำรวจ ภำม นันตสินธ์ุ ผบ.หมู่ ภ.7 52

1740 ดำบต ำรวจหญิง ภำรดี แก้วลำย ผบ.หมู่ พน.๒ วพ.รพ.ตร. รพ.ตร. 26



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1741 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ภำรดี ยำงธิสำร รอง สว.ฝทว.5 ทว. สพฐ.ตร. 43

1742 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ภำวดี หวำนทอง รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ. บช.ก. 62

1743 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ภำวนำ เพชรสุวรรณ
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.
ทท.3

บช.ทท. 44

1744 พันต ำรวจโท ภำวัต วรรธสุภัทร รอง ผกก.จร.สน.บำงขุนเทียน บช.น. 43

1745 สิบต ำรวจเอกหญิง ภำวิณี พิเศษฤทธ์ิ ผบ.หมู่ ฝทว. 4 ทว. สพฐ.ตร. ขำดสอบ

1746 สิบต ำรวจโทหญิง ภำวินี บู่ทอง ผู้ช่วยพยำบำล (ปท1) รพ.ตร. 37

1747 สิบต ำรวจโทหญิง ภำวินี คำรวะวงศ์
ผบ.หมู่กองร้อยท่ี 4 กก.
ควบคุมฝูงชน 2

บช.น. 44

1748 สิบต ำรวจโทหญิง ภำวินี พุทธชำติ ผบ.กชว.ศพฐ.10 สพฐ.ตร. ขำดสอบ

1749 สิบต ำรวจโท ภำสกร ตรีภพ ผู้บังคับหมู่ บช.ปส. ขำดสอบ

1750 สิบต ำรวจโท ภำสกร มำลยำภรณ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.พรหมคีรี ภ.8 ขำดสอบ

1751 สิบต ำรวจตรี ภำสวินท์ นุ่มวงศ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.7 ขำดสอบ

1752 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ภิญญดำพร สำลิผล รอง สว. บช.น. 54

1753 สิบต ำรวจตรี ภูชิต ศรีแก้ว ผู้บังคับหมู่งำนจรำจร บช.น. 51

1754 ร้อยต ำรวจเอก ภูดิท เครือเทศ รองสำรวัตร สตม. 33

1755 ดำบต ำรวจ ภูดิศ ไชยแสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กระทุ่มแบน ภ.7 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1756 สิบต ำรวจโท ภูดิส ภัทธรคุณำนนท์ ผบ หมู่.ป.สภ.เขำบำงแกรก ภ.6 60

1757 สิบต ำรวจโท ภูธเนท สงเก้ือ ผบ.หมู่(ป).สภ.อัยเยอร์เวง ภ.9 33

1758 สิบต ำรวจตรี ภูเบศ ศิริกำล
ผบ.หมู่งำนจรำจร สน.พลับ
พลำไชย1

บช.น. 45

1759 สิบต ำรวจโท ภูเบศวร์ คุ้มตะบุตร ผบ.หมู่ ภ.2 ขำดสอบ

1760 สิบต ำรวจโท ภูมิ โชคอ ำนวย ผบ.หมู่(ป.)สน.บำงกอกใหญ่ บช.น. 39

1761 สิบต ำรวจโท ภูมินทร์ ปำกหวำน
ผู้บังคับหมู่งำนตรวจพิสูจน์
มลภำวะ กก.5 บก.จร

บช.น. ขำดสอบ

1762 สิบต ำรวจโท ภูมิพัฒน์ กระตุดนำค สส.1.กก1.บก.ทท1 บช.ทท. ขำดสอบ

1763 พันต ำรวจโท ภูเมธ แก้วมำตย์ รองผู้ก ำกับกำรป้องกันปรำบปรำมสถำนี
ต ำรวจภูธรบำงปู ภ.1 53

1764 ดำบต ำรวจ ภูริทัต โนวิชัย ผบ.หมู่ ฝอ.8 บก.อก. บช.ตชด. 35

1765 จ่ำสิบต ำรวจ ภูรินทร์ บ้ำนสระ
ผู้บังคับหมู่งำนสืบสวน 
สถำนีต ำรวจภูธรแม่จริม

ภ.5 46

1766 สิบต ำรวจโท ภูรินทร์ อิทธิพลสกุล
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.9 52

1767 สิบต ำรวจโท ภูริวัชร์ ชัยวิรัช ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๑ บช.ตชด. ขำดสอบ

1768 ดำบต ำรวจหญิง ภูริสรำ ขจรไชยเดช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองล ำปำง ภ.5 50

1769 สิบต ำรวจตรี ภูรีภัทร เอกบัว ผบ.หมู่.ป.สน.ลำดกระบัง บช.น. 45

1770 ดำบต ำรวจ ภูวดล พักเรือง
ผบ.หมู่ ฝสสน.2
บก.สสน.บช.ตชด.

บช.ตชด. 61



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1771 สิบต ำรวจตรี ภูวเดช จงใจ รักษ์
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.2 33

1772 สิบต ำรวจโท ภูวิวัฒน์ ไชยอักษร ผบ.หมู่ งำนอำรักขำท่ี1 บช.น. ขำดสอบ

1773 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ภูษณิศำ เพชรสินลำ ผบ.หมู่ ฝ่ำยสรรพำวุธ 2 สพ. สกบ. 53

1774 ร้อยต ำรวจโท ภูษิณธร ย่ีภู่ สปป.สน.แสมด ำ บช.น. ขำดสอบ

1775 สิบต ำรวจตรี ภูษิต ตรีทอง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมือง
สมุทรสงครำม

ภ.7 49

1776 จ่ำสิบต ำรวจ มงคล พันธ์ขำว ผบ.หมู่(ป.)สน.ทองหล่อ บช.น. 68

1777 สิบต ำรวจตรี มงคล แสงรุจิ
ผบ.หมู่งำนสำยตรวจ 1 กก. 
1 บก.จร.

บช.น. 45

1778 สิบต ำรวจโท มงคล ไชยค ำหำญ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พิบูลย์รักษ์ 
จว.อุดรธำนี

ภ.4 58

1779 ดำบต ำรวจ มงคล โพธ์ิแสง ผบ.หมู่ บช.ตชด. 46

1780 พันต ำรวจตรี มงคล นนท์ธีระโรจน์ สวป.สภ.หนองใหญ่ ภ.2 38

1781 จ่ำสิบต ำรวจ มงคลธวัช ปวรวรรฒน์ ผบ.หมู่ ป้องกันปรำบปรำม ภ.6 43

1782 สิบต ำรวจโทหญิง มณฑกำญจน์ ทรัพย์สมจิตร ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.สตม. สตม. 47

1783 สิบต ำรวจตรีหญิง มณฑิรำ เหมืองใจมำ
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี4 กก.
ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ

บช.น. 63

1784 ร้อยต ำรวจเอก มณเฑียร โจงจำบ รอง สว.สส.สภ.บำงแม่นำง ภ.1 53

1785 สิบต ำรวจเอกหญิง มณัญญำ ไชยสำลี
ผบ.หมู่ ส.ทท3 กก.2 บก.
ทท.3

บช.ทท. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1786 สิบต ำรวจโทหญิง มณีนุช เหมืองทอง ผบ. หมู่ ฝทว.4 ทว. สพฐ.ตร. 42

1787 สิบต ำรวจโท มนตรี มหำชำตรี ผบ.หมู่ ฝ่ำยพัฒนำและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ บก.อก.สกบ. สกบ. ขำดสอบ

1788 ร้อยต ำรวจเอก มนตรี อัมพวำ รอง สว. บช.ส. 53

1789 ดำบต ำรวจ มนตรี มำรยำตร์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2 สตม. 34

1790 ดำบต ำรวจ มนตรี ดวงไกรแฝง ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 38

1791 ร้อยต ำรวจเอก มนตรี พำใบศรี ผู้บังคับหมวด บช.น. 50

1792 ร้อยต ำรวจเอกหญิง มนัณญำ เขียวด ำ
รอง สว.ฝ่ำยทะเบียนประวัติ 
ตป.

สง.ก.ตร 37

1793 สิบต ำรวจตรี มนัส ช ำนำญ ผบ.หมู่(จร) สน.บำงรัก บช.น. 45

1794 สิบต ำรวจเอกหญิง มนัสนันท์ ม่วงไหมทอง ผบ.หมู่ ฝอ.3 บช.ทท. 69

1795 สิบต ำรวจโท มนัสนันท์ จิตมนัส
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมือง
นครศรีธรรมรำช

ภ.8 54

1796 ร้อยต ำรวจโทหญิง มนัสนันท์ พุทธิ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. สตม. 50

1797 ร้อยต ำรวจเอกหญิง มนัสนันท์ กระดังงำ รอง สว.กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 57

1798 ร้อยต ำรวจเอก มนุญ jamroonpit รอง สวป.สภ.สำขลำ ภ.1 50

1799 ดำบต ำรวจ มนูญ สงวนหมู่ ผบ.หมู่ บช.น. ขำดสอบ

1800 สิบต ำรวจโท มโนมน ค ำหม่ืน ผบ.หมู่ ป สภ.แม่ริม ภ.5 62



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1801 ดำบต ำรวจหญิง มยุรำ สำยคุ้ม
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.
ทท.3

บช.ทท. 43

1802 ดำบต ำรวจ มยุรี อินธรรมระ ผบ.หมู่ ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 49

1803 สิบต ำรวจโท มรุต ภิญโญเทพประทำน ผบ.หมู่(ป.) สน.ลำดกระบัง บช.น. 54

1804 ร้อยต ำรวจเอก มะซำนูซี อำบูวะ รอง สวป.สภ.เมืองยะลำ ภ.9 60

1805 สิบต ำรวจโท มะรมลี ยูโซะ
ผู้บังคับหมู่ป้องกัน
ปรำบปรำม สภ.เบตง

ภ.9 46

1806 สิบต ำรวจตรีหญิง มัชมน ดวงบุญ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ส.2 บช.ส. ขำดสอบ

1807 สิบต ำรวจเอกหญิง มัญธิดำ ทองศรี ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.สตม. สตม. 33

1808 ร้อยต ำรวจเอกหญิง มัณฑนำ รักวงษ์ รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.1 ภ.1 50

1809 จ่ำสิบต ำรวจหญิง มัทนียำ เสมค ำ
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.
ทท.1

บช.ทท. ขำดสอบ

1810 สิบต ำรวจเอกหญิง มัลลิกำ ชิณณะวิโรจน์ไพศำล ผบ. หมู่ ฝ่ำยดนตรี สก. สกพ. 64

1811 ร้อยต ำรวจเอก มำนพ เด่ือมท้ัน รอง สว.กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. 32

1812 ร้อยต ำรวจเอก มำนพ ขำวทอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พังงำ ภ.8 42

1813 ร้อยต ำรวจเอก มำนิต รัตนจินดำ รอง สว.กก.2 บก.ปคบ. บช.ก. ขำดสอบ

1814 สิบต ำรวจโท มำโนช แน่นแคว้น ผบ.หมู่(ป) สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.7 54

1815 ดำบต ำรวจ มำโนชญ์ แสงหลอด ผบ.หมู่(ป.)สภ.กระทุ่มแบน ภ.7 33



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1816 ดำบต ำรวจ มำโนชญ์ ศรีวิไล ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปคม. บช.ก. ขำดสอบ

1817 จ่ำสิบต ำรวจหญิง มำริษำ สุริยำวงษ์ ผบ.หมู่ ภ.1 ขำดสอบ

1818 ดำบต ำรวจหญิง มำลำตี ทองหน้ำศำล ผบ.หมู่ ฝอ.สบส. กมค. 47

1819 สิบต ำรวจโท มำสว่ำง สุขสวัสด์ิ ผู้บังคับหมู่ ภ.9 40

1820 สิบต ำรวจตรีหญิง มุทิตำ วินเหมือน
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.
ควบคุมฝูงชน 1

บช.น. ขำดสอบ

1821 สิบต ำรวจโท มูฮ ำมัดอัซซูวัน จิบูละ ผบ.หมู่ ป สภ.เมืองยะลำ ภ.9 ขำดสอบ

1822 จ่ำสิบต ำรวจ เมธำ พรมอ่อน ผบ.หมู่(ป) บช.น. ขำดสอบ

1823 ดำบต ำรวจ เมธำ แก้วด ำ ผบ.หมู่(ป) สภ.บำงปะอิน ภ.1 ขำดสอบ

1824 พันต ำรวจโทหญิง เมธำวรินทร์ เอ่ียมชู
สำรวัตรฝ่ำยอ ำนวยกำรกอง
แผนงำนกิจกำรพิเศษ

สยศ.ตร 44

1825 สิบต ำรวจโท เมธำสิทธ์ิ เจ่ียประเสริฐ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำดหญ้ำ ภ.7 51

1826 จ่ำสิบต ำรวจหญิง เมธิญำ มโนวงค์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. ขำดสอบ

1827 จ่ำสิบต ำรวจหญิง เมสิร์ญำ จันทร์ไชยแก้ว ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ชะเมำ ภ.8 ขำดสอบ

1828 สิบต ำรวจเอก ไมตรี จันทร์มำศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตำนี ภ.9 43

1829 พันต ำรวจตรี ไมตรี บูรณทอง สำรวัตรจรำจร ภ.1 44

1830 สิบต ำรวจโท ยงยศ หงษ์งำม ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 ภ.7 53



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1831 พันต ำรวจโท ยงยุทธ รักสัตย์
รอง ผกก.กลุ่มงำนวิเครำะห์
และพัฒนำระบบงำน อต.

สกพ. ขำดสอบ

1832 สิบต ำรวจโท ยชอนันต์ สิรภพสกุลวงศ์ ผบ.หมู่ บช.ปส. 25

1833 สิบต ำรวจตรี ยศกร คลอวุฒิวัฒน์
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.2 51

1834 ร้อยต ำรวจโท ยศกร ปรำมแสง รอง สว.สส.สน.วัดพระยำไกร บช.น. 49

1835 ร้อยต ำรวจโท ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภำ รอง สว.ฝอ.บก.ปคม. บช.ก. 30

1836 ร้อยต ำรวจเอก ยศดนัย ชัยวงศ์ รอง สว.สส.ภ.จว.เชียงรำย ภ.5 ขำดสอบ

1837 ดำบต ำรวจ ยศพงศ์ ยวงทอง
ผบ.หมู่ สส.สภ.รัตนบุรี จ.
สุรินทร์

ภ.3 41

1838 สิบต ำรวจโท ยศพร ดวงประจักษ์ ผบ.หมู่.ถปภ6.บก.ถปพ บช.ก. 70

1839 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ยศยำ หล่อหลอม
รองสำรวัตรธุรกำรสถำนี
ต ำรวจภูธรสวรรคโลก

ภ.6 48

1840 จ่ำสิบต ำรวจ ยศสรัล ใยโพธ์ิ ผบ.หมู่ ฝนส.สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช. ขำดสอบ

1841 สิบต ำรวจโท ยุติ เกษร ผบ.หมู่(ป.) สภ.สำวชะโงก ภ.2 ขำดสอบ

1842 สิบต ำรวจโท ยุทธกำร หอมหวล ผบ.หมู่(ป.) บช.น. ขำดสอบ

1843 สิบต ำรวจตรี ยุทธกำร ขันธวิไชย ผบ.หมู่(ป.)สภ.นำกลำง ภ.4 40

1844 สิบต ำรวจโท ยุทธกำร นำแก้ว
ผบ.หมู่ กองร้อยปฎิบัติกำร
พิเศษท่ี 2

บช.น. 41

1845 สิบต ำรวจตรี ยุทธกิจ ย่ีต้ัง ผบ.หมู่(ป.) ภ.1 33



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1846 จ่ำสิบต ำรวจ ยุทธนำ เมืองช่ืน
ผบ.หมู่ปพ1 กก.ต่อต้ำนฯ 
บก.สปพ.

บช.น. 46

1847 สิบต ำรวจโท ยุทธนำกร เหนือกำฬสินธ์ุ ผบ.หมู่ สืบสวน ภ.1 38

1848 สิบต ำรวจโท ยุทธนำรัตน์ บำยศรี ผู้บังคับหมู่(ป.) บช.น. 52

1849 ร้อยต ำรวจเอก ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นวท.(สบ 1)กพอ.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. ขำดสอบ

1850 จ่ำสิบต ำรวจ ยุทธพงษ์ ตันประเสริฐ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ปิง ภ.5 66

1851 สิบต ำรวจโท ยุทธพล โต๊ะไหน ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองนรำธิวำส ภ.9 63

1852 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ยุพำ คูเมือง ผบ.หมู่ ฝอ.ทพ. สกพ. 45

1853 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ยุรำภรณ์ พุ่มไพจิตร ผบ หมู่ ฝอ.ภ.จว.ล ำปำง ภ.5 53

1854 ร้อยต ำรวจตรีหญิง ยุวธิดำ ไกรนำค รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.1 ภ.1 54

1855 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ยุวำ ทุ่งอ่วน โภชนำกร รพ.ตร. 68

1856 สิบต ำรวจโท โยธิน ทับทิมทอง ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 63

1857 สิบต ำรวจตรี โยธิน จ ำเนียรสุข ผบ.หมู่ฝ่ำยกำรส่ือสำร 4 สส. สทส. 60

1858 จ่ำสิบต ำรวจ โยธิน ตรีเมฆ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป. บช.ก. 40

1859 สิบต ำรวจโทหญิง รจิต กอมณี ผบ.หมู่ฝ่ำยพลำธิกำร 1 พธ. สกบ. 41

1860 สิบต ำรวจโท รชฏ รุ่งนำค ผบ.หมู่ ป. สภ.พระประแดง ภ.1 35



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1861 สิบต ำรวจโท รชต ก่อกุลจิรวัฒน์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.รน. บช.ก. ขำดสอบ

1862 พันต ำรวจโท รชต มณีวงศ์ สว.ธร.สภ.กันทรวิชัย ภ.4 59

1863 สิบต ำรวจโท รณกร แก้วไพรสี
ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติกำร กก.
ศูนย์รวมข่ำว บก.สปพ.

บช.น. 57

1864 ดำบต ำรวจ รณกฤต รังสรรค์
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกันและ
ปรำบปรำม สภ.เมืองนครปฐม

ภ.7 38

1865 ร้อยต ำรวจโท รณกฤต กิจวรรณี รอง สวป.สภ.บ้ำนไร่ ภ.6 53

1866 จ่ำสิบต ำรวจ รณชัย ค ำน้อย ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ภ.5 43

1867 ดำบต ำรวจ รณชิต ศรีบุญ ผบ.หมู่(ป)สภ.คลองหลวง ภ.1 27

1868 สิบต ำรวจโท รเดช วิชำอิธิพล ผบ.หมู่ กก.3 บก.ส.1 บช.ส. 34

1869 สิบต ำรวจโท รติกร จันทร์ย่อง ผบ.หมู่.ป.สภ.ฉลอง ภ.8 ขำดสอบ

1870 ร้อยต ำรวจเอก รพีพงศ์ สำรดี รอง สว.กก6.บกป. บช.ก. 45

1871 จ่ำสิบต ำรวจหญิง รภัสธวัล บุญล่วน ผบ.หมู่ กก.2 บก.ตม.1 สตม. 51

1872 สิบต ำรวจตรีหญิง รวินดำ สุขสว่ำง ผบ.หมู่ฝ่ำยพลำธิกำร 1 พธ. สกบ. 60

1873 จ่ำสิบต ำรวจหญิง รสริน จันทร์ต๊ะ ผบ.หมู่(ธร.) สภ.แม่เมำะ ภ.5 36

1874 สิบต ำรวจโทหญิง รสรินทร์ สีคต ผบ.หมู่ ศฝส.บก.กฝ. บช.ตชด. 68

1875 สิบต ำรวจตรีหญิง รสสุคนธ์ มูลเม้ำ ผบ.หมู่ ฝอ.ผก. สยศ.ตร 56



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1876 สิบต ำรวจตรีหญิง รสสุคนธ์ เหียดใส ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ บช.ศ. 32

1877 สิบต ำรวจโท รอมลี บินลอแม ผบ.หมู่(ป).สภ.โกตำบำรู ภ.9 ขำดสอบ

1878 ร้อยต ำรวจตรี รังสรร เจษฎำคม
รอง สำรวัตร งำนสำยตรวจ1
 บก.สปพ.

บช.น. 38

1879 สิบต ำรวจโท รังสิมันต์ุ จันทนะโสตถ์ิ ผบ.หมู่ กรต.บก.รร. บช.ก. ขำดสอบ

1880 สิบต ำรวจตรี รังสิวุฒิ คงเวช
ผู้บังคับหมู่ งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.8 51

1881 ดำบต ำรวจ รัชกฤต ปริยเตชะธำดำ ผบ.หมู่.จร.สน.วังทองหลำง บช.น. 32

1882 จ่ำสิบต ำรวจหญิง รัชเกล้ำ ญำติฉิมพลี ผบ.หมู่ บก.อก.ภ.3 ภ.3 ขำดสอบ

1883 จ่ำสิบต ำรวจหญิง รัชญำ ผิวส ำอำงค์ ผบ.หมู่ ส.รน.4 กก.6 บก.รน. บช.ก. 38

1884 จ่ำสิบต ำรวจหญิง รัชญำ ลูกมณี
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนสอบสวน 
บก.สส.ผช.น.

บช.น. 47

1885 สิบต ำรวจเอกหญิง รัชญำวีร์ บุญมำก
ผบ.หมู่ ฝ่ำยอ ำนวยกำร 3 
บก.อก.บช.ทท.

บช.ทท. 65

1886 ดำบต ำรวจหญิง รัชฎำภรณ์ วงษ์ศร ผบ.หมู่ ฝ่ำย ตม.ขำเข้ำ สตม. 73

1887 จ่ำสิบต ำรวจหญิง รัชดำภรณ์ น้อยจ้อย ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติกำรพิเศษท่ี1 กก.
ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย บก.สปพ. บช.น. 57

1888 จ่ำสิบต ำรวจหญิง รัชดำวรรณ เดชยศดี
ผบ.หมู่ ส.ทท.5 กก.1 บก.
ทท.2

บช.ทท. 44

1889 สิบต ำรวจโท รัชตพงศ์ วงศ์ทอง ผู้บังคับหมู่ บช.ก. 67

1890 จ่ำสิบต ำรวจหญิง รัชนก อินทร์กล่ิน ผบ.หมู่ ภก.บก.อก. รร.นรต. 51



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1891 สิบต ำรวจโทหญิง รัชนิกร เรืองศักด์ิ ผบ.หมู่(ป.) สภ.หนองสองห้อง ภ.4 43

1892 จ่ำสิบต ำรวจหญิง รัชนีชล บุญเพ่ิม ผบ.หมู่ บช.ตชด. 43

1893 ร้อยต ำรวจเอกหญิง รัชนู ทองปุ่น รอง สว.ฝอ.บก.น.9 บช.น. 45

1894 ดำบต ำรวจ รัชพงศ์ แดงอ ำพล ผบ.หมู่ บช.ก. 38

1895 สิบต ำรวจโท รัชพล จันทวิมล ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ บช.น. ขำดสอบ

1896 ร้อยต ำรวจเอก รัชพล ธนศรีผล รอง สว.สส.สภ.นำหม่อม ภ.9 29

1897 สิบต ำรวจตรี รัชวุฒิ พำนแก้ว ผบ.หมู่.(จร.)สน.ดุสิต บช.น. 44

1898 จ่ำสิบต ำรวจ รัฐ วัฒนปรีชำนนท์ ผบ.หมู่งำนสำยตรวจ 2 บช.น. 68

1899 สิบต ำรวจตรี รัฐกฤษฏ์ิ น้อยกลัด ผบ.หมู่(ป.) สภ.อุ้มผำง ภ.6 ขำดสอบ

1900 ร้อยต ำรวจเอก รัฐกิตต์ิ บุญสันต์สุขศรี รอง สวป.สน.โชคชัย บช.น. 47

1901 ร้อยต ำรวจตรี รัฐธรรม พรรคพวก รองสำรวัตร บช.น. 61

1902 ร้อยต ำรวจโท รัฐนันท์ มหำนนท์
รองสำรวัตรป้องกันและ
ปรำบปรำม

บช.ส. 44

1903 สิบต ำรวจโท รัฐบำล เพ็งอ้น
ผบ.หมู่ ธุรกำร กก.สำยตรวจ
 บก.สปพ.

บช.น. 44

1904 ร้อยต ำรวจโท รัฐศรัณย์ วงศ์วิจิตร รอง สว.สส.สภ.ศรีมหำโพธิ ภ.2 ขำดสอบ

1905 สิบต ำรวจโท รัฐเศรษฐ์ เหลำมี ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.7 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1906 สิบต ำรวจตรี รัฐสิทธ์ิ รัตนพงศ์ ผบ.หมู่ ภ.2 38

1907 สิบต ำรวจโทหญิง รัตน์รตี ต๊ะวิกำ
ผบ.หมู่ ฝ่ำยสโมสรและ
สันทนำกำร สก.

สกพ. 70

1908 สิบต ำรวจโท รัตนะ ยวงทอง ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.1 บช.ทท. 37

1909 ดำบต ำรวจหญิง รัตนำ สีมำวงษ์
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.
ทท.2

บช.ทท. 38

1910 สิบต ำรวจโทหญิง รัตนำ กองวงษำ ผบ.หมู่.ป. ภ.4 ขำดสอบ

1911 สิบต ำรวจเอกหญิง รัตนำ ภัทชวงค์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.นำทวี ภ.9 51

1912 ร้อยต ำรวจเอกหญิง รัตนำ เมฆอับ
รอง สว.ฝ่ำยกำรประชุม 1 
ตป.

สง.ก.ตร ขำดสอบ

1913 ร้อยต ำรวจเอกหญิง รัตนำ สุวรรณวงศ์ รองสำรวัตรธุรกำร ภ.9 ขำดสอบ

1914 ร้อยต ำรวจเอกหญิง รัตนำ ศรีนวคุณำพร
รองสำรวัตรตรวจคนเข้ำเมือง
 จังหวัดชลบุรี

สตม. 46

1915 สิบต ำรวจโทหญิง รัตนำวดี ขึมจันทร์ ผบ.หมู่ ฝอ.สส. สทส. 58

1916 ร้อยต ำรวจเอกหญิง รัตนำวดี เกษตรสินธ์ุ
รอง สำรวัตรฝ่ำยแผนกำร
สอบ กส.

บช.ศ. 35

1917 จ่ำสิบต ำรวจ รัมชวัลย์ คงเบ้ียว ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. บ.ตร. ขำดสอบ

1918 สิบต ำรวจตรี รำชกำร เสริมทรง ผบ.หมู่(ป.) สภ.หนองบอน ภ.2 44

1919 ร้อยต ำรวจเอก รำชนัย ชินำยศ รอง สว.(สอบสวน) ภ.5 69

1920 ร้อยต ำรวจเอก รำชวัตร ลำบุตร รอง สว.ฝอ.บก.รน. บช.ก. 44



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1921 สิบต ำรวจโท รำชสำธิต พุ่มประดับ ผบ.หมู่(จร.)สน.บำงเสำธง บช.น. ขำดสอบ

1922 สิบต ำรวจโท รำชัน ประโคทำนัง ผบ.หมู่ บช.น. ขำดสอบ

1923 สิบต ำรวจตรี รำชันย์ สุทธิสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองสระบุรี ภ.1 47

1924 ดำบต ำรวจ รำชิต จิลภัสชำณัณ ผบ.หมู่ ศรก.บก.ทท.๑ บช.ทท. 52

1925 สิบต ำรวจตรี รำเชนทร์ บรรจงป้ัน
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.2 47

1926 ร้อยต ำรวจเอกหญิง รำตรี แสนค ำ รอง สว.ธร.สน.พญำไท บช.น. 63

1927 ร้อยต ำรวจโท รำมินทร์ บุญรินทร์
รอง สว.ฝ่ำยทะเบียนประวัติ
อำชญำกร

สพฐ.ตร. 38

1928 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ร ำเภำ อุ่นค ำ ครูปท.1 บช.ตชด. ขำดสอบ

1929 จ่ำสิบต ำรวจหญิง รินรดำ คมสัน ผบ.หมู่ (ธร.) ภ.1 52

1930 ร้อยต ำรวจเอกหญิง รุ่งตะวัน จันทร์โสม
รอง สวป. สภ.เดิมบำงนำง
บวช ภ.จว.สุพรรณบุรี

ภ.7 ขำดสอบ

1931 ดำบต ำรวจหญิง รุ่งทิพย์ เมืองวัง ผบ.หมู่ บก.ปส.๑ บช.ปส. 30

1932 สิบต ำรวจเอกหญิง รุ่งทิวำ เต็งวีระกุล ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. บช.ทท. 55

1933 จ่ำสิบต ำรวจหญิง รุ่งระวี นันตำพรม ผบ.หมู่ บก.สปพ. บช.น. 52

1934 จ่ำสิบต ำรวจ รุ่งโรจน์ ผลพิบูลย์ ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.8 บช.ก. 42

1935 จ่ำสิบต ำรวจ รุ่งโรจน์ สุวรรณพิมพ์ ผบ.หมู่(ป)สน.เตำปูน บช.น. 38



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1936 ดำบต ำรวจ รุ่งโรจน์ ช่ำงทอง ผบ หมู่(ป.) สภ.โคกสลุง ภ.1 34

1937 พันต ำรวจโท รุ่งเลิศ คันธจันทร์
รองผู้ก ำกับกำร(สอบสวน)
สภ.เมืองนครปฐม

ภ.7 ขำดสอบ

1938 สิบต ำรวจตรี รุ่งวิทย์ วัชรธัญญทิพย์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เฉลิมพระ
เกียรติ

ภ.1 58

1939 จ่ำสิบต ำรวจหญิง รุ่งอรุณ สินโพธ์ิ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.คีรีรัฐนิคม 
จว.สุรำษฎร์ธำนี

ภ.8 33

1940 สิบต ำรวจโท รุ่งอุทัย ประจวบสุข ผู้บังคับหมู่ กก.2 บก.ปส.1 บช.ปส. ขำดสอบ

1941 สิบต ำรวจโทหญิง รุจิรำ หล้ำเรือน ผบ.หมู่ กก.คฝ.2 บช.น. 59

1942 ดำบต ำรวจหญิง รูฮำนี สำมะอำลี
ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.3 บก.
ทท.3

บช.ทท. 41

1943 ดำบต ำรวจ เรวัตร ฉำยแก้ว ผู้บังคับหมู่ บช.ก. 42

1944 สิบต ำรวจโท เรวัติ รัตนธรกรพงศ์ ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล บช.ก. 52

1945 ดำบต ำรวจหญิง เรวิษร ลิงลม ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ภ.5 48

1946 จ่ำสิบต ำรวจ โรจนนินทร์ พิพัฒน์วัชรเดชำ ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.8 บช.น. ขำดสอบ

1947 สิบต ำรวจโท ฤทธิไกร สุภำศิริ ผบ.หมู่(ป.) ภ.5 48

1948 ดำบต ำรวจ ฤทธิไกร บุษบก ผบ.หมู่ส.ทท.5กก.1บก.ทท.2 บช.ทท. 46

1949 พันต ำรวจโท ฤทธิชัย หล้ำจันทร์ สว.ฝอ.บก.รน. บช.ก. 43

1950 สิบต ำรวจตรี ฤทธิเดช ค ำไพเรำะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บำงปลำม้ำ ภ.7 32



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1951 ดำบต ำรวจหญิง ฤทัย มณีจ ำนงค์
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.3 บก.
ทท.2

บช.ทท. ขำดสอบ

1952 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ฤทัยรัตน์ จันทร์ฉำย รอง สว.ฝอ.ศทส.ตม. สตม. 52

1953 ดำบต ำรวจ ลภน พัลละดี ผบ.หมู่(สส.) บช.น. 60

1954 สิบต ำรวจโทหญิง ลลิภัทร์ สุขทัศนำสกุล ผบ.หมู่ ฝตส.2 ตส.3 สตส. 45

1955 ดำบต ำรวจ ละเอ้ือน สัตยำรังสรรค์
ผบ.หมู่ ส.รฟ.หัวหิน กก.3 
บก.รฟ.

บช.ก. 40

1956 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ลัดดำวัลย์ อุปฮำต รองสำรวัตรธุรกำร สถำนีต ำรวจภูธร
หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ภ.4 56

1957 สิบต ำรวจโท ลัทธพล เข็มพิลำ
ผบ.หมู่ งำนควบคุมยุทธกำรและ
กำรฝึก บก.สปพ.

บช.น. 57

1958 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ลำวัลย์ โสมำสุข
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.
ควบคุมฝูงชน 1

บช.น. ขำดสอบ

1959 สิบต ำรวจโทหญิง ลำวัลย์ หอมสุวรรณ์ ผู้บังคับหมู่ สตม. 50

1960 ดำบต ำรวจ ลิขิต ศรีโยธำ
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.
บุรีรัมย์

ภ.3 46

1961 ดำบต ำรวจ ลือศักด์ิ ชัยสิทธ์ิ ผบ.หมู่กก.2บก.ปทส. บช.ก. ขำดสอบ

1962 สิบต ำรวจตรี ลุกมำน เบญกัซตูรี ผบ.หมู่(ป.) สภ.สำกอ ภ.9 69

1963 จ่ำสิบต ำรวจ เลอศักด์ิ ผดุงกำร ผบ.หมู่ ฝอ.วจ. สยศ.ตร 47

1964 ดำบต ำรวจ เลอสรรค์ วโรรส ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ขำดสอบ

1965 สิบต ำรวจโท วงศกร จงดี
ผู้บังคับหมู่กองก ำกับกำร1 
กองบังคับกำรสันติบำล2

บช.ส. 41



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1966 ดำบต ำรวจ วจพำสน์ เครือสุวรรณ ผบ.หมู่ ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร สพฐ.ตร. 65

1967 สิบต ำรวจเอกหญิง วชิรปรำณี อินประเสริฐ
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนตรวจเอกสำร 
ศูนย์พิสูจน์หลักฐำน 3

สพฐ.ตร. ขำดสอบ

1968 สิบต ำรวจตรี วชิรวิชญ์ ท ำสะอำด
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.4 58

1969 สิบต ำรวจตรี วชิรวิทย์ คงพันธ์ุ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.5 66

1970 ร้อยต ำรวจเอก วชิรวิทย์ กิตติเศรษฐกำร รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่จัน ภ.5 60

1971 สิบต ำรวจโท วชิระ กุศลพันธ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 บช.ตชด. 50

1972 สิบต ำรวจโทหญิง วชิรำพร สุรวิชัย ผบ.หมู่ ฝ่ำยวิเครำะห์ฯ สกบ. 60

1973 สิบต ำรวจเอกหญิง วชิรำภรณ์ สุระพิณ
ผู้บังคับหมู่ ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
ศูนย์พิสูจน์หลักฐำน 1

สพฐ.ตร. 50

1974 ดำบต ำรวจหญิง วชิรำภรณ์ ทองทวี ผบ.หมู่ ฝอ.กต.9 จต. จต. 40

1975 ร้อยต ำรวจเอกหญิง วนิดำ วชิรพันธ์วิชำญ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. สตม. 54

1976 ดำบต ำรวจ วรกฤศ อิทธิพรม ผบ หมู่ บช.ตชด. ขำดสอบ

1977 สิบต ำรวจตรี วรกำนต์ ขุนพ่วง ผบ.หมู่ ป. สภ.กันตัง ภ.9 60

1978 สิบต ำรวจตรี วรฉัตร จันทร์ด ำ
ผู้บังคับหมู่งำนสำยตรวจ2 
กก.1 บก.จร.

บช.น. 43

1979 สิบต ำรวจตรี วรณัฐ ต๋ันทำ ผบ.หมู่ ฝอ.ศทก. สทส. ขำดสอบ

1980 สิบต ำรวจโท วรดร มูลม่อม ผบ.หมู่(ป.) สภ.ลำดใหญ่ ภ.7 39



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1981 ร้อยต ำรวจโท วรเดช ดิษยธนชำติ รอง สวป. สภ.แม่โป่ง ภ.5 39

1982 จ่ำสิบต ำรวจ วรเทพ คงพันธ์ุ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.3 บช.ทท. 58

1983 ร้อยต ำรวจเอก วรปพัฒน์ ม่ันยำ
รอง สว.(สอบสวน) สภ.
เมืองปทุมธำนี

ภ.1 62

1984 สิบต ำรวจโท วรพงศ์ คงวัดใหม่ ผบ.หมู่ สทท.2 กก.3 บกทท.3 บช.ทท. ขำดสอบ

1985 สิบต ำรวจโท วรพงษ์ สุพิมล ผบ.หมู่ ภ.2 60

1986 ดำบต ำรวจ วรพงษ์ สืบบุก
ผบ.หมู่(ป.)สภ.หนองแหน 
ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ

ภ.2 29

1987 ร้อยต ำรวจเอก วรพจน์ จดน้อม รอง สว ภ.1 ขำดสอบ

1988 สิบต ำรวจโท วรพล วิวัฒน์นิรันดร ผบ.หมู่ กวท.สส. สทส. 66

1989 สิบต ำรวจโท วรพล ศรีนวล
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.5 64

1990 สิบต ำรวจโท วรพล พุดขุนทด ผบ.หมู่(ป.)สภ.ทับสะแก ภ.7 42

1991 สิบต ำรวจโท วรพล ม่ันศักด์ิ ผบ.หมู่.ป.สน.สำมเสน บช.น. ขำดสอบ

1992 สิบต ำรวจโท วรพันธ์ เพชรศรี ผบ.หมู่(ป) สภ.เมืองนรำธิวำส ภ.9 53

1993 สิบต ำรวจตรี วรภต ภูมิสุรำษฎร์ ผบ.หมู่ สทส. 55

1994 จ่ำสิบต ำรวจหญิง วรภร รันศรี
ผบ.หมู่ ธร.สภ.เมือง
มหำสำรคำม

ภ.4 ขำดสอบ

1995 สิบต ำรวจโท วรเมธ เนตรถำวร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บำงปะอิน ภ.1 55



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

1996 สิบต ำรวจโทหญิง วรรณทิพำ สุ่มนิล ผบ.หมู่ บก.อก.สกบ. สกบ. 60

1997 ร้อยต ำรวจโทหญิง วรรณพร ใจโพธ์ิ รอง สว.ฝอ.สก สกพ. 47

1998 ร้อยต ำรวจตรีหญิง วรรณพร จันทร์กลัด
รอง สว.(ป.)ส.รฟ.ศิลำอำสน์
 กก.2 บก.รฟ.

บช.ก. 38

1999 สิบต ำรวจโทหญิง วรรณภำ มำกมี ผู้ช่วยทันตแพทย์(ปท1) รพ.ตร. 35

2000 ร้อยต ำรวจเอกหญิง วรรณภำ ลำน้ ำเท่ียง รองสว.ฝอ. ภ.1 54

2001 จ่ำสิบต ำรวจหญิง วรรณภำ ชมสำร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังตะเคียน ภ.2 ขำดสอบ

2002 จ่ำสิบต ำรวจหญิง วรรณิศำ บุญแก้วเสือ ผบ.หมู่ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 ภ.1 55

2003 ร้อยต ำรวจเอกหญิง วรรณิศำ พิทักษ์คีรี
ผู้บังคับหมวด ฝ่ำยปกครอง๑
 กองบังคับกำรปกครอง

รร.นรต. 65

2004 พันต ำรวจโท วรรษธร วำเกียรธนะ สว.จร.สน.บำงขุนนนท์ บช.น. 60

2005 ร้อยต ำรวจเอก วรรัตน์ มีปรีชำ รอง สว.กก.3 บก.ปอศ. บช.ก. 63

2006 สิบต ำรวจตรีหญิง วรลักษณ์ ภำพพร้ิง
ผบ.หมู่ ฝ่ำยอ ำนวยกำร กอง
ต ำรวจส่ือสำร

สทส. 66

2007 ร้อยต ำรวจโท วรวรรธ พัฒนพิรุฬหกิต รอง สวป.สน.คลองตัน บช.น. 78

2008 สิบต ำรวจโท วรวิทย์ สำระพิษ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปคม. บช.ก. 32

2009 ดำบต ำรวจ วรวิทย์ ไข่สิงห์ทอง ผบ.หมู่ ฝอ. ภ.7 ขำดสอบ

2010 สิบต ำรวจโท วรวุฒิ ประทุมสินธ์ุ ผบ.หมู่(ป.)สภ.พรหมบุรี ภ.1 34



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2011 สิบต ำรวจโท วรวุฒิ รักวิชำ ผบ.หมู่(ป.) ภ.1 37

2012 ดำบต ำรวจ วรวุธ กล่ ำแก้ว
ผบ.หมู่ ส.รฟ.ศิลำอำสน์ กก.
2 บก.รฟ.

บช.ก. 52

2013 ร้อยต ำรวจเอกหญิง วรัญญำ ลำดแก้ว รอง สว.กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. 38

2014 จ่ำสิบต ำรวจหญิง วรัญญำ เสริมตระกูล ผบ.หมู่ ภ.5 46

2015 จ่ำสิบต ำรวจหญิง วรัญญำ ชัยกูล ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองพะเยำ ภ.5 31

2016 สิบต ำรวจโท วรัญญู บุญทอง ผบ.หมู่(ป)สภ.ฉิมพลี ภ.2 56

2017 สิบต ำรวจตรี วรำกร สุเป็ง ผบ.หม่ ป สภ.ขุนยวม ภ.5 62

2018 สิบต ำรวจตรี วรำกร วุ่นบ ำรุง ผบ.หมู่(ป)สภ.บ้ำนหนองพลับ ภ.7 54

2019 จ่ำสิบต ำรวจหญิง วรำพร แฝกสิน
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.3 บก.
ทท.2

บช.ทท. ขำดสอบ

2020 ร้อยต ำรวจตรีหญิง วรำพร ตัณฑสุกิจวนิช ผบ. หมู่. ส.ทท.2 กก.1 บช.ทท. ขำดสอบ

2021 สิบต ำรวจเอกหญิง วรำภรณ์ เกิดบุญมำ ผบ.หมู่ ศสก.รพ.ตร. รพ.ตร. 55

2022 สิบต ำรวจโทหญิง วรำรัตน์ อ่ินแก้ว ผบ.หมู่ พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน สพฐ.ตร. 64

2023 สิบต ำรวจโท วรำวุฒิ แก้วขำว ผบ.หมู่ กก.1 บก.สกส. บช.ปส. ขำดสอบ

2024 สิบต ำรวจตรี วรำวุธ บุญมำ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวียงสระ ภ.8 50

2025 พันต ำรวจโท วรำวุธ มัจฉำชีพ สว.ฝทว.๕ ทว. สพฐ.ตร. 46



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2026 สิบต ำรวจโท วริทธ์ิธร สุวรรณศรี ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 ภ.7 45

2027 จ่ำสิบต ำรวจหญิง วรินทร พฤทธิสำริกร ผบ.หมู่ ฝตป.บก.อก.จต. จต. 45

2028 สิบต ำรวจเอกหญิง วริศรำ สมวงษำ ผบ.หมู่ ทพ. สกพ. 63

2029 ร้อยต ำรวจโทหญิง วริศรำ แสงสำง รอง สว.ฝตส.3ตส.2 สตส. ขำดสอบ

2030 ร้อยต ำรวจเอกหญิง วรีสำ นำคแพง รอง สว.ฝอ.บก.ขส. บช.ปส. 54

2031 ร้อยต ำรวจเอกหญิง วลัญชรัชฎ์ ค ำแก่น
รอง สว.(สอบสวน) กก.3 
บก.ปอท.

บช.ก. 53

2032 จ่ำสิบต ำรวจหญิง วลัยพรรณ มณีวรรณ์ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 33

2033 สิบต ำรวจโทหญิง วไลลักษณ์ แสงสำตร์
ผบ.หมู่ ฝ่ำยกิจกำรกำร
ฝึกอบรม วตร.

บช.ศ. 61

2034 สิบต ำรวจตรี วศิน ตันติวัฒนะผล ผบ.หมู่ จร. บช.น. ขำดสอบ

2035 จ่ำสิบต ำรวจ วศิน ยอดพิจิตร ผบ.หมู่ บช.ทท. 45

2036 สิบต ำรวจโท วสันต์ ขุมทอง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.บำงปู จ.
สมุทรปรำกำร

ภ.1 55

2037 สิบต ำรวจตรี วสันต์ พร้อมญำติ ผบ.หมู่(ป.) ภ.7 38

2038 สิบต ำรวจโท วสันต์ ทองวิจิตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทรงธรรม จ.
ก ำแพงเพชร

ภ.6 63

2039 สิบต ำรวจโท วสันต์ สำยสล ำ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตำนี ภ.9 ขำดสอบ

2040 สิบต ำรวจโท วสันตโยธ วงศ์สืบศฤงคำร ผบ.หมู่ ฝ่ำยกฎหมำยและวินัย สพฐ.ตร. 67



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2041 สิบต ำรวจโท วสุ ทองค ำ ผบ.หมู่ กก.2บก.ทท.3 บช.ทท. ขำดสอบ

2042 สิบต ำรวจตรี วัจน์กร พันธ์ดี ผบ.หมู่ จร. สน.ทุ่งมหำเมฆ บช.น. 63

2043 จ่ำสิบต ำรวจหญิง วัจนำรัตน์ ปลำยชัยภูมิ
ผบ.หมู่ ส.ทท.5 กก.1 บก.
ทท.2

บช.ทท. 36

2044 ดำบต ำรวจ วัชชระ ละลง ผบ.หมู่(สส.)สน.ตล่ิงชัน บช.น. ขำดสอบ

2045 สิบต ำรวจตรี วัชชิร ภูวำดเขียน ผบ.หมู่(จร.) บช.น. ขำดสอบ

2046 สิบต ำรวจตรี วัชยพนต์ สดศรี ผบ.หมู่ กก.อป.บก.สส.ภ.7 ภ.7 59

2047 ร้อยต ำรวจเอก วัชรเกียรต์ิ ทองมูล รอง สว.จร. บช.น. 33

2048 สิบต ำรวจโท วัชรพงศ์ วิไลวงษ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.พุทธมณฑล ภ.7 42

2049 สิบต ำรวจตรี วัชรพงศ์ เหล่ำซ้วน ผบ.หมู่ (ป) ภ.7 47

2050 ร้อยต ำรวจเอก วัชรพงษ์ กำญจนำนุรักษ์ รอง สวป.สภ.เกำะสมุย ภ.8 54

2051 สิบต ำรวจตรี วัชรพล อ่ิมจิตร ผบ.หมู่ จร.สน.ส ำรำญรำษฎร์ บช.น. 54

2052 สิบต ำรวจโท วัชระ งำมเช้ือ ผบ.หมู่ (พงว.) สภ.เวฬุวัน ภ.4 55

2053 สิบต ำรวจโท วัชระ วิไลลักษณ์ ผบ.หมู่(จร.) สน.วังทองหลำง บช.น. ขำดสอบ

2054 จ่ำสิบต ำรวจ วัชระ สุขมำศ ผบ.หมู่(ป)สน.หนองแขม บช.น. 40

2055 สิบต ำรวจโท วัชระ ศรีสวัสด์ิ ผบ.หมู่(ป.) สน.พระรำชวัง บช.น. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2056 ดำบต ำรวจ วัชระ บุญสินชัย ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ขำดสอบ

2057 ดำบต ำรวจ วัชระ หอมสะอำด ผบ.หมู่ บช.ทท. 47

2058 สิบต ำรวจโท วัชระนันท์ จิระวัฒน์
ผบ.หมู่ งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.2 57

2059 สิบต ำรวจโท วัชระพล พรมคง
ผบ.หมู่ ฝสสน.1 
บก.สสน.บช.ตชด.

บช.ตชด. 28

2060 สิบต ำรวจโท วัชรัศน์ิ พฤษติยะพฤกษ์ ปรก.ศอ.ปส.ภ.จว.อบ. ภ.3 63

2061 สิบต ำรวจตรี วัชรำกร แสงสุขดี รอง ผบ.หมู่ (ป) สำมพรำน ภ.7 53

2062 สิบต ำรวจเอก วัชรินทร์ แพงมำก ผบ.หมู่ กก.2 บก.รน บช.ก. 52

2063 สิบต ำรวจโท วัชรินทร์ สมหวัง
ผบ.หมู่(นปพ.) สภ.มำยอ 
จว.ปัตตำนนี

ภ.9 ขำดสอบ

2064 สิบต ำรวจตรี วัชริศ กุลทิพย์ ผู้บังคับหมู่ บช.น. 55

2065 สิบต ำรวจโท วัชเรนทร์ รุ่งกิจสวัสด์ิ ผบ.หมู่ ป.สน.ตล่ิงชัน บช.น. 42

2066 ดำบต ำรวจ วัฒนพงษ์ สูงกิจบูลย์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.14 บช.ตชด. ขำดสอบ

2067 สิบต ำรวจโท วัฒนำ สำสุข
ผบ.หมู่ป้องกันปรำบปรำม 
สภ.หนองใหญ่

ภ.2 50

2068 ร้อยต ำรวจเอกหญิง วัฒนำ โตสกุล รอง สว.งำนศูนย์ควบคุม บช.น. ขำดสอบ

2069 ร้อยต ำรวจโท วันชัย ชูศักด์ิ
รอง สว.สภ.ทองผำภูมิ ภ.จว.
กำญจนบุรี

ภ.7 38

2070 ร้อยต ำรวจโท วันชัย วิลัยสัมพันธ์ รองสว.(จร.) สน.ร่มเกล้ำ บช.น. 37



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2071 ร้อยต ำรวจเอก วันชัย รักสวัสด์ิ รองสำรวัตรฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.8 40

2072 ร้อยต ำรวจเอกหญิง วันทนีย์ เครือกล่อม รอง สว.ฝอ.ตส.1 สตส. 59

2073 สิบต ำรวจเอกหญิง วันทะนำ พุธอุดร ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 63

2074 สิบต ำรวจโทหญิง วันเพ็ญ แสงสิมมำ
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี4 กก.
ควบคุมฝูงชน2 บก.อคฝ.

บช.น. 46

2075 จ่ำสิบต ำรวจ วัลลภ บัวส ำลี ผบ.หมู่(จร.)สน.สุทธิสำร บช.น. 39

2076 ร้อยต ำรวจเอก วัลลภ กรีมำบุตร รอง สว.สส.สภ.พนัสนิคม ภ.2 42

2077 สิบต ำรวจโทหญิง วัลลภำ สิทธิชัยมณีรัตน์ ผบ.หมู่.ฝ่ำยกำรเงิน 5 กง. สงป. 60

2078 ร้อยต ำรวจเอกหญิง วำรินรัตน์ วงศ์จันทร์ รอง สว.กก.คธม.บช.ทท. บช.ทท. 44

2079 ร้อยต ำรวจเอกหญิง วำรี มำลัยทัด รอง สว. กก.3 บก.ปอศ. บช.ก. 55

2080 สิบต ำรวจตรี วำรุต จันทะคุณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บำงพลีน้อย ภ.1 ขำดสอบ

2081 จ่ำสิบต ำรวจ วำรุทธ์ิ กำรถำง ผบ.หมู่ กก.๓ บก.ปคบ. บช.ก. ขำดสอบ

2082 ร้อยต ำรวจเอกหญิง วำรุวรรณ หำญพล
รอง สว.ฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง 
บก.อก.บช.ปส.

บช.ปส. ขำดสอบ

2083 สิบต ำรวจเอกหญิง วำสนำ วรรคไธสง ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 56

2084 สิบต ำรวจโทหญิง วำสนำ ทำเวียง ผบ.หมู่ ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 68

2085 ร้อยต ำรวจโทหญิง วำสนำ เขียวคล่ี
รอง สว.ฝ่ำยควบคุม
อัตรำก ำลัง อต.

สกพ. 73



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2086 สิบต ำรวจโท วำสุกรี วนศักด์ิ ผู้บังคับหมู่ ภ.9 ขำดสอบ

2087 สิบต ำรวจโท วำสุเทพ แช่มช่ืน ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปทส. บช.ก. 48

2088 สิบต ำรวจโท วิจักขณ์ ยอดมณี ผบ.หมู่ กก.ถปพ.1 บก.ถปพ. บช.ก. ขำดสอบ

2089 พันต ำรวจโทหญิง วิจิตตรำ พรหมนอก รอง ผกก.ฝอ. ภ.4 ขำดสอบ

2090 สิบต ำรวจโทหญิง วิจิตรโฉม กลำงประพันธ์ ผบ.หมู่ ฝอ.สยศ.ตร. สยศ.ตร 61

2091 สิบต ำรวจเอกหญิง วิจิตรำ แสงอ่วม ผบ.หมู่ ฝอ.สส. สทส. 61

2092 จ่ำสิบต ำรวจหญิง วิจิตรำ ป่ินนำค
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ 1 กก.
1 บก.จร.

บช.น. 50

2093 สิบต ำรวจโท วิชชำกร นิมะรังกูล
ผบ.หมู่(ป.)สภ.หำงดง จว.
เชียงใหม่

ภ.5 59

2094 สิบต ำรวจตรี วิชชุกร อุดมสันติสุข ผบ.หมู่ (จร.) สน.ยำนนำวำ บช.น. ขำดสอบ

2095 สิบต ำรวจโท วิชญ์ธินันต์ ปทุมจ ำรัส ผบ.หมมู่ (สส.) สภ.โชคชัย ภ.3 42

2096 สิบต ำรวจโท วิชญ์ภำส กำญจนเลิศพรทวี ผบ.หมู่ รร.นรต. 57

2097 สิบต ำรวจเอกหญิง วิชยำ เหล่ียมดี ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป. บช.ก. 63

2098 ดำบต ำรวจ วิชยุตม์ จันทรพินิจ ผบ.หมู่ ภ.3 50

2099 สิบต ำรวจตรี วิชเยนทร์ มหำวงศ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองสตูล ภ.9 47

2100 ร้อยต ำรวจเอก วิชัย มีขวัญ รองสว.(สอบสวน) บช.น. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2101 สิบต ำรวจโท วิชำติ ซ่ือสัตย์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 61

2102 จ่ำสิบต ำรวจ วิชิต โตเทศ ผบ.หมู่ ป. สภ.ตะพำนหิน ภ.6 ขำดสอบ

2103 สิบต ำรวจตรี วิเชียรชัย ทองช่ัง
ผู้บังคับหมู่ต ำรวจตระเวณ
ชำยแดนท่ี 144

บช.ตชด. ขำดสอบ

2104 ดำบต ำรวจ วิเชียรโชติ สินเนียม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองกรด ภ.6 25

2105 ร้อยต ำรวจเอก วิโชติ หมีพลัด
รองสำรวัตรกองก ำกับกำร
ต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี 43

บช.ตชด. 37

2106 พันต ำรวจตรี วิญญู พันธุ สวป. ภ.3 51

2107 จ่ำสิบต ำรวจหญิง วิญำดำ สีด้วง
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ1 กก1
 บก.จร

บช.น. 44

2108 ร้อยต ำรวจเอก วิฑูรย์ วรรณไชย รอง สวป.สภ.เมืองเลย ภ.4 61

2109 สิบต ำรวจโท วิทยำ เมืองตำ ผบ.หมู่ ภ.5 63

2110 สิบต ำรวจโท วิทยำ บ่ำหม๊ะ ผบ.หมู่(นปพ.).สภ..มำยอ ภ.9 42

2111 ดำบต ำรวจ วิทยำ พัฒนสำร ผบ.หมู่ ส.รน.5กก.10บก.รน. บช.ก. 44

2112 ร้อยต ำรวจเอก วิทยำ อ่องย้ิม
รอง สว.กก.สส.ภ.จว.
สมุทรสำคร

ภ.7 50

2113 ร้อยต ำรวจเอก วิทยำ ทองแดง รอง สวป.สน.วังทองหลำง บช.น. ขำดสอบ

2114 จ่ำสิบต ำรวจ วิทยำ พรหมทองรักษ์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตำนี ภ.9 44

2115 สิบต ำรวจตรี วิทวัส จันทะโสม
ผบ.หมู่ กก.1 บก.กฝ..บช.
ตชด.

บช.ตชด. 25



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2116 สิบต ำรวจโท วิทวัส ตันสกุล ผบ.หมู่ ปพ. ภ.จว.ปัตตำนี ภ.9 45

2117 สิบต ำรวจโท วิทิต ทิวำค ำ
ผบ.หมู่ ปพ. กก.ปพ.ภ.จว.
ปัตตำนี

ภ.9 42

2118 สิบต ำรวจโท วิบูลย์ พิริยะประเทืองกุล ผบ.หมู่ บช.ก. 58

2119 ร้อยต ำรวจโทหญิง วิพำที ทิพย์คงคำ
รอง สว.ฝสสน.4 
บก.สสน.บช.ตชด.

บช.ตชด. 53

2120 สิบต ำรวจโท วิพูลพงศ์ วิพูลพงศ์โพธำรส ผบ.หมู่ งำน 1 กก.6 บก.จร. บช.น. 49

2121 สิบต ำรวจโทหญิง วิภำ เกิดสวัสด์ิ
ผบ.หมู่ ฝ่ำยกฎหมำยและ
วินัย บก.อก.

บช.ปส. 71

2122 ดำบต ำรวจหญิง วิภำ เมธีปรีชำนนท์ ผบ.หมู่(ป).สภ.เมืองนครนำยก ภ.2 ขำดสอบ

2123 สิบต ำรวจโทหญิง วิภำดำ เนตรสงครำม ผบ.หมู่ฝ่ำยกำรเงิน 1 กง. สงป. 53

2124 ร้อยต ำรวจเอกหญิง วิภำนันท์ นำเทเวช
รอง สว. ส.ทท.5 กก.2 บก.
ทท.1

บช.ทท. ขำดสอบ

2125 ร้อยต ำรวจเอกหญิง วิภำพร ทองประดับ รอง สว. สกพ. 55

2126 ดำบต ำรวจ วิมล ด ำรำช ผบ.หมู่ ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. บช.ก. 33

2127 สิบต ำรวจเอกหญิง วิมลธำ น่ิมหนู
ผู้บังคับหมู่ ฝ่ำยอ ำนวยกำร 5
 กองบังคับกำรอ ำนวยกำร

ภ.5 55

2128 จ่ำสิบต ำรวจหญิง วิยะดำ ไชยเสน ผบ.หมู่ ฝอ ภ.จว.นรำธิวำส ภ.9 ขำดสอบ

2129 สิบต ำรวจโท วิรภัทร ผลสมบูรณ์
ผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติกำรพิเศษ
สถำนีต ำรวจภูธรยะรม

ภ.9 ขำดสอบ

2130 สิบต ำรวจโท วิระพันธ์ เกล้ียงไธสงค์
ผบ.หมู่กองร้อยท่ี2 กก.
ควบคุมฝูงชน 1

บช.น. 56



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2131 ร้อยต ำรวจเอก วิระศักด์ิ ดอนแดง รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม ภ.4 37

2132 ดำบต ำรวจ วิรัตน์ ซึมดอน ผบ.หมู่.ส.ทล.2ฟฟ.8 บช.ก. 27

2133 สิบต ำรวจตรี วิรำช ส ำรำญ ผบ.หมู่(จร).สน.ทองหล่อ บช.น. 35

2134 สิบต ำรวจโท วิริยะ บุรีรักษ์ ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส. บช.น. 38

2135 จ่ำสิบต ำรวจ วิริยะ ใจดี ผู้บังคับหมู่ บช.ตชด. ขำดสอบ

2136 สิบต ำรวจตรี วิโรจน์ ก่ิงก้ำน ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอนพุด ภ.1 42

2137 สิบต ำรวจโท วิลำวัณย์ ปำลำนุสรณ์
ผู้บังคับหมู่ฝ่ำยกำรเงิน 2 
กองกำรเงิน

สงป. 59

2138 สิบต ำรวจตรีหญิง วิลำสินี แท่นนิล ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ส.3 บช.ส. 62

2139 สิบต ำรวจโทหญิง วิไลลักษณ์ ปรีทอง ผบ.หมู่ สตม. 47

2140 ดำบต ำรวจหญิง วิไลลักษณ์ ถนอมเงิน ผบ.หมู่ สตม. 46

2141 สิบต ำรวจโท วิวัฒน์ มโนจิตร ผบ.หมู่ บช.ตชด. 41

2142 ร้อยต ำรวจเอก วิวัฒนำ รักษ์รำษพิทักษ์ ผบ.มว.กก.ตชด.41 บช.ตชด. 48

2143 ดำบต ำรวจ วิวัตธนำคำร ล่ิมพันธ์ ผบ.หมู่ บช.ตชด. ขำดสอบ

2144 สิบต ำรวจโท วิศรุต บัณฑิตขจร ผบ.หมู่ (ป.) สน.จักรวรรดิ บช.น. 49

2145 สิบต ำรวจโท วิศรุต เสำวโค ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 53



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2146 สิบต ำรวจโท วิศรุต เครืออรุณรัตน์
ผบ.หมู่ นปพ.กก.สส.ภ.จว.
เชียงใหม่

ภ.5 52

2147 สิบต ำรวจโท วิศรุต เทพทองปัน ผบ.หมู่ ภ.5 62

2148 ดำบต ำรวจหญิง วิศินี วงศ์กิติ ผบ.หมู่ ภ.5 37

2149 สิบต ำรวจโท วิศิษฎ์ ภิรมย์เอ่ียม ผบ.หมู่ บช.น. 50

2150 ร้อยต ำรวจเอก วิศิษฏ์ ทองมี รอง สว.กก.1 บก.ปอศ. บช.ก. 47

2151 สิบต ำรวจโท วิษณุ ดุสิต ผบ.หมู่ กอจ. บช.ศ. 65

2152 สิบต ำรวจโท วิษณุ เก้ียวเก้ำ ผบ.หมู่ ฝงป. 3 งป. สงป. 62

2153 ร้อยต ำรวจเอก วิษณุ ไชยฮะนิจ รอง สวป.สภ.เมืองอุทัยธำนี ภ.6 ขำดสอบ

2154 สิบต ำรวจโท วิสิฐ วิชัย ผบ.(ป.)สภ.แม่ฟ้ำหลวง ภ.5 ขำดสอบ

2155 พันต ำรวจโท วิสิทธ์ิ สำยบัวทอง สวป.สน.พหลโยธิน บช.น. ขำดสอบ

2156 พันต ำรวจโท วิสุทธ์ิ แสงมณี รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำแพ ภ.9 ขำดสอบ

2157 ร้อยต ำรวจเอก วิสุทธิพงศ์ พ้ืนแสน
รองสำรวัตรป้องกันปรำบปรำม 
สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น

ภ.4 56

2158 สิบต ำรวจโท วิสุทธี ต้ังธรรมเจริญ ผบ.หมู่ กลุ่มงำนระบบวิทยุกระจำยเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ กองต ำรวจส่ือสำร สทส. 56

2159 ร้อยต ำรวจเอก วิสูตร เต็งเฉ้ียง
รอง สว.งำนสำยตรวจ 1 กก.
สำยตรวจ

บช.น. 44

2160 พันต ำรวจโท วีร์กวิน เสริมศรีธนชัย รอง ผกก.ฝสต.2 กต.2 จต. 55



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2161 พันต ำรวจตรี วีรชัย เจริญไทย สว.สส.สภ.เมืองรำชบุรี ภ.7 49

2162 สิบต ำรวจโท วีรชำติ จุเส้ง ผบ.หมู่ ปพ.บก.สส.ภ.8 ภ.8 ขำดสอบ

2163 ร้อยต ำรวจเอก วีรพงศ์ แก้วเล็ก รองสำรวัตร สตม. 53

2164 สิบต ำรวจโท วีรพล คลังทับ ผบ.หมู่.กก.1 บก.ส.3 บช.ส. ขำดสอบ

2165 พันต ำรวจโท วีรเมศว์ วีรสุธีกุล
รอง ผกก.ป.สภ.ไทรงำม จ.
ก ำแพงเพชร

ภ.6 43

2166 สิบต ำรวจโท วีรยุทธ์ ปิยะดำ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.1 บช.น. 64

2167 สิบต ำรวจโท วีรยุทธ คิดหงัน
ผบ.หมู่ ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมฯ บก.อก.

บช.ศ. 50

2168 สิบต ำรวจโท วีรยุทธ ค ำเช้ือ ผบ.หมู่(ป.) สน.บำงซ่ือ บช.น. 57

2169 จ่ำสิบต ำรวจ วีรยุทธ ป่ินทอง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ทท.3 บช.ทท. ขำดสอบ

2170 สิบต ำรวจโท วีรวิชญ์ หม่ืนยงค์ ผบ.หมู่ นปพ.สภ.ยะหำ ภ.9 42

2171 ดำบต ำรวจ วีรวิทย์ ทัศนภิญโญ ผบ.หมู่ กก.5 บก.ปทส. บช.ก. ขำดสอบ

2172 ดำบต ำรวจ วีระ แถมสุข ผบ.หมู่ สทล6 กก.2 บก.ทล. บช.ก. 30

2173 จ่ำสิบต ำรวจ วีระชัย แก้วสง่ำ ผบ.หมู่ บช.ทท. ขำดสอบ

2174 ดำบต ำรวจ วีระชำติ ลือชำ ผบ.หมู่ บช.ทท. 45

2175 สิบต ำรวจโท วีระเดช ชัยหงษำ ผบ.หมู่(ป.) สภ.นำวัง ภ.4 62



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2176 สิบต ำรวจโท วีระเดช กำศสนุก
ผบ.หมู่ ป. สภ.พระประแดง 
จว.สมุทรปรำกำร

ภ.1 ขำดสอบ

2177 ร้อยต ำรวจโท วีระพงษ์ อินผักแว่น
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตำก
ใบ

ภ.9 61

2178 จ่ำสิบต ำรวจ วีระพงษ์ สุทธจ้อย ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.น่ำน ภ.5 49

2179 จ่ำสิบต ำรวจ วีระพงษ์ บุญลี
ผบ.หมู่(ป.) สภ.กันทรอม 
ภ.จว.ศรีสะเกษ

ภ.3 48

2180 สิบต ำรวจโท วีระพล ดวงทิพย์
ผบ.หมู่ ฝอ.๑ บก.อก.บช.
ตชด.

บช.ตชด. 29

2181 สิบต ำรวจโท วีระยุทธ์ ศรีสุนำครัว ผบ.หมู่.หน่วยปฏิบัติกำรพิเศษ ภ.9 39

2182 สิบต ำรวจโท วีระยุทธ ไชยบัวแดง ผบ.หมู่.ป. ภ.1 33

2183 สิบต ำรวจโท วีระยุทธ แก้วยม ผบ.หมู่(ป.) สภ.เขำค้อ ภ.6 50

2184 ดำบต ำรวจ วีระยุทธ กรคณฑี ผู้บังคับงำนหมู่ป้องกันปรำบปรำมสถำนี
ต ำรวจนครบำลบำงรัก บช.น. ขำดสอบ

2185 จ่ำสิบต ำรวจ วีระยุธ ซังทอง ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท บช.ทท. 46

2186 สิบต ำรวจตรี วีระวิทธ์ เสถียรธีรำภำพ ผบ.หมู่(ป.) สภ.อัมพวำ ภ.7 30

2187 สิบต ำรวจโท วีระศักด์ิ ลภเลิศ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองยะลำ ภ.9 56

2188 ร้อยต ำรวจเอกหญิง วุฒำนุสรณ์ พ่ึงเดช รอง สว.ตม.จว.สมุทรสำคร สตม. 41

2189 สิบต ำรวจโท วุฒิชัย สินธนภำรดี ผบ.หมู่ กตส.2 คด. กมค. ขำดสอบ

2190 สิบต ำรวจโท วุฒิชัย เลขนอก ผู้บังคับหมู่งำนป้องกันปรำบปรำม สภ.
เมืองสมุทรสงครำม ภ.7 32



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2191 สิบต ำรวจโท วุฒิชัย ทิเขียว ผบ.หมู่.(ป). บช.น. 24

2192 สิบต ำรวจตรี วุฒิชัย รักประทุม ผบ หมู่ ป สภ.กระบุรี ภ.8 35

2193 สิบต ำรวจโท วุฒิชัย จันทร์ไฝ ผบ.(หมู่)ป.สภ.กมลำ ภ.8 ขำดสอบ

2194 สิบต ำรวจโท วุฒิชัย พลอินทร์ ผู้บังคับหมู่ ภ.9 58

2195 ร้อยต ำรวจโท วุฒิชัย กีรฏิกุล รอง สว.กก.สส.บก.น.5 บช.น. 37

2196 จ่ำสิบต ำรวจ วุฒิชัย ธรรมมิยะ ผบ.หมู่ กก.ปพ ภ.1 32

2197 ดำบต ำรวจ วุฒิชัย โพธ์ิเงิน ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท2 บช.ทท. 46

2198 จ่ำสิบต ำรวจ วุฒิชำติ อำจนิยม
ผบ.หมู่(ป.).สภ.ท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิ

ภ.1 ขำดสอบ

2199 สิบต ำรวจตรี วุฒินันต์ อัศดร ผบ.หมู่.(ป.) สภ.โป่งน้ ำร้อน ภ.2 ขำดสอบ

2200 สิบต ำรวจตรี วุฒินันต์ แดนค ำสำร ผบ.หมู่ (ป.) สน.สำยไหม บช.น. 66

2201 สิบต ำรวจโท วุฒิพงศ์ สุวรรณวำสี ผบ.หมู่.(ป.) ภ.2 53

2202 สิบต ำรวจโท วุฒิพงษ์ โยธำจันทร์ ผบ.หมู่(ป.)สน.ร่มเกล้ำ บช.น. 37

2203 สิบต ำรวจโทหญิง เวธณี โสภำรำษฎร์ ผู้ช่วยพยำบำล รพ.ตร (ปท.1) รพ.ตร. 42

2204 ร้อยต ำรวจเอก เวิน ไชยอำษำ
รอง สว.ส.รฟ.ศิลำอำสน์ กก.
2 บก.รฟ.

บช.ก. ขำดสอบ

2205 สิบต ำรวจเอกหญิง แวววำว จันทรำ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2206 ร้อยต ำรวจเอก ศดิศธรณ์ ตรีรัตนวงศ์
รอง.สว.(กลุ่มงำนสอบสวน) 
บก.น.7

บช.น. ขำดสอบ

2207 สิบต ำรวจโทหญิง ศตนันท์ ปำลวัฒน์ ผบ.หมู่ กสส.2สบส. กมค. 67

2208 สิบต ำรวจตรี ศตวรรษ ทิมขลิบ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขุนยวม 
ภจว.แม่ฮ่องสอน

ภ.5 65

2209 สิบต ำรวจตรี ศตวรรษ พุธร้อย ผบ.หมู่(ป.) ภ.9 43

2210 สิบต ำรวจโท ศตวรรษ ชุมภู ผบ.หมู่.กก.ตชด.14 บช.ตชด. 56

2211 สิบต ำรวจโท ศรเผด็จ จันทร์ศรีนวล ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่โจ้ ภ.5 ขำดสอบ

2212 ร้อยต ำรวจเอก ศรพิทักษ์ หงษำชุม รองสำรวัตร บช.น. 34

2213 สิบต ำรวจตรี ศรรำม แสงสุข ผบ.หมู่.ป.สน.ฉลองกรุง บช.น. ขำดสอบ

2214 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ศรัญญำ แหวนประดับ รองสำรวัตร งำนสำยตรวจ 3 กองก ำกับ
กำร 1 กองบังคับกำรต ำรวจจรำจร บช.น. 66

2215 ดำบต ำรวจหญิง ศรัญญำ เทิมแพงพันธ์ ผบ.หมู่ สตม. ขำดสอบ

2216 สิบต ำรวจตรี ศรัณย์ นันทวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เมืองจันทบุรี ภ.2 ขำดสอบ

2217 จ่ำสิบต ำรวจ ศรัณย์ ตันติยำสวัสดิกุล ผบ.หมู่(ป.)สภ.นำกลำง ภ.4 35

2218 พันต ำรวจโท ศรัณย์ ทองห่วง รอง ผกก.ฝ่ำยอ ำนวยกำร สท. 56

2219 สิบต ำรวจโท ศรัณยพงศ์ สุรศัพท์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้ำนกร่ ำ ภ.2 51

2220 พันต ำรวจโทหญิง ศรัณย์ภัทร์ เทพไพฑูรย์ รอง ผกก.ฝอ.บก.ส.4 บช.ส. 58



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2221 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ศรัณย์รัชต์ อริยะวงศ์ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 56

2222 สิบต ำรวจโท ศรัณย์รัฐ ใจเย็น ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 ภ.7 ขำดสอบ

2223 ร้อยต ำรวจโท ศรัณย์วิทย์ แก้วไชโย
รองสำรวัตรป้องกัน
ปรำบปรำม

บช.น. 46

2224 สิบต ำรวจตรี ศรัณยู สิงห์ลอ ผบ.หมู่ บช.น. 71

2225 สิบต ำรวจตรี ศรัทธำพร สุนทรแต
ผู้บังคับหมู่ป้องกันและ
ปรำบปรำม สภ.บำงใหญ่

ภ.1 49

2226 สิบต ำรวจตรี ศรันย์ เขียวอ่อน
ผบ.หมู่(ป)สภ.เมือง
สมุทรสงครำม

ภ.7 43

2227 ดำบต ำรวจ ศรันย์ ก้อนทอง ผบ.หมู่ บช.น. 81

2228 สิบต ำรวจโท ศรำยุทธ เขียวอ่อน ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำดใหญ่ ภ.7 39

2229 ดำบต ำรวจ ศรำยุทธ พัสดุ ผบ.หมู่ จร. สภ.รัตนำธิเบศร์ ภ.1 ขำดสอบ

2230 สิบต ำรวจโท ศรำยุธ ร่วมใจทิพย์ ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 58

2231 สิบต ำรวจตรี ศรำยุธ นพคุณ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม บช.น. 48

2232 ดำบต ำรวจ ศรำวิน มีค ำสัตย์
ผบ.หมู่(ป) สภ.สันทรำย จว.
เชียงใหม่

ภ.5 36

2233 สิบต ำรวจโท ศรำวุฒิ ทองลำด ผบ.หมู่ บช.ส. ขำดสอบ

2234 สิบต ำรวจตรี ศรำวุฒิ ตะโสรัจน์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิ

ภ.1 37

2235 สิบต ำรวจตรี ศรำวุฒิ หมัดสี ผบ.หมู่ ป้องกันปรำบปรำม ภ.9 46



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2236 สิบต ำรวจโท ศรำวุฒิ สองเมือง
ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บบ.
ทท.3

บช.ทท. 52

2237 สิบต ำรวจโท ศรำวุธ ฉุยฉำย ผบ.หมู่งำนป้องกันปรำบปรำบ ภ.2 ขำดสอบ

2238 สิบต ำรวจโท ศรำวุธ ชัยสุริยะ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 ขำดสอบ

2239 สิบต ำรวจโท ศรำวุธ วรรณภิระ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ขุนยวม ภ.5 49

2240 ร้อยต ำรวจโท ศรำวุธ ไชยยะ
อำจำรย์(สบ๑)
กพล.ศฝต.รร.นรต.

รร.นรต. 49

2241 สิบต ำรวจโท ศรำวุธ กำรเร็ว
ผบ.หมู่ (ป.) สน.พลับ
พลำไชย ๑

บช.น. ขำดสอบ

2242 สิบต ำรวจโท ศรำวุธ เตจำ ผบ.หมู่ บช.ตชด. 41

2243 ร้อยต ำรวจโท ศรำวุธ จันทคำม
ผบ.มว.ตชด.32 บก.ตชด.
ภำค 3

บช.ตชด. 57

2244 สิบต ำรวจเอกหญิง ศรินภัสร์ ทรัพย์สมบัติ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ขส. บช.ปส. 51

2245 สิบต ำรวจตรี ศรีวิเชียร วิเชียรศรี ผบ.หมู่.จร บช.น. 34

2246 ร้อยต ำรวจโทหญิง ศรุตยำ สิทธิวงค์ รอง สว.ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 60

2247 สิบต ำรวจเอกหญิง ศศิธร สุขบ ำเพ็ญ ผบ.หมู่ฝ่ำยอ ำนวยกำร สก. สกพ. ขำดสอบ

2248 พันต ำรวจโทหญิง ศศิธร นำมไธสง สำรวัตรอ ำนวยกำร ภ.4 29

2249 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ศศิธร แพทย์ชีพ รองสำรวัตร ภ.7 ขำดสอบ

2250 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ศศินันท์ สำลีวัตร รอง สว.ฝอ.คด. กมค. 39



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2251 สิบต ำรวจตรีหญิง ศศิประภำ วรภัณฑ์วิศิษฎ์
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนกำรบิน 
กองบินต ำรวจ

บ.ตร. 56

2252 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ศศิพิมพ์ ธรรมปัญญำ ผู้ช่วย นว.(สบ1)ผบช.สกพ. สกพ. 79

2253 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ศศิวิมล ดอกพุฒ ผบ.หมู่ ฝสต.2 กต.3 จต. จต. 53

2254 ร้อยต ำรวจเอก ศศฺูศศ์ จันทร์อินทร์
รอง สว.(สอบสวน) สภ.
คลองด่ำน

ภ.1 41

2255 สิบต ำรวจโท ศักด์ิกรินทร์ ชูยัง ผบ.หมู่ สส.สภ.ฉลอง ภ.8 ขำดสอบ

2256 สิบต ำรวจโท ศักด์ิชัย สมัย ผบ.หมู่ ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. บช.ก. ขำดสอบ

2257 สิบต ำรวจโท ศักด์ิชัย อมรภัคไพศำล ผบ.หมู่(ป.) บช.น. ขำดสอบ

2258 ร้อยต ำรวจโท ศักด์ิชัย โอชวงษ์ ผบ.มว.กก.ตชด.41 บช.ตชด. 51

2259 สิบต ำรวจตรี ศักด์ิณรงค์ มำตย์วังแสง ผบ.หมู่(ป.)สภ.นำกลำง ภ.4 43

2260 ร้อยต ำรวจเอก ศักด์ิณรงค์ ค ำพรหม รอง สวป. ภ.9 35

2261 ร้อยต ำรวจเอก ศักด์ินรินทร์ ตรัสสุภำพ รอง สวป.สน.ลุมพินี บช.น. 68

2262 สิบต ำรวจโท ศักดินันท์ ครองเคหัง
ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติกำร กก.
ศูนย์รวมข่ำว

บช.น. ขำดสอบ

2263 สิบต ำรวจโท ศักดิพงศ์ โสมนัด
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี2 กก.คฝ.1
 บก.อคฝ.

บช.น. 55

2264 สิบต ำรวจโท ศักด์ิศิษฐ์ พิพัฒนมงคลกิจ ผบ.หมู่ (ป) สภ.บำงพลีน้อย ภ.1 45

2265 พันต ำรวจโท ศักด์ิสิทธ์ิ สมรรถนำวิน สว. บช.ส. 59



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2266 ดำบต ำรวจ ศักด์ิสิทธ์ิ ดวงบำรมี
ผบ.หมู่ กก.1บก.ทท.2 บช.
ทท.

บช.ทท. 41

2267 สิบต ำรวจโท ศักย์ศรณ์ แก้วประดิษฐ์ ผบ.หมู่ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 40

2268 สิบต ำรวจโท ศักรินทร์ ชูช่ืนจิตร
ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ศทส.
ตม.

สตม. 60

2269 ร้อยต ำรวจเอก ศักรินทร์ อนุสำมัญสกุล
รอง สว.ส.ทท.3 กก.3 บก.
ทท.3

บช.ทท. ขำดสอบ

2270 สิบต ำรวจโท ศังกร โคตรแก้ว ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก. บช.ตชด. 61

2271 ร้อยต ำรวจเอก ศัตรูพ่ำย จันดี รอง สวป.สภ.ห้วยทับทัน ภ.3 56

2272 สิบต ำรวจโท ศำสตรำวุฒิ สิงห์แก้ว ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปะนำเระ ภ.9 37

2273 สิบต ำรวจตรี ศำสนรินทร์ สมลำ
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี1 กก.
อำรักขำ1 บก.อคฝ.

บช.น. 46

2274 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ศิขริน ภู่เกตุ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป. บช.ก. 63

2275 สิบต ำรวจโท ศิชล นำทอง ผบ.หมู่ กก.คธม.บช.ทท. บช.ทท. ขำดสอบ

2276 สิบต ำรวจโทหญิง ศิรปริญญ์ พลับมูล
ผบ.หมู่ งำนธุรกำร กก.สำย
ตรวจ

บช.น. 58

2277 สิบต ำรวจโท ศิรพงศ์ โชคธนหิรัณย์ ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.7 ภ.7 52

2278 สิบต ำรวจโท ศิรวัฒน์ เวียงค ำ ผบ.หมู่(จร.)สภ.พุทธมณฑล ภ.7 40

2279 ร้อยต ำรวจเอก ศิรวิชญ์ บุญเรืองวัตร รอง สวป.สน.ประชำช่ืน บช.น. 53

2280 ร้อยต ำรวจโท ศิรเศรษฐ์ พ่วงป่ินเพชร์ ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. บช.ตชด. 68



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2281 สิบต ำรวจตรี ศิรสิทธ์ิ แซ่เตีย ผบ.หมู่(ป.) สภ.มะนัง ภ.9 58

2282 ดำบต ำรวจหญิง ศิรำณี คงศรี
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนวิเครำะห์ข่ำว
อำชญำกรรมข้ำมชำติ บก.ส.4

บช.ส. 32

2283 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ศิริกูล วงค์แสนสี ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ทล. บช.ก. 59

2284 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ศิรินภำ ม่ังจันทึก ผบ.หมู่ บก.อก.ภ.3 ภ.3 ขำดสอบ

2285 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ศิรินภำ คณำรักษ์
ผบ.หมู่ ฝ่ำยธุรกำรและก ำลัง
พล บก.อก.

บช.ปส. 60

2286 สิบต ำรวจโทหญิง ศิรินันท์ ศรพลธรรม์
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนส่งเสริมและ
ประสำนงำนวิจัย วจ.

สยศ.ตร 63

2287 สิบต ำรวจโท ศิริพงษ์ วุ่นบุญชู ผบ.หมู่(ป.)สภ.รำมัน ภ.9 35

2288 ดำบต ำรวจ ศิริพงษ์ กำวิละ ผบ.หมู่(ป.) ภ.5 ขำดสอบ

2289 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ศิริพร บุญทวี รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. สตม. 45

2290 สิบต ำรวจโทหญิง ศิริพร ยศสอน ผู้บังคับหมู่งำนป้องกันปรำบปรำม 
สถำนีต ำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ภ.4 ขำดสอบ

2291 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ศิริพร สมเสนำะ ผบ.หมู่ กก.5 บก.ป. บช.ก. 45

2292 สิบต ำรวจโทหญิง ศิริพร วงษ์สุวรรณ ผบ.หมู่ ฝอ.สส. สทส. 59

2293 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ศิริพร โสมิยะ รอง สว.ฝอ.สก. สกพ. 44

2294 สิบต ำรวจเอกหญิง ศิริเพ็ญ มนต์แก้ว ครู ปท 1 กก.ตชด.43 บช.ตชด. 41

2295 ร้อยต ำรวจตรีหญิง ศิริรัตน์ ประยูรพงศ์ รอง สว.สร.ผอ. สยศ.ตร 30



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2296 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ศิริรัตน์ บุญศรี ผบ.หมู่ฝ่ำยอ ำนวยกำร สก. สกพ. 56

2297 สิบต ำรวจโทหญิง ศิริรัตน์ พิทักษ์พฤกษำ
ผบ.หมู่ ร้อย ปพ.ท่ี1 กก.
ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย

บช.น. 53

2298 สิบต ำรวจโทหญิง ศิริลักษณ์ อ่ิมหำญ ผบ.หมู่ ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 74

2299 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ศิริวรรณ บิลมำศ รอง สว.ฝนส.สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช. 51

2300 สิบต ำรวจโท ศิริวัฒน์ ศรีประทุม ผบ.หมู่(ป) สภ.คลองหลวง ภ.1 46

2301 สิบต ำรวจตรี ศิริวัฒน์ เลียงอรุณวงศ์
ผบ.หมู่ ฝ่ำยวิเครำะห์ฯ บก.
อก.สกบ.

สกบ. 56

2302 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ศิริวัฒนำ กุดแถลง รอง สว.ฝทว.6 ทว. สพฐ.ตร. 63

2303 สิบต ำรวจโท ศิริศักด์ิ มีพงษ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.อรัญประเทศ ภ.2 ขำดสอบ

2304 ดำบต ำรวจ ศิริศักด์ิ ดงค ำ
ผบ.หมู่ ตม.จว.จันทบุรี บก.
ตม.3

สตม. 30

2305 ดำบต ำรวจ ศิริศักด์ิ โสภณอัมพรสกุล
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.
ทท.1

บช.ทท. 46

2306 สิบต ำรวจโท ศิวกร แสงเจริญ ผบ.หมู่(ป) สภ.ท่ำธง ภ.9 ขำดสอบ

2307 สิบต ำรวจโท ศิวชัย อยู่สุข
ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติกำร กก.
ศูนย์รวมข่ำว บก.สปพ.

บช.น. ขำดสอบ

2308 สิบต ำรวจตรี ศิวนัต อินจันทร์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 บช.ตชด. 60

2309 ร้อยต ำรวจเอก ศุขภฒ สุนนท์ชัย รอง สว.ฝทว.6 ทว. สพฐ.ตร. 62

2310 สิบต ำรวจตรี ศุทธสิทธ์ิ สุทธศรีเมธีชัย ผบ.หมู่(ป.) ภ.2 73



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2311 จ่ำสิบต ำรวจ ศุภกร บึงลอย ผบ.หมู่ บช.ตชด. 50

2312 สิบต ำรวจโท ศุภกร หนูประเสริฐ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.หนองจิก จ.
ปัตตำนี

ภ.9 ขำดสอบ

2313 ดำบต ำรวจ ศุภกร สมฤทธ์ิ ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.2 บช.ทท. 53

2314 สิบต ำรวจโท ศุภกรณ์ สุขปรีย์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองชุมพร ภ.8 52

2315 สิบต ำรวจตรี ศุภกฤต สุขสิงห์
zผบ.หมู่(ป.)สภ.แปลงยำว 
จ.ฉะเชิงเทรำ

ภ.2 51

2316 ร้อยต ำรวจเอก ศุภกฤต หุ่นเอม
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.
สมุทรสงครำม

ภ.7 66

2317 สิบต ำรวจโท ศุภกิจ จันทร์เมือง ผบ.หมู่(ป.)สภ.เกำะสมุย ภ.8 49

2318 สิบต ำรวจตรี ศุภเกียรติ วงศ์ปันยอง ผบ.หมู่(ป) สน.พญำไท บช.น. 39

2319 สิบต ำรวจโท ศุภชัย เงำศรี ผบ.หมู่(ป.)สภ.หนองแหน ภ.2 39

2320 จ่ำสิบต ำรวจ ศุภชัย ผดุงมำศ ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.2 ภ.2 59

2321 จ่ำสิบต ำรวจ ศุภชัย ตุ้งประโคน ผบ.หมู่ กก.1บก.ทท.2 บช.ทท. 49

2322 ร้อยต ำรวจเอก ศุภชัย สมหมำย
รอง สว.(สอบสวน) กก.๔ 
บก.ปคบ.

บช.ก. 46

2323 ร้อยต ำรวจเอก ศุภชัย ก้ำงออนตำ
รองสำรวัตรป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.5 ขำดสอบ

2324 จ่ำสิบต ำรวจ ศุภชัย นนทฤทธ์ิ ผู้บังคับหมู่กก.สส2 ภ.8 51

2325 ดำบต ำรวจ ศุภชัย คงเก้ือ ผบ.หมู่ ป. ภ.9 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2326 สิบต ำรวจตรี ศุภโชค ศรีสุวรรณธัช ผบ.หมู่ (ป.) ภ.2 54

2327 สิบต ำรวจตรี ศุภทัศน์ ต้ังนิตยวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) บช.น. 42

2328 ดำบต ำรวจ ศุภทิน ม้ำเพ็ญทม ผู้บังคับหมู่ (ป.) ภ.1 39

2329 ร้อยต ำรวจเอก ศุภนัฐ แก้วศรี รองสำรวัตร สพฐ.ตร. 43

2330 สิบต ำรวจตรี ศุภมิตร โมฬีชำติ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิ

ภ.1 37

2331 พันต ำรวจโท ศุภรฐโชติ จ ำหงษ์ รองผู้ก ำกับกำร บช.ก. ขำดสอบ

2332 ดำบต ำรวจ ศุภรักษ์ ระเห็จหำญ
ผู้บังคับหมู่ ป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.8 ขำดสอบ

2333 สิบต ำรวจโท ศุภฤกษ์ พุทธสอน ผบ หมู่(ป.) สน.ปทุมวัน บช.น. 54

2334 ดำบต ำรวจ ศุภฤกษ์ ปำนจันทร์ ผบ.หมู่กองร้อยท่ี1 กก.คฝ.2 บช.น. ขำดสอบ

2335 สิบต ำรวจโท ศุภลักษณ์ จันทร์พัน ผบ.หมู่ ฝอ.ตส.3 สตส. 61

2336 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ศุภลักษณ์ ตรงภักดี
ผบ.หมู่ ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.
อก.บช.ปส.

บช.ปส. ขำดสอบ

2337 สิบต ำรวจตรี ศุภวัชร เขตรใหญ่ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.2 61

2338 สิบต ำรวจตรี ศุภวัสส์ ศิริมงคล
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.
ปรำจีนบุรี

ภ.2 ขำดสอบ

2339 สิบต ำรวจตรี ศุภศักด์ิ ยศศักด์ิศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทับปุด ภ.8 62

2340 ร้อยต ำรวจโท ศุภสัณห์ แสนสุข รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว ภ.2 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2341 ร้อยต ำรวจโทหญิง ศุภำนัน ภพตระกูล รอง สว.กวท.สส. สทส. 47

2342 สิบต ำรวจโทหญิง ศุภำพิชญ์ แสนเงิน ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 48

2343 พันต ำรวจตรี ศุภิชัย กันหำ
สำรวัตรป้องกันและ
ปรำบปรำม

ภ.6 57

2344 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ศุภิสรำ ดวงทิพย์ ผบ.หมู่ ฝ่ำยอ ำนวยกำร 1 ภ.6 ขำดสอบ

2345 สิบต ำรวจโท เศรษฐกิจ งำมม้ำว ผบ.หมู่ กก.3 บก.ส.3 บช.ส. 30

2346 สิบต ำรวจตรี เศรษฐศิริ ศิวะนำวิน ผบ.หมู่ ส.รน.5 กก.5 บก.รน. บช.ก. 38

2347 สิบต ำรวจโท สกล อินทร์ไกร ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. 54

2348 ดำบต ำรวจ สกล ไชยฤทธ์ิ ผบ.หมู่ บช.ก. 30

2349 สิบต ำรวจตรี สกลวรรธน์ ด ำทองสุก ผบ.หมู่(ป.)สภ.บำงคล้ำ ภ.2 ขำดสอบ

2350 ร้อยต ำรวจเอก สกลวัฒน์ ชินรัมย์ รอง สว.จร.สน.มีนบุรี บช.น. 33

2351 สิบต ำรวจโท สกุลสิทธ์ิ สิทธิพรประเสริฐ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส. ภ.7 49

2352 สิบต ำรวจโท สงกรำนต์ คล้ำยโต
ผู้บังคับหมู่กองร้อยท่ี 1 กองก ำกับกำร
ควบคุมฝูงชน 1 กองบังคับกำรอำรักขำและ
ควบคุมฝูงชน

บช.น. 57

2353 สิบต ำรวจโท สงกรำนต์ สุวรรณโชติ ผบ.หมู่ ป. สน.ดอนเมือง บช.น. 56

2354 สิบต ำรวจตรี สง่ำ เช่ียวสงครำม ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 60

2355 สิบต ำรวจโท สดุดี เนตรน้อย ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.3 41



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2356 สิบต ำรวจโท สดุดี ชูสังข์ ผบ.หมู่ บก.ทท.3 บช.ทท. 68

2357 สิบต ำรวจโท สถำพร เข้มแข็ง ผบ.หมู่(ป.) ภ.7 39

2358 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สถำพร สิมขำว ผู้บังคับหมู่ บช.ส. 40

2359 ดำบต ำรวจ สถำพร เจริญศิริ ผบ.หมู่ บช.ก. 50

2360 ร้อยต ำรวจเอก สถิตย์ ธนำฤทธ์ิ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ภ.5 72

2361 ร้อยต ำรวจโทหญิง สนธยำ เพ็ชรแสง รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.7 ภ.7 61

2362 ดำบต ำรวจ สนิท เทำศิริ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมือง
ฉะเชิงเทรำ

ภ.2 35

2363 ดำบต ำรวจ สมเก่ง พรหมชนะ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 44

2364 สิบต ำรวจโท สมเกียรติ สมบูรณ์ ผบ.หมู่(ป) สภ.อ่ำวลึก ภ.8 50

2365 ดำบต ำรวจ สมคิด รำษี ผบ.หมู่ ส.รฟ.นครรำชสีมำ บช.ก. 30

2366 ดำบต ำรวจ สมจิตร์ ปะนะสุนำ ผบ.หมู่.ป. ภ.1 ขำดสอบ

2367 ร้อยต ำรวจเอก สมเจตน์ แก้วสีด ำ รองสำรวัตร(สอบสวน) กองก ำกับกำร 4
 กองบังคับกำรปรำบปรำม บช.ก. 55

2368 ดำบต ำรวจ สมใจ เพ็งเซะ ผบ.หมู่ ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. บช.ก. 24

2369 ร้อยต ำรวจเอก สมชำย ทำพิลำ
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.
หนองบัวล ำภู

ภ.4 ขำดสอบ

2370 จ่ำสิบต ำรวจ สมชำย มำลำ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. บช.ก. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2371 ดำบต ำรวจ สมชำย ใจผูก ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.5 สตม. 64

2372 ดำบต ำรวจ สมชำย สีสุกสำม ผบ.หมู่(ป.)สน.บำงบอน บช.น. 34

2373 ดำบต ำรวจ สมชำย คชพงษ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๔ บช.ตชด. ขำดสอบ

2374 ร้อยต ำรวจเอก สมชำย ตันติวรกิจพงศ์ รอง.สวป.สน.นิมิตรใหม่ บช.น. ขำดสอบ

2375 ร้อยต ำรวจเอก สมชำย ยอดปรำงค์ รอง สว.ฝอ.บก.ส.2 บช.ส. 57

2376 ร้อยต ำรวจเอก สมบัติ ข ำพูล รอง สวป.สภ.แม่พริก ภ.5 59

2377 ดำบต ำรวจ สมบัติ สอนประโคน ผบ.หมู่(จร.) บช.น. 40

2378 พันต ำรวจโท สมบูรณ์ สุขสวัสด์ิ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 ภ.1 51

2379 ร้อยต ำรวจโท สมปอง เทพวงค์ รองสำรวัตร บช.น. 28

2380 ดำบต ำรวจ สมปอง ทองแย้ม ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.สตม. สตม. 41

2381 สิบต ำรวจโท สมพงษ์ โกมินทร์ ผบ.หมู่ปรำบปรำม สน.ท่ำเรือ บช.น. 32

2382 จ่ำสิบต ำรวจ สมพร ศรีสุวรรณชนะ
ผบ.หมู่ ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 
บก.รฟ

บช.ก. ขำดสอบ

2383 สิบต ำรวจโท สมพล ค ำนวน
ผู้บังคับหมู่ สถำนีต ำรวจทำงหลวง
 2 กองก ำกับกำร 3

บช.ก. 55

2384 ร้อยต ำรวจตรี สมพล ภิญโญสโมสร
รอง สว.(สบ๑)สทท.๕ กก.๒
 บก.๓ บช.ทท.

บช.ทท. 37

2385 พันต ำรวจโท สมพัฒน์ อุ่นค ำ
รอง ผกก.สส. กก.สส.ภ.จว.
ขอนแก่น

ภ.4 63



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2386 ดำบต ำรวจ สมโพชน์ สุพันธ์
ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.1 บก.
ทท.3

บช.ทท. 46

2387 สิบต ำรวจโท สมภพ หัวใจเพ็ชร์ ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.๗ สพฐ.ตร. 54

2388 จ่ำสิบต ำรวจ สมโภช อินต๊ะวงศ์ ผบ.หมู่งำนสำยตรวจ1 บช.น. 44

2389 พันต ำรวจตรีหญิง สมมำตร์ พ่ึงพวง สว.ฝ่ำยกำรเงิน 2 กง. สงป. ขำดสอบ

2390 ดำบต ำรวจ สมยศ ทองทะวัย ผบ.หมู่ กก.ตชด.43 บช.ตชด. ขำดสอบ

2391 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สมฤดี มุขธรรม ผบ.หมู่ บช.ตชด. ขำดสอบ

2392 สิบต ำรวจโทหญิง สมฤดี หลงจ ำปำ
ผบ.หมู่(ป) สภ.บ้ำนเป็ด 
ภ.จว.ขอนแก่น

ภ.4 30

2393 สิบต ำรวจตรี สมลักษณ์ ทองเขม่น
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.1 ขำดสอบ

2394 จ่ำสิบต ำรวจ สมศักด์ิ ภักดีเกียรติวงศ์ ผบ.หมู่ บช.ทท. บช.ทท. 52

2395 ดำบต ำรวจ สมศักด์ิ นำรีนำถ ผู้บังคับหมู่ งำนจรำจร ภ.3 ขำดสอบ

2396 ดำบต ำรวจ สมศักด์ิ หนูเอียด ผบ.หมู่(ป.)สภ.ตะก่ัวทุ่ง ภ.8 65

2397 ร้อยต ำรวจเอก สมหมำย จุฬำสงค์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทู่งมน ภ.3 33

2398 จ่ำสิบต ำรวจ สมำนชัย หลอดศิลป์
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ2 กก.
สำยตรวจ บก.สปพ.

บช.น. 42

2399 พันต ำรวจโท สมุโรจน์ โรจนวงศ์วรรณ สว.ฝอ.บก.ปอท. บช.ก. 50

2400 สิบต ำรวจโท สยำมรัฐ เกตุรัตน์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.7 60



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2401 พันต ำรวจโท สรธรรศจ์ เอ่ียมละออ รอง ผกก.สส.บก.น.7 บช.น. 63

2402 สิบต ำรวจโท สรพล เพ็งอ่ิม
ผบ.หมู่(ป) สภ.โพธ์ิทอง จว.
อ่ำงทอง

ภ.1 47

2403 สิบต ำรวจตรี สรยุทธ์ เขมะดุษฎี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บำงขัน จว.
นครศรีธรรมรำช

ภ.8 ขำดสอบ

2404 สิบต ำรวจโท สรรเพชญ ขวัญพุทโธ ผล หมู่.ป.สภ.เขำบำงแกรก ภ.6 48

2405 สิบต ำรวจตรี สรวิชญ์ ประเสริฐสังข์ ผบ.หมู่(ป)สภ.นำกลำง ภ.4 52

2406 ร้อยต ำรวจโท สรวิศ ค ำโสกเชือก
รอง สว ชุดปฏิบัติกำร กก 
ศูนย์รวมข่ำว

บช.น. 45

2407 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สร้อยทอง ศรีทิน รอง สว.ฝอ.บก.ทท.3 บช.ทท. 54

2408 ดำบต ำรวจหญิง สร้อยสุดำ ไชยแสง ผบ.หมู่ กก.คธม.บช.ทท. บช.ทท. 43

2409 สิบต ำรวจโท สรำยุทธ์ มิสุด ผบ.หมู่(ป.)สภ.ทุ่งตะโก ภ.8 30

2410 สิบต ำรวจโท สรำยุทธ ยศสกุล ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม บช.น. 55

2411 พันต ำรวจโท สรำยุทธ บุรีวชิระ รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนโป่ง ภ.7 43

2412 สิบต ำรวจโท สรำวุฒิ สุขสวัสด์ิ ผบ.หมู่(ป.)ศพ.สำมพรำน ภ.7 65

2413 ร้อยต ำรวจเอก สรำวุธ สุรำงครัตน์ รอง สว.ตม.สระบุรี สตม. 43

2414 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สรินยำ พิมพะนิตย์ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 33

2415 จ่ำสิบต ำรวจ สโรชำ อัมพันธ์ศิริ
ผบ.หมู่ ส.ทท.5 กก.2 บก.
ทท.1

บช.ทท. 56



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2416 สิบต ำรวจตรี สฤษฎ์ ค ำแสน
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมือง
แม่ฮ่องสอน

ภ.5 ขำดสอบ

2417 จ่ำสิบต ำรวจ สวัสด์ิ มำตรำ กก.๑ บก.ทท.๒ บช.ทท. 25

2418 สิบต ำรวจโท สหโชค เลิงโพชะ
ผบ.หมู่ ส.ทท.6 กก.1 บก.
ทท2

บช.ทท. 37

2419 สิบต ำรวจตรี สหรัฐ ชูแสวง ผู้บังคับหมู่ ภ.9 59

2420 สิบต ำรวจโท สหรัตน์ เสือแก้ว ผบ.หมู่(ป) บช.น. 53

2421 สิบต ำรวจตรี สหัสชัย นำคสมบูรณ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมือง
ฉะเชิงเทรำ

ภ.2 59

2422 ดำบต ำรวจ สหัสเดช กัมปนำทลือชำ ผบ.หมู่ บช.ทท. 54

2423 ร้อยต ำรวจเอก สังคม กล่ินหวล
รองสำรวัตรสืบสวน สภ.บำง
เสำธง

ภ.1 64

2424 ร้อยต ำรวจเอก สัจจำ ศรีรักษำ รองสำรวัตรจรำจร ภ.4 ขำดสอบ

2425 สิบต ำรวจโท สัญชัย เจริญสุข ผบ.หมู่งำนป้องกันปรำบปรำม ภ.2 ขำดสอบ

2426 ร้อยต ำรวจเอก สัญไชย จันทรำช รอง สวป. บช.น. 62

2427 สิบต ำรวจโท สันติ วันดิกัน ผบ.หมู่ ป. สภ.พระประแดง ภ.1 29

2428 จ่ำสิบต ำรวจ สันติ พรหมข ำ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ทท.3 บช.ทท. ขำดสอบ

2429 ร้อยต ำรวจตรี สันติ เพชรก่ิง รอง สำรวัตร บช.ก. 45

2430 สิบต ำรวจเอก สันติกิต มูลไชยะ ผบ.หมู่(ป.)สน.บำงย่ีขัน บช.น. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2431 ร้อยต ำรวจเอก สันติชัย หัสกรรัตน์
รอง สว.สส.สภ.เมือง
สมุทรสำคร

ภ.7 33

2432 สิบต ำรวจตรี สันติภำพ แสงใหญ่ ผบ.หมู่ ป. สภ.คลองหลวง ภ.1 60

2433 สิบต ำรวจตรี สันติภำพ บุญปก ผบ.หมู่ ภ.2 ขำดสอบ

2434 สิบต ำรวจโท สันติภำพ สุขแสวง ผบ.หมู่(ป) ภ.2 48

2435 ดำบต ำรวจ สันติภำพ ยะเอ๊ะ
ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.3 บก.
ทท.3

บช.ทท. 45

2436 จ่ำสิบต ำรวจ สันติรำษฎร์ ประอินทร์ ผบ.หมู่ บช.ตชด. 56

2437 สิบต ำรวจตรี สันติศักด์ิ ใยสีงำม ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 60

2438 จ่ำสิบต ำรวจ สันติศักด์ิ สันง๊ะ ผบ..หมู่ กก.ศร.บก.สปพ. บช.น. 47

2439 สิบต ำรวจโท สันติสุข ซ้อนกระโทก
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมือง
ฉะเชิงเทรำ

ภ.2 52

2440 สิบต ำรวจโท สันติสุข มุตตะโสภำ ผบ.หมู่(ป.)สน.คันนำยำว บช.น. ขำดสอบ

2441 สิบต ำรวจโท สันติสุข หนูบูรณ์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.สะท้อน จว.
สงขลำ

ภ.9 32

2442 จ่ำสิบต ำรวจ สันทัด ชุมเกตุ ผบ.หมู่.(ป.)สภ.เมืองภูเก็ต ภ.8 ขำดสอบ

2443 สิบต ำรวจโท สันธิรำช จักร์น้อย ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง บช.น. ขำดสอบ

2444 สิบต ำรวจโท สัลมำน อำแซ ผบ.หมู่(สส.)สภ.เมืองยะลำ ภ.9 ขำดสอบ

2445 ดำบต ำรวจ สำกล เจริญภูมิ ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองเลย ภ.4 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2446 ร้อยต ำรวจตรี สำกล มำตย์นอก
รอง สว.ธร.สภ.เมือง
อุบลรำชธำนี

ภ.3 42

2447 ร้อยต ำรวจเอก สำคร บัวภำ รอง สวป. ภ.3 42

2448 ดำบต ำรวจ สำธิต ทำเอ้ือ ผบ.หมู่.(ป) ภ.6 37

2449 สิบต ำรวจตรี สำนนท์ สพำนทอง
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.8 ขำดสอบ

2450 สิบต ำรวจโท สำนิตย์ สุระเวช
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.
ทท.1

บช.ทท. 44

2451 ดำบต ำรวจ สำยชล นุ่มทองค ำ ผบ.หมู่ กก.2บก.รน. บช.ก. ขำดสอบ

2452 ร้อยต ำรวจเอก สำยชล กอประเสริฐสุด
รอง สว.(สอบสวน)สภ.ด่ำน
ทับตะโก

ภ.7 ขำดสอบ

2453 สิบต ำรวจโทหญิง สำยธำร ภูก่ิงเงิน ผบ.หมู่กก.สส.ภ.จว.กำฬสินธ์ุ ภ.4 ขำดสอบ

2454 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สำยพิน พลสำมำรถ รอง สวป.สน.พหลโยธิน บช.น. 45

2455 สิบต ำรวจตรี สำยฟ้ำ ธรรมรัตน์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ขำดสอบ

2456 พันต ำรวจตรีหญิง สำยสุดำ กล่ันบิดำ
สว.ฝ่ำยวิเครำะห์ควบคุม
งบประมำณฯ บก.อก.

สกบ. 61

2457 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สำยสุนีย์ หน้ำขำว นว.ผบก.ตชด.ภำค 3 บช.ตชด. 54

2458 ร้อยต ำรวจเอก สำยหยุด ค ำม่ิง รอง สวป.สภ.อุทัย ภ.1 51

2459 ดำบต ำรวจ สำยันต์ รัตน์นนท์ ผบ.หมู่ ป ภ.1 37

2460 ร้อยต ำรวจเอก สำริน ศรีแก้ว รองสำรวัตรสืบสวน ภ.3 37



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2461 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สำรินี พ่วงขวัญ ผบ.หมู่ สศก.รร.นรต. รร.นรต. ขำดสอบ

2462 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สำวิตรี โยวะศรี
ผบ.หมู่ ธร.สภ.สนำมชัยเขต 
ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ

ภ.2 55

2463 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สำวิตรี เขตภัทรพิภพ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.9 บช.น. 44

2464 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สำวิตรี กัณฑำ ผบ.มว.ปค.2 บก.ปค. รร.นรต. 44

2465 ร้อยต ำรวจโทหญิง สำวิตรี หำญค ำเถ่ือน รอง สว.สงค.นว.รร.นรต. รร.นรต. 58

2466 ดำบต ำรวจหญิง ส ำรำญ บุรัมย์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปคม. บช.ก. 35

2467 ดำบต ำรวจ สิงห์โต สุดสำย ผบ.หมู่ กก.ตชด.43 บช.ตชด. 51

2468 ร้อยต ำรวจเอก สิงห์ทอง สะอำด รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 ภ.5 64

2469 สิบต ำรวจตรี สิทธำ สิทธำธรรมกุล ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.8 47

2470 สิบต ำรวจตรี สิทธิกำนต์ ยุกตวิมลกุล ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุไหงปำดี ภ.9 56

2471 สิบต ำรวจโท สิทธิชัย โกศล
ผบ.หมู่(สส.)สภ.ท่ำฉนวน 
ภ.จว.สุโขทัย

ภ.6 52

2472 ดำบต ำรวจ สิทธิชัย ทองมูล ผบ.หมู่.(สส.)สน.คันนำยำว บช.น. 32

2473 สิบต ำรวจตรี สิทธิเทพ บุญกล่อม ผบ.หมู่.(ป).สน.ยำนนำวำ บช.น. 57

2474 สิบต ำรวจตรี สิทธินันท์ อัศพันธ์ุ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่ำน ภ.5 63

2475 ร้อยต ำรวจเอก สิทธินัย คลังมณี รอง สว.สส.สน.โชคชัย บช.น. 43



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2476 สิบต ำรวจโท สิทธิเนตร ภู่กัน กก.สส.3 บก.สส.ภ.7 ภ.7 ขำดสอบ

2477 สิบต ำรวจโท สิทธิพร เกษรพรม ผู้บังคับหมู่ งำนสำยตรวจ1 บช.น. 46

2478 สิบต ำรวจตรี สิทธิพล หม่ืนสุข ผบ.หมู่(ป.)สภ.กลำงดง ภ.3 37

2479 สิบต ำรวจโท สิทธิพล แก้วดี ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.5 65

2480 สิบต ำรวจโท สิทธิพันธ์ พิลึก ผบ.หมู่ ฝสส.1 สส. สทส. 48

2481 สิบต ำรวจโท สิทธิรำช พ่อค้ำ ผบ.หมู่ บช.ตชด. 26

2482 ดำบต ำรวจ สิทธิวัฒน์ สะระดล ผบ.หมู่ จร.สภ.หำดใหญ่ ภ.9 ขำดสอบ

2483 สิบต ำรวจโท สินชัย ประพฤติชอบ ผบ.หมู่ กก.ม้ำต ำรวจ บช.น. 45

2484 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สินำภรณ์ งำนดี ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.6 บช.น. 34

2485 พันต ำรวจตรี สิปปนนท์ พ่วงขวัญ
สำรวัตร กองก ำกับกำร
สวัสดิภำพเด็กและสตรี

บช.น. ขำดสอบ

2486 สิบต ำรวจโท สิรดนัย อัตชู ผบ.หมู่(ป) บช.น. ขำดสอบ

2487 สิบต ำรวจตรี สิรภัทร สำเกทอง ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองสระแก้ว ภ.2 39

2488 พันต ำรวจโทหญิง สิริญำ อำชีวะ พยำบำล (สบ ๓) รพ.ตร. 28

2489 ร้อยต ำรวจโทหญิง สิรินันท์ พุ่มแย้ม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม ภ.7 33

2490 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สิรินันท์ ศรีเพ็ง ผบ.หมู่งำนสำยตรวจ 3 บช.น. 39



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2491 ร้อยต ำรวจโทหญิง สิรินุช พิกุลทอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 66

2492 สิบต ำรวจโทหญิง สิริยำกร อินทร์ประสิทธ์ิ ผบ.หมู่ ฝ่ำยบรรจุ ทพ. สกพ. ขำดสอบ

2493 สิบต ำรวจโทหญิง สิริรัตน์ อ่อนน่ิม
ผบ.หมู่ ฝ่ำยงบประมำณและ
กำรเงิน บก.อก.บช.ส.

บช.ส. 52

2494 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สีริยำ ไตรธนสมบัติ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 41

2495 สิบต ำรวจตรี สืบสกุล คงประภัสสร์ ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.4 39

2496 สิบต ำรวจโท สุกรี ศรีสุขใส
ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติกำร กก.ศร.
 บก.สปพ.

บช.น. 41

2497 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สุกฤตำณัท ศรีเก้ือ ผบ.หมู่กองร้อยท่ี ๔ บช.น. 52

2498 ดำบต ำรวจ สุกฤษด์ิ ยอดสิงห์ ผบ.หมู่ บช.น. 34

2499 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สุกัญญำ ปำทำ รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๓ ภ.3 36

2500 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สุกัญญำ ดิษฐบรรจง ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติกำรพิเศษท่ี 1 
กก.ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย บก.สปพ. บช.น. ขำดสอบ

2501 ดำบต ำรวจหญิง สุกัญญำ กมุทชำติ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.4 สตม. 35

2502 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สุกัญญำ ค้ ำชูชำติ ผบ.หมู่ ฝอ. บช.ทท. ขำดสอบ

2503 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สุกัญญำ  อันทอง รอง  สว.ฝอ.4  บก.อก.ภ.2 ภ.2 47

2504 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สุกันต์สิตำ สุขะวรรณทัศน์ ผบ.หมู่ ฝตป.บก.อก.จต. จต. 46

2505 สิบต ำรวจตรีหญิง สุกันยพัส ดวงธนัชพงศ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. บ.ตร. 46



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2506 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สุขฤทัย เข่ือนเพชร
ผบ.หมู่ ป. สภ.แม่จัน จว.
เชียงรำย

ภ.5 ขำดสอบ

2507 สิบต ำรวจโท สุขสันต์ วรรณเวช ผบ.หมู่(ป.) บช.น. ขำดสอบ

2508 สิบต ำรวจโท สุขี จ ำปำ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.1 53

2509 ดำบต ำรวจ สุคนท์ ยำสูงเนิน ผบ.หมู่(จร.) บช.น. ขำดสอบ

2510 จ่ำสิบต ำรวจ สุคีรีคงคำ จรูญภำค ผบ.หมู่ กก.3บก.ทท.1 บช.ทท. ขำดสอบ

2511 ร้อยต ำรวจโท สุจริต ศรีค ำ รอง สว.ฝอ.บก.น.4 บช.น. 64

2512 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สุจิตตรำ โกษำจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ภูเรือ ภ.4 45

2513 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สุจิตตรำ ธงชัย รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 48

2514 สิบต ำรวจโท สุจิตพัฒน์ ทัศนำพิพัตน์
ผู้บังคับหมู่ ฝอ.2 บก.
อก.บช.ตชด

บช.ตชด. 53

2515 สิบต ำรวจโทหญิง สุจิตรำ สีสัญ
ผู้บังคับหมู่พิสูจน์หลักฐำน
จังหวัดชัยนำท

สพฐ.ตร. 64

2516 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สุจิตรำ สะอำดคต ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ล ำปำง ภ.5 63

2517 ดำบต ำรวจ สุชน อินธิแสง ผบ.หมู่ บช.ก. 38

2518 สิบต ำรวจโท สุชัย เสริมตระกูล ผบ.หมู่ ภ.5 52

2519 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สุชำดำ รุ่งรัตนพงษ์พร
รอง สว.ฝ่ำยตรวจสอบ
พฤติกำรณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.

บช.ส. 59

2520 ร้อยต ำรวจเอก สุชำติ ล้ิมกุล
รอง สวป.สภ.นำดี จว.
ปรำจีนบุรี

ภ.2 55



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2521 ดำบต ำรวจ สุชำติ ยุรี ผบ.หมู่ งำนจรำจร ภ.4 ขำดสอบ

2522 ดำบต ำรวจหญิง สุชีลำ ใจเก่งดี
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.
ทท.3

บช.ทท. ขำดสอบ

2523 ดำบต ำรวจหญิง สุดำทิพย์ ษรจันทร์ศรี ผู้บังคับหมู่ ภ.3 ขำดสอบ

2524 ร้อยต ำรวจโทหญิง สุดำรัตน์ โพธ์ิสัตย์
รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำน
บึง

ภ.2 55

2525 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สุดำรัตน์ ศรีอินทร์งำม
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมือง
สุพรรณบุรี

ภ.7 32

2526 ดำบต ำรวจหญิง สุดำรัตน์ มำแปะ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปอท. บช.ก. 42

2527 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สุดำวรรณ เรืองพุทธ
ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.3 บก.
ทท.3

บช.ทท. 48

2528 ร้อยต ำรวจเอก สุทธิชัย สุทธิรุ่ง รอง สว. กก.2 บก.ปทส. บช.ก. ขำดสอบ

2529 สิบต ำรวจตรี สุทธิพงศ์ ประพันธ์ุ
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ/
อำรักขำ

บช.น. 43

2530 ดำบต ำรวจ สุทธิพงศ์ ชำตรี ผบ.หมู่(ป.)สภ.สะบ้ำย้อย ภ.9 58

2531 สิบต ำรวจตรี สุทธิพงษ์ เก่งเขตรกรณ์
ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.
เชียงใหม่

ภ.5 54

2532 สิบต ำรวจตรี สุทธิภัทร สนธิยำ
ผบ.หมู่ ฝสสน.1 
บก.สสน.บช.ตชด

บช.ตชด. ขำดสอบ

2533 สิบต ำรวจตรี สุทธิรักษ์ เด่นดวง ผบ.หมู่(ป).สภ.วังสะพุง ภ.4 ขำดสอบ

2534 จ่ำสิบต ำรวจ สุทธิรัตน์ พูนพ่วง ผบ.หมู่  กลุ่มงำนท่ีปรึกษำ คะ. กมค. 52

2535 สิบต ำรวจเอกหญิง สุทธิวรรณ พันธ์ุกิติยะ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.กำญจนบุรี ภ.7 52



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2536 สิบต ำรวจตรี สุทธิสวัสด์ิ บุญย่ิง
ผบ.หมู่ปรำบปรำมและ
สอบสวน

ภ.6 51

2537 ดำบต ำรวจ สุทรรศน์ ทองแพ ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 บช.น. 30

2538 สิบต ำรวจโท สุทัศน์ ทองเงิน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้ำนโป่ง 
จว.รำชบุรี

ภ.7 55

2539 สิบต ำรวจโท สุทัศน์ รอดเพชร ผบ.หมู่ป.สน.บำงรัก บช.น. 52

2540 ดำบต ำรวจหญิง สุทัศนำ สมรักษ์ ผบ.หมู่ กก.๓ บก.ปคบ. บช.ก. 35

2541 ดำบต ำรวจ สุทิน แก้วพวง
ผบ.หมู่ ส.ทท.6 กก.2 บก.
ทท.1 บช.ทท

บช.ทท. 45

2542 สิบต ำรวจโทหญิง สุทิน ปรัชญำ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2 สตม. 46

2543 ดำบต ำรวจหญิง สุทิศำ อ่ำงทอง
ผบ.หมู่ ส.รฟ.ศิลำอำสน์ กก.
2 บก.รฟ.

บช.ก. 36

2544 สิบต ำรวจโท สุเทพ ศิริวำโภ ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 53

2545 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สุธำทิพย์ สังข์สำลี รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ภ.2 62

2546 จ่ำสิบต ำรวจ สุธิวัฒน์ มณีรัตน์ ผบ.หมู่ บช.ก. 43

2547 สิบต ำรวจโท สุธี แสงคลัง ผบ.หมู่.ป. ภ.1 51

2548 สิบต ำรวจตรี สุธีร์ มหพันธ์ ผบ.หมู่ ป.สภ.บำงปะกง ภ.2 52

2549 สิบต ำรวจตรีหญิง สุธีรำ อินทร์แพง
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.
ประจวบคีรีขันธ์

ภ.7 43

2550 ร้อยต ำรวจเอก สุนทร สมสุข รองสำรวัตร สตม. 52



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2551 ดำบต ำรวจ สุนันท์ กัลยำไสย์ ผบ.หมู่ กก.5 บช.ก. 31

2552 สิบต ำรวจโทหญิง สุนันทำ จันทร์สม
ผบ.หมู่กลุ่มงำนพัฒนำ
กฎหมำย กม.

กมค. 75

2553 ร้อยต ำรวจตรีหญิง สุนันทำ เรืองล ำใย รอง สว กก.1 บก. ปคม. บช.ก. 41

2554 สิบต ำรวจเอกหญิง สุนันทำ จุ้ยศิริ ผบ.หมู่ พฐ.จว.อุตรดิตถ์ สพฐ.ตร. 50

2555 สิบต ำรวจโทหญิง สุนำรี ศรีสุวรรณ
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.
ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ.

บช.น. 47

2556 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สุนิฐกำ ไลไธสง
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี ๔ กก.
ควบคุมฝูงชน ๑

บช.น. 38

2557 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สุนิดำ ศิลปพรหมมำศ ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 60

2558 สิบต ำรวจโทหญิง สุนิสำ พุ่มไสว ผบ.หมู่ ฝกง.2 กง. สงป. 62

2559 สิบต ำรวจเอกหญิง สุนิสำ สังข์ดวง ครู ปท.1 บช.ตชด. ขำดสอบ

2560 สิบต ำรวจโทหญิง สุนิสำ สืบสุข
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ1 กก.1
 บก.จร.

บช.น. 44

2561 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สุประวีณ์ ไชยโก ผบ.หมู่ ตว.จว.อุดรธำู สตม. 53

2562 ร้อยต ำรวจเอก สุพจน์ พูนสุข รอง สว. ฝทว.1 ทว. สพฐ.ตร. ขำดสอบ

2563 สิบต ำรวจโท สุพรรณ อรุณจันทร์ฉำย ผบ.หมู่ ภ.5 49

2564 ร้อยต ำรวจโทหญิง สุพรรณำ กุลสีดำ sup-inspector ภ.1 52

2565 ร้อยต ำรวจเอก สุพัฒน หญีตศรีค ำ
รอง สวป.สภ.ท่ำแซะ ภ.จว.
ชุมพร

ภ.8 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2566 สิบต ำรวจโทหญิง สุพัตรำ ปวงเมำ ผบ.หมู่ พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน สพฐ.ตร. 56

2567 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สุพัตรำ มีผล ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.6 สตม. 53

2568 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สุพัตรำ แตงแดง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.9 บช.น. 39

2569 สิบต ำรวจตรี สุพิชัย แสวงศักด์ิ
ผบ.หมู่กองร้อยท่ี3 กอง
ก ำกับกำรควบคุมฝูงชน2

บช.น. 35

2570 จ่ำสิบต ำรวจ สุพิพัฒน์ ส ำเภำพ่อค้ำ
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.
สส.ภ.3

ภ.3 ขำดสอบ

2571 สิบต ำรวจโท สุภเวช ชัยยะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปำกเกร็ด ภ.1 55

2572 พันต ำรวจตรีหญิง สุภัค รักไทย พยำบำล(สบ2) รพ.ตร. 50

2573 ร้อยต ำรวจเอก สุภัท โชติสินสุกุล รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 ภ.6 56

2574 ดำบต ำรวจ สุภำกร อักษรพำลี ผบ.หมู่ บ.ตร. 31

2575 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สุภำพร ไพจิตร รอง สว.อก.สภ.ม่วงสำมสิบ ภ.3 ขำดสอบ

2576 สิบต ำรวจเอกหญิง สุภำพร อุดเมืองเพีย ผบ.หมู่ ฝทว.6 ทว. สพฐ.ตร. ขำดสอบ

2577 สิบต ำรวจโทหญิง สุภำพร ไชยเดช ครู ปท.1 กก.ตชด.41 บช.ตชด. 40

2578 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สุภำพร อินทร
รอง สว.งำนธุรกำร กก.สำย
ตรวจ บก.สปพ.

บช.น. 54

2579 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สุภำพร พรหมดี ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 38

2580 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สุภำพรรณ ล ำเหลือ
รองสำรวัตรธุรกำรสถำนี
ต ำรวจภูธรกุดรัง จ.มหำสำรคำม

ภ.4 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2581 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สุภำภรณ์ มีสวัสด์ิ ผบ.หมู่.กก.คธม.บช.ทท บช.ทท. 45

2582 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สุภำภรณ์ สุขเอก
รอง สว.กลุ่มงำนขับเคล่ือน
ยุทธศำสตร์

สยศ.ตร 49

2583 สิบต ำรวจโทหญิง สุภำวี ศรีพล ผบ.หมู่ ฝอ.สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช. 57

2584 สิบต ำรวจตรี สุภิญโญ นิสัยตรง
ผู้บังคับหมู่งำนจรำจรสถำนี
ต ำรวจนครบำลบำงรัก

บช.น. 46

2585 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สุมิตตำ ศรีค ำภำ รอง สว.ฝตส.1 ตส.3 สตส. 49

2586 จ่ำสิบต ำรวจ สุเมธ ผลไม้ ผบ.หมู่ กก.ตชด.24 บช.ตชด. 53

2587 สิบต ำรวจตรี สุรชัย พลอยสุวรรณ
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกันและ
ปรำบปรำม

ภ.7 47

2588 สิบต ำรวจโท สุรชัย หม่ันเขตรกรณ์
ผบ.หมู่ (ป) สภ.ไทรงำม 
ภ.จว.ก ำแพงเพชร

ภ.6 ขำดสอบ

2589 ร้อยต ำรวจเอก สุรชัย อุทัยแสง รอง สวป.สภ.บำงบ่อ ภ.1 42

2590 ดำบต ำรวจ สุรชัย ทองศรีจันทร์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 36

2591 ดำบต ำรวจ สุรชำ นันทสิงห์ ผบ.หมู่งำนสืบสวน ภ.2 43

2592 สิบต ำรวจโท สุรชำติ โสภำ ผบ.หมู่.ฝอ.บก.สปพ. บช.น. 51

2593 สิบต ำรวจโท สุรเชษฐ์ ทรงแสง ผบ.หมู่ บช.ส. ขำดสอบ

2594 ร้อยต ำรวจโท สุรเชษฐ์ เรืองรุ่ง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยนำท ภ.1 44

2595 สิบต ำรวจโท สุรเชษฐ สิงพิมพ์ ผบ.หมู่ ภ.4 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2596 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สุรดำ สุขัมศรี ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. บ.ตร. 41

2597 สิบต ำรวจโท สุรเดช หมัดโส๊ะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหำ ภ.9 ขำดสอบ

2598 สิบต ำรวจโท สุรทิน หมอไทย ผบ.หมู่ บช.ทท. 56

2599 ดำบต ำรวจ สุรพงษ์ อินทร์ประสิทธ์ิ ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.144 บช.ตชด. 50

2600 ร้อยต ำรวจเอก สุรย์พศช์ เครือธนกุล รอง สว.สส.สภ.เขำบำงแกรก ภ.6 67

2601 สิบต ำรวจโท สุรศักด์ิ รัตนวงศ์สวัสด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สน.หัวหมำก บช.น. 58

2602 สิบต ำรวจตรี สุรศักด์ิ ศรีช่ืน ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 บช.ตชด. 45

2603 ดำบต ำรวจ สุรศักด์ิ สิงห์สูงเนิน ผู้บังคับหมู่  กก.3  บก.ทท.1 บช.ทท. 63

2604 สิบต ำรวจโท สุรสิทธ์ิ รวมผล ผบ.หมู่ กลุ่มงำนกฎหมำย กม. กมค. 57

2605 ดำบต ำรวจ สุรสิทธ์ิ สติดี
ผบ.หมู่ กก.สำยตรวจถวำย
ควำมปลอดภัย บก.ถปพ.

บช.ก. 40

2606 สิบต ำรวจโท สุรัตน์ นำเจิมพลอย
ผู้บังคับหมู่กองร้อยท่ี 1  กอง
ก ำกับกำรควบคุมฝูงชน 2

บช.น. 42

2607 สิบต ำรวจตรี สุรัตน์ แขวงมำศ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่ำตะโก 
ภ.จว.นครสวรรค์

ภ.6 ขำดสอบ

2608 ร้อยต ำรวจเอก สุรัตน์ เพชรินทร์ รอง สว.ศรก.บก.ทท.1 บช.ทท. 52

2609 จ่ำสิบต ำรวจ สุรินทร ปัญญำหม่ืน
ผบ.หมู่ ป้องกันและ
ปรำบปรำม

ภ.6 26

2610 สิบต ำรวจตรี สุริยะ แก้วโสภณ ผบ.หมู่ ป้องกันปรำบปรำม บช.น. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2611 สิบต ำรวจโท สุริยะ เพชรชนะ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลุมพินี บช.น. 42

2612 ดำบต ำรวจ สุริยะ มุลละม่อม ผบ.หมู่ ป. สภ.บำงปะกง ภ.2 51

2613 สิบต ำรวจโท สุริยะศักด์ิ รอดภัย
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมือง
เชียงใหม่/ภ.จว.เชียงใหม่

ภ.5 53

2614 ดำบต ำรวจ สุริยำ จันทร์สระน้อย ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. ขำดสอบ

2615 สิบต ำรวจโท สุริยำ วันทำ ผบ.หมู่ ฝสส.1 สส. สทส. 51

2616 ดำบต ำรวจ สุริยำ ปล้ืมใจ ผบ.หมู่ กก.ตขด.41 บช.ตชด. 51

2617 จ่ำสิบต ำรวจ สุริยำ ศรีดี
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.2 43

2618 ร้อยต ำรวจเอก สุริโย ไชยยอด
รองสว.(สอบสวน) สภ.อู่ทอง
 จว.สุพรรณบุรี

ภ.7 71

2619 สิบต ำรวจตรีหญิง สุรีย์ สำยตำ ผบ.หมู่ ฝ่ำยประวัติบุคคล ทพ. สกพ. 82

2620 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สุรีย์พร สุขสุพุฒิ
รอง สว.ฝ่ำยวิชำกำรฯ บก.
อก.สกบ.

สกบ. ขำดสอบ

2621 พันต ำรวจโทหญิง สุรีย์พร กระฉ่อนวงษ์ นวท.(สบ3) กยส. ศพฐ.7 สพฐ.ตร. ขำดสอบ

2622 พันต ำรวจตรีหญิง สุรีรัตน์ อัมพันศิริรัตน์ สว.อก.สน.พญำไท บช.น. ขำดสอบ

2623 สิบต ำรวจโท สุวรรณ จันทร ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.4 บช.น. ขำดสอบ

2624 สิบต ำรวจโท สุวรวิทย์ เรืองรักษ์ ผบ.หมู่ บช.ทท. 63

2625 ดำบต ำรวจ สุวัจน์ ตรีรัตน์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.1 44



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2626 สิบต ำรวจโท สุวัช ไชยโคตร ผบ.หมู่(ป) สน.บำงนำ บช.น. 51

2627 สิบต ำรวจตรี สุวิชัย ขำมชู
ผบ.หมู่(ป) สภ.ท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิ

ภ.1 57

2628 สิบต ำรวจโท สุวิทย์ นันทำ ผบ.หมู่ (ป.) บช.น. 55

2629 ร้อยต ำรวจเอก สุวิทย์ สำริโย รอง สว.ฝทว.4 ทว. สพฐ.ตร. 40

2630 ร้อยต ำรวจเอก สุวิทย์ บุญยะเพ็ญ รอง สว บช.ทท. ขำดสอบ

2631 จ่ำสิบต ำรวจ สุวิทย์ พรหมทอง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ทท.3 บช.ทท. ขำดสอบ

2632 ดำบต ำรวจ สุวินัย ส ำโรงแสง ผบ.หมู่ บช.น. ขำดสอบ

2633 สิบต ำรวจโท สุวิพัฒน์ ทองทะไว ผบ.ฝอ.บก.น.6 บช.น. ขำดสอบ

2634 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สุวิมล ธรรมหรรษำกุล นวท.(สบ 1) กยส.พฐก. สพฐ.ตร. 77

2635 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สุวิมล สมฤทธ์ิ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ภ.5 ขำดสอบ

2636 สิบต ำรวจโท เสกสรร แสงเสน ผบ หมู่ (ป) ภ.8 55

2637 สิบต ำรวจตรี เสกสรร อรรถรัฐ ผบ.หมู่(จร.) สน.บึงกุ่ม บช.น. 71

2638 สิบต ำรวจเอก เสกสรร ศิลป์ฟักฟูม ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 60

2639 สิบต ำรวจโท เสกสรรค์ เฉียบแหลม
ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.
ทท.1

บช.ทท. 65

2640 สิบต ำรวจตรี เสฎฐวุฒิ บุญกุศล ผบ.หมู่ (ป.) สน.พหลโยธิน บช.น. 57



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2641 ดำบต ำรวจ เสรี จันต๊ะ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองน่ำน 
ภ.จว.น่ำน

ภ.5 30

2642 ดำบต ำรวจหญิง เสำวภำ ผดุงทอง
ผบ. หมู่ ฝ่ำยตรวจลงตรำ ด่ำน 
ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

สตม. ขำดสอบ

2643 ร้อยต ำรวจเอกหญิง เสำวลักษณ์ มะใบ รองสำรวัตร (สอบสวน) ภ.5 50

2644 จ่ำสิบต ำรวจหญิง เสำวลักษณ์ หนูสุข
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นำโยง ภ.จว.
ตรัง

ภ.9 ขำดสอบ

2645 สิบต ำรวจโทหญิง เสำวลักษณ์ สีมะพริก ผบ.ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 55

2646 ร้อยต ำรวจเอกหญิง แสงเดือน จันทนะ รอง สว.กก.ดส. บช.น. บช.น. 45

2647 สิบต ำรวจตรี แสนภูมิ สุทธิเกิด ผบ.หมู่(ป.)สภ.รำชกรูด ภ.8 36

2648 สิบต ำรวจตรี โสภณ ผิวเหลือง ผบ.หมู่ ภ.9 53

2649 ร้อยต ำรวจเอก โสภณ โสถิระสินธร รองสำรวัตรสืบสวน ภ.1 56

2650 สิบต ำรวจโทหญิง โสภิดำ ค ำโคกสี
ผบ.หมู่ ส.ทท.5 กก.2 บก.
ทท.1

บช.ทท. 50

2651 ร้อยต ำรวจเอก โสฬส เช้ือข ำ รองสำรวัตร บช.ส. 52

2652 ร้อยต ำรวจเอกหญิง หญิง เยำวภำ นครชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสนำ ภ.1 57

2653 จ่ำสิบต ำรวจหญิง หทัยกำจน์ ทีปีเนตร ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.1 บช.ทท. 58

2654 สิบต ำรวจโทหญิง หทัยชนก สีทำวงศ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.กุดจับ ภ.4 62

2655 พันต ำรวจโทหญิง หทัยชนัตถ์ สิริโสภำพิทักษ์ สำรวัตรฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.8 47



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2656 ดำบต ำรวจหญิง หทัยพร เรียบร้อย
ผบ.หมู่ ป. สภ.เมืองพะเยำ 
จว.พะเยำ

ภ.5 38

2657 พันต ำรวจโท หน่ึงผไท ทิวำกรกิจกุล
สว.ฝอ.ภ.จว.
พระนครศรีอยุธยำ

ภ.1 44

2658 จ่ำสิบต ำรวจหญิง หน่ึงฤทัย นิธิชญำนน ผบ.หมู่ ตม.จว.เพชรบุรี สตม. 55

2659 ร้อยต ำรวจเอกหญิง หน่ึงฤทัย ไสอินทร์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. สตม. 67

2660 จ่ำสิบต ำรวจหญิง หฤทชญำ หม่ืนละม้ำย ผบ. หมู่ส.ทท.2 กก.1 บช.ทท. 45

2661 สิบต ำรวจโท หลักศิลำ คงทรัพย์ ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. บ.ตร. 57

2662 สิบต ำรวจโท หัสดิน งำมกำร ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองจันทบุรี ภ.2 50

2663 ดำบต ำรวจ หำญชัย นวลละออง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 ขำดสอบ

2664 สิบต ำรวจโท หำญณรงค์ ขันตี ผบ.หมู่ สพฐ.ตร. 47

2665 สิบต ำรวจโท หิรัญ หิรัญรัตน์ ผบ.หมู่(ป.)สน.ลำดกระบัง บช.น. ขำดสอบ

2666 ร้อยต ำรวจเอก หิรัญ สุวรรณะ รองสำรวัตร บช.ตชด. 41

2667 พันต ำรวจโทหญิง อชรพรรณ ไม้จัตุรัส
พยำบำล(สบ2)กลุ่มงำน
พยำบำล รพ.ตร.

รพ.ตร. ขำดสอบ

2668 สิบต ำรวจโทหญิง อชิรญำ ภูมิโคกรักษ์
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.คฝ2
 บก.อคฝ.บช.น.

บช.น. ขำดสอบ

2669 ดำบต ำรวจ อณุพัตร พรหมทอง
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.8 ขำดสอบ

2670 ดำบต ำรวจ อดิเทพ ศิริพัฒน์ ผบ.หมู่ ส.รน.3 กก.4 บก.รน. บช.ก. 42



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2671 สิบต ำรวจโท อดิศร ดอนอำจเอน
ผบ.หมู่(จร) งำนสำยตรวจ4 
กก.1 บก.จร

บช.น. 38

2672 สิบต ำรวจโท อดิศร สุนทร ผบ.หมู่(ป.) ภ.7 50

2673 สิบต ำรวจตรี อดิศักด์ิ จันทม่วง ผบ.หมู่ ป. ภ.1 51

2674 สิบต ำรวจตรี อดิศักด์ิ เดชภูมี
ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม
สถำนีต ำรวจภูธรสว่ำง

ภ.4 ขำดสอบ

2675 สิบต ำรวจตรี อดิศักด์ิ สุวรรณนที ผบ.หมู่(ป.) ภ.7 50

2676 สิบต ำรวจโท อดิศักด์ิ ขวัญอ่อน
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ยะหำ ภ.จว.
ยะลำ

ภ.9 53

2677 ดำบต ำรวจ อดิศักด์ิ สอนจันทร์
ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ1 กก.
สำยตรวจ บก.สปพ.

บช.น. 33

2678 ดำบต ำรวจ อดิศักด์ิ บุรงค์ ผบ.หมู่ กก.5 บก.ป. บช.ก. 36

2679 สิบต ำรวจโท อดิเศกชัย บุญคง ผบ.หมู่ ป. ภ.5 43

2680 สิบต ำรวจตรี อดุลย์ ปลำยสวน ผู้บังคับหมู่ บช.ตชด. 39

2681 สิบต ำรวจโท อดุลย์วิทย์ แสงมูล ผบ.หมู่(จร.) ชม. ภ.5 45

2682 สิบต ำรวจโท อติชำติ จันทร์ปัญำ ผบ.หมู่ป. ภ.5 41

2683 พันต ำรวจเอก อตินำท อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ผกก.5 บก.ส.2 บช.ส. 73

2684 จ่ำสิบต ำรวจ อติรำช ศุภกุล ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 32

2685 สิบต ำรวจโท อธิ พีรทิตยำ ผบ.หมู่ พฐ.จว.บึงกำฬ สพฐ.ตร. 40



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2686 ดำบต ำรวจ อธิ พรหมช่ืน ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.1 39

2687 จ่ำสิบต ำรวจ อธิกร นำหล่อง ผบ.หมู่ง.3กก.2บก.อคฝ. บช.น. 42

2688 สิบต ำรวจโท อธิกำร จันจ ำปำ ผบ.หมู่(ป.) ภ.7 43

2689 พันต ำรวจตรี อธิคม จักรสมศักด์ิ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.อ่ำงทอง ภ.1 ขำดสอบ

2690 จ่ำสิบต ำรวจ อธิพงศ์ พรหมอินทร์ ผู้บังคับหมู่ กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. ขำดสอบ

2691 สิบต ำรวจตรี อธิภัทร พวงประโคน ผบ.หมู่ (ป.)สน.โคกครำม บช.น. ขำดสอบ

2692 ร้อยต ำรวจเอก อธิวัฒน์ มำรุดเกล้ำ รอง สว.ส.ทล.1 กก.1 บช.ก. 48

2693 สิบต ำรวจตรี อธิวุฒิ รักษำสังข์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 45

2694 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อธิศ์วรินทร์ เกตุกล่ินหอม
พยำบำล(สบ๑) กลุ่มงำน
พยำบำล รพ.ตร.

รพ.ตร. ขำดสอบ

2695 สิบต ำรวจโท อนนท์ สรรเพชร ผบ.หมู่.(ป.).สน.บึงกุ่ม บช.น. 38

2696 สิบต ำรวจตรี อนพัทย์ วัฒนำกลำง
ผบ.หมู่ (ป) สภ.หนองบัวโคก
 จว.ชัยภูมิ

ภ.3 ขำดสอบ

2697 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อนัญญำ ศิวชำติ รอง สว.กก.1 บก.ปอท. บช.ก. ขำดสอบ

2698 จ่ำสิบต ำรวจหญิง อนัญญำ วงศ์ชมภู ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ภ.5 ขำดสอบ

2699 สิบต ำรวจโท อนันต์ เพ็ชรดี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 ขำดสอบ

2700 จ่ำสิบต ำรวจ อนันต์ จรรยำกรณ์ ผบ.หมู่ กก.อป.บก.สส.ภ.๗ ภ.7 59



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2701 สิบต ำรวจโท อนันต์ นำถวิล
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.คฝ.
1 บก.อคฝ.

บช.น. 40

2702 ร้อยต ำรวจเอก อนันต์ ชูตินันท์
รอง สว.งำนตรวจพิสูจน์ผู้
ขับข่ี บก.จร.

บช.น. ขำดสอบ

2703 ร้อยต ำรวจเอก อนันต์ ทะวำผักแว่น รองสำรวัตร สตม. 57

2704 ดำบต ำรวจ อนันต์ ชนะพล ผบ.หมู่ บช.น. ขำดสอบ

2705 ดำบต ำรวจ อนันต์ กันตะบุตร ผบ.หมู่ด่ำนตม.เชียงแสน สตม. 42

2706 สิบต ำรวจโท อนุกูล จันทร์เจ๊ก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขำหินซ้อน ภ.2 60

2707 ดำบต ำรวจ อนุชำ ดอนฉนวน ผบ.หมู่ บช.ก. 53

2708 สิบต ำรวจโท อนุชำ บุญช่วย ผบ.หมู่.จร.สน.ทุ่งสองห้อง บช.น. 46

2709 จ่ำสิบต ำรวจ อนุชำ ยำพิบูลย์
ผบ.หมู่ สทท.4 กก.1 บก.
ทท.2

บช.ทท. 45

2710 สิบต ำรวจโท อนุชำ ต๋ำค ำปัน ผบ.หมู่.(ป.) ภ.5 ขำดสอบ

2711 สิบต ำรวจโท อนุชำ รุ่งรัตน์ ผู้บังคับหมู่ บช.ปส. ขำดสอบ

2712 ดำบต ำรวจ อนุชำ ลืออ ำนำจ ผบ.หมู่ บช.ตชด. 43

2713 ดำบต ำรวจ อนุชำ วิลัยรัตน์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.2 บช.ทท. 32

2714 ร้อยต ำรวจเอก อนุชำ ทองสว่ำง รอง สว.ธร.สภ.โคกโพธ์ิ ภ.9 ขำดสอบ

2715 จ่ำสิบต ำรวจ อนุชำติ ฉอสวัสด์ิ ผบ.หมู่ บช.ทท. 54



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2716 สิบต ำรวจโท อนุชิต เผ้ำหอม ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปอศ. บช.ก. 51

2717 สิบต ำรวจโท อนุชิต ขยัน ผบ.หมู่(ป.)สภ.จอมทอง ภ.5 62

2718 สิบต ำรวจโท อนุพงค์ บุญมำก ผบ.หมู่ (ป.) ภ.2 ขำดสอบ

2719 สิบต ำรวจตรี อนุภัทร พำนิชย์ศุภมงคล
ผบ.หมู่(ป.) สภ.บำงโทรัด 
ภ.จว.สมุทรสำคร

ภ.7 ขำดสอบ

2720 สิบต ำรวจโท อนุวัฒน์ รีเรียบ ผู้บังคับหมู่ บช.ทท. 34

2721 สิบต ำรวจตรี อนุวัฒน์ นำมโภชน์ ผบ.หมู่ จร.สภ.บำงใหญ่ ภ.1 45

2722 สิบต ำรวจโท อนุวัฒน์ กำรงำนดี
ผบ.หมู่(สส.) สภ.บำงใหญ่ 
จ.นนทบุรี

ภ.1 21

2723 ดำบต ำรวจ อนุวัฒน์ วันเอ็ด ผบ.หมู่ กก3 บก.สอ.บช.ตชด. บช.ตชด. ขำดสอบ

2724 สิบต ำรวจโท อนุวัฒน์ โยวบุตร ผบ.หมู่ ฝอ.สบส. กมค. ขำดสอบ

2725 สิบต ำรวจโท อนุวัฒน์ อรัญญิก ผบ.หมู่ กก.5 บก.ส3 บช.ส. 31

2726 สิบต ำรวจโท อนุวัติ เฉลิมวรรณ ผู้บังคับหมู่ บช.ปส. 49

2727 ดำบต ำรวจ อนุสรณ์ อุ่มพระกิต ผบ.หมู่ กก.5บก.ส.3 บช.ส. ขำดสอบ

2728 สิบต ำรวจโท อนุสรณ์ อุปนัน ผบ.หมู่ กก.๑ บก.ส.๓ บช.ส. 40

2729 จ่ำสิบต ำรวจ อนุสรณ์ เขจรศำสตร์ ผบ.หมู่ส.ทท.2กก.1 บช.ทท. 49

2730 สิบต ำรวจเอกหญิง อนุสรำ คุณประสำท ผบ.หมู่ อต. สกพ. 49



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2731 สิบต ำรวจตรีหญิง อนุสรำ ดีชัยชนะ ผบ.หมู่ ฝ่ำยดนตรี สก. สกพ. 75

2732 จ่ำสิบต ำรวจหญิง อนุสรำ น้อยห้อง
ผบ.หมู่ ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.
อก.บช.ปส.

บช.ปส. 52

2733 สิบต ำรวจโท อโนชำ ทุนกิจใจ ผบ.หมู่(ป).สภ.พร้ำว ภ.5 40

2734 พันต ำรวจโทหญิง อภันตรี วรกำรพงศ์
รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.
ทท.

บช.ทท. 51

2735 สิบต ำรวจโท อภิกุล หลักม่ัน ผบ.หมู่ กก.ซถ.1 บก.สส.จชต. ภ.9 53

2736 สิบต ำรวจโท อภิชัย เขียวชอุ่ม
ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติกำร กก.
ศูนย์รวมข่ำว บก.สปพ.

บช.น. 30

2737 ร้อยต ำรวจเอก อภิชัย จันทร์ชู รอง สว. ฝ่ำยนิติกำร ตป. สง.ก.ตร 48

2738 ร้อยต ำรวจเอก อภิชัย จันทร์หอม
รองสำรวัตรป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.3 41

2739 พันต ำรวจโท อภิชัย ไลออน รอง ผกก.4 บก.ปคบ. บช.ก. 53

2740 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อภิชำ ธนะมัย รอง สว.ฝอ.สลก.ตร. สลก.ตร. 71

2741 สิบต ำรวจโท อภิชำติ เกษมสุข ผบ.หมู่(ป.)สภ.รำมัน ภ.9 48

2742 สิบต ำรวจโท อภิชำติ วิริยะพันธ์ ผบ.หมู่.กก.ตชด.21 บช.ตชด. 43

2743 สิบต ำรวจตรี อภิชำติ สวัสด์ิรักษ์ ผบ.หมู่ บช.ตชด. 34

2744 ร้อยต ำรวจเอก อภิชำติ พลำยละหำร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม ภ.7 55

2745 ดำบต ำรวจ อภิชำติ ชุมแก้ว
ผู้บังคับหมู่งำนป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.8 45



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2746 ดำบต ำรวจ อภิชำติ สุตตำนำ ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. บช.ก. 36

2747 สิบต ำรวจโท อภิเชษฐ์ อำยุคง ผบ.หมู่(ป.)สน.พระรำชวัง บช.น. 44

2748 สิบต ำรวจโทหญิง อภิญญำ อุปนันไชย ผบ.หมู่ ฝ่ำยอ ำนวยกำร พธ. สกบ. 69

2749 สิบต ำรวจโทหญิง อภิญญำ พุทธปัญโญ
ผบ.หมู่ชุดปฏิบัติกำร กก.
ศูนย์รวมข่ำว

บช.น. 53

2750 สิบต ำรวจโท อภิเดช อินต๊ะค ำ
ผบ หมู่(ป) สภ.เมือง
ฉะเชิงเทรำ

ภ.2 45

2751 จ่ำสิบต ำรวจ อภิเดช แดงจันที ครู(ปท1) กก.ตชด.31 บช.ตชด. 35

2752 ร้อยต ำรวจเอก อภินันท์ เกิดเหล่ียม รอง สว.ฝนบ.สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช. 62

2753 จ่ำสิบต ำรวจ อภินันท์ สุพรหมอินทร์
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.
ทท.1

บช.ทท. 40

2754 สิบต ำรวจตรี อภิรักษ์ มำตรำ ผบ.หมู่ บช.ตชด. 58

2755 สิบต ำรวจตรี อภิรักษ์ ข ำแจง ผบ.หมู่(ป.) บช.น. 34

2756 สิบต ำรวจโท อภิรักษ์ แพงอำมะ ผบ.หมู่ บช.ตชด. 40

2757 พันต ำรวจโท อภิรักษ์ จ ำปำศรี รอง ผกก.1 บก.ทท 1 บช.ทท. 53

2758 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อภิรักษ์ สอนเวช รอง.สวป ภ.1 ขำดสอบ

2759 ร้อยต ำรวจเอก อภิรัฐ ส ำรำญร่ืน รอง สวป.สภ.ปำกน้ ำระนอง ภ.8 67

2760 ดำบต ำรวจ อภิรัฐ ภิรมสังข์ ผบ.หมู่ บช.น. 52



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2761 สิบต ำรวจตรี อภิลำศ เจริญอินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บำงพลี ภ.1 51

2762 สิบต ำรวจโท อภิวัฒน์ อ ำไพพันธ์ุ
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.
สส.ภ.6

ภ.6 39

2763 สิบต ำรวจตรี อภิวัฒน์ คุณวัฒน์บัณฑิต ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองสกลนคร ภ.4 ขำดสอบ

2764 ร้อยต ำรวจเอก อภิวิชญ์ สนใจ
รองสำรวัตรป้องกันปรำบปรำม
สภ.เมืองสมุทรสงครำม

ภ.7 43

2765 ร้อยต ำรวจตรี อภิวุฒิ อำศนเวช รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47

2766 สิบต ำรวจโท อภิเษก จินะวงศ์ ผบ.หมู่ ป. ภ.1 ขำดสอบ

2767 สิบต ำรวจตรี อภิสิทธ์ิ สุขสำนต์ ผบ.หมู่ กก สส ภจว.นนทบุรี ภ.1 39

2768 สิบต ำรวจโท อภิสิทธ์ิ พรมบุญ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๒๒ บช.ตชด. 52

2769 สิบต ำรวจโท อภิสิทธ์ิ ศรีทิน ผบ.หมู่ บช.ก. ขำดสอบ

2770 สิบต ำรวจโท อภิสิทธ์ิ ค ำนวน
ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 ปรก.
ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.

บช.ตชด. 44

2771 ร้อยต ำรวจโท อภิสิทธ์ิ พ่ึงแย้ม ผู้ช่วย นว.(สบ1) ผบช.ทท. บช.ทท. 55

2772 สิบต ำรวจตรี อภิสิทธ์ิ ทิพย์ศรีนิมิต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะก่ัวทุ่ง ภ.8 63

2773 ดำบต ำรวจ อภิสิทธ์ิ แหลมทอง
ผบ.หมู่ สส.สภ.บำงใหญ่ ภ.
จว.นนทบุรี

ภ.1 ขำดสอบ

2774 สิบต ำรวจโท อมร ร่ืนช่ืน ผบ.หมู่ กก. บช.ส. ขำดสอบ

2775 สิบต ำรวจเอกหญิง อมรทิพย์ ภักดี ครู(ปท1) บช.ตชด. 64



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2776 ดำบต ำรวจ อมรฤทธ์ิ สุกใส ผบ.หมู่ (ป.) สน.รำษฎร์บูรณะ บช.น. 52

2777 สิบต ำรวจโท อมรวิวัฒน์ ค ำหล้ำ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เทพำรักษ์ 
จว.นครรำชสีมำ

ภ.3 ขำดสอบ

2778 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อมรำ ค ำสมบัติ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.4 สพฐ.ตร. 46

2779 สิบต ำรวจตรี อยุธยำ รัชตธำดำ ผบ.หมู(ป.) สภ.สีบัวทอง ภ.1 53

2780 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อรชร ผุยม่วง รองสำรวัตร บช.ก. ขำดสอบ

2781 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อรปรียำ แพทย์กลำง รอง สว.ฝทว.2 ทว. สพฐ.ตร. ขำดสอบ

2782 จ่ำสิบต ำรวจหญิง อรพรรณ อสุรินทร์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพนพิสัย ภ.4 47

2783 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อรพรรณ ล้ำนชูศรี รอง สว.กก.2 บก.ป. บช.ก. 58

2784 จ่ำสิบต ำรวจหญิง อรพิน พุดชูช่ืน ผบ.หมู่.สทท.1กก.1บก.ทท.1. บช.ทท. 57

2785 ร้อยต ำรวจโท อรรคพล กล้วยเอ่ียม
รอง สว.ส.ทท.6 กก.2 บก.
ทท.1

บช.ทท. 75

2786 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อรรจนำฎ เขียวจันทร์
รอง สว.(สอบสวน) สภ.
พรหมคีรี ภ.จว.นศ.

ภ.8 ขำดสอบ

2787 สิบต ำรวจโท อรรณพ วิชัยปกรณ์ ผบ.หมู่ ส.ทท.3 บก.ทท.1 บช.ทท. ขำดสอบ

2788 ดำบต ำรวจ อรรถกวี อัจฉริยรักษ์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.เสม็ด ภ.จว.
ชลบุรี

ภ.2 50

2789 สิบต ำรวจตรี อรรถนพ ศรแจ้ง ผบ.หมู่(ป.)สน.ลุมพินี บช.น. 41

2790 ดำบต ำรวจ อรรถนพ อำนนท์ ผบ.หมู่ (สส.) สน.โชคชัย บช.น. ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2791 สิบต ำรวจโท อรรถพร จันทร์ไพฑูรย์
ผบ.หมู่ ป สน.พระรำชวัง 
บก.น.6

บช.น. 39

2792 ดำบต ำรวจ อรรถพร ธนูศิลป์ ผบ.หมู่.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 ภ.8 45

2793 สิบต ำรวจตรี อรรถพล สงศรี ผบ.หมู่.ป.สน.พหลโยธิน บช.น. 50

2794 ร้อยต ำรวจเอก อรรถพล บุตรเอ้ือ รอง สว.ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 58

2795 สิบต ำรวจโท อรรถพล โสมำ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.2 บช.ทท. 41

2796 สิบต ำรวจโท อรรถพล สุนันต๊ะ ผบ.หมู่.ป. สน.พหลโยธิน บช.น. 38

2797 สิบต ำรวจโท อรรถพล กัลชำญพิเศษ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.หนองขำหย่ำง
 จว.อุทัยธำนี

ภ.6 58

2798 ร้อยต ำรวจโท อรรถพล แต่งเครือมำศ
รอง สว.งำนตรวจพิสูจน์
มลภำวะ กก.5 บก.จร.

บช.น. 48

2799 ดำบต ำรวจ อรรถพล มนต์คร้ ำ ผบ.หมู่ บช.ตชด. ขำดสอบ

2800 สิบต ำรวจโท อรรถวุฒิ อำยุเจริญ ผบ.หมู่(ป.)สน.คลองตัน บช.น. 34

2801 สิบต ำรวจโท อรรถสิทธ์ิ ไชยโย ผบ.หมู่(ป.)สภ.หำงดง ภ.5 55

2802 สิบต ำรวจโทหญิง อรรพี ทัศนบริสุทธ์ิ ผบ.หมู่ สบส. กมค. 66

2803 สิบต ำรวจโทหญิง อรวรรณ รุ่งอมรศิลป์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2 สตม. 38

2804 ร้อยต ำรวจโทหญิง อรวรรณ ทองขำว รองสว.(ป.)กก.3บก.ปคม. บช.ก. 41

2805 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อรวรรณ พลำยทอง รอง สว.กก.2 บก.ปอท. บช.ก. 43



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2806 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อรวรรณ บัวสด
รอง สว.ฝ่ำยทะเบียนประวัติ 
ตป.

สง.ก.ตร 42

2807 จ่ำสิบต ำรวจหญิง อรวรรณ ด้วงทอง ผบ.หมู่ ป. สน.มีนบุรี บช.น. 30

2808 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อรวี เกตุจันทึก รอง สว.ฝส. สท. ขำดสอบ

2809 สิบต ำรวจตรีหญิง อรษำ ภูหัดสวน ผู้บังคับหมู่กองร้อยท่ี ๔ บช.น. 63

2810 จ่ำสิบต ำรวจหญิง อรสำ นวลเต็ม ผู้บังคับ ภ.5 40

2811 สิบต ำรวจโทหญิง อรอนงค์ ตันดุ ผบ.หมู่ ฝ่ำยประวัติบุคคล ทพ. สกพ. 56

2812 จ่ำสิบต ำรวจหญิง อรอำนันท์ พิชัยรัตน์ ผบ.หมู่(ส)สน.จักรวรรดิ บช.น. 46

2813 สิบต ำรวจโทหญิง อรอุมำ กองแก้ว ผบ.หมู่ ฝทว.4 ทว. สพฐ.ตร. 47

2814 พันต ำรวจตรีหญิง อรอุษำ สรำญช่ืน นวท.(สบ2)พฐ.จว.นย. สพฐ.ตร. 68

2815 สิบต ำรวจโท อริฟ อับดอลลำ
ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติกำร กก.
ศูนย์รวมข่ำว บก.สปพ.

บช.น. 63

2816 พันต ำรวจโท อริย์ธัช อธิสุรีย์มำศ
สว.(สอบสวน) สน.พลับ
พลำไชย 1

บช.น. 52

2817 ร้อยต ำรวจเอก อรุณ คุปอังกูร
รอง สว.ส.ทท.4 กก.1 บก.
ทท.2

บช.ทท. 53

2818 ร้อยต ำรวจโทหญิง อรุณี ด้วงทอง รอง สว.ฝอ.3 บก.อก. ภ.3 56

2819 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อรุณี แสงศรีจันทร์ รอง สว.ฝตส.1 ตส.2 สตส. ขำดสอบ

2820 สิบต ำรวจโท อลงกรณ์ คชภักดี ผบ.หมู่(ป.)สน.ศำลำแดง บช.น. 46



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2821 ดำบต ำรวจ อลงกรณ์ เอ่งฉ้วน
ผบ.หมู่ ฝอ.๑ บก.อก.บช.
ตชด.

บช.ตชด. ขำดสอบ

2822 สิบต ำรวจโท อลุน หันแจ้ด
ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติกำร กก.
ศูนย์รวมข่ำว บก.สปพ.

บช.น. 49

2823 สิบต ำรวจโทหญิง อสมำ โพธ์ิตระกูล ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. บช.ศ. 63

2824 พันต ำรวจโท อัคฆนันท์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ นว.(สบ 3)ตร. สกพ. 43

2825 ร้อยต ำรวจเอก อัคนี ณ บำงช้ำง รอง สว.กก.4 บก.ป. บช.ก. ขำดสอบ

2826 สิบต ำรวจโท อัครเทพ พละกำพ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 48

2827 ร้อยต ำรวจโท อัครเนตร มุทำวัน รอง สว. สตม. 54

2828 สิบต ำรวจตรี อัครพงษ์ คงศรี ผบ.หมู่(ป) สภ.สุไหงโก-ลก ภ.9 52

2829 สิบต ำรวจโท อัครพล จันทวงษำ ผบ.หมู่ (สส) สน.บำงเขน บช.น. 43

2830 ร้อยต ำรวจเอก อัครพล วงษ์สุวรรณ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 49

2831 ร้อยต ำรวจเอก อัครวัฒน์ ทิพย์สุรกุล
รอง สว.(สอบสวน) กก.2 
บก.ปคบ.

บช.ก. 53

2832 สิบต ำรวจโท อัครัช สุวรรณทำ ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติกำรพิเศษท่ี 1 
กก.ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย บก.สปพ. บช.น. 35

2833 พันต ำรวจโท อัครำวัส สีห์ธนบุญอุบล
รองผู้ก ำกับกำร 6 กองบังคับ
กำรต ำรวจน้ ำ

บช.ก. 47

2834 ร้อยต ำรวจโท อังกูร จรัสเมธำวิทย์ รอง สวป.สน.พลับพลำไชย1 บช.น. ขำดสอบ

2835 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อังคณำ สืบวงษ์ รอง สว.ฝอ.บก.น.3 บช.น. 39



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2836 จ่ำสิบต ำรวจหญิง อัจจิมำ เกษทองมำ
ผบ.หมู่ ส.รน.4 กก.11 บก.
รน.

บช.ก. 40

2837 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อัจฉรำ อินยำ รอง สว.อก.สภ.สรรพยำ ภ.1 63

2838 ร้อยต ำรวจโทหญิง อัจฉรำ วนะเจริญ รอง สว.ฝตพ.ตส.3 สตส. 67

2839 สิบต ำรวจโทหญิง อัจฉรำ เป็งตำวงศ์ ผบ.หมู่ ฝ่ำยบัญชี 1 กช. สงป. 57

2840 สิบต ำรวจตรีหญิง อัจฉรำภรณ์ ปุยวงค์ ผบ. หมู่ สกพ. 52

2841 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อัจฉรำรัตน์ สำมนวล รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. บช.น. 76

2842 ดำบต ำรวจหญิง อัจฉรำวดี ปกปิงเมือง ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 ภ.5 ขำดสอบ

2843 สิบต ำรวจโทหญิง อัญชลี เกิดผล
ผู้บังคับหมู่ฝ่ำยทะเบียน
ประวัติอำชญำกร 6 ทว.

สพฐ.ตร. 49

2844 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อัญชลี ฉิมสันเทียะ รอง สว.ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 52

2845 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อัญชลี เหมะนิล รองสำรวัตร สพฐ.ตร. 30

2846 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อัญชลี ทองใบบล
รองสำรวัตรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
ต ำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

ภ.6 60

2847 ร้อยต ำรวจตรีหญิง อัญมณี นวนหนู รองสำรวัตร บ.ตร. 77

2848 จ่ำสิบต ำรวจหญิง อัญลักษณ์ เกตุสุธี ผบ.หมู่ ปค.ศฝร.ภ.7 ภ.7 51

2849 ร้อยต ำรวจโท อัฐพล รุ่งเรืองวงษ์ รอง สว.ฝกม.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 67

2850 จ่ำสิบต ำรวจหญิง อัณณ์ชญำ จันแดง ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก. ภ.5 47



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2851 สิบต ำรวจตรี อัตถศำสตร์ ชัยประสิทธ์ิ ผบ.หมู่ ภ.6 52

2852 ร้อยต ำรวจโทหญิง อันชรีย์ ธรรมรักษ์เจริญ รอง สว.ฝอ.พฐก. สพฐ.ตร. 55

2853 สิบต ำรวจโท อับดุลเลำะ บือรำเฮง ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองยะลำ ภ.9 ขำดสอบ

2854 ร้อยต ำรวจโทหญิง อัมพวัน ของเข้ำ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 ภ.6 57

2855 สิบต ำรวจโทหญิง อัมพิกำ เช้ือหมอ ผบ.หมู่ บช.น. ขำดสอบ

2856 สิบต ำรวจโท อัมรินทร์ หนูโงน ผบ.หมู่ บช.ตชด. ขำดสอบ

2857 สิบต ำรวจโท อัมรินทร์ โทอินทร์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.2 34

2858 สิบต ำรวจโท อัมรี ยะมะ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองยะลำ ภ.9 52

2859 จ่ำสิบต ำรวจหญิง อัลิปรียำ สุปินตำ
ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้ำเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

สตม. 52

2860 ดำบต ำรวจ อัศนัย กินรี
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.
นครนำยก.

ภ.2 42

2861 สิบต ำรวจตรี อัษฎำ ค ำพันธ์
ผู้บังคับหมู่ป้องกันและ
ปรำบปรำม

ภ.3 55

2862 ร้อยต ำรวจเอก อัสนี สำมำทุม รองสำรวัตรสอบสวน กลุ่มงำนสอบสวน 
ต ำรวจภูธรจังหวัดปรำจีนบุรี ภ.2 68

2863 สิบต ำรวจโท อำคม แก้วจันทร์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.สนม ภ.3 46

2864 สิบต ำรวจโท อำจเวท นวะมะรัตน์ ผบ.หมู่(ป)สน.บุคคโล บช.น. 50

2865 ร้อยต ำรวจเอก อำชัญณัฐ ไชยชโย รองสำรวัตร(สอบสวน) ภ.7 64



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2866 สิบต ำรวจตรี อำซิส หะยีนุ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ระแงะ ภ.9 30

2867 สิบต ำรวจตรี อำดัม มะมิง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เบตง ภ.9 63

2868 พันต ำรวจตรี อำดัม รอเหมมัน
สว.(สอบสวน)กลู่มงำน
สอบสวน ภ.จว.สตูล

ภ.9 36

2869 สิบต ำรวจโท อำดือนัน มะสำเม๊ำะ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองยะลำ ภ.9 ขำดสอบ

2870 สิบต ำรวจตรี อำติยะ ทองลับแก้ว ผบ.หมู่.ป ภ.5 62

2871 สิบต ำรวจโท อำทิตย์ อ ำพันธ์ทอง ผบ.หมู่(ป.) สน.ตล่ิงชัน บช.น. 37

2872 สิบต ำรวจโท อำทิตย์ เฉียบแหลม ผบ.หมู่ ป. สภ.รัตนำธิเบศร์ ภ.1 50

2873 สิบต ำรวจโท อำทิตย์ ทองใบ ผบ.หมู่ ตม.จว.มหำสำรคำม สตม. 40

2874 สิบต ำรวจตรี อำทิตย์ แสนปัญญำ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 41

2875 สิบต ำรวจโท อำทิตย์ ฐำนพำนิช ผบ.หมู่ บช.ตชด. 34

2876 สิบต ำรวจโท อำทิตย์ วงศ์ใหญ่ ผบ.หมู่ ป.สภ.บำงบัวทอง ภ.1 54

2877 สิบต ำรวจโท อำทิตย์ อิศเรนทร์
ผู้บังคับหมู่ ป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.8 50

2878 ร้อยต ำรวจเอก อำทิตย์ อำภำนันโท รอง สำรวัตร สพฐ.ตร. ขำดสอบ

2879 จ่ำสิบต ำรวจ อำทิตย์ ค ำใบ
ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติกำร กก.
ศูนย์รวมข่ำวฯ

บช.น. ขำดสอบ

2880 จ่ำสิบต ำรวจ อำทิตย์ กลีบแก้ว ผบ.หมู่(ป.) ภ.3 50



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2881 ร้อยต ำรวจเอก อำทิตย์ ฟังเย็น รอง สว.กก.1 บก.สกส. บช.ปส. ขำดสอบ

2882 พันต ำรวจโท อำทิตย์ พุ่มทอง รอง ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ก. บช.ก. 52

2883 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อำทิตยำ พันธ์ตำวงศ์ รองสำรวัตร บช.ตชด. 51

2884 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อำธิษฐ์ตรี กำนต์ตระกูล
รอง สว.กก.สส.ภ.จว.
สมุทรสำคร

ภ.7 63

2885 สิบต ำรวจตรี อำนนท์ พันธ์ขำว ผบ.หมู่(ป.)สน.บำงโพงพำง บช.น. 59

2886 สิบต ำรวจตรี อำนนท์ เย่ียมสันเทียะ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่ำใหม่ ภ.2 55

2887 สิบต ำรวจโท อำนนท์ สุทธินันท์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.พุทธมณฑล ภ.7 48

2888 ร้อยต ำรวจเอก อำนนท์ เพ็ชรพะเนำว์ รองสำรวัตร บช.ก. 64

2889 ดำบต ำรวจ อำนนท์ แก้วเพชร ผบ.หมู่ บช.ทท. 43

2890 พันต ำรวจโท อำนันท์ วิชเศรษฐสมิต รอง ผกก.3 บก.รฟ. บช.ก. ขำดสอบ

2891 สิบต ำรวจโท อำนุภำพ ดวงจินดำ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูเรือ จว.เลย ภ.4 57

2892 สิบต ำรวจตรี อำนุภำพ เบ็ญจ ขันธ์ ผบ.หมู่ ป. ภ.1 ขำดสอบ

2893 สิบต ำรวจเอกหญิง อำภัสรำ จ ำปีทอง ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ก ำแพงเพชร ภ.6 ขำดสอบ

2894 จ่ำสิบต ำรวจหญิง อำรญำ จ ำปำเรือง ผบ.หมู่ ฝอ.ทพ. สกพ. 44

2895 จ่ำสิบต ำรวจ อำรปัน ยำกะจิ ผบ.หมู่ กก.6 บก.ปคม. บช.ก. 49



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2896 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อำรยำ เกิดสำสน์
รอง สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.
อก.บช.ปส.

บช.ปส. 60

2897 ร้อยต ำรวจโทหญิง อำรยำ ฤทธิรงค์
รอง สว. ฝ่ำยโภชนำกำร บก.
อก.รร.นรต.

รร.นรต. 64

2898 สิบต ำรวจโท อำร์ร๊ิฟ เหมรำ ผบ.หมู่ (ป.) กก.ปพ.ภ.9 ภ.9 ขำดสอบ

2899 สิบต ำรวจตรี อำรอฟัต สำและเร๊ะ ผบ.หมู่.(ป.)สภ.เมืองนรำธิวำส ภ.9 ขำดสอบ

2900 สิบต ำรวจโท อำรัติ ช้ำงสำร ผบ.หมู่(ป)สน.บำงชัน บช.น. 45

2901 จ่ำสิบต ำรวจหญิง อำริตำ ดวงแก้ว
ผบ.หมู่ ฝ่ำยกฎหมำยและ
วินัย บก.อก.บช.ส.

บช.ส. 53

2902 สิบต ำรวจโท อำริส หะยีนุ ผบ.หมู่.(ป.) สภ.กรงปินัง ภ.9 ขำดสอบ

2903 สิบต ำรวจตรี อำรีบัญ แอหลัง ผู้บังคับหมู่งำนป้องกันปรำบปรำม สภ.
เมืองสมุทรสงครำม ภ.7 ขำดสอบ

2904 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อำรียำ นำคหอม
รอง สว.ฝ่ำยกฎหมำยและ
วินัย บก.อก.

บช.ปส. ขำดสอบ

2905 ร้อยต ำรวจโทหญิง อำรีลักษณ์ งันเกำะ รอง สว.ฝอ.บก.น.8 บช.น. 50

2906 สิบต ำรวจโทหญิง อำรีวรรณ วงษ์สุนทร ผบ.หมู่ ฝอ.พฐก. สพฐ.ตร. ขำดสอบ

2907 จ่ำสิบต ำรวจ อำรีส อภิชำติ
ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.3 บก.
ทท.3

บช.ทท. ขำดสอบ

2908 สิบต ำรวจโท อ ำนำจ มำลีหอม ผบ.หมู่(ป.) ภ.9 ขำดสอบ

2909 พันต ำรวจโท อ ำนำจ ชูกล่ิน สว.ส.รน.5 กก.5 บก.รน. บช.ก. 64

2910 ร้อยต ำรวจเอก อ ำนำจ เผ่นจันทึก รอง สว..ธร.สภ.หินดำด ภ.3 ขำดสอบ



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2911 ร้อยต ำรวจเอก อ ำนำจ วรศำสตร์ รอง สว.กก.สุนัขต ำรวจ บช.น. 48

2912 ร้อยต ำรวจเอก อ ำนำจ ศรีทองรุ่งทิพย์ รองสำรวัตร บช.ก. ขำดสอบ

2913 สิบต ำรวจโท อ ำพล หลงเศษ ผบ.หมู่.(หมู่)สภ.ศรีสำคร ภ.9 ขำดสอบ

2914 พันต ำรวจโทหญิง อ ำพัน ธนำอัศวพันธ์ รอง ผกก. สกพ. 59

2915 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อิงอร เพียรเสมอ รองสำรวัตร ภ.3 47

2916 สิบต ำรวจโท อิทธิกร ธีรศรัณยำนนท์ ผบ.หมู่.ป.สภ.เมืองนครนำยก ภ.2 55

2917 สิบต ำรวจโท อิทธิชัย ป๊กค ำ
ผบ.หมู่ ป.สภ.ไชยปรำกำร 
จว.เชียงใหม่

ภ.5 44

2918 สิบต ำรวจตรี อิทธิเดช มหำวงค์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิ

ภ.1 40

2919 สิบต ำรวจโท อิทธิพล สิงห์จันทึก ผู้บังคับหมู่ ภ.3 71

2920 สิบต ำรวจโท อิทธิพล มีมำก ผบ.หมู่(ป.)สภ.คันไร่ ภ.3 59

2921 สิบต ำรวจโท อิทธิพล มำกพูล ผบ.หมู่(ป.)สน.บำงขุนเทียน บช.น. 37

2922 สิบต ำรวจตรี อิทธิพล พรพิกุล
ผบ. หมู่ (ป.) สภ.เมือง
เชียงรำย

ภ.5 76

2923 ดำบต ำรวจ อิทธิพล อ่อนตำ
ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.
ทท.1

บช.ทท. 50

2924 ดำบต ำรวจ อิทธิพล ซ่ือแท้ ผบ.หมู๋ ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. บช.ก. ขำดสอบ

2925 สิบต ำรวจโท อิทธิพัทธ์ พรสุขพิพัฒน์ ผู้บังคับหมู่ บช.น. 48



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2926 สิบต ำรวจโท อิทธิพันธ์ุ เควันดี
ผู้บังคับหมู่ป้องกัน
ปรำบปรำม สภ.เสม็ด

ภ.2 64

2927 สิบต ำรวจตรี อินทรเดช หงันเป่ียม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตนำธิเบศร์ ภ.1 54

2928 สิบต ำรวจตรี อินทรัตน์ หงันเป่ียม ผบ.หมู่(สส.)สน.พระโขนง บช.น. 49

2929 สิบต ำรวจโท อินธร เส
ผบ.หมู่(ป.) สภ.พระสมุทร
เจดีย์

ภ.1 ขำดสอบ

2930 สิบต ำรวจโทหญิง อิมสุธินันท์ พงศสุรทร ผบ.หมู่ ฝอ.กต.5 จต. จต. 51

2931 ร้อยต ำรวจโทหญิง อิศรำภรณ์ บัวแจ่มรัตนวงศ์ รอง สว ฝตส.1 ตส.2 สตส. 40

2932 สิบต ำรวจตรี อิศศรำ ยะศะนพ ผบ.จร.สน.พลับพลำไชย2 บช.น. 31

2933 ร้อยต ำรวจโทหญิง อิสรำภรณ์ ผิวผ่อง รอง สว.ธร.สน.พหลโยธิน บช.น. 59

2934 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อิสรีย์ วรำสิรินนท์ รอง สว.กง/บช ภ.5 ขำดสอบ

2935 จ่ำสิบต ำรวจหญิง อิสสริยภัทร์ หงกะเชิญ ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. บ.ตร. 56

2936 สิบต ำรวจโท อีดือเร๊ะ บำซำ
ผบ.หมู่(สส.)สภ.ตันหยง ภ.
จว.นรำธิวำส

ภ.9 ขำดสอบ

2937 สิบต ำรวจโท อุกกฤษฎ์ พิบูลย์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองภูเก็ต ภ.8 30

2938 สิบต ำรวจโท อุกฤษณ์ ร่มร่ืน ผบ.หมู่(ป.) บช.น. ขำดสอบ

2939 ร้อยต ำรวจเอก อุดม กนกนภำกุล  ีรองสำรวัตรจรำจร บช.น. 42

2940 ดำบต ำรวจ อุดม ประเสริฐผล
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.
ฉะเชิงเทรำ

ภ.2 23



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2941 จ่ำสิบต ำรวจ อุดมพร รัตนะ ผบ.หมู่ (ป) ภ.9 26

2942 สิบต ำรวจโท อุดมศักด์ิ เหลำศรี ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก บช.ทท. 40

2943 สิบต ำรวจตรี อุดมศักด์ิ ชูสังข์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลำ ภ.9 51

2944 สิบต ำรวจตรี อุทัย สำยสุวรรณ์ ผบ.หมู่ ฝอ.สตส. สตส. 54

2945 ร้อยต ำรวจเอก อุทัย โคตรมณี รองสวป.สภ.ภูเรือ ภ.4 ขำดสอบ

2946 ดำบต ำรวจ อุทิตย์ กำละมุล ผบ.หมู่(ป.)สภ.คลองแงะ ภ.9 42

2947 จ่ำสิบต ำรวจ อุทิศ ล ำปำ
ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.1 บก.
ทท.1

บช.ทท. 52

2948 สิบต ำรวจโทหญิง อุทุมพร กันทะปัน
ผบ.หมู่ฝ่ำยนิติกำร บก.อก.
สกบ.

สกบ. 57

2949 ร้อยต ำรวจเอก อุธร ช่ืนจิตร
รอง สว.ฝ่ำยกฎหมำยและ
วินัย บก.อก.

บช.ส. 53

2950 ร้อยต ำรวจตรีหญิง อุบลลักษณ์ ศรีสุข รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ภ.5 41

2951 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อุมำภรณ์ มำกอินทร์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี ภ.8 48

2952 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อุรชำ ภูประไพ อำจำรย์ (สบ๑) ศฝร.บช.น. บช.น. 60

2953 จ่ำสิบต ำรวจ อุสมัน ดูดิง
ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.3 บก.
ทท.3

บช.ทท. ขำดสอบ

2954 สิบต ำรวจโท เอก อังเรขพำณิชย์
ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นรำธิ
วำส

ภ.9 59

2955 จ่ำสิบต ำรวจ เอก อภิญ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ระยอง ภ.2 40



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2956 สิบต ำรวจโท เอกฉัตร บูรณะ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บำงคนที ภ.7 ขำดสอบ

2957 สิบต ำรวจตรี เอกชัย น้อยสำ
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.คฝ.
1 บก.อคฝ.

บช.น. 51

2958 สิบต ำรวจโท เอกชัย เปรมประชำ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตำนี ภ.9 ขำดสอบ

2959 ร้อยต ำรวจโท เอกชัย คงน่วม
รองสำรวัตรป้องกัน
ปรำบปรำม

ภ.1 61

2960 สิบต ำรวจโท เอกชัย พูลจุ้ย ผบ.หมู่ ป. สภ.ศรีสำคร ภ.9 ขำดสอบ

2961 ดำบต ำรวจ เอกชัย มณีนิล ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปคบ. บช.ก. 52

2962 ดำบต ำรวจ เอกชัย สุวรรณปัญญำ
ผบ.หมู่(ป) สภ.สตึก จว.
บุรีรัมย์

ภ.3 55

2963 จ่ำสิบต ำรวจ เอกชัย พ่ึงศรีใส
ผบ.หมู่ ส.รฟ.หัวหิน กก.3 
บก.รฟ

บช.ก. 39

2964 สิบต ำรวจตรี เอกพงษ์ ภูณรงค์ ผบ.หมู่(ป) บช.น. 44

2965 สิบต ำรวจโท เอกพล ไพรบุญเจริญ ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 บช.ตชด. ขำดสอบ

2966 สิบต ำรวจโท เอกภพ จันคำมิ ผบ.หมู่ กก.ตชด.23 บช.ตชด. 41

2967 สิบต ำรวจตรี เอกรัตน์ ศรีพัก
ผบ.หมู่.(ป.) สภ.แสวงหำ 
จว.อ่ำงทอง

ภ.1 ขำดสอบ

2968 สิบต ำรวจตรี เอกรัตน์ ปงกำ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่ำเรือ บช.น. 54

2969 ร้อยต ำรวจเอก เอกรัตน์ ขวัญฤกษ์
รอง สว.(สอบสวน) กก.๓ 
บก.ป.

บช.ก. 53

2970 ร้อยต ำรวจโท เอกรำช สมใจ รอง สว สอบสวน สภ.จะกว๊ะ ภ.9 51



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2971 สิบต ำรวจโท เอกรินทร์ สุวรรณนิมิตร ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุไหงปำดี ภ.9 52

2972 ร้อยต ำรวจเอก เอกลักษณ์ สกุลวงษ์ รอง สว.ฝอ.บก.ส.4 บช.ส. 60

2973 สิบต ำรวจโท เอกลักษณ์ วงค์สำ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ทท.2 บช.ทท. ขำดสอบ

2974 สิบต ำรวจโท เอกวิทย์ อะกะเรือน
ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.3 บก.
ทท.3

บช.ทท. 34

2975 สิบต ำรวจตรี เอกสิทธ์ิ สุธรรมวิจิตร ผบ.หมู่(ป.) ภ.3 39

2976 จ่ำสิบต ำรวจ เอกสิทธ์ิ สิมมำ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำย ภ.5 28

2977 สิบต ำรวจโท เอนก สุขล้อม ผบ.หมู่ (ป) สภ.พระประแดง ภ.1 40

2978 ดำบต ำรวจหญิง เอ้ือสิริ ปำเทพ ผบ.หมู่ บช.ตชด. 59

2979 สิบต ำรวจโท โอวำท ค ำสุวรรณ์ ผบ.หมู่ บช.ก. ขำดสอบ

2980 สิบต ำรวจตรี ฮัซซำน แตบำตู
ผบ.หมู่.(ป) สภ.รือเสำะ จว.
นรำธิวำส

ภ.9 48

2981 สิบต ำรวจเอก ฮำฟิส บิลลำโละ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ย่ีงอ ภ.9 53

2982 สิบต ำรวจโท ฮำหรน มัจฉำ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองนรำธิวำส ภ.9 ขำดสอบ

2983 สิบต ำรวจตรี ฮิลมีย์ อนุศำสนบุตร
ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุไหงโก-ลก 
จว.นรำธิวำส

ภ.9 52

2984 ร้อยต ำรวจตรีหญิง ฮุดำ บิลสุลต่ำน รอง สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บช.ส. 59

2985 พันต ำรวจตรี เสกสรรค์ องอำจ 52



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ข
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) คร้ังท่ี 5/2561
(เรียงตำมตัวอักษร)

2986 ดำบต ำรวจ สุนทร นันแก้ว 26

2987 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สำวิตรี ยืนยง 59

2988 จ่ำสิบต ำรวจ คงกระพัน โสตถิกพันธ์ุ 43

2989 ดำบต ำรวจ เมติภัทร ศรีบัวบำล 33

2990 สิบต ำรวจโท สัมพันธ์ เจียมใจเจริญ 57

2991 ดำบต ำรวจ คมกฤต สิงโต 44

 รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันภำษำ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดสอบ

ตรวจแล้วถูกต้อง

(รองศำสตรำจำรย์ ดร. ระพิณ ทรัพย์เอนก)


