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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน
1 รอยตํารวจเอก กง ไมเศรา รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม. บช.ก. ขาดสอบ
2 สิบตํารวจโทหญิง กชกร พุทธา ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.ลําปาง ภ.5 37
3 สิบตํารวจโทหญิง กชพร จี๋คีรี ผบ.หมู ฝายการจัดสวัสดิการ สก. สกพ. 64
4 สิบตํารวจโทหญิง กชพรรณ เก้ือสม ผบ.หมู กองรอย 4 กก.คววบคุมฝูงชน1 บช.น. 60
5 สิบตํารวจโท กชศกร สุวรรณ ผบ.หมู ป สภ.สํานักทอง ภ.2 41
6 สิบตํารวจโท กนก สิงหสัตย ผบ.หมู.ป.สภ.วังยาง ภ.4 64
7 รอยตํารวจเอกหญิง กนกกชกร กนกกุลธีรพัฒน รอง สว.ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. บช.ส. 30
8 สิบตํารวจโทหญิง กนกกร ชมสุวรรณ ผบ.หมู กง.บก.อก.รพ.ตร. รพ.ตร. 42
9 สิบตํารวจโท กนกชัย สุขแตม ผบ.หมู(สส.)สภ.บานหนองพลับ ภ.7 52
10 รอยตํารวจเอกหญิง กนกธร สุวรรณมณี รอง สว.กก.2 บก.ป. บช.ก. 50
11 สิบตํารวจโทหญิง กนกพร ขันจันแสง ผบ.หมู ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 46
12 สิบตํารวจโทหญิง กนกพร หอมทรัพยสิน ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน ภ.4 35
13 จาสิบตํารวจหญิง กนกพรรณ ทองสอดแสง ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บช.น. 34
14 รอยตํารวจเอกหญิง กนกลักษณ สามชื่นฉ่ํา รอง สว.ธร.สภ.ดานชาง จว.สุพรรณบุรี ภ.7 44
15 สิบตํารวจโทหญิง กนกอร จันยมิตรี ผบ.หมู ฝายยุทธศาสตร บก.อก.บช.ส. บช.ส. 69
16 สิบตํารวจโทหญิง กมลชนก ใจโทน ผบ.หมู ฝทว. 4 ทว. สพฐ.ตร. 47
17 จาสิบตํารวจหญิง กมลทิพย บุญกาวิน ผบ.หมู ฝายอํานวยการ ศท.ตม. สตม. 60
18 จาสิบตํารวจหญิง กมลพร นาดี ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.3ควบคุมฝูงชน 1 บช.น. 36
19 รอยตํารวจเอกหญิง กมลรัตน กรรณภูติ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.น. บช.น. ขาดสอบ
20 สิบตํารวจโทหญิง กมลรัตน ศรนารา ผบ.หมู ฝทว. 1 ทว. สพฐ.ตร. 51
21 สิบตํารวจตรีหญิง กมลววรรณ โสภณรัตน ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก. บช.ศ. ขาดสอบ
22 สิบตํารวจเอก กรกฎ มีหาฤทธิ์ ผบ.หมู(ป.)สน.บางพลัด บช.น. 31

ผนวก ข.
ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2562

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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ผนวก ข.
ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2562

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

23 สิบตํารวจโท กรกฎ วัลลา ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. ขาดสอบ
24 สิบตํารวจโท กรกฤษ อุทิศวัฒนะ ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.3 บช.ทท. 58
25 สิบตํารวจโท กรเทพ ดิเรกโภค ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ภ.3 ขาดสอบ
26 รอยตํารวจเอกหญิง กรนันท อภิรัตนกุล รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.9 ภ.9 52
27 จาสิบตํารวจหญิง กรปภา หลักสิม ผบ.หมู ฝอ.บก.สกส.บช.ปส. บช.ปส. 36
28 จาสิบตํารวจหญิง กรภัทร นามรักษกิตติ ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บช.น. 42
29 รอยตํารวจเอกหญิง กรรณิการ เหมยม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 41
30 สิบตํารวจโท กรวรรธ วงศทิพย ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ประทุมธานี ภ.1 ขาดสอบ
31 สิบตํารวจตรีหญิง กรวีร เตโช ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.สทส. สทส. 55
32 สิบตํารวจโท กระแสสินธุ ทยาน ผบ.หมู บช.ตชด. 36
33 สิบตํารวจโท กรัณยพล สุพรรณพงศ ผูบังคับหมู ภ.8 45
34 สิบตํารวจโท กรีพล ไอยรัตน ผบ.หมู.ป.สน.พลับพลาไชย1 บช.น. 44
35 รอยตํารวจเอกหญิง กรุณา จันจันทึก รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. บช.ก. ******
36 ดาบตํารวจ กฤชรัตน ปลื้มคิด ผบ หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 37
37 สิบตํารวจโท กฤดิธฤต อินพยม ผบ.หมูฝายดนตรี สก. สกพ. 66
38 จาสิบตํารวจหญิง กฤตชญา กลอมจิต ผบ.หมู ฝอ.2 ภ.6 39
39 สิบตํารวจโท กฤตภาส ชงดี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.1 ขาดสอบ
40 รอยตํารวจเอกหญิง กฤตยลักษณ สิงหะไชย รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. บช.ตชด. ขาดสอบ
41 สิบตํารวจโท กฤตวิทย นาคศาลา ผบ.หมู(ป.) ภ.4 43
42 สิบตํารวจโท กฤติ?เดช คําละมูล ผบ.หมูฯ ปรก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 ภ.3 54
43 ดาบตํารวจ กฤติเดช ชูศรีพัฒน ผบ.หมู มค.ผค. สยศ.ตร 35
44 สิบตํารวจโท กฤติเดช หอละเอียด ผูบังคับหมูปองกันปราบปรามสถานีตํารวจนครบาลคลองตัน บช.น. 52

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2562
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

45 สิบตํารวจโทหญิง กฤศณาภรณ จุลบุษรา ผบ.หมู กลุมงานสัญญา กม. กมค. 60
46 รอยตํารวจเอก กฤศรา ดวงทองอยู รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.9 ภ.9 43
47 สิบตํารวจโท กฤษกร สอนโส ผบ.หมู สส.สภ.คลองลึก ภ.2 30
48 รอยตํารวจโท กฤษฎา พวงปาน รองสว.(สอบสวน)สน.ราษฎรบูรณะ บช.น. ขาดสอบ
49 จาสิบตํารวจ กฤษฎา สังขฤกษ ผบ.หมู (ป.) สภ.คอวัง จว.ยโสธร ภ.3 66
50 สิบตํารวจเอก กฤษฎา หลวงสนาม ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม สภ.บานไผ ภ.4 ขาดสอบ
51 สิบตํารวจโท กฤษฎาการ อาสาภักดิ์ ผบ.หมู รอยปพ. 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. บช.น. ขาดสอบ
52 รอยตํารวจเอก กฤษฎารักษ วิชาไชย รองสารวัตร บช.ส. 46
53 รอยตํารวจโทหญิง กฤษฎิ์ณิชา นิลวดี รอง สว.ธร.สน.บวรมงคล บช.น. 41
54 รอยตํารวจเอก กฤษฏ ชินอักษร รอง สว.สส.สภ.บางปะอิน ภ.1 29
55 สิบตํารวจตรี กฤษณ ชูชวย ผบ.หมู(ป.) สภ.อาวนาง ภ.8 49
56 สิบตํารวจโท กฤษณ ดอกแกว ผบ.หมูจราจรโครงการราชดําริ 1 บช.น. 45
57 สิบตํารวจเอก กฤษณ นาคอินทร ผบ.หมู ฝอ.สลก.ตร. สลก.ตร. 60
58 สิบตํารวจตรี กฤษณะ บุญหลง ผบ.หมู(ป) ภ.5 46
59 สิบตํารวจเอก กฤษณะ หวานสนิท ผบ.หมู ป.สภ.เมืองนราธิวาส ภ.9 ขาดสอบ
60 รอยตํารวจเอกหญิง กฤษณา ขันอาษา รอง สว.กลุมงานสอบสวน ภ.จว.บุรีรัมย ภ.3 74
61 สิบตํารวจโทหญิง กฤษณา สมใจ ผบ.หมู ฝส.1 สลก.ตร. สลก.ตร. 52
62 สิบตํารวจโท กฤษดา คงเอ่ียม ผูบังคับหมู บช.ตชด. 34
63 สิบตํารวจโท กฤษดา ธรรมยา ผบ.หมู บช.ทท. ขาดสอบ
64 สิบตํารวจโท กฤษดา พลพิทักษ ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ภ.2 36
65 จาสิบตํารวจ กฤษดา พาลีบัตร ผบ.หมูฝอ.7 บช.ตชด. 39
66 จาสิบตํารวจ กฤษดา พิพิธกุล ผบ.หมู สส.สภ.บานแพว ภจ.ว.สมุทรสาคร ภ.7 ขาดสอบ

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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67 สิบตํารวจเอก กฤษดา ศรีหาคํา ผบ.หมู กรต.บก.รน. บช.ก. 34
68 รอยตํารวจโท กฤษดา ศุภสามเสน รอง สว.ฝ.ความรวมมือและกิจการระหวางประเทศ ตท. ขาดสอบ
69 สิบตํารวจโท กฤษดากร กุลกิจ ผช.พงส.สน.ลาดพราว บช.น. 30
70 รอยตํารวจโทหญิง กฤษดาภรณ รวมสุข รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 ภ.6 67
71 สิบตํารวจตรี กฤษนัย ไชยมณี ผูบังคับหมู บช.น. ขาดสอบ
72 สิบตํารวจโท กลาณรงค มานีวงษ ผบ.หมู(ป.)สภ.บานบึง จว.ชลบุรี ภ.2 ขาดสอบ
73 รอยตํารวจเอกหญิง กวิสรา เจริญพรวรนาม รอง สว.ฝายจัดการระบบและฐานขอมูล ศท.ตม. สตม. 45
74 สิบตํารวจโท กวี มั่นเหมาะ ผบ.หมู(ป.) บช.น. 35
75 สิบตํารวจตรี กษมา ไกรปราบ ผบ.หมู ฝายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป. บช.ศ. 41
76 สิบตํารวจโท กษิดิ์เดช ศรีอุดร ผบ.หมู(ป) สภ.สาวชะโงก ภ.2 32
77 สิบตํารวจโท กษิดิศ ธรรมใจกูล ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตัน บช.น. 32
78 สิบตํารวจตรี กษิดิศ สิทธิไทย ผบ.หมู.จร.สน.สายไหม บช.น. ขาดสอบ
79 รอยตํารวจตรี กองยุทธ หนูเหมือน รอง สว. บช.ทท. 38
80 สิบตํารวจโท กอบกิตติ์ สุขวุฒิยา ผบ.หมู กลุมงานนิติกรฯ วน. วน. 49
81 สิบตํารวจโทหญิง กัญญชิตา กุลพนาเวศ ผบ.หมู ฝายความชอบ ทพ. สกพ. 67
82 จาสิบตํารวจหญิง กัญญณัฐณ แกวจุลกาญจน ผบ.หมู ส.ทท4 กก.2 บก.ทท1 บช.ทท. ขาดสอบ
83 รอยตํารวจเอกหญิง กัญญภัค จันทรฤทธิ์ รอง สว.ฝตส.2 ตส.1 สตส. ขาดสอบ
84 รอยตํารวจเอกหญิง กัญญลักษณ ขันอาษา รอง สว.ฝายพลาธิการ 3 พธ. สกบ. 48
85 สิบตํารวจเอกหญิง กัญญาภัทร คณาพันธ ผบ.หมูฝายการเงิน 4 กง. สงป. 46
86 สิบตํารวจโทหญิง กัญพัชญ เรืองศิลป ผูบังคับหมู บช.ตชด. 39
87 สิบตํารวจเอกหญิง กัณฐิกา เปยมขําดี ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.กระบี่ ภ.8 41
88 รอยตํารวจเอก กัณหพิพัฒน ปนแสน รอง สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงใต ภ.1 26

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

89 รอยตํารวจตรีหญิง กันตกฤศกร แกวศรี รอง สว.(ทค.)ฝสส.7 สส. สทส. 33
90 รอยตํารวจโท กันตชัย อาชาศรัย รอง สว.กก.สส.บก.น.1 บช.น. 32
91 รอยตํารวจเอก กันตภน ภัทรพัชรกุล รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 45
92 จาสิบตํารวจหญิง กันยารัตน บุราณเดช ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 57
93 จาสิบตํารวจ กัมปนาท คงศรีพุท ผบ.หมู ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 บช.ตชด. 31
94 รอยตํารวจเอก กัมปนาท คํารักษ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.5 สพฐ.ตร. 52
95 สิบตํารวจโท กัมปนาท ปุรินัย ผบ.หมู บช.ตชด. 50
96 สิบตํารวจโท กัมปนาท แสงกลา ผูบังคับหมู(ป).สภ.หวยผึ้ง ภ.4 26
97 รอยตํารวจเอกหญิง กัลยกร เชษตบุตร รอง สว.กก.1 บก.ปอท. บช.ก. ขาดสอบ
98 สิบตํารวจเอกหญิง กัลยา ดําแกว ผบ.หมู บก.สกส.บช.ปส. บช.ปส. 51
99 สิบตํารวจเอกหญิง กัลยาณี พูนประเสริฐศรี ผบ.หมู ฝอ.บก.ขส.บช.ปส. บช.ปส. 49
100 รอยตํารวจเอกหญิง กาญจนสิตา ชาตบุษป รอง สว.กก.2 บก.ทท.2 บช.ทท. ขาดสอบ
101 จาสิบตํารวจหญิง กาญจนา ศรีลานุรัก ผบ.หมู ฝายฝกอบรม บก.อก.บช.ปส. บช.ปส. 33
102 รอยตํารวจเอกหญิง กาญจนา ศิริธร รอง สว. ธร.สน.บางเขน บช.น. 45
103 สิบตํารวจเอกหญิง กาญทิพย ครองยุทธ ผบ.หมู ฝอ.งป. สงป. ขาดสอบ
104 สิบตํารวจโทหญิง กานตกนก ดึงสุวรรณ ผบ.หมู ฝายประวัติบุคคล ทพ. สกพ. 65
105 สิบตํารวจโท กานตพงศ บุญธนธีรโรจน ผบ.หมู(ป) บช.น. 41
106 จาสิบตํารวจหญิง กานตพิชชา ดงฉวี ผบ.หมู ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. บช.ก. 41
107 สิบตํารวจโท กําพล จิตรอารีย ผบ.หมู ฝอ.บก.อคฝ. บช.น. 41
108 สิบตํารวจโท กําพล ผัดเรือน ผูบังคับหมู บช.ตชด. 46
109 จาสิบตํารวจหญิง กิจไพศาล ขุนทอง ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.4 บช.ปส. 42
110 ดาบตํารวจ กิตตธร ทองเก้ิน ผบ.หมู กก.สส.บก.น.7 บช.น. 34
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111 สิบตํารวจโท กิตติ ขูคําราม ผบ.หมู.ป ภ.5 48
112 จาสิบตํารวจหญิง กิตติญา เตชสุวรรณโณ ผบ.หมู ฝายฝกอบรม ศฝร.ตม. สตม. 43
113 สิบตํารวจโท กิตติกร สุนทรศิริ ผบ.หมู ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. บช.ตชด. 54
114 สิบตํารวจโท กิตติคุณ แสงเรือง ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรแสนสุข ภ.2 41
115 สิบตํารวจโท กิตตินันท ปญญพัฒนวงศ ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองเชียงใหม ภ.5 48
116 สิบตํารวจตรี กิตตินันท รั้วประเสริฐ ผบ.หมู งานศูนยควบคุมการจราจร CCTV บช.น. 42
117 รอยตํารวจเอก กิตติพงศ บุญคง ผบ.มว.กก.ตชด.31 บช.ตชด. ขาดสอบ
118 สิบตํารวจโท กิตติพงศ บุญศิริ ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 37
119 สิบตํารวจโท กิตติพงษ ชูชัย ผบ.หมู(ป.) สน.สุวินทวงศ บช.น. 36
120 สิบตํารวจโท กิตติพงษ มุธุสิทธิ์ ผบ.หมู บช.ตชด. ขาดสอบ
121 สิบตํารวจโท กิตติพงษ ลําเจริญ ผบ.หมู(ป.)สภ.ตกพรม ภ.2 43
122 รอยตํารวจเอก กิตติพงษ ออกศิริ รอง สว.สส.สภ.ศรีประจันต ภ.7 33
123 สิบตํารวจโท กิตติพศ รสฉ่ํา ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. บช.ก. 47
124 จาสิบตํารวจ กิตติภัค เนตรประไพ ผบ.หมู บช.ศ. บช.ศ. 39
125 ดาบตํารวจหญิง กิตติยา เหมทานนท ผบ.หมู (ป.) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 36
126 รอยตํารวจโทหญิง กิตติยาภรณ แกวมุงคุณ รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองอุดร ภ.4 58
127 สิบตํารวจโท กิตติวัฒน ตรีโอษฐ ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 บช.ส. 34
128 สิบตํารวจโท กิตติศักดิ์ แกวเปย ผบ.หมู ภ.7 35
129 ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์ เดชชู ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.3 บช.ปส. 29
130 จาสิบตํารวจ กิตติศักดิ์ สีหานาท ผบ.หมู(ป.) สภ.นากลาง ภ.4 ขาดสอบ
131 สิบตํารวจโท กิติพงษ นามวงษ ผบ.หมูงานสายตรวจ1 บช.น. 45
132 สิบตํารวจเอก กิติพัจน แกวคําไสย ผบ.หมู กสส.2.สบส. กมค. ขาดสอบ
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133 รอยตํารวจเอก กิติภูมิ มณีจักร รอง สว.ฝอ.ภจว.ลําพูน ภ.5 ขาดสอบ
134 สิบตํารวจตรี กิติศักดิ์ เครือคุณ ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.3 ภ.3 ขาดสอบ
135 สิบตํารวจตรี กิติศักดิ์ ทรัพยสิน ผบ.หมู(ป.) สภ.สากอ ภ.9 ขาดสอบ
136 สิบตํารวจโท กีรติ จินา ผบ.หมู(ป.) สภ.บานนา ภ.2 31
137 รอยตํารวจโท กีรติ หนูนุม รอง สว.(สอบสวน) ภ.9 ขาดสอบ
138 จาสิบตํารวจหญิง กีรติรักษ เสารางทอย ผบ.หมู บก.ปอท. บช.ก. ขาดสอบ
139 สิบตํารวจตรี กุญชร แสงเรือง ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส. ภ.5 49
140 รอยตํารวจเอกหญิง กุลปภัสสร งามจริยะสิทธิ์ นว. (สบ 1) ผบก.อก.ภ.7 ภ.7 ขาดสอบ
141 สิบตํารวจตรี กุลพันธ ศิริทองสุข ผบ.หมู.(ป.)สภ.สระใคร ภ.4 43
142 รอยตํารวจเอกหญิง เกณิกา ตรีวิเศษ รอง สว.กก.ตชด.21 บช.ตชด. 40
143 สิบตํารวจตรี เกริกเกียรติ สุริยะโวหาร ผบ.หมูงานจราจร บช.น. ขาดสอบ
144 สิบตํารวจโท เกรียงไกร จันทรเรือง ผบ.หมู(ป).สน.ลุมพินี บช.น. 27
145 สิบตํารวจโท เกรียงไกร ภูสนาม ผบ.หมู(ป.) สน.รมเกลา บช.น. 39
146 สิบตํารวจโท เกรียงศักดิ์ จัดสนาม ผบ.หมู (ป.) สภ.แหลมฉบัง ภ.2 40
147 สิบตํารวจโทหญิง เกวลิน สืบวงศวิวัฒน ผบ.หมู ฝายวิชาการประกันคุณภาพ สศป. บช.ศ. 47
148 สิบตํารวจโทหญิง เกศกณก หวายสันเทียะ ผบ.หมู ฝายวิเคราะหตําแหนง 1 อต. สกพ. ขาดสอบ
149 สิบตํารวจโทหญิง เกศริน มงคล ผบ.หมูฝายการเงิน 3 สงป. 52
150 สิบตํารวจโทหญิง เกศินี ลิ้มศิริ ผบ.หมู กลุมงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร สยศ.ตร 56
151 สิบตํารวจโทหญิง เกษณีย สายอุน ผบ.หมู พฐ.จว.ชัยนาท สพฐ.ตร. 54
152 จาสิบตํารวจ เกษม ธรรมวงค ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 38
153 สิบตํารวจโท เกียงไกร ศรีวิชัย ผบ.หมูกก. ตชด.33 บช.ตชด. ขาดสอบ
154 จาสิบตํารวจ เกียรติขจร พันโบ ผบ.หมู บช.ตชด. 39

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ



8/106

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ข.
ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2562

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

155 สิบตํารวจโท เกียรติธิพงศ มุมบานเซา ผบ.หมู.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ ภ.8 41
156 สิบตํารวจตรี เกียรตินิยม เดชพรหม ผบ.หมู(จร) งานสายตรวจ5กก.1บก.จร บช.น. ขาดสอบ
157 สิบตํารวจโท เกียรติพงศ ศรีสิงห ผบ.หมู ศฝร.บช.น. บช.น. ขาดสอบ
158 สิบตํารวจตรี เกียรติศักดิ์ เคียนสันเทียะ ผบ.หมู(ป.)ฯ ภ.3 58
159 สิบตํารวจโท เกียรติศักดิ์ จิตตการ ผบ.หมู(ป.)สภ.ทับปุด ภ.8 37
160 สิบตํารวจโท เกียรติศักดิ์ นาถาบํารุง ผูบังคับหมู บช.น. 40
161 สิบตํารวจตรี เกียรติศักดิ์ ศรีสุพล ผบ.หมู จร. สน.สุทธิสาร บช.น. 42
162 รอยตํารวจโทหญิง เกียรติสุดา แกวชนะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.7 55
163 สิบตํารวจโท เก้ือกูล ปานรอด ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 38
164 รอยตํารวจเอกหญิง แกวใจ ชื่นใจทับ รอง สว.บก.ตม.3 สตม. 40
165 ดาบตํารวจ ไกรภูมิ สินทบ ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ภ.3 56
166 สิบตํารวจโท ไกรศร เพ็งนาม ผบ.หมู บช.ทท. 38
167 สิบตํารวจโท ขจรพงศ เปลี่ยนบํารุง ผบ.หมู(ป.)สน..ลําผักชี บช.น. 30
168 สิบตํารวจตรี ขจรศักดิ์ เขตดอน ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กองกํากับการควบคุมฝูงชน 2 บช.น. 47
169 รอยตํารวจเอก ขจรศักดิ์ ศรีปญญา รอง สว.กลุมงานฯ เครือขายฯ ศทก. สทส. 44
170 สิบตํารวจโทหญิง ขวัญใจ ยิ่งเจริญ ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 50
171 สิบตํารวจโทหญิง ขวัญชนก ชีวังกูร ผบ.หมู ฝอ.วน. วน. 56
172 สิบตํารวจโทหญิง ขวัญชีวา อวมชีพ ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กองกํากับการศูนยรวมขาว บก.สปพ. บช.น. 67
173 สิบตํารวจโทหญิง ขวัญดาว ยิ่งเจริญ ผบ.หมู ฝายกฎหมายและวินัย บช.ส. 57
174 สิบตํารวจโทหญิง ขวัญวลี อัมพวา ผบ.หมูฝายบัญชี 1 กช. สงป. 45
175 รอยตํารวจตรี เข็มชาติ กาอาจ รอง สวป.สน.เตาปูน บช.น. ขาดสอบ
176 จาสิบตํารวจ คงกระพัน โสตถิกพันธุ ผบ.หมู บช.ทท. 34
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177 ดาบตํารวจ คชาชาญ ทิพยมนตรี ผบ.หมู ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 สตม. ขาดสอบ
178 ดาบตํารวจ คณพศ วิกิตขากี ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.7 ขาดสอบ
179 สิบตํารวจโท คณากร ชิราพฤกษ ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.สทส. สทส. 44
180 รอยตํารวจเอก คณาธิป จันทสิงห รอง สว.ฝอ.3 บก.อก. บช.ทท. 43
181 สิบตํารวจตรี คณิต เฉลิมชัย ผูบังคับหมูปองกันปราบปรามหนวยหนวยปฏิบัติการพิเศษ ภ.9 59
182 สิบตํารวจโท คณิต บุญเกิด ผบ.หมู บช.ก. 35
183 รอยตํารวจเอก คณิธร กานจักร รอง สว. บช.ตชด. 35
184 ดาบตํารวจ คทาชัย อาษาชํานาญ ผบ.หมู ป.สภ.เมืองพังงา ภ.8 ขาดสอบ
185 รอยตํารวจเอก คม รอดเภา รอง สว.กก.สส.บก.น.3 บช.น. ขาดสอบ
186 สิบตํารวจโท คมกริช ปนแสน ผบ.หมู(ป.)สน.บวรมงคล บช.น. 39
187 ดาบตํารวจ คําสัน โคตพันธ ผบ.หมู บช.ก. ขาดสอบ
188 สิบตํารวจโท คุณภาพ อินตะเสน ผบ.หมู(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม ภ.5 51
189 สิบตํารวจโท คุณากร เข็มกุล ผบ.หมูป.สภ.ดอยสะเก็ด ภ.5 54
190 สิบตํารวจตรี คุณากร ไชยมงคล ผบ.หมู (นปพ.) ภ.5 46
191 สิบตํารวจตรี คุณานนต ไมทอง ผบ.หมู(จร.) บช.น. ขาดสอบ
192 ดาบตํารวจ คุณาวุฒิ เพชรตีบ ผบ.หมู(ป) บช.น. ขาดสอบ
193 รอยตํารวจเอกหญิง จรรยา ศรียงพะเนา รอง สว.ฝอ.ตส.3 สตส. 51
194 สิบตํารวจโทหญิง จรรยา สมเพาะ ผบ.หมู บช.น. 58
195 จาสิบตํารวจหญิง จริญญาพร ขันทอง ผบ.หมู สรส.ศบศ. รร.นรต. ขาดสอบ
196 สิบตํารวจตรี จรูญ ศิรินู ผบ.หมู(ป.) ภ.3 45
197 สิบตํารวจโท จักนรินทร หานุสิงห ผบ.หมู(ป) สน.นางเลิ้ง บช.น. ขาดสอบ
198 สิบตํารวจโท จักรกฤต ประยูรวงศ ผบ.หมู ภ.5 52

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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199 สิบตํารวจตรี จักรกฤษ กอบธัญกิจ ผูบังคับหมู บช.น. ขาดสอบ
200 สิบตํารวจโท จักรกฤษ เลขาตระกูล ผบ.หมู.ส.ทท.3กก.1บก.ทท.2 บช.ทท. 40
201 สิบตํารวจโท จักรกฤษ อินทโลหิต ผบ.หมู กก.ตชด.34 บช.ตชด. 23
202 สิบตํารวจโท จักรกฤษณ ธิปน ผบ.หมู(ป) ภ.5 44
203 สิบตํารวจโท จักรกฤษณ พันธุโพธิ์ ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ภ.1 45
204 รอยตํารวจเอก จักรกฤษณ สุนทโรจน รอง สว.ฝายประวัติบุคคล ทพ. สกพ. 48
205 สิบตํารวจโท จักรกฤษณ แสนแกว ผบ.หมู กก.ปพ.บก.ตร.มหด.รอ.904 บช.ก. 35
206 สิบตํารวจโท จักรกฤษณ อยูออน ผล.หมู(ป.)สภ.สามเงา ภ.6 ขาดสอบ
207 ดาบตํารวจ จักรพงศ ดานกระโทก ผบ.หมู (ป.)สภ.เขาหินซอน จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 33
208 สิบตํารวจโท จักรพงศ สรรพกิจ ผบ.หมู ส.ทท.4 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. 64
209 สิบตํารวจโท จักรพล เอกสุวรรณ ผบ.หมู กลุมงานวิเคราะหและพัฒนาระบบงาน อต. สกพ. 65
210 ดาบตํารวจ จักรพันธ ปานจันทร ผูบังคับหมู บช.ก. 39
211 สิบตํารวจเอก จักรพันธ พรหมอินทร ผล.หมู(ป.)สภ.เมืองยะลา ภ.9 ขาดสอบ
212 จาสิบตํารวจ จักรพันธ มูลพุนสาย ผบ.หมู(สส.) สภ.สันปาตอง จว.เชียงใหม ภ.5 39
213 สิบตํารวจโท จักรพิพัฒน อินปรา ผบ.หมู พฐ.จว.สุโขทัย สพฐ.ตร. 63
214 รอยตํารวจเอก จักรภพ ฉิมผึ้งพะเนา รอง สว.(สอบสวน) สน.มักกะสัน บช.น. 48
215 สิบตํารวจตรี จักรภพ แชมรัมย ผบ.หมู บช.ตชด. 42
216 สิบตํารวจโท จักรภัทร มุกดา ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาพนม ภ.8 35
217 รอยตํารวจเอก จักรรินทร พรอินทร รอง สว.กก.2บก.ปอศ. บช.ก. 44
218 สิบตํารวจโท จักรรินทร สีหรา ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ภ.8 41
219 สิบตํารวจเอก จักรี สองแสงกลา ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองปตตานี ภ.9 45
220 สิบตํารวจเอกหญิง จันทนา อุดมสุข ผบ.หมู ฝายวิทยบริการ วตร. บช.ศ. 45
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221 สิบตํารวจเอกหญิง จันทรจิรา ทองใจสด ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. ขาดสอบ
222 รอยตํารวจเอกหญิง จันทรวิมล พวงขันแกว รอง สว.ฝอ.งป. สงป. 29
223 สิบตํารวจโทหญิง จันทิมา ขําดํา ผบ.หมู จต. จต. 36
224 จาสิบตํารวจหญิง จามรี สายชนะพันธ ผบ.หมู.สทท2กก.1บก.ทท.1 บช.ทท. 48
225 สิบตํารวจโท จารุกิตติ์ ไชยยงค ผบ.หมู(ป.) ภ.5 42
226 รอยตํารวจเอกหญิง จารุรัตน ดวงฟู รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลําปาง ภ.5 54
227 รอยตํารวจเอกหญิง จารุวรรณ พรมชาติ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 43
228 จาสิบตํารวจหญิง จารุวรรณ โพธิ์พันธุ ผบ.หมู.(ป.) สภ.สระแกว ภ.7 46
229 สิบตํารวจตรี จารุวัตร เทพอภิชัยกุล ผบ.หมูงานสายตรวจ 5 บช.น. 49
230 สิบตํารวจตรี จารุวัตร มาตรา ผบ.หมู(ป) ภ.5 57
231 รอยตํารวจเอก จํานงค อยูครบ รอง สวป.สภ.คลองใหญ จ.ตราด ภ.2 59
232 รอยตํารวจเอก จําลอง นอยเมือง รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 37
233 จาสิบตํารวจ จิณณะ คงสกุล ผบ.หมู(ป.) ภ.9 33
234 สิบตํารวจโทหญิง จิณหนิภา ชารีชุม ผบ.หมู กลุมงานอนุศาสนาจารย สก. สกพ. 60
235 ดาบตํารวจหญิง จิดาภา นวลจันทร ผบ.หมู ป.สน.ประเวศ บช.น. ขาดสอบ
236 สิบตํารวจเอกหญิง จิดาภา เพชรแยม ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. บช.ก. ขาดสอบ
237 รอยตํารวจเอกหญิง จิดาภา มีสูงเนิน รองสารวัตรสอบสวน ภ.3 57
238 ดาบตํารวจ จิตติ ชมนารถติกร ผูบังคับการหมู ภ.6 36
239 สิบตํารวจตรี จิตติณัฏฐ นามเชียงใต ผบ.หมู ป.สภ.คําชะอี ภ.4 ขาดสอบ
240 รอยตํารวจเอกหญิง จิตรลดา ขีดลอง รอง สว.ฝายการเงิน 1 กง. สงป. 39
241 จาสิบตํารวจหญิง จิตรลดา สวางจันทร ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. ******
242 สิบตํารวจเอกหญิง จิตรา โชคทวีพาณิชย ผบ.หมู ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 55
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243 รอยตํารวจโท จิรกฤต พินิช รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองบัวลําภู ภ.4 69
244 สิบตํารวจตรี จิรเดช เชิงกล ผบ.หมู บช.น. 42
245 สิบตํารวจโทหญิง จิรนันท วิลัยลา ผบ.หมู(ป) สภ.อุบลรัตน ภ.จว.ขอนแกน ภ.4 46
246 สิบตํารวจตรี จิรพงค ณ พัทลุง ผบ.หมู สส. สน.ลาดพราว บช.น. 20
247 สิบตํารวจโท จิรพงศ จิตสุข ผูบังคับหมู บช.ตชด. 38
248 รอยตํารวจเอกหญิง จิรพร พุทธเจริญ รอง สว.ฝสส.6 สส. สทส. ขาดสอบ
249 ดาบตํารวจ จิรภัทร คลังชํานาญ ผบ.หมู.ป.สน.สามเสน บช.น. ขาดสอบ
250 สิบตํารวจโทหญิง จิรวัฒน นันทกาศรี ผบ.หมู กองรอยที4่ กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. บช.น. 48
251 สิบตํารวจโท จิรวัฒน ภูก่ิงเดือน ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก. บช.ทท. 49
252 สิบตํารวจโท จิรวัฒน รมเย็นใจ ผบ.หมู.กก.ตชด.13 บช.ตชด. 31
253 รอยตํารวจเอก จิรวัฒน ลมสูงเนิน ผบ.มว.กก.ตชด.21 บช.ตชด. 33
254 สิบตํารวจเอก จิรวัฒน สุขโข ผบ.หมู(ป.)สภ.โกตาบารู ภ.9 33
255 สิบตํารวจโท จิระศักดิ์ ประทุม ผูบังคับหมูปองกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรหนาพระลาน ภ.1 34
256 รอยตํารวจเอก จิรัชญา พูนสุขวัฒนา รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 ภ.1 34
257 รอยตํารวจตรีหญิง จิรัชญา ยอดคํา รองสารวัตร รร.นรต. 56
258 รอยตํารวจเอก จิรัชย บัวลอม รอง สารวัตร ภ.7 34
259 สิบตํารวจโท จิรัญญ โสภณธรรมคุณ ผบ.หมู.ป.สภ.บานโปง ภ.7 47
260 รอยตํารวจโท จิรัฐกาล วุฒิทวีพัฒน ผบ.มว.กก.ตชด.12 ปรท.รอง.สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. บช.ตชด. 61
261 รอยตํารวจโทหญิง จิรัฐติกาล เดียวจรัส รองสว.(สอบสวน)สภ.เมืองภูเก็ต ภ.8 46
262 จาสิบตํารวจหญิง จิรัฐยา สอนโพธิ์ ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. 37
263 สิบตํารวจโทหญิง จิราภรณ เทียบจันทึก ผบ.หมู ฝอ.วน. วน. 50
264 รอยตํารวจเอกหญิง จิราภรณ บุญพรหม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45
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265 สิบตํารวจโทหญิง จิราภา พวงประดิษฐ ผบ.หมู ฝอ.อฎ. กมค. ขาดสอบ
266 สิบตํารวจโท จิรายุ แกวประดิษฐ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ภ.5 ขาดสอบ
267 สิบตํารวจโท จิรายุ สันตานนท ผบ.หมู ส.ทท5กก.2บก.ทท.1 บช.ทท. 35
268 สิบตํารวจเอก จิรายุ หนูเอียด ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองปตตานี ภ.9 43
269 สิบตํารวจตรี จิรายุทธ สีดามาตย ผบ.หมู(ป) ภ.1 49
270 สิบตํารวจตรี จิรายุส หมกทอง ผบ.หมู ภ.5 ขาดสอบ
271 รอยตํารวจเอกหญิง จิราวรรณ ชวยอนันต รอง สว.ฝตส.1 ตส.3 สตส. 38
272 จาสิบตํารวจหญิง จิราวรรณ พูนแกว ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 34
273 ดาบตํารวจหญิง จิราวัน แยมใจดี ผบ.หมู ฝายความชอบ ทพ. สกพ. 30
274 จาสิบตํารวจหญิง จีรวัจน ผลทวี ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 47
275 สิบตํารวจโท จีรวัฒน คําเอียด ผบ.หมู กก.3 บก. ทท.3 บช.ทท. 51
276 สิบตํารวจตรี จีรวัฒน ราชกระโทก ผบ.หมู จร. บช.น. 43
277 สิบตํารวจโท จีรวัฒน อาษาราช ผบ.หมู(ป.)สน.บางโพงพาง บช.น. 18
278 รอยตํารวจเอก จีรวุฒิ อักษรกุล รอง สวป.สน.โชคชัย บช.น. ขาดสอบ
279 รอยตํารวจเอกหญิง จีระรัช โพธิติ รองสารวัตรสอบสวน ภ.1 53
280 รอยตํารวจเอก จีระวัฒน จันทะโรจน รองสารวัตร(สอบสวน)สน.ประชาชื่น บช.น. ขาดสอบ
281 รอยตํารวจเอก จีระวัฒน มณีพรรัตนชัย รอง สว.กก.สส2.บก.สส.ภ4 ภ.4 ขาดสอบ
282 สิบตํารวจโท จีระศักดิ์ ขาวสะอาด ผูบังคับหมู ภ.1 33
283 สิบตํารวจโทหญิง จีราพรรณ จังพล ผบ.หมู กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. บช.ตชด. ขาดสอบ
284 สิบตํารวจเอกหญิง จุฑาทิพย จรทะผา ผบ.หมู ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 48
285 รอยตํารวจโทหญิง จุฑาทิพย รูปศรี รอง สว.ฝช.สลก.ตร. สลก.ตร. 44
286 สิบตํารวจโทหญิง จุฑาพร สุขเกษม ผบ.หมู กวช.2 สบส. กมค. 66
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287 จาสิบตํารวจหญิง จุฑาภรณ แกวชูศรั ผบ.หมู บช.น. 39
288 สิบตํารวจตรีหญิง จุฑามาศ พ่ึงหวาน ผบ.หมู ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 46
289 สิบตํารวจโทหญิง จุฑามาศ สุทธิศิริ ผบ.หมู ฝอ.สลก.ตร. สลก.ตร. 58
290 รอยตํารวจเอกหญิง จุฑามาส มีดีภาค รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร ภ.7 51
291 รอยตํารวจเอกหญิง จุฑารัตน ดําเวียงคํา รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี ภ.4 56
292 รอยตํารวจเอก จุมพล เมืองมา รอง สว.(สอบสวน) ภ.5 46
293 รอยตํารวจเอกหญิง จุไรลักษณ วงศสาร รอง สว.ฝายมาตรฐานฯ 2 สศป. บช.ศ. 33
294 จาสิบตํารวจหญิง จุฬาลักษณ ทองหนัน ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.7 34
295 รอยตํารวจเอก เจตชนะ ศิริจําปา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 ขาดสอบ
296 สิบตํารวจโท เจตนิพัทธ อํามาตย ผูบังคับหมู บช.น. 33
297 สิบตํารวจโท เจตนิพิฐ พรธนาภา ผบ.หมู(ป)กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 ขาดสอบ
298 รอยตํารวจเอกหญิง เจตนิพิฐ เอ่ียมสําอางค รอง สว.ฝอ.บก.ปคม. บช.ก. ขาดสอบ
299 จาสิบตํารวจหญิง เจนจิรา กลิ่นสิงห ผบ.หมู สง.ก.ตร 46
300 จาสิบตํารวจ เจนพล ใจวงค ผบ.หมู(ป) สภ.แมสาย จง.เชียงราย ภ.5 ขาดสอบ
301 สิบตํารวจตรี เจนภพ ชวยใหสม ผบ.หมู กก.ตชด.13 บช.ตชด. 65
302 สิบตํารวจโท เจนภพ ทองผา ผบ.หมู รอย ปพ.1 กก.ตอตานฯ บช.น. ขาดสอบ
303 สิบตํารวจเอก เจษฎา เงินขาว ผบ.หมู บช.ส. ขาดสอบ
304 สิบตํารวจโท เจษฎา มุราชัย ผบ.หมู ป. สภ.บางพลี ภ.1 ขาดสอบ
305 สิบตํารวจตรี เจษฎา วัฒนดุริยกุล ผบ.หมู(ป) สภ.หนองสาหราย ภ.3 58
306 สิบตํารวจตรี เจษฎาพงษ ปอมสุวรรณ ผบ.หมู(ป) สภ.มะนาวหวาน ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 ขาดสอบ
307 จาสิบตํารวจ เจษฏพันธ บุญยสุพัฒน ผบ.หมู บช.ก. ขาดสอบ
308 รอยตํารวจเอก เจษศักดิ์ มณีรัตนโชติ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี ภ.8 ขาดสอบ
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309 สิบตํารวจตรี เจะรุสลัน เจะอาแว ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ยะรม ชรก.ศพฐ.10 ภ.9 56
310 สิบตํารวจโทหญิง ฉภิญญา สุริยธรรมกุล ผบ.หมู ฝายสโมสรและสันทนาการ สก. สกพ. 53
311 จาสิบตํารวจ ฉลองรัฐ ไหมละเอียด ผบ.หมู บช.ส. 35
312 สิบตํารวจตรีหญิง ฉวีวรรณ แกวจังหวัด ผบ.หมู ฝอ.วน วน. 40
313 สิบตํารวจโท ฉัตรชัย จําปานิล ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.7 37
314 สิบตํารวจโท ฉัตรชัย จินดารัตน ผบ.หมู ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.9 ภ.9 35
315 สิบตํารวจตรี ฉัตรชัย สากล ผบ.หมู บช.ตชด. 27
316 สิบตํารวจเอก ฉัตรชัย อติชาติ ผบ.หมู กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. ภ.9 ขาดสอบ
317 สิบตํารวจตรี ฉัตรดนัย รักวนัส ผบ.หมู บช.น. 37
318 สิบตํารวจโท ฉัตรตระกูล งวนทอง ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 46
319 สิบตํารวจตรี ฉัตรนเรศ เกียมา ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.2 26
320 รอยตํารวจโท ฉัตรพล นพคุณ รองสารวัตร ภ.9 46
321 สิบตํารวจโท ฉัตรพล หวังสูศึก ผบ.หมู ป.สภ.ลาดบัวหลวง ภ.1 ขาดสอบ
322 รอยตํารวจโท ฉัตรมงคล มีจั่นเพชร รอง สวป.สภ.หนองปรือ ภ.7 40
323 สิบตํารวจตรี ฉัตรรพี จํารูญ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางน้ําเปรี้ยว จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 ขาดสอบ
324 สิบตํารวจโทหญิง ฉัตรวิไล ธนอาภากร ผบ.หมูกองรอยที่ 4 บช.น. 51
325 จาสิบตํารวจหญิง ฉันทนา พริกประสงค ผบ.หมู บช.ทท. 45
326 สิบตํารวจโทหญิง ฉันทนา ศิริชัยเดช ครู ปท.1 บช.ตชด. 48
327 สิบตํารวจโท เฉลิมเกียรติ เข่ือนศิริ ผบ.หมู บช.ตชด. 47
328 รอยตํารวจโท เฉลิมเกียรติ กรรมแตง รองสารวัตร ภ.8 37
329 สิบตํารวจโท เฉลิมชัย เชิดชํานาญ ผบ.หมู กก.1 บก.ทท.3 บช.ทท. 32
330 จาสิบตํารวจ เฉลิมชัย ทองงาม ผบ. หมู กง. สงป. 34
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331 สิบตํารวจโท เฉลิมชัย วงษยอด ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 45
332 ดาบตํารวจ เฉลิมชัย ศรีเมืองแกว ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. บช.ก. 35
333 ดาบตํารวจ เฉลิมพงค พาวันดี ผบหมู(ป.)สภ.เชียงของ ภ.5 ขาดสอบ
334 สิบตํารวจโท เฉลิมพงษ กุลาดี ผบ.หมู ฝสส. 2 สส. สทส. 37
335 รอยตํารวจโท เฉลิมพงษ ทองแทง รองสารวัตรสืบสวน ภ.2 40
336 ดาบตํารวจ เฉลิมพล จันทภาโส ผูบังคับหมู บช.ทท. 54
337 สิบตํารวจโท เฉลิมพล ตุมปามา ผบ.หมู. กก.ตชด.34 บช.ตชด. 39
338 สิบตํารวจเอก เฉลิมพล วิเชียรมณี ผบ.หมู ฝายประวัติบุคคล ทพ. สกพ. 45
339 จาสิบตํารวจ เฉลิมพล สัวรัมย ผบ.หมู(จร.) งานตรวจพิสูจนผูขับข่ี กก.5 บก.จร. บช.น. 43
340 ดาบตํารวจ เฉลิมพันธ โทนทอง ผบ.หมู-รอง สว.สภ.ชัยบาดาล ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 ขาดสอบ
341 รอยตํารวจเอกหญิง ชญาดา เศรษฐภักดี รอง สว.ปป.ผอ. สยศ.ตร 57
342 จาสิบตํารวจ ชญาศักดิ์ หมั่นทรัพย ผบ.หมู ฝอ บก. ตม.2 สตม. 41
343 จาสิบตํารวจหญิง ชฎาภรณ ทาระจีน ผบ.หมู สตม. 31
344 รอยตํารวจเอก ชณโชค เสนียวงศ ณ อยุธยา รองสารวัตร ภ.2 30
345 สิบตํารวจเอกหญิง ชณุตตราภรณ มากชุม ผบ.หมู.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 48
346 สิบตํารวจตรี ชนกันต กรรฐสุทธิ์ ผบ.หมู.จร.สน.ชนะสงคราม บช.น. ขาดสอบ
347 สิบตํารวจโท ชนธัญ กิตติสถากุล ผบ.หมู ฝอ.บก.อคฝ. บช.น. 59
348 สิบตํารวจตรี ชนนมนัส ริยะปา ผบ.หมู.ป.สภ.เมืองนครนายก ภ.2 45
349 รอยตํารวจตรีหญิง ชนมนิภา ชัยยศ รองสว. รร.นรต. รร.นรต. ขาดสอบ
350 สิบตํารวจตรี ชนวัชร จันทรคําภู ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองลําปาง ภ.5 ขาดสอบ
351 จาสิบตํารวจหญิง ชนวีร เวชสาร ผบ.หม ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก. บช.ปส. 41
352 สิบตํารวจตรี ชนะพงษ ซอนสุข ผบ.หมู(จร) สน.เพขรเกษม บช.น. 40
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353 ดาบตํารวจ ชนะพงษ นอยผล ผบ.หมู(ป) ภ.1 36
354 สิบตํารวจโท ชนัญชัย ไชยมาลา ผบ.หมู ป. สภ.แมกา จ.เชียงใหม ภ.5 59
355 รอยตํารวจเอกหญิง ชนัญญา ใยลออ รองสารวัตร สกพ. ขาดสอบ
356 รอยตํารวจตรีหญิง ชนากานต หนองคาย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ ภ.6 ขาดสอบ
357 รอยตํารวจเอก ชนาเทพ วะสวานนท รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 43
358 จาสิบตํารวจหญิง ชนิดาภา คลังกูล ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. บช.ก. ขาดสอบ
359 รอยตํารวจโทหญิง ชนิตสิรี เรืองดํารงรัตน รอง สว.ฝอ.3 บก.อก. บช.ทท. 57
360 รอยตํารวจเอกหญิง ชนิตา วาทพันธุ รอง สว.ฝายคลัง บก.อก. รร.นรต. 48
361 สิบตํารวจตรี ชนินทร บาดขุนทด ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชลบุรี ภ.2 ขาดสอบ
362 สิบตํารวจโท ชมชน ภัคธนาดิษกุล ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. ขาดสอบ
363 รอยตํารวจเอก ชยเชษฐ อิทธิยาภรณ รอง สว.(สอบสวน) สน.ลําหิน บช.น. 50
364 สิบตํารวจโท ชยดล อินทรเมือง กก.สส.ภ.จว.ระยอง ภ.2 47
365 สิบตํารวจตรี ชยพล ขําทองทับ ผบ.หมูกองรอยที1่ กก. ควบคุมฝูงชน 1 บช.น. ขาดสอบ
366 สิบตํารวจโท ชยพล ตันวงศเลิศ ผบ.หมู(ป.) สภ.อัมพวา ภ.7 42
367 สิบตํารวจโท ชยพัทธ จีรพัฒนพงศ ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. 34
368 สิบตํารวจตรี ชยันธร แยบกระโทก ผบ.หมู(ป.)สภ.นครหลวง ภ.1 ขาดสอบ
369 สิบตํารวจโท ชยากร สรงแกว ผบ.หมู ป.สน.บางรัก บช.น. ขาดสอบ
370 สิบตํารวจตรี ชยุต นวลจันทร ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บช.น. 38
371 สิบตํารวจโท ชยุต สุดดวงแกว ผบ.หมู ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.2 บช.ทท. 50
372 สิบตํารวจโทหญิง ชลลดา เจริญสุข ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 40
373 จาสิบตํารวจหญิง ชลัยรัตน ภักดีนพรัตน ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 48
374 สิบตํารวจโท ชลาวุฒิ ผูผอง ผบ.หมู (จร) สน.หนองแขม บช.น. 42

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

375 สิบตํารวจเอกหญิง ชลิดา ประสมทรัพย ผบ.หมู ฝอ.บก.ปค. รร.นรต. 43
376 สิบตํารวจโท ชวณัฐ โลหะประเสริฐ ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ภ.8 41
377 รอยตํารวจเอกหญิง ชวนพิศ ขุนทอง รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.2 ภ.2 ขาดสอบ
378 ดาบตํารวจ ชวนินทร มณีดํา ผบ.หมู กก.1 บก.ส.2 บช.ส. 31
379 รอยตํารวจตรีหญิง ชวพร วงศศรีสุนทร รอง สว.ประจํา รร.นรต. รร.นรต. 46
380 สิบตํารวจโท ชวาทิพย บุญมาก ผบ.หมู ป. สภ.อัมพวา ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 35
381 รอยตํารวจเอกหญิง ชัชนท รัตนจํานงค รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. บช.น. 43
382 สิบตํารวจตรี ชัชภณ เกษมพุฒิกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.บานแพว ภ.7 ขาดสอบ
383 สิบตํารวจโท ชัชวาลย พงษา ผบ.หมู ส.รน.5 กก.10 บก.รน. บช.ก. 38
384 จาสิบตํารวจ ชัชวาลย แสนมาโนช ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก. บช.ทท. 38
385 สิบตํารวจโท ชัชสร นิลกําแหง ผบ.หมู.ยอส.บก.อก.รร.นรต รร.นรต. 32
386 รอยตํารวจเอกหญิง ชัญญนภัส กิตติศิริเวทย รอง สว.จร.สภ.บานแหลม ภ.7 ขาดสอบ
387 จาสิบตํารวจหญิง ชัญญาภัค ชางสาร ผูบังคับหมู งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กองกํากับการ 5 กองบังคับการตํารวจจราจร บช.น. 39
388 รอยตํารวจเอกหญิง ชัญญาภัค พุทธศรี รองสารวัตร สตม. 42
389 ดาบตํารวจ ชัยชาญ กาชัย ผบ.หมู(จร) ภ.1 30
390 สิบตํารวจโท ชัยณรงค แจมจันทา ผบ.หมู(ป.)สภ.หาดใหญ ภ.9 ขาดสอบ
391 สิบตํารวจโท ชัยณรงค นิ่มเรือง ผบ.หมู(ป.) สภ.ชัยบุรี ภ.8 ขาดสอบ
392 สิบตํารวจโท ชัยณัฏฐ ลองทอง ผบ.หมู(ป.) ภ.8 59
393 ดาบตํารวจ ชัยดร ทองน้ําแกว ผบ.หมู กก.4 บก.ปคบ. บช.ก. 21
394 รอยตํารวจเอก ชัยธนันท กานนทนิธิวงศ รอง สว.กก.3 บก.ปคบ. บช.ก. 30
395 สิบตํารวจโท ชัยธวัช กึกกอง ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม บช.น. ขาดสอบ
396 สิบตํารวจเอก ชัยธวัฒน สินจงจรัส ผบ.หมู กองรอยที1่ กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. บช.น. 28
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

397 สิบตํารวจโท ชัยนาท จินาเกตุ ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 บช.ส. 60
398 สิบตํารวจเอก ชัยนาท ลําภา ผบ.หมู กก.6 บก.ส.3 บช.ส. 37
399 จาสิบตํารวจ ชัยมงคล จุลโลบล ผบ.หมู งานสายตรวจ1 กก.สายตรวจ บช.น. 29
400 ดาบตํารวจ ชัยยุทธ ภูมิถาวร ผบ.หมู ป. สภ.บางกรวย ภ.1 43
401 สิบตํารวจโท ชัยรัตน ธรรมใจ ผบ.หมู(ป.)สภ.เกาะชาง ภ.5 59
402 สิบตํารวจโท ชัยรัตน พัฒนศักดิ์ ผบ.หมู? บช.ตชด. ขาดสอบ
403 ดาบตํารวจ ชัยวัฒน เกิดวิเชียร ผบ.หมู กก.สส.4 บก.สส.บช.น. บช.น. 35
404 ดาบตํารวจ ชัยวัฒน ไกรนาค ผบ.หมู ฝอ.สพ. สกบ. 31
405 จาสิบตํารวจ ชัยวัฒน เขมะสัจจกุล ผบ.หมู(ป) ภ.4 46
406 สิบตํารวจโท ชัยวัฒน ใจงาม ผบ.หมู(ป) สภ.เมืองนครปฐม ภ.7 45
407 สิบตํารวจโท ชัยวัฒน บุญประจักษ ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. บช.น. 44
408 สิบตํารวจตรี ชัยวัฒน บุญรัตน ผบ.หมู(ป) ภ.5 35
409 สิบตํารวจโท ชัยวัฒน ศรีสุขใส ผบ.หมู(ป.)สภ.เขาหลัก ภ.8 48
410 สิบตํารวจโท ชัยสิทธิ์ นกพลายบูรณ ผบ.หมู(ป.)สน.บางรัก บช.น. 39
411 สิบตํารวจโท ชัยสิทธิ์ พันธนิยม ผบ.หมู.ฝอ.1 บก.อก. บช.น. 31
412 สิบตํารวจโท ชาคริต ทิพยแสง ผูบังคับหมู สตม. 54
413 สิบตํารวจตรี ชาครีย แพงเพ็ชร ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองนครนายก ภ.2 50
414 สิบตํารวจโท ชาญชัย เจียมจิโรจน ผบ.หมู กนฝ.ศพฐ.7 สพฐ.ตร. ขาดสอบ
415 จาสิบตํารวจ ชาญชัย ชัยชาญ ผบหมูป.สภ.ตากใบ ภ.9 ขาดสอบ
416 ดาบตํารวจ ชาญชัย นามมงคูณ ผบ.หมู(จร.) บช.น. 36
417 จาสิบตํารวจ ชาญชัย วันแรก ผบ.หมู ป. ภ.4 25
418 ดาบตํารวจ ชาญวิท ภาชนะ ผบ.หมู (ป.) สภ.แมกา จ.พะเยา ภ.5 33
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419 รอยตํารวจเอก ชาตรี คุณภาที รอง.สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.3 ขาดสอบ
420 สิบตํารวจโท ชาตรี จิชอง ผบ.หมู (ป) สภ.รามัน ภ.9 ขาดสอบ
421 ดาบตํารวจ ชาตรี เปงสลี ผบ.หมู สส.สภ.คลองลึก ภ.2 34
422 สิบตํารวจโท ชาตรี อุดมมาลี ผบ.หมู บช.ตชด. 39
423 จาสิบตํารวจ ชาติชนะ แกวกรณ ผบ.หมู ส.รน.4 กก.6 บก.รน. บช.ก. 30
424 จาสิบตํารวจ ชาติชัย ราชคุณ ผบ.หมู กก.ตชด.43 บช.ตชด. 42
425 สิบตํารวจตรี ชาติชาย นิลคํา ผบ.หมู.(ป.) ภ.1 53
426 สิบตํารวจตรี ชานนทภวิศวร วุฒิภัทรสุรินทร ผบ.หมู(ปองกันปราบปราม)สภ.ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.1 ขาดสอบ
427 สิบตํารวจตรี ชานัฐ แสงมณี ผบ.หมู(ป.) สภ.ปากน้ํา ภ.8 43
428 สิบตํารวจโท ชาย อินทรเมือง ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองพัทยา ภ.2 37
429 รอยตํารวจเอกหญิง ชิดชนก จําดิษฐ รอง สว.ธร.สภ.ชัยบาดาล ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 ขาดสอบ
430 สิบตํารวจเอก ชิติพัทธ กาถวย ผบ.หมู กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. ขาดสอบ
431 สิบตํารวจโท ชินธัช สุนันตะ ผบ.หมู (ป.) สน.บางโพ บช.น. 43
432 สิบตํารวจโท ชินพันธ กระบิน ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. บช.น. 33
433 สิบตํารวจเอก ชินวัฒน วิโรจนเพ็ชร ผบ.หมูฝายวิเคราะหควบคุมงบประมาณและมาตรฐานพัสดุ กองบังคับการอํานวยการ สกบ. 46
434 สิบตํารวจโท ชินาธิป โรจนไพบูลยการ ผบ.หมู ฝายประเมินบุคคล ทพ. สกพ. 56
435 สิบตํารวจตรี ชิษณะ เชื้อเวียง ผบ.หมู ภ.4 42
436 สิบตํารวจตรี ชิษณุ บุษบา ผบ.หมู งานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร. บช.น. ขาดสอบ
437 สิบตํารวจโท ชิษณุพงศ จําปาวงค ผบ.หมู.(ป.) สน.ราษฎรบูรณะ บช.น. 30
438 สิบตํารวจตรี ชิษณุพงศ สีแกว ผบ.หมู(ป.)สภ.ศรีราชา ภ.2 ขาดสอบ
439 รอยตํารวจเอกหญิง ชุติญาณิวชร ทวีเรืองวงศ รอง สว.ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 46
440 สิบตํารวจตรี ชุติพัฒน มีลาภ ผบ.หมู(ป.)สภ.ปากน้ําชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 ******
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

441 รอยตํารวจเอกหญิง ชุติมณฑน กราบกราน นวท.(สบ 1) กนฝ.ศพฐ.6 สพฐ.ตร. ขาดสอบ
442 สิบตํารวจเอกหญิง ชุลีพร โปรอากาศ ผบ หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 40
443 รอยตํารวจเอกหญิง ชุลีวรรณ รุงสวาง รอง สว.ฝอ.4 บก.อก. บช.น. 56
444 สิบตํารวจโท ชูเกียรติ ชัยรัตน ผบ.หมู ตม.จว.ศรีสะเกษ สตม. 36
445 ดาบตํารวจ ชูชัย ตุนคําแดง ผบ.หมู สตม. ขาดสอบ
446 ดาบตํารวจ ชูชาติ อยูผลเพ่ิม ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 36
447 จาสิบตํารวจ ชูศักดิ์ ประจงกิจ ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองพัทยา ภ.2 ขาดสอบ
448 ดาบตํารวจ ชูสกุล ชัยชื่อ ผบ.หมู(ป.)สภ.ปาตอง ภ.8 50
449 ดาบตํารวจ เชษฐศักดิ์ นวลคลาย ผบ.หมู(สส.)กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 39
450 ดาบตํารวจ เชานวัชร รอดขวัญ ผบ.หมู จร.สภ.ฉลอง ภจว.ภูเก็ต ภ.8 31
451 สิบตํารวจโท เชาว หอมจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.บานหมอ จว.สระบุรี ภ.1 ขาดสอบ
452 สิบตํารวจโทหญิง เชาวณีย พูลเพ่ิม ผูบังคับหมู กองรอยที่ 4 กองกํากับการควบคุมฝูงชน 2 บช.น. 33
453 จาสิบตํารวจหญิง เชาวพร วรวุธิกุล ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.น. บช.น. 42
454 รอยตํารวจเอก เชาวเรศ บุญคุม รองสารวัตรปองกันปราบปราม ภ.3 45
455 จาสิบตํารวจ เชาวลิต เกตุฉลวย ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. บช.ก. 52
456 สิบตํารวจโท เชาววัฒน แกวกลา ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพัทยา ภ.2 44
457 สิบตํารวจตรี โชคชัย คุมบาน ผบ.หมู(ป.) ภ.8 51
458 รอยตํารวจเอกหญิง โชติมา แอกทอง รอง สว.ฝายยุทธศาสตร บก.อก.บช.ปส. บช.ปส. 50
459 สิบตํารวจโทหญิง โชติรัตน ศิริวัฒน ผบ.หมู กองรอย 4 กก.คฝ.1 บก.อคฝ. บช.น. 43
460 จาสิบตํารวจ ไชยกร ทรัพยะโตษก ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 บก.สปพ. บช.น. 34
461 รอยตํารวจเอก ไชยพงศ พาขุนทด รอง สว(สอบสวน)สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.7 42
462 รอยตํารวจเอก ไชยยัณห จันทรทอง รอง สว.(สอบสวน) สน.มีนบุรี บช.น. 32

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

463 สิบตํารวจโท ไชยวัฒน หิรัญรัตน ผบ.หมู กก.3 บก.สกัดก้ันการลําเลียงยาเสพติด บช.ปส. บช.ปส. ขาดสอบ
464 สิบตํารวจเอก ซอฟารน เดนดารา ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี ภ.9 33
465 รอยตํารวจเอก ซาดัต เกปน รอง สว.(จร.) สภ.คอหงส ภ.9 ขาดสอบ
466 ดาบตํารวจหญิง ญาชิตา รวิศสกุล ผบ.หมู ฝสส.7 สส. สทส. 37
467 จาสิบตํารวจหญิง ญาญนิศา นิธิพัฒนโรจน ผบ.หมู ฝอ.ศพฐ.7 สพฐ.ตร. 42
468 สิบตํารวจโท ญาณวุฒิ ทองดอนงาว ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 ภ.6 42
469 สิบตํารวจตรี ญาณเอก ศิริสวัสดิบุตร ผูบังคับหมู ฝายฝกอบรม บช.ปส. 59
470 จาสิบตํารวจ ญาณาธร ราชสีห ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองนครสวรรค จว.นครสวรรค ภ.6 39
471 ดาบตํารวจหญิง ญาณินดา ศรีนนท ผบ.หมู ฝอ.บก.สส.สตม. สตม. 34
472 สิบตํารวจโท ญาณินทร พรกุณา ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บช.ส. 45
473 รอยตํารวจเอกหญิง ฎัชนีกร สุขดี รอง สว.ฝายความชอบ ทพ. สกพ. 37
474 ดาบตํารวจ ฐนากฤติ นวมทอง ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.สตม. สตม. 44
475 จาสิบตํารวจหญิง ฐปตา ชูเพชร ผบ.หมูกองรอยที4่ กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. บช.น. 37
476 สิบตํารวจโท ฐาณภัทร ศิลาฤทธิ์ ผบ.หมู ป. บช.น. ขาดสอบ
477 สิบตํารวจโท ฐานันดร มณีจันทรสุข ผบ.หมู ป. สภ.แมหวาด ภ.9 36
478 จาสิบตํารวจหญิง ฐานิช จามรกิจสกุล ผบ.หมู กก.2 บก.สกส.บช.ปส. บช.ปส. 36
479 สิบตํารวจโทหญิง ฐานิตร อโนทัยสินทวี ผบ.หมูฝายการเงิน2 สงป. 47
480 จาสิบตํารวจหญิง ฐาปนี คงสบาย ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. บช.ก. 47
481 รอยตํารวจตรี ฐิตติพจน อินทรขาว รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ปคม. บช.ก. ขาดสอบ
482 รอยตํารวจเอกหญิง ฐิตากานต กมลรัตนา รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.5 ภ.5 41
483 รอยตํารวจเอกหญิง ฐิตาภรณ คณเกณฑ รอง สว.ฝอ.บก.น.6 บช.น. 45
484 รอยตํารวจเอกหญิง ฐิตาภรณ ลอยสา รองสารวัตร สพฐ.ตร. 48
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บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

485 จาสิบตํารวจ ฐิติชัย พิมวงษา ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครนายก ภ.2 31
486 สิบตํารวจตรี ฐิตินันท ธีระรัตนวรางค ผบ.หมู(ป) ภ.7 47
487 สิบตํารวจตรี ฐิติพงศ พิพัฒฐาดร ผบ.หมู (จร.) สน.ทาพระ บช.น. 55
488 สิบตํารวจตรี ฐิติพงษ ขวัญเมือง ผบ.หมู (ป.) สภ.กระทุมแบน ภ.7 56
489 จาสิบตํารวจ ฐิติพัฒน อนุศรี ผบ.หมู (สส) กก. สส.4 บก. สส. บช.น. ขาดสอบ
490 สิบตํารวจเอกหญิง ฐิติมา รัตนชมภู ผบ.หมู ฝกม.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 41
491 สิบตํารวจโทหญิง ฐิติมา โลวศิริวัฒน ผบ.หมู บช.น. 48
492 รอยตํารวจเอกหญิง ฐิติรัตน แสงกระจาง รองสารวัตร (สอบสวน) สน.ทาขาม บช.น. 50
493 สิบตํารวจโท ฐิติโรจน ยุพา ผบ.หมู กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6 ภ.6 35
494 รอยตํารวจเอก ฐิติวัฒน วรรณทอง รอง สว.ฝอ.2 บก.อก. บช.ทท. 66
495 รอยตํารวจเอก ณชชน ออมทรัพย รอง สว.กก.4 บก.สกส. บช.ปส. 44
496 สิบตํารวจตรี ณฐชนน พ่ึงพงษ ผูบังคับหมู ภ.8 51
497 รอยตํารวจเอก ณฐปกร กิจสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) ภ.6 ขาดสอบ
498 สิบตํารวจตรี ณธัชพงศ คนคง ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากชอง ภ.3 38
499 สิบตํารวจตรี ณภัทร คะรานรัมย ผบ.หมู บช.ตชด. 42
500 สิบตํารวจโท ณภัทร จิราณิชชกุล ผบ.หมู(ป.)สภ.ลาดใหญ ภ.7 36
501 รอยตํารวจเอกหญิง ณภัทรพรรณ กองสีหา รอง สว.ฝายความชอบ ทพ. สกพ. 50
502 สิบตํารวจโท ณรงคชัย พะโส ผบ.หมู (ป.) สน.มักกะสัน บช.น. 33
503 รอยตํารวจเอก ณรงคเดช จันทรใจ รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.5 ภ.5 37
504 รอยตํารวจเอก ณรงคยุทธ วรชิน รองสารวัตร บช.น. ขาดสอบ
505 สิบตํารวจโท ณรงคฤทธิ์ เขียวมา ผบ.หมู ศฝร.บช.น. บช.น. 42
506 จาสิบตํารวจ ณรัช สวัสดิชีวิน ผบ.หมู กลุมงานวิเคราะหขาวการกอการรายสากล บก.ส.4 บช.ส. 38
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

507 สิบตํารวจโท ณฤทธิ์ กรีณาวงษ ผบ.หมู(ป.) สภ.คลองเข่ือน ภ.2 39
508 รอยตํารวจเอก ณวฤทธิ์ แสงตา รอง สวป.สน.บางนา บช.น. 43
509 รอยตํารวจตรี ณัชชน ภูสมตา รอง สว.ประจํา รร.นรต. รร.นรต. 49
510 ดาบตํารวจหญิง ณัชชา แสงสวาง ผบ.หมู(ป.)สภ.แมปง ภ.5 ขาดสอบ
511 สิบตํารวจโทหญิง ณัชนันท ขําตั้ง ผบ.หมู ทพ. สกพ. 56
512 สิบตํารวจโท ณัชพล สมควร ผบ.หมู ฝอ.บก.สส.บช.น. บช.น. 39
513 สิบตํารวจตรี ณัชพล อาจเอ้ือ ผบ.หมู.ป.สภ.ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.1 47
514 สิบตํารวจโท ณัฎฐดิศักดิ์ เอียดรักษ ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ภ.9 ขาดสอบ
515 สิบตํารวจโท ณัฏฐ สกุลแกว ผบ.หมู ฝายแผนการสอบ กส. บช.ศ. 67
516 จาสิบตํารวจ ณัฏฐกรรณ อังกูรวรดิลก ผบ.หมูงานสายตรวจ บช.น. 28
517 สิบตํารวจโท ณัฏฐชยางกูร ทาคํา ผบ.หมู บช.ตชด. 48
518 สิบตํารวจตรี ณัฏฐปรัชญ สุนา ผบ.หมู ส.รน.4 กก.5 บก.รน. บช.ก. ขาดสอบ
519 สิบตํารวจโท ณัฏฐพงศ เวชชศาสตร ผูบังคับหมู ฝายการสื่อสาร6 กองตํารวจสื่อสาร สทส. 54
520 สิบตํารวจโท ณัฏฐพงษ ดํารงนอยเกตุ ผบ.หมู(ป.)สน.โชคชัย บช.น. 39
521 สิบตํารวจโท ณัฏฐพัฒน ณ พัทลุง ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 ภ.8 50
522 รอยตํารวจเอกหญิง ณัฏฐวี ทองโอ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.1 ภ.1 46
523 สิบตํารวจตรี ณัฐ จะนต ผบ.หมู(ป.)สภ.านสัก ภ.6 ขาดสอบ
524 สิบตํารวจโท ณัฐกร คูเจริญ ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองจิก จ.ปตตานี ภ.9 ขาดสอบ
525 จาสิบตํารวจ ณัฐกฤต บุญรอด ผบ.หมู กลุมงานพิจารณา 1 มน. สง.ก.ตร 41
526 จาสิบตํารวจหญิง ณัฐกานต ศิริกุล ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. บช.ก. 35
527 สิบตํารวจตรี ณัฐคเณศ โปะบุญชื่น ผบ.หมู(ป.) ภ.2 44
528 ดาบตํารวจ ณัฐจักร วราสิรินนท ผบ.หมู(ป) ภ.5 44
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บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

529 สิบตํารวจโท ณัฐจักรพนธ มียันต ผูบังคับหมูปองกันและปราบปราม บช.น. 35
530 จาสิบตํารวจหญิง ณัฐจิรา กันทํา ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 ภ.4 ขาดสอบ
531 สิบตํารวจโทหญิง ณัฐชนก หกขุนทด ผบ.หมู บช.ตชด. 35
532 สิบตํารวจตรี ณัฐชนัย ศิริสุภา ผบ.หมู(จร.) สน.ทองหลอ บช.น. ขาดสอบ
533 รอยตํารวจเอกหญิง ณัฐชยา เรืองสม รอง สว.ฝสต.1 กต.8 จต. จต. ขาดสอบ
534 สิบตํารวจโทหญิง ณัฐชรีวรรณ พันธุเขียน ผบ.หมู บช.ศ. 69
535 จาสิบตํารวจหญิง ณัฐชลิดา กุตเสนา ผบ.หมู บช.ปส. 43
536 สิบตํารวจตรีหญิง ณัฐฐิญา ยศบุญเรือง ผบ.หมู ฝายอํานวยการ วตร. บช.ศ. 48
537 ดาบตํารวจหญิง ณัฐณิชา คงจันนทร ผบ.หมู บก.ปส.4 บช.ปส. 30
538 สิบตํารวจโท ณัฐดนัย ขันทะสีมา ผบ.หมู งานอารักขาที่1 กก.อารักขา2 บก.อคฝ. บช.น. ขาดสอบ
539 สิบตํารวจตรี ณัฐดนัย เจริญวงศ ผบ.หมู(ป.)สภ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภ.2 46
540 สิบตํารวจโท ณัฐดนัย อยูเจริญ ผบ.หมู ปองกันและปราบปราม บช.ทท. ขาดสอบ
541 รอยตํารวจเอกหญิง ณัฐธยาน ไปดง รอง สว.ฝอ.บก.รน. บช.ก. 46
542 รอยตํารวจเอกหญิง ณัฐธยาน มาดี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย ภ.3 46
543 รอยตํารวจเอกหญิง ณัฐธยาน สุดจิตต รอง สว.(สอบสวน) สน.ทาขาม บช.น. 43
544 สิบตํารวจโท ณัฐนนท ไกรดํา ผบ.หมู(ป.) ภ.2 ขาดสอบ
545 สิบตํารวจตรี ณัฐนนท ประยูรหงษ ผบ.หมู บช.น. 57
546 รอยตํารวจโทหญิง ณัฐนรี นาคสิงห รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต ภ.8 ขาดสอบ
547 สิบตํารวจตรี ณัฐนันท ขวัญแกว ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม สภ.ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.1 ขาดสอบ
548 สิบตํารวจโท ณัฐนันท โพธิ์ชัย ผบ.หมู(ป.)ฯสภ.นาอุดม ภ.4 44
549 สิบตํารวจตรี ณัฐนันท ลักษณานุกูล ผบ.หมูกองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน บช.น. ขาดสอบ
550 รอยตํารวจเอกหญิง ณัฐนันท ลักษมีธนานันต รอง สว.ฝช.สลก.ตร. สลก.ตร. 33

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

551 จาสิบตํารวจหญิง ณัฐปภัสร แสนโคตร ผบ.หมู (ป.)สภ.เมืองเลย ภ.4 36
552 สิบตํารวจโท ณัฐพงศ เจริญเกียรติภูมิ ผบ.หมู (ป) สน.จักรวรรดิ บช.น. 37
553 สิบตํารวจโท ณัฐพงศ ทิศธรรม ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ภ.5 37
554 สิบตํารวจตรี ณัฐพงศ ยะทาตุม ผูบังคับหมูปองกันและปราบปราม ภ.1 39
555 สิบตํารวจโท ณัฐพงศ สิทธิ ผบ.หมู กก.สส 2 บก.สส.ภ.1 ภ.1 32
556 สิบตํารวจตรี ณัฐพงศ อารียวงษ ผบ.หมู (จร) บช.น. ขาดสอบ
557 สิบตํารวจตรี ณัฐพงษ วีระพันธุ ผบ.หมู (ป.) สภ.พนัสนิคม ภ.2 60
558 สิบตํารวจโท ณัฐพนธ กุลเฟอง ผบ.หมู กก.1 บก.รน. บช.ก. 40
559 จาสิบตํารวจหญิง ณัฐพร จักรนารายณ ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. บช.น. ขาดสอบ
560 สิบตํารวจเอก ณัฐพล คีรี ผบ.หมู(ป.)สภ.มายอ ภ.9 ขาดสอบ
561 สิบตํารวจโท ณัฐพล ใจยินดี ผบ.หมู (ป) สน.จักรวรรดิ บช.น. 38
562 สิบตํารวจโท ณัฐพล ชัยมาลา ผบ.หมู(ป.)สภ.ลาดใหญ ภ.7 35
563 สิบตํารวจโท ณัฐพล ไชยขวัญ ผบ.หมู ป.สภ.เมืองสงขลา ภ.9 45
564 สิบตํารวจโท ณัฐพล ปาลี ผบ.หมู(ป.) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี ภ.2 41
565 รอยตํารวจเอก ณัฐพล เพจี้ รอง สว.(สอบสวน) ภ.1 ขาดสอบ
566 สิบตํารวจตรี ณัฐพล โพธิ์มูล ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองปาน จว.ลําปาง ภ.5 ขาดสอบ
567 สิบตํารวจเอก ณัฐพล มักคุน ผบ.หมู(ป.)สภ.รือเสาะ ภ.9 50
568 สิบตํารวจโท ณัฐพล สรอยหลา ผบ.หมู(ป) สภ.สิรินธร ภ.3 ขาดสอบ
569 ดาบตํารวจ ณัฐพล อุบลนุช ผบ.หมู(ป.)สภ.แสนภูดาษ ภ.2 ขาดสอบ
570 สิบตํารวจตรี ณัฐพสิษฐ ไวยฤทธิ์กิจสม ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บช.น. 33
571 สิบตํารวจตรี ณัฐพัชร สุขบาง ผบ.หมู(จร.) สน.บางพลัด บช.น. 54
572 สิบตํารวจตรี ณัฐพิสิษฐ จิตรีงาม ผบ.หมู บก.อคฝ. บช.น. 47
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

573 สิบตํารวจตรี ณัฐภัทร สุทธิ ผบหมุ ภ.2 40
574 รอยตํารวจเอก ณัฐภาค ระมะลี รองสารวัตร บช.ทท. 34
575 จาสิบตํารวจหญิง ณัฐยาพัชญ ไชยยายงค ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.1 สตม. 38
576 สิบตํารวจเอกหญิง ณัฐวดี พุฒแกว ผบ.หมูฝายการเงิน 1 กง. สงป. 46
577 สิบตํารวจโท ณัฐวรพล กุลวรพิสิษฐ ผบ.หมู กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. บช.น. 31
578 สิบตํารวจตรี ณัฐวัฒน เรือนสอน ผบ.หมู(จร.)สน.สามเสน บช.น. ขาดสอบ
579 สิบตํารวจโท ณัฐวัฒน วิริยะ ผบ.หมู ฝายการสื่อสาร2 กองตํารวจสื่อสาร สทส. 43
580 สิบตํารวจโท ณัฐวัฒน สิทธิ์ทิพยปอ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาย ภ.5 39
581 จาสิบตํารวจ ณัฐวัฒน สิทธิวงษ ผบ.หมูส.ทท.1กก.1บก.ทท.1 บช.ทท. 42
582 รอยตํารวจเอก ณัฐวัตร ธงทันที รอง ผบ.รอย(สบ1) กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน1 บช.น. 41
583 จาสิบตํารวจ ณัฐวิทย อัฐวงศ ผบ.หมู(ป.) สภ.รองกวาง จว.แพร ภ.5 ขาดสอบ
584 สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ ทองงาม ผบ.หมู(ป.)สภ.เกาะสีชัง ภ.2 ขาดสอบ
585 สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ ทูลมณี ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.2 51
586 สิบตํารวจโท ณัฐวุฒิ ไพรศรี ผูบังคับหมูงานสืบสวน ภ.2 47
587 สิบตํารวจโท ณัฐวุฒิ มายา ผบ.หมู (ป) สภ.คูคต ภ.1 44
588 สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ มาศโอสถ ผบ.หมู (ผช.พงส.) บช.น. 40
589 สิบตํารวจโท ณัฐวุฒิ วสุนันต ผบ.หมู(ป.) สภ.สบเมย จว.แมฮองสอน ภ.5 35
590 รอยตํารวจโท ณัฐวุฒิ หรรษาพันธุ ผบ.หมู บช.ตชด. ขาดสอบ
591 สิบตํารวจโท ณัฐวุฒิ อินบํารุง ผบ.หมู(ป.)สภ.บานหนองพลับ ภ.7 42
592 สิบตํารวจโทหญิง ณัฐสิรี นิสภานันท ผบ.หมู ฝายเงินเพ่ิมและเงินประจําตําแหนง อต. สกพ. 69
593 สิบตํารวจโท ณัทวุฒิพันธ อินทิม ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม2 สตม. 45
594 จาสิบตํารวจหญิง ณัทศศิร ฐากันสิริวงศ ผบ.หมู กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 ภ.1 43
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

595 จาสิบตํารวจหญิง ณิชกมล ศรีวิชา ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.4 สตม. 41
596 จาสิบตํารวจหญิง ณิชชา สุขยิ่ง ผบ.หมูฝอ.บก.ตม.3 สตม. 49
597 สิบตํารวจโท ณิชาภัทร ตนะทิพย ผูชวยพยาบาล ปท.1 รพ.ตร. 41
598 รอยตํารวจเอกหญิง ณิธิชา กลิ่นทอง รองสารวัตร บช.น. 45
599 รอยตํารวจเอก ณิพัธพงศ พระสุรัตน รอง สว.กก.สส.บก.น.1 บช.น. 44
600 สิบตํารวจโท ณิภัท เจือไทย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กองกํากับการควบคุมูงชน 2 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน บช.น. 64
601 ดาบตํารวจ ดนัย บุญทอง ผบ.หมู ภ.7 30
602 ดาบตํารวจ ดนุสรณ นุนสิงห ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.สตม. สตม. 38
603 สิบตํารวจเอกหญิง ดรรชนี สินเจริญพิพัฒน ผบ.หมู ฝอ.กต.2 จต. 44
604 สิบตํารวจโท ดลดนัย เถียรสานารถ ผบ.หมู ยอส.บก.อก.รร.นรต. รร.นรต. 42
605 จาสิบตํารวจหญิง ดลยา แสงศรีจันทร ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ภ.5 47
606 สิบตํารวจโท ดวง เสนน้ําเที่ยง ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. บช.น. ขาดสอบ
607 จาสิบตํารวจหญิง ดวงใจ อุมจันทร ผบ.หมู กก. 1 บก.ทท. 2 บช.ทท. 49
608 จาสิบตํารวจหญิง ดวงพร ราชสีห ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 ภ.1 37
609 สิบตํารวจตรีหญิง ดวงหทัย ออนอินทร ผบ.หมู ฝอ.ผค. สยศ.ตร 44
610 รอยตํารวจเอกหญิง ดาราพร ตุมชู รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 สตม. 40
611 จาสิบตํารวจหญิง ดารารมณ จิตตสมพงษ ผบ.หมู ฝายฝกอบรม บก.อก.ฯ บช.ปส. 45
612 ดาบตํารวจ ดาวรุง สุขผดุง ผบ.หมู สทล. 2 กก. 3 บก.ทล. บช.ก. ขาดสอบ
613 สิบตํารวจตรี ดํารงค ขยัน ผบ.หมู(ป.) ภ.5 40
614 ดาบตํารวจ เดชญาณ พานเผือก ผบ.หมู ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. บช.ตชด. 32
615 ดาบตํารวจ เดชณรงค ทองจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉลอง ภ.8 ขาดสอบ
616 สิบตํารวจเอก ตฤณ เดชเดโช ผบ หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.ท3 บช.ทท. 52
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

617 จาสิบตํารวจ ตฤณ วรรณพฤกษ ผบ.หมู บช.ทท. ขาดสอบ
618 รอยตํารวจเอก ตวัน ชมบานแพว รอง สว.กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 36
619 รอยตํารวจเอก ตอเกียรติ ตุลาธร รอง สว.อก. ภ.7 53
620 จาสิบตํารวจหญิง ตองตา ตองใจ กก.3 บก.ปส.3 บช.ปส. 33
621 สิบตํารวจโท ตอศักดิ์ วรรณกาล ผบหมู(ป)สภ.ปะแต ภ.9 33
622 สิบตํารวจตรี ตามตะวัน พลับใหญ ผบ.หมู กก.ตชด.41 บช.ตชด. 53
623 รอยตํารวจเอก ติณณ สุมงคล รองสารวัตร บช.ก. 44
624 สิบตํารวจโท ตุล วิเศษสุทธิชัย ผบ.หมู ฝทว.2 ทว. สพฐ.ตร. 52
625 ดาบตํารวจ ตุลย แสนมีมา ผบ.หมู สส.สน.ประชาชื่น บช.น. 36
626 สิบตํารวจโทหญิง ตุลยดา จันทาสี ผูบังคับหมู กองรอยที่ 4 กองกํากับการควบคุมฝูงชน 2 บช.น. 35
627 รอยตํารวจโทหญิง ตุลยนฎา สวัสดิจันทร รองสารวัตร ตท. ขาดสอบ
628 สิบตํารวจตรี ตุลยพัฒน แสงประสิทธิ์ ผบ.หมู.ป.สภ.บางเสาธง ภ.1 ขาดสอบ
629 สิบตํารวจโท เติมศักดิ์ กันทะวงค ผบ.หมู กก.ตชด.32 บช.ตชด. 40
630 รอยตํารวจเอก ไตรภพ มงคลสุจริตกุล รองสารวัตรจราจร สน.บางยี่ขัน บช.น. ขาดสอบ
631 รอยตํารวจเอก ถาวร เสียงหวาน รอง สว.กก.3 บก.ส.2 บช.ส. ขาดสอบ
632 สิบตํารวจโท ทนุศิษฎ ถนนทอง ผบ.หมู.ศฝร.บช.น. บช.น. 39
633 รอยตํารวจเอก ทยากร กุศลศิลปบัญชร รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.4 กก.4 บก.รน. บช.ก. ขาดสอบ
634 จาสิบตํารวจ ทรงชนม อนันตเดชะ ผบ.หมู กก.3บก.ทท.1 บช.ทท. 37
635 ดาบตํารวจ ทรงธรรม นาคสวัสดิ์ ผบ.หมู(ป) สภ.วังทอง ภ.6 31
636 สิบตํารวจโทหญิง ทรงพร ยายตั้ง ผบ.หมู ฝายอํานวยการ สก. สกพ. 62
637 รอยตํารวจเอก ทรงพร หนอคํา รอง สว.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม ภ.5 40
638 ดาบตํารวจ ทรงพล ชนะบุญ ผูบังคับหมู งานปองกันปราบปราม บช.น. 52

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

639 สิบตํารวจโท ทรงพล นามวงศ ผบ.หมู (ป.)สภ.แมริม ภ.จว.เชียงใหม ภ.5 41
640 สิบตํารวจเอก ทรงพล พิมพระจันทร ผบ.หมู บช.ส. 35
641 สิบตํารวจโท ทรงพล หอขุนทด ผบ.หมู ป บช.น. 46
642 สิบตํารวจโท ทรงพล อําพันธ ผบ.หมู (ป.) สภ.โกสุมพิสัย ภ.4 42
643 จาสิบตํารวจ ทรงวิทย รอดสุโข ผบ หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 35
644 สิบตํารวจตรี ทรงวุฒิ วัลลภนุสรณ ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บช.น. 53
645 สิบตํารวจตรี ทรงศักดิ์ บัวบาล ผบ.หมู (จร.) สน.ทุงสองหอง บช.น. ขาดสอบ
646 สิบตํารวจโทหญิง ทรายขวัญ แสนแกว ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.คฝ.1 บช.น. 50
647 สิบตํารวจโท ทฤษฎี ประจันตะเสน ผบ.หมู(ป.) สภ.เสม็ด ภ.2 52
648 ดาบตํารวจ ทวนทอง ชายแกว ผบ.หมู สตม. 30
649 สิบตํารวจโท ทวิชาติ นวลสกุล ผบ.หมู ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. บช.ส. 58
650 สิบตํารวจเอก ทวีชัย ปนละออ ผบ.หมู ป. สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ภ.9 26
651 รอยตํารวจเอก ทวีทรัพย ชัยภูมิ รอง สวป.สน.ทองหลอ บช.น. ขาดสอบ
652 สิบตํารวจโท ทวีศักดิ์ เถาวะนิช ผบ.หมู กก.ตชด.11 บช.ตชด. 43
653 รอยตํารวจเอก ทวีศักดิ์ พูลผล รอง สว.ฝายประวัติบุคคล ทพ สกพ. 41
654 สิบตํารวจโท ทศพล ดวงอินทร ผบ.หมู (ป.) สภ.หันคา ภ.จว.ชัยนาท ภ.1 ขาดสอบ
655 สิบตํารวจตรี ทศพล พลคํามาก ผบ.หมู(ป.)สภ.ผักไห ภ.1 ขาดสอบ
656 ดาบตํารวจ ทองคํา ไสยสุภีย ผบ.หมู ฝายอํานวยการ ภ.จว.รอยเอ็ด ภ.4 ขาดสอบ
657 สิบตํารวจโท ทองดี โปรดสันเทียะ ผบ.หมู.ป. บช.น. 43
658 สิบตํารวจโท ทักษดนัย เกษตรเอ่ียม ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ภ.2 ขาดสอบ
659 รอยตํารวจเอก ทัชปภณ นาราพงศธร รอง สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 41
660 สิบตํารวจตรี ทันพันธ พรหมเทศ ผบ.หมู.ป ภ.5 40
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บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

661 สิบตํารวจโท ทัศเทพ เพ็ชรศรี ผบ.หมู ฝายประเมินบุคคล ทพ. สกพ. 56
662 สิบตํารวจโท ทัศนัย แกวใหญ ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. บช.น. 48
663 สิบตํารวจโทหญิง ทัศนีย จิตรโวทาน ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 53
664 จาสิบตํารวจหญิง ทัศนีย เจริญตาม ผบ.หมู ส.รน.4 กก.10 บก.รน. บช.ก. 49
665 รอยตํารวจเอกหญิง ทัศนีย เชยชมศรี รอง สว.ฝายตรวจสอบงานบุคคล 2 ตป. สง.ก.ตร 46
666 รอยตํารวจเอกหญิง ทัศนีย ศรีวิชัย รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. ขาดสอบ
667 สิบตํารวจเอกหญิง ทาริกา ปญญาดี ผบ.หมู ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 57
668 สิบตํารวจโท ทินกร อินทะจันทร ผบ.หมู(ป.) สภ.แหลมฉบัง ภ.2 41
669 สิบตํารวจตรี ทินกฤต กับปะหะ ผบ.หมู(ป.).สภ.ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.1 53
670 สิบตํารวจเอก ทินภัตร เมธากีรติ ผบ.หมู กองกํากับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวน บช.น. 33
671 สิบตํารวจตรี ทินวัฒน กับปะหะ ผบ.หมู (ป) ภ.1 46
672 สิบตํารวจโทหญิง ทิพยรัตน สมสวัสดิ์ ผบ.หมู (ป) สภ.อุบลรัตน ภ.จว.ขอนแกน ภ.4 36
673 รอยตํารวจเอกหญิง ทิพยรัศมิ์ บวรโชติปกรณ รอง สว.ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. บช.ก. 35
674 รอยตํารวจตรีหญิง ทิพยวารี พาณิชยกุล รองสารวัตรกลุมงานนิติกรฯ วน. 65
675 รอยตํารวจเอกหญิง ทิพวรรณ แกวมาลา รอง สว.ฝอ.ศพฐ.4 สพฐ.ตร. ขาดสอบ
676 รอยตํารวจเอก ทิวา บุญชอบ รอง สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.7 40
677 รอยตํารวจเอกหญิง ทิวาวรรณ นามวงษ รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. บช.น. 46
678 สิบตํารวจโท เทพนรินทร จําปามูล ผบ.หมู (ป.)สน.สุทธิสาร บช.น. 48
679 จาสิบตํารวจ เทพปกรณ ทองคํา ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก. บช.น. บช.น. 31
680 สิบตํารวจโท เทพฤทธิ์ เวชยันต ผบ.หมุ(ป.)สน.บางนา บช.น. 41
681 รอยตํารวจเอก เทียนชัย สังขประไพ รอง สว.ฝอ.บก.น.6 บช.น. 44
682 รอยตํารวจโท แทน นุมเจริญ รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี ภ.4 ขาดสอบ
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บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

683 รอยตํารวจเอก ธงชัย เลิศจันทวงศ รอง สว. สตม. 26
684 จาสิบตํารวจ ธงชัย อําภัยรัตน ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 37
685 สิบตํารวจตรี ธงไท สมณา ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. บช.น. 38
686 สิบตํารวจโท ธนกร เครือเพ็ชร ผบ.หมูงานสายตรวจ1กก.1บก.จร. บช.น. 34
687 รอยตํารวจโท ธนกร หนูโดด รอง สวป. สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.2 42
688 สิบตํารวจโท ธนกร อาจหาญ ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ภ.7 ขาดสอบ
689 รอยตํารวจโท ธนกฤต จันทภูมิ รอง สว. กก.5 บช.ก. 27
690 สิบตํารวจโท ธนกฤต จิวลินทร ผบ.หมู ฝอ. บช.ส. 56
691 จาสิบตํารวจ ธนกฤต พรายพรรณ ผบ.หมู กก.3 บก.ส3 บช.ส. ขาดสอบ
692 จาสิบตํารวจ ธนกฤต วิเศษหมื่น ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. ขาดสอบ
693 สิบตํารวจโท ธนกฤต สาระสหะตันติ ผบ.หมู(ป.)สภ.จอมพระ ภ.จว.สุรินทร ภ.3 37
694 ดาบตํารวจ ธนกฤษณ ประจันพล ผบ.หมู ป.สภ.อาวลึก ภ.8 45
695 รอยตํารวจเอก ธนกฤษณ วิลาศ ผบ.มว.กก.ตชด.14 บช.ตชด. 35
696 รอยตํารวจเอก ธนชาต ขวัญทองยิ้ม รอง สว.ฝอ.บก.ทท.3 บช.ทท. 38
697 สิบตํารวจโท ธนชาติ ลาภธนวรรณ ผบ.หมู(ป) บช.น. 47
698 สิบตํารวจโท ธนชิต แสนหาญ ผบ.หมู(ป.)สภ.สระบัว ภ.2 ขาดสอบ
699 จาสิบตํารวจ ธนดล ขําทัพ ผบ.หมู.ป บช.น. 42
700 สิบตํารวจเอก ธนดล คงธนโอฬาร ผบ.หมู กต.7 จต. จต. 48
701 รอยตํารวจเอก ธนดล สุทธิพณิชพงศ นว.(สบ1) ผบก.ภ.จว.ยโสธร ภ.3 33
702 ดาบตํารวจ ธนเดช สูติพันธ ผบ.หมู ส.รน.2 กก.9 บก.รน บช.ก. 42
703 สิบตํารวจโท ธนบดินทร พรมรักษ ผูบังคับหมู กก.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สืบสวนสอบสวน บช.น. 36
704 สิบตํารวจโท ธนบัตร สวนแยม ผบ.หมู จร. สภ.เมืองนครปฐม ภ.7 44
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

705 สิบตํารวจโท ธนพงษ อินนอก ผบ.หมู กก.ตชด.44 บช.ตชด. 37
706 สิบตํารวจโท ธนพนธ เกนอก ผบ.หมู(ป.)สน.ลําหิน บช.น. 40
707 สิบตํารวจโทหญิง ธนพร ทองศรีนวล ผบ.หมู จร.ผค. สยศ.ตร 59
708 สิบตํารวจเอก ธนพล บุญนอก ผบ.หมู(ป)สน.นางเลิ้ง บช.น. 31
709 สิบตํารวจโท ธนพล ปานจินดา ผบ.หมูส.ทท.1กก.2บก.ทท.3 บช.ทท. 67
710 สิบตํารวจโท ธนพล สัจจวิโส ผบ.หมู บช.ตชด. 34
711 สิบตํารวจโท ธนพล หวังพลายเจริญ ผบ.หมู สตม. 37
712 สิบตํารวจโท ธนพล เอียดแกว ผบ.หมู สพฐ.ตร. 48
713 สิบตํารวจโท ธนพัฒน วงคปน ผบ.หมู(ป.) ภ.5 ขาดสอบ
714 สิบตํารวจโท ธนพัตร คําชุม ผบ.หมู ป. สภ.แมแตง ภ.จว.ชม. ภ.5 ******
715 สิบตํารวจโท ธนพัทธ ปนซื่อ ผบ.หมู(ป.) สภ.แมริม จว.เชียงใหม ภ.5 45
716 สิบตํารวจโท ธนพิพัฒน บุญยะมนิตย ผบ.หมู (ป.) สภ.สํารอง ภ.7 ขาดสอบ
717 สิบตํารวจโท ธนภัทร พรมภิชัย ผบ.หมู(นปพ)กก.สส.ภ.จว.แมฮองสอน ภ.5 46
718 สิบตํารวจโท ธนภัทร พรมวิชัย ผบ.หมู(จร.)สน.วังทองหลาง บช.น. ขาดสอบ
719 สิบตํารวจโท ธนภัทร เล็กขาว ผบ.หมู กก.อป.บก.สส. ภ.7 32
720 สิบตํารวจตรี ธนภัทร สุขสวัสดิ์นุวงษ ผบ.หมู จร.สน.ยานนาวา บช.น. ขาดสอบ
721 สิบตํารวจโท ธนยศ พรหมบุตร ผบ.หมู บช.ทท. 35
722 สิบตํารวจโท ธนยศ อมรศักดิ์ ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.สทส. สทส. 46
723 สิบตํารวจโท ธนยุทธ วงศเทวัญ ผบ.หมู บช.ตชด. 32
724 สิบตํารวจโท ธนรัตน วงษอนุชิตเมธา ผบ.หมู กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. 23
725 สิบตํารวจโท ธนรัตน หนูปน ผบ.หมู ฝายแตงตั้ง ทพ. สกพ. 35
726 รอยตํารวจเอกหญิง ธนวรรณ เจริญรักษ รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.น.2 บช.น. 38
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

727 สิบตํารวจโท ธนวรรธน ขุนทํานาย ผบ.หมู ป. สน.พลับพลาไชย 1 บช.น. ขาดสอบ
728 รอยตํารวจเอก ธนวัช พุมโพธิ์ฆัง รอง สวปฯ ภ.9 ขาดสอบ
729 สิบตํารวจโท ธนวัฏ ละเลิศ ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 42
730 จาสิบตํารวจ ธนวัฒน กองแกว ผบ.หมู.สส. ภ.1 ขาดสอบ
731 สิบตํารวจโท ธนวัฒน ตุลสงวน ผูบังคับหมูจราจร ภ.1 41
732 ดาบตํารวจ ธนวัฒน ทองคํา ผบ.หมู ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 บช.ตชด. 40
733 จาสิบตํารวจ ธนวัฒน ประวิชัย ผบ.หมู ป. สน.ปทุมวัน บช.น. 41
734 สิบตํารวจโท ธนวัฒน ปอมประกาย ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. บช.ก. 45
735 รอยตํารวจโท ธนวัฒน สรางดี รอง สวป.สน.บวรมงคล บช.น. 37
736 สิบตํารวจตรี ธนวัฒน สุจริตธุระการ ผบ.หมู (ป.)สภ.กันตัง ปฎิบัติราชการ ภ.จว.ตรัง ภ.9 50
737 สิบตํารวจตรี ธนวัฒน สุพารัต ผบ.หมู ป. ภ.5 45
738 สิบตํารวจตรี ธนวัตร ปจจัย ผบ. หมู ป. สภ.สวาย ภ.3 42
739 สิบตํารวจโท ธนวัธน อาชาศรัย ผบ.หมู(ป)สน.บางเสาธง บช.น. ขาดสอบ
740 สิบตํารวจโท ธนวุฒิ ตุลสงวน ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ภ.1 54
741 สิบตํารวจโท ธนะเมศฐ ขันทสําราญจิรสิน ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ภ.2 ขาดสอบ
742 สิบตํารวจโท ธนัช คํามา ผบ.หมู (ป) สน.พระราชวัง บก.น.6 บช.น. 47
743 สิบตํารวจตรี ธนัญกรณ ใจคุมเกา ผบ.หมู กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด บช.ตชด. ขาดสอบ
744 รอยตํารวจโท ธนัญชัย นามมณี รองสารวัตรจราจรสถานีตํารวจเมืองพัทยา ภ.2 43
745 รอยตํารวจเอก ธนัทกฤตย ธรรมเจริญ รอง สว.กก.5 บก.ปคม. บช.ก. ขาดสอบ
746 สิบตํารวจตรี ธนากร ชนะกิจพิทักษกุล ผบ.หมู ป. สภ.เกาะชาง ภ.2 ขาดสอบ
747 รอยตํารวจเอก ธนากร เดชธนาวงค รอง สว.ศจบ.บก.อก.จต. จต. 39
748 สิบตํารวจตรี ธนากร ทะวี ผบ.หมูจราจร บช.น. ขาดสอบ
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749 สิบตํารวจโท ธนากร ธารเนตร ผบ.หมูงานปองกันปราบปราม บช.น. 40
750 สิบตํารวจโท ธนากร มีวงศ ผบ.หมู กลุมงานชางอากาศยาน บ.ตร. ขาดสอบ
751 สิบตํารวจตรี ธนาคม ตงธิ ผบ.หมู จร. สน. ตลิ่งชัน บช.น. ขาดสอบ
752 สิบตํารวจโท ธนาคาร พรหมศรียา ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองจิก จว.ปตตานี ภ.9 35
753 สิบตํารวจเอก ธนาคาร ศรีพัฒน ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. บช.ก. 30
754 สิบตํารวจโท ธนาธิป จันทะเมธิ ผบ.หมู(ป.) สภ.ปากทา ภ.1 33
755 รอยตํารวจโท ธนานันต ปนติ รอง สวป.สภ.เมืองพะเยา ภ.5 49
756 รอยตํารวจเอกหญิง ธนาพร รัตนกิจ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สทส. สทส. ขาดสอบ
757 จาสิบตํารวจหญิง ธนาพิมุกต โอภาโพธิวัฒน ผบ.หมู กก.ปพ บก.สส.ภ.6 ภ.6 32
758 จาสิบตํารวจหญิง ธนาภรณ กาหยี ผบ.หมู ฝอ.บก.อคฝ. บช.น. 53
759 สิบตํารวจโทหญิง ธนาภรณ ยิ้มยอง ผบ.หมู กง.บก.อก.รพ.ตร. รพ.ตร. 48
760 รอยตํารวจตรี ธนารักษ เข็มกําเนิด รอง สว.ฝายคลัง บก.อก.รร.นรต. รร.นรต. 52
761 สิบตํารวจโท ธนาวิทย สับประสาน ผบ.หมู(ป) สทท1 กก1 บกทท1 บช.ทท. 31
762 จาสิบตํารวจ ธนาวุฒิ วงษทองดี ผบ.หมู บช.น. ขาดสอบ
763 รอยตํารวจตรี ธนาวุฒิ อุนเรือน รอง สวป.สภ.ลําใหม ภ.9 ขาดสอบ
764 รอยตํารวจเอก ธนาเวช ภูมาก รอง สว.ฝอ.บก.ปคบ. บช.ก. 53
765 รอยตํารวจเอกหญิง ธนิดา  วงศอาษา รอง สว.ฝอ.บก.ปอท. บช.ก. 45
766 สิบตํารวจโท ธเนศ ทวีโรจนสุพล ผบ.หมู ฝอ.สส. สทส. 61
767 รอยตํารวจเอก ธเนส อินทากูล รอง สวป. สภ.หันคา ภ.1 ขาดสอบ
768 รอยตํารวจเอกหญิง ธมลณัฏฐ พายจะโปะ รอง สว.ฝายประวัติบุคคล ทพ. สกพ. ขาดสอบ
769 สิบตํารวจตรี ธรธนัสม เลาเหล็ก ผบ.หมู(ป.) ภ.5 ขาดสอบ
770 รอยตํารวจเอก ธรรมชาติ ดํารงจักษ รอง สว..กลุมงานตรวจสอบและควบคุมฯบก.สสท. สทส. ขาดสอบ
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771 ดาบตํารวจ ธรรมนูญ โมราสุข ผบ.หมู สตม. 33
772 ดาบตํารวจ ธรรมศักดิ์ เชยกีวงศ ผบ.หมู(ป.)สน.ตลิ่งชัน บช.น. 32
773 สิบตํารวจเอกหญิง ธรา ปริญวัธน ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.สกลนคร ภ.4 40
774 รอยตํารวจเอก ธราเทพ สิมสิงห รองสารวัตรสืบสวน สน.หวยขวาง บช.น. ขาดสอบ
775 สิบตํารวจโท ธราธร ธรณี ผบ.หมู(ป) ภ.3 48
776 สิบตํารวจโท ธราธิป เปยมยา ผบ.หมู (ป) สภ.ราชกรูด ภ.จว.ระนอง ภ.8 39
777 รอยตํารวจเอกหญิง ธฤตมน ยะปญญา รอง สว.ธร.สภ.บางโทรัด ภ.7 48
778 ดาบตํารวจ ธวัช เนตรวีระ ผบ.หมู (ป.)สภ.ตาลชุม จว.นาน ภ.5 41
779 สิบตํารวจโท ธวัช บุตรสาร ผบ.หมู(ป) สภ.บานคาย จว.ระยอง ภ.2 43
780 รอยตํารวจเอก ธวัชชัย จุยชุมแสง รอง สว.กก.1 บก.ปคบ บช.ก. 48
781 ดาบตํารวจ ธวัชชัย ชัยสิทธิ์ ผบ.หมู ฝายการสื่อสาร 6 สส. สทส. ขาดสอบ
782 สิบตํารวจโท ธวัชชัย เนติทวีทรัพย ผบ.หมู. กก.6 บก.จร. บช.น. 41
783 รอยตํารวจเอก ธวัชชัย บัวเงิน รองสารวัตรปองกันปราบปราม ภ.9 42
784 สิบตํารวจโท ธวัชชัย ปนะสา ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ภ.2 39
785 รอยตํารวจเอก ธวัชภูมิ ชัยบุญ รอง สวป. บช.น. ขาดสอบ
786 ดาบตํารวจ ธวัชร พลเคน ผบ.หมู(ป)สภ.โนนสะอาด ภ.4 37
787 สิบตํารวจเอกหญิง ธวัลรัชต ศิริสวัสดิ์ ผบ.หมู ฝอ.กต.4 จต. จต. 53
788 รอยตํารวจโท ธัชพงษ เล็งเลิศผล รองสารวัตรฝายสารบรรณ1สํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ สลก.ตร. 44
789 สิบตํารวจตรี ธัชพนธ สุทธิสาร ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา1 บช.น. ขาดสอบ
790 สิบตํารวจตรี ธัชพล ศรีสุพรรณบุตร ผบ.หมู(ป.)สภ.วานรนิวาส ภ.4 64
791 ดาบตํารวจหญิง ธัญกมล กลาดี ผูบังคับหมู บช.ปส. 36
792 สิบตํารวจโทหญิง ธัญจิรา เชาวนแลน ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บช.น. 49
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793 สิบตํารวจตรีหญิง ธัญชนก หงษทอง ผบ.หมู ฝอ.กง. สงป. 33
794 ดาบตํารวจ ธัญญะ สังขพันธ ผบ.หมู(สส.)สภ.มวงงาม ภ.9 ขาดสอบ
795 สิบตํารวจโทหญิง ธัญญาพร กํ่ามวง ผบ.หมูกองรอยที่ 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บช.น. 34
796 สิบตํารวจตรี ธัญเทพ ผิวผุด ผบ.หมู (ป) ภ.1 42
797 สิบตํารวจโทหญิง ธัญพร ธงภักดิ์ ผบ.หมู ฝายประวัติบุคคล ทพ. สกพ. 56
798 รอยตํารวจโทหญิง ธัญพิชชา หมื่นสุดตา รอง สว.พท.สกพ. สกพ. 35
799 สิบตํารวจโท ธัญพิสิษฐ วรพุฒิ ผูบังคับหมู กก.2 บก.ทท.2 บช.ทท. ชวยราชการ กก.คธม.บช.ทท. บช.ทท. 55
800 สิบตํารวจตรีหญิง ธัญรดา สามจาย ผบ.หมูฝายพลาธิการ 1 พธ. สกบ. 54
801 สิบตํารวจโทหญิง ธัญวรัตน พงศรักธรรม ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.คฝ.1 บก.อคฝ บช.น. 43
802 สิบตํารวจเอกหญิง ธัญวลัย ปยทรัพยสกุล ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.3 บช.ทท. 42
803 ดาบตํารวจ ธัญวิสิษฐ สุวรรณจินดา ผบ.หมู(ป) สภ.บางกล่ํา ภ.9 ขาดสอบ
804 สิบตํารวจตรี ธัตชกัณฐ สมเจษ ผบ หมู จร บช.น. 47
805 สิบตํารวจโท ธันยบูรณ กิตติภิญโญภาพ ผบ.หมู (ป.) สน.บางขุนนนท บช.น. 34
806 สิบตํารวจโทหญิง ธันยพร ใจภักดี ผบ.หมู ฝอ.ผอ. สยศ.ตร 47
807 สิบตํารวจโท ธันวพล วรรณลักษณ ผบ.หมู(ป.) สภ.ทุงฝาย ภ.5 38
808 สิบตํารวจโท ธาดา สินสวัสดิ์ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 ภ.7 39
809 ดาบตํารวจ ธานี ทองกุล ผูบังคับหมูฝายอํานวยการ สตม. 34
810 สิบตํารวจโท ธาริน สุขเอ่ียม ผบ.หมู ภ.6 ขาดสอบ
811 สิบตํารวจโทหญิง ธิดาภรณ ดวงพันธ ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรโครงการพระราชดําริ1 บช.น. 43
812 รอยตํารวจเอกหญิง ธิดารัตน ชุมอุระ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 48
813 จาสิบตํารวจหญิง ธิดารัตน ตรีเดช ผบ.หมู กก.5 บก.ป. บช.ก. 37
814 สิบตํารวจโทหญิง ธิดารัตน รุจิเลขปญญา ผบ.หมู ฝายบริหารการฝกอบรม วตร. บช.ศ. 45
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815 สิบตํารวจโท ธิตินันท อารีย ผบ.หมู(ป.)สภ.บานบึง ภ.2 40
816 ดาบตํารวจ ธิติพงศ เพชรวิชิตฐิติกุล ผบ.หมู(ป.) บช.น. 35
817 สิบตํารวจตรีหญิง ธิติมา ธัมมานุกิจ ผบ.หมู บช.ศ. บช.ศ. ขาดสอบ
818 สิบตํารวจโท ธีรธนะพัศ จันทรเทศ ผบ.หมู จร. บช.น. 55
819 ดาบตํารวจ ธีรธวัช ชาดาเม็ก ผบ.หมู ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 บช.ตชด. 40
820 สิบตํารวจโท ธีรนันท แวงวรรณ ผบ.หมูกองรอยที่ 1 กองกํากับการควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. บช.น. 43
821 รอยตํารวจตรีหญิง ธีรนาฏ ลิ่มสิริกุล รอง สว.ประจํา รร.นรต. รร.นรต. 56
822 สิบตํารวจโท ธีรพงศ มุสาเหม ผบ.หมู(ป.)สภ.บานกร่ํา ภ.2 ขาดสอบ
823 รอยตํารวจเอก ธีรพงศ ศรีสมัย รองสารวัตร(สอบสวน) ภ.8 ขาดสอบ
824 สิบตํารวจโท ธีรพงศ เอนกนันท ผบ.หมู (ป.) สน.บึงกุม บช.น. ขาดสอบ
825 สิบตํารวจโท ธีรพล พรายพรรณ ผบ.หมู ป.สน.ลาดพราว บช.น. 60
826 สิบตํารวจโท ธีรยุทธ จันทนะ ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 42
827 สิบตํารวจโท ธีรยุทธ วัฒนมณีวรรณ ผบ.หมู กลุมงานการขาว บช.ปส. 48
828 สิบตํารวจโท ธีรวัฒน จันกัน ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก ภ.6 ขาดสอบ
829 สิบตํารวจโท ธีรวิศิฏฐ สุโพธิ์ ผบ.หมู ฝายควบคุมอัตรากําลัง อต. สกพ. 55
830 รอยตํารวจเอก ธีรศักดิ์ ขัตติ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก. สตม. 32
831 สิบตํารวจโท ธีรศักดิ์ พูลออน ผบ.หมู ป. สภ.เดิมบางนางบวช ภ.7 ขาดสอบ
832 สิบตํารวจโท ธีรศักดิ์ เพชรประดับ ผบ.หมู ส.รน.4 กก.5 บก.รน. บช.ก. 48
833 จาสิบตํารวจ ธีรศักดิ์ ศรีสุขนาม ผบ.หมู ป สภ.เมืองนครปฐม ภ.7 35
834 รอยตํารวจเอก ธีรศักดิ์ แสนโท รอง สารวัตร (สอบสวน) สภ.ลําลูกกา ภ.1 ขาดสอบ
835 สิบตํารวจเอก ธีรเศรษฐ ธนสิทธิกรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ภ.9 ขาดสอบ
836 ดาบตํารวจ ธีระเดช อภิชัยเอนก ผูบังคับหมู งานสายตรวจ 1 บช.น. 41
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837 รอยตํารวจเอก ธีระพงศ วรสุทธิ์พิศาล รองสารวัตร ภ.7 ขาดสอบ
838 สิบตํารวจโท ธีระพงษ กรรณลา ผบ.หมู บช.ตชด. 29
839 สิบตํารวจเอก ธีระพงษ รุงเรือง ผบ.หมู บช.น. 38
840 สิบตํารวจตรี ธีระพล คําวงษา ผูบังคับหมูงานจราจร บช.น. 52
841 จาสิบตํารวจ ธีระพันธ มานโคกสูง ผบ.หมู.ป.สภ.เสม็ด ภ.2 26
842 จาสิบตํารวจ ธีระยุทธ บิลเตะ ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. ขาดสอบ
843 ดาบตํารวจ ธีระยุทธ หอมสุด ผูบังคับหมู กองกํากับสืบสวน ภ.2 38
844 รอยตํารวจตรี ธีระวัฒน เกิดหอม รอง สว.กก.สส.บก.น.1 บช.น. 29
845 สิบตํารวจตรี ธีระวัฒน ไชยลังการ ผบ.หมู(ป.)สภ.วิเศษชัยชาญ ภ.1 34
846 สิบตํารวจโท ธีระวัฒน บุญสิงห ผบ.หมู(ป)สน.ทองหลอ บช.น. 31
847 สิบตํารวจโท ธุววิช ทอนชาติ ผบ.หมู.ป.สภ.เชิงทะเล ภ.8 45
848 สิบตํารวจโทหญิง ธุสาวดี มวงงาม ผบ.หมู ฝอ.สก. สกพ. 37
849 สิบตํารวจตรี เธียร ทองใบ ผบ.หมู (จร.) สน.ยานนาวา บช.น. ขาดสอบ
850 รอยตํารวจเอก นคร ซาเสน รอง สว.กก.5 บก.ปคม. บช.ก. 25
851 รอยตํารวจเอก นครินทร หงษทอง รอง สว.ฝายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป. บช.ศ. 49
852 สิบตํารวจโท นควัฒน วงศไพบูลย ผบ.หมู(ป.)สน.พระราชวัง บช.น. 40
853 รอยตํารวจเอกหญิง นงนุช ทองแยม รอง สว.ฝายยุทธศาสตร บก.อก.ฯ บช.ปส. 45
854 สิบตํารวจตรีหญิง นงนุช ราชพลี ผบ.หมู ศูนยสงเสริมจริยธรรมฯ บก.อก. บช.ศ. 39
855 รอยตํารวจเอกหญิง นงนุช สุดวิลัย รอง สว.ฝอ.4 บช.ก. 44
856 รอยตํารวจเอกหญิง นงลักษณ พิมพา รอง สว.ฝอ.บก.สปพ บช.น. 36
857 รอยตํารวจเอกหญิง นงลักษณ เลิศสุริยะกุล รอง สว.บจ.ศบศ. รร.นรต. 55
858 รอยตํารวจเอกหญิง นงลักษณ ไหวพรหม รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 ภ.2 41
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859 สิบตํารวจโท นที กมลโชติ ผบ.หมู (ป.) ภ.7 36
860 สิบตํารวจโท นที หนูคงไหม ผูบังคับหมูสายงานปองกันและปราบปราม บช.น. ขาดสอบ
861 สิบตํารวจโท นนทนันท สิงหนาท ผบ.หมู(ป.) สภ.ทุงสง ภ.8 ขาดสอบ
862 สิบตํารวจตรี นนทพัทธ ราชแสนเมือง ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรบางขนาก ภ.2 36
863 สิบตํารวจโท นนทวัส วรรณสุทธิ์ ผบ.หมู(ป)สน.ลําหิน บช.น. ขาดสอบ
864 สิบตํารวจโท นนธิวัฒน สําเร็จศิลป ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ภ.1 38
865 สิบตํารวจเอกหญิง นนรภัส แวนนาค ผบ.หมู ฝทว.2 ทว. สพฐ.ตร. 40
866 สิบตํารวจเอก นพดล เกตุรัตน ผบ.หมู.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. บช.ทท. 39
867 รอยตํารวจเอก นพดล คํากอง ผบ.มว.กด.ตชด.32 บก.ตชด.ภาค 3 บช.ตชด. ขาดสอบ
868 รอยตํารวจโท นพพร คงเกตุ ผบ.หมวด บช.ตชด. 39
869 ดาบตํารวจ นพพร นิชางทอง ผบ.หมู งานสืบสวน ภ.6 47
870 สิบตํารวจเอก นพพร ผาระกรรณ ผบ.หมู ส.ทท.6กก.1บก.ทท.2 บช.ทท. 49
871 สิบตํารวจโท นพพล หนุนนาค ผบ.หมู(ป.)สภ.อาวลึก ภ.8 29
872 ดาบตํารวจ นพรัตน แกวประดิษฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดใหญ ภ.9 ขาดสอบ
873 สิบตํารวจโท นพรัตน ปานะโปย ผบ.หมู(ป.)สน.หวยขวาง บช.น. 38
874 จาสิบตํารวจ นพรัตน ยอดศิลป ผูบังคับหมูสถานีตํารวจทางหลวง2 กองกํากับการ3 บช.ก. 34
875 สิบตํารวจเอก นพรุจ โมรายันต ผบ.หมู(ป.)สภ.ตากใบ ภ.9 36
876 ดาบตํารวจ นพล ผลิใบ ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. บช.ตชด. 33
877 สิบตํารวจโท นพวรรธน มงคลพงษศิริ ผบ.หมู ป 54
878 สิบตํารวจโท นภดล ขําวงษ ผบ.หมู ป บช.น. 40
879 รอยตํารวจเอกหญิง นภภัค ประกอบแกว รอง สวป.สภ.พนมสารคาม ภ.2 37
880 สิบตํารวจโทหญิง นภสร สีเขม ผบ.หมู ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 38
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881 รอยตํารวจเอก นภสินธุ สุริยา รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 ภ.6 46
882 รอยตํารวจเอกหญิง นภัทร ภูจีวร รองสารวัตรฝายอํานวยการ สตม. 41
883 สิบตํารวจโทหญิง นภัสรนันท จันทรพเนาว ผบ.หมู กองรอยที่ 4 บช.น. 57
884 สิบตํารวจโท นราธิป ปานเพชร ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บช.น. 43
885 รอยตํารวจเอกหญิง นราพรรณ นิลสุขุม รอง สว.ฝอ.บก.รน. บช.ก. 36
886 ดาบตํารวจ นรินทร โชคเก้ือ ผบ.หมู.(ป) ภ.1 21
887 จาสิบตํารวจ นรินทรโชติ อรัญมิตร ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.4 ขาดสอบ
888 รอยตํารวจเอกหญิง นรินทรทิพย สุบรรณรัตน รอง สว.ฝทว 6 ทว. สพฐ.ตร. 55
889 สิบตํารวจโท นริศพงษ ขุนศรี ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองพัทยา ภ.2 35
890 สิบตํารวจตรี นริศร ดิสกุล ผบ.หมู บช.ศ. บช.ศ. 44
891 สิบตํารวจเอกหญิง นริศรา เดชะผล ผบ.หมู ฝายควบคุมอัตรากําลัง อต. สกพ. 44
892 สิบตํารวจโทหญิง นริศรา ยุทธแสน ผบ.หมู(ป) สภ.หนองนาคํา ภ.จว.ขอนแกน ภ.4 52
893 รอยตํารวจโทหญิง นริษา อินขาม รองสารวัตร(สอบสวน) ภ.6 42
894 สิบตํารวจเอกหญิง นรีรัตน แสวงจิตร ผบ.หมู(ป.)สภ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ภ.1 55
895 สิบตํารวจโท นฤดล สนิทพันธุ ผบ.หมู กก.ตชด.23 บช.ตชด. 35
896 รอยตํารวจโท นฤทธิ์ ชลสิทธิวงษา รอง สวป.สน.จักรวรรดิ บช.น. 42
897 สิบตํารวจโท นฤนาท ใจมา ผบ.หมู(ป)สภ.เชียงของ ภ.5 ขาดสอบ
898 สิบตํารวจตรี นฤพันธ ใบยา ผบ.หมู (ป.) ภ.2 40
899 จาสิบตํารวจหญิง นฤมล ตามสมัคร ผบ.หมู กก.3 บช.ทท. 27
900 จาสิบตํารวจหญิง นฤมล ศรีลอม ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 44
901 จาสิบตํารวจหญิง นฤมล สรอยสํารี ผบ.หมูฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. บช.ส. 40
902 สิบตํารวจเอกหญิง นฤรณัณ ถ่ินวงษเกอ ผบ.หมู ฝอ.บก.ปทส. บช.ก. 51

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ



42/106

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ข.
ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2562

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

903 สิบตํารวจโทหญิง นลพรรณ วิเชียรโชติ ผบ.หมูฝอ.ทพ. สกพ. 63
904 ดาบตํารวจหญิง นลินี อุปนันท ผบ.หมู บช.ตชด. 32
905 ดาบตํารวจ นวพล งามคงคา ผบ.หมู.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. บช.ก. 34
906 สิบตํารวจเอก นวพล เนื่องหลา ผบ.หมู บช.ส. 36
907 สิบตํารวจโท นวภัทร ตาใย ผูบังคับหมู สตม. 47
908 สิบตํารวจโท นักรบ นนทะภา ผบ.หมู(ป.)ฯสภ.บานโพธิ์ ภ.2 ขาดสอบ
909 รอยตํารวจเอกหญิง นัฎยา เรืองแกว รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต สตม. ขาดสอบ
910 สิบตํารวจโทหญิง นัฏฐิดา พันธมาศ ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. บช.น. 57
911 จาสิบตํารวจหญิง นัฐจิรา สุวรรณดี ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอศ. บช.ก. 42
912 สิบตํารวจโทหญิง นัฐพร ธารารมย ผบ.หมู รอย ปพ.ที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บช.น. 37
913 สิบตํารวจโท นัฐพล สาชิต ผบ.หมู ภ.4 42
914 สิบตํารวจโท นัฐวัฒน ดวงยา ผบ.หมู (ป.) สภ.ปว ภ.5 46
915 สิบตํารวจโท นัตตพล ควรคํานึง ผูบังคับหมูงานปองกันและปราบปราม ภ.3 55
916 รอยตํารวจโทหญิง นัทธา ชวนิชย รอง สว.ฝายตํารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 2 ตท. ขาดสอบ
917 สิบตํารวจโท นัทสิทธิ์ แจมจํารัส ผบ.หมู (ป) ภ.1 ขาดสอบ
918 รอยตํารวจเอก นันทธนวรรธน นรรัตน รอง สว.ฝายแผนการสอบ บช.ศ. บช.ศ. 44
919 สิบตํารวจโท นันทนคร บุรี ผบ.หมู กองตํารวจสื่อสาร สทส. ขาดสอบ
920 รอยตํารวจเอกหญิง นันทนภัส หอมจิตบุณย รองสารวัตร บช.ก. 48
921 รอยตํารวจเอกหญิง นันทนิตย ครินชัย รอง สว.ฝอ. ภ.จว.พิจิตร ภ.6 46
922 รอยตํารวจเอกหญิง นันทนิตย คาคําดวน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48
923 สิบตํารวจโท นันทพน คําละออ ผบ.หมู(ป)สภ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย ภ.3 48
924 ดาบตํารวจ นันทพัทธ บุญชวย ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 บก.สปพ. บช.น. ขาดสอบ
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925 สิบตํารวจโท นันทพัทธ สุขขา ผบ.หมู(ป.) ภ.2 42
926 สิบตํารวจโท นันทภพ บัวจีน ผบ.หมู (ป.) ภ.9 68
927 สิบตํารวจโทหญิง นันทมนัส นวลสนิท ผบ.หมู ฝอ.ตป. สง.ก.ตร 43
928 สิบตํารวจโท นันทวุฒิ วนไชยยศ ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดใหญ ภ.9 ขาดสอบ
929 รอยตํารวจโทหญิง นันทิยา รักดี รอง สว.(สอบสวน) ภ.8 ขาดสอบ
930 รอยตํารวจเอกหญิง นันทิยา ศิริพรรณ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย ภ.4 53
931 สิบตํารวจตรีหญิง นัยนปพร ถวัลยรัตน ผบ.หมู ฝอ.ทพ. สกพ. 53
932 สิบตํารวจโท นัสเซออัศวัน แวหะมิ ผบ.หมู.(นปพ.) สภ.กะพอ จว.ปตตานี ภ.9 45
933 สิบตํารวจโทหญิง นาฏอนงค วงศเจริญ ผบ.ห ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 54
934 รอยตํารวจเอกหญิง นาตยา ชัยฤทธิ์ รอง สว.ฝอ.บก.ทล. บช.ก. 34
935 จาสิบตํารวจหญิง นาถยา คงยิ้ม ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 50
936 สิบตํารวจโท นาวา มาลากุล ผบ.หมู(ป.)สภ.เถิน ภ.5 50
937 จาสิบตํารวจหญิง น้ําผึ้ง ทองคงหาญ ผบ.หมู ฝอ.ทพ. สกพ. 48
938 จาสิบตํารวจ นําพล ประพันธเนติกุล ผบ.หมู บช.น. 28
939 รอยตํารวจเอกหญิง น้ําออย ตรีอินทอง รอง สว.ฝายอํานวยการ ศฝต.รร.นรต. รร.นรต. 38
940 จาสิบตํารวจ นิคม ดวงสุวรรณ ผบ.หมู กก.1 บก.ป. บช.ก. 30
941 สิบตํารวจโท นิคม เพ็ชรออน ผบ.หมู(ป.) สภ.พรหมพิราม ภ.6 61
942 สิบตํารวจโท นิชคุณ พวงพิลา ผบ.หมู กลุมงานการขาว บก.ขส. บช.ปส. 37
943 จาสิบตํารวจหญิง นิดาพรรณ เพ็งเพชร ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.ภ.3 ภ.3 ขาดสอบ
944 จาสิบตํารวจหญิง นิตยา ปานสีทา ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 ภ.6 36
945 สิบตํารวจโท นิติกร คงหอม ผบ.หมู บช.ตชด. ขาดสอบ
946 จาสิบตํารวจ นิตินัย กลอมเกลา ผบ.หมู ป. สภ.เมืองปทุมธานี ภ.1 33
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947 จาสิบตํารวจ นิติพนธ นุชิต ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.สตม. สตม. 51
948 รอยตํารวจเอก นิติพัฒน ธงทอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แมฮองสอน ภ.5 35
949 รอยตํารวจเอกหญิง นิติยา ออนคํา รอง สว.ฝายความชอบ ทพ. สกพ. 42
950 สิบตํารวจโท นิติศิริ หลวงอภัย ผบ.หมู(ป.)สภ.แมสอด ภ.จว.ตาก ภ.6 38
951 สิบตํารวจโท นิธิธรรม วงศวุน ผบ.หมู บช.ทท. 37
952 รอยตํารวจเอก นิธิภัทร บุลมาก รอง สว.สอบสวน สภ.สันทราย จ.เชียงใหม ภ.5 58
953 รอยตํารวจเอก นิพนธ บัวทอง รอง สว.ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. บช.ก. ขาดสอบ
954 รอยตํารวจเอกหญิง นิภาพร แปนปลื้ม .รอง สว.ฝอ.บก.ปทส. บช.ก. ขาดสอบ
955 ดาบตํารวจ นิมะตอเฮ นิยอ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 30
956 รอยตํารวจเอก นิยม นอยนิล รอง สว จร บช.น. 41
957 ดาบตํารวจหญิง นิยม พลพันธ ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 48
958 รอยตํารวจเอก นิยุดา คําโสภา รอง สว.มค.ผค. สยศ.ตร 41
959 สิบตํารวจโท นิรัญ สุขหลอ ผล.หมู ฝายการสื่อสาร 3 สทส. 39
960 รอยตํารวจเอกหญิง นิลุบล บัวน้ําออม นักรังสีการแพทย(สบ1) รพ.ตร. 45
961 จาสิบตํารวจ นิวัฒน กงตาล ผบ.หมู สตม. 48
962 สิบตํารวจโทหญิง นิศาชล หอมนาน ผบ.หมู กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. บช.ตชด. 35
963 จาสิบตํารวจหญิง นิศานาถ เกียรติกําจร ผบ.หมู กลุมงานเทคโนฯ บก.ขส. บช.ปส. 40
964 สิบตํารวจโทหญิง นิศารัตน คงบานควน ผบ.หมู ฝงป.5 งป. สงป. 55
965 สิบตํารวจเอก นิอันวา เซงประยูร ผบ.หมู(นปพ.)สภ.กะพอ จว.ปตตานี ภ.9 ขาดสอบ
966 จาสิบตํารวจหญิง นุชจารี เรือนกอน ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.สตม. สตม. 37
967 รอยตํารวจเอกหญิง นุชธิดา แกวขาว รองสว.ฝอ.ตป. สง.ก.ตร 46
968 รอยตํารวจเอกหญิง นุติฑิตา หมวดหอม รองสว.พฐ.จว.ปราจีนบุรี สพฐ.ตร. ขาดสอบ
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969 สิบตํารวจโท นุพล ออนสา ผบ.หมู(ป.) สภ.แมสรวย ภ.5 ขาดสอบ
970 รอยตํารวจโทหญิง นูรลัยลา เตะโระ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 ภ.8 ขาดสอบ
971 จาสิบตํารวจหญิง เนตรสุรีย เลิศสัตตรา ผบ.หมู สตม. 46
972 รอยตํารวจเอกหญิง เนตรา ขวัญนิมิตร รอง สว.ฝอ.พฐก. สพฐ.ตร. ขาดสอบ
973 สิบตํารวจโท เนติพล รอดปลื้ม ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 ภ.6 40
974 รอยตํารวจเอกหญิง เนเปย ริกันต รอง สว.กง/บช.สภ.เมืองนาน ภ.5 45
975 สิบตํารวจโท บดินทร มาตเลิง ผบ.หมู (ป.) สภ.สังคม จ.หนองคาย ภ.4 49
976 สิบตํารวจโท บดินทร รอดเทศ ผบ.หมู ป บช.ตชด. 43
977 จาสิบตํารวจ บดีศร จับใจ ผบ.หมู.กก.อป.บก.สส.ภ.7 ภ.7 39
978 สิบตํารวจตรี บพิธพงศ เกาะลอย ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ภ.5 60
979 ดาบตํารวจ บรรจง ทาวะรมย ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. บช.ก. 32
980 ดาบตํารวจ บรรจง สุระถาวร ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. บช.ก. 33
981 สิบตํารวจโท บรรณกร บุญสวน ผบ.หมูป.สน.หัวหมาก บช.น. 48
982 รอยตํารวจโท บวรชม สัตตบุศย รอง สว.ฝอ.วน. วน. ขาดสอบ
983 ดาบตํารวจ บัณฑิต กลิ่นสุคนธ ผบ.หมู (ป.) ภ.1 31
984 สิบตํารวจโท บัณฑิต ปุราทะกา ผบ.หมู(ป) บช.น. 34
985 รอยตํารวจเอก บํารุง สรอยเสนา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 33
986 รอยตํารวจเอก บุญจันทร สายมูล รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.5 ภ.5 ขาดสอบ
987 สิบตํารวจโท บุญชัย วนวัฒนสุนทร ผบ.หมู บช.ทท. 43
988 ดาบตํารวจ บุญชัย สุระขันธ ผูบังคับหมูปองกันและปราบปรามสถานีตํารวจภูธรเขาฉกรรจ ภ.2 ขาดสอบ
989 รอยตํารวจเอกหญิง บุญญาภรณ ผัดขัน รอง สว.บศ.ศฝร. ภ.5 45
990 ดาบตํารวจ บุญทวี โยธวงศ ผบ.หมู บช.ทท. ขาดสอบ
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991 ดาบตํารวจ บุญธรรม ล้ําจุมจัง ผบ.หมู บช.ทท. 46
992 จาสิบตํารวจหญิง บุญนภัส ยงกิตติโกมล ผบ.หมู กอส.ศพฐ.4 สพฐ.ตร. 42
993 สิบตํารวจเอกหญิง บุญรัตน จันทรภักดี ผบ.หมู ฝอ.สฝจ. สพฐ.ตร. 56
994 สิบตํารวจโท บุญฤทธิ์ เกตุแกว ผบ. หมู ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 46
995 รอยตํารวจเอก บุญลือ คงสุข รอง สว.กตว.บก.สปพ. บช.น. 58
996 ดาบตํารวจ บุญสง ชานมณีรัตน ผบ.หมู กก.ตชด.14 บช.ตชด. 41
997 สิบตํารวจโทหญิง บุษกร อินคง ผบ.หมู ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 50
998 สิบตํารวจเอก บูคอรี จิใจ ผบ.หมู(ป.)สภ.บันนังสตา ภ.9 29
999 ดาบตํารวจหญิง เบญจพร พลรักษ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. บช.ก. 41
1000 จาสิบตํารวจหญิง เบญจพรรณ วิชระโภชน ผบ.หมู งานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร บช.น. 48
1001 สิบตํารวจโท เบญจพล ธิติสุทธิ ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.3 บช.ปส. 50
1002 สิบตํารวจเอกหญิง เบญจมาศ หลวงทรง ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท ภ.1 44
1003 จาสิบตํารวจหญิง เบ็ญจวรรณ วงษนอย ผบ.หมู สสน.บ.ตร. บ.ตร. ขาดสอบ
1004 จาสิบตํารวจหญิง เบญจวรรณ วงษศรี ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติกรรมบุคคล บก.อก.บช.ส บช.ส. 39
1005 รอยตํารวจเอก เบญจิตร ภูสีฤทธิ์ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.4 สพฐ.ตร. ขาดสอบ
1006 จาสิบตํารวจ ปกรณ ธูปทอง ผูบังคับหมู บช.น. ขาดสอบ
1007 สิบตํารวจโท ปกรณ วิเศษเขตการณ ผบ.หมู(ป)สน.พระราชวัง บช.น. 55
1008 รอยตํารวจเอก ปกาศิต จารัตน รองสารวัตร บช.น. 50
1009 สิบตํารวจตรี ปฏิกรณ อินเชียง ผบ.หมู(ป.)สภ.คลองลึก ภ.2 48
1010 สิบตํารวจโท ปฏิพัทธ ไชยสุวรรณ ผบ.หมู กก.4 บช.ตชด. ขาดสอบ
1011 สิบตํารวจโท ปฏิพัทธ อําไพ ผบ.หมู(ป).สภ.บานบึง ภ.2 37
1012 สิบตํารวจตรี ปฏิพัทธ อินกอง ผบ.หมู (ป.) สภ.แมแตง ภ.5 54
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1013 สิบตํารวจโท ปฏิภาณ จันตะยอด ผบ.หมู(ป.)สภ.บานธิ ภ.5 37
1014 สิบตํารวจโท ปฏิภาณ ใจซื่อ ผบ.หมู ป.สภ.ดอนหวาน ภจว.มหาสารคาม ภ.4 32
1015 สิบตํารวจโท ปฏิภาณ ศรีนุน ผูบังคับหมู ภ.8 41
1016 สิบตํารวจโท ปฏิวัติ ขวัญฤกษ ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.3 บช.ทท. ขาดสอบ
1017 สิบตํารวจโท ปฏิวัติ จันทบูรณ ผบ.หมู(ป) กก.ปพ.ภ.9 ภ.9 43
1018 สิบตํารวจโท ปฏิวัติ รวงผึ้ง ผบ.หมู(ป.)สภ.บานบึง ภ.2 50
1019 สิบตํารวจตรี ปฐมพงศ บุญทานัง ผูบังคับหมู ภ.4 ขาดสอบ
1020 รอยตํารวจเอก ปฐมพงษ ธนะพืชน รอง สว.ฝอ.บก.น.6 บช.น. ขาดสอบ
1021 สิบตํารวจโท ปณต ออนนอม ผบ.หมูชุดปฏิบัติการ บช.น. 41
1022 สิบตํารวจตรีหญิง ปณิชา ปญจะโกวิท ผบ.หมู สพฐ.ตร. 54
1023 จาสิบตํารวจหญิง ปณิตา วรรณรักษ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี ภ.2 41
1024 สิบตํารวจโท ปณิธาน เปลี่ยนเพ็ง ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 บช.ส. 47
1025 ดาบตํารวจ ปณิธาน มานพกาวี ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย สตม. 29
1026 จาสิบตํารวจ ปณิธาน หลิมพลอย ผบ.หมู(ป)สน.ลาดพราว บก.น.4 บช.น. ขาดสอบ
1027 สิบตํารวจเอกหญิง ปทิตตา มาตยวังแสง ผบ.หมู ฝายแผนการสอบ กส. บช.ศ. 43
1028 จาสิบตํารวจหญิง ปทิตตา แสนประดิษฐ ผบ.หมู ฝายอํานวยการ ศท.ตม. สตม. 42
1029 สิบตํารวจโทหญิง ปนัดดา พงษสมทรง ผบ.หมู ฝอ. พฐก. สพฐ.ตร. 48
1030 จาสิบตํารวจหญิง ปนัดดา อยูคมโชติ ผบ.หมู กลุมงานสอบสวนฯ บก.ปส1 บช.ปส. 48
1031 สิบตํารวจตรี ปภัสพงษ เก้ือกูล ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม สภ.ปะลุกาสาเมาะ ภ.9 31
1032 สิบตํารวจตรีหญิง ปภาวดี ไตรวิชญสุสกุล ผบ.หมู บศ.ศฝร.ภ.2 ภ.2 38
1033 สิบตํารวจตรี ปรเมษฐ นามสนิท ผบ.หมู(ป.)สภ.บานกร่ํา ภ.2 46
1034 สิบตํารวจโทหญิง ปรวรรณ กิจพิบูลย ผบ.หมู กองรอยที4่ กก.คฝ 2 บก.อคฝ บช.น. 47
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1035 รอยตํารวจเอก ประการ สุทธิแพทย รอง สวป. ภ.3 40
1036 สิบตํารวจโท ประกาศิต ลือชัย ผบ.หมู(ป.)สน.มักกะสัน บช.น. 40
1037 รอยตํารวจเอก ประครอง วงคอามาตย รองสวป. สภ.โคกสวาง จ.รอยเอ็ด ภ.4 41
1038 รอยตํารวจเอก ประจบ ศรีแสง รอง สว.สส.สน.ประชาชื่น บช.น. ขาดสอบ
1039 รอยตํารวจเอก ประจวบ เชื้อหมอ รอง สวป. ภ.6 ขาดสอบ
1040 รอยตํารวจเอก ประจักษ จันทิมา รองสารวัตรสืบสวน ภ.5 35
1041 ดาบตํารวจ ประจักษ ทักษิณ ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 43
1042 รอยตํารวจเอก ประชา ฮุงหวล รอง สวป.สภ.บางบอ ภ.1 25
1043 สิบตํารวจเอก ประดับ สีสัน ผบ.หมู งานอํานวยการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. บช.น. 35
1044 รอยตํารวจโท ประดิษฐ บุตรหลอด รอง สวป.สภ.กระทุมแบน ภ.7 48
1045 ดาบตํารวจหญิง ประทุมพร ประศรีศิลปสกุล ผบ.หมู กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. บช.น. ขาดสอบ
1046 รอยตํารวจเอกหญิง ประทุมวัน ไรรัตน รอง สว.ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. บช.ก. 37
1047 รอยตํารวจเอก ประภาส ขัติยะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีประจันต ภ.7 44
1048 รอยตํารวจเอก ประมวลสุข โพธิ์งาม รอง สว.ฝอ.กมค. กมค. ขาดสอบ
1049 รอยตํารวจเอก ประมินทร นาตพันธ รองสารวัตรกลุมงานการขาว บช.ปส. ขาดสอบ
1050 สิบตํารวจโท ประมุขศิลป อ่ิมกลับ ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. บช.น. ขาดสอบ
1051 สิบตํารวจโท ประวิตร ยามสุข ผบ.หมู(ป.)สภลาดใหญ ภ.7 ขาดสอบ
1052 สิบตํารวจโท ประวิตร สีสรอย ผบ.หมู บช.ตชด. 31
1053 สิบตํารวจเอก ประวิทย สินทร ผบ.หมู ฝอ.บก.สปพ. บช.น. 27
1054 สิบตํารวจโท ประสพชัย คงเจริญ ผบ.หมู ฝสส.1 สส. สทส. ขาดสอบ
1055 รอยตํารวจเอก ประสพสุข ณ บางชาง รองสารวัตร บช.น. ขาดสอบ
1056 ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ สมวงษ ผบ.(หมู)บก.ปอศ บช.ก. ขาดสอบ
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1057 จาสิบตํารวจ ประเสริฐ จงบรรจบ ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ บช.น. ขาดสอบ
1058 รอยตํารวจเอก ประเสริฐ เชื้อสาย รองสารวัตร บช.น. 50
1059 ดาบตํารวจ ประเสริฐ โหดหมาน ผบ.หมู สส. สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา ภ.9 ขาดสอบ
1060 สิบตํารวจโท ประเสริฐสุข วัฒนาปญญารักษ ผล.หมู ฝายการสื่อสาร 3 สทส. 54
1061 สิบตํารวจโท ปรัชญา แกวยอด ผบ.หมู(ป.)สน.บางรัก บช.น. 34
1062 สิบตํารวจโท ปรัชญา จากนาน ผบ.หมู กก.3 บก.ทท. บช.ทท. 42
1063 สิบตํารวจโท ปรัชญา สิทธิ์ทอง ผบ.หมู(ป.)สภ.กะทู ภ.8 58
1064 จาสิบตํารวจหญิง ปราณี โพชะโน ผบ.หมู (ป.) ภ.6 44
1065 รอยตํารวจโท ปราบปราม เที่ยงกมล รอง.สว.ฝรท.บก.อก.จต. จต. ขาดสอบ
1066 รอยตํารวจเอก ปราโมทย ทิพยคุณ รอง สว.ธร.สภ.วังทรายพูน ภ.6 ขาดสอบ
1067 สิบตํารวจโท ปราโมทย เสสสี ผบ.หมู ฝายการสื่อสาร3 สส. สทส. 47
1068 สิบตํารวจโท ปริญญา งามวงศ ผบ.หมูงานสายตรวจ/อารักขา กองกํากับการสุนัขตํารวจ บช.น. 23
1069 สิบตํารวจโท ปริญญา แดงสะอาด ผบ.หมู ป.สน.โคกคราม บช.น. 40
1070 สิบตํารวจโท ปริญญา ถนอมผล ผบ.หมู ฝอ.บก.สปพ. บช.น. 48
1071 สิบตํารวจตรี ปริญญา มูลเกษ ผบ.หมู (จร.) สน.บุคคโล บช.น. 42
1072 รอยตํารวจเอก ปริญญา รัชอินทร รอง สว กลุมงานวิเคราะหขาวอาชญากรรมขามชาติ บช.ส. ขาดสอบ
1073 สิบตํารวจโทหญิง ปริญญารัตน แสงทอง ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก. บช.ศ. 54
1074 ดาบตํารวจ ปรีชา กายฤทธ ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.3 บช.ทท. 39
1075 สิบตํารวจเอก ปรีชา สีบู ผบ.หม.ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.3 บช.ทท. 44
1076 จาสิบตํารวจหญิง ปรียลักษณ ขันธดวง ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. บช.ก. 46
1077 รอยตํารวจเอกหญิง ปรียา เงินยวง รอง สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม สตม. 45
1078 สิบตํารวจโทหญิง ปรียาพร หนูคํา ผบ.หมู กองรอยที่ 4 บช.น. 31
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1079 สิบตํารวจโทหญิง ปรียาภรณ ศิริเวช ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. บช.น. ขาดสอบ
1080 สิบตํารวจโท ปลื้ม ชวยหนู ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ.. บช.น. 40
1081 สิบตํารวจโท ปวริศ อุดมวิศวกุล ผบ.หมู ป. สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44
1082 สิบตํารวจโท ปวิชา มาศโอสถ ผูบังคับหมูปองกันและปราบปราม ภ.8 44
1083 สิบตํารวจโทหญิง ปวีณา ปุนนุช ผบ.หมู บช.ตชด. 44
1084 ดาบตํารวจ ปญจภญ เจริญพร ผบ.หมู กก.สส.บก.น.1 บช.น. 34
1085 จาสิบตํารวจหญิง ปญจมา ศิลาพัฒน ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.1 ภ.1 40
1086 สิบตํารวจตรี ปญจรัตน ลุนคํา ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ภ.2 44
1087 สิบตํารวจโท ปญญพนต เสาปญญา ผบ.หมู ป. สภ.คลองใหญ ภ.2 36
1088 สิบตํารวจโท ปญญาเรศ เจริญวงศ ผบ.หมู(ป.)สน.ชนะสงคราม บช.น. 53
1089 สิบตํารวจโท ปฐภูมิ พวงรังษี ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองเชียงใหม ภ.5 51
1090 สิบตํารวจตรี ปณณทัต ปนเกตุ ผบ.หมู(ป) ภ.1 46
1091 สิบตํารวจโท ปณณทัต ผิวทองงาม ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม บช.ก. ขาดสอบ
1092 สิบตํารวจโท ปณณวัฒน คนซื่อ ผบ.หมู ป สน.บางรัก บช.น. 49
1093 ดาบตํารวจ ปณณวิชญ เพชรงาม ผบ.หมู กก.4 บก.ปคบ. บช.ก. 39
1094 สิบตํารวจโทหญิง ปทมา ดิษฐรักษ ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.คฝ 1 บช.น. 46
1095 จาสิบตํารวจหญิง ปทมา เทพทวี ผบ.ตม.จว.ชัยภูมิ สตม. 36
1096 รอยตํารวจเอกหญิง ปทมา บุญลอม รอง สว.ฝายพลาธิการ 2 พธ. สกบ. 43
1097 สิบตํารวจโท ปานจรักษ สุวรรณศิริ ผบ.หมูป สภ.หนองจิก ภ.9 ขาดสอบ
1098 สิบตํารวจโทหญิง ปานประดับ พลับจีน ผบ.หมู ฝายสโมสรและสันทนาการ สก. สกพ. 51
1099 จาสิบตํารวจหญิง ปานฤทัย ไกรสนาม ผบ.หมู ฝทว.1 ทว. สพฐ.ตร. 66
1100 รอยตํารวจเอกหญิง ปารดา บุญชูวงศ รอง สว.ฝอ.ทพ. สกพ. 45
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1101 สิบตํารวจโท ปารมี เพชรนอย ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 บช.ทท. 42
1102 ดาบตํารวจหญิง ปาริชาต ธงศรี ผบ.หมู กลุมงานสอบสวน บก.สส.ภ.2 ภ.2 43
1103 สิบตํารวจเอกหญิง ปณชา จองเฉลิมชัย ผบ.หมู กต.4 จต. จต. 50
1104 สิบตํารวจโทหญิง ปณฑิรา บุญชู ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. บช.น. 50
1105 จาสิบตํารวจหญิง ปติพร ชิตเจริญธรรม ผบ.หมู ฝอ.สงป. สงป. ขาดสอบ
1106 สิบตํารวจโท ปติพัฒน อยูเย็นนันทกุล ผบ.หมู(ป.)สภ.บานบึง ภ.2 41
1107 สิบตํารวจโท ปยฉัตร เครือกิจ ผบ.หมู (ป) สภ.คูคต ภ.1 46
1108 รอยตํารวจเอก ปยเดช โพธิ์เมืองเพีย รอง สวป.สน.ประเวศ บช.น. 33
1109 สิบตํารวจโทหญิง ปยธิดา พลวัฒน ผบ.หมูฝายบัญชี2กช. สงป. 47
1110 สิบตํารวจเอกหญิง ปยนันท ชาติชํานิ ผบ.หมู ฝายอํานวยการ กองตํารวจสื่อสาร สทส. 42
1111 รอยตํารวจเอก ปยพงศ จันทรประเสริฐ รอง สวป.สภ.ละหานทราย ภ.3 ขาดสอบ
1112 จาสิบตํารวจหญิง ปยพร กะรัตน ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.1 สตม. 45
1113 สิบตํารวจโท ปยพล วงษอินทร ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บช.น. 35
1114 สิบตํารวจโทหญิง ปยวรรณ คิดการ ผบ.หมู ฝยศ.งป. สงป. ขาดสอบ
1115 สิบตํารวจโท ปยวัช บุญถนอม ผบ.หมู.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ ภ.8 61
1116 สิบตํารวจโท ปยวัฒน รุงเรือง ผบ.หมู? ส.ทท.3? กก.1? บก.ทท.1 บช.ทท. 33
1117 สิบตํารวจโท ปยสนธ คํากะสินธุ ผบ.หมู(ป.)สน.วัดพระยาไกร บช.น. 41
1118 สิบตํารวจโท ปยะกมล แสงอราม ผบ.หมู บช.ก. ขาดสอบ
1119 สิบตํารวจตรี ปยะกุล นามสุโน ผบ.หมู(ป.) สภ.บานบึง ภ.2 52
1120 สิบตํารวจตรี ปยะณัฐ แจงสวางศรี ผบ.หมู(ป).สภ.หนองใหญ ภ.2 ขาดสอบ
1121 รอยตํารวจเอก ปยะนัฐ ผลผลา รอง สว.กลุมงานการขาว บก.ขส. บช.ปส. 43
1122 สิบตํารวจตรีหญิง ปยะเนตร แซลิ่ม ผบ.หมู ฝายความชอบ ทพ. สกพ. 64
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1123 รอยตํารวจเอกหญิง ปยะเนตร พงศไพบูลย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ ภ.8 31
1124 สิบตํารวจโท ปยะพงค ฟาแลบ ผบ.หมู กพถ.สส. สทส. 32
1125 สิบตํารวจตรี ปยะพงษ กําแพงเมือง ผบ.หมู (ป) สภ.ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.1 50
1126 สิบตํารวจโท ปยะพงษ ขันออน ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ภ.3 ขาดสอบ
1127 สิบตํารวจโท ปยะพงษ ชัยวรรณวัฒนา ผบ.หมู (ป.) สน.บุคคโล บช.น. ขาดสอบ
1128 จาสิบตํารวจ ปยะพงษ สุปญญา ผบ.หมู บช.ทท. 34
1129 รอยตํารวจเอกหญิง ปยะวรรณ สมใจ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.5 สพฐ.ตร. 39
1130 สิบตํารวจโท ปยะวัฒน มงคลศิริ ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม สน.พหลโยธิน บช.น. ขาดสอบ
1131 จาสิบตํารวจหญิง ปยาภรณ แหวเนตร ผบ.หมู บช.ทท. 40
1132 สิบตํารวจตรีหญิง ปลันธน ชุมภู ผบ.หมู ฝายเงินเพ่ิมและเงินประจําตําแหนง อต. สกพ. 48
1133 สิบตํารวจตรี ปุญญพัฒน โกฎยา ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม ภ.5 ขาดสอบ
1134 สิบตํารวจโท ปุญญวัฑฒ จงยิ่งเจริญ ผบ.หมู(ป.) สน.ลุมพินี บช.น. 45
1135 สิบตํารวจตรี เปรมพงศ ชอบนิทัศน ผบ.หมู กก.ปพ ภ9 ภ.9 36
1136 รอยตํารวจเอกหญิง ผกาพร หอมเพียร รอง สว.ฝส.1 สลก.ตร. สลก.ตร. ขาดสอบ
1137 สิบตํารวจโท ผดุงเดช เตนากุล ผบ.หมู รอยปพ.1 กก.ตอตานการกอการราย บช.น. 37
1138 สิบตํารวจโทหญิง ผดุงศรี พวงเงิน ผบ.หมู กลุมงานสงเสริมงานสอบสวน 2 สบส. กมค. 55
1139 รอยตํารวจเอก ผดุงศักดิ์ สงคราม ผบ.มว. บช.ตชด. 31
1140 สิบตํารวจโท ผลชัย ก่ิงพวง ผบ.หมู กวท.สส. สทส. 43
1141 รอยตํารวจเอกหญิง ผองศรี แสนสุภา รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4 ภ.4 44
1142 จาสิบตํารวจ ผาด ยอดรักษ ผบ.หมู ป.สภ.ศรีราชา ภ.2 37
1143 สิบตํารวจโท พงศกร ใจดวง ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ภ.1 45
1144 ดาบตํารวจ พงศกร ชินบุตร ผบ.หมู.กก.5 บก.ปอศ. บช.ก. ขาดสอบ
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1145 สิบตํารวจโท พงศกร วงศเมือง ผบ.หมู.ป.สภ.ไชยปราการ ภ.5 41
1146 สิบตํารวจตรี พงศธร นาคสุวรรณ ผบ.หมู(ป.) ภ.2 47
1147 สิบตํารวจโท พงศธร ปงศรีวงษ ผบ.หมู (จร.)สน.พระราชวัง บช.น. 40
1148 รอยตํารวจเอก พงศธร เมษสุวรรณกุล รองสารวัตรสืบสวน บช.น. 37
1149 สิบตํารวจโท พงศธร ศุภรัตนลีลา ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. บช.น. 35
1150 จาสิบตํารวจ พงศนาถ สิทธิพรประเสริฐ ผบ.หมู ฝอ 4 บช.ทท. 37
1151 สิบตํารวจโท พงศปภัส นพคุณ ผบ.หมู ส.ทท. 1 กก. 1 บก.ทท. 2 บช.ทท. 37
1152 สิบตํารวจตรี พงศพล คําอุด ผบ.หมู(ป.) ภ.5 49
1153 สิบตํารวจโท พงศพล สมบูรณ ผบ.หมูงานสายตรวจ/อารักขา กก.มาตํารวจ บก.สปพ. บช.น. 37
1154 สิบตํารวจโท พงศพัทธ ศรีวิสัย ผบ.หมู ป สน.ดินแดง บช.น. 52
1155 สิบตํารวจโท พงศวริน อนันตนพชัย ผบ.หมู ฝอ.บก.น.1 บช.น. ขาดสอบ
1156 สิบตํารวจโท พงศศักดิ์ หอมแกว ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 41
1157 สิบตํารวจตรี พงศสิริ ชาวสวน ผบ.หมู บช.ตชด. 34
1158 สิบตํารวจโท พงศอภิลาศ ภูวนาทโยธิน ผบ.หมู บช.ตชด. 40
1159 สิบตํารวจตรี พงษพันธ เทพวงค ผบ.หมู บช.น. ขาดสอบ
1160 สิบตํารวจตรี พงษฐกร นาคใหม ผบ.หมู.กก.ตชด14 บช.ตชด. 30
1161 สิบตํารวจโท พงษดณัย กุณามี ผบ.หมู สภ.แมริม ภ.5 61
1162 รอยตํารวจตรี พงษเทพ บุญสุวรรณ ผบ.หมวด(สบ1)กองรอยที5่ กก.อารักขา1 บก.อคฝ. บช.น. 32
1163 สิบตํารวจเอก พงษพัฒน แสงชาติ ผูบังคับหมู(ปองกันปราบปราม) สน.ศาลาแดง บช.น. 27
1164 จาสิบตํารวจ พงษพัฒน เอกวงษา ผบ.หมู สทส. ขาดสอบ
1165 รอยตํารวจเอก พงษพิพัฒน พ่ึงพงษ รอง สว.ฝอ. ภ.7 46
1166 สิบตํารวจโท พงษรวี คาทวี ผบ.หมู.ส.ทท.2กก.1บก.ทท.3 บช.ทท. 41

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1167 สิบตํารวจเอก พงษศักดิ์ แจงจิต ผบ.หมู (สส.) สน.วัดพระยาไกร บช.น. ขาดสอบ
1168 จาสิบตํารวจ พงษศักดิ์ ตรีทอง ผบ.หมู(จร.) สภ.ทามวง ภ.7 33
1169 สิบตํารวจโท พงษศักดิ์ ทองสุข ผบ.หมู ป. สภ.ถลาง ภ.8 33
1170 สิบตํารวจโท พจวัฒน บุญรอด ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 38
1171 สิบตํารวจโท พชธกร สาขะหลอน ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ภ.6 43
1172 สิบตํารวจโท พชร ภัทรอดุลย ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงมหาเมฆ บช.น. 45
1173 รอยตํารวจเอก พชร อินทน้ําเงิน รอง สวป.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี ภ.1 42
1174 สิบตํารวจโท พชรธร โพธิ์ทอง ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก. บช.น. ขาดสอบ
1175 สิบตํารวจโท พชรพงศ ไหมทอง ผบ.หมู กก.สส.บก.น.6 บช.น. 36
1176 สิบตํารวจเอก พชรพล พลนุย ผบ.หมู บช.ส. 31
1177 จาสิบตํารวจหญิง พชรวรรณ ปยพัฒนธนกิจ ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ภ.2 37
1178 ดาบตํารวจ พนม โวหาร ผูบังคับหมู ภ.6 ขาดสอบ
1179 รอยตํารวจเอกหญิง พนารัตน วงศปรักไพศาล รอง สว.กก.1 บก.ปคม. บช.ก. ขาดสอบ
1180 รอยตํารวจโทหญิง พนาลัย เอมสมบุญ รอง สว.(อก.)ฝอ.3 บก.อก.สตม. สตม. 47
1181 สิบตํารวจโทหญิง พนิดา บัวพันธ ผบ.หมู บช.น. 36
1182 สิบตํารวจโท พบธรรม น้ําเพชร ผบ.หมู(ป) บช.ทท. 41
1183 สิบตํารวจตรี พยุงพงศ จันโทวาส ผบ.หมู(ป.)ฯ ภ.1 61
1184 สิบตํารวจเอก พรจรัญ บุญปลูก ผบ.หมู.ป. บช.น. 50
1185 สิบตํารวจโท พรช ชื่นชูกลิ่น ผบ.หมู กสก.พฐก. สพฐ.ตร. 66
1186 จาสิบตํารวจหญิง พรชนก แกวดวง ผบ.หมูส.ทท.4กก.2บก.ทท.1 บช.ทท. 47
1187 สิบตํารวจโท พรชัย จิตรบรรเทา ผบ.หมู(ป.)สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ภ.9 ขาดสอบ
1188 สิบตํารวจโท พรณรงค ยกยองกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.บานนาสาร ภ.8 53
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1189 รอยตํารวจเอกหญิง พรทิพย บุญเพชร รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. บช.ตชด. 45
1190 รอยตํารวจเอกหญิง พรทิพย อังศุภมงคล รองสารวัตรฝายอํานวยการ ภ.6 ขาดสอบ
1191 จาสิบตํารวจ พรเทพ สุศรี ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจรดวน2 กก.2 บก.จร. บช.น. 50
1192 สิบตํารวจโท พรเทพ หมื่นหาญ ผบ.หมู ป. ภ.7 ขาดสอบ
1193 สิบตํารวจโทหญิง พรธีรา บูรณะเสถียร ผบ.หมู ฝายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. บช.ส. 46
1194 สิบตํารวจโทหญิง พรนิภา เตชะแกว ผบ.หมู ฝอ.วน. วน. 62
1195 สิบตํารวจโท พรพิพัฒน อยางเสรี ผบ.หมู บช.ตชด. 35
1196 ดาบตํารวจหญิง พรพิมล จิตตตระกูล ผบ.หมู ตม.จว.พิษณุโลก สตม. 33
1197 รอยตํารวจเอกหญิง พรพิลาส แพงปสสา รอง สว.กก.1 บก.ปอท. บช.ก. 52
1198 สิบตํารวจโทหญิง พรพิไล ดวงจินา ผบ.หมู สงป. 44
1199 สิบตํารวจเอกหญิง พรเพ็ญ ศรีพระจันทร ผบ.หมู พฐ.จว.นครสวรรค ศพฐ.6 สพฐ.ตร. 35
1200 รอยตํารวจเอกหญิง พรรณทิพา สุขจํานงค รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 สตม. ขาดสอบ
1201 สิบตํารวจเอกหญิง พรรณทิวา พุทธาเทพ ผบ.หมู ฝายประวัติบุคคล ทพ. สกพ. 50
1202 รอยตํารวจเอกหญิง พรรณพร จําเนียร รอง สว.ฝอ.ทพ. สกพ. 43
1203 สิบตํารวจโทหญิง พรรณวิภา ติคํา ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ บช.น. 43
1204 รอยตํารวจเอกหญิง พรรษพิมพ ประมูลศรี รอง สว.กบ.กก.ตชด.21 บช.ตชด. 49
1205 สิบตํารวจโท พรรษา เกตุแกว ผบ.หมู บช.ตชด. 34
1206 รอยตํารวจเอก พรสวรรค ชมภูเขา รองสารวัตร บช.ทท. 35
1207 สิบตํารวจตรีหญิง พรสวรรค มังสัง ผบ.หมู ฝอ.สส. สทส. ขาดสอบ
1208 สิบตํารวจโทหญิง พรสุดา มูลอินทร ผบ.หมู ฝอ.สลก.ตร. สลก.ตร. ขาดสอบ
1209 จาสิบตํารวจ พรหมวิหาร บุตรศรี ผูบังคับหมู ส.ทท.4 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. ขาดสอบ
1210 สิบตํารวจโท พรหมสิทธิ์ นิลผึ้ง ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองตาก ภ.6 44
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1211 สิบตํารวจโท พรอมโชค ทองเจริญ ผบ.หมู.ฝอ.1 บก.อก. บช.น. 30
1212 รอยตํารวจโทหญิง พรอุมา ชูสม รอง สว.ฝอ.6 ภ.8 51
1213 สิบตํารวจโท พฤกษชน พงษสิงหโต ผบ.หมู(ป.)สน.คันนายาว บช.น. ขาดสอบ
1214 ดาบตํารวจ พลภัทร พรหมทาว ผบ.หมู งานสายตรวจ1 กก.สาตรวจ บช.น. 40
1215 ดาบตํารวจ พลภัทร สุขเจริญ ผบ.หมู ป. ภ.7 29
1216 สิบตํารวจโท พลรัตน กาอวน ผบ.หมู(ป.) สภ.ดอยสะเก็ด ภ.5 55
1217 รอยตํารวจเอก พลวรรธน ชาวดร รอง.สว.สส.บก.น.6 บช.น. 36
1218 สิบตํารวจโทหญิง พลอยไพริน สีสด ผบ.หมู ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 42
1219 สิบตํารวจโท พลอยวัฒน ทัดภูธร ผบ.หมู(ป.)สภ.หมูสี ภ.3 64
1220 สิบตํารวจโท พลากร กุดกันยา ผบ.หมู ฝรท.บก.อก.จต. จต. 69
1221 จาสิบตํารวจ พลากร เพ็ชรสน ผบ.หมู.กก.3.บก.ทท.1 บช.ทท. 55
1222 สิบตํารวจตรี พลากร เลขะกุล ผบ.หมู ภ.9 ขาดสอบ
1223 สิบตํารวจโท พลากร สรอยสุวรรณ ผบ.หมู ฝายวิชาการฯ บก.อก.สกบ. สกบ. 52
1224 สิบตํารวจโท พลาวัสถ อุทัยวัฒน ผบ.หมู (ป) สน.หลักสอง บช.น. 35
1225 สิบตํารวจโทหญิง พวงผกา พลเยี่ยม ผล.หมู ฝช.สลก.ตร. สลก.ตร. 53
1226 รอยตํารวจเอก พศิน หลาวทอง รอง สว. งานสายตรวจ2 กก.1บก.จร. บช.น. 56
1227 จาสิบตํารวจหญิง พัชมณ ธนวรรณวิวัฒน ผบ.หมูส.ทท1กก.1 บช.ทท. 46
1228 รอยตํารวจเอกหญิง พัชมน วงคชมภู รองสารวัตร กลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน สตส. ขาดสอบ
1229 สิบตํารวจโทหญิง พัชราภรณ ขานเขวา ผูบังคับหมู กลุมงานตรวจพิสูจนอาวุธปนและเครื่องกระสุน ศูนยพิสูจนหลักฐาน 4 สพฐ.ตร. 39
1230 รอยตํารวจเอกหญิง พัชราภรณ ผาจันทรยอ รอง สว.กก.2 บก.ทท.2 บช.ทท. ขาดสอบ
1231 รอยตํารวจเอกหญิง พัชราภรณ เพียรเพ่ิมพงศ รอง สว.ฝายการประชุม 1 ตป. สง.ก.ตร 52
1232 รอยตํารวจเอกหญิง พัชราวรรณ สินพูน รอง สว.พฐ.จว.มุกดาหาร สพฐ.ตร. ขาดสอบ
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1233 จาสิบตํารวจหญิง พัชรินทร ไชยสินธ ผบ.หมู ป. สภ.เมืองชลบุรี ภ.2 33
1234 สิบตํารวจโทหญิง พัชรี นวลวงคอิน ผบ.หมู พฐ.จว.สมุทรสาคร สพฐ.ตร. ขาดสอบ
1235 รอยตํารวจเอกหญิง พัชรี ลวงมัจฉา รองสารวัตร บช.ตชด. 49
1236 รอยตํารวจเอกหญิง พัชรีญา ชัยมูล รอง สว.ฝอ.กง. สงป. 49
1237 รอยตํารวจเอก พัฒน คํามุงคุณ รองสารวัตร บช.ส. 35
1238 สิบตํารวจโท พัฒนพงศ วงษารัตน ผบ.หมู ยอส.บก.อก. รร.นรต. 32
1239 สิบตํารวจเอก พัฒนา อินทรเพ็ญ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 44
1240 สิบตํารวจตรี พัฒนาการ เพชรสุวรรณ ผบ.หมู(ป.) ภ.9 53
1241 สิบตํารวจโทหญิง พัณณิน ปงนา ผบ.หมูฝายพลาธิการ 3 พธ. สกบ. 49
1242 รอยตํารวจโทหญิง พัทธธีรา พรหมปฏิมา รอง สว.ฝอ1 บก.อก.บช.น. บช.น. ขาดสอบ
1243 จาสิบตํารวจหญิง พัทธนันท ไพรวัฒน ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. บช.น. ขาดสอบ
1244 สิบตํารวจเอก พันธกานต อภินันทนเวทย ผบ.หมู(ป)กก.ซถ2 ภ.9 50
1245 ดาบตํารวจ พันธวุธ เลงระบํา ผบ.หมู บช.ทท. 57
1246 รอยตํารวจโท พัลลภ ทองสลับลวน รองสว.(สอบสวน) ภ.9 33
1247 ดาบตํารวจ พัสกร ศิริมณีวรรณ ผบ.หมู(ป.)สภ.องคพระ ภ.7 ขาดสอบ
1248 รอยตํารวจเอกหญิง พัสตรธิดา สุนทรธํารงสิน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 45
1249 สิบตํารวจโท พาทิศ พรมนอย ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 บช.ส. 45
1250 สิบตํารวจโท พิชชากร กลมเกลี้ยง ผบ.หมู(ป.) สภ.สระแกว ภ.7 39
1251 สิบตํารวจโท พิชชากร ทะตัน ผบ.หมู.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม ภ.5 43
1252 รอยตํารวจเอกหญิง พิชญสิณี ชุมเจริญ รอง สว.กก.4 บก.ส.3 บช.ส. 47
1253 สิบตํารวจโทหญิง พิชญาภัค สีวันดี ผบ.หมู กคม.ศพฐ.3 สพฐ.ตร. 50
1254 รอยตํารวจตรี พิชพงษ พงษชีพ รอง สว. บ.ตร. ขาดสอบ
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1255 สิบตํารวจโท พิชยะ พุทธมอญ ผบ.หมู(ป)สภ.เกษไชโย ภ.1 ขาดสอบ
1256 สิบตํารวจโท พิชยา ภูสมนึก ผบ.หมู (ป.) สน.พระราชวัง บช.น. 34
1257 รอยตํารวจเอก พิเชษฐ เวชยันต รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตํารวจนครบาลบึงกุม บช.น. ขาดสอบ
1258 ดาบตํารวจ พิเชษฐ ไกรหมื่นไวย ผบ.หมู กก.ตชด. 21 บช.ตชด. 40
1259 สิบตํารวจโท พิเชษฐ สมปาง ผบ.หมู พฐ.จว.ตราด สพฐ.ตร. 41
1260 สิบตํารวจตรี พิทยากุล ทะนงแผลง ผบ.หมู บช.ตชด. 41
1261 รอยตํารวจเอก พิทยาธร สุนทรชื่น รอง สวป.สภ.ตันหยง ภ.9 48
1262 สิบตํารวจโท พิทยารัตน คุมาเจริญกุล ผบ.หมู(นปพ).กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม ภ.5 37
1263 จาสิบตํารวจ พิทักศพงศ พิศิลป ผบ หมู (ผพงส.) สน.หัวหมาก บช.น. 39
1264 จาสิบตํารวจ พิทักษ ชินคํา ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม บช.น. ขาดสอบ
1265 สิบตํารวจตรี พิทักษพงศ วงศพิทักษ ผบ หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 ภ.6 53
1266 รอยตํารวจเอก พิทักษพงษ สําเนียงล้ํา รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.5 ภ.5 35
1267 สิบตํารวจโทหญิง พินประภา จักรคํา ผบ.หมู ฝายประวัติบุคคล ทพ. สกพ. 54
1268 สิบตํารวจโท พิเนตร รัตนสิงหกุล ผบ.หมู บช.ตชด. 30
1269 สิบตํารวจโท พิพัฒน ทัศนพันธุ ผบ.หมู ภ.7 34
1270 จาสิบตํารวจ พิพัฒน โพธิ์ทอง ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.2 บช.ทท. ขาดสอบ
1271 สิบตํารวจโท พิพัฒนชัย ใหญเจริญลาภ ผบ.หมู ป. ภ.7 44
1272 สิบตํารวจเอก พิพัฒนพงษ อินยก ผบ.หมู ฝอ.บก.ส.2 บช.ส. 60
1273 สิบตํารวจตรี พิพัฒนศักดิ์ สุวรรณรัตน ผบ.ป ภ.5 42
1274 รอยตํารวจเอกหญิง พิมชามญชุ พูลสวัสดิ์ รอง สว.ธร.กพ.บก.อก.สกบ. สกบ. 39
1275 รอยตํารวจตรีหญิง พิมตะวัน แกวสูงเนิน รองสารวัตร บช.ตชด. ขาดสอบ
1276 สิบตํารวจโทหญิง พิมประภา จันทรแกว ผบ.หมู ฝอ.สส. สทส. 50
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1277 สิบตํารวจตรีหญิง พิมผกา แซโล ผบ.หมู กอจ. บช.ศ. 45
1278 สิบตํารวจโทหญิง พิมพภัทร ชมภูบุญ ผบ.หมู กลุมงานนิติกรดานสอบสวนและพิจารณาโทษ วน. วน. 74
1279 สิบตํารวจโทหญิง พิมพร คลายสุบิน ผบ.หมู ฝายยุทธศาสตรการศึกษา บช.ศ. ขาดสอบ
1280 สิบตํารวจโทหญิง พิมพรดา ทองนพรัตน ผบ.หมู ฝายตํารวจสากล 3 ตท. 70
1281 สิบตํารวจโทหญิง พิมพสุภา พาศิริ ผบ.หมู(ป.)สภ.โนนศิลา ภ.จว.ขอนแกน ภ.4 34
1282 สิบตํารวจเอกหญิง พิมพิชญา หญางวงชาง ผบ.หมู ฝอ.บก.ทท.1 บช.ทท. 38
1283 สิบตํารวจโท พิยพงศ ขุนพิทักษ ผบ.หมู(ป.)สน.บางโพ บช.น. 24
1284 สิบตํารวจโท พิริยะ ชาลีเครือ ผบ.หมู.ป.สน.โคกคราม บช.น. 49
1285 จาสิบตํารวจ พิรุณราศ พรหมณรงค ผบ หมู (ป.) สน.บึงกุม บช.น. 47
1286 ดาบตํารวจหญิง พิไลลักษณ เถ่ือนไพร ผบ.หมู (ป.) สภ.พระพุทธบาท ภ.1 52
1287 รอยตํารวจเอก พิศาล สุขพิทักษ รองสารวัตรงานเทคนิคและพัฒนาระบบ บช.น. 48
1288 รอยตํารวจเอก พิศุทธิ์ สายใยทอง รอง สว.ฝอ.บก.น.7 บช.น. 32
1289 รอยตํารวจเอกหญิง พิศุทธินี ดีนวน รองสารวัตร (พยาบาล) รพ.ตร. 62
1290 สิบตํารวจโท พิษณุ คาดพันโน ผบ.หมู(สตร) ภ.4 42
1291 ดาบตํารวจ พิษณุ พีรธรรมพิศุทธิ์ ผบ.หมู บช.ทท. ขาดสอบ
1292 สิบตํารวจโท พิษณุ รอดยัง ผบ.หมู บช.ทท. 40
1293 จาสิบตํารวจ พิสิษฐ มณีจันทร ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. บช.น. 31
1294 ดาบตํารวจ พีรเชษฐ ธราปญจทรัพย ผบ.หมู บช.น. 46
1295 ดาบตํารวจหญิง พีรญา เลคซี ผบ.หมู กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. ขาดสอบ
1296 สิบตํารวจโท พีรพงศ ชาวพร ผบ.หมู.ฝอ.บก.น.8 บช.น. 40
1297 รอยตํารวจเอก พีรพงษ โพธิ์ศรี รองสว.(สอบสวน)สน.พญาไท บช.น. ขาดสอบ
1298 สิบตํารวจตรี พีรพงษ วิเศษศักดิ์ ผบ.หมู(ป)สภ.ปากน้ําชุมพร ภ.8 ขาดสอบ
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1299 รอยตํารวจเอก พีรพัฒน คลายคลึง รอง สว.สายจรวจ 3 กก.สายตรวจ บช.น. 25
1300 สิบตํารวจโท พีรภัค จิรูปถัมภ ผบ.หมู(ป.)สน.บางซื่อ บช.น. 46
1301 สิบตํารวจเอก พีรภัทร ศรีณรงค ผบ.หมู(นปพ.)สภ.รามัน ภ.9 38
1302 ดาบตํารวจ พีรวัฒน สมจันทร ผบ.หมู บช.น. 39
1303 สิบตํารวจโท พีรวิชญ โอมณี ผบ.หมู.(ป.)สภ.สะเดา ภ.9 33
1304 สิบตํารวจโท พีรวินทร จินดาหลวง ผบ.หมู พฐ.จว.สุพรรณบุรี สพฐ.ตร. 36
1305 ดาบตํารวจ พีระพงษ แลวาฤทธิ์ ผบ.หมู.ป.สภ.ชางเผือก ภ.5 ขาดสอบ
1306 สิบตํารวจโท พีระพล ชูควร ผบ.หมูฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก. สพฐ.ตร. ขาดสอบ
1307 สิบตํารวจโท พีระพล เต็มหน ผบ.หมู กก.อป.บก.สส.ภ.7 ภ.7 40
1308 สิบตํารวจตรี พีระพล เย็นมั่น ผบ.หมู(จร) บช.น. ขาดสอบ
1309 สิบตํารวจโท พีระภักค วงศคําจันทร ผบ.หมู ป. สภ.โพธาราม ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 68
1310 สิบตํารวจโท พีระศักดิ์ วังศธรหวาน ผบ.หมูกองรอยที2่ บช.น. 35
1311 สิบตํารวจตรี พุฒิพงศ กองแกว ผบ.หมู (ป) สภ.หนองแค ภ.1 ขาดสอบ
1312 รอยตํารวจเอก พุฒิสรรค อินตา รอง สวป.สภ.แมริม ภ.5 ขาดสอบ
1313 ดาบตํารวจ พุทธาปทม ดีปรีดีวัจน ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. ขาดสอบ
1314 รอยตํารวจเอก พูนศักดิ์ พักตรผองศรี รอง สว.ฝอ.ตส.2 สตส. ขาดสอบ
1315 จาสิบตํารวจ พูนศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผบ.หมู (ป.) ภ.1 ขาดสอบ
1316 จาสิบตํารวจหญิง เพ็ชรลัดดา ดิษฐเจริญ ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บช.น. 42
1317 สิบตํารวจโทหญิง เพ็ญนภา ไพคํานาม ผบ.หมู ฝายควบคุมอัตรากําลัง อต. สกพ. 49
1318 สิบตํารวจเอกหญิง เพ็ญนรินทร วงษชารี ผบ.หมู กลุมงานพิจารณา 1 อธ. สง.ก.ตร 45
1319 สิบตํารวจโทหญิง เพ็ญพร สุทธิชัยพฤกษ ผบ.หมู ฝส.สท. สท. ขาดสอบ
1320 ดาบตํารวจ เพทาย ปริโยทัย ผบ.หมู(ป)สภ.ชองเม็ก ภ.3 ขาดสอบ
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1321 รอยตํารวจเอก เพ่ิมพูล เอ่ียมทอง รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. บช.น. ขาดสอบ
1322 จาสิบตํารวจหญิง เพียงผุสดี กันโต ผบ.หมู ฝายประเมินบุคคล ทพ. สกพ. 49
1323 สิบตํารวจโท ไพบูลย อ่ิมอินทร ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 ภ.6 33
1324 ดาบตํารวจ ไพโรจน ชูวงศ ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 ขาดสอบ
1325 สิบตํารวจโท ไพศาล เจริญทอง ผบ.หมู งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. บช.น. 46
1326 รอยตํารวจเอก ไพศาล มาตราช รอง สว.ฝายกีฬา สก. สกพ. 51
1327 รอยตํารวจเอก ไพศาล หะนิแร รอง สวป.สภ.หาดใหญ ภ.9 45
1328 ดาบตํารวจ ไพสาร แสงสวาง ผบ.หมู ส.รน.4 กก.5 บก.รน. บช.ก. ขาดสอบ
1329 สิบตํารวจเอก ฟรฮาน กามาอูเซ็ง ผบ.หมู(ป.)สภ.โกตาบารู ภ.9 35
1330 สิบตํารวจโท ฟารอิซซุดดีน อนุสามัญสกุล ผบ.หมู(ป.) สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 53
1331 สิบตํารวจตรี ภคนัฏฐ รอบคอบ ผบ.หมู(ป.) ภ.2 48
1332 รอยตํารวจเอก ภรานนท พรมเช็ก รอง สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.3 บช.ทท. 59
1333 รอยตํารวจเอก ภวัต กลับแปน รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. บช.น. 45
1334 รอยตํารวจเอกหญิง ภวิชา รัตนรัต รอง สว.กก.3 บก.ทท.3 บช.ทท. 34
1335 รอยตํารวจตรี ภวินทร ตันตินวะชัย รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3 ภ.3 67
1336 ดาบตํารวจ ภักดี ตุงคะโหตร ผบ.หมู ฝายกฎหมายและวินัย บช.ส. ขาดสอบ
1337 สิบตํารวจเอก ภัคณวัฒน ยางงาม ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 36
1338 ดาบตํารวจหญิง ภัครภัสสร พชรสกุลพันธ ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 44
1339 รอยตํารวจเอกหญิง ภัควรินทร จิระราศีพงศ รองสารวัตรฝายอํานวยการตํารวจภูธรจังหวัดนครนายก ภ.2 34
1340 สิบตํารวจตรี ภัณณิพงศ ชมพูเพชร ผบ.หมู (ป) สภ.ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.1 ขาดสอบ
1341 จาสิบตํารวจหญิง ภัทชนกษ เสงี่ยมงาม ผบ.หมู ป. สภ.ทาวุง ภ.1 30
1342 ดาบตํารวจ ภัทรกร พิชัยยุทธ ผบ.หมู กก.ตชด.42 บช.ตชด. 38

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1343 จาสิบตํารวจหญิง ภัทรจิดาภา สิริธญาโชติ ผบ.หมู ฝส.2 สลก.ตร. สลก.ตร. 51
1344 สิบตํารวจโท ภัทรพงศ บะคะพันธุ ผบ.หมู(ป.)สน.ประชาชื่น บช.น. 46
1345 สิบตํารวจโท ภัทรพงษ จันทรพรหม ผบ.หมู บช.ตชด. 41
1346 สิบตํารวจเอก ภัทรพล ทุงสาคร ผูบังคับหมู บช.ตชด. 33
1347 สิบตํารวจโท ภัทรพล สารจันทร ผบ.หมู บช.ตชด. 37
1348 รอยตํารวจเอกหญิง ภัทรา ภัทรนวกิจ รองสารวัตรฝายอํานวยการ 1 กองบังคับการอํานวยการ ภ.2 46
1349 รอยตํารวจเอกหญิง ภัทราพร อับดุลเลาะ รองสารวัตร บช.ปส. 33
1350 สิบตํารวจโทหญิง ภัสรา วงษธัญกร ผบ.หมู ฝายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป. บช.ศ. 42
1351 จาสิบตํารวจหญิง ภัสสร คงประเสริฐ ผบ.หมู ฝอ.บก.ทล บช.ก. 29
1352 สิบตํารวจโท ภาคภูมิ มั่งสันเทียะ ผบ.หมู ฝายแตงตั้ง ทพ. สกพ. 30
1353 สิบตํารวจโท ภาคิน อินสุทน ผบ.หมู(ป.)สภ.ปากน้ํา ภ.8 43
1354 สิบตํารวจโท ภาณุ เจริญสลุง ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.2 สตม. 46
1355 สิบตํารวจโท ภาณุ รุงรัตนมงคล กก.สส.บก.น.4 บช.น. 21
1356 สิบตํารวจโท ภาณุเดช เกตุบางลาย ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 38
1357 สิบตํารวจโท ภาณุพงศ ขนุนทอง ผบ.หมู ป ภ.5 46
1358 สิบตํารวจตรี ภาณุพงศ คําภิรมย ผบ.หมู ฝอ.สส. สทส. 44
1359 สิบตํารวจตรี ภาณุพงศ พลดงนอก ผ.บ.หมู.ป.สภ.บานแพง ภ.4 52
1360 สิบตํารวจตรี ภาณุพงศ เฟองฟู ผบ.หมู(ป.)สภ.ปะลุกาสาเมาะ ภ.9 29
1361 สิบตํารวจตรี ภาณุพงศ อูปเวียง ผบ.หมู ป. ภ.5 55
1362 สิบตํารวจโท ภาณุวัฒน ขวัญสุข ผบ.หมู (พงว.)(ป.) สน.โคกคราม บช.น. 59
1363 รอยตํารวจเอก ภาณุวัฒน สวาสดิ์นา รองสารวัตร (สอบสวน) สน.บางขุนเทียน บช.น. 45
1364 สิบตํารวจโท ภาณุวัฒน สุวรรณาลัย ผบ.หมูกองรอยที่ 1 กก.อารักขา1 บก.อคฝ. บช.น. 55
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1365 รอยตํารวจเอก ภาณุวิชญ ยานศิริ รอง สว.ธร.สภ.ทุงมน ภ.3 38
1366 รอยตํารวจเอก ภานุพงศ สีหามาตย รอง สว. งานสายตรวจ3 กก1. บก.จร. บช.น. บช.น. 40
1367 สิบตํารวจโท ภานุพงศ หาญพล ผบ.หมู(ป.) สภ.ไทรนอย ภ.1 ขาดสอบ
1368 สิบตํารวจโท ภานุพัฒน บุญสิทธิ์ ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. ขาดสอบ
1369 สิบตํารวจโท ภานุพันธ บุญสิทธิ์ ผบ.หมู(ป) สน.พระโขนง บช.น. ขาดสอบ
1370 สิบตํารวจโท ภานุวัฒน สมประสงค ผบ.หมู(ป.)ฝอ.ศฝร.ภ.2 ภ.2 ขาดสอบ
1371 สิบตํารวจโท ภานุวัฒน เสนศรี ผบ.หมู(ป.)สภ.แสนภูดาษ ภ.2 35
1372 จาสิบตํารวจ ภานุวัตร แสงปญญา ผบ.หมู(ป.) สภ.ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.1 50
1373 จาสิบตํารวจ ภานุวัติ เปยนสีทอง ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. บช.ก. 33
1374 ดาบตํารวจ ภาม นันตสินธุ ผบ.หมู.กก.อป.บก.สส.ภ.7 ภ.7 47
1375 รอยตํารวจเอกหญิง ภารดี ยางธิสาร รอง สว.ฝทว.5 ทว. สพฐ.ตร. 45
1376 จาสิบตํารวจหญิง ภาวนา เพชรสุวรรณ ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 บช.ทท. 36
1377 สิบตํารวจโทหญิง ภาวรินทร ทองโสม ผูบังคับหมู กองรอยที่ 4 กองกํากับการควบคุมฝูงชน 2 บช.น. 42
1378 สิบตํารวจเอกหญิง ภาวิณี พิเศษฤทธิ์ ผบ.หมู ฝทว. 4 ทว. สพฐ.ตร. 38
1379 สิบตํารวจโทหญิง ภาวินี คารวะวงศ ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บช.น. ขาดสอบ
1380 สิบตํารวจตรี ภาวี พงษพานิช ผบ.หมู (ป.) สภ.พระขาว ภ.1 48
1381 สิบตํารวจโท ภาสกร อินทรกําแหง ผบ.หมู กก.ตชด.13 บช.ตชด. 30
1382 จาสิบตํารวจ ภาสกร อุนวิเศษ ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. บช.น. 27
1383 สิบตํารวจโท ภาสวินท นุมวงศ ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ภ.7 50
1384 รอยตํารวจเอกหญิง ภิญญดาพร สาลิผล รองสารวัตร บช.น. 47
1385 สิบตํารวจโทหญิง ภุมรินทร ทับเลื่อน ผบ.หมู ฝอ.บก.สอ. บช.ตชด. 45
1386 รอยตํารวจเอก ภูดิท เครือเทศ รอง สว. สตม. 30
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1387 สิบตํารวจตรี ภูเบศ ศิริกาล ผบ.หมู(จร.) สน.พลับพลาไชย1 บช.น. 36
1388 สิบตํารวจโท ภูมิพัฒน กระตุดนาค ผบ.หมู บช.ทท. ขาดสอบ
1389 สิบตํารวจตรี ภูมิพัฒน อนุรัตนพานิช ผบ.หมู (จร.) สน.นางเลิ้ง บช.น. 38
1390 รอยตํารวจเอก ภูเมศ จารุพันธ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 38
1391 จาสิบตํารวจหญิง ภูริชญา วรรณโต ผบ.หมู ฝอ.บ.ตร. บ.ตร. 43
1392 จาสิบตํารวจ ภูรินทร บานสระ ผบ.หมู (สส.) สภ.แมจริม จว.นาน ภ.5 ขาดสอบ
1393 สิบตํารวจโท ภูรินทร อิทธิพลสกุล ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรไมแกน ภ.9 51
1394 ดาบตํารวจหญิง ภูริสรา ขจรไชยเดช ผบ.หมู (ป.) ภ.5 40
1395 รอยตํารวจโท ภูวดล ไลคง รองสารวัตร(สอบสวน) ภ.9 ขาดสอบ
1396 รอยตํารวจตรี ภูวินทร เจริญเสรีชัย รองสารวัตรฝายอํานวยการ4 สทส. 41
1397 จาสิบตํารวจหญิง ภูษณิศา เพชรสินลา ผบ.หมู ฝายสรรพาวุธ 2 สกบ. 41
1398 สิบตํารวจโท ภูษิต สิงหเงิน ผบ.หมู กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. บช.น. ขาดสอบ
1399 สิบตํารวจโท มงคล ไชยคําหาญ ผบ.หมู (ป.) สภ.พิบูลยรักษ ภ.4 58
1400 ดาบตํารวจ มงคล โพธิ์แสง ผบ.หมู บช.ตชด. ขาดสอบ
1401 สิบตํารวจตรี มงคล แสงรุจิ ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก. 1 บก.จร. บช.น. 39
1402 จาสิบตํารวจ มงคลธวัช ปวรวรรฒน ผบ.หมู (ป.) สภ.บางมวง จว.นครสวรรค ภ.6 47
1403 สิบตํารวจโทหญิง มณฑกาญจน ทรัพยสมจิตร ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.สตม. สตม. 42
1404 สิบตํารวจโทหญิง มณฑกานต วงษสกุล ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.คฝ.1 บช.น. 40
1405 สิบตํารวจโทหญิง มณฑิรา เหมืองใจมา ผบ.หมู กองรอยที่ 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บช.น. 61
1406 รอยตํารวจเอก มณเฑียร โจงจาบ รอง สว.สส.สภ.บางแมนาง ภ.1 52
1407 รอยตํารวจเอกหญิง มณทิรา สําอางคศรี รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.5 ภ.5 45
1408 ดาบตํารวจ มนตรี ดวงไกรแฝง ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. บช.ทท. 48
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1409 รอยตํารวจเอก มนตรี พาใบศรี ผูบังคับหมวด บช.น. 44
1410 ดาบตํารวจ มนตรี มารยาตร ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.2 สตม. 34
1411 รอยตํารวจเอก มนตรี อัมพวา รอง สว. บช.ส. 48
1412 รอยตํารวจเอกหญิง มนัสนันท กระดังงา รอง สว.กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 42
1413 รอยตํารวจเอกหญิง มนัสนันท เกตุพงษเพียร รอง สว.กก.3 บก.รน. บช.ก. 30
1414 สิบตํารวจโท มนัสนันท จิตมนัส ผบ.หมู(ป.) ภ.8 44
1415 รอยตํารวจโทหญิง มนัสนันท พุทธิ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. สตม. 40
1416 สิบตํารวจเอกหญิง มนัสนันท มวงไหมทอง ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก. บช.ทท. ขาดสอบ
1417 สิบตํารวจตรี มนัสวี ระลึกมูล ผบ.หมู บช.น. 42
1418 ดาบตํารวจหญิง มยุรา สายคุม ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 บช.ทท. ขาดสอบ
1419 รอยตํารวจเอกหญิง มยุรี นักปราชญ รอง สว. ภ.5 43
1420 ดาบตํารวจหญิง มยุรี อินธรรมระ ผบ.หมู ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 37
1421 สิบตํารวจโท มรุต ภิญโญเทพประทาน ผบ.หมู(ป.)สน.ลาดกระบัง บช.น. 44
1422 รอยตํารวจเอกหญิง มลินี คงนาลึก รอง สว.ฝอ.ทพ. สกพ. 40
1423 สิบตํารวจเอกหญิง มะลิวัลย เพชรทิม ผบ.หมู ฝอ.สกพ. สกพ. 29
1424 สิบตํารวจเอกหญิง มัญธิดา ทองศรี ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.สตม. สตม. 29
1425 รอยตํารวจเอกหญิง มัณฑนา รักวงษ รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.1 ภ.1 38
1426 จาสิบตํารวจหญิง มัทนนียา เสมคํา ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 39
1427 รอยตํารวจเอกหญิง มาดีนา พันธพงศธรรม เภสัชกร(สบ1)ยส.รพ.ตร. รพ.ตร. ขาดสอบ
1428 รอยตํารวจเอก มานพ ขาวทอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา ภ.8 28
1429 สิบตํารวจโท มานพ เงินยิ่ง ผบ.หมู กก.ตชด.44 บช.ตชด. 37
1430 สิบตํารวจเอก มานะ นวมนารี ผบ.หมู กก.ตชด.44 บช.ตชด. 28

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1431 สิบตํารวจโท มานิตย เข็มนาค ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. 35
1432 สิบตํารวจโท มาโนช แนนแควน ผบ.หมู(ป) สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.7 41
1433 รอยตํารวจเอก มาโนชญ รอดบน รอง สวป.สภ.ตากใบ ภ.9 ขาดสอบ
1434 ดาบตํารวจ มาโนชญ แสงหลอด ผบหมู(ป.)สภ.กระทุมแบน ภ.7 ขาดสอบ
1435 ดาบตํารวจ มารุต ปาลิยะประดิษฐ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา ภ.9 ขาดสอบ
1436 รอยตํารวจเอก มาลัย จิเบ็ญจะ? รอง? สวป.ฯ ภ.9 ขาดสอบ
1437 สิบตํารวจโท มาสวาง สุขสวัสดิ์ ผบ.หมู ภ.9 37
1438 สิบตํารวจโทหญิง มินตรา ประศาสนกุล ผบ.หมู กองรอยที4่ กก.คฝ2 บก.อคฝ บช.น. 37
1439 สิบตํารวจโทหญิง มุทิตา วินเหมือน ผบ.หมู กองรอยที่ 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บช.น. 54
1440 ดาบตํารวจ เมธา แกวดํา ผบ.หมู(ป) สภ.บางปะอิน ภ.1 25
1441 สิบตํารวจโท เมธาลักษณ โคตรมุงคุณ ผบ.หมู(ป.)สภ.บานดาน ภ.3 ขาดสอบ
1442 สิบตํารวจโท เมธาสิทธิ์ เบาพิมพา ผบ.หมู(ป.) ภ.5 47
1443 ดาบตํารวจ เมธี มาลา ผบ.หมู จราจร สภ.เมืองลําปาง ภ.5 39
1444 สิบตํารวจโทหญิง เมศิณี เข็มทอง ครู (ปท1) บช.ตชด. ขาดสอบ
1445 จาสิบตํารวจหญิง เมสิรญา จันทรไชยแกว ผบ.หมู (ธร.) สภ.ชะเมา ภ.8 ขาดสอบ
1446 สิบตํารวจเอก ไมตรี จันทรมาศ ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองปตตานี ภ.9 42
1447 สิบตํารวจโท ยชอนันต สิรภพสกุลวงศ ผูบังคับหมู บช.ปส. 38
1448 สิบตํารวจตรี ยศกร คลอวุฒิวัฒน ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ภ.2 51
1449 รอยตํารวจเอก ยศกร สัตถาวะโห รอง สว.สน.บางขุนเทียน บช.น. 28
1450 สิบตํารวจโท ยศนันท มงคลศิริ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองเชียงใหม ภ.5 65
1451 ดาบตํารวจ ยศพงศ ยวงทอง ผบ.หมู สส.สภ.รัตนบุรี จ.สุรินทร ภ.3 45
1452 รอยตํารวจเอกหญิง ยศยา หลอหลอม รองสารวัตรธุรการสถานีตํารวจภูธรสวรรคโลก ภ.6 41
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บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1453 จาสิบตํารวจ ยศสรัล ใยโพธิ์ ผบ.หมู ฝนส.สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช. 33
1454 จาสิบตํารวจหญิง ยิ่งลักษณ ก้ัวพรม ผบ.หมู กก.5 บก.ป. บช.ก. 38
1455 รอยตํารวจเอก ยุทธการ คลาวละมอม รอง สว.(สอบสวน) สน.วัดพระยาไกร บช.น. 44
1456 สิบตํารวจโท ยุทธนา มุกดา ผบ.หมู บช.ตชด. 41
1457 จาสิบตํารวจ ยุทธนา เมืองชื่น ผบ.หมู ปพ.1 กก.ตอตานฯ บก.สปพ บช.น. 45
1458 จาสิบตํารวจ ยุทธนา หอมกันทา ผบ.หมู(สส.) สภ.แมโจ จ.เชียงใหม ภ.5 32
1459 สิบตํารวจโท ยุทธนากร เหนือกาฬสินธุ ผบ.หมูสืบสวน ภ.1 36
1460 รอยตํารวจเอก ยุทธพงศ เศรษฐีสมบัติ นวท.สบ1กพอ.สพฐตร สพฐ.ตร. 51
1461 สิบตํารวจโท ยุทธพงษ ภูมิโนนงิ้ว ผบ.หมุ กก.3 บก.ปส.2 บช.ปส. ขาดสอบ
1462 สิบตํารวจเอก ยุทธพงษ มวงเฟอง ผบ.หมู งานสายตรวจ1 กก.สายตรวจ บก.สปพ บช.น. 28
1463 ดาบตํารวจ ยุทธพันธ แกวแสน ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. บช.ก. 43
1464 จาสิบตํารวจ ยุทธศักดิ์ จิรประเสริฐวงศ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 ภ.7 ขาดสอบ
1465 สิบตํารวจตรี ยุทธศิลป ลอยทอง ผบ.หมู บช.ตชด. 28
1466 จาสิบตํารวจหญิง ยุพา คูเมือง ผบ.หมู ฝอ.ทพ. สกพ. 36
1467 รอยตํารวจตรีหญิง ยุวธิดา ไกรนาค รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.1 ภ.1 53
1468 ดาบตํารวจหญิง ยุวเรศ คุณศักดิ์ ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.3 บช.ทท. ขาดสอบ
1469 สิบตํารวจโท โยธิน ทับทิมทอง ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 56
1470 ดาบตํารวจ รชธร คํามีศิรโชติ ผูบังคับหมู ภ.2 29
1471 สิบตํารวจโท รณกร แกวไพรสี ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กองกํากับการศูนยรวมขาว บก.สปพ. บช.น. 55
1472 รอยตํารวจโท รณกฤต กิจวรรณี รอง สวป.สภ.บานไร ภ.6 46
1473 สิบตํารวจโท รณกฤต จงประเสริฐ ผบ.หมู(สส) สภ.เมืองนครปฐม ภ.7 41
1474 ดาบตํารวจ รณกฤต รังสรรค ผบ.หมู ป.สภ.เมืองนครปฐม ภ.7 42
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1475 จาสิบตํารวจ รณชัย คํานอย ผบ.หมู.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ภ.5 42
1476 สิบตํารวจโท รณพรต สวัสดี ผบ.หมูกองรอยที3่กก.คฝ.2บก.อคฝ. บช.น. 28
1477 รอยตํารวจเอก รณยุทธิ์ ดวงสกุล รอง สว.กก.5 บก.ปอศ. บช.ก. 42
1478 สิบตํารวจโทหญิง รดา บุรมย ผบ.หมู กองรอยที่ 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บช.น. 43
1479 จาสิบตํารวจหญิง รพีพร เพียรพนัสสัก ผบ.หมู ฝอ.บก.ฝรก. บช.ศ. 36
1480 จาสิบตํารวจหญิง รภัสธวัล บุญลวน ผบ.หมู กก.2 บก.ตม.1 สตม. 30
1481 สิบตํารวจเอก รวีกูล กมลพุทธ ผบ.หมูชุดปฎิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ บช.น. 36
1482 สิบตํารวจโทหญิง รสสุคนธ มูลเมา ผบ.หมู ฝอ.ผค. สยศ.ตร 52
1483 สิบตํารวจโท รอมลี บินลอแม ผบ.หมู.ป.สภ.โกตาบารู ภ.9 43
1484 รอยตํารวจเอก รอสลี นางา ผบ.หมวด รอย ปพ.2 กก.ตอตานการกอการราย บช.น. ขาดสอบ
1485 สิบตํารวจเอก รอฮิม ยะโกะ ผบ.หมู (ป) สภ.แวง ภ.9 31
1486 รอยตํารวจเอกหญิง ระพีพรรณ ศรีสวัสดิ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครฐม ภ.7 57
1487 รอยตํารวจเอก รักษา พงศพาสิน รอง สว.(สอบสวน)สภ.หมอกจําแป ภ.5 33
1488 สิบตํารวจโท รังสรรค คูวะบาละ ผบ.หมู ป. ภ.5 45
1489 สิบตํารวจตรีหญิง รังสินันท โชติรังสียากุล ผบ.หมู ฝายการเงิน 5 กง. สงป. 42
1490 สิบตํารวจโท รังสิมันตุ อักษรดี ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ภ.2 ขาดสอบ
1491 สิบตํารวจโท รังสิวุฒิ คงเวช ผูบังคับหมู ภ.8 ขาดสอบ
1492 จาสิบตํารวจหญิง รัชเกลา ญาติฉิมพลี ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.ภ.3 ภ.3 61
1493 จาสิบตํารวจหญิง รัชญา ผิวสําอางค ผบ.หมู ส.รน.4 กก.6 บก.รน. บช.ก. ขาดสอบ
1494 จาสิบตํารวจหญิง รัชญา ลูกมณี ผบ.หมู กลุมงานสอบสวน บก.สส.บช.น. บช.น. ขาดสอบ
1495 จาสิบตํารวจหญิง รัชดาภรณ นอยจอย ผบ.หมู ปพ.1 บช.น. 46
1496 จาสิบตํารวจหญิง รัชนก อินทรกลิ่น ผบ.หมู ภก.บก.อก.รร.นรต. รร.นรต. ขาดสอบ
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1497 สิบตํารวจโทหญิง รัชนิกร เรืองศักดิ์ ผบ.หมู.ป. สภ.หนองสองหอง ภ.4 37
1498 จาสิบตํารวจหญิง รัชนิดา ทุตะกิจ ผบ.หมู ฝายบรรจุ ทพ. สกพ. 47
1499 ดาบตํารวจ รัชพงศ แดงอําพล ผบ.หมู บช.ก. 38
1500 สิบตํารวจโท รัชพล แกววันทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.นาโยง ภ.9 36
1501 สิบตํารวจโทหญิง รัชรติ รําจวนเกียรติ ผบ.หมู ฝอ.สก. สกพ. 41
1502 สิบตํารวจตรี รัชวุฒิ พานแกว ผูบังคับหมูงานจราจร สถานีตํารวจนครบาลดุสิต บช.น. 41
1503 สิบตํารวจโท รัฐกฤษฏิ์ นอยกลัด ผบ.หมู(ป.) สภ.อุมผาง ภ.6 40
1504 สิบตํารวจโท รัฐนันท เก้ือกูล ผบ.หมู บช.ตชด. 28
1505 รอยตํารวจโท รัฐนันท มาหานนท รองสารวัตร บช.ส. 45
1506 จาสิบตํารวจ รัฐพงษ ชนะสิทธิ์ ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 23
1507 สิบตํารวจตรี รัฐสภา แสนจิต ผบ.หมู.กก.ตชด.34 บช.ตชด. 39
1508 สิบตํารวจตรี รัฐสักดิ์ มณีเจริญพร ผบ.หมู(ป.) ภ.7 38
1509 สิบตํารวจโทหญิง รัตติกาล คงเมือง ผบ.หมู (ป.) กองรอยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บช.น. 45
1510 สิบตํารวจโทหญิง รัตติกาล ดีชู ผบ.หมู กก.ตชด.43 บช.ตชด. ขาดสอบ
1511 สิบตํารวจโท รัตนพล ปญญาวงษ ผบ.หมู(ป.)สภ.เเมออ ภ.5 41
1512 รอยตํารวจเอกหญิง รัตนา เมฆอับ รอง สว.ฝายการประชุม 1 ตป. สง.ก.ตร ขาดสอบ
1513 รอยตํารวจเอกหญิง รัตนา ศรีนวคุณาพร รองสารวัตร ตรวจคนเขาเมือง จังหวัดชลบุรี สตม. 31
1514 สิบตํารวจเอกหญิง รัตนากร ไตถาม ผบ.หมู ฝอ.บก.ปส.3 บช.ปส. 52
1515 สิบตํารวจโทหญิง รัตนาพร สีเหมทอง ผบ.หมู ฝายบริหารการฝกอบรม วตร. บช.ศ. 57
1516 รอยตํารวจเอกหญิง รัตนาวดี เกษตรสินธุ รอง สว.ฝายแผนการสอบ กส. บช.ศ. ขาดสอบ
1517 รอยตํารวจเอก ราชนัย ชินายศ รอง สว.(สอบสวน) ภ.5 56
1518 รอยตํารวจเอก ราชวัตร ลาบุตร รอง สว.ฝอ.บก.รน. บช.ก. 30

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1519 สิบตํารวจตรี ราเชนทร บรรจงปน ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ภ.2 50
1520 รอยตํารวจเอกหญิง ราตรี ดานนา รอง สว.ธร.สน.ดินแดง บช.ก. 36
1521 รอยตํารวจเอกหญิง รินทรลภัส โสภณกิตติวัฒน นว.(สบ1)ผบก.ตม.3 สตม. ขาดสอบ
1522 สิบตํารวจตรีหญิง รุงกานต ตัณทะโร ผบ.หมูฝายธุรการกําลังพล รพ.ตร. 57
1523 สิบตํารวจเอกหญิง รุงทิวา เต็งวีระกุล ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 47
1524 รอยตํารวจเอก รุงทิวา แสนชอบ รองสารวัตรจราจร บช.น. ขาดสอบ
1525 สิบตํารวจตรีหญิง รุงนภาพร อุตะมะ ผบ.หมู ฝอ.สกพ. สกพ. 49
1526 จาสิบตํารวจหญิง รุงระวี นันตาพรม ผบ.หมู บก.สปพ. บช.น. 37
1527 ดาบตํารวจ รุงโรจน ชางทอง ผบ.หมู(ป.)สภ.โคกสลุง ภ.1 35
1528 จาสิบตํารวจ รุงโรจน ผลพิบูลย ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. บช.ก. 35
1529 สิบตํารวจตรี รุงวิทย วัชรธัญญทิพย ผบ.หมู(ป.)สภ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ภ.1 59
1530 สิบตํารวจโทหญิง รุจิรา หลาเรือน ผบ.หมู กก.คฝ.2 บก.อคฝ. บช.น. 61
1531 ดาบตํารวจหญิง รูฮานี สามะอาลี ผบ.หม ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.3 บช.ทท. 39
1532 รอยตํารวจเอก เรวัต รัตนสุรินทร รอง สว.กก.3 บก.ปส.2 บช.ปส. 33
1533 ดาบตํารวจ เรวัตร ฉายแกว ผูบังคับหมู บช.ก. ขาดสอบ
1534 สิบตํารวจโท เรวัติ รัตนธรกรพงศ ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล บช.ก. 46
1535 รอยตํารวจเอก เริ่ม เกตุสุวรรณ รองสว.ส.ทล.2กก.2บก.ทล. บช.ก. 41
1536 สิบตํารวจโท ฤทธิชัย บุญหอ ผบ.หมู(ป.) สภ.สําโรง ภ.3 42
1537 สิบตํารวจโท ฤทธิเดช คําไพเราะ ผบ.หมู(ป.) สภ.บางปลามา ภ.7 ขาดสอบ
1538 รอยตํารวจเอกหญิง ฤทัยรัตน จันทรฉาย รอง สว.ฝายอํานวยการ ศท.ตม. สตม. 46
1539 จาสิบตํารวจหญิง ลดาวรรณ สังขทอง ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท บช.ทท. 50
1540 จาสิบตํารวจหญิง ลภัสพร พุมไพจิตร ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.ลําปาง ภ.5 46
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1541 สิบตํารวจโทหญิง ลลิภัทร สุขทัศนาสกุล ผบ.หมู ฝตส.2 ตส.3 สตส. 43
1542 รอยตํารวจเอกหญิง ลัดดาวัลย อุปฮาต รอง สว.ธร.สภ.หนองพอก จว.รอยเอ็ด ภ.4 49
1543 สิบตํารวจโท ลัทธพล เข็มพิลา ผบ.หมู.งานควบคุมยุทธการและการฝก กก.ตอตานการกอการราย บช.น. 45
1544 สิบตํารวจโทหญิง ลาวัณย ออนบึง ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. 46
1545 จาสิบตํารวจหญิง ลาวัลย โสมาสุข ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บช.น. 45
1546 สิบตํารวจโทหญิง ลาวัลย หอมสุวรรณ ผูบังคับหมู สตม. 40
1547 สิบตํารวจโท ลิขิต รื่นจิต ผบ.หมูส.ทท.2กก.1บก.ทท3 บช.ทท. ขาดสอบ
1548 ดาบตํารวจ ลิขิต ศรีโยธา ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย ภ.3 39
1549 สิบตํารวจเอก วชิรกิติ์ ขุนคลังมีวน ผบ.หมู(ป) สภ.แมปง จว.เชียงใหม ภ.5 54
1550 สิบตํารวจโท วชิรพงษ ปานภูมิ ผบ.หมู.(ป.)สน.ทาขาม บช.น. 35
1551 สิบตํารวจตรี วชิรวิชญ ทําสะอาด ผบ.หมู(ป.)สภ.ภูเรือ ภ.4 44
1552 สิบตํารวจเอก วทัญู พูลพัฒน ผบ.หมู(สส.)สน.พลับพลาไชย1 บช.น. 44
1553 สิบตํารวจโทหญิง วนาพร กะสายสี ผบ.หมู กองรอยที4่ กก.ควบคุมฝูงชน2 บก.อคฝ. บช.น. 50
1554 รอยตํารวจเอกหญิง วนิดา นิวาสสิริพงศ รอง สว.กก.3 บก.ทล. บช.ก. 64
1555 รอยตํารวจเอกหญิง วนิดา วชิรพันธวิชาญ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. สตม. 45
1556 รอยตํารวจเอกหญิง วรกัญญา คงมุณี รอง สว.ศฝร.บช.น. บช.น. 43
1557 รอยตํารวจโท วรฉัตร ขําวงษ รอง สว.ส.รน 4 กก.5 บก.รน. บช.ก. 46
1558 สิบตํารวจโท วรเชษฐ กันทะมาลี ผบ.หมู(ป). ภ.5 ขาดสอบ
1559 จาสิบตํารวจหญิง วรญาดา แจงเดชา ผบ.หมู ฝอ.บก.ปทส. บช.ก. 35
1560 สิบตํารวจโท วรท ถินจันทร ผบ.หมู ป. สภ.ทาหิน ภ.1 37
1561 จาสิบตํารวจ วรเทพ คงพันธุ ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.3 บช.ทท. 34
1562 รอยตํารวจเอก วรธน รัตนติสรอย รอง สว.กก.3 บก.ปส.2 บช.ปส. 40
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1563 สิบตํารวจตรี วรพงศ ศรีวิโน ผบ.หมู(ป)สภ.กระทุมแบน ภ.7 38
1564 รอยตํารวจเอก วรพจน จดนอม รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 ภ.1 ขาดสอบ
1565 สิบตํารวจโท วรพัฒน ยอดเรือน ผบ.หมู(ป.) ภ.5 52
1566 สิบตํารวจเอก วรพันธ เพชรศรี ผบ.หมู(ป) สภ.เมืองนราธิวาส ภ.9 44
1567 สิบตํารวจตรี วรภต ภูมิสุราษฎร ผบ.หมู สทส. 42
1568 จาสิบตํารวจ วรยุทธ ขวัญเลิศ ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 ภ.7 46
1569 สิบตํารวจตรี วรยุทธ โรจนหัสดิน ผบ.หมู บช.ตชด. 42
1570 รอยตํารวจโทหญิง วรรณพร ใจโพธิ์ รอง สว.ฝอ.สก. สกพ. ขาดสอบ
1571 รอยตํารวจเอก วรรณลพ รัตนวงษ รองสารวัตร บช.ทท. 37
1572 รอยตํารวจเอก วรรณศักดิ์ บุตษบงค รอง สว.ธร.สภ.สาคู ภ.8 34
1573 จาสิบตํารวจหญิง วรรณิศา บุญแกวเสือ ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 ภ.1 46
1574 สิบตํารวจโทหญิง วรรณิสา จาดขํา ผบ.หมูฝายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป. บช.ศ. 52
1575 สิบตํารวจโทหญิง วรรณิสา ศรีหงษ ผูบังคับหมู กองรอยที่ 4 กองกํากับการควบคุมฝูงชน 2 บช.น. 37
1576 สิบตํารวจโทหญิง วรรษมน เพชรพูนภรณ ผบ.หมู ฝายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. บช.ศ. 63
1577 จาสิบตํารวจหญิง วรวรรณ กองทอง ผบ.หมู (ธร.) สภ.ศีขรภูมิ จว.สุรินทร ภ.3 ขาดสอบ
1578 ดาบตํารวจ วรวัฒน คีรีมา ผบ.หมูงานปองหันปราบปราม ภ.9 33
1579 สิบตํารวจเอก วรวิทย สาระพิษ ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. บช.ก. 33
1580 สิบตํารวจตรี วรวุฒิ จันทรแดง ผบ.หมู (ป.) ภ.9 43
1581 สิบตํารวจโท วรวุฒิ พูลเพ่ิม ผบ.หมูศูนยรวมขาว บช.น. 39
1582 รอยตํารวจเอกหญิง วรัญญา ลาดแกว รองสารวัตรฝายอํานวยการ บช.ทท. 38
1583 จาสิบตํารวจหญิง วรัญญา เสริมตระกูล ผบ หมู ฝอ.ภจว.เชียงใหม ภ.5 35
1584 รอยตํารวจเอกหญิง วรัญนภัทร รัตนวรภาเศรษฐ รอง สว.ธร.สภ.ควนมีด จว.สงขลา ภ.9 36
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1585 สิบตํารวจโทหญิง วรัณณิศา ณ โมรา ผบ.หมู ฝงป.5 งป. สงป. 54
1586 สิบตํารวจโท วรากร วุนบํารุง ผบ.หมู(ป)สภ.บานหนองพลับ ภ.7 42
1587 สิบตํารวจโท วรากรณ จันแปงเงิน ผบ.หมู.ป.สภ.สามเงา ภ.6 ขาดสอบ
1588 รอยตํารวจเอกหญิง วราภรณ กลับเจริญ รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม. บช.ก. 58
1589 สิบตํารวจเอกหญิง วราภรณ เพ็ชรอยู ผบ.หมูฝายวิชาการสรรหา กส. บช.ศ. 58
1590 จาสิบตํารวจหญิง วราภรณ หนูแกว ผบ.หมูฝอ.ภ.จว.สงขลา ภ.9 38
1591 สิบตํารวจโท วรายุทธ เหมืองหา ผบ.หมู ป สภ.เมืองพิจิตร ภ.6 43
1592 สิบตํารวจโท วราวุฒิ แกวขาว ผูบังคับหมู บช.ปส. 36
1593 สิบตํารวจโท วราวุฒิ ไชยกาล ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม สน.ปทุมวัน บช.น. ขาดสอบ
1594 สิบตํารวจโท วราวุธ บุญมา ผูบังคับหมูงานปองกันและปราบปราม ภ.8 39
1595 สิบตํารวจตรี วริทธิ์ธร ใจหลา ผบ.หมู ป. ภ.5 41
1596 สิบตํารวจโท วริทธิ์ธร สุวรรณศรี ผบ.หมู กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 ภ.7 ขาดสอบ
1597 จาสิบตํารวจหญิง วรินทร พฤทธิสาริกร ผบ.หมู ฝตป.บก.อก.จต. จต. 34
1598 รอยตํารวจเอกหญิง วรีสา นาคแพง รอง สว.ฝอ.บก.ขส. บช.ปส. 34
1599 รอยตํารวจเอกหญิง วลัญชรัชฎ คําแกน รอง สว.(สอบสวน)กก.3 บก.ปอท. บช.ก. 44
1600 จาสิบตํารวจ วศิน ยอดพิจิตร ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.3 บช.ทท. 66
1601 สิบตํารวจตรี วศิน ศรีวิภานนท ผบ.หมู(ป.) ภ.9 ขาดสอบ
1602 สิบตํารวจโท วสันต จินะฝน ผบ.หมู ฝายอํานวยการ สพ. สกบ. 31
1603 สิบตํารวจโท วสันต นากองศรี ผบ.หมู(ป) ภ.4 43
1604 สิบตํารวจโท วสันต ผันคํามา ผบ.หมู(ป.)สภ.สารภี ภ.5 42
1605 สิบตํารวจโท วสันตโยธ วงศสืบศฤงคาร ผบ.หมู ฝกม.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 58
1606 สิบตํารวจตรี วัชชิระ จันราศรี ผูบังคับหมูกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดตราด ภ.2 36

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1607 สิบตํารวจตรี วัชรพงศ เหลาซวน ผบ.หมู ป. ภ.7 45
1608 รอยตํารวจเอก วัชรพงษ กาญจนานุรักษ รองสารวัตรปองกันปราบปราม ภ.8 52
1609 สิบตํารวจตรี วัชรพงษ สุวรรณวงศ ผบ.หมู(ป.)สภ.ละอุน ภ.8 48
1610 สิบตํารวจโท วัชรพล บุญมี ผบ.หมู.(ป).สภ.แหลมฉบัง ภ.2 ขาดสอบ
1611 รอยตํารวจเอก วัชรวีร ชวยคง รอง สว.กลุมงานนิติกรฯ วน. 38
1612 สิบตํารวจโท วัชระ งามเชื้อ ผบ.หมู.พงวฯ สภ.เวฬุวัน ภ.4 49
1613 สิบตํารวจโท วัชระ วิไลลักษณ ผบ.หมู(จร.)สน.วังทองหลาง บช.น. 45
1614 ดาบตํารวจ วัชระ หอมสะอาด ผบ.หมู บช.ทท. 42
1615 สิบตํารวจโท วัชระนันท จิระวัฒน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.2 45
1616 สิบตํารวจตรี วัชระพงศ อินทา ผบ.หมู บช.ตชด. ขาดสอบ
1617 สิบตํารวจเอก วัชรินทร แพงมาก ผบ.หมู กก.2 บก.รน. บช.ก. 48
1618 สิบตํารวจเอก วัชรินทร สมหวัง ผบ.หมู(นปพ.) ภ.9 38
1619 สิบตํารวจเอก วัฒนา ธรรมสโร ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี ภ.9 30
1620 สิบตํารวจโท วัฒนา สาสุข ผบ.หมู ป. สภ.หนองใหญ ภ.2 37
1621 สิบตํารวจตรี วัตเวศต คําลือสาย ผล.หมู ป.สภ.เมืองปาน ภ.5 ขาดสอบ
1622 สิบตํารวจโท วันเจริญ จิตไทยสง ผบ.หมู บช.น. 30
1623 ดาบตํารวจ วันชนะ นอยมาก ผบ.หมู ป. สภ.ไทรนอย ภ.1 ขาดสอบ
1624 สิบตํารวจโท วันชนะ อาสนสมโภชน ผูบังคับหมูงานปองกันและปราบปราม ภ.8 38
1625 รอยตํารวจโท วันชัย ชูศักดิ์ รอง สวป.สภ.ทองผาภูมิ ภ.7 42
1626 รอยตํารวจโท วันชัย วิลัยสัมพันธ รอง สว.(จร.) บช.น. 35
1627 รอยตํารวจเอกหญิง วันทนีย เครือกลอม รอง สว.ฝอ.ตส.1 สตส. 50
1628 รอยตํารวจเอกหญิง วันเพ็ญ คอนแจง รอง สว.ฝอ.วน. วน. 35

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1629 รอยตํารวจเอก วัลลภ กรีมาบุตร รองสารวัตรสืบสวน ภ.2 47
1630 รอยตํารวจเอกหญิง วารินรัตน วงศจันทร รอง สว.กก.กธม.บช.ทท. บช.ทท. ขาดสอบ
1631 สิบตํารวจเอกหญิง วารุณี มณีวรรณ ครู(ปท.1) บช.ตชด. 45
1632 จาสิบตํารวจ วารุทธิ์ การถาง ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. ภ.3 35
1633 สิบตํารวจโทหญิง วาสนา ทาเวียง ผบ.หมู ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 47
1634 รอยตํารวจเอกหญิง วาสนา ปนเงิน รอง สว. สพฐ.ตร. ขาดสอบ
1635 สิบตํารวจเอกหญิง วาสนา วรรคไธสง ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 43
1636 จาสิบตํารวจหญิง วาสนา สามสี ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 บช.ทท. 23
1637 สิบตํารวจโท วาสุกรี วนศักดิ์ ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ภ.9 30
1638 สิบตํารวจเอก วาสุเทพ แชมชื่น ผบ.หมู ฝอ.บก.ปทส. บช.ก. 47
1639 สิบตํารวจโท วิจักขณ ยอดมณี ผบ.หมู กก.1 บก.มหด.รอ.904 บช.ก. ขาดสอบ
1640 ดาบตํารวจหญิง วิจิตร มะลิสอน ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคบ. บช.ก. 35
1641 จาสิบตํารวจหญิง วิจิตรา แสงศรี ผบ.หมู งานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร. บช.น. 37
1642 สิบตํารวจโท วิชชากร นิมะรังกูล ผบ.หมู(ป.)สภ.หางดง จว.เชียงใหม ภ.5 54
1643 รอยตํารวจเอก วิชชุกร ออนทรัพย รอง สว.กก.สส.บก.น.7 บช.น. 37
1644 สิบตํารวจตรี วิชชุกร อุดมสันติสุข ผบ.หมู (จร.) สน.ยานนาวา บช.น. ขาดสอบ
1645 สิบตํารวจตรี วิชญะ โชโต ผบ.หมู(ป.) ภ.9 38
1646 ดาบตํารวจ วิชยุตม จันทรพินิจ ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.3 ภ.3 39
1647 รอยตํารวจเอก วิชเยนทร วงษเทพ รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม ภ.5 57
1648 สิบตํารวจโท วิชัย พัฒนเจริญ ผบ.หมู พฐ.จว.สุโขทัย สพฐ.ตร. 32
1649 รอยตํารวจเอก วิชาญ จันทรพิมพ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 39
1650 สิบตํารวจโท วิชิต พรมดี ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก. บช.ทท. 36

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1651 รอยตํารวจเอกหญิง วิชุดา โพธิ์เกตุ รอง สว.ฝทว.3 ทว. สพฐ.ตร. 36
1652 ดาบตํารวจ วิเชียร จาริพันธ ผบ.หมู บช.ก. ขาดสอบ
1653 สิบตํารวจโท วิเชียร ปตตะชาลี ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก. บช.ทท. ขาดสอบ
1654 จาสิบตํารวจหญิง วิญาดา สีดวง ผบ.หมู งานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร บช.น. 38
1655 สิบตํารวจโท วิทวัฒน วงศสวา ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ภ.3 ขาดสอบ
1656 สิบตํารวจตรี วิทวัส จันทะโสม ผบ.หมู กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด บช.ตชด. 32
1657 สิบตํารวจเอก วิทิต ทิวาคํา ผบ.หมู ปพ.ภ.จว.ปตตานี ภ.9 38
1658 สิบตํารวจตรี วิธวิทย ยายตั้ง ผบ.หมู งานอารักขาที่ 4 กองกํากับการอารักขา 2 บช.น. 30
1659 สิบตํารวจโท วินัย เรืองรักษ ผบ.หมู(ป.)สภ.อาวลึก ภ.8 33
1660 สิบตํารวจโท วิบูลย เกงปานสิงห ผบ.หมู(ป).สภ.แปลงยาว ภ.2 47
1661 สิบตํารวจโท วิบูลย พิริยะประเทืองกุล ผบ.หมู บช.ก. 47
1662 สิบตํารวจโท วิพัฒน พาธรรม ผบ.หมู สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.7 ขาดสอบ
1663 จาสิบตํารวจหญิง วิพัสรา ไชยทองขาว ผบ.หมู ภ.9 ขาดสอบ
1664 รอยตํารวจเอกหญิง วิภานันท นาเทเวช รอง สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 41
1665 รอยตํารวจเอกหญิง วิภาพร ทองประดับ รอง สว. สกพ. 44
1666 สิบตํารวจเอกหญิง วิมลธา นิ่มหนู ผูบังคับหมู ฝอ.5 บก.อก. ภ.5 48
1667 สิบตํารวจตรีหญิง วิมลรัตน ตุคง ครู (ปท1) บช.ตชด. ขาดสอบ
1668 จาสิบตํารวจหญิง วิมลรัตน นฤชัย ผบ.หมู ฝอ.บก.ปทส. บช.ก. 45
1669 จาสิบตํารวจหญิง วิยะดา จุริตทะโย ผบ.หมูงานปองกันปราบปราม สภ.เมืองอุดรธานี ภ.4 ขาดสอบ
1670 สิบตํารวจโท วิระพันธ เกลี้ยงไธสงค ผบ.หมูกองรอยที2่กก.ควบคุมฝูงชน1 บช.น. 42
1671 รอยตํารวจเอก วิระศักดิ์ พิพิศ รอง สว.(สอบสวน) สน.บางมด บช.น. 35
1672 ดาบตํารวจ วิรัตน ซึมดอน ผบ.หมู.ส.ทล.2 กก.8 บช.ก. 29

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1673 จาสิบตํารวจ วิรัตน ทองสง ผบ.หมู.กก.ปพ.บก.สส.ภ8 ภ.8 26
1674 สิบตํารวจโท วิริยะ ประทุมทราย ผบ.หมู(ป.)สภ.บานทาเลื่อน ภ.2 ขาดสอบ
1675 สิบตํารวจตรี วิโรจน ก่ิงกาน ผบ.หมู(ป.) สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี ภ.1 ขาดสอบ
1676 รอยตํารวจเอก วิโรจน ทองนุน ผบ.มว. กก.ตชด.42 บช.ตชด. 32
1677 รอยตํารวจเอก วิโรจน ศรีสภา รอง สว.กก.1 บก.ปส.3 บช.ปส. 35
1678 สิบตํารวจโทหญิง วิลาวัณย ปาลานุสรณ ผบ.หมูฝายการเงิน 2 กง. สงป. 48
1679 รอยตํารวจเอกหญิง วิลาสินี ดวงสวง รอง สว.ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 50
1680 สิบตํารวจโทหญิง วิไลลักษณ เกตุพักร ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กองกํากับการควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. บช.น. ******
1681 จาสิบตํารวจหญิง วิไลลักษณ คงเกิด ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 44
1682 ดาบตํารวจหญิง วิไลลักษณ ถนอมเงิน ผบ.หมู ฝาย ตม..ขาเขา ดาน ตม.ทสภ.บก.ตม.2 สตม. 40
1683 สิบตํารวจโทหญิง วิไลลักษณ ปรีทอง ผบ.หมู สตม. 45
1684 รอยตํารวจเอก วิวัฎ ไหมออน รอง สว.ฝอ.1 บก.อก. บช.น. 64
1685 ดาบตํารวจ วิวัฒน งามชมภู ผบ.หมู ฝอ.บก.ทท.2 บช.ทท. 39
1686 สิบตํารวจเอก วิวัฒนชัย อรุณรักษ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส ภ.6 ขาดสอบ
1687 รอยตํารวจเอก วิวัฒนา รักษราษพิทักษ ผบ.มว.กก.ตชด.41 บช.ตชด. 39
1688 สิบตํารวจโท วิศรุต เครืออรุณรัตน ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม ภ.5 50
1689 สิบตํารวจโท วิศรุต เสาวโค ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 37
1690 สิบตํารวจตรี วิศาล กสิกิจเมธา ผบ.หมู กก.ตชด.13 บช.ตชด. 38
1691 ดาบตํารวจ วิศินี วงศกิติ ผบ.หมู(ป) ภ.5 43
1692 รอยตํารวจเอก วิศิษฏ ทองมี รอง สว.กก.1 บก.ปอศ. บช.ก. 53
1693 รอยตํารวจเอก วิษณุ จันทพงศ รอง สว.กก.6 บก.ส.1 บช.ส. 25
1694 จาสิบตํารวจ วิษนัย หนูรุน ผบ.หมูกกสส3 ภ.8 33

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1695 รอยตํารวจเอก วิสา โมรายันต ผบ.มว.ปค.ศฝร.ภ.1 ภ.1 ขาดสอบ
1696 สิบตํารวจโท วิสิฐ วิชัย ผบ.หมู(ป.)สภ.แมฟาหลวง ภ.5 53
1697 รอยตํารวจเอก วิสูตร เต็งเฉี้ยง รอง สารวัตร งานสายตรวจ 1 บช.น. ขาดสอบ
1698 รอยตํารวจเอก วีรพงศ แกวเล็ก รอง สว. สตม. 47
1699 สิบตํารวจโท วีรพงศ ปนทอง ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.3 บช.ทท. ชวยราชการ กก.คธม. บช.ทท. บช.ทท. 28
1700 สิบตํารวจโท วีรยุทธ คิดหงัน ผบ.หมู ศูนยสงเสริมจริยธรรมฯ บก.อก. บช.ศ. ******
1701 ดาบตํารวจ วีรวิทย ทัศนภิญโญ ผบ.หมู กก.5 บก.ปทส. บช.ก. ขาดสอบ
1702 ดาบตํารวจ วีระ สรอยเปย ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. บช.ก. 34
1703 ดาบตํารวจ วีระชาติ โสมาสี ผบ.หมู(สส.)สภ.เมืองจันทบุรี ภ.2 34
1704 จาสิบตํารวจหญิง วีระญา วงศแจง ผบ.หมู ฝายสวัสดิการบานพัก สก. สกพ. 42
1705 สิบตํารวจเอก วีระพงศ อุนนวล ผบ.หมู(ป) ภ.9 ขาดสอบ
1706 สิบตํารวจเอก วีระพงษ หลงเกิด ผบ.หมู(ป.)สภ.สุไหงโก-ลก ภ.9 36
1707 ดาบตํารวจ วีระยุทธ กรคณฑี ผบ.หมู บช.น. 38
1708 สิบตํารวจโท วีระยุทธ แกวยม ผบ.หมู(ป.) ภ.6 37
1709 สิบตํารวจโท วีระยุทธ ทิมสูงเนิน ผบ.หมู(ป) สภ.พรหมพิราม ภ.6 ขาดสอบ
1710 จาสิบตํารวจ วีระยุธ ซังทอง ผบ.หมู.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 38
1711 สิบตํารวจโท วีระศักดิ์ ลภเลิศ ผบ.หมูปองกันปราบปราม ภ.9 ขาดสอบ
1712 จาสิบตํารวจ วุฒิชัย ธรรมมิยะ ผบ.หมู กก.ปพ. บก.สส.ภ.1 ภ.1 24
1713 สิบตํารวจเอก วุฒิชัย พลอินทร ผูบังคับหมู ภ.9 55
1714 สิบตํารวจโท วุฒิชัย สินธนภารดี ผบ.หมู กตส.2 คด. กมค. 53
1715 จาสิบตํารวจ วุฒิชาติ อาจนิยม ผบ.หมู(ป.).สภ.ทาอากศยานสุวรรณภูมิ ภ.1 27
1716 สิบตํารวจตรี วุฒินันต อัศดร ผบ.หมู(ป.) สภ.โปงน้ํารอน ภ.2 47

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1717 สิบตํารวจเอก วุฒิพงศ เบาบัวเงิน ผบ.หมู บช.ก. 31
1718 สิบตํารวจโท วุฒิพงษ พวงพันธ ผบ.หมู(ป.)สน.บุคคโล บช.น. 39
1719 สิบตํารวจโท วุฒิพงษ อะนันตา ผบ หมู(ป.) สภ.สํานักทอง ภ.2 35
1720 สิบตํารวจโท เวชยันต พงษาวดาร ผบ.หมู.ป.สภ.สุไหงปาดี ภ.9 39
1721 สิบตํารวจเอกหญิง แวววาว จันทรา ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. ขาดสอบ
1722 สิบตํารวจโท ศกานต ศกุนตะฤทธิ์ ผบ.หมูกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา ภ.9 34
1723 สิบตํารวจโท ศตวรรษ ชุมภู ผบ.หมู กก.ตชด.14 บช.ตชด. 49
1724 สิบตํารวจตรี ศตวรรษ เทพวิชัยศิลปกุล ผบ.หมู(จร.)สน.หลักสอง บช.น. ขาดสอบ
1725 สิบตํารวจโท ศรเผด็จ จันทรศรีนวล ผบ.หมู (ป.) สภ.แมโจ ภ.5 38
1726 สิบตํารวจโท ศรเพชร ชุมไชยโย ผบ.หมู.ป.สภ.ราชกรูด ภ.8 ขาดสอบ
1727 สิบตํารวจเอก ศรศิลป กิจวงศวัฒนา ผบ.หมู(ป.)สภ.ตากใบ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 31
1728 ดาบตํารวจหญิง ศรัญญา เทิมแพงพันธ ผบ.หมู ฝายตรวจลงตรา สตม. 32
1729 สิบตํารวจโท ศรัญู คําฟู ผบ.หมู กก.ตชด.33 บช.ตชด. 38
1730 สิบตํารวจเอก ศรัญู พรมดาน ผบ.หมู(สส.) สภ.โกตาบารู ภ.9 32
1731 สิบตํารวจตรี ศรัณย บุญธิ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ภ.5 38
1732 สิบตํารวจโท ศรัณยพงศ สุรศัพท ผบ.หมู(ป.)สภ.บานกร่ํา ภ.2 33
1733 จาสิบตํารวจหญิง ศรัณยรัชต อริยะวงศ ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 46
1734 รอยตํารวจโท ศรัณยวิทย แกวไชโย รอง สวป.สน.ประชาชื่น บช.น. 39
1735 สิบตํารวจโทหญิง ศรัณยา พวงสะอาด ผบ.หมู ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. ขาดสอบ
1736 สิบตํารวจโท ศรัทธาพร สุนทรแต ผบ.หมู ป.สภ.บางใหญ ภ.1 ขาดสอบ
1737 สิบตํารวจตรี ศรันย เขียวออน ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.7 50
1738 สิบตํารวจโท ศรายุทธ เขียวออน ผบ.หมู(ป.)สภ.ลาดใหญ ภ.7 38
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1739 สิบตํารวจเอก ศราวิน เงินมีศรี ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองนราธิวาส ภ.9 41
1740 ดาบตํารวจ ศราวิน มีคําสัตย ผบ.หมู(ป) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม ภ.5 28
1741 สิบตํารวจโท ศราวุฒิ ทองลาด ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 บช.ส. 40
1742 สิบตํารวจเอก ศราวุฒิ สองเมือง ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.3 บช.ทท. 43
1743 รอยตํารวจโท ศราวุธ จันทคาม ผบ.มว.กก.ตชด.32 บช.ตชด. 46
1744 สิบตํารวจโท ศราวุธ ชัยสุริยะ ผบ.หมู(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม ภ.5 40
1745 รอยตํารวจโท ศราวุธ ไชยยะ อาจารย(สบ1)กพล.ศฝต. รร.นรต. 51
1746 สิบตํารวจโท ศรุต วงศกําแหง ผบ.หมู.(ป.)สภ.แมอาย ภ.5 ขาดสอบ
1747 สิบตํารวจโท ศวัสกร คําฮอม ผูบังคับหมูปองกันและปราบปราม สภ.วังยาง ภ.4 50
1748 สิบตํารวจโทหญิง ศศิธร กวดสําโรง ผบ.หมู ฝอ.วน. วน. 44
1749 สิบตํารวจโทหญิง ศศิธร สุขเจริญ ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.คฝ.1 บก.อคฝ. บช.น. 56
1750 สิบตํารวจเอกหญิง ศศิธร สุขบําเพ็ญ ผูบังคับหมูฝายอํานวยการ กองสวัสดิการ สกพ. 49
1751 รอยตํารวจเอกหญิง ศศินันท สาลีวัตร รอง สว.ฝอ.คด. กมค. ขาดสอบ
1752 จาสิบตํารวจหญิง ศศิวิมล ดอกพุฒ ผบ.หมู ฝสต.2 กต.3 จต. 45
1753 จาสิบตํารวจหญิง ศศิวิมล นามวงศพรหม ผบ.หมู ฝอ.1ฯ ชวยราชการ กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 50
1754 สิบตํารวจตรี ศักดา เดนโยธา ผบ.หมู(ป.) ภ.5 38
1755 สิบตํารวจโท ศักดา มุพิลา ผบ.หมู บช.ตชด. 47
1756 สิบตํารวจโท ศักดาชัย สระทองเพชร ผบ.หมู(ป.)สภ.ปาไร ภ.4 ขาดสอบ
1757 สิบตํารวจโท ศักดิ์ชัย ตอนสันเทียะ ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. 31
1758 สิบตํารวจตรี ศักดิ์ชัย ทองรอด ผบ.หมู(ป.) สภ.ละอุน ภ.8 26
1759 ดาบตํารวจ ศักดิ์ชัย สมัยมาก ผบ.หมู (ป.) สภ.บางซาย ภ.1 ขาดสอบ
1760 รอยตํารวจโท ศักดิ์ชัย โอชวงษ ผบ.มว.กก.ตชด.41 บช.ตชด. 39

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ



81/106

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ข.
ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2562

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1761 รอยตํารวจเอก ศักดิ์ณรงค คําพรหม รอง สวป.ฯ ภ.9 ขาดสอบ
1762 สิบตํารวจตรี ศักดินนท วิโรจน ผบ.หมู ภ.8 ขาดสอบ
1763 สิบตํารวจโท ศักดิพงศ โสมนัด ผบ.หมู กองรอยที2่ กก. คฝ.1 บก.อคฝ. บช.น. ขาดสอบ
1764 รอยตํารวจเอก ศักดิ์พศุตม พรหมบุญแกว รอง สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.3 บช.ทท. ขาดสอบ
1765 สิบตํารวจโท ศักดิ์ระวี หนุนสมัย ผูบังคับหมูปองกันและปราบปราม บช.น. 43
1766 ดาบตํารวจ ศักดิ์สิทธิ์ ดวงบารมี ผบ.หมู กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. 29
1767 สิบตํารวจโท ศักดิ์สิทธิ์ พลเยี่ยม ผบ.หมู.ป บช.น. 33
1768 สิบตํารวจโท ศักยศรณ แกวประดิษฐ ผบ.หมู ส.ทท.1 บช.ทท. 39
1769 รอยตํารวจเอก ศานติพจน นวนเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะพีพี ภ.จว.กระบี่ ภ.8 62
1770 สิบตํารวจโทหญิง ศิรปริญญ พลับมูล ผบ.หมู งานธุรการ กก. สายตรวจ บก.สปพ. บช.น. บช.น. 50
1771 สิบตํารวจโท ศิรพงศ โชคธนหิรัณย ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.7 ภ.7 42
1772 สิบตํารวจโท ศิรวัฒน ตันทา ผบ.หมู กก.สืบสวน2 บก.สส.ภ.6 ภ.6 27
1773 รอยตํารวจเอก ศิรวิชญ บุญเรืองวัตร รอง สวป.สน.ประชาชื่น บช.น. 50
1774 จาสิบตํารวจหญิง ศิริกูล วงคแสนสี ผบ.หมู ฝอ.บก.ทล. บช.ก. 47
1775 สิบตํารวจเอก ศิริชัย กุมไธสง ผบ.หมู บช.ก. 41
1776 สิบตํารวจเอกหญิง ศิรินภา กมลรัตน ผบ.หมู กก.1 บก.ทท.3 บช.ทท. 52
1777 จาสิบตํารวจหญิง ศิรินภา มั่งจันทึก ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.ภ.3 ภ.3 44
1778 ดาบตํารวจ ศิริพงษ กาวิละ ผบ.หมู(ป.) ภ.5 ขาดสอบ
1779 สิบตํารวจตรี ศิริพงษ จิตรฉ่ํา ผูบังคับหมู บช.น. 39
1780 สิบตํารวจโท ศิริพงษ ชาวสวน ผบ.หมู ป กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ บช.น. 34
1781 รอยตํารวจเอก ศิริพงษ ทองยัง รอง สว.(สอบสวน) สภ.รามัน ภ.9 ขาดสอบ
1782 สิบตํารวจตรี ศิริพงษ ใยบัวขาว ผบ.หมู.(ผช.พงส.) บช.น. 47

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ



82/106

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ข.
ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2562
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1783 รอยตํารวจเอก ศิริพงษ สหะรัตน รอง สวป.สภ.บางมวง จ.นครสวรรค ภ.6 29
1784 รอยตํารวจเอกหญิง ศิริพร บุญทวี รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. สตม. 41
1785 สิบตํารวจโทหญิง ศิริพร วงษสุวรรณ ผบ.หมู ฝอ.สส. สทส. 64
1786 จาสิบตํารวจหญิง ศิริพร สมเสนาะ ผบ.หมู กก.5 บก.ป. บช.ก. 43
1787 สิบตํารวจโท ศิริพันธ ลิ่มไธสง ผบ.หมู(ป.)สภ.คูเมือง ภ.3 ขาดสอบ
1788 สิบตํารวจโทหญิง ศิริภรณ แซจิว ผบ.หมู ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 45
1789 จาสิบตํารวจหญิง ศิริรัตน บุญศรี ผบ.หมูฝายอํานวยการ สก. สกพ. 45
1790 รอยตํารวจเอกหญิง ศิริลักษณ พูลศิริ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5 สตม. 61
1791 ดาบตํารวจหญิง ศิริลักษณ อาจศัตรู ผูบังคับหมู งานธุรการ ภ.4 35
1792 ดาบตํารวจหญิง ศิริวรรณ บัวทอง ผบ.หมู บก.อก.ภ.9 ภ.9 29
1793 รอยตํารวจเอกหญิง ศิริวรรณ บิลมาศ รอง สว.ฝนส.สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช. 48
1794 สิบตํารวจโท ศิริศักดิ์ กุลมอญ ผบ.หมู.กองกันปราบปราม บช.น. 33
1795 ดาบตํารวจ ศิริศักดิ์ ดงคํา ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 สตม. ขาดสอบ
1796 สิบตํารวจโท ศิริศักดิ์ มีพงษ ผบ.หมู ภ.2 33
1797 ดาบตํารวจ ศิริศักดิ์ โสภณอัมพรสกุล ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 32
1798 สิบตํารวจโทหญิง ศิลปศุภา มูลประเสริฐ ผบ.หมู ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 60
1799 จาสิบตํารวจ ศิลา ปนมีศรี ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ ภ.7 ขาดสอบ
1800 จาสิบตํารวจหญิง ศิวรัตน ศิริพิบูลย ผบ.หมู กก.สส.ปป.บก.ตม.2 สตม. 56
1801 สิบตํารวจโท ศิวรุฒ ปนสกุล ผบ.หมู บช.น. 33
1802 สิบตํารวจโท ศิวฤทธิ์ พันธุระ ผูบังคับหมูงานจราจรสถานีตํารวจภูธรชลบุรี ภ.2 34
1803 สิบตํารวจโท ศิววงศ ศรีแนน ผบ.หมู กก.3 บก.ปส.3 บช.ปส. 46
1804 ดาบตํารวจ ศิวะกร มหาชัย ผบ.หมู งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร. บช.น. 35
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1805 สิบตํารวจโท ศุภกร ทาสาย ผบ.หมู(ป.) สภ.เขลางคนคร จว.ลําปาง ภ.5 51
1806 จาสิบตํารวจ ศุภกร บึงลอย ผบ.หมู บช.ตชด. 42
1807 ดาบตํารวจ ศุภกร สมฤทธิ์ ผบ.หมู ส.ทท.1 เชียงใหม บช.ทท. 39
1808 สิบตํารวจโท ศุภกรณ สุขปรีย ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชุมพร ภ.8 ขาดสอบ
1809 สิบตํารวจตรี ศุภกฤต กอนคํา ผบ.หมู บช.ตชด. ขาดสอบ
1810 สิบตํารวจตรี ศุภกฤต สุขสิงห ผบ.หมู ป. สภ.แปลงยาว ภ.2 39
1811 สิบตํารวจโท ศุภกิจ จันทรเมือง ผบ.หมู(ป)สภ.เกาะสมุย ภ.8 49
1812 สิบตํารวจโท ศุภกิตต คนที ผบ.หมู ภ.2 47
1813 สิบตํารวจโท ศุภกิตต รชตะวณิชย ผบ.หมู ป.สภ.เมืองราชบุรี ภ.7 45
1814 สิบตํารวจตรี ศุภกิตติ์ เกษรบัว ผบ.หมู(ป.) สภ.ศีขรภูมิ ภ.3 ขาดสอบ
1815 รอยตํารวจเอก ศุภชัย กางออนตา รอง สวป. ภ.5 34
1816 จาสิบตํารวจ ศุภชัย นนทฤทธิ์ ผบ.หมูกก.สส.2บก.สส.ภ.8 ภ.8 33
1817 จาสิบตํารวจ ศุภชัย ผดุงมาศ ผบ.หมู ฝอ. ศฝร.ภ.2 ภ.2 50
1818 รอยตํารวจเอก ศุภชัย สงวนสิทธิ์ รอง สว.กก.สส.บก.น1 บช.น. 45
1819 จาสิบตํารวจ ศุภณัฐ เขียวประชุม ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน.กก.3.บก.รฟ. บช.ก. ขาดสอบ
1820 สิบตํารวจโท ศุภณัฐ ริมจันทร ผบ.หมู (ป) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม ภ.5 37
1821 สิบตํารวจโท ศุภทัศน ตั้งนิตยวงศ ผบ.หมู (ป.) บช.น. 50
1822 รอยตํารวจเอก ศุภนัฐ แกวศรี รอง สว.พฐ.จว.มค. สพฐ.ตร. 35
1823 รอยตํารวจเอกหญิง ศุภนันท จิตรเนียม รอง สว.(สอบสวน)กก.4บก.ปคม. บช.ก. 41
1824 สิบตํารวจโท ศุภภักดิ์ สีตาวัน ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บช.น. 46
1825 สิบตํารวจโท ศุภฤกษ พุทธสอน ผบ.หมู(ป.).สน.ปทุมวัน บช.น. ขาดสอบ
1826 สิบตํารวจโท ศุภฤกษ หลงแกว ผบ.หมู(ป.) สภ.ตากใบ ภ.9 42
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1827 รอยตํารวจเอก ศุภวัฒน ประจิตร รอง สว.กก.3 บก.ปส.3 บช.ปส. 36
1828 สิบตํารวจโท ศุภวัฒน วิทยาพล ผบ.หมู บช.น. 50
1829 สิบตํารวจโท ศุภวัฒน สีเขียว ผบ.หมู(ป.)สน.จักรวรรดิ บช.น. 34
1830 รอยตํารวจเอก ศุภศิษฎิ์ ศรีสวัสดิ์ รอง สว.ฝายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. บช.ส. ขาดสอบ
1831 รอยตํารวจโท ศุภสัณห แสนสุข รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระแกว ภ.2 ขาดสอบ
1832 รอยตํารวจโทหญิง ศุภานัน ภพตระกูล รอง สว.กวท.สส. สทส. ขาดสอบ
1833 สิบตํารวจโทหญิง ศุภาพิชญ แสนเงิน ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 42
1834 สิบตํารวจโท เศรษฐพล ปะสีละเตสัง ผบ.หมู บช.ตชด. 30
1835 สิบตํารวจโท เศรษฐวัฒน ภูงามทอง ผบ.หมู บช.ตชด. 26
1836 สิบตํารวจโท สกล สารมะโน ผบ.หมู(ป.)สภ.ดานซาย จว.เลย ภ.4 41
1837 สิบตํารวจโท สกล อินทรกล่ํา ผบ.หมู(ป.)สภ.เดิมบางนางบวช ภ.7 33
1838 สิบตํารวจโท สกล อินทรไกร ผบ.หมู บช.ก. 40
1839 สิบตํารวจเอก สกลกร ศรีไชย ผบ.หมู กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. ภ.9 43
1840 รอยตํารวจเอก สตางค พิศุทธพัลลภ รองสารวัตร(สอบสวน) สน.บางยี่ขัน บช.น. 62
1841 ดาบตํารวจ สถาพร เจริญศิริ ผบ.หมู บช.ก. 40
1842 จาสิบตํารวจหญิง สถาพร สิมขาว ผูบังคับหมู บช.ส. 42
1843 สิบตํารวจเอกหญิง สถิตพร รัตนสถิตย ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย สตม. 73
1844 รอยตํารวจเอก สถิตย คําแกว รอง สวป. ภ.3 33
1845 รอยตํารวจเอก สพล จิระประภูศักดิ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร ภ.6 40
1846 ดาบตํารวจ สมเกง พรหมชนะ ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 45
1847 สิบตํารวจโท สมเกียรติ สมบูรณ ผบ.หมู(ป.)สภ.อาวลึก ภ.8 39
1848 ดาบตํารวจ สมคิด ราษี ผบ.หมู ส.รฟ.นครราชสีมา บช.ก. 38
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1849 รอยตํารวจเอก สมเจตน แกวสีดํา รองสารวัตร(สอบสวน) กองกํากับการ4 กองบังคับการปราบปราม บช.ก. ขาดสอบ
1850 รอยตํารวจเอก สมชาย ทาพิลา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 39
1851 รอยตํารวจเอก สมชาย ยอดปรางค รอง สว.ฝอ.บก.ส.2 บช.ส. ขาดสอบ
1852 ดาบตํารวจ สมชาย ละออตา ผบ.(หมู) จร.สน.บางโพงพาง บช.น. 34
1853 สิบตํารวจโท สมถะ โลนุช ผบ.หมู.ป บช.น. 42
1854 รอยตํารวจเอก สมบัติ ขําพูล รอง สวป.สภ.แมพริก ภ.5 48
1855 ดาบตํารวจ สมปอง ทองแยม ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.สตม. สตม. 39
1856 สิบตํารวจโท สมพงษ โกมินทร ผบ.หมูปราบปราบสน.ทาเรือ บช.น. ขาดสอบ
1857 สิบตํารวจโท สมพงษ ไตรยสุทธิ์ ผบ.หมู(ป.)สน.ลุมพินี บช.น. ขาดสอบ
1858 รอยตํารวจเอก สมพร รวมเงิน รองสารวัตร ภ.4 30
1859 ดาบตํารวจ สมพร หลงแปน ผบ.หมู.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี ภ.1 35
1860 สิบตํารวจโท สมพล คํานวน ผบ.หมู.ส.ทล.2 กก.3 บช.ก. 55
1861 ดาบตํารวจ สมโพชน สุพันธ ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.3 บช.ทท. 35
1862 จาสิบตํารวจ สมโภช อินตะวงศ ผบ.หมูงานสายตรวจ1 บช.น. 34
1863 ดาบตํารวจ สมโภชน มาลาไธสง ผบ.หมู (ป.) ภ.4 43
1864 สิบตํารวจตรีหญิง สมฤทัย รองทอง ผบ.หมู บช.ตชด. ขาดสอบ
1865 ดาบตํารวจ สมศักดิ์ ทรงดวงทุม ผูบังคับหมู ภ.2 45
1866 จาสิบตํารวจ สมศักดิ์ ภักดีเกียรติวงศ ผบ.หมู บช.ทท. บช.ทท. 48
1867 รอยตํารวจเอก สมหมาย จุฬาสงค รอง สว.(สอบสวน) ภ.3 35
1868 สิบตํารวจเอก สมัย สีจันทร ผบ.หมู(ป.)สภ.บันนังสตา ภ.จว.ยะลา ภ.9 41
1869 รอยตํารวจเอก สรณัฐ นอยเมือง รอง สว.สส.สภ.เสริมงาม ภ.5 44
1870 สิบตํารวจโท สรณิศร รัตนน้ําหิน ผบ.หมู(ป.) ภ.5 ขาดสอบ
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1871 สิบตํารวจโท สรรพกิจ แสนทวีสุข ผบ.หมู งานสายตรวจ3 กก.สายตรวจ บก.สปพ บช.น. 37
1872 สิบตํารวจโท สรรพสิทธิ์ คําทา ผบ.หมู บช.ตชด. 33
1873 รอยตํารวจโท สรวิศ คําโสกเชือก รอง สว ชุดปฎิบัติการ กก ศูนยรวมขาว บช.น. 43
1874 รอยตํารวจเอกหญิง สรวีย กษิรา ผูชวย นว(สบ1) ผบช.กมค. กมค. 43
1875 สิบตํารวจตรี สรศักดิ์ แกวเกิด ผบ.หมู กก.ตชด.42 บช.ตชด. 26
1876 รอยตํารวจเอกหญิง สรอยทอง ศรีทิน รอง สว.ฝอ.บก.ทท.3 บช.ทท. ขาดสอบ
1877 ดาบตํารวจหญิง สรอยสุดา ไชยแสง ผบ.หมู กก.คธม.บช.ทท. บช.ทท. 43
1878 สิบตํารวจโท สรายุทธ จันทะราช ผบ.หมู กองรอย2 กก.1 คฝ.1 บก.อคฝ บช.น. 32
1879 สิบตํารวจโท สรายุทธ ยศสกุล ผบ.หมู.ป.สน.พระราชวัง บช.น. 48
1880 สิบตํารวจโท สราวุฒิ จันทรเขียว ผบ.หมู.(ป.) บช.น. 36
1881 สิบตํารวจโท สราวุฒิ ประจวบวัน ผบ.หมู (ป.) สภ.บานโปง จ.ราชบุรี ภ.7 43
1882 สิบตํารวจโท สราวุธ รอดแกว ผบ.หมู(ป.) ภ.8 ขาดสอบ
1883 สิบตํารวจโท สราวุธ สุขจันทร ผบ.หมู(ป)กก.ปพ.ภ.9 ภ.9 35
1884 รอยตํารวจเอก สราวุธ สุรางครัตน รอง สว.ตม.จว.สระบุรี สตม. 39
1885 สิบตํารวจโท สราวุธ อินทรโน ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. บช.น. 32
1886 รอยตํารวจเอกหญิง สรินยา พิมพะนิตย รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 38
1887 จาสิบตํารวจ สโรชา อัมพันธศิริ ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 46
1888 ดาบตํารวจหญิง สวรส แจะหอม ผบ.หมู บช.ตชด. ขาดสอบ
1889 รอยตํารวจเอก สวัส ดอนปนไพร รอง สว. กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. บช.น. ขาดสอบ
1890 สิบตํารวจตรี สวางพงษ จิตรแจง ผบ.หมู จร บช.น. 39
1891 สิบตํารวจโท สหโชค เลิงโพชะ ผบ.หมู ส.ทท.6 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. 44
1892 สิบตํารวจตรี สหพชร เพชรบรม ผบ.หมู (ป.)สภ.ดําเนินสะดวก ภ.7 50
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1893 สิบตํารวจเอก สหพล อักษรพิมพ ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรปะลุกาสาเมาะ ภ.9 41
1894 สิบตํารวจตรี สหรัฐ ชูแสวง ผบ.หมู กก.ปพ. ภ.จว.ปตตานี ภ.9 56
1895 สิบตํารวจตรี สหรัฐ ยศกระโทก ผบ.หมู กองรอยที่ 6 กก.อารักขา1บก.อคฝ บช.น. ขาดสอบ
1896 สิบตํารวจโท สหรัตน เสือแกว ผบ.หมู(ป) บช.น. 44
1897 สิบตํารวจตรี สหัสชัย นาคสมบูรณ ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.2 47
1898 ดาบตํารวจ สหัสเดช กัมปนาทลือชา ผบ.หมู บช.ทท. 47
1899 สิบตํารวจตรี สะอีดี กีละ ผบ.หมู(ป.)สภ.บันนังสตา ภ.9 41
1900 สิบตํารวจโท สันต ศรีสุขเจริญรัตน ผบ.หมู.ศฝร.บช.น. บช.น. ขาดสอบ
1901 รอยตํารวจตรี สันติ เพชรก่ิง รอง สว.(ป) กก.ปพ.บก.ป บช.ก. 38
1902 สิบตํารวจโท สันติกิต มูลไชยะ ผบ.หมู(ป.)สน.บางยี่ขัน บช.น. 38
1903 ดาบตํารวจ สันติภาพ ยะเอะ ผบ.หม ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.3 บช.ทท. ขาดสอบ
1904 จาสิบตํารวจ สันติราษฎร ประอินทร ผ.บ.หมู บช.ตชด. 43
1905 จาสิบตํารวจ สันติศักดิ์ สันงะ ผบ.หมูชป. บช.น. ขาดสอบ
1906 สิบตํารวจโท สันติสุข แสงโทน ผูบังคับหมูปองกันปราบปรามสถานีตํารวจนครบาลโคกคราม บช.น. 44
1907 สิบตํารวจโท สัมพันธ เจียมใจเจริญ ผบ.หมู(ป.) สภ.พุทธมณฑล ภ.7 49
1908 ดาบตํารวจหญิง สาธิกา โพธิสาร ผบ.หมู ฝายบรรจุ ทพ. สกพ. 32
1909 สิบตํารวจโท สาธิต วิมูลชาติ ผบ.หมู.ป.สน.พลับพลาไชย1 บช.น. 48
1910 จาสิบตํารวจ สานิตย กองแกว ผบ หมู ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท 3 บช.ทท. 32
1911 ดาบตํารวจ สามารถ ลอสุวรรณ ผบ.หมู กก.5 บก.ป บช.ก. 35
1912 รอยตํารวจเอกหญิง สายสุนีย หนาขาว นว.ผบก.ตชด.ภาค 3 บช.ตชด. 49
1913 สิบตํารวจโทหญิง สาลินี กลิ่นชุม ผบ.หมูฝายพลาธิการ 2 พธ. สกบ. 46
1914 รอยตํารวจเอกหญิง สาวิกา ปติสิทธิ์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก. บช.น. 24
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1915 สิบตํารวจโทหญิง สาวิณี กาญจนาประดิษฐ ผบ.หมู ฝอ.สตส. สตส. 56
1916 รอยตํารวจเอกหญิง สาวิตรี กัณฑา ผบ.มว.ปค.2 บก.ปค. รร.นรต. ขาดสอบ
1917 รอยตํารวจเอกหญิง สาวิตรี ยืนยง รอง สว.กก.อป.บก.สส.ภ.7 ภ.7 51
1918 จาสิบตํารวจหญิง สาวิตรี โยวะศรี ผบ.หมู ธร.สภ.สนามชัยเขต ภ.2 57
1919 รอยตํารวจโทหญิง สาวิตรี หาญคําเถ่ือน รอง สว.สงค.นว.รร.นรต. รร.นรต. 54
1920 ดาบตํารวจหญิง สําราญ บุรัมย ผบ.หม กก.3 บก.ปคม. บช.ก. 33
1921 สิบตํารวจโทหญิง สิชา พรรัตนกําจาย ผบ.หมู ฝายงบประมาณ 5 งป. สงป. 60
1922 สิบตํารวจตรี สิทธัตถ ขอรวมคิด ผบ.หมู บช.ตชด. 39
1923 สิบตํารวจตรี สิทธา ขอรวมคิด ผบ.หมู บช.ตชด. ขาดสอบ
1924 สิบตํารวจโท สิทธิกานต ยุกตวิมลกุล ผบ.หมู(ป.) ภ.9 56
1925 สิบตํารวจโท สิทธิชัย กากุมภีร ผบ.หมู บช.น. 42
1926 สิบตํารวจโท สิทธิชัย ขําสุวรรณ ผบ.หมู(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม ภ.5 53
1927 ดาบตํารวจ สิทธิชัย ทองมูล ผบ.หมู (สส.) สน คันนายาว ขาดสอบ
1928 รอยตํารวจโท สิทธิโชค สุขสวัสดิ์ รองสวป.สภ.ดานแมแฉลบ ภ.7 39
1929 รอยตํารวจเอก สิทธินัย คลังมณี รอง สว.สส.สน.โชคชัย บช.น. 44
1930 รอยตํารวจเอก สิทธิพงศ ทองพรหม รอง สวป.สภ.ปาตอง ภจว.ภูเก็ต ภ.8 ขาดสอบ
1931 จาสิบตํารวจ สิทธิพงษ เชื้อมาก ผบ.หมู(ป.)สภ.เขาหินซอน ภ.2 33
1932 สิบตํารวจโท สิทธิพร ล่ําสุข ผบ.หมู บช.น. 41
1933 สิบตํารวจโท สิทธิพล เผาเฮง ผบ.หมู.ป ภ.2 39
1934 สิบตํารวจโท สิทธิราช พอคา ผบ.หมู บช.ตชด. 27
1935 จาสิบตํารวจหญิง สินาภรณ งานดี ผบ.หมู ฝอ บก.น.6 บช.น. 41
1936 จาสิบตํารวจหญิง สินีรัตน ยุทธกิจ ผบ.หมู ฝอ.บก.ฝรก. บช.ศ. 30
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1937 สิบตํารวจเอก สิรภควัชร กุลเดชาวรเศรษฐ ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล บช.ก. 38
1938 สิบตํารวจโท สิรภัทร สาเกทอง ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองสระแกว ภ.2 ขาดสอบ
1939 สิบตํารวจโท สิริ สายสุวรรณ ผบ.หมู กมว.บก.อก.รพ.ตร. รพ.ตร. 40
1940 สิบตํารวจโทหญิง สิรินนิศา จอมขวัญพงศ ผบ.หมู กลุมงานแผนทางการบริหาร ยศ. สยศ.ตร 47
1941 จาสิบตํารวจหญิง สิรินันท ศรีเพ็ง ผบ.หมูงานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บช.น. 34
1942 สิบตํารวจโทหญิง สิริมัณยา พิมพโคตร ผูบังคับหมู สตม. ขาดสอบ
1943 สิบตํารวจโทหญิง สิริยากร อินทรประสิทธิ์ ผบ.หมู ฝายบรรจุ ทพ. สกพ. 42
1944 สิบตํารวจโทหญิง สิริรัตน ออนนิ่ม ผบ.หมู ฝายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. บช.ส. 54
1945 สิบตํารวจตรี สิษฐวัศ กีรติทัตอนันต ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ภ.5 48
1946 รอยตํารวจเอกหญิง สีริยา ไตรธนสมบัติ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 ขาดสอบ
1947 จาสิบตํารวจหญิง สุกฤตาณัท ศรีเก้ือ ผบ.หมู กองรอยที4่ กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. บช.น. 47
1948 สิบตํารวจโท สุกฤษฎิ์ อินทรชัย ผบ.หมู (ป.) สภ.ดอยเตา ภ.5 49
1949 ดาบตํารวจหญิง สุกัญญา กมุทชาติ ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.4 สตม. 34
1950 สิบตํารวจเอกหญิง สุกัญญา จะรักษรัมย ผูบังคับหมูฝายตม.ขาเขาฯ สตม. 55
1951 รอยตํารวจเอกหญิง สุกัญญา อันทอง รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 ภ.2 49
1952 จาสิบตํารวจหญิง สุกันตสิตา สุขะวรรณทัศน ผบ.หมู ฝตป.บก.อก.จต. จต. ขาดสอบ
1953 รอยตํารวจเอกหญิง สุกันยา สาทําโล รอง สว.กก.ตชด.11 บช.ตชด. 33
1954 สิบตํารวจโทหญิง สุขรดา จันทรบุญเรือง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองรอยเอ็ด ภ.4 55
1955 ดาบตํารวจ สุคนท ยาสูงเนิน ผบ.หมู(จร.) บช.น. ขาดสอบ
1956 รอยตํารวจเอก สุคนธ จูมศิลป รอง สวป. สภ.บางขนาก ภ.2 ขาดสอบ
1957 จาสิบตํารวจ สุคีรีคงคา จรูญภาค ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. ขาดสอบ
1958 จาสิบตํารวจหญิง สุจิตตรา โกษาจันทร ผบ.หมู(ป) สภ.ภูเรือ ภ.4 ขาดสอบ

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1959 รอยตํารวจเอกหญิง สุจิตรา ทองสกุล รอง สว.กก.1 บก.ป. บช.ก. 41
1960 ดาบตํารวจ สุชน อินธิแสง ผบ.หมู บช.ก. 26
1961 สิบตํารวจโท สุชัย เสริมตระกูล ผบ.หมู ภ.5 40
1962 สิบตํารวจโทหญิง สุชาดา คํามา ผบ.หมู บช.ทท. 54
1963 สิบตํารวจตรีหญิง สุชาดา รังษี ผบ.หมู กลุมงาน อศจ. สก. สกพ. 58
1964 รอยตํารวจเอก สุชาติ ลิ้มกุล รอง สวป.สภ.นาดี ภ.2 44
1965 จาสิบตํารวจ สุชาติ สกุลรักษาทรัพย ผบ.หมู ภ.7 ขาดสอบ
1966 รอยตํารวจโทหญิง สุชานันท อันสุขสันต รอง สว.ฝายตํารวจสากลและประสานงานภูมิภาค2 ตท. ขาดสอบ
1967 สิบตํารวจเอกหญิง สุชารัตน สิทธิชัยชอบชื่น ผบ.หมู บช.ปส. ขาดสอบ
1968 ดาบตํารวจหญิง สุชีลา ใจเกงดี ผบ.หมู ส.ทท.1กก.1บก.ทท.3 บช.ทท. ขาดสอบ
1969 สิบตํารวจโทหญิง สุฑามาศ ศิริมนตรี ผบ.หมู ฝอ.สก. ปฏิบัติหนาที่ ฝายการฌาปณกิจสงเคราห สก. สกพ. 41
1970 ดาบตํารวจ สุดใจ จาผาย ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส บช.ก. 33
1971 รอยตํารวจโทหญิง สุดารัตน โพธิ์สัตย รอง สว.(สอบสวน)สภ.บานบึง ภ.2 54
1972 ดาบตํารวจหญิง สุดารัตน มาแปะ ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอท. บช.ก. 29
1973 จาสิบตํารวจหญิง สุดารัตน ศรีอินทรงาม ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.7 40
1974 รอยตํารวจเอก สุทธิชัย สุทธิรุง รอง สว.กก.2บก.ปทส. บช.ก. 41
1975 สิบตํารวจโท สุทธิพงศ ประพันธุ ผบ.หมู งานสายตรวจและอารักขา กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. บช.น. 41
1976 สิบตํารวจโท สุทธิพงศ สุมาลี ผบ.หมู(ป) บช.น. 36
1977 สิบตํารวจโท สุทธิพงษ เต็มศิริ ผบ.หมู(ป.) สภ.เกาะเปริด จว.จันทบุรี ภ.2 42
1978 รอยตํารวจเอก สุทธิรักษ เครงจริง รอง สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี ภ.1 36
1979 สิบตํารวจโท สุทธิรักษ ชูทอง ผบ.หมู(ป.)สภ.เชิงทะเล ภ.8 ขาดสอบ
1980 จาสิบตํารวจ สุทธิรัตน พูนพวง ผบ.หมู ที่ปรึกษา คพ. กมค. 43

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562
(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

1981 ดาบตํารวจ สุทรรศน ทองแพ ผบ.หมู กก.สส.บก.น.1 บช.น. 34
1982 สิบตํารวจโท สุทัศน รอดเพชร ผบ.หมู ป. สน.บางรัก บช.น. 41
1983 ดาบตํารวจหญิง สุทัศนา สมรักษ ผบ.กก.3 บก.ปคบ. บช.ก. 37
1984 สิบตํารวจโทหญิง สุทิน ปรัชญา ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.2 สตม. 31
1985 สิบตํารวจโท สุทิน โพธิศาสตร ผบ. หมู กก.สืบสวน3 บก.สส.ภ.6 ภ.6 29
1986 สิบตํารวจโท สุเทพ ศิริวาโภ ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 53
1987 รอยตํารวจเอก สุธรรม ดอกไม รองสารวัตรสืบสวน บช.น. 34
1988 รอยตํารวจเอกหญิง สุธาสินี โตมี รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.6 54
1989 รอยตํารวจเอกหญิง สุธาสินี มีอาษา รอง สว. บช.ตชด. ขาดสอบ
1990 รอยตํารวจเอก สุธิ โมสุขะ รอง สวป สภ.เปลี่ยน ภ.8 40
1991 จาสิบตํารวจ สุธิวัฒัน มณีรัตน ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บช.ก. ขาดสอบ
1992 รอยตํารวจเอกหญิง สุธิสา บุญรังศรี รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา สตม. 39
1993 สิบตํารวจโท สุธี แสงคลัง ผบ.หมูป. ภ.1 27
1994 สิบตํารวจโท สุธีย ยงเสมอ ผบ.หมู ฝอ.สส. สทส. ขาดสอบ
1995 ดาบตํารวจ สุนทร นันแกว ผบ.หมู ฝอ.บก.ทท.3 บช.ทท. 33
1996 สิบตํารวจโท สุนทร บัวทอง ผบ.หมู กสก.ศพฐ.1 สพฐ.ตร. 46
1997 รอยตํารวจเอก สุนทร สมสุข รอง สว. สตม. 40
1998 จาสิบตํารวจหญิง สุนทรี คํานึงการ ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ภ.2 37
1999 ดาบตํารวจ สุนันท กัลยาไสย ผบ.หมู กก.5 บก.ทล. บช.ก. 33
2000 สิบตํารวจเอกหญิง สุนันทา จุยศิริ ผบ.หมู พฐ.จว.อุตรดิตถ สพฐ.ตร. 46
2001 สิบตํารวจโทหญิง สุนารี ศรีสุวรรณ ผูบังคับหมู กองรอยที่ 4 กองกํากับการควบคุมฝูงชน 2 บช.น. 40
2002 จาสิบตํารวจหญิง สุนิฐกา ไลไธสง ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บช.น. 25
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

2003 จาสิบตํารวจหญิง สุนิสา เกลาฉีด ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก ภ.1 ขาดสอบ
2004 สิบตํารวจโทหญิง สุนิสา สืบสุข ผบ.หมู งานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร. บช.น. 49
2005 ดาบตํารวจ สุบิน คังคะวิสุทธิ์ ผบ.หมู ส.รน.4 กก.5 บก.รน. บช.ก. 32
2006 จาสิบตํารวจหญิง สุประวีณ ไชยโก ผบ.หมู ตม.จว.อุดรธานี สตม. 43
2007 สิบตํารวจโทหญิง สุปรีดิ์ แกวปรารถนา ผบ.หมู ฝงป.3 งป. สงป. 68
2008 รอยตํารวจเอกหญิง สุปรียา มีสมวิทย รอง สว.ฝายสโมสรและสันทนาการ สก. สกพ. ขาดสอบ
2009 รอยตํารวจเอก สุพจน ทองมาเอง รองสารวัตร บช.ก. 40
2010 ดาบตํารวจ สุพจน อินทิม ผบ.หมู ฝอ.พ.จว.นครปฐม ภ.7 38
2011 รอยตํารวจเอกหญิง สุพรรณษา ปลีออน รอง สว.ฝอ.บก.รฟ. บช.ก. 41
2012 รอยตํารวจโทหญิง สุพรรณา กุลสีดา sup-inspector ภ.1 43
2013 รอยตํารวจเอกหญิง สุพรรษา รักบุตร รอง สว.ตม.จว.สตูล สตม. 36
2014 สิบตํารวจเอกหญิง สุพัตรา เนือยทอง ผบ.หมู สตม. ขาดสอบ
2015 สิบตํารวจโทหญิง สุพัตรา ปวงเมา ผบ.หมู พฐ.จว.แมฮองสอน สพฐ.ตร. 45
2016 จาสิบตํารวจหญิง สุพัตรา มีผล ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.6 สตม. 46
2017 สิบตํารวจตรี สุพิชัย แสวงศักดิ์ ผบ.หมูกองรอยที3่ กองกํากับการควบคุมฝูงชน2 บก.อคฝ บช.น. 44
2018 สิบตํารวจโท สุภเวช ชัยยะ ผบ.หมู (ป.) ภ.1 42
2019 รอยตํารวจเอก สุภัท โชติสินสุกุล รอง สว.ฝอ.1 บก.อก. ภ.6 ขาดสอบ
2020 สิบตํารวจโท สุภัทรชัย บุญมาก ผบ.หมู กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 ภ.1 40
2021 รอยตํารวจโทหญิง สุภาพร ตันติบรรพกุล รอง สว.ฝอ.4 บก.อก. บช.ทท. 48
2022 จาสิบตํารวจหญิง สุภาพร พรหมดี ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 38
2023 รอยตํารวจเอกหญิง สุภาพร อินทร รอง สว.งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. บช.น. 46
2024 สิบตํารวจเอกหญิง สุภาพร อุดเมืองเพีย ผบ.หมู ฝทว.6 ทว. สพฐ.ตร. 39

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

2025 รอยตํารวจเอกหญิง สุภาภรณ สุขเอก รอง สว.กลุมงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร สยศ.ตร 43
2026 สิบตํารวจโทหญิง สุภารัตน ภูน้ําเงิน ผบ.หมู กลุมงานคดีแพง คพ. กมค. 45
2027 สิบตํารวจโทหญิง สุภาวดี ผิวคํา ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บช.น. 41
2028 สิบตํารวจโทหญิง สุภาวี ศรีพล ผบ.หมู ฝอ.สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช. 50
2029 สิบตํารวจโทหญิง สุมาลี สุทธะตั้ง ผบ.หมู ฝอ.กช. สงป. 50
2030 รอยตํารวจเอก สุมิตตา ศรีคําภา รอง สว.ฝตส.1 ตส.3 สตส. 41
2031 สิบตํารวจโท สุเมธ จุดพิมาย ผบ.หมู(ป.) ภ.1 30
2032 ดาบตํารวจ สุเมธ แสงโพธิ์ ผบ.หมู (อก.) ตม.จว.ราชบุรี สตม. ขาดสอบ
2033 ดาบตํารวจ สุรชัย ทองศรีจันทร ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 38
2034 สิบตํารวจโท สุรชัย พลอยสุวรรณ ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.7 ขาดสอบ
2035 ดาบตํารวจ สุรชัย อาจศัตรู ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 บก.สปพ. บช.น. ขาดสอบ
2036 รอยตํารวจเอก สุรชัย อุทัยแสง รอง สวป. สภ.บางบอ ภ.1 37
2037 ดาบตํารวจ สุรชา นันทสิงห ผบ.หมู(สส.) สภ.พนมสารคาม ภ.2 ขาดสอบ
2038 สิบตํารวจโท สุรเชษฐ ชูเดน ผบ.หมู จร. กลุงานจราจร ภ.จว.ชม. ภ.5 45
2039 สิบตํารวจโท สุรทิน หมอไทย ผบ.หมู บช.ทท. 51
2040 สิบตํารวจโท สุรศักดิ์ บุญครัน ผบ.หมู กก.ตชด.12 บช.ตชด. 34
2041 สิบตํารวจโท สุรศักดิ์ รัตนวงศสวัสดิ์ ผบ.หมู (ป.) สน.หัวหมาก บช.น. 60
2042 สิบตํารวจโท สุรศักดิ์ วิริยมานะธรรม ผบ.หมู(ป.) สภ.โนนคูณ จว.ศรีสะเกษ ภ.3 8
2043 สิบตํารวจตรี สุรศักดิ์ ศรีชื่น ผบ.หมู กก.ตชด.12 บช.ตชด. 41
2044 สิบตํารวจโท สุรสิทธิ์ รวมผล ผบ.หมู กลุมงานกฎหมาย กม. กมค. 43
2045 ดาบตํารวจ สุรสิทธิ์ สมรูป ผบ.หมู(ป) ภ.5 38
2046 รอยตํารวจเอก สุระชาติ หนูหมาน รอง สว.ฝายการเงิน 1 กง. สงป. 38
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

2047 รอยตํารวจเอก สุระพล วงศวันดี รองสารวัตรจราจร ภ.1 ขาดสอบ
2048 สิบตํารวจโท สุระสิทธิ์ โลกาสา ผบ.หมู(ป.) กองรอยที่ . กก.คฝ.2 บก.อคฝ. บช.น. 39
2049 สิบตํารวจโท สุรัตน แขวงมาศ ผบ.หมู(ป.) สภ.ทาตะโก ภ.จว.นครสวรรค ภ.6 31
2050 สิบตํารวจโท สุรัตน นาเจิมพลอย ผบ.หมูกองรอยที่ 1 กก.คฝ. 2 บก.อคฝ. บช.น. 36
2051 รอยตํารวจเอก สุรัตน เพชรินทร รอง สว.ศรก.บก.ทท.1 บช.ทท. 44
2052 สิบตํารวจเอก สุราษี คําเหลือ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ สตม. ขาดสอบ
2053 สิบตํารวจโท สุริยศักดิ์ ขันทราษฎร ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส ภ.5 51
2054 ดาบตํารวจ สุริยะ มุลละมอม ผบ.หมู(ป.) ภ.2 45
2055 สิบตํารวจโท สุริยะศักดิ์ รอดภัย ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม ภ.5 49
2056 ดาบตํารวจ สุริยัน อักษรกลาง ผบ.หมู(จร.) สภ.บางใหญ ภ.1 ขาดสอบ
2057 ดาบตํารวจ สุริยา จันทรสระนอย ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. ขาดสอบ
2058 ดาบตํารวจ สุริยา ปลื้มใจ ผบ.หมู กก.ตชด.41 บช.ตชด. 42
2059 สิบตํารวจโท สุริยา วรนาม ผบ.หมู(ผช.พงส.)สน.เตาปูน บช.น. 31
2060 สิบตํารวจโท สุริยา วันทา ผบ.หมู ฝสส.1 สส. สทส. ขาดสอบ
2061 จาสิบตํารวจ สุริยา ศรีดี ผบ.หมู(ป) สภ.เมืองพัทยา ภ.2 55
2062 สิบตํารวจโท สุริยาวุธ ทองเลิศ ผบ.หมู บช.ตชด. 19
2063 สิบตํารวจเอกหญิง สุรีภรณ เหลาคุม ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอศ. บช.ก. 32
2064 สิบตํารวจโทหญิง สุวดี บัวยั่งยืน ผบ.หมู พน.2 วพ.รพ.ตร. รพ.ตร. ขาดสอบ
2065 ดาบตํารวจ สุวัจน ตรีรัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสิงหบุรี ภ.1 32
2066 สิบตํารวจโท สุวัช ไชยโคตร ผบ.หมู (ป) สน.บางนา บช.น. 43
2067 จาสิบตํารวจ สุวัฒน เทพศรี ผบ.หมูกองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บด.อคฝ. บช.น. ขาดสอบ
2068 สิบตํารวจตรี สุวัฒนชัย ศรีสารคาม ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม สภ.หอคํา ภ.4 68

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ



95/106

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ข.
ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2562
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

2069 สิบตํารวจตรี สุวัฒนชัย สุเมธ ผบ หมู รอย 2 ควบคุมฝูงชน 1 บช.น. ขาดสอบ
2070 สิบตํารวจตรี สุวิชัย ขามชู ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.1 41
2071 จาสิบตํารวจ สุวิเชียร แสงโสดา ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 31
2072 สิบตํารวจโท สุวิทย นันทา ผบ.หมู(ป.) บช.น. 38
2073 สิบตํารวจโท สุวิทย สะรีเดะ ผบ.หมู (ป.) สภ.มูโนะ ภ.9 31
2074 รอยตํารวจเอก สุวิทย สาริโย รอง สว.ฝทว. 4 ทว. สพฐ.ตร. 39
2075 สิบตํารวจโท สุวิพัฒน ทองทะไว ผบ.หมู.ฝอ.บก.น.6 บช.น. 45
2076 สิบตํารวจโท เสกขพิชญ พรายรักษา ผบ.หมูกองรอยที3่ กองกํากับการควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. บช.น. ขาดสอบ
2077 สิบตํารวจโท เสกสรร แสงเสน ผบหมุ ภ.8 42
2078 สิบตํารวจโท เสฏฐวุรฒิ บรรจทรัพย ผบ.หมู ปองกันปราบปราม ภ.1 ขาดสอบ
2079 รอยตํารวจเอก เสนห พงศาปาน รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. บช.ตชด. ขาดสอบ
2080 จาสิบตํารวจ เสริมวิทย เทพศรี ผบ.หมูกองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บช.น. ขาดสอบ
2081 ดาบตํารวจ เสริมศักดิ์ มุงคลีบกลาง ผบ.หมู(ป.)สภ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ภ.3 ขาดสอบ
2082 รอยตํารวจเอก เสริมศักดิ์ สีนวลแกว รอง สว.ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. รพ.ตร. 30
2083 ดาบตํารวจ เสรี จันตะ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนาน ภ.จว.นาน ภ.5 33
2084 ดาบตํารวจ เสรี อินทรศิริ ผบ.หมู (ป.) สภ.อินทรบุรี ภ.1 37
2085 รอยตํารวจเอกหญิง เสาวลักษณ พุทธวัช รอง สว.ฝอ.บก.ทล. บช.ก. 44
2086 สิบตํารวจโทหญิง เสาวลักษณ สีมะพริก ผบ.หมู ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 47
2087 รอยตํารวจเอกหญิง แสงเดือน จันทนะ รอง สว.กก.ดส. บช.น. 41
2088 รอยตํารวจเอก โสภณ โสถิระสินธร รอง สว.สส.สภ.ลําลูกกา ภ.1 ขาดสอบ
2089 สิบตํารวจโท โสภณวัฒน ใจกลา ผบ.หมู(ป.) สภ.ดอยเตา ภ.5 47
2090 สิบตํารวจโทหญิง โสภิดา คําโคกสี ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 42
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

2091 สิบตํารวจตรีหญิง โสรยา กลีบแกว ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทสภ. บก.ตม.2 สตม. 50
2092 ดาบตํารวจหญิง หญิง กิตติมา ไชยศักดิ์ ผบ.หมู.(ป.)สน.ประชาชื่น บช.น. ขาดสอบ
2093 จาสิบตํารวจหญิง หทัยกาญจน ทีปเนตร ผบ. หมู ส.ทท.3 กก.1 บช.ทท. 43
2094 สิบตํารวจโทหญิง หทัยชนก รัตนบุปผา ผบ.หมู งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. บช.น. ขาดสอบ
2095 จาสิบตํารวจหญิง หนึ่งฤทัย นิธิชญานน ผบ.หมู ตม.จว.เพชรบุรี สตม. 57
2096 สิบตํารวจโทหญิง หยาดนภา เพชรไทย ผบ.หมู กลุมงานความมั่นคง ผค. สยศ.ตร 64
2097 สิบตํารวจตรี หฤษฎ จินดาพรหม ผบ.หมู (ป.) สน.บางโพ บช.น. 37
2098 สิบตํารวจโท หลักศิลา คงทรัพย ผบ.หมู ฝอ.บ.ตร. บ.ตร. 56
2099 รอยตํารวจเอก หิรัญ สุวรรณะ รอง สารวัตร บช.ตชด. 46
2100 สิบตํารวจโท หิรัญ หิรัญรัตน ผบ.หมู(ป.)สน.ลาดกระบัง บช.น. 64
2101 สิบตํารวจโทหญิง เหมือนฝน นาคประสิทธิ์ ผบ.หมู ฝตพ.ตส.1 สตส. ขาดสอบ
2102 สิบตํารวจโทหญิง อชิรญา ภูมิโคกรักษ ผบ.หมู บช.น. 54
2103 สิบตํารวจตรีหญิง อโณทัย สอนเหงา ผบ.หมู ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. ขาดสอบ
2104 รอยตํารวจโท อดิศร บุญชุม รองสว.(สอบสวน)สภ.หนองแค ภ.1 55
2105 สิบตํารวจโท อดิศักดิ์ จันทมวง ผบ.หมู ป. ภ.1 ขาดสอบ
2106 สิบตํารวจโท อดิเศกชัย บุญคง ผบ.หมู.ป ภ.5 ขาดสอบ
2107 สิบตํารวจโท อดิสร นันทภาพ ผบ.หมู ป บช.น. 27
2108 สิบตํารวจตรี อดุลย แกวมูลสา ผบ.หมู กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. บช.ตชด. ขาดสอบ
2109 รอยตํารวจเอก อดุลย อาระหัง รอง สว.จร. ภ.7 31
2110 จาสิบตํารวจ อติเทพ ชัยปตินานนท ผบ.หมู บช.ส. 64
2111 จาสิบตํารวจ อติราช ศุภกุล ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 53
2112 สิบตํารวจโท อติวัตร กาญจนสุวรรณ ผบ.หมู(ป.) ภ.8 ขาดสอบ
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

2113 สิบตํารวจโท อธิคม ชัยสุขสมบัติ ผบ.หมู (ป.) สภ.สาคู ภ.8 45
2114 รอยตํารวจโท อธิรัตน สุริยะฉาย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม ภ.7 ขาดสอบ
2115 รอยตํารวจเอก อธิวัฒน มารุดเกลา รอง สว.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. บช.ก. 42
2116 สิบตํารวจโท อธิวัฒน ยิ้ววอง ผบ.หมู ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 41
2117 รอยตํารวจโท อธิวัฒน อัศวสุรนาท รอง สว.ฝปช.สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช. ขาดสอบ
2118 สิบตํารวจตรี อธิวุฒิ รักษาสังข ผบ.หมู ป.สภ.ปะทิว ภ.8 ขาดสอบ
2119 รอยตํารวจเอกหญิง อธิศวรินทร เกตุกลิ่นหอม พยาบาล (สบ1) กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. รพ.ตร. ขาดสอบ
2120 รอยตํารวจเอกหญิง อนัญญา ศิวชาติ รอง สว.กก.1 บก.ปอท. บช.ก. ขาดสอบ
2121 ดาบตํารวจ อนันต กันตะบุตร ผบ.หมูดานตรวจคนเขาเมืองเชียงเเสน สตม. 30
2122 จาสิบตํารวจ อนันต จรรยากรณ ผบ.หมู กก.อป.บก.สส.ภ.7 ภ.7 44
2123 รอยตํารวจเอก อนันต ทะวาผักแวน รอง สว. สตม. 49
2124 สิบตํารวจโท อนันต นาถวิล ผบ.หมู กองรอย 3 กก.คฝ.1 บก.อคฝ. บช.น. 26
2125 สิบตํารวจโท อนันตชัย ปรางทอง ผบ.หมู งานควบคุมยุทธการและการฝก กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. บช.น. 36
2126 สิบตํารวจตรี อนารินทร รัตนพันธุ ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.คฝ2 บช.น. ขาดสอบ
2127 ดาบตํารวจ อนุชา ดอนฉนวน ผบ.หมู บช.ก. 47
2128 จาสิบตํารวจ อนุชา ยาพิบูลย ผูบังคับหมู บช.ทท. 46
2129 สิบตํารวจโท อนุชา รุงรัตน ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.4 บช.ปส. ขาดสอบ
2130 จาสิบตํารวจ อนุชาติ ฉอสวัสดิ์ ผบ.หมู บช.ทท. 46
2131 สิบตํารวจโท อนุชิต ปยไพร ผบ.หมู กก.ตชด.21 บช.ตชด. 27
2132 สิบตํารวจโท อนุพงค ดาวชวย ผูบังคับหมู บช.ตชด. 31
2133 สิบตํารวจโท อนุพงค บุญมาก ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพัทยา ภ.2 50
2134 สิบตํารวจตรี อนุพงษ ดีสงคราม ผบ.หมู กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. บช.ตชด. 29
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

2135 สิบตํารวจตรี อนุภัทร พานิชยศุภมงคล ผบ.หมู ป. สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร ภ.7 ขาดสอบ
2136 สิบตํารวจโท อนุรักษ คามจังหาร ผบ.หมู(ป.)สน.บางยี่เรือ บช.น. 31
2137 สิบตํารวจโท อนุรักษ โสภานอย ผบหมู ผช.พงส.สน.ทาเรือ บช.น. ขาดสอบ
2138 สิบตํารวจเอก อนุวัฒน การงานดี ผบ.หมู(สส.)สภ.บางใหญ จ.นนทบุรี ภ.1 36
2139 สิบตํารวจโท อนุวัฒน นามโภชน ผบ.หมู(จร.) ภ.1 32
2140 สิบตํารวจโท อนุวัฒน มวงศรี ผบ.จร.สภ.คลองหลวง ปทุมธานี ภ.1 ขาดสอบ
2141 สิบตํารวจโท อนุวัฒน โยวบุตร ผบ.หมู ฝอ.สบส. กมค. 41
2142 สิบตํารวจโท อนุวัฒน รีเรียบ ผบ.หมู ส.ทท.2กก.1บก.ทท.3 บช.ทท. ขาดสอบ
2143 สิบตํารวจตรี อนุวัฒน ศรีดามา ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม สภ.อาวนาง ภ.8 40
2144 สิบตํารวจโท อนุวัฒน สําราญ ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.7 ขาดสอบ
2145 สิบตํารวจโท อนุวัฒน อรัญญิก ผบ.หมู บช.ส. ขาดสอบ
2146 รอยตํารวจเอก อนุศิษย เนตรถนอมศักดิ์ รอง สว.กก.3 บก.ส.3 บช.ส. 41
2147 จาสิบตํารวจ อนุสรณ เขจรศาสตร ผบ.หมู ส.ทท.2 บช.ทท. 50
2148 สิบตํารวจเอกหญิง อนุสรา คุณประสาท ผบ.หมู อต. สกพ. 45
2149 สิบตํารวจโท อภิกุล หลักมั่น ผบ.หมู กก.ซถ 1 บก.สส. จชต ภ.9 41
2150 รอยตํารวจเอก อภิชัย จันทรชู รอง สว. ฝายนิติการ สง.ก.ตร ขาดสอบ
2151 รอยตํารวจเอก อภิชัย จันทรหอม รองสารวัตรปองกันปราบปราม ภ.3 45
2152 สิบตํารวจโท อภิชาติ เกษมสุข ผบ.หมู(ป.)สภ.รามน ภ.9 40
2153 รอยตํารวจเอก อภิชาติ ปดภัย รอง สวป.สภ.เมืองตาก ภ.6 62
2154 สิบตํารวจเอก อภิชาติ ลวนแกว ผบ.หมู กลุมงานตา รพ.ตร. รพ.ตร. 57
2155 สิบตํารวจโท อภิชาติ วรรณประกิจ ผบ.หมู(ป.)สน.พหลโยธิน บช.น. ขาดสอบ
2156 สิบตํารวจโท อภิชาติ วิริยะพันธ ผบ.หมู กก.ตชด.21 บช.ตชด. ขาดสอบ
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

2157 ดาบตํารวจ อภิชาติ สุตตานา ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. บช.ก. 38
2158 สิบตํารวจโท อภิชิต บุญถึง ผบ.หมู(ป.) ภ.5 ******
2159 รอยตํารวจเอกหญิง อภิญญา บุญกระเตื้อง รอง สว.ฝอ.บก.ทท.2 บช.ทท. 37
2160 จาสิบตํารวจหญิง อภิญญา ปาลี ผบ.หมู บช.ทท. ขาดสอบ
2161 สิบตํารวจโทหญิง อภิญญา พุทธปญโญ ผบ.หมูชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บช.น. 54
2162 สิบตํารวจโท อภิเดช อินตะคํา ผบ.หมู(ป) ภ.2 ขาดสอบ
2163 สิบตํารวจโท อภินันท สีกะหวัน ผบ.หมู บช.ตชด. ขาดสอบ
2164 รอยตํารวจโท อภิรักษ ชายะพันธ รอง สว.กพอ.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 28
2165 รอยตํารวจเอกหญิง อภิรักษ สอนเวช รอง สวป. ภ.1 ขาดสอบ
2166 ดาบตํารวจ อภิรัฐ ภิรมสังข ผบ.หมู บช.น. ขาดสอบ
2167 สิบตํารวจโท อภิลาศ เจริญอินทร ผบ.หมู(ป.) สภ.บางพลี ภ.1 ขาดสอบ
2168 รอยตํารวจตรี อภิวุฒิ อาศนเวช รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 39
2169 รอยตํารวจเอก อภิเศรษฐ ภูฉลาด รอง สวป.สภ.เกาะชาง จว.เชียงราย ภ.5 46
2170 สิบตํารวจโท อภิสิทธิ์ ชุมศรี ผบ.หมู ฯ ปฏิบัติราชการ ส.ทท.5 กก..2 บก.ทท.1 บช.ทท. ขาดสอบ
2171 รอยตํารวจเอก อภิสิทธิ์ พ่ึงแยม ผูชวย นว.(สบ1) ผบช.ทท. บช.ทท. 48
2172 สิบตํารวจตรี อภิสิทธิ์ ใสศรี ผบ.หมู(ป.) บช.ตชด. 46
2173 รอยตํารวจเอกหญิง อมรา คําสมบัติ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.4 สพฐ.ตร. 33
2174 รอยตํารวจเอกหญิง อรชร ผุยมวง รองสารวัตรร บช.ก. ขาดสอบ
2175 ดาบตํารวจหญิง อรทัย ขุนเศรษฐ ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. บช.ก. 29
2176 รอยตํารวจเอกหญิง อรนุช ธรรมพิทักษ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 ภ.1 ขาดสอบ
2177 รอยตํารวจเอกหญิง อรปรียา แพทยกลาง รอง สว.ฝทว.2 ทว. สพฐ.ตร. ขาดสอบ
2178 รอยตํารวจเอกหญิง อรพรรณ ลานชูศรี รอง สว.กก.2 บก.ป. บช.ก. 51
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2179 จาสิบตํารวจหญิง อรพรรณ อสุรินทร ผบ.หมู(ป.)สภ.โพนพิสัย ภ.4 43
2180 รอยตํารวจเอกหญิง อรพรรณ อินทรประชา รอง สว.กลุมงานการขาว บก.ขส. บช.ปส. 45
2181 จาสิบตํารวจหญิง อรพิน พุดชูชื่น ผบ.หมู.สทท1กก.1บก.ทท.1 บช.ทท. 49
2182 ดาบตํารวจ อรรถกวี อัจฉริยรักษ ผบ.หมู (ป.)สภ.เสม็ด ภ.2 ขาดสอบ
2183 สิบตํารวจโท อรรถนพ ศรแจง ผบ.หมู (ป.) สน.ลุมพินี บช.น. 39
2184 ดาบตํารวจ อรรถพร ธนูศิลป ผบ.หมู ภ.8 47
2185 รอยตํารวจเอก อรรถพล เจริญพร รอง สว.กก.3.บก.ทท.1 บช.ทท. 39
2186 รอยตํารวจโท อรรถพล แตงเครือมาศ รอง สว.งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร บช.น. 46
2187 รอยตํารวจเอก อรรถพล บุตรเอ้ือ รอง สว.ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 58
2188 สิบตํารวจโท อรรถพล มณีโชติ ผบ.หมู(ป) สภ.เมืองนครสวรรค ภ.6 ขาดสอบ
2189 สิบตํารวจโท อรรถพล สงศรี ผบ.หมู.(ป)สน.พหลโยธิน บช.น. 42
2190 สิบตํารวจโท อรรถพล หัสดํา ผบ.หมู ฝอ.บก.สปพ. บช.น. 28
2191 สิบตํารวจเอก อรรถพล อุปรัตน ผบ.หมู (ป.) สน.นางเลิ้ง บช.น. ขาดสอบ
2192 สิบตํารวจตรี อรรถวิทย วงศไพบูลย ผบ.หมู กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. บช.น. 48
2193 สิบตํารวจโท อรรถวุฒิ ประสงคดี ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. บช.ก. ขาดสอบ
2194 สิบตํารวจโท อรรถวุฒิ อายุเจริญ ผบ.หมู.ป.สน.คลองตัน บช.น. 39
2195 สิบตํารวจโท อรรถสิทธิ์ ไชยโย ผบ.หมู(ป.) สภ.หางดง ภ.5 37
2196 รอยตํารวจเอกหญิง อรวรรณ พลายทอง รอง สว.กก.2 บก.ปอท. บช.ก. 43
2197 รอยตํารวจเอก อรวรรณ พวงสมบัติ รอง สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.)สกพ. สกพ. 48
2198 สิบตํารวจโทหญิง อรวรรณ รุงอมรศิลป ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.2 สตม. 33
2199 จาสิบตํารวจหญิง อรสา นวลเต็ม ผูบังคับหมู ภ.5 42
2200 สิบตํารวจโทหญิง อรอนงค ตันดุ ผบ.หมู ฝายประวัติบุคคล ทพ. สกพ. 50
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2201 สิบตํารวจโทหญิง อรอุมา อุทัยดา ผบ.หมู กองรอยที่ 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บช.น. 34
2202 สิบตํารวจตรีหญิง อรัญญภรณ เพชรพรรณ ผบ.หมู บช.ศ. บช.ศ. 39
2203 สิบตํารวจโท อราม โชติษิตานนท ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ภ.2 26
2204 สิบตํารวจตรี อริญชัย จันทบุรี ผบ.หมู (ป.) สภ.บานในหูต ภ.8 ขาดสอบ
2205 รอยตํารวจเอก อรุณ คุปอังกูร รองสารวัตร ส.ทท.4 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. 43
2206 ดาบตํารวจ อรุณจรัส ศรีสะอาด ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.3 บช.ทท. 40
2207 รอยตํารวจโทหญิง อรุณี ดวงทอง รอง สว.ฝอ.3 บก.อก. ภ.3 53
2208 รอยตํารวจเอก อลงกต งามก่ิง รอง สวป.สภเข่ืองใน ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 47
2209 สิบตํารวจโท อลงกรณ ฉิมพลี ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. ขาดสอบ
2210 รอยตํารวจเอกหญิง อลิษา แผลงเวช รองสารวัตรกลุมงานการขาว บช.ปส. 36
2211 สิบตํารวจโทหญิง อลิสา อํ่าศรี ผบ.หมู ฝายอํานวยการ สก. สกพ. 43
2212 ดาบตํารวจ อวิรุทธิ์ พลลม ผบ.หมู ป. ภ.2 ขาดสอบ
2213 ดาบตํารวจ อะเนก จันทะสิริ ผบ.หมู (คผศ.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา ภ.9 ขาดสอบ
2214 รอยตํารวจโท อัครเนตร มุทาวัน รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี สตม. 56
2215 รอยตํารวจเอก อัครพนธ แกวเกียรติยศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์แกว นครปฐม ภ.7 50
2216 รอยตํารวจเอก อัครพล วงษสุวรรณ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 44
2217 รอยตํารวจเอก อัครวัฒน ทิพยสุรกุล รองสารวัตร (สอบสวน) บช.ก. ขาดสอบ
2218 รอยตํารวจโท อังกูร จรัสเมธาวิทย รอง สวป. สน.พลับพลาไชย1 บช.น. ขาดสอบ
2219 รอยตํารวจเอกหญิง อังคณา สืบวงษ รอง สว.ฝอ.บก.น.3 บช.น. 36
2220 จาสิบตํารวจหญิง อัจจิมา เกษทองมา ผบ.หมู ส.รน.4 กก.11 บก.รน. บช.ก. 40
2221 สิบตํารวจเอกหญิง อัจจิมาพร แกวสวาง ครู ปท.1 บช.ตชด. 38
2222 สิบตํารวจโทหญิง อัจฉรา เปงตาวงศ ผบ.หมู ฝายบัญชี 1 กช. สงป. 54
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2223 สิบตํารวจโทหญิง อัจฉรา หาญณรงคฤทธิ์ ผบ.หมู ฝายสโมสรและสันทนาการ สก. สกพ. 45
2224 รอยตํารวจเอกหญิง อัจฉราพรรณ โพธิดา รอง สว.ธร.สภ.รัตนวาป ภ.4 40
2225 ดาบตํารวจหญิง อัจฉราวดี ปกปงเมือง ผบ.หมู กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 ภ.5 ขาดสอบ
2226 สิบตํารวจโทหญิง อัญชลี เกิดผล ผบ.หมู ฝทว.6 ทว. สพฐ.ตร. 40
2227 รอยตํารวจเอก อัญชลี ฉิมสันเทียะ รอง สว.ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 30
2228 รอยตํารวจเอกหญิง อัญชลี เหมะนิล รองสารวัตร สพฐ.ตร. ขาดสอบ
2229 สิบตํารวจโทหญิง อัญมณี คําแหลง ผบ.หมู ฝายสงกําลังบํารุง บก.อก. บช.ปส. 62
2230 จาสิบตํารวจ อัฏฐศร สุวรรณประทีป ผบ.หมู (ป.) สภ.องคพระ ภ.7 ขาดสอบ
2231 สิบตํารวจโท อัฐพงษ พิเศษศิลป ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.2 บก.2 บช.ทท. 50
2232 สิบตํารวจตรี อัฐพร เย็นทั่ว ผบ.หมู (จร.) สน.สุทธิสาร บช.น. 47
2233 จาสิบตํารวจหญิง อัณณชญา จันแดง ผบ.หมู ฝอ.2 ภ.5 38
2234 สิบตํารวจเอก อับดุลเซะ กาเด ผบ.หมู ป.สภ.เมืองนราธิวาส ภ.9 29
2235 รอยตํารวจโทหญิง อัมพวัน ของเขา รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 ภ.6 52
2236 จาสิบตํารวจหญิง อัมภาพันธุ อาทรกิจวัฒน ผบ.หมู ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. ขาดสอบ
2237 สิบตํารวจโท อัมรินทร หนูโงน ผบ.หมู บช.ตชด. 31
2238 รอยตํารวจโท อัยยฤจ สินธุรา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย ภ.4 54
2239 รอยตํารวจเอกหญิง อัยริน ไทยเจริญ รอง สว.ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ปส. บช.ปส. ขาดสอบ
2240 จาสิบตํารวจหญิง อัลิปรียา สุปนตา ผูบังคับหมูตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม สตม. 47
2241 สิบตํารวจโท อัศวเทพ อินทรชัง ผบ.หมู กก.สืบสวน3 บก.สส.ภ.6 ภ.6 35
2242 สิบตํารวจโท อัศวิน ทิมหอม ผบ. หมู (ป) ภ.7 ขาดสอบ
2243 สิบตํารวจโท อัศวิน อินเสนา ผบ.หมู ศูนยรวมขาว บช.น. 28
2244 สิบตํารวจโท อัสนี กุลวงศ ผบ.หมู(ป.) สภ.สิรินธร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 ขาดสอบ
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2245 สิบตํารวจโท อาคม แกวจันทร ผบ.หมู(ป.)สภ.สนม ภ.3 ขาดสอบ
2246 จาสิบตํารวจ อาทิตย กลีบแกว ผบ.หมู(ป.)สภ.ทาตูม ภ.3 38
2247 จาสิบตํารวจ อาทิตย คําใบ ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. บช.น. 25
2248 สิบตํารวจโท อาทิตย ฐานพานิช ผบ.หมู บช.ตชด. 40
2249 สิบตํารวจโท อาทิตย ทองใบ ผบ.หมู ตม.จว.มหาสารคาม สตม. 45
2250 รอยตํารวจเอก อาทิตย ฟงเย็น รอง สว.กก.1 บก.สกส. บช.ปส. 35
2251 สิบตํารวจตรี อาทิตย แสนปญญา ผบ.หมู(ป.) ภ.5 47
2252 รอยตํารวจเอก อาทิตย อาภานันโท รอง สว. สพฐ.ตร. ขาดสอบ
2253 จาสิบตํารวจ อานนท กาศไทยสง ผบ.หมู(สส)สภ.บางปะกง ภ.2 ขาดสอบ
2254 ดาบตํารวจ อานนท แกวเพชร ผบ.หมูฯ บช.ทท. 42
2255 สิบตํารวจโท อานนท พันธขาว ผบ.หมู (ป.) สน.บางโพงพาง บช.น. 51
2256 ดาบตํารวจ อานนทื การชะนะไชย ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 บช.ทท. 44
2257 รอยตํารวจโท อานัส กาหมอ รอง สว.กพอ.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 43
2258 สิบตํารวจโท อานุภาพ กุลศรี ผบ.หมู(ป) สภ.เมืองนครสวรรค ภ.6 38
2259 สิบตํารวจโท อานุภาพ โพธิ์พิมพ ผบ.หมู(ป.)สภ.แสนสุข ภ.2 36
2260 สิบตํารวจเอกหญิง อาภัสรา จําปทอง ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.กําแพงเพชร ภ.6 45
2261 จาสิบตํารวจหญิง อารญา จําปาเรือง ผบ.หมู ฝอ.ทพ. สกพ. 43
2262 สิบตํารวจโท อารริ๊ฟ เหมรา ผบ.หมู (ป.) กก.ปพ.ภ.9 ภ.9 ขาดสอบ
2263 จาสิบตํารวจหญิง อาริตา ดวงแกว ผบ.หมู ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. บช.ส. 46
2264 สิบตํารวจตรี อารีฟน เวาะเนาะ ผบ.หมู(ป) สภ.สุไหงโก-ลก ภ.9 48
2265 สิบตํารวจตรีหญิง อารียา บูรณรักษ ผบ.หมู ฝอ. ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 ขาดสอบ
2266 จาสิบตํารวจหญิง อารีรัตน โชติมากร ผบ.หมู.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9 ภ.9 ขาดสอบ
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2267 สิบตํารวจโทหญิง อารีรัตน สุจริต ผบ.หมู สพฐ.ตร. 45
2268 รอยตํารวจเอกหญิง อารีลักษณ งันเกาะ รอง สว.ฝอ.บก.น.8 บช.น. 42
2269 สิบตํารวจโทหญิง อารีวรรณ วงษสุนทร ผบ.หมู ฝอ.พฐก. สพฐ.ตร. 45
2270 รอยตํารวจเอก อํานาจ เผนจันทึก รอง สว.ธร.สภ.หินดาด ภ.3 32
2271 ดาบตํารวจ อํานาจ ราศรีนวล ผบ.หมู สทส. ขาดสอบ
2272 สิบตํารวจโท อํานาจ โสมณวัฒน ผบ.หมู บช.น. 55
2273 รอยตํารวจเอก อําพล คลายวงษ รอง สว.ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. บช.ก. ขาดสอบ
2274 จาสิบตํารวจหญิง อิงกมล สุวรรณรัตน ผบ.หมู ฝอ.บก.สปพ. บช.น. ขาดสอบ
2275 สิบตํารวจโท อิทธิกร ธีรศรัณยานนท ผบ.หมู(ป).สภ.เมืองนครนายก ภ.2 51
2276 สิบตํารวจโท อิทธิชัย ปกคํา ผบ.หมู ป.สภ.ไชยปราการ ภ.5 ขาดสอบ
2277 สิบตํารวจเอก อิทธิพล กลางสุพรรณ ผบ.หมู กก.สส.บก.น.1 บช.น. 36
2278 สิบตํารวจโท อิทธิพล มีมาก ผบ.หมู(ป.)สภ.คันไร ภ.3 42
2279 ดาบตํารวจ อิทธิพล ออนตา ผูบังคับหมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 38
2280 สิบตํารวจโท อิทธิฤทธิ์ เสวตโสธร ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. ขาดสอบ
2281 สิบตํารวจเอก อิทธิวัตร บุญรวม ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 บช.ส. 32
2282 สิบตํารวจตรี อินทรเดช หงันเปยม ผบ.หมู(ป.) สภ.รัตนาธิเบศร ภ.1 ขาดสอบ
2283 สิบตํารวจโทหญิง อิมสุธินันท พงศสุรทร ผบ.หมู ฝอ.กต.5 จต. จต. 47
2284 สิบตํารวจตรี อิลฮัม เจะดาโอะ ผบ.หมู(ป.) สภ.สากอ ภ.9 ขาดสอบ
2285 รอยตํารวจเอก อิศรา งามเปยม รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 ภ.5 47
2286 รอยตํารวจโทหญิง อิสราภรณ ผิวผอง รอง สว.ธร.สน.พหลโยธิน บช.น. 50
2287 รอยตํารวจเอก อุกฤษณ เทียมเมือง รอง สว. บช.ปส. 31
2288 รอยตํารวจเอก อุดม กนกนภากุล รองสารวัตรจราจร สน.ฉลองกรุง บช.น. 48
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2289 จาสิบตํารวจ อุดมพร รัตนะ ผบ.หมู ภ.9 ขาดสอบ
2290 สิบตํารวจตรี อุดมศักดิ์ ชูสังข ผบ.หมู ป. ภ.9 41
2291 ดาบตํารวจ อุดมศักดิ์ มีโต ผบ.หมู กตว.สปพ. บช.น. 41
2292 สิบตํารวจโท อุดมศักดิ์ เหลาศรี ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 30
2293 รอยตํารวจเอก อุทุมพร คงเผาพงษ รองสารวัตร บช.ทท. 38
2294 สิบตํารวจโท อุเทน นามวงศ ผบ.หมู(ป.)สภ.บานฉาง ภ.2 ขาดสอบ
2295 ดาบตํารวจ อุเทน นิลดานุวัตร ผบ.หมู.(ป.) ภ.7 ขาดสอบ
2296 รอยตํารวจเอกหญิง อุมาภรณ มากอินทร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี ภ.8 ขาดสอบ
2297 จาสิบตํารวจหญิง อุษณีย ศรีวิชา ผบ.หมูฝายประวัติบุคคล ทพ. สกพ. 54
2298 จาสิบตํารวจหญิง อุษา นวลปาน ผบ.หมู(ป)สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี ภ.2 36
2299 สิบตํารวจโท อูมา มามะ ผบ.หมู(ป)สภ.หนองจิก ภ.จว.ปตตานี ภ.9 41
2300 สิบตํารวจโท เอกชัย ชูเล็ก ผบ.หมู(ป) ภ.9 35
2301 สิบตํารวจเอก เอกชัย เปรมประชา ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี ภ.9 ขาดสอบ
2302 ดาบตํารวจ เอกชัย มณีนิล ผบ. หมู กก.3 บก. ปคบ. บช.ก. 44
2303 ดาบตํารวจ เอกชัย สุวรรณปญญา ผบ.หมู(ป.) สภ.สตึก ภ.3 48
2304 สิบตํารวจเอก เอกชัย แสนสุริวงค ผบ.หมู ภ.9 35
2305 สิบตํารวจโท เอกณัฐ กิมเซงงวน ผบ.หมู งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา2 บก.อคฝ. บช.น. 46
2306 สิบตํารวจโท เอกพงษ ภูณรงค ผบ.หมู(ป).สน.บางซื่อ บช.น. 39
2307 สิบตํารวจโท เอกพจน ศรีมาพงษ ผบ.หมู(ป.) สน.สําราญราษฎร บช.น. ขาดสอบ
2308 สิบตํารวจโท เอกพันธ พิมเสน ผบ.หมู บช.ทท. 30
2309 สิบตํารวจโท เอกรัตน ปงกา ผบ.หมู (ป.) บช.น. 30
2310 สิบตํารวจตรี เอกรัตน ศรีพัก ผบ.หมู(ป.) สภ.แสวงหา ภ.1 40
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2311 รอยตํารวจโท เอกราช สมใจ รอง สว สอบสวน สภ จะกวะ ภจว ยะลา ภ.9 47
2312 สิบตํารวจเอก เอกรินทร สุวรรณนิมิตร ผบ.หมู(ป.) สภ.สุไหงปาดี ภ.9 41
2313 สิบตํารวจโท เอกลักษณ มวงมงคล ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 43
2314 สิบตํารวจเอก เอกวิทย อะกะเรือน ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.3 บช.ทท. 36
2315 สิบตํารวจตรี เอกสิทธิ์ กาญจนเกตุ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 ภ.4 41
2316 ดาบตํารวจ เอนก บุญหลา ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. บช.ก. 37
2317 ดาบตํารวจ เอนก สารโยธา ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส บช.ก. 43
2318 ดาบตํารวจ เอนก วัฒนากูล ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 ภ.7 ขาดสอบ
2319 ดาบตํารวจหญิง เอ้ือสิริ ปาเทพ ผบ.หมู บช.ตชด. 54
2320 รอยตํารวจเอก โอภาส คณะแพง รอง สว.(สอบสวน) สน.บึงกุม บช.น. ขาดสอบ
2321 สิบตํารวจโท โอวาท คําสุวรรณ ผบ.หมู บช.ก. 34
2322 สิบตํารวจตรี ไอศูรย เลขาศักดิ์ ผบ.หมู(ป.) สภ.แมจริม จว.นาน ภ.5 46
2323 สิบตํารวจโท ไอศูรย ศรีภุมมา ผบ.หมู(ป.)สภ.กระทุมแบน ภ.7 33
2324 สิบตํารวจเอก ฮาฟส บิลลาโละ ผบ.หมู(ป.)สภ.ยี่งอ ภ.9 46
2325 รอยตํารวจโทหญิง ฮุดา บิลสุลตาน รอง สว. ฝายยุทธศาสตร บก.อก. บช.ส. 44

ตรวจแลวถูกตอง

(รองศาสตราจารย ดร. ระพิณ ทรัพยเอนก)
รองผูอํานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดสอบ

หมายเหตุ : ****** หมายถึง ไมมีคะแนนสอบ เครื่องไมตรวจเนื่องจากความผิดพลาดในการฝนรหัสประจําตัวของผูเขาสอบ


