
ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

1 ร้อยต ำรวจโทหญิง กนกวรรณ มงคลสรรพ์
รองสว. ฝ่ำยธุรกำรและก ำลังพล 
บก.อก.บช.ส.

บช.ส. 61

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

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

4 สิบต ำรวจตรี กมลพันธ์ุ ธัญญำวุฒิ ผบ.หมู่กองร้อยท่ี2 กก.อำรักขำ1 บช.น. 64

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

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

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

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

9 จ่ำสิบต ำรวจหญิง กรองกำญจน์ พุณรัตน์ ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 67

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

11 สิบต ำรวจโท กฤตภำส ชงดี ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร ภ.1 62

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

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

13 สิบต ำรวจโท กฤติน อักคังนำรำช ผบ.หมู่(ป)สภ.โนนสะอำด จ.อุดรธำนี ภ.4 66

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

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

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

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

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

บช.น. 61

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

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

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

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

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

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



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

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

26 สิบต ำรวจเอก กิตติศักด์ิ อนุสรณ์บดี
ผู้บังคับหมู่ ฝ่ำยกำรฌำปนกิจ
สงเครำะห์

สกพ. 60

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

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

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

30 สิบต ำรวจโท กู้เกียรติ สังข์นำค ผู้บังคับหมู่ กก.สส.ภ.จว.พิจิตร ภ.6 69

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

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

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

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

35 ร้อยต ำรวจเอก ไกรพล ดีแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สน.อุดมสุข บช.น. 72

36 พันต ำรวจโท ไกรลำศ ใจสำมำรถ สำรวัตร บช.ก. 63



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

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

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

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

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

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

42 พันต ำรวจโท คมสัน ทัพเสน รอง ผกก.กลุ่มงำนพิจำรณำ ๒ อธ. สง.ก.ตร 62

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

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

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

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

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

48 พันต ำรวจตรี จักรพงษ์ เพชรรัตน์ สวป ภ.8 61



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

49 จ่ำสิบต ำรวจ จักรพันธ์ หอมชิต ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นครนำยก ภ.2 64

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

บช.ทท. 60

51 สิบต ำรวจโท จักรำนนท์ อุทัยแก้ว ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. บช.ตชด. 61

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

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

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

55 สิบต ำรวจโทหญิง จันทร์จิรำ หุมอำจ
ผบ.หมู่กลุ่มงำนแผนทำงกำรบริหำร 
ยศ.

สยศ.ตร 62

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

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

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

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

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



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

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

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

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

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

สยศ.ตร 63

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

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

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

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

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

82 ร้อยต ำรวจเอก ชัชชัย ดวงกุลสำ
รอง สว.(นิติกร) กลุ่มงำนสอบสวน 
ภ.จว.พะเยำ

ภ.5 65

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

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



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

85 พันต ำรวจตรี ชัยวัฒน์ เกตุเอม สำรวัตร บช.ปส. 67

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

บช.ทท. 70

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

88 ร้อยต ำรวจเอก ชำรีฟ มะมิง
รอง สว.ฝ่ำยตรวจสอบพฤติกำรณ์
บุคคล บก.อก.บช.ส.

บช.ส. 60

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

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

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

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

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

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

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

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



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

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

98 สิบต ำรวจโทหญิง ณปภัช ศรีสุภำ ผบ.หมู่ สกพ. 72

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

บช.น. 64

100 พันต ำรวจโท ณรงค์ชัย เอกฉันท์ สำรวัตรสืบสวน สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ บช.น. 81

101 ร้อยต ำรวจโท ณรงค์รัชช์ นิมิตณรงค์ชัย รองสำรวัตรป้องกันปรำบปรำม ภ.5 61

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

103 ร้อยต ำรวจโทหญิง ณัจยำ เล้ำสุขศรี
รองสำรวัตรฝ่ำยอ ำนวยกำร ศูนย์
เทคโนโลยีสำรสนเทศกลำง

สทส. 62

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

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

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

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

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



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

109 สิบต ำรวจตรีหญิง ณัฐณิชำ ชรินทร์
ผู้บังคับหมู่ฝ่ำยทะเบียนประวัติ
อำชญำกร ๖ ทว.

สพฐ.ตร. 60

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

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

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

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

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

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

116 สิบต ำรวจโทหญิง ณัฐพร ชัยสิทธิดำ
ผบ.หมู่ ฝ่ำยธุรกำรและก ำลังพล บก.
อก.สกบ.

สกบ. 69

117 สิบต ำรวจโท ณัฐพล จันดำพิทักษ์ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.5 68

118 สิบต ำรวจโท ณัฐพล หอวรรธกุล ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 67

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

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



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

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

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

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

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

125 พันต ำรวจตรีหญิง ณิชำภำ รวยอำรี สำรวัตร ภ.3 73

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

127 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ดวงใจ รัตนะพันธ์
รองสำรวัตรฝ่ำยทะเบียนประวัติ
อำชญำกร ๒

สพฐ.ตร. 61

128 ร้อยต ำรวจเอก ดำรำศักด์ิ สีอินทร์ รอง สวป.สภ.เทิง ภ.จว.เชียงรำย ภ.5 67

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

130 สิบต ำรวจโท เดชำกร เช้ือหมอ ผบ.หมู่(ป) สภ.แม่สรวย จ.เชียงรำย ภ.5 60

131 สิบต ำรวจโทหญิง เดือน ยุคจร ผบ.หมู่ สกพ. 68

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



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

133 สิบต ำรวจตรี ตะวัน สหำยแก่น ผบ.หมู่(ป.) สภ.แวง จว.สกลนคร ภ.4 61

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

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

136 ร้อยต ำรวจเอก ทรงพล บุญชัย
รอง สว.กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.
นครศรีธรรมรำช

ภ.8 65

137 ร้อยต ำรวจโท ทวีศิลป์ สมภำ รอง สว.ส.ทท.6 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. 67

138 พันต ำรวจโท ทัศน์พงษ์ คงทัพ รอง ผกก.ป.สภ.แก่งคอย ภ.1 62

139 สิบต ำรวจเอกหญิง ทัศนีย์ รัตนกุล ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปอศ. บช.ก. 63

140 สิบต ำรวจโทหญิง ทัศนีย์ สุขศรี
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.คฝ.2 
บก.อคฝ.

บช.น. 60

141 สิบต ำรวจโทหญิง ทิพย์พิมล ดวงจันทร์ ผบ.หมู่ ฝ่ำยสำรบรรณ 2 สลก.ตร. 66

142 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ทิพย์มณี ทองเกิด รอง สว. สตม. 61

143 พันต ำรวจโท ธงชัย คงวิมล สำรสัตรป้องกันปรำบปรำม ภ.9 61

144 พันต ำรวจโท ธนกร พัฒนนันแก้ว รอง ผกก.คธม. บช.ทท. 63



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

145 สิบต ำรวจตรี ธนกฤต ชินรัตน์ ผู้บังคับหมู่จรำจร สน.บำงกอกใหญ่ บช.น. 72

146 พันต ำรวจโท ธนกฤต รวยอำรี สำรวัตร บช.น. 68

147 ร้อยต ำรวจโท ธนบดี ดวงจิตต์ รอง สว.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ บช.น. 65

148 สิบต ำรวจตรี ธนพล ธงสถำพรวัฒนำ ผบ.หมู่(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.ล ำปำง ภ.5 70

149 สิบต ำรวจโท ธนภัทร วรพฤกษ์กิจ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.8 บช.น. 64

150 สิบต ำรวจตรี ธนรัฐ จันทะลุน ผู้บังคับหมู่งำนป้องกันปรำบปรำม ภ.2 66

151 ดำบต ำรวจ ธนัง วรรณศิริ ผบ.หมู่ ป.สภ.ภูพิงค์ฯ ภ.5 61

152 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ธนัชพร สำรจันทร์ ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.ภ.4 ภ.4 61

153 สิบต ำรวจตรี ธนำคำร ศรีคัทธะนำม ผบ.หมู่ สืบสวน ภ.2 77

154 ดำบต ำรวจ ธนำยุทธ พันธชิต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แหลมงอบ ภ.2 60

155 สิบต ำรวจโท ธนำวุฒิ ท้ำวนู ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้ำนบึง ภ.2 69

156 สิบต ำรวจเอก ธนำเศรษฐ์ นิธิประภำวัฒน์ ผบ.หมู่ กลุ่มงำนสำรสนเทศฯ ศทก. สทส. 62



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

157 สิบต ำรวจโท ธรณินทร์ วรรณทวี ผบ.หมู่(ป.) สภ.คลองไผ่ ภ.3 78

158 สิบต ำรวจโทหญิง ธัญญำวรรณ วงตันกำศ ผบ.หมู่ฝ่ำยกำรเงิน 2 กง. สงป. 62

159 สิบต ำรวจโทหญิง ธันสุตำ วงศ์บุญญำกรณ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สสท. สทส. 73

160 สิบต ำรวจโท ธิเบศ มัติโก ผบ.หมู่ ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 60

161 สิบต ำรวจโท ธีรเชษฐ์ แก้วมำลำ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ ภ.2 62

162 พันต ำรวจตรี ธีรพงศ์ ใจอำรีรอบ นำยเวร(สบ 2)นำยแพทย์ใหญ่(สบ 8) รพ.ตร. 65

163 พันต ำรวจโท ธีรภัทร คุปตำนนท์ สวป.สน.โคกครำม บช.น. 75

164 สิบต ำรวจโท ธีรวุฒิ กองตองกำย ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลำน้อย ภ.5 70

165 สิบต ำรวจโท ธีรศักด์ิ เพชรประดับ ผบ.หมู่ ส.รน.4 กก.5 บก.รน. บช.ก. 60

166 สิบต ำรวจโท ธีรศักด์ิ  เพีย ภูเขียว 
ผบ.หมู่งำนอำรักขำท่ี1  กก.กำร
อำรักขำ 2

บช.น. 63

167 สิบต ำรวจโท ธีระศักด์ิ รังทะษี ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก. บช.ศ. 70

168 พันต ำรวจตรี ธีรุตม์ ใจเหล็ก สว.สส.สภ.น้ ำพอง จว.ขอนแก่น ภ.4 61



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

169 สิบต ำรวจโท นครินทร์ ประสิทธ์ิอยู่ศีล ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงำนช่ำงอำกำศยำน บ.ตร. 60

170 สิบต ำรวจโทหญิง นงนุช วงศ์กัลยำ ผู้บังคับหมู่ฝ่ำยกำรเงิน 3 กง. สงป. 60

171 สิบต ำรวจตรี นธำนนท์ มำพล ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองปัตตำนี ภ.9 61

172 พันต ำรวจตรี นนท์สมรรถ โบว์สุวรรณ สว.อก.สภ.สัตหีบ ภ.2 62

173 สิบต ำรวจตรี นพดล บุตรรำช
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูง
ชน 1

บช.น. 67

174 ร้อยต ำรวจเอก นพดล ชัยมงคล
รอง สว.กลุ่มงำนบริหำรจัดกำร
ระบบฐำนข้อมูล

สทส. 64

175 ร้อยต ำรวจเอก นพพร เศรษฐีสมบัติ
รองสำรวัตรกองก ำกับกำร4 กองบังคับ
กำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิด
เก่ียวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค

บช.ก. 60

176 สิบต ำรวจตรีหญิง นภัสร์นันท์ จันทร์พเนำว์
ผู้บังคับหมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.ควบคุม
ฝูงชน 1 บก.อคฝ.

บช.น. 61

177 สิบต ำรวจตรี นรำธิป พลละคร ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม บช.น. 69

178 พันต ำรวจตรี นริศ สิริวันต์ สว. บช.น. 63

179 พันต ำรวจโท นริส รวมภักดี สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3 ภ.3 61

180 ร้อยต ำรวจเอกหญิง นฤมล ทองสีดำ รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.4 ภ.4 61



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

181 สิบต ำรวจโทหญิง นวลพรรณ กิตติกวินพงศ์ ผบ.หมู่ ธุรกำร ศสก.รพ.ตร. รพ.ตร. 60

182 สิบต ำรวจโท นัฐกร มะโนหำญ ผบ.หมู่ กวช.1 สบส. กมค. 66

183 สิบต ำรวจเอก นัฐกำนต์ ชนะพำล ผบ.หมู่ ส.รน.2 กก.5 บก.รน. บช.ก. 60

184 สิบต ำรวจโทหญิง นำตยำ ปรีกมล ผบ.หมู่ ฝทว. 5 ทว. สพฐ.ตร. 63

185 สิบต ำรวจโทหญิง นำถนภำ สุริยำมำตร ผบ.หมู่กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท บช.ทท. 63

186 ร้อยต ำรวจโทหญิง นำรี มิตรมำก
รอง สว.ฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง บก.
อก.บช.ส.

บช.ส. 62

187 สิบต ำรวจตรี นิคม เพ็ชรอ่อน ผบ.หมู่(ป.)สภ.พรหมพิรำม ภ.6 67

188 ดำบต ำรวจหญิง นิตยำ บุ้งทอง ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บช.ทท. 63

189 สิบต ำรวจโทหญิง นิติพร ทองงำม ผบ.หมู่ กมค. 66

190 สิบต ำรวจตรี นิติพัฒน์ มีดี
ผบ.หมู่(ป) สภ.หนองขำว จ.
กำญจนบุรี

ภ.7 60

191 สิบต ำรวจตรี นิธิพร เครือปัญญำ ผบ.หมู่(นปพ.) ภ.5 69

192 สิบต ำรวจโทหญิง นิลรัตน์ ชัยตรี ผบ.หมู่ งป.บก.อก.รพ.ตร. รพ.ตร. 63



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

193 สิบต ำรวจโทหญิง นิศำชล พงษ์พำนิช ผบ.หมู่ ฝส.1 สลก.ตร. สลก.ตร. 69

194 สิบต ำรวจเอกหญิง นิศำรัตน์ เมืองแก้ว ผบ.หมู่ ฝอ.กม. กมค. 65

195 สิบต ำรวจเอกหญิง นุชสรำ บัวมำศ ผบ.หมู่ กอส.ศพฐ.8 สพฐ.ตร. 62

196 สิบต ำรวจโท บรรหำร จรรยำสุทธิวงศ์ ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.1 บช.ทท. 73

197 ร้อยต ำรวจตรีหญิง บุญญ์ญฺสำ บุณยเกตุ รอง สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บช.ส. 70

198 ร้อยต ำรวจเอกหญิง บุษสยำ โกรดประโคน รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 ภ.3 65

199 ร้อยต ำรวจเอก ปฐมกิจ นิธิวงษ์ รองสำรวัตร ภ.6 63

200 พันต ำรวจตรี ปฐมพงศ์ มีอยู่ สว.กก.1 บก.ปคม. บช.ก. 60

201 สิบต ำรวจตรี ปณิธิ หอประเดิมอนุสรณ์ ผบ.หมู่ ป. สภ.เมืองนรำธิวำส ภ.9 62

202 สิบต ำรวจโท ประภำกร จันทร์ประเสริฐ ผบ. หมู่ ฝอ.6 บช.ทท. 63

203 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ประภำศรี งวดสูงเนิน รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 63

204 ร้อยต ำรวจเอก ประมณฑ์ ผอบเพ็ชร รองสำรวัตร ภ.7 62



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

205 ดำบต ำรวจ ประสิทธ์ิ หมวดจันทร์ ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๓ บก.ทท.๓ บช.ทท. 60

206 สิบต ำรวจโท ปรำชญำนนท์ หนูพรหม ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.5 61

207 สิบต ำรวจโท ปริญ ยำสมุทร์ ผบ.หมู่ ฝสส.1 สส. สทส. 64

208 พันต ำรวจตรี ปริญญำ ศรีบุญสม สว.ฝ่ำยสนธิสัญญำและกฎหมำย ตท. 78

209 สิบต ำรวจโทหญิง ปวีณ์กร จันทนเทศ ผบ.หมู่ ฝ่ำยมำตรฐำนฯ 2 สศป. บช.ศ. 79

210 ร้อยต ำรวจโทหญิง ปำจรีย์ เก่งพฤทธ์ิ โภชนำกร สบ 1 รพ.ตร. 62

211 พันต ำรวจโท ปิติณัช ประชุมสุข รอง ผกก.5 บก.ปอศ. บช.ก. 64

212 สิบต ำรวจโทหญิง ปิยวรรณ คิดกำร ผบ.หมู่ ฝยศ.งป. สงป. 63

213 สิบต ำรวจโทหญิง ปิยะนุช ขันแก้ว
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี ๔ กก.ควบคุมฝูง
ชน ๒ บก.อคฝ.

บช.น. 60

214 ร้อยต ำรวจโท ปุณยธิษณ์ แก้วประเสริฐ รองสวป.สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตำนี ภ.9 70

215 สิบต ำรวจโทหญิง เปรมกมล หงอกภิลัย ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. 66

216 สิบต ำรวจโท พงศธร รัตนภักดี ผบ.หมู่.(ป.) สภ.เกำะช้ำง ภ.2 60



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

217 สิบต ำรวจโท พงษ์พัฒน์ ใจย้ิม
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนตรวจลำยน้ิวมือแฝง
 กองพิสูจน์หลักฐำนกลำง

สพฐ.ตร. 60

218 สิบต ำรวจตรีหญิง พจณำพร ศรีคมศักด์ิ ผบ.หมู่ฝำยยุทธศำสตร์ บช.ส. 60

219 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พนิดำ หงส์อัครพันธ์ุ รอง สว. บช.ส. 69

220 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พนิดำ จ ำนงจิตต์ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 60

221 สิบต ำรวจโท พรเทพ ชำยสุทธ์ิ
ผบ.หมู่กลุ่มงำนตรวจสถำนท่ีเกิดเหตุ
 กองพิสูจน์หลักฐำนกลำง

สพฐ.ตร. 67

222 สิบต ำรวจเอกหญิง พรพิรุณ โอ่งอินทร์ ผบ.หมู่ กอป.ศพฐ.4 สพฐ.ตร. 68

223 สิบต ำรวจโท พรรฑกร อรินต๊ิบ ผบ.หมู่ฝ่ำยจักำรฝึกอบรม บช.ส. 66

224 สิบต ำรวจโท พฤทธ์ิ จันทร์ใบเล็ก ผบ.หมู่ ฝสสน.4บก.สสน.บช.ตชด. บช.ตชด. 62

225 ร้อยต ำรวจโท พลวัฒน์ วิสมกำ รองสำรวัตร(สอบสวน) บช.น. 63

226 สิบต ำรวจโทหญิง พลอยพรม พันธ์ุเวียง ผบ.หมู่ สพฐ.ตร. 63

227 ร้อยต ำรวจโทหญิง พัชรำ ต๊ะตำ
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูพิงครำช
นิเวศน์ ภ.จว.ชม.

ภ.5 79

228 จ่ำสิบต ำรวจหญิง พัชรำ พิณสำย ผบ.หมู่ บช.ตชด. 61



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

229 ร้อยต ำรวจเอก พัฒนำ เสำวกุล รอง สว.ส.ทท.5 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. 64

230 สิบต ำรวจโท พำน จิรธนำตกูล ผบ.หมู่ สยศ.ตร. สยศ.ตร 68

231 สิบต ำรวจโทหญิง พำฝัน จ ำปำงำม ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอ บช.ตชด. 72

232 พันต ำรวจตรี พิชญ์พิสุทธ์ิ คุ้มภัย สวป.สภ.เมืองมุกดำหำร ภ.4 70

233 จ่ำสิบต ำรวจหญิง พิชยำภรณ์ แสงมี ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ตรำด ภ.2 61

234 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พิชำมญช์ุ วงษ์จิตร รอง สว.ธร.สภ.ปะทิว ภ.8 68

235 พันต ำรวจโทหญิง พิมพ์ศร ศิลป์ศุภำโสภณ รองผู้ก ำกับกำร ภ.2 71

236 ร้อยต ำรวจเอกหญิง พิมลดำ ค ำส ำลี รอง สว.ฝอ.บก.ทท.1 บช.ทท. 73

237 สิบต ำรวจโท พีระณัฐ รุ่งอนุสรณ์ ผบ.หมู่ ตม.จังหวัดภูเก็ต สตม. 64

238 สิบต ำรวจโท พีระพงษ์ พูลพิพัฒน์ ผบ.หมู่ กก.6 บก.ส.1 บช.ส. 76

239 สิบต ำรวจโท พีระพงษ์ ค ำหุล ผบ.หมู่(ป)สน.รำษฎร์บูรณะ บช.น. 63

240 พันต ำรวจตรี พุฒิพัฒน์ ทองแท้ สว.ฝอ.4 บก.อก. สทส. 63



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

241 สิบต ำรวจเอกหญิง เพ็ญประภำ วงบุรี ผบ.หมู่ ส.ทท.6 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. 63

242 ร้อยต ำรวจเอกหญิง แพรวนภำ แซ่เตีย รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 3 (นิติกร) บช.ตชด. 69

243 สิบต ำรวจโท ภัทรพล ไมล์โพธ์ิ ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.สตม. สตม. 60

244 พันต ำรวจโท ภัทรำดร ภิรมย์ภู่ สวป.สภ.สำมควำยเผือก ภ.7 64

245 พันต ำรวจโทหญิง ภัทรำนิษฐ์ พิทักษ์สกุลกิตยำ สำรวัตร บช.ตชด. 64

246 พันต ำรวจเอก ภำคภูมิ ศรีลำภะมำศ ผู้ก ำกับกำร บช.ก. 64

247 สิบต ำรวจโท ภำณุพงษ์ จันทนะภัค ผบ.หมู่ (ป.) ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 68

248 สิบต ำรวจโท ภำณุรักษ์ โชว์สูงเนิน ผบ.หมู่ กก.1 บก.รน. บช.ก. 60

249 สิบต ำรวจตรี ภำนุพงศ์ ใจเย็น ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 ภ.8 68

250 สิบต ำรวจโท ภำนุวัฒน์ แตงทอง ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. บ.ตร. 74

251 ร้อยต ำรวจโท ภำนุวัฒน์ โสดำนิล รอ สว. (สอบสวนป สภ.สุไหงปำดี ภ.9 64

252 สิบต ำรวจโท ภำนุวัฒน์ สืบสำย ผบ.หมู่ งำนสำยตรวจ/อำรักขำ บช.น. 63



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

253 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ภำวดี หวำนทอง รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ. บช.ก. 62

254 สิบต ำรวจโท ภูดิส ภัทธรคุณำนนท์ ผบ หมู่.ป.สภ.เขำบำงแกรก ภ.6 60

255 ดำบต ำรวจ ภูวดล พักเรือง ผบ.หมู่ ฝสสน.2บก.สสน.บช.ตชด. บช.ตชด. 61

256 จ่ำสิบต ำรวจ มงคล พันธ์ขำว ผบ.หมู่(ป.)สน.ทองหล่อ บช.น. 68

257 สิบต ำรวจตรีหญิง มณฑิรำ เหมืองใจมำ
ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี4 กก.ควบคุมฝูง
ชน1 บก.อคฝ

บช.น. 63

258 สิบต ำรวจเอกหญิง มนัสนันท์ ม่วงไหมทอง ผบ.หมู่ ฝอ.3 บช.ทท. 69

259 สิบต ำรวจโท มโนมน ค ำหม่ืน ผบ.หมู่ ป สภ.แม่ริม ภ.5 62

260 ร้อยต ำรวจเอก มะซำนูซี อำบูวะ รอง สวป.สภ.เมืองยะลำ ภ.9 60

261 สิบต ำรวจเอกหญิง มัลลิกำ ชิณณะวิโรจน์ไพศำล ผบ. หมู่ ฝ่ำยดนตรี สก. สกพ. 64

262 สิบต ำรวจโท ยศพร ดวงประจักษ์ ผบ.หมู่.ถปภ6.บก.ถปพ บช.ก. 70

263 จ่ำสิบต ำรวจ ยุทธพงษ์ ตันประเสริฐ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ปิง ภ.5 66

264 สิบต ำรวจโท ยุทธพล โต๊ะไหน ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองนรำธิวำส ภ.9 63



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

265 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ยุวำ ทุ่งอ่วน โภชนำกร รพ.ตร. 68

266 สิบต ำรวจโท โยธิน ทับทิมทอง ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 63

267 สิบต ำรวจตรี โยธิน จ ำเนียรสุข ผบ.หมู่ฝ่ำยกำรส่ือสำร 4 สส. สทส. 60

268 สิบต ำรวจตรีหญิง รวินดำ สุขสว่ำง ผบ.หมู่ฝ่ำยพลำธิกำร 1 พธ. สกบ. 60

269 สิบต ำรวจโทหญิง รสรินทร์ สีคต ผบ.หมู่ ศฝส.บก.กฝ. บช.ตชด. 68

270 สิบต ำรวจเอกหญิง รัชญำวีร์ บุญมำก
ผบ.หมู่ ฝ่ำยอ ำนวยกำร 3 บก.
อก.บช.ทท.

บช.ทท. 65

271 ดำบต ำรวจหญิง รัชฎำภรณ์ วงษ์ศร ผบ.หมู่ ฝ่ำย ตม.ขำเข้ำ สตม. 73

272 สิบต ำรวจโท รัชตพงศ์ วงศ์ทอง ผู้บังคับหมู่ บช.ก. 67

273 จ่ำสิบต ำรวจ รัฐ วัฒนปรีชำนนท์ ผบ.หมู่งำนสำยตรวจ 2 บช.น. 68

274 ร้อยต ำรวจตรี รัฐธรรม พรรคพวก รองสำรวัตร บช.น. 61

275 สิบต ำรวจโทหญิง รัตน์รตี ต๊ะวิกำ
ผบ.หมู่ ฝ่ำยสโมสรและสันทนำกำร 
สก.

สกพ. 70

276 ร้อยต ำรวจเอก รำชนัย ชินำยศ รอง สว.(สอบสวน) ภ.5 69



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

277 ร้อยต ำรวจเอกหญิง รำตรี แสนค ำ รอง สว.ธร.สน.พญำไท บช.น. 63

278 ดำบต ำรวจ ลภน พัลละดี ผบ.หมู่(สส.) บช.น. 60

279 สิบต ำรวจตรี ลุกมำน เบญกัซตูรี ผบ.หมู่(ป.) สภ.สำกอ ภ.9 69

280 ดำบต ำรวจ วจพำสน์ เครือสุวรรณ ผบ.หมู่ ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร สพฐ.ตร. 65

281 สิบต ำรวจตรี วชิรวิทย์ คงพันธ์ุ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.5 66

282 ร้อยต ำรวจเอก วชิรวิทย์ กิตติเศรษฐกำร รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่จัน ภ.5 60

283 สิบต ำรวจโทหญิง วชิรำพร สุรวิชัย ผบ.หมู่ ฝ่ำยวิเครำะห์ฯ สกบ. 60

284 สิบต ำรวจตรี วรกำนต์ ขุนพ่วง ผบ.หมู่ ป. สภ.กันตัง ภ.9 60

285 ร้อยต ำรวจเอก วรปพัฒน์ ม่ันยำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปทุมธำนี ภ.1 62

286 สิบต ำรวจโท วรพงษ์ สุพิมล ผบ.หมู่ ภ.2 60

287 สิบต ำรวจโท วรพล วิวัฒน์นิรันดร ผบ.หมู่ กวท.สส. สทส. 66

288 สิบต ำรวจโท วรพล ศรีนวล ผู้บังคับหมู่งำนป้องกันปรำบปรำม ภ.5 64



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

289 สิบต ำรวจโทหญิง วรรณทิพำ สุ่มนิล ผบ.หมู่ บก.อก.สกบ. สกบ. 60

290 ร้อยต ำรวจเอกหญิง วรรณิศำ พิทักษ์คีรี
ผู้บังคับหมวด ฝ่ำยปกครอง๑ กอง
บังคับกำรปกครอง

รร.นรต. 65

291 พันต ำรวจโท วรรษธร วำเกียรธนะ สว.จร.สน.บำงขุนนนท์ บช.น. 60

292 ร้อยต ำรวจเอก วรรัตน์ มีปรีชำ รอง สว.กก.3 บก.ปอศ. บช.ก. 63

293 สิบต ำรวจตรีหญิง วรลักษณ์ ภำพพร้ิง
ผบ.หมู่ ฝ่ำยอ ำนวยกำร กองต ำรวจ
ส่ือสำร

สทส. 66

294 ร้อยต ำรวจโท วรวรรธ พัฒนพิรุฬหกิต รอง สวป.สน.คลองตัน บช.น. 78

295 สิบต ำรวจตรี วรำกร สุเป็ง ผบ.หม่ ป สภ.ขุนยวม ภ.5 62

296 สิบต ำรวจโทหญิง วรำรัตน์ อ่ินแก้ว ผบ.หมู่ พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน สพฐ.ตร. 64

297 สิบต ำรวจเอกหญิง วริศรำ สมวงษำ ผบ.หมู่ ทพ. สกพ. 63

298 สิบต ำรวจโทหญิง วไลลักษณ์ แสงสำตร์ ผบ.หมู่ ฝ่ำยกิจกำรกำรฝึกอบรม วตร. บช.ศ. 61

299 สิบต ำรวจโท วสันต์ ทองวิจิตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทรงธรรม จ.
ก ำแพงเพชร

ภ.6 63

300 สิบต ำรวจโท วสันตโยธ วงศ์สืบศฤงคำร ผบ.หมู่ ฝ่ำยกฎหมำยและวินัย สพฐ.ตร. 67



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

301 สิบต ำรวจตรี วัจน์กร พันธ์ดี ผบ.หมู่ จร. สน.ทุ่งมหำเมฆ บช.น. 63

302 สิบต ำรวจโท วัชรัศน์ิ พฤษติยะพฤกษ์ ปรก.ศอ.ปส.ภ.จว.อบ. ภ.3 63

303 สิบต ำรวจเอกหญิง วันทะนำ พุธอุดร ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 63

304 สิบต ำรวจโทหญิง วัลลภำ สิทธิชัยมณีรัตน์ ผบ.หมู่.ฝ่ำยกำรเงิน 5 กง. สงป. 60

305 ร้อยต ำรวจโทหญิง วำสนำ เขียวคล่ี รอง สว.ฝ่ำยควบคุมอัตรำก ำลัง อต. สกพ. 73

306 สิบต ำรวจโทหญิง วำสนำ ทำเวียง ผบ.หมู่ ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 68

307 สิบต ำรวจโทหญิง วิจิตรโฉม กลำงประพันธ์ ผบ.หมู่ ฝอ.สยศ.ตร. สยศ.ตร 61

308 สิบต ำรวจเอกหญิง วิจิตรำ แสงอ่วม ผบ.หมู่ ฝอ.สส. สทส. 61

309 สิบต ำรวจเอกหญิง วิชยำ เหล่ียมดี ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป. บช.ก. 63

310 สิบต ำรวจโท วิชำติ ซ่ือสัตย์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 61

311 ร้อยต ำรวจเอก วิฑูรย์ วรรณไชย รอง สวป.สภ.เมืองเลย ภ.4 61

312 สิบต ำรวจโท วิทยำ เมืองตำ ผบ.หมู่ ภ.5 63



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

313 สิบต ำรวจโทหญิง วิภำ เกิดสวัสด์ิ
ผบ.หมู่ ฝ่ำยกฎหมำยและวินัย บก.
อก.

บช.ปส. 71

314 สิบต ำรวจตรีหญิง วิลำสินี แท่นนิล ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ส.3 บช.ส. 62

315 สิบต ำรวจโท วิศรุต เทพทองปัน ผบ.หมู่ ภ.5 62

316 สิบต ำรวจโท วิษณุ ดุสิต ผบ.หมู่ กอจ. บช.ศ. 65

317 สิบต ำรวจโท วิษณุ เก้ียวเก้ำ ผบ.หมู่ ฝงป. 3 งป. สงป. 62

318 สิบต ำรวจโท วีรยุทธ์ ปิยะดำ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.1 บช.น. 64

319 สิบต ำรวจโท วีระเดช ชัยหงษำ ผบ.หมู่(ป.) สภ.นำวัง ภ.4 62

320 ร้อยต ำรวจโท วีระพงษ์ อินผักแว่น รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตำกใบ ภ.9 61

321 สิบต ำรวจตรี วุฒินันต์ แดนค ำสำร ผบ.หมู่ (ป.) สน.สำยไหม บช.น. 66

322 สิบต ำรวจโทหญิง ศตนันท์ ปำลวัฒน์ ผบ.หมู่ กสส.2สบส. กมค. 67

323 สิบต ำรวจตรี ศตวรรษ ทิมขลิบ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขุนยวม ภจว.
แม่ฮ่องสอน

ภ.5 65

324 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ศรัญญำ แหวนประดับ
รองสำรวัตร งำนสำยตรวจ 3 กอง
ก ำกับกำร 1 กองบังคับกำรต ำรวจ
จรำจร

บช.น. 66



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

325 สิบต ำรวจตรี ศรัณยู สิงห์ลอ ผบ.หมู่ บช.น. 71

326 ดำบต ำรวจ ศรันย์ ก้อนทอง ผบ.หมู่ บช.น. 81

327 ร้อยต ำรวจโทหญิง ศรุตยำ สิทธิวงค์ รอง สว.ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 60

328 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ศศิพิมพ์ ธรรมปัญญำ ผู้ช่วย นว.(สบ1)ผบช.สกพ. สกพ. 79

329 ร้อยต ำรวจเอก ศักด์ินรินทร์ ตรัสสุภำพ รอง สวป.สน.ลุมพินี บช.น. 68

330 สิบต ำรวจโท ศักรินทร์ ชูช่ืนจิตร
ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ศทส.ตม.

สตม. 60

331 สิบต ำรวจโท ศังกร โคตรแก้ว ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก. บช.ตชด. 61

332 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ศิขริน ภู่เกตุ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป. บช.ก. 63

333 ร้อยต ำรวจโท ศิรเศรษฐ์ พ่วงป่ินเพชร์ ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. บช.ตชด. 68

334 จ่ำสิบต ำรวจหญิง ศิรินภำ คณำรักษ์
ผบ.หมู่ ฝ่ำยธุรกำรและก ำลังพล บก.
อก.

บช.ปส. 60

335 สิบต ำรวจโทหญิง ศิรินันท์ ศรพลธรรม์
ผบ.หมู่ กลุ่มงำนส่งเสริมและ
ประสำนงำนวิจัย วจ.

สยศ.ตร 63

336 สิบต ำรวจโทหญิง ศิริลักษณ์ อ่ิมหำญ ผบ.หมู่ ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 74



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

337 ร้อยต ำรวจเอกหญิง ศิริวัฒนำ กุดแถลง รอง สว.ฝทว.6 ทว. สพฐ.ตร. 63

338 สิบต ำรวจตรี ศิวนัต อินจันทร์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 บช.ตชด. 60

339 ร้อยต ำรวจเอก ศุขภฒ สุนนท์ชัย รอง สว.ฝทว.6 ทว. สพฐ.ตร. 62

340 สิบต ำรวจตรี ศุทธสิทธ์ิ สุทธศรีเมธีชัย ผบ.หมู่(ป.) ภ.2 73

341 ร้อยต ำรวจเอก ศุภกฤต หุ่นเอม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงครำม ภ.7 66

342 สิบต ำรวจโท ศุภลักษณ์ จันทร์พัน ผบ.หมู่ ฝอ.ตส.3 สตส. 61

343 สิบต ำรวจตรี ศุภวัชร เขตรใหญ่ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.2 61

344 สิบต ำรวจตรี ศุภศักด์ิ ยศศักด์ิศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทับปุด ภ.8 62

345 สิบต ำรวจตรี สง่ำ เช่ียวสงครำม ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 60

346 สิบต ำรวจโท สดุดี ชูสังข์ ผบ.หมู่ บก.ทท.3 บช.ทท. 68

347 ร้อยต ำรวจเอก สถิตย์ ธนำฤทธ์ิ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ภ.5 72

348 ร้อยต ำรวจโทหญิง สนธยำ เพ็ชรแสง รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.7 ภ.7 61



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

349 ดำบต ำรวจ สมชำย ใจผูก ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.5 สตม. 64

350 พันต ำรวจโท สมพัฒน์ อุ่นค ำ รอง ผกก.สส. กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 63

351 ดำบต ำรวจ สมศักด์ิ หนูเอียด ผบ.หมู่(ป.)สภ.ตะก่ัวทุ่ง ภ.8 65

352 สิบต ำรวจโท สยำมรัฐ เกตุรัตน์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.7 60

353 พันต ำรวจโท สรธรรศจ์ เอ่ียมละออ รอง ผกก.สส.บก.น.7 บช.น. 63

354 สิบต ำรวจโท สรำวุฒิ สุขสวัสด์ิ ผบ.หมู่(ป.)ศพ.สำมพรำน ภ.7 65

355 ร้อยต ำรวจเอก สังคม กล่ินหวล รองสำรวัตรสืบสวน สภ.บำงเสำธง ภ.1 64

356 ร้อยต ำรวจเอก สัญไชย จันทรำช รอง สวป. บช.น. 62

357 สิบต ำรวจตรี สันติภำพ แสงใหญ่ ผบ.หมู่ ป. สภ.คลองหลวง ภ.1 60

358 สิบต ำรวจตรี สันติศักด์ิ ใยสีงำม ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 60

359 พันต ำรวจตรีหญิง สำยสุดำ กล่ันบิดำ
สว.ฝ่ำยวิเครำะห์ควบคุมงบประมำณ
ฯ บก.อก.

สกบ. 61

360 ร้อยต ำรวจเอก สิงห์ทอง สะอำด รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 ภ.5 64



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

361 สิบต ำรวจตรี สิทธินันท์ อัศพันธ์ุ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่ำน ภ.5 63

362 สิบต ำรวจโท สิทธิพล แก้วดี ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม ภ.5 65

363 ร้อยต ำรวจโทหญิง สิรินุช พิกุลทอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 66

364 ร้อยต ำรวจโท สุจริต ศรีค ำ รอง สว.ฝอ.บก.น.4 บช.น. 64

365 สิบต ำรวจโทหญิง สุจิตรำ สีสัญ
ผู้บังคับหมู่พิสูจน์หลักฐำนจังหวัด
ชัยนำท

สพฐ.ตร. 64

366 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สุจิตรำ สะอำดคต ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ล ำปำง ภ.5 63

367 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สุธำทิพย์ สังข์สำลี รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ภ.2 62

368 สิบต ำรวจโทหญิง สุนันทำ จันทร์สม ผบ.หมู่กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย กม. กมค. 75

369 จ่ำสิบต ำรวจหญิง สุนิดำ ศิลปพรหมมำศ ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 60

370 สิบต ำรวจโทหญิง สุนิสำ พุ่มไสว ผบ.หมู่ ฝกง.2 กง. สงป. 62

371 ร้อยต ำรวจเอก สุรย์พศช์ เครือธนกุล รอง สว.สส.สภ.เขำบำงแกรก ภ.6 67

372 ดำบต ำรวจ สุรศักด์ิ สิงห์สูงเนิน ผู้บังคับหมู่  กก.3  บก.ทท.1 บช.ทท. 63



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

373 ร้อยต ำรวจเอก สุริโย ไชยยอด
รองสว.(สอบสวน) สภ.อู่ทอง จว.
สุพรรณบุรี

ภ.7 71

374 สิบต ำรวจตรีหญิง สุรีย์ สำยตำ ผบ.หมู่ ฝ่ำยประวัติบุคคล ทพ. สกพ. 82

375 สิบต ำรวจโท สุวรวิทย์ เรืองรักษ์ ผบ.หมู่ บช.ทท. 63

376 ร้อยต ำรวจเอกหญิง สุวิมล ธรรมหรรษำกุล นวท.(สบ 1) กยส.พฐก. สพฐ.ตร. 77

377 สิบต ำรวจตรี เสกสรร อรรถรัฐ ผบ.หมู่(จร.) สน.บึงกุ่ม บช.น. 71

378 สิบต ำรวจเอก เสกสรร ศิลป์ฟักฟูม ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 60

379 สิบต ำรวจโท เสกสรรค์ เฉียบแหลม ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 65

380 สิบต ำรวจโทหญิง หทัยชนก สีทำวงศ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.กุดจับ ภ.4 62

381 ร้อยต ำรวจเอกหญิง หน่ึงฤทัย ไสอินทร์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. สตม. 67

382 พันต ำรวจเอก อตินำท อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ผกก.5 บก.ส.2 บช.ส. 73

383 สิบต ำรวจโท อนุกูล จันทร์เจ๊ก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขำหินซ้อน ภ.2 60

384 สิบต ำรวจโท อนุชิต ขยัน ผบ.หมู่(ป.)สภ.จอมทอง ภ.5 62



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

385 สิบต ำรวจตรีหญิง อนุสรำ ดีชัยชนะ ผบ.หมู่ ฝ่ำยดนตรี สก. สกพ. 75

386 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อภิชำ ธนะมัย รอง สว.ฝอ.สลก.ตร. สลก.ตร. 71

387 สิบต ำรวจโทหญิง อภิญญำ อุปนันไชย ผบ.หมู่ ฝ่ำยอ ำนวยกำร พธ. สกบ. 69

388 ร้อยต ำรวจเอก อภินันท์ เกิดเหล่ียม รอง สว.ฝนบ.สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช. 62

389 ร้อยต ำรวจเอก อภิรัฐ ส ำรำญร่ืน รอง สวป.สภ.ปำกน้ ำระนอง ภ.8 67

390 สิบต ำรวจตรี อภิสิทธ์ิ ทิพย์ศรีนิมิต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะก่ัวทุ่ง ภ.8 63

391 สิบต ำรวจเอกหญิง อมรทิพย์ ภักดี ครู(ปท1) บช.ตชด. 64

392 ร้อยต ำรวจโท อรรคพล กล้วยเอ่ียม รอง สว.ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 75

393 สิบต ำรวจโทหญิง อรรพี ทัศนบริสุทธ์ิ ผบ.หมู่ สบส. กมค. 66

394 สิบต ำรวจตรีหญิง อรษำ ภูหัดสวน ผู้บังคับหมู่กองร้อยท่ี ๔ บช.น. 63

395 พันต ำรวจตรีหญิง อรอุษำ สรำญช่ืน นวท.(สบ2)พฐ.จว.นย. สพฐ.ตร. 68

396 สิบต ำรวจโท อริฟ อับดอลลำ
ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติกำร กก.ศูนย์รวม
ข่ำว บก.สปพ.

บช.น. 63



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

397 สิบต ำรวจโทหญิง อสมำ โพธ์ิตระกูล ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. บช.ศ. 63

398 ร้อยต ำรวจโทหญิง อัจฉรำ วนะเจริญ รอง สว.ฝตพ.ตส.3 สตส. 67

399 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อัจฉรำ อินยำ รอง สว.อก.สภ.สรรพยำ ภ.1 63

400 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อัจฉรำรัตน์ สำมนวล รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. บช.น. 76

401 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อัญชลี ทองใบบล
รองสำรวัตรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
ต ำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

ภ.6 60

402 ร้อยต ำรวจตรีหญิง อัญมณี นวนหนู รองสำรวัตร บ.ตร. 77

403 ร้อยต ำรวจโท อัฐพล รุ่งเรืองวงษ์ รอง สว.ฝกม.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 67

404 ร้อยต ำรวจเอก อัสนี สำมำทุม
รองสำรวัตรสอบสวน กลุ่มงำน
สอบสวน ต ำรวจภูธรจังหวัด
ปรำจีนบุรี

ภ.2 68

405 ร้อยต ำรวจเอก อำชัญณัฐ ไชยชโย รองสำรวัตร(สอบสวน) ภ.7 64

406 สิบต ำรวจตรี อำดัม มะมิง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เบตง ภ.9 63

407 สิบต ำรวจตรี อำติยะ ทองลับแก้ว ผบ.หมู่.ป ภ.5 62

408 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อำธิษฐ์ตรี กำนต์ตระกูล รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสำคร ภ.7 63



ล ำดับ ยศ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด คะแนน

ผนวก ก
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบับลงวันท่ี 11 มกรำคม 2562

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

409 ร้อยต ำรวจเอก อำนนท์ เพ็ชรพะเนำว์ รองสำรวัตร บช.ก. 64

410 ร้อยต ำรวจโทหญิง อำรยำ ฤทธิรงค์
รอง สว. ฝ่ำยโภชนำกำร บก.
อก.รร.นรต.

รร.นรต. 64

411 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อำรยำ เกิดสำสน์
รอง สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.
อก.บช.ปส.

บช.ปส. 60

412 พันต ำรวจโท อ ำนำจ ชูกล่ิน สว.ส.รน.5 กก.5 บก.รน. บช.ก. 64

413 สิบต ำรวจตรี อิทธิพล พรพิกุล ผบ. หมู่ (ป.) สภ.เมืองเชียงรำย ภ.5 76

414 สิบต ำรวจโท อิทธิพล สิงห์จันทึก ผู้บังคับหมู่ ภ.3 71

415 สิบต ำรวจโท อิทธิพันธ์ุ เควันดี
ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม สภ.
เสม็ด

ภ.2 64

416 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อุรชำ ภูประไพ อำจำรย์ (สบ๑) ศฝร.บช.น. บช.น. 60

417 ร้อยต ำรวจโท เอกชัย คงน่วม รองสำรวัตรป้องกันปรำบปรำม ภ.1 61

418 ร้อยต ำรวจเอก เอกลักษณ์ สกุลวงษ์ รอง สว.ฝอ.บก.ส.4 บช.ส. 60

(รองศำสตรำจำรย์ ดร. ระพิณ ทรัพย์เอนก)

 รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันภำษำ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดสอบ

ตรวจแล้วถูกต้อง


