
หน้า 1/110

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
1 น.ส. กชกร ช่วยทองมา 71
2 น.ส. กชกร พรหมประสานกิจ 62
3 น.ส. กชกร มนูรักษ์ชินากร 64
4 น.ส. กชกร วรังกูลเกษมกิจ 68
5 น.ส. กชกร ศรีประเสริฐ 64
6 น.ส. กชนันท์ ชลธาร 62
7 น.ส. กชพร ไชยมะณี 67
8 น.ส. กชพร สมประสงค์ 72
9 น.ส. กชพร หลิว 70
10 น.ส. กชพรรณ ปวงนิยม 63
11 น.ส. กชวรรณ วัชรภิรมย์ 73
12 น.ส. กณิตา วัฒนประวีณกุล 64
13 น.ส. กติกา แผ่นผา 75
14 น.ส. กนกกร บัวบาน 60
15 น.ส. กนกกานต์ ชัยวิสุทธ์ิ 63
16 น.ส. กนกนันท์ ด าปาน 60
17 น.ส. กนกนิจ แกลงกระโทก 65
18 น.ส. กนกพร กมลวิบูรณ์ 66
19 น.ส. กนกพร ขุนรอง 67
20 น.ส. กนกพร ชิวหากาญจน์ 62
21 น.ส. กนกพร ทองเสน่ห์ 65
22 น.ส. กนกพร ไพรจิตร 66
23 น.ส. กนกพร ภู่รัตนกุล 62
24 น.ส. กนกพร วงศ์วิลาวัณย์ 65
25 น.ส. กนกพร สุนทรเกษตร 61
26 น.ส. กนกพร หนูสุข 75
27 น.ส. กนกพลอย มีชาญ 65
28 น.ส. กนกพัฒน์ โฮมชัย 64
29 น.ส. กนกภรณ์ จันเสาร์ 60
30 น.ส. กนกรดา พงษ์ภุมมา 74

(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓



หน้า 2/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

31 นาง กนกวรรณ เกียรติอมรเวช 70
32 น.ส. กนกวรรณ เขียนอ านาจ 60
33 น.ส. กนกวรรณ ใจดี 65
34 น.ส. กนกวรรณ ชูราบ 64
35 น.ส. กนกวรรณ ทรัพย์สิน 63
36 น.ส. กนกวรรณ บุญสา 60
37 น.ส. กนกวรรณ ยาท้วม 62
38 น.ส. กนกวรรณ เรือนใจ 67
39 น.ส. กนกวรรณ สืบหนู 77
40 น.ส. กนกวรรณ แสงจันทร์ 65
41 น.ส. กนกอร เกียรติจรุงพันธ์ 68
42 น.ส. กนกอร ไกรนรา 70
43 นาย กนต์ธีร์ รักสวัสด์ิ 69
44 น.ส. กนิษฐา จอมมณี 66
45 น.ส. กนิษฐา พิลาภา 66
46 น.ส. กนิษฐา แสนยะมูล 63
47 น.ส. กมนทรรศน์ มาคิน 61
48 นาย กมล กระต่ายทอง 79
49 น.ส. กมลกานต์ กลัดแก้ว 83
50 น.ส. กมลฉัตร ศรีจะตะ 75
51 น.ส. กมลชนก แจ่มจ ารัส 62
52 น.ส. กมลชนก ปัญญาสาร 69
53 น.ส. กมลชนก พิไชยอ้น 65
54 น.ส. กมลชนก ศักดาณรงค์ 74
55 น.ส. กมลดา สังข์เนียม 70
56 น.ส. กมลทิพย์ ชมโลก 62
57 น.ส. กมลทิพย์ อินทร์พรหม 64
58 น.ส. กมลพร วัฒนทรัพย์โสภณ 65
59 น.ส. กมลพรรณ โฉมฉาย 70
60 น.ส. กมลรัตน์ ค าทิพย์ 62
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ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

61 น.ส. กมลรัตน์ โชติพิวัฒนากร 60
62 น.ส. กมลรัตน์ พาวง 60
63 น.ส. กมลรัตน์ มณีวรรณ 68
64 น.ส. กมลวรรณ กลัดเจ็ด 60
65 น.ส. กมลวรรณ ก้อนทอง 63
66 น.ส. กมลวรรณ ค าสงฆ์ 71
67 น.ส. กมลวรรณ ไชยชาญ 64
68 น.ส. กมลวรรณ แตงขาว 63
69 น.ส. กมลวรรณ บุญจันทร์ 77
70 น.ส. กมลวรรณ แป้นด้วง 75
71 น.ส. กมลวรรณ ลาดนอก 66
72 น.ส. กมลวรรณ สังข์แก้ว 68
73 น.ส. กมลวรรณ สิงหะสุริยะ 73
74 น.ส. กมัยธร วัฒนพิทักษ์สกุล 78
75 นาย กร กูรมะโรหิต 63
76 นาย กรกช นิธิปัญญาบดี 62
77 น.ส. กรกช ศรีทองกลาง 64
78 น.ส. กรกช สาระพา 70
79 น.ส. กรกนก คงเมือง 65
80 น.ส. กรกนก ช านิธุระการ 74
81 น.ส. กรกนก ณรงค์ใย 65
82 น.ส. กรกนก เป็นพนัสสัก 66
83 น.ส. กรกนก อนันตวงศ์ 62
84 น.ส. กรแก้ว จันทนิยม 60
85 น.ส. กรชนก พุฒภักดี 63
86 น.ส. กรชวัลย์ จุ้มฝน 80
87 นาย กรณ์กรมี แคนทอง 65
88 น.ส. กรณิศ พิพิธพรพงศ์ 70
89 นาง กรนันท์ รักษาราช 61
90 นาย กรพรหม จรูญพงศ์ 62
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ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

91 นาย กรภัทร นึกอนันต์ 65
92 น.ส. กรรณิกา ผกามาศ 67
93 น.ส. กรรณิกา เพียแก้ว 60
94 น.ส. กรรณิกา สมชาติ 72
95 น.ส. กรรณิการ์ ยาตา 60
96 น.ส. กรรณิการ์ วงศ์เลิศ 64
97 น.ส. กรรณิการ์ สุมาลย์กันต์ 62
98 น.ส. กรรวี สวัสดีผล 68
99 น.ส. กรวรรณ ประทุมมา 64
100 น.ส. กรวรรณ สมาน 67
101 นาย กรวินท์ โตมี 67
102 น.ส. กรองกาญจน์ สุขเจริญ 79
103 น.ส. กริษฐา ยอดเพชร 74
104 น.ส. กรียาภัทร์ สุทธา 61
105 นาย กฤชกนก มณีสงฆ์ 66
106 นาย กฤชพล มุสิกะ 68
107 น.ส. กฤชมล ธิติปรีชากร 61
108 นาย กฤตนัย เมตตา 63
109 นาย กฤตนัย สุรินธิวงศ์ 64
110 น.ส. กฤตพร ทีฆาวงศ์ 63
111 น.ส. กฤตพร พงษ์สวัสด์ิ 73
112 นาย กฤตภาส เหล็กไหล 65
113 นาย กฤตเมธ ยอดประเสริฐ 63
114 น.ส. กฤตยา ปากเมย 77
115 น.ส. กฤตลิน จักรหวัด 69
116 นาย กฤติณณ์ แสงจันทร์ 64
117 นาย กฤติน อินทร์ทอง 73
118 น.ส. กฤติยา จุลิวรรฬี 74
119 น.ส. กฤติยา มณีรัตน์ 60
120 นาย กฤศณัฏฐ์ ศรีศรยุทธ์ 63
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ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

121 นาย กฤษฎา บุริพา 66
122 นาย กฤษฎา มอมุงคุณ 64
123 นาย กฤษฎา ม่ันสกุล 63
124 นาย กฤษฎา สืบภา 71
125 นาย กฤษฎา อาโน 68
126 นาย กฤษฏภาส อนุจันทร์ 74
127 นาย กฤษฏ์ิปกรณ์ เหรียญเจริญ 64
128 นาย กฤษณ์ อารยะปรีชา 70
129 นาย กฤษณ์กมล คุณควน 66
130 นาย กฤษณโชติ แคจิตร์ 68
131 น.ส. กฤษณา จันทร์แก้ว 60
132 น.ส. กฤษณา หอมดอก 71
133 น.ส. กฤษณี ปานทอง 61
134 นาย กฤษดา กิจโสภี 68
135 นาย กฤษดา เมืองสง่า 69
136 นาง กฤษสุดา ทิพย์อุบล สุมะนะเซคะลา 66
137 น.ส. กล้วยไม้ ค าประเสริฐ 67
138 นาย กลวัชร ปากหวาน 67
139 นาย กลศ วารีดี 60
140 น.ส. กล่ินสุคนธ์ สุขเกษม 66
141 น.ส. กวัน วรรณค า 67
142 น.ส. กวินทร์ชิษฐา ข าทับน้ า 67
143 น.ส. กวินธิดา ครุยทอง 65
144 น.ส. กวินภัต โคตรพิศาล 62
145 น.ส. กวิสรา คารมปราชญ์  80
146 น.ส. กวิสรา ศรพิชัย 66
147 นาย กษมา เตรียมพิทักษ์ 65
148 นาย กษิด์ิเดช เปรมธนรุ่งเรือง 82
149 นาย กษิดิศ จันที 64
150 นาย กษิดิศ หุตะเสวี 72
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ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

151 นาย กษิดิศ อนุมณี 64
152 นาย กษิดิศ อรุณชัย 63
153 น.ส. กษิตินาถ ก่ัวพานิช 67
154 นาย กอบกิจ สุวรรณ 61
155 น.ส. กอบกุล รัตนรัตน์ 61
156 น.ส. กอบทอง ฉายศิริพันธ์ 63
157 นาย กังสดาล เอกาพันธ์ 73
158 นาย กัญจน์ บัวอินทร์ 69
159 นาย กัญจน์ทักษดา ทักษอุดม 72
160 น.ส. กัญจนากรณ์ เมืองสง 77
161 น.ส. กัญชิสา พินิจการ 67
162 น.ส. กัญญ์กรณัฏฐ์ เวสสุวรรณ 64
163 น.ส. กัญญ์ชิสา บัวทองวรวิทย์ 67
164 น.ส. กัญญ์ณณัฏฐ์ อักษรศรี 68
165 น.ส. กัญญ์ปภัส มณีเจริญกันต์ 66
166 น.ส. กัญญมน เดชะศิริ 63
167 น.ส. กัญญ์วรา วิจิตรหงษ์ 71
168 น.ส. กัญญา ตันสา 61
169 น.ส. กัญญา โพธิจินดา 68
170 น.ส. กัญญาณัฐ ผ่องอ าไพ 68
171 น.ส. กัญญาณัฐ ภูวัช 68
172 น.ส. กัญญาณัฐ มินออน 68
173 น.ส. กัญญาณัฐ เวียงชนก 76
174 น.ส. กัญญาดา แซ่ช่ัง 67
175 น.ส. กัญญานุช ใจกลม 62
176 น.ส. กัญญาพร ขาวปลอด 64
177 น.ส. กัญญาพัชร วงศ์แหลมมัจฉา 69
178 น.ส. กัญญารัตน์ ปะทะรัมย์ 66
179 น.ส. กัญญาลักษณ์ แตงทอง 65
180 น.ส. กัญญาวรรณ เรืองโชติ 65



หน้า 7/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

181 น.ส. กัญญาวีร์ ภูริปัญญาวรกุล 69
182 น.ส. กัญฐณา ขวัญหวาน 82
183 น.ส. กัญฐพัชร อิสสระเสวี 70
184 น.ส. กัญณภัทร จงจิตชอบ 71
185 น.ส. กัณฐมณี สีหามูล 68
186 น.ส. กัณฐาภรณ์ เพชรรัตน์ 70
187 น.ส. กัณฐิกา ชูนาค 65
188 น.ส. กัณฐิกา ธรรมนิตยางกูร 67
189 น.ส. กัณฐิกา นามลเสน 66
190 น.ส. กัณฑรีย์ สารวงค์ 65
191 น.ส. กัณธนา จิมจวน 69
192 น.ส. กัณยารัตน์ สิงห์คูณ 69
193 น.ส. กันญา จันทร์เช้ือ 61
194 น.ส. กันต์กนิษฐ์ รักงาม 74
195 น.ส. กันต์กนิษฐ์ โสมโสก 72
196 น.ส. กันต์กมล เทพอ านวย 61
197 น.ส. กันต์ธีรา เดชศรี 70
198 นาย กันต์พิพัฒน์ นิรินทร์ 65
199 นาย กันตภณ จังพานิช 71
200 น.ส. กันต์ฤทัย กันภัย 66
201 น.ส. กันต์ฤทัย ทองส่งแสง 71
202 น.ส. กันต์ฤทัย ทิตอร่าม 67
203 นาย กันทรากร ค าหอมกุล 66
204 น.ส. กันทิมา คงทะ 61
205 น.ส. กันธิชา พลเย่ียม 72
206 น.ส. กันนิชชา อ่ิมสรรพางค์ 78
207 นาย กันย์ ขุนจิตร์ 60
208 นาย กันย์ ดีพ่ึงตน 79
209 น.ส. กันย์ลภัส กลางมณี 72
210 น.ส. กันยา รูปธรรม 63



หน้า 8/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

211 น.ส. กันยารัตน์ มะลิหอม 61
212 น.ส. กัปนัท อรรคศรี 63
213 นาย กัมพล จันทโร 64
214 น.ส. กัลยกร แสงทอง 70
215 น.ส. กัลยกรณ์ สนทยาสว่างแสง 61
216 น.ส. กัลยรัตน์ พันธนิยะ 66
217 น.ส. กัลยรัตน์ ยาจิตต์ 73
218 น.ส. กัลย์สุดา วงษ์เจริญ 66
219 น.ส. กัลยา สมัครคูณ 78
220 น.ส. กัลยา สุวรรณกาโล 64
221 น.ส. กัลยารัตน์ ตันยุชน 60
222 น.ส. กัสตินา ละสุสะมา 67
223 น.ส. กาจฐา ทองเสนอ 62
224 น.ส. กาญจนภิษก์ ทะทอง 66
225 น.ส. กาญจนรัตน์ วรพงศ์ 66
226 น.ส. กาญจนรัตน์ หนองหารพิทักษ์ 75
227 น.ส. กาญจนสุดา ทองอ่อน 65
228 น.ส. กาญจนา ตาแก้ว 70
229 น.ส. กาญจนา ทรงคุณ 71
230 น.ส. กาญจนา นะวาโย 77
231 น.ส. กาญจนา เปรมใจชน 60
232 น.ส. กาญจนา มาตบรรดิฐ 65
233 น.ส. กาญจนา ศรียะนัย 69
234 น.ส. กาญจนา สมนึก 61
235 น.ส. กาญจนา อาภรศรี 62
236 น.ส. กาญจนาพร ขันธะหัตถ์ 62
237 น.ส. กาญจนี สมสุข 62
238 น.ส. กานดา เวียงแก้ว 68
239 นาย กานต์ จัตุภัทรกุล 68
240 น.ส. กานต์ธีรา เนียมจันทร์ 63



หน้า 9/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

241 น.ส. กานต์ธีรา บุญยืด 61
242 น.ส. กานต์ธีรา รู้ปิติวิริยะ 71
243 น.ส. กานต์พิชชา นกด า 75
244 น.ส. กานต์พิชชา นาราสิริวัฒน์ 68
245 น.ส. กานต์พิชชา ม่ิงแก้ว 64
246 น.ส. กานต์สินี โกฎทอง 67
247 น.ส. กานต์สินี ซุ้นห้ัว 61
248 น.ส. กานต์สินี ทองสมบัติ 72
249 น.ส. กานต์สินี แสงทอง 65
250 น.ส. กานต์สิริกมล หยูทองค า 66
251 น.ส. ก้านตอง สร้อยทอง 73
252 น.ส. กานติมา โคตะวงษ์ 63
253 น.ส. กานติมาภรณ์ มหาโกษี 60
254 นาย กามิล โอกฤษ 74
255 นาย การันต์ โหรชัยยะ 62
256 นาย การันตี อารีพงศ์ 60
257 นาย ก าพล ฉายประสาท 71
258 น.ส. ก่ิงกาญจน์ ประโมทนังค์ 67
259 น.ส. ก่ิงกาญจน์ วันดี 61
260 น.ส. ก่ิงกาญจน์ สินทรัพย์ 82
261 น.ส. ก่ิงเกสร รุ่งแจ่มแจ้ง 61
262 น.ส. ก่ิงดาว ชูแสง 72
263 นาย กิจโฆษิต ทองจรัส 66
264 นาย กิจจา จงน าชัยสกุล 76
265 นาย กิตติ คอนระไทย 63
266 นาย กิตติชัย อุยมา 69
267 นาย กิตติโชค กันสุขเจิญ 71
268 นาย กิตติทัช ช้ินรัมย์ 61
269 นาย กิตติทัต ย่ังยืน 60
270 นาย กิตติธรา ธนศรีผล 70



หน้า 10/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

271 นาย กิตติธัช สุวัณณะวยัคฆ์ 60
272 นาย กิตตินนท์ พรหมสุทธ์ิ 72
273 น.ส. กิตตินันท์ ดวงพุฒ 60
274 นาย กิตติพศ ประทีป ณ ถลาง 60
275 นาย กิตติภัทร จันทร์นะไชย 64
276 นาย กิตติภูมิ นวลสมศรี 74
277 นาย กิตติภูมิน กิตติดวงรัตน์ 60
278 น.ส. กิตติยา ทับหิรัญ 60
279 นาย กิตติศักด์ิ ชัยมาตร 63
280 นาย กิตติศักด์ิ ชาลีทา 61
281 นาย กิตติศักด์ิ ไชยดิษยะพงษ์ 80
282 นาย กิตติศักด์ิ แซ่อ๊วง 68
283 นาย กิตติศักด์ิ บุญกระพือ 64
284 นาย กิตติศักด์ิ ศักด์ิกมลวารี 72
285 นาย กิตติศักด์ิ อัศวโภควัฒน์ 72
286 นาย กิติพงษ์ บาร์นาร์ด 77
287 น.ส. กิติยา ผลเจริญ 60
288 น.ส. กิติยา พรภิรมย์ 60
289 นาย กิติวุฒิ ไผ่พุทธ 66
290 น.ส. กีรติกาญจน์ ปานคะเชนทร์ 72
291 น.ส. กีรติกานต์ ขัติวงศ์ 70
292 นาย กีรติเทพ ทิยาว 75
293 น.ส. กุลณัฐ ด าพลับ 71
294 น.ส. กุลณัฐ รศพล 61
295 น.ส. กุลณิภา แซ่ตัน 65
296 น.ส. กุลธิดา นิมานบูรณวิจิตร 79
297 น.ส. กุลธิดา รุ่งเรืองศรี 66
298 น.ส. กุลธีรา สาขา 63
299 น.ส. กุลนรี ต๊ะกัณทา 62
300 น.ส. กุลนันท์ จันทนะ 73
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ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

301 น.ส. กุลนาถ ยศนันท์ 60
302 น.ส. กุลนารถ แก้วนก 77
303 น.ส. กุลนารี ถนอมกาย 68
304 น.ส. กุลนิดา จินดา 62
305 น.ส. กุลปริยา ศรีเชียงหา 70
306 น.ส. กุลภญา คุสเบอร์เกอร์ 66
307 น.ส. กุลรวี รอดลอยทุกข์ 68
308 น.ส. กุลรัตน์ ดกโบราณ 60
309 น.ส. กุสุมา พัชรประสิทธ์ิ 66
310 น.ส. กุสุมา มาวิเลิศ 60
311 น.ส. เก็จศจี ดอนค าพา 75
312 น.ส. เกตน์สิรี ฤทธิเรืองเดช 69
313 น.ส. เกตน์สิรี สุรขันธ์ 64
314 น.ส. เกตุวดี ก่ิงเกตุ 62
315 น.ส. เกตุวดี สมัยมงคล 68
316 นาย เกริกเกียรติ แก้วสุข 69
317 นาย เกรียงไกร แก้วประทุม 75
318 น.ส. เกวลิน ตุ้ยเต็มวงค์ 80
319 น.ส. เกวลิน บัวทิพยเนตร 67
320 น.ส. เกวลิน โยธาวงศ์ 61
321 น.ส. เกวลิน สุดใจ 63
322 น.ส. เกวลี เจริญจิตร 70
323 น.ส. เกวลี ธิโนชัย 73
324 น.ส. เกวลี ปัญญาพรหม 61
325 น.ส. เกวลี สุภา 69
326 น.ส. เกศกนก ยะพรม 60
327 น.ส. เกศกนก เหมรา 62
328 น.ส. เกศกนก เฮ้ากอก 61
329 น.ส. เกศเกศร ศุภนาม 67
330 น.ส. เกศสิรินทร์ ภาคอรรถ 67



หน้า 12/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

331 น.ส. เกศสุดา สุขศรีคง 61
332 น.ส. เกศสุดา เหมือนกู้ 65
333 น.ส. เกศินี ธรรมปริพัตรา 74
334 น.ส. เกศินี เพ็ชรเจริญ 63
335 น.ส. เกษมศรี น้ าใจดี 63
336 น.ส. เกษราภรณ์ ฟูวัน 62
337 น.ส. เกสรา ชัยโย 69
338 นาย เกียรติภูมิ ด าเกล้ียง 60
339 นาย เกียรติศักด์ิ พูลเพ่ิม 66
340 นาย เกียรติศักด์ิ เพียซ้าย 61
341 นาย เกียรติศักด์ิ สีส าลี 65
342 นาย เกียรติศักด์ิ อ านวนคณะ 64
343 นาย เก้ือกูล ใจสม 73
344 น.ส. แก้วกาญ จัตุกูล 72
345 น.ส. แก้วตา รู้รักตน 67
346 น.ส. แก้วนภา เทพชุมพล 60
347 น.ส. แก้วสวรรค์ ผิวงาม 80
348 นาย ไกรวิชญ์ จิตเจริญ 77
349 น.ส. ขจีพรรณ แก้วโสตร์ 62
350 น.ส. ขณิฺษฐา กองศรีเศษ 66
351 น.ส. ขนิษฐา ทับพิลา 64
352 น.ส. ขนิษฐา นาเมืองรักษ์ 61
353 น.ส. ขนิษฐา พุกมาก 63
354 น.ส. ขนิษฐา เพ็งเทพ 71
355 น.ส. ขวัญแก้ว แช่มโสภา 67
356 น.ส. ขวัญจิรา โพธาราม 69
357 น.ส. ขวัญจิรา สาดี 60
358 น.ส. ขวัญจิรา อ่ าสกุล 75
359 น.ส. ขวัญชญาย์ มากมี 68
360 น.ส. ขวัญชนก แก้วแสง 65



หน้า 13/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

361 น.ส. ขวัญชนก บุญรอด 68
362 น.ส. ขวัญชนก แสงสว่าง 67
363 น.ส. ขวัญดาว อ่อนโก้ก 60
364 น.ส. ขวัญนภา แก้วโสตร์ 70
365 น.ส. ขวัญพิมล อุ่นเมือง 66
366 น.ส. ขวัญมนัส เหล่าหวายนอก 62
367 น.ส. ขวัญฤดี ก้อนแพง 65
368 น.ส. ขวัญสรวง ภักดี 61
369 น.ส. ขวัญหทัย นะวะกะ 64
370 น.ส. ขัมน์ชวิศา ญาติวงค์ 61
371 นาย เขม อังธนเศรษฐ์ 63
372 น.ส. เขมจิรา พุทธรัตน์ 63
373 น.ส. เขมณัฏฐ์ สันติวิวัฒน์ 63
374 นาย เขมทัต ประชุมรัตน์ 62
375 นาย เขมทัศน์ มีสมวิทย์ 66
376 นาย เขมวัฒน์ บังคมเนตร 67
377 น.ส. เขมาพร หงษ์วิไล 73
378 น.ส. เขมิกา จันทรัตน์ 66
379 น.ส. เขมิกา สัสสะวิระ 66
380 น.ส. คงกช มณีนิล 62
381 นาย คณกร โลวะกิจ 72
382 น.ส. คณาณาฐ สังขรัตน์ 70
383 น.ส. คณิตตา บุปผาชาติ 69
384 นาย คณิน วรรณค า 61
385 นาย คณิน สุทธิกุลบุตร 77
386 นาย คณิศ อักษรเสือ 64
387 น.ส. คณิศร พลครุธ 68
388 นาย คทายุทธ สุขใย 67
389 น.ส. คันธารัตน์ ค าคง 60
390 นาย คามิน นาวามงคล 66



หน้า 14/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

391 นาย ค าภีร์ วงค์หนองหว้า 71
392 น.ส. คีฏ์ชาภัค แก้วประสพ 66
393 นาย คีตกร ภูครองหิน 72
394 นาย คีตา ข ามาลัย 70
395 น.ส. คีรณา วีระสมบูรณ์ 70
396 นาย คุณากร จุปะมะนัย 73
397 นาย คุณานนต์ สาแดง 76
398 นาย คุณาพจน์ สลับใหม่ 63
399 น.ส. คุณิตา สิงห์บุตร 78
400 น.ส. คู่ฟ้า เรืองเดช 61
401 น.ส. เครือวัลย์ นวลศรี 80
402 น.ส. แคทรียา อุปตุ้ย 67
403 น.ส. แคทลียา อินทรทัต 72
404 น.ส. ฆนวารี เกิดสุข 80
405 นาย ฆนาคม ธนปิยังกูร 72
406 น.ส. งามวดี โกสีย์รัตนาภิบาล 68
407 นาย จงฤทธ์ิ ผาเจริญ 71
408 น.ส. จณิตา บริบูรณ์ 63
409 น.ส. จตุพร พรมชัย 69
410 นาย จตุรงค์ ตุ้มมี 69
411 นาย จตุรงค์ นิเรศรัมย์ 60
412 นาย จตุรพร จารุประกร 78
413 นาย จตุรพร แสงประดับ 65
414 น.ส. จยพร พุมสุวรรณโน 62
415 นาย จรยุทธ พงค์ตาลูน 65
416 น.ส. จรรยพร ณ พัทลุง 62
417 น.ส. จรรยารักษ์ เรืองอินทร์ 67
418 น.ส. จริญญา เปรมกระโทก 61
419 น.ส. จริญญา  ไชยา นุกูล 77
420 น.ส. จรินทรา โต๊ะสัน 62



หน้า 15/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

421 น.ส. จริยา แช่มช้อย 62
422 น.ส. จริยา แดงมา 71
423 น.ส. จรีรัตน์ นิจจา 68
424 น.ส. จอมสุดา เครือบุญมา 68
425 นาย จักรพล มีชัย 67
426 นาย จักรพันธ์ ขันทอง 71
427 นาย จักรพันธ์ ลาดสูงเนิน 61
428 นาย จักรพันธ์ุ หันจรัส 74
429 นาย จักรภัทร ทะหล้า 64
430 นาย จักรภัทร แสงท้ิง 66
431 น.ส. จักรมณี สมบุญบัติ 68
432 นาย จักรี ด่างทา 66
433 น.ส. จัญจรี ปานคลัง 73
434 น.ส. จันจิรา สุราตะโก 75
435 น.ส. จันทนา กลับคง 66
436 น.ส. จันทมาศ จาบจง 66
437 น.ส. จันทร์จิรา เตชัย 71
438 น.ส. จันทร์จิรา ทองค า 61
439 น.ส. จันทร์จิรา สุตะวงค์ 63
440 น.ส. จันทร์ทิมา สุวรรณ 71
441 น.ส. จันทร์พร อุ่นเรืองเกียรติ 60
442 น.ส. จันทิรา จันทร์กระจ่าง 69
443 น.ส. จันทิรา ศรีเหรา 70
444 น.ส. จัสมินทร์ แวมิง 64
445 นาย จาตุรงค์ ซ่ือตรง 68
446 นาย จามรณ์ นินวิบูลย์ 63
447 น.ส. จารวี จันลุทิน 73
448 น.ส. จารีรัตน์ ฉิมรักษ์ 60
449 น.ส. จารุกัญญ์ มหายศ 61
450 น.ส. จารุจิต เจริญไชย 66



หน้า 16/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

451 น.ส. จารุพักตร์ โสสม 61
452 น.ส. จารุภา พาใจธรรม 87
453 น.ส. จารุวรรณ คล่องการ 70
454 น.ส. จารุวรรณ ทองเมือง 66
455 น.ส. จารุวรรณ มักสัน 70
456 น.ส. จารุวรรณ ศิลาชัย 61
457 น.ส. จารุวรรณ สุวรรณ 60
458 น.ส. จิฎากาญจน์ วงศ์รัชตะเสวี 77
459 น.ส. จิณห์จุฑา ตระกูลทองสว่าง 80
460 น.ส. จิณห์นิภา เกษไชย 61
461 น.ส. จิณห์วรา หน่อแก้ว 69
462 น.ส. จิดาภา ทองค า 66
463 น.ส. จิดาภา นาคจันทร์ 67
464 น.ส. จิดาภา พงศ์ธนาชลิตกุล 66
465 น.ส. จิดาภา ลีละวัฒนากูล 60
466 น.ส. จิดาภา สุธานนท์ 62
467 น.ส. จิดาภา อภัยโรจน์ 65
468 น.ส. จิตเจตนา พรหมเจียม 69
469 น.ส. จิตตกาญจน์ สุ่มมาตย์ 70
470 นาย จิตตนันท์ เงินเรืองโรจน์  69
471 น.ส. จิตตาภา กาลวิบิูลย์ 62
472 น.ส. จิตตินัฏฐ์ สีตลพฤกษ์ 70
473 น.ส. จิตติมา ชโลธรทักษิณ 81
474 น.ส. จิตติมา วงษ์เพ็ง 61
475 น.ส. จิตติมา สว่างแจ้ง 71
476 น.ส. จิตรกัญญา นามจิต 60
477 น.ส. จิตรโสภา ลาลิน 60
478 น.ส. จิตราภรณ์ วงศ์ชนะ 76
479 น.ส. จิตสุภา ดีศรี 68
480 น.ส. จิตสุภา อดุลย์ฐานานุศักด์ิ 61



หน้า 17/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

481 น.ส. จิตอนงค์ จิรจินดา 66
482 น.ส. จิติมา หม่ืนแคล้ว 69
483 น.ส. จินดารัตน์ ไกรสร 66
484 น.ส. จินต์กัญญา ศรีสวัสด์ิ 66
485 น.ส. จินต์จุฑา จันทร์เพ็ญ 63
486 น.ส. จิรชยา อ่อนจรูญ 63
487 นาย จิรนนท์ หงษ์ทอง 70
488 น.ส. จิรนันท์ นวลค าสิงห์ 62
489 น.ส. จิรนันท์ ปัจฉิม 69
490 น.ส. จิรนันท์ พาที 61
491 น.ส. จิรนันท์ รักวิเศษ 63
492 น.ส. จิรนันท์ สงวนพรรค 67
493 น.ส. จิรประภา คุ้มห้างสูง 60
494 นาย จิรพงค์ แก้วปล่ัง 68
495 น.ส. จิรภัทร์ ไกรนรา 69
496 น.ส. จิรวรรณ เถาว์เป็น 62
497 นาย จิรเวช ล่ าดี 61
498 นาย จิระพงศ์ พุทธคี 69
499 น.ส. จิระภรณ์ ศรีสุวรรณ 68
500 น.ส. จิรัชญา ทองแดง 68
501 น.ส. จิรัชญา ปลอดทุกข์ 63
502 น.ส. จิรัชยา กบินทร์พิทักษ์ 68
503 น.ส. จิรัชยา บุญเต่ียว 60
504 นาย จิรัฎฐ์ สิทธ์ิธนโญธิน 64
505 น.ส. จิรัฐติกาล กันทะเขียว 60
506 น.ส. จิรันธนิน เนืองนิตย์ 64
507 น.ส. จิราพร เกตุกัน 63
508 น.ส. จิราพัชร จุดศรี 62
509 น.ส. จิราภรณ์ คงรอด 62
510 น.ส. จิราภรณ์ โคกเขา 62



หน้า 18/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

511 น.ส. จิราภรณ์ ถุระพัฒน์ 71
512 น.ส. จิราภรณ์ ผ่านพิเคราะห์ 70
513 น.ส. จิราภรณ์ พรมใจ 60
514 น.ส. จิราภรณ์ สายก้อน 64
515 น.ส. จิราภรณ์ อนุรักษ์ 62
516 น.ส. จิราภา แสงศรีจันทร์รัตน์ 62
517 นาย จิรายุ เทพทุ่งหลวง 73
518 นาย จิรายุ วิเศษโอสถ 60
519 นาย จิรายุทธ โพธ์ิเกษม 61
520 นาย จิรายุส บุญรอด 63
521 น.ส. จิราวรรณ จันทร์ด า 62
522 น.ส. จิราวรรณ จาตูม 74
523 น.ส. จิราวรรณ บัวศรียอด 62
524 น.ส. จิราวรรณ พรมทองดี 68
525 น.ส. จิริพร สลางสิงห์ 67
526 น.ส. จิริสุดา คูสุวรรณ 66
527 น.ส. จีรนันท์ กลมกล่อม 77
528 น.ส. จีสุดา จันทศรี 62
529 น.ส. จุฑาทิพย์ กาวีวน 63
530 น.ส. จุฑาทิพย์ จันทราสา 81
531 น.ส. จุฑาทิพย์ ทองสิงห์ 61
532 น.ส. จุฑาทิพย์ ประดับมุขศิริ 65
533 น.ส. จุฑาทิพย์ ปลอดภิญโญ 60
534 น.ส. จุฑาทิพย์ ปานปุย 66
535 น.ส. จุฑาทิพย์ สุวรรณธรรมา 60
536 น.ส. จุฑามณี ขันเงิน 60
537 น.ส. จุฑามณี ปอยี 60
538 น.ส. จุฑามาศ ครุธโปร่ง 61
539 น.ส. จุฑามาศ จุ้ยรรยา 63
540 น.ส. จุฑามาศ ชุมแสง 61



หน้า 19/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

541 น.ส. จุฑามาศ ชูศรี 62
542 น.ส. จุฑามาศ ซ่ือเกียรติขจร 64
543 น.ส. จุฑามาศ เด่นพายัพ 62
544 น.ส. จุฑามาศ พงษ์ช านาญ 70
545 น.ส. จุฑามาศ พิมพิลึก 60
546 น.ส. จุฑามาศ วันประจิต 63
547 น.ส. จุฑามาศ ห้วยหงษ์ทอง 67
548 น.ส. จุฑามาส ภิรมย์เอ่ียม 60
549 น.ส. จุฑารัตน์ โรจนะสมิต 69
550 น.ส. จุฑารัตน์ วงค์ทอง 60
551 น.ส. จุฑารัตน์ ศรีปินใจ 63
552 น.ส. จุฑารัตน์ สว่างแสง 64
553 น.ส. จุฑารัตน์ อินทพันธ์ 72
554 น.ส. จุธาทิพย์ มีจิตต์ 60
555 นาย จุนยา โชคสงวน 80
556 น.ส. จุรีพร ขยายวงค์ 60
557 น.ส. จุไรพร โสระสิงห์ 62
558 น.ส. จุลาภรณ์ สุรินทร์ 62
559 น.ส. จุฬารัตน์ เน่ืองชมภู 65
560 น.ส. จุฬารัตน์ ศรีจันทร์ 77
561 น.ส. จุฬารัตน์ ส่วยโสภา 75
562 น.ส. จุฬาลักษณ์ ทิพย์รักษ์ 70
563 น.ส. จุฬาลักษณ์ ศรีวิลัย 69
564 น.ส. จุฬาลักษณ์ สามใจ 61
565 น.ส. จิุรีรัตน์ นาคมุสิก 65
566 น.ส. จูเลีย นาสตรี 76
567 น.ส. เจกิตาน์ ไพศาล 61
568 นาย เจตณิพิฐ อัครเดชปิยพนธ์ 60
569 นาย เจตบดินทร์ คณะนาม 77
570 น.ส. เจตยา ปานก าเนิด 66



หน้า 20/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

571 น.ส. เจติยา มีสิทธ์ิ 64
572 น.ส. เจนจิรา ขาวชู 66
573 น.ส. เจนจิรา คงแก้ว 65
574 น.ส. เจนจิรา จ้อนล่ี 73
575 น.ส. เจนจิรา ทิมโพธ์ิ 73
576 นาง เจนจิรา ผิวงาม 84
577 น.ส. เจนจิรา พวงจันทร์ 80
578 น.ส. เจนจิรา พันช 64
579 น.ส. เจนจิรามาศ สัณธนะ 62
580 น.ส. เจนตา สินธุวารินทร์ 68
581 น.ส. เจมจิรา เลยหยุด 62
582 นาย เจริญชัย มากมูลมา 66
583 นาย เจษฎาภรณ์ อ าไพ 71
584 น.ส. เจียระไน สุวรรณมุติ 60
585 น.ส. แจ่มจันทร์ แก้ววรรณ 65
586 น.ส. ฉัฐณัฐ ณฐเกษม 68
587 น.ส. ฉัตรกมล เอ้ือสกุลเกียรติ 62
588 น.ส. ฉัตรคนาวัล วิโย 78
589 น.ส. ฉัตรชฎาพร ผันอากาศ 62
590 น.ส. ฉัตรชนก หงษาวดี 60
591 นาย ฉัตรชัย พลเดช 69
592 น.ส. ฉัตรญาดา จินดารัตน์ 67
593 น.ส. ฉัตรฐะกาญจน์ วัฒนะศิริชัยกุล 79
594 น.ส. ฉัตรฑริกา พงษ์ทอง 66
595 น.ส. ฉัตรทริกา ทองโชติ 62
596 น.ส. ฉัตรปภัศศ์ มูลปัญญา 67
597 นาย ฉัตรมงคล วังมูล 70
598 น.ส. ฉัตรลดา สุยะวา 82
599 น.ส. ฉันทนา จันทร์เทียม 62
600 นาย ฉันทพัฒน์ ฉันทวัธน์ 78



หน้า 21/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

601 น.ส. เฉลิมขวัญ ศรีสงกา 64
602 นาย เฉลิมพงษ์ เพ่ิมพรปิยะ 69
603 นาย เฉลิมราช อุวอง 75
604 น.ส. ชญช์ทิเนษต์ เดชมา 74
605 น.ส. ชญมณฑ์ รอดเมือง 64
606 น.ส. ชญากาณฑ์ เดชสูงเนิน 60
607 น.ส. ชญาณี เข็มวงษ์ 74
608 น.ส. ชญาดา ไชยดี 64
609 น.ส. ชญานิศ หมันหลี 62
610 น.ส. ชญานิษฐ์ ทวีพวงเพชร 60
611 น.ส. ชญาภา พับขุนทด 74
612 น.ส. ชญาภา ย้ิมละมัย 68
613 น.ส. ชฎาพร จันทร์หอม 75
614 น.ส. ชฎาพร เจียระนัยปรีดา 64
615 น.ส. ชฎาพร ภู่พงศ์ประพันธ์ 64
616 น.ส. ชฎาวรรณ เทพพิพิธ 60
617 น.ส. ชณัษฎา พิมวัน 61
618 น.ส. ชณิตา ชาญอนุสรสิทธ์ิ 73
619 นาย ชนก โฉทศรี 66
620 น.ส. ชนกชนม์ ศรีวิชัย 66
621 น.ส. ชนกนันฐ์ มัคพันวงษ์ 60
622 น.ส. ชนกนันท์ ชุมสง 60
623 น.ส. ชนกนันท์ ศรีบุตรตา 73
624 น.ส. ชนกวนัน หงษ์ทอง 65
625 นาย ชนกันต์ ลักษณ์สุวิมล 80
626 น.ส. ชนกานต์ ค าภูษา 62
627 น.ส. ชนน์ชนก บุษบรรณ 64
628 น.ส. ชนนิกานต์ นพภาพันธ์ 70
629 น.ส. ชนม์ชนก นวลหงษ์ 75
630 น.ส. ชนม์ชนก สุทธิวงษ์ 66



หน้า 22/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

631 น.ส. ชนม์นิภา หล้าดวงดี 60
632 น.ส. ชนม์พรรธน์ ชัยจันทร์ 60
633 น.ส. ชนรดา สัจจเขต 61
634 น.ส. ชนฬพรรณ จิตปาโล 60
635 นาย ชนะชล พงษ์พันธ์ุ 63
636 นาย ชนะชัย แก่นสาร 66
637 น.ส. ชนัญชิดา ปะนาโส 66
638 น.ส. ชนัญชิดา ปีมณี 73
639 น.ส. ชนัญชิดา สุนทะโก 70
640 น.ส. ชนัญชิดา สุวรรณนพ 66
641 น.ส. ชนัญชิดา อ่ าข า 61
642 น.ส. ชนัญญ์ชิดา สามกรม 64
643 น.ส. ชนัญวรรณ เกิดมงคล 61
644 นาย ชนัทธ์ ศรีค าวงศ์ 61
645 น.ส. ชนันนัทธ์ นิลโกสีย์ 71
646 น.ส. ชนากานต์ จ่ันอยู่ 72
647 น.ส. ชนากานต์ มหานิล 69
648 น.ส. ชนากานต์ ม่ันปาน 82
649 น.ส. ชนากานต์ สุภาพญาติ 60
650 น.ส. ชนากานต์ เส็งช่ืน 73
651 น.ส. ชนาทิพย์ ไชยาเผือก 61
652 นาย ชนาธิป จิตตกุลเสนา 68
653 นาย ชนาธิป ชูไชย 65
654 นาย ชนาธิป มะณีนาถ 60
655 นาย ชนาธิป วิราธรณ์ 66
656 น.ส. ชนาพร เเซ่เตีย 64
657 น.ส. ชนาพร ปานบุญทอง 65
658 น.ส. ชนาภรณ์ แสงวิจิตร 60
659 น.ส. ชนาภา ปลอดนุ้ย 62
660 น.ส. ชนาภา สิริชีวเกษร 75



หน้า 23/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

661 น.ส. ชนิกาญจน์ ด าส าราญ 63
662 น.ส. ชนิกานต์ วิเชียรมณี 61
663 น.ส. ชนิกานต์ หม่ันถนอม 66
664 น.ส. ชนิดา หินลิลา 61
665 น.ส. ชนิดาภา โสตถิโยธิน 70
666 นาย ชนินทร์ณัฐ ปันมูล 63
667 น.ส. ชนิสรา นิติวิทยากุล 71
668 น.ส. ชนิสรา ประทีปแก้ว 62
669 น.ส. ชนิสรา สุขเถ่ือน 65
670 น.ส. ชนิสรา อภิวันท์ 63
671 นาย ชโนดม สุปิงคลัด 64
672 น.ส. ชมบงกช จันทร์เจ๊ก 60
673 น.ส. ชมพูนุช กลับสงวน 79
674 นาง ชมพูนุช วงษ์รุ่งเรือง 60
675 น.ส. ชมพูนุฑ กรสุพรรณ์ 73
676 น.ส. ชมพูนุท แจ่มรัตน์ 60
677 นาย ชยพัทธ์ วงศ์ชูวรรณ 70
678 น.ส. ชยานันท์ โชติมิตร 67
679 น.ส. ชยาภรณ์ สนทอง 60
680 นาย ชยุต ช่ืนน่ิม 65
681 นาย ชโยดม เตชะนันท์ 65
682 น.ส. ชรัญญา ใจตรง 77
683 นาย ชรัทชา พุทสอน 74
684 น.ส. ชลกร เดชขุน 62
685 น.ส. ชลณดา จันทรวิทุร 60
686 น.ส. ชลดา วิภาศิริ 61
687 น.ส. ชลธิชา แทวกระโทก 67
688 น.ส. ชลธิชา บุตตาสี 74
689 น.ส. ชลธิชา เลิศพงษ์ตระกูล 71
690 น.ส. ชลธิชา สุขประเสริฐ 73



หน้า 24/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

691 น.ส. ชลธิชา สุขสุวรรณ 76
692 น.ส. ชลธิชา เหม็นเตล็บ 61
693 น.ส. ชลธิชา อ่อนศรี 65
694 นาย ชลธีศักด์ิ วงศ์เพ่ิมธนา 67
695 น.ส. ชลนิภา รังไสย 65
696 น.ส. ชลนี ประกอบกิจ 79
697 น.ส. ชลลดา เกาะทอง 63
698 น.ส. ชลลดา วงลดาธร 72
699 น.ส. ชลลดาภรณ์ น้อยทอง 61
700 น.ส. ชลันธร แถวพันธ์ุ 60
701 น.ส. ชลิดา มณีคุ้ม 65
702 น.ส. ชลิดา หมันใจดี 69
703 น.ส. ชลิสา จรจัล 62
704 น.ส. ชโลทร ใจซ่ือ 68
705 น.ส. ชโลธร ทองทับทิม 63
706 น.ส. ชวนพิศ วงษ์จันทร์ 61
707 นาง ชวัลนุช ดูเลอะดิน 60
708 น.ส. ชวัลนุช นพรัตน์ 60
709 นาย ชวัลวิทย์ เรืองบุบผา 71
710 นาย ชวิศ คาน 63
711 น.ส. ชวิศา บุญศิริ 62
712 น.ส. ช่อเเก้ว ตรีรัตนชัย 72
713 น.ส. ช่อทิพย์ พลศรี 69
714 น.ส. ชัชชฎา โกมลแผ้ว 82
715 นาย ชัชชน ทองคโชค 73
716 น.ส. ชัชฎาวรรณ คล้ายทอง 67
717 น.ส. ชัญญนิษฐ์ สุวรรณกุลภัทร์ 68
718 น.ส. ชัญญรัชต์ สินสุทธ์ิโสภณ 65
719 น.ส. ชัญญานุช มะโนขันธ์ 62
720 น.ส. ชัญญานุช ม่ันใจ 71



หน้า 25/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

721 น.ส. ชัญญานุช อ่อนเท่ียง 62
722 น.ส. ชัญญาวีร์ บุญมา 62
723 นาย ชัยณรงค์ ห่วงช้าง 64
724 นาย ชัยยุทธ หนูนิล 79
725 นาย ชัยฤทธ์ิ ขาวผ่อง 79
726 นาย ชัยวัฒน์ ชูทอง 69
727 น.ส. ชัยสุริเยนทร์ จุลกทัพพะ 79
728 นาย ชาคริต ณ น่าน 71
729 นาย ชาญณรงค์ ทองศรี 65
730 นาย ชาตรี บุญหลักค า 63
731 นาย ชาติกูล วัฒนศัพท์ 76
732 นาย ชาติชาย ทองทา 69
733 นาย ชานน ธ ารงชลพิสิฐ 68
734 นาย ชานุพงษ์ นุ่มพิจิตร 63
735 น.ส. ชารีญา เทพบล 63
736 น.ส. ชาฤณี ศรมีชัย 67
737 น.ส. ชาลินทร์ ดงพะจิตร 73
738 น.ส. ชาลินี อานนท์ 65
739 น.ส. ชาลิสา จันทร์อินทร์ 65
740 น.ส. ชาลิสา หลิวประเสริฐ 68
741 นาย ชิณชัย ช่ืนสุคนธ์ 71
742 น.ส. ชิตปภา คงด า 64
743 น.ส. ชิตาวัลย์ สมิงไพร 64
744 น.ส. ชิยา โรจนโชติโภคิน 60
745 นาย ชิษณุพงศ์ โกตัน 63
746 นาย ชิษณุพงศ์ เน่ืองทศเทศ 61
747 น.ส. ชิฬากวี ปานสอน 62
748 นาย ชีรวัตร สุทธารินทร์ 68
749 น.ส. ชุติกาญจน์ แป้นประจุน 61
750 น.ส. ชุติกาญจน์ ภูตาโก 68



หน้า 26/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

751 น.ส. ชุติญา มหิทธิวาณิชชา 65
752 น.ส. ชุตินันท์ โพรงขุนทด 61
753 น.ส. ชุตินาถ แสงสว่าง 62
754 นาย ชุติพงศ์ ทะนันไชย 61
755 นาย ชุติพนธ์ จ าปาเเดง 63
756 นาย ชุติพนธ์ สงเดช 84
757 น.ส. ชุติภา แสนสุด 66
758 นาง ชุติมณฑน์ แน่นอุดร 68
759 น.ส. ชุติมา เนตรสน 71
760 น.ส. ชุติมา ป่าไม้ทอง 73
761 น.ส. ชุติมา มัจฉา 64
762 น.ส. ชุลิตา คงท่าฉาง 67
763 นาย เชษฎากร ช่วยกลาง 62
764 น.ส. เชษฐ์ธิดา บุญเชิด 60
765 นาย โชกุน ศิริกาญจนรักษ์ 63
766 นาย โชคชัย ไหมกัน 63
767 นาย โชฎก วนิชยาโกศล 66
768 น.ส. โชติกา ชาติสมบูรณ์ชัย 76
769 น.ส. โชติกา ผาศุข 61
770 นาย โชติพัฒน์ ธีรอังคณานนท์ 61
771 นาย ไชยพร ป่ินเมือง 69
772 นาย ไชยรินทร์ แก้วเศวต 68
773 น.ส. ซอฟีเย๊าะ เก็มเส็น 61
774 นาย ซอฮิบูดีน บินอาลี 82
775 นาย ซาดิกีน อับดุลเดช 67
776 น.ส. ซารอยา บิลราหีม 69
777 น.ส. ซาร่า มะดีเยาะ 60
778 น.ส. ซุลฟา สุหลง 60
779 น.ส. ซุลฟีนัส ตนภักดี 63
780 น.ส. ซูซี ดาโอ๊ะ 60



หน้า 27/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

781 น.ส. ซูฟียะห์ สามะ 63
782 น.ส. โซเฟีย อ่ิมจิตร 60
783 นาย ไซฟุรรอฮมาน หะยีหามะ 81
784 น.ส. ฌิชชนก แจ้งสว่าง 64
785 น.ส. ญโณบล ติยะสัตย์กุลโกวิท 64
786 น.ส. ญดา ค าก่ิง 65
787 นาย ญาณกร ภิชัย 63
788 น.ส. ญาณภัทร แซ่ตัง 66
789 น.ส. ญาณิศา ทองประสิทธ์ิ 64
790 น.ส. ญาณิศา ทิพกองลาด 76
791 น.ส. ญาณิศา สัญวงค์ 60
792 น.ส. ญาณีนาถ มณี 64
793 น.ส. ญาโณทัย ชุมศรีเมฆ 64
794 น.ส. ญาดา นวลขวัญ 71
795 น.ส. ญาดาภา สุดธาราภิรมณ์ 64
796 น.ส. ญาดาว์ เพชรานนท์ 70
797 น.ส. ญาตาวี ชัยเจริญศิลป์ 64
798 น.ส. ญานัจฉรา ประโยชน์โยธิน 65
799 น.ส. ญานิศมณฑน์ บัวสุข 63
800 น.ส. ญาสุมินทร์ มากอ าไพ 75
801 น.ส. ญาสุมินทร์ ศรีเตชะ 63
802 น.ส. ฎยกรณ์ ปริวัตรธยากรณ์ 67
803 น.ส. ฎีกา เจริญวัฒนา 71
804 นาย ฐณัฏฐ์ จารุพงษ์สกุล 60
805 น.ส. ฐติพร ใจกุศลมาก 70
806 นาย ฐปนัท ฐิติรัฐกร 64
807 น.ส. ฐาน์นันชญาณ์ พุ่มเกตุแก้ว 72
808 นาย ฐานันดร มณีรอด 63
809 น.ส. ฐานิดา คุ้มชูศรี 65
810 น.ส. ฐานิตา นุชเนตร์ 72



หน้า 28/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

811 นาย ฐาปกรณ์ ทองอ่อน 77
812 นาย ฐาปนพงศ์ จิตต์บุญธรรม 60
813 นาย ฐาปนัท ศิริจานุสรณ์ 68
814 น.ส. ฐาปนิตตา หาญณรงค์ 83
815 น.ส. ฐาปนีย์ เกตุกินทะ 65
816 น.ส. ฐิตา วงษ์หาญ 60
817 น.ส. ฐิตาพร เกตุแก้ว 86
818 น.ส. ฐิตาพร ชาตรี 65
819 น.ส. ฐิตาพร พงษ์นุช 62
820 น.ส. ฐิตาพิมญช์ุ ชัยภูววัฒนากุล 63
821 น.ส. ฐิตารีย์ ช านาญดี 65
822 น.ส. ฐิตารีย์ ลีลาวรกุล 73
823 น.ส. ฐิติชญา คะสุดใจ 60
824 น.ส. ฐิติชญา แสงประดับ 66
825 นาย ฐิติพงศ์ ม่ันเหมาะ 60
826 น.ส. ฐิติพร แก้วแสนสาย 60
827 น.ส. ฐิติพร นนใส 70
828 น.ส. ฐิติพร นามโสม 66
829 น.ส. ฐิติพร ประทีปากรชัย 63
830 น.ส. ฐิติพร พงษ์ศิริ 71
831 น.ส. ฐิติพรรณ ชุ่มแจ่ม 71
832 น.ส. ฐิติมา นาบ ารุง 69
833 น.ส. ฐิติรัตน์ ชูราช 65
834 น.ส. ฐิรัญญา คงนอก 64
835 น.ส. ฑิฆัมพร หนิมุสา 70
836 น.ส. ฑิตฐิตา แสงมณี 69
837 น.ส. เฑียรมณี เธียรสูตร 74
838 นาย ณชา วานิชรักษ์ 75
839 นาย ณฐกร เจริญเช้ือ 60
840 น.ส. ณฐกันต์ แผนคู้ 74



หน้า 29/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

841 น.ส. ณฐพร มุสิกเจริญ 72
842 น.ส. ณฐมน ตุมกา 74
843 น.ส. ณฐอร จอมค าสิงห์ 72
844 น.ส. ณฐาพัชร์ วุฒิธนาบัวริภัทร์ 65
845 น.ส. ณฐิชา จุลวรรณโณ 65
846 น.ส. ณฐิธาวรรณ จันทร์หนุน 65
847 น.ส. ณดา สอนศักดา 63
848 นาย ณพวัฒน์ รัตนวงศ์ 61
849 น.ส. ณภลดา กลับจันทร์ 74
850 นาย ณภัทร ไกรเพชร 64
851 น.ส. ณภัทร ค าเจริญ 65
852 นาย ณภัทร ทิมแสง 75
853 นาย ณภัทร ผลถาวร 63
854 น.ส. ณภัทร มีเสียง 66
855 นาย ณภัทร ศกุนะสิงห์ 66
856 น.ส. ณภัทรวีร์ หลาวเล่ียมทอง 64
857 น.ส. ณภัสสร เฮ็งเส็ง 71
858 น.ส. ณภิณธร น าพา 69
859 นาย ณรงค์กรณ์ ศิริสมบัติ 71
860 นาย ณรงค์ศักด์ิ โพธิเจ้า 70
861 น.ส. ณรัติญา โภชนาหาร 76
862 น.ส. ณริสา โชติกเสถียร 70
863 น.ส. ณฤตกมล เพชรสุวรรณ 74
864 น.ส. ณหทัย ปรีชาเดช 76
865 น.ส. ณัจฉรีย์ สุทธิสัย 67
866 น.ส. ณัชชา เดชสุข 73
867 น.ส. ณัชชา บุญญฤทธ์ิ 85
868 น.ส. ณัชชา บุสวงศ์ 76
869 น.ส. ณัชชา ยืนยง 69
870 น.ส. ณัชชา สุวรรณเสรี 62



หน้า 30/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

871 น.ส. ณัชฌา จันทร์รักษ์ 69
872 นาย ณัชพล พรรณสวัสด์ิ 61
873 น.ส. ณัชาวดี ปาสีล้อม 63
874 น.ส. ณัฎฐชา หมันหมาด 63
875 น.ส. ณัฎฐณิชา แก่นนาค า 62
876 น.ส. ณัฎฐณิชา สุขชวดมี 76
877 น.ส. ณัฎฐณิชา หม่อมพัดเล่ียน 67
878 นาย ณัฏฐ์ อุทัยผล 84
879 น.ส. ณัฏฐชยา ชิินทอง 65
880 น.ส. ณัฏฐณิชา ปันวารี 70
881 นาย ณัฏฐ์ดนัย นามวงษ์ 75
882 น.ส. ณัฏฐ์ธยาน์ ธนันธรวนิชกุล 62
883 น.ส. ณัฏฐธิดา วิจิตรจินดา 61
884 น.ส. ณัฏฐนันท์ เจริญโภคทรัพย์ 70
885 น.ส. ณัฏฐนิช หนูสาย 69
886 น.ส. ณัฏฐพร ลือโฮ้ง 61
887 น.ส. ณัฏฐ์ภัสสร จันทร์บุญ 67
888 น.ส. ณัฏฐ์วรัตถ์ ไผ่เรือน 69
889 น.ส. ณัฏฐ์วรัตถ์ อินหลงเหลา 63
890 น.ส. ณัฏฐ์วลิดา เมฆาบุญญะสัพ 60
891 น.ส. ณัฏฐา สุขใส 80
892 น.ส. ณัฐ สุดา สีลา 68
893 น.ส. ณัฐกมล เยาว์ด า 72
894 น.ส. ณัฐกมล รังสรรค์ลิขิต 60
895 นาง ณัฐกฤตา เอ่ียมประภัสสร 73
896 น.ส. ณัฐกาญจน์ ต้นศรี 63
897 น.ส. ณัฐกานต์ ทองเรือง 65
898 น.ส. ณัฐกานต์ สายปรีชา 61
899 นาย ณัฐกิจ จันทร์หอม 62
900 น.ส. ณัฐกุล ทวีพงศ์รัตน์ 61



หน้า 31/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

901 น.ส. ณัฐกุล อุปสาร 73
902 น.ส. ณัฐจิรา จรกา 70
903 น.ส. ณัฐชญา นิลกลัด 60
904 นาย ณัฐชนน ประมวลมา 79
905 นาย ณัฐชนนท์ ป้ันกริด 67
906 น.ส. ณัฐชนา แก้วไฝ 61
907 น.ส. ณัฐชยา จันธ ารงค์ 67
908 น.ส. ณัฐชยา ชูเสน 64
909 น.ส. ณัฐชยา รัตนสิทธิโรจน์ 73
910 น.ส. ณัฐชยา สงวนปานนท์ 75
911 น.ส. ณัฐชยา แสนศรีจัน 65
912 น.ส. ณัฐชยา เอกวิริยกิจ 71
913 น.ส. ณัฐชยาน์ นิโคลัส 69
914 น.ส. ณัฐชา พิพิธจันทร์ 75
915 น.ส. ณัฐชา ย่ังยืน 68
916 น.ส. ณัฐชา สุขแสงรัตน์ 73
917 นาง ณัฐญา บุญประเวศ โปลาตอล 73
918 น.ส. ณัฐฐา กังแฮ 64
919 น.ส. ณัฐฐาพร สุวรรณรัตน์ 67
920 น.ส. ณัฐฐาพร อัครส 70
921 นาย ณัฐณรงค์ จริยะพงศ์ 65
922 น.ส. ณัฐณิชา กีรติชีวิน 66
923 น.ส. ณัฐณิชา จันดี 64
924 น.ส. ณัฐณิชา ช านาญผา 73
925 น.ส. ณัฐณิชา ดุลยไมตรี 68
926 น.ส. ณัฐณิชา รอดกล่ิน 61
927 น.ส. ณัฐณิชา สุขนิรันดร์ 74
928 น.ส. ณัฐณิชา สุทธิกาญจน์ 69
929 น.ส. ณัฐณิชา แสนวงษ์ 71
930 นาย ณัฐดนัย เช้ือค าลือ 64



หน้า 32/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

931 นาย ณัฐดนัย ศรีบุญเรือง 63
932 น.ส. ณัฐติญา นุ่มวงษ์ 76
933 น.ส. ณัฐธนิชา เนียมพันธ์ุ 65
934 นาย ณัฐธวัช อังคณาวิบูลย์ 69
935 น.ส. ณัฐธิดา ขุนสมุทร 74
936 น.ส. ณัฐธิดา ป้องสา 62
937 น.ส. ณัฐธิดา รองเดช 60
938 นาย ณัฐนนท์ กลัดเจริญ 75
939 น.ส. ณัฐนรี ฐิติวิริยะกุล 60
940 น.ส. ณัฐนรี พงษ์ร่ืน 66
941 น.ส. ณัฐนิชา เจ๊ะดอเราะ 72
942 น.ส. ณัฐปภัสร์ มาค า เจริญธรรมสว่าง 70
943 นาย ณัฐพงศ์ เข็มค า 68
944 นาย ณัฐพงศ์ ยามาเจริญ 60
945 นาย ณัฐพงษ์ จิณะกับ 60
946 นาย ณัฐพงษ์ ทิพย์วงค์ 64
947 นาย ณัฐพนธ์ ทองอยู่ 65
948 น.ส. ณัฐพร แก้วพูลศรี 61
949 น.ส. ณัฐพร คันธโชติ 63
950 น.ส. ณัฐพร ชีวสุทธิ 74
951 น.ส. ณัฐพร เพ่ิมโสภา 65
952 นาย ณัฐพล ภูมีค า 69
953 นาย ณัฐพล มูซา 65
954 นาย ณัฐพล หลักค า 74
955 นาย ณัฐพล หิรัญสาย 61
956 นาย ณัฐภพ ไพช านาญ 69
957 นาย ณัฐภัทร พรหมเพ็ญ 67
958 น.ส. ณัฐมณี โรจน์สุจิตร 63
959 น.ส. ณัฐมน ประสานพันธ์ 66
960 น.ส. ณัฐมน ร่ืนพิทักษ์ 64



หน้า 33/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

961 น.ส. ณัฐมล สุวรรณเจริญ 66
962 น.ส. ณัฐยา ก าบัง 69
963 น.ส. ณัฐริกา บัวเพชร 77
964 น.ส. ณัฐริกา เพียรรักษ์ 63
965 น.ส. ณัฐริกา มาดกาด 72
966 น.ส. ณัฐริกา สายนุ้ย 62
967 น.ส. ณัฐริกา สุวรรณรัตน์ 64
968 น.ส. ณัฐริกา หิรัญสุข 73
969 น.ส. ณัฐริณี กิตติเมธีกุล 62
970 น.ส. ณัฐรินีย์ พ่วงพลอย 71
971 น.ส. ณัฐรีญา ชารีรักษ์ 60
972 น.ส. ณัฐรุจา เดโชสัณฑ์ 78
973 น.ส. ณัฐรุจา ทิพย์อักษร 60
974 นาย ณัฐฤทธ์ิ ขาวบริสุทธ์ิ 73
975 น.ส. ณัฐลียา เนียมศรี 62
976 น.ส. ณัฐวดี กาวี 65
977 น.ส. ณัฐวดี ขุนเจ๋ง 67
978 น.ส. ณัฐวดี มณีท่าโพธ์ิ 63
979 น.ส. ณัฐวดี วิรุฬห์พันธ์ปาล 66
980 น.ส. ณัฐวรา มุ่งพันธ์กลาง 73
981 น.ส. ณัฐวรา เสวยราช 68
982 น.ส. ณัฐวราพร วงค์จันทร์ทอง 65
983 นาย ณัฐวัตร ห่อหุ้ม 70
984 น.ส. ณัฐวิภา ก าหนดศรี 76
985 นาย ณัฐวุฒิ คงสุข 66
986 นาย ณัฐวุฒิ ทิพรักษ์ 68
987 นาย ณัฐวุฒิ พลนิกร 66
988 นาย ณัฐวุฒิ พิทักษ์จินดา 64
989 นาย ณัฐวุฒิ ศิริสังข์ 63
990 นาย ณัฐศรัณย์ ธาตุมี 75



หน้า 34/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

991 นาย ณัฐศักย์ ศิลปเจริญ 66
992 นาย ณัฐศาสตร์ วิชัย 61
993 น.ส. ณัฐสิณี จ าปา 61
994 นาย ณัฐสิทธ์ิ จิตส ารวย 63
995 น.ส. ณัฐสุดา งามชัด 76
996 น.ส. ณัฐสุดา ใจสุข 63
997 น.ส. ณัฐสุดา บัวสอน 67
998 น.ส. ณัฐิฌาญ์ ผดุงเวทสวัสด์ิ 61
999 น.ส. ณัฐิดา กายราช 60
1000 นาย ณัฐิวุฒิ มาสทอง 72
1001 น.ส. ณัตติกาญจน์ กองทอง 65
1002 น.ส. ณัษฐภรณ์ เกตุสุวรรณ 66
1003 น.ส. ณิกษา กฤษฎาอัญชลี 68
1004 น.ส. ณิชกานต์ ลือชัย 72
1005 น.ส. ณิชชญานันท์ รุจิโรจน์พรกุล 66
1006 น.ส. ณิชชา อุ่นเรือน 66
1007 น.ส. ณิชนันชน์ พงศ์จตุรภัทร์ 65
1008 น.ส. ณิชนันทน์ สุวรรณที 61
1009 น.ส. ณิชภักด์ิ ภิรมย์ 69
1010 น.ส. ณิชา ตาเพชร 60
1011 น.ส. ณิชา ป่ันวารี 67
1012 น.ส. ณิชาภัทร ค าเตือนใจ 71
1013 น.ส. ณิชาภัทร ประดิษฐชัย 76
1014 น.ส. ณิชาภัทร สุขสิกาญจน์ 67
1015 น.ส. ณิชาภัทร อ่ าจุ้ย 66
1016 น.ส. ณิชาภา โง้วตระกูล 61
1017 น.ส. ณิชาภา ปัญญานันทโชค 61
1018 น.ส. ณิชาภา โสใหญ่ 74
1019 น.ส. ณิชารัศม์ ธีระรัตนศิลป์ 72
1020 น.ส. ณิฐชานันท์ เด่ียวฐิติวุฒิ 62



หน้า 35/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1021 น.ส. ณิฐา วันทยวาท 60
1022 น.ส. ดนิตา ศุภนิชณัฐนาถ 72
1023 น.ส. ดนุดา รอดประเสริฐ 62
1024 นาย ดนุสรณ์ เป่ียมปัญญา 69
1025 น.ส. ดมิสา ตรีรัตนพันธ์ุ 72
1026 น.ส. ดรุณี จุ้ยแจ่ม 62
1027 น.ส. ดรุณี พูลภูงา 63
1028 น.ส. ดลยา โนราช 62
1029 น.ส. ดลยา มาตรแม้น 60
1030 นาย ดลฤทัย กลับสุข 63
1031 นาย ดลวัฒน์ ชูเสียง 62
1032 น.ส. ดวงกมล เกษตรเกรียงไกร 69
1033 น.ส. ดวงกมล ชนะบุญ 61
1034 น.ส. ดวงกมล บุญเพ็ชร 66
1035 น.ส. ดวงกมล ประดิษฐ์ด้วง 65
1036 น.ส. ดวงกมล พลทา 60
1037 น.ส. ดวงกมล แรกข้ึน 61
1038 น.ส. ดวงกมล หวังสุข 67
1039 น.ส. ดวงใจ ภักดีรักษ์ 64
1040 น.ส. ดวงฤทัย แกล้วการไร่ 60
1041 น.ส. ดวงฤทัย ตรวจนอก 63
1042 น.ส. ดวงฤทัย วงละคร 64
1043 น.ส. ดวงหทัย แซ่หล่ี 60
1044 น.ส. ดวงหทัย วัฒนาพิทักษ์วงค์ 75
1045 น.ส. ดวงอมร ศุทธิเวทิน 61
1046 น.ส. ดารณี กาญจนเพ็ญ 73
1047 น.ส. ดารารัตน์ พันคลอง 73
1048 น.ส. ดารารัตน์ เรืองเลิศ 64
1049 น.ส. ดารารัตน์ อินต๊ะไชยวงค์ 71
1050 น.ส. ดาราวลี วิไลแสงจันทร์ 61



หน้า 36/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1051 น.ส. ดาราวลี หนูทิพย์ 67
1052 น.ส. ดาริกา ศรีพลแท่น 61
1053 น.ส. ดาริสา เส็นคง 65
1054 น.ส. ดาว พงษ์ไพวัน 74
1055 น.ส. ดาวเดือน สุภาชะนะ 60
1056 นาย ดาวุด เพชรเพ็ง 62
1057 น.ส. ดิศราพร ลาลุน 60
1058 นาย ดิษย์ดนัย พรหมสิงห์ 64
1059 นาย เดชาธร ทองไทย 80
1060 นาย เดชาธร ทิพย์จ้อย 63
1061 นาย เดชาวัต พิสิฐชัยวัฒน์ 67
1062 น.ส. ตติยา สมตัว 62
1063 นาย ต้นธรรม์ ศรีสุโพธ์ิ 61
1064 นาย ต้นศตวรรษ นามสุข 69
1065 นาย ตรังชนน เฉ่งไล่ 73
1066 น.ส. ตรีเกศ ม่วงม่ิงสุข 66
1067 น.ส. ตรีชฎา ทิพย์พิมพ์วงศ์ 61
1068 นาย ตรีทเศศ พิศค า 62
1069 นาย ตรีเพชร พิกุนทอง 75
1070 นาย ตรีภพ พุทธพฤกษ์ 73
1071 น.ส. ตรีสุคนธ์ วังแกล้ว 66
1072 น.ส. ตวงสุข วรรณูปถัมภ์ 65
1073 นาย ต่อศักด์ิ ผ่องโสภา 61
1074 นาย ต่อสู้ หมันหลี 63
1075 น.ส. ตะวันฉาย สาลาด 61
1076 น.ส. ตะวันนา แสงเมฆ 71
1077 นาย ติณณภพ พูนสิน 70
1078 นาย ติณพงศ์ มาจอมพล 79
1079 นาย ติรชา เคนวิเศษ 60
1080 นาย ตุลพงษ์ บุญคง 64



หน้า 37/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1081 นาย เตชปรัชญ์ วัฒนประพันธ์ 68
1082 น.ส. เต็มศิริ ทองแผ่น 73
1083 นาย ถนัดกิจ เนืองภา 68
1084 น.ส. ถิรนันท์ ผิวพิมพ์ดี 66
1085 น.ส. ถุงทอง เลือดทหาร 60
1086 นาย ทนงกร อาจแก้ว 68
1087 น.ส. ทยาวีร์ เกษมสุข 62
1088 นาย ทยุต บุญโชติ 82
1089 น.ส. ทรรวรีก์ อัครภัทระสิงห์ 63
1090 นาย ทวีทรัพย์ เทพกาญจนพร 63
1091 นาย ทวีเทพ นามกลาง 61
1092 นาย ทศพร แก้วเกิดเถ่ือน 62
1093 น.ส. ทศพร สมคิด 64
1094 น.ส. ทักษพร แก้วทุ่ง 60
1095 น.ส. ทักษพร ครุยทอง 64
1096 นาย ทักษิณ พูลทรัพย์ 60
1097 น.ส. ทักษิณา อ้ึงประเสริฐ 61
1098 น.ส. ทัดษะอร กองค า 69
1099 นาย ทัตเทพ เตโชพิทยากูล 66
1100 น.ส. ทัตพิชา แซ่เจา 60
1101 น.ส. ทับทิม ณ เชียงใหม่ 60
1102 น.ส. ทัศนีวรรณ จันทรโคตร์ 61
1103 น.ส. ทานตะวัน ค าโสม 61
1104 นาย ทิฆัมพร จงขจรวงศ์ 72
1105 น.ส. ทิติยา วรรณขาม 67
1106 นาย ทินภัทร เนิดน้อย 61
1107 น.ส. ทิพยฉัตร วงศ์เนาวรัตน์ 66
1108 น.ส. ทิพย์ตะวัน เอ่ียมวิจิตร 70
1109 น.ส. ทิพยนารถ สิงห์สถิตย์ 69
1110 น.ส. ทิพยมาศ จังหวัด 63



หน้า 38/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1111 น.ส. ทิพย์ศิรินทร์ ด่านตระกูล 71
1112 น.ส. ทิพย์สิริ ฤทธิกุล 71
1113 น.ส. ทิพย์สุดา แควสยอง 64
1114 น.ส. ทิพย์สุดา ศิริ 66
1115 น.ส. ทิพย์อุบล ศรีเมฆ 69
1116 น.ส. ทิพรัตน์ สอนนอง 69
1117 น.ส. ทิพวรรณ ยะกอง 69
1118 น.ส. ทิพวรรณ ศิริวัฒน์ 62
1119 น.ส. ทิพสุวรรณ จันทรเทศ 67
1120 น.ส. ทิพาพร แดงสมบูรณ์ 62
1121 น.ส. ทิพาภรณ์ พงศ์นาคินทร์ 65
1122 น.ส. ทิยานันท์ เจือกโว้น 62
1123 น.ส. ทิวาพร เกรียงไกรกุล 71
1124 น.ส. ทิวาพร สายอินต๊ะ 62
1125 น.ส. ทูลเกล้า ปักโคทานัง 75
1126 นาย เทียนชัย ย่ิงได้ชม 60
1127 นาย แท่งทอง แท่งทองหลาง 63
1128 น.ส. ธชาพิมพ์ คชนูด 60
1129 น.ส. ธญานี บุญอริยะ 60
1130 น.ส. ธณภรณ์ เนียมหอม 76
1131 นาย ธณัชย์ สุริวงค์ 65
1132 น.ส. ธณัณณัฏฐ์ ศรีนันทา 67
1133 นาย ธนกร แก้วลอย 63
1134 นาย ธนกร ข าศรี 67
1135 นาย ธนกร เน้ียวคงศักด์ิ 71
1136 นาย ธนกร อาจสีนาค 65
1137 นาย ธนกร อินต๊ะเข่ือน 69
1138 นาย ธนกรต์ สุดา ศรีโคตร 71
1139 นาย ธนกฤต ตัณฑวณิช 62
1140 นาย ธนกฤต ไพฑูรย์จรัสเรือง 74



หน้า 39/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1141 นาย ธนกฤต สมบัติวรรณทนา 69
1142 นาย ธนเกียรติ ซ่ือสัตย์บุญ 76
1143 นาย ธนโชติ เปรมดิษฐ์ 64
1144 นาย ธนเดช คูหาทองสัมฤทธ์ิ 60
1145 นาย ธนบดี วิวัฒน์เกียรติ 76
1146 นาย ธนบรรณ ชิณวงศ์ 67
1147 นาย ธนปกร วรรณพงษ์ 68
1148 นาย ธนพงษ์ ธิราศักด์ิ 73
1149 น.ส. ธนพร เก้ือประโคน 78
1150 น.ส. ธนพร มหาวัจน์ 64
1151 น.ส. ธนพร รัตนสมบัติ 61
1152 น.ส. ธนพร ศรีขนุน 69
1153 น.ส. ธนพร อุดมพันธ์ุ 65
1154 นาย ธนพล สุวรรณวงศ์ 67
1155 นาย ธนภณ ณ หนองคาย 70
1156 นาย ธนภณ วุฒิจ านงค์ 70
1157 น.ส. ธนภร สีมารักษ์ 60
1158 น.ส. ธนภรณ์ จุลิวรรฬี 77
1159 น.ส. ธนภรณ์ ล่วนเส้ง 62
1160 น.ส. ธนภรณ์ สัตย์จีน 67
1161 นาย ธนภูมิ กัลนิกา 65
1162 น.ส. ธนวดี ปกาโส 64
1163 น.ส. ธนวรรณ กล้วยเครือ 60
1164 น.ส. ธนวรรณ ฉิมนอก 74
1165 น.ส. ธนวรรณ ชลประชุม 66
1166 น.ส. ธนวรรณ บุญตา 62
1167 นาย ธนวัฒน์ จันน้อย 65
1168 นาย ธนวัฒน์ ดีโหมด 61
1169 นาย ธนวัฒน์ พากเพียร 61
1170 นาย ธนวัฒน์ รัตนถาวร 63



หน้า 40/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1171 นาย ธนวัฒน์ สิงห์สน่ัน 62
1172 นาย ธนวัฒน์  ิอภิโช 70
1173 นาย ธนวันต์ จักขุจันทร์ 81
1174 นาย ธนวิทย์ เรืองบุญ 64
1175 น.ส. ธนัชชา โทณะพงษ์ 60
1176 น.ส. ธนัชชา สุวรรณปักษ์ 63
1177 น.ส. ธนัชชา สุวรรณเวช 77
1178 นาย ธนัชพงศ์ ไชยจิระพงศ์ 61
1179 น.ส. ธนัชพร ธนพรภัทร 66
1180 น.ส. ธนัญญ์นิตย์ ลือชัย 67
1181 น.ส. ธนัญญา ดวงจันทร์ 63
1182 น.ส. ธนัญญา นาคะวะรังค์ 75
1183 น.ส. ธนัญญา สุริยา 62
1184 น.ส. ธนัฏฐา ธนูทอง 66
1185 น.ส. ธนัฏฐา รัตนะ 70
1186 นาย ธนันชัย ค าด้วง 61
1187 น.ส. ธนันท์รัฐ วงศ์โดยหวัง 63
1188 น.ส. ธนันยา ชมถนอม 67
1189 นาย ธนัย ธนะมูล 75
1190 นาย ธนัย แสนแิก้วกาศ 61
1191 นาย ธนากร พลท า 69
1192 นาย ธนากร พิมพ์โพธ์ิ 71
1193 นาย ธนากร สระทองเบ้ีย 60
1194 นาย ธนาคาร ดวงสุดา 60
1195 น.ส. ธนาพร ภักดี 64
1196 น.ส. ธนาภรณ์ กระแจะจันทร์ 64
1197 น.ส. ธนาภรณ์ ธาตุดี 65
1198 น.ส. ธนาภรณ์ พรหมมาส 61
1199 น.ส. ธนาภรณ์ เย่ียมพลัง 66
1200 น.ส. ธนาวดี ศรีประสงค์ 62



หน้า 41/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1201 นาย ธนิต นวลอุทัย 70
1202 น.ส. ธนินี สมทรง 69
1203 น.ส. ธนิภา ภักดีศรี 64
1204 น.ส. ธนิษฐา คงคืน 63
1205 น.ส. ธนิษฐา มูลจิตร์ 61
1206 น.ส. ธนิษฐา วัชระพิมลมิตร 60
1207 น.ส. ธนิษฐา อุ้ยกานนท์ 62
1208 นาย ธเนศ ไชยวุฒิ 79
1209 นาย ธเนศพล หนูขาว 71
1210 น.ส. ธมนพร ชะอุ่มศรี 65
1211 น.ส. ธมลวรรณ พรหมช่วย 75
1212 นาย ธรณินทร์ ชูประยูร 62
1213 นาย ธรรมชาติ หน่อทอง 63
1214 นาย ธรรมยศ พันติยา 68
1215 น.ส. ธรรมหทัย แสงรัมย์ 62
1216 นาย ธรรศธรณ์ ชูนวล 68
1217 น.ส. ธฤษวรรณ วงษ์จันดี 68
1218 นาย ธวัชชัย ถาวรทอง 75
1219 นาย ธวัชชัย ศรีสังข์ทอง 61
1220 นาย ธวัชชัย อินทร์สวัสด์ิ 63
1221 น.ส. ธวัลหทัย สมรูป 60
1222 น.ส. ธวัลหทัย อาวะโต 60
1223 น.ส. ธัชพร ฤกษ์ฉาย 61
1224 น.ส. ธัชรินทร์นรี พรมปรุ 73
1225 น.ส. ธัญจิรา ดีประเสริฐ 65
1226 น.ส. ธัญชนก ค าป้อง 69
1227 น.ส. ธัญชนก ประจงค้า 76
1228 น.ส. ธัญชนก โยชน์ชัยสาร 62
1229 น.ส. ธัญชนก รัตนพันธ์ 71
1230 น.ส. ธัญชนก วรรณค า 62



หน้า 42/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1231 น.ส. ธัญชนก วิทยาธนานุวัฒน์ 65
1232 น.ส. ธัญชนก สิริพร 68
1233 น.ส. ธัญชนก แสงคง 60
1234 น.ส. ธัญญ ลักษณ์  เข็มลา  60
1235 น.ส. ธัญญ์ฐิตา นราสินอนันตชัย 66
1236 น.ส. ธัญญ์นลิน ธนาธิปไพศาลกุล 73
1237 น.ส. ธัญญพร โยชิดะ 63
1238 น.ส. ธัญญมน เรืองศรี 64
1239 น.ส. ธัญญรัตน์ พรสุวรรณ 66
1240 น.ส. ธัญญรัตน์ เพ็ชรมาก 63
1241 น.ส. ธัญญรัตน์ มัฏฐารักษ์ 72
1242 น.ส. ธัญญรัตน์ อ่วมอนงค์ 60
1243 น.ส. ธัญญลักษณ์ พินิจสกูล 60
1244 น.ส. ธัญญลักษณ์ หนูปอง 74
1245 น.ส. ธัญญลักษณ์ ฮ้อเถ้ียน 63
1246 น.ส. ธัญญา จันทร์เพ็ง 74
1247 น.ส. ธัญญ่า ดาดา 69
1248 น.ส. ธัญญาภรณ์ เอมะสุวรรณ 70
1249 น.ส. ธัญญารักษ์ คงเนียม 72
1250 น.ส. ธัญญารัตน์ จันทิมา 72
1251 น.ส. ธัญญารัตน์ เทศสวัสด์ิ 61
1252 น.ส. ธัญญารัตน์ หงษ์สิบสอง 68
1253 น.ส. ธัญญาลักษณ์ สุวรรณรัตน์ 67
1254 น.ส. ธัญฎา วิริยพรพันธ์ุ 61
1255 น.ส. ธัญธร ทองประสม 65
1256 น.ส. ธัญนรัตน์ พิรัลทักษ์โภคิน 72
1257 น.ส. ธัญบูรณ์ สุวรรณเพชร 73
1258 น.ส. ธัญพร กันทวัง 62
1259 นาย ธัญพิสิษฐ์ จิวะราพงศ์ 68
1260 น.ส. ธัญรดา เผือกเกิด 82



หน้า 43/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1261 น.ส. ธัญรัตน์ โปธา 74
1262 น.ส. ธัญรัตน์ พูลทองดีวัฒนา 60
1263 น.ส. ธัญรัตน์ ศรีคง 65
1264 น.ส. ธัญลักษณ์ กุลค าธร 77
1265 น.ส. ธัญลักษณ์ ทองศรีแก้ว 68
1266 น.ส. ธัญวรัตน์ วรรณบวร 71
1267 น.ส. ธัญวรัตม์ โชติโสภณ 71
1268 น.ส. ธัญวรัตม์ เหมือนเสมอใจ 64
1269 น.ส. ธัญสิริ ปารินทร์ 68
1270 น.ส. ธัญสุตา ชุมแคล้ว 63
1271 น.ส. ธันย์ชนก ประกิจ 63
1272 น.ส. ธันย์ชนก หงษ์โต 60
1273 น.ส. ธันยพร กลางนุรักษ์ 69
1274 น.ส. ธันยพร นาคะพันธ์ 63
1275 น.ส. ธันยพร โปร่งจิต 78
1276 น.ส. ธันยพร อ่ิมสุข 68
1277 น.ส. ธันยพรชนก กุลนา 64
1278 น.ส. ธันยพัต ปวงค า 65
1279 น.ส. ธันยมนย์ มหาวงศ์นันท์ 68
1280 น.ส. ธันย์วรินทร์ เฉลิมรักชาติ 71
1281 น.ส. ธันยาภรณ์ อักษรภักดี 63
1282 น.ส. ธารทิพย์ วงศ์สมศักด์ิ 63
1283 น.ส. ธาราทิพย์ กาฬภักดี 64
1284 น.ส. ธารารัตน์ ตะเคียนศก 62
1285 น.ส. ธารารัตน์ พันธุโอสถ 63
1286 น.ส. ธิกฤตา เกสรินทร์ 70
1287 น.ส. ธิคณา ศรีบุญนาค 65
1288 นาย ธิชานนท์ ภูริทัพพ์ธนากุล 60
1289 น.ส. ธิฌา วรวัฒณ์ฌากุล 61
1290 น.ส. ธิดากาญจน์ กรดแก้ว 70



หน้า 44/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1291 น.ส. ธิดาภรณ์ เหรียญทอง 64
1292 น.ส. ธิดารัตน์ ชัยกันทะ 67
1293 น.ส. ธิดารัตน์ ทองขาว 73
1294 น.ส. ธิดารัตน์ ป่ินแก้ว 69
1295 น.ส. ธิดารัตน์ พิสิฐชัยกร 61
1296 น.ส. ธิดารัตน์ แมนวงศ์ 63
1297 น.ส. ธิดารัตน์ วงศ์ปัญญารัตน์ 62
1298 น.ส. ธิดารัตน์ หนูเหมือน 67
1299 น.ส. ธิตินันท์ ภิระบัน 64
1300 น.ส. ธิติยาพร หลักค า 62
1301 น.ส. ธิติวรดา ขีตตะสังคะ 82
1302 นาย ธิติวัฒน์ โม้งปราณีต 60
1303 นาย ธิติวุฒิ ช้างเผือก 64
1304 นาย ธิติสรรค์ แซ่ตัน 61
1305 นาย ธิษณะ มะณีออน 65
1306 นาย ธีรโชติ เหล็กทะเล 60
1307 น.ส. ธีรดา น้อยทุ 68
1308 น.ส. ธีรตา แก้วจรูญ 60
1309 นาย ธีรธัช คงสกุล 68
1310 น.ส. ธีรนันท์ แสงวิจิตร 61
1311 นาย ธีรนาฏ แซ่ต้ัง 72
1312 นาย ธีรพงศ์ พรหมมา 66
1313 นาย ธีรพล ไชยภูมิ 69
1314 นาย ธีรพล พรหมเพ็ชร 84
1315 นาย ธีรพัฒน์ พัดทอง 63
1316 นาย ธีรพันธ์ อังสโวทัย 63
1317 นาย ธีรภัทร์ ชูช่วย 65
1318 นาย ธีรภัทร ทองสินธ์ุ 64
1319 นาย ธีรยุทธ นันธิสิงห์ 61
1320 นาย ธีรวุฒิ จิรพันธ์ุเพชร 68



หน้า 45/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1321 นาย ธีรศักด์ิ จันทรวิวัฒน์ 69
1322 นาย ธีรศักด์ิ สุทธิเจริญ 71
1323 นาย ธีระพล ยนต์อินทร์ 61
1324 น.ส. ธีริศรา บุญประเสริฐ 60
1325 นาย นครธน ระโส 72
1326 น.ส. นครินทร์ นนธิจันทร์ 62
1327 นาย นคาวุธ พรมเด่ือ 66
1328 น.ส. นงนภัส ขันธวิจารณ์ 61
1329 น.ส. นงนุช คงสว่าง 70
1330 น.ส. นงพงา เส้งถ่ัน 63
1331 น.ส. นนท์ชญา คงด้วง 63
1332 นาย นนทชัย บัวงาม 64
1333 นาย นนทณัฐ ไวว่อง 80
1334 นาย นนท์ธวัช เนียรมงคล 67
1335 น.ส. นนทรีย์ สังข์สวน 65
1336 นาย นนทวัฒน์ ศรีจินดา 65
1337 น.ส. นนิศา อุ่นสอน 77
1338 น.ส. นพเกล้า ไชยวงค์ 63
1339 นาย นพเดช ประดับศรี 68
1340 นาย นพภูพัฒน์ เพชรธนาภัทร์ 60
1341 น.ส. นพรัตน์ จินดานุช 74
1342 น.ส. นพรัตน์ พรหมจรรย์ 68
1343 นาย นพรุจ รอดจิตต์ 73
1344 น.ส. นพวรรณ เจริญกุล 69
1345 น.ส. นภเกตน์ ภูติจันทร์ 64
1346 นาย นภธร ชัยเกษมวรากุล 66
1347 นาย นภนิกันต์ิ วงศ์ทรัพย์สกุล 63
1348 น.ส. นภมร ค้าผล 62
1349 น.ส. นภสร เกริกธนสุ 63
1350 น.ส. นภสร แก้วทองประค า 62



หน้า 46/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1351 น.ส. นภสร ทักษิณ 66
1352 น.ส. นภสร นาคพงษ์ 67
1353 น.ส. นภสร สิงห์นุ้ย 61
1354 น.ส. นภัชสรณ์ ผาวิภาคโยธิน 66
1355 น.ส. นภัทร สรวงชลธาร 71
1356 น.ส. นภัทรพร ใจเย็น 60
1357 น.ส. นภัทรพีรดา กรุดมินบุรี 67
1358 น.ส. นภัส วัฒนสงค์ 81
1359 น.ส. นภัสกมล กอดแก้ว 63
1360 นาย นภัสกร สมฤทธ์ิ 62
1361 น.ส. นภัสชล ทะแพงพันธ์ 79
1362 นาย นภัสทิน ปวงโพธิ 62
1363 น.ส. นภัสนันท์ เจตน์จันทร์ 61
1364 น.ส. นภัสวรรณ รักพงษ์ 66
1365 น.ส. นภัสวรรณ สุชนก 67
1366 น.ส. นภัสวรรณ แสงทอง 65
1367 น.ส. นภัสวรรณ เอ่ียมอ่องกิจ 62
1368 น.ส. นภัสสร เจริญขันธ์ 66
1369 น.ส. นภัสสร ชาวสวน 70
1370 น.ส. นภัสสร เรืองสงค์ 65
1371 น.ส. นภางค์ คมข า 79
1372 น.ส. นภาพร สุกกลม 62
1373 น.ส. นภารัตน์ บูรณวรชัย 60
1374 น.ส. นภิศา ฤกษ์ยรรยงค์ 78
1375 น.ส. นภิสา สนธ์ิชัย 61
1376 นาย นรพลธรณ์ มาแจ่ม 70
1377 นาย นรภัทร กมลาพร 77
1378 นาย นรันตชัย นวนนาง 63
1379 นาย นราธิป ย่ิงยงศักด์ิศรี 68
1380 นาย นราพงศ์ สุภา 65



หน้า 47/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1381 นาย นราวุฒิ ทิวากรศศิธร 68
1382 นาย นรินทร์ กล่ินบัวทอง 62
1383 นาย นริศ นาวารักษ์ 67
1384 น.ส. นริศรา สุกาภีย์ 62
1385 น.ส. นริศรา อาริยะ 63
1386 นาย นริสสร เพ็ชรเย็น 62
1387 น.ส. นรีกานต์ สุขเจริญ 62
1388 นาย นฤดล สิงห์โต 65
1389 น.ส. นฤมล กล่ินขจร 61
1390 น.ส. นฤมล จันทะพรม 63
1391 น.ส. นฤมล ดวงจันทร์ 61
1392 น.ส. นฤมล นาพา 61
1393 น.ส. นฤมล สีหะอ าไพ 67
1394 น.ส. นฤมล สุดถวิล 69
1395 น.ส. นฤมล อุ่นบุญ 62
1396 นาย นฤสรณ์ โพธิพฤกษ์ 60
1397 นาย นลธวัช แจ้งใจบุญ 69
1398 น.ส. นลพรรณ นิลสวิท 65
1399 นาง นลิน ใจกว้าง 64
1400 น.ส. นลิน พรหมลักษณ์ 68
1401 น.ส. นลินตา ป้อมแก้ว 62
1402 น.ส. นลินรัตน์ สิทธาวราศักด์ิ 65
1403 นาย นวดล ทาสีเพชร 70
1404 น.ส. นวพรรษ ตาลไธสง 69
1405 น.ส. นวรรษฏมน ชนะกิจ 74
1406 น.ส. นวลพิมล วัฒนาเนตร 61
1407 นาย นววรรษ มนตรีวิสัย 70
1408 น.ส. นวสิริ ก าไลแก้ว 62
1409 น.ส. นวัสวี จตุราบัณฑิต 63
1410 น.ส. นวิน ลายกลาง 68



หน้า 48/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1411 น.ส. นัชชนันท์ ชูช้าง 60
1412 น.ส. นัชราพร พงษ์ชะอุ่มดี 66
1413 นาย นัฐนัย ไพรวัลย์ 63
1414 นาย นัฐพล พรมมาก 63
1415 น.ส. นัฐยามล ชนมนัส 71
1416 น.ส. นัฐริกา จันทร์ค า 64
1417 น.ส. นัฐริกา จ้ินต่ัน 62
1418 น.ส. นัฐศิมา มหาทรัพย์ 72
1419 น.ส. นัณธิญา ภูค าศักด์ิ 60
1420 น.ส. นัดดา วิละตา 60
1421 น.ส. นัทจนันท์ ชูจิตร 80
1422 น.ส. นัทชา รักษาภาค 63
1423 น.ส. นัททิชา เกย์เยอร์ 81
1424 น.ส. นัทธมล เมืองแก้ว 60
1425 น.ส. นัทยา ฤทธ์ิเล่ือน 62
1426 น.ส. นัทรียา ฐานะกอง 68
1427 นาย นัธทวัฒน์ หาญวิเศษ 68
1428 น.ส. นันท์นภัส สุวรรณคีรี 70
1429 น.ส. นันท์มนัส นิธิภัทรอนันต์ 63
1430 น.ส. นันทรัตน์ มรดกเกษม 67
1431 น.ส. นันทวรรณ ทองมีสุข 72
1432 น.ส. นันทวัน มัยวงศ์ 69
1433 น.ส. นันทักษร ร่ืนเกษร 64
1434 น.ส. นันทิชา ส จุฑามณี 61
1435 น.ส. นันทินี วรรณพิรุณ 62
1436 น.ส. นันทิยา ไตรแก้ว 68
1437 นาย นันธ์วิวัฒน์ สิงหาพิภัทร 60
1438 น.ส. นัยน์ปพร ศีรเศวตศาสตร์ 69
1439 น.ส. นัษฐา ศุภศรี 67
1440 น.ส. นัสริน ฮาเล็ง 60



หน้า 49/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1441 น.ส. นัสวีร์ เจะอุบง 63
1442 น.ส. นาฏนภา ตาแดง 66
1443 น.ส. นาฏยา จิตารินทร์ 64
1444 น.ส. นาตยา บานแย้ม 72
1445 น.ส. นาตาลี กิลแบร์ 60
1446 น.ส. นาธารี กุลทนาวงษ์ 68
1447 นาย นายณรงค์ฤทธ์ิ โสรบุตร 62
1448 น.ส. นาราลักษณ์ ทองเกล้ียง 60
1449 น.ส. นารีซ่า ยามาเจริญ 66
1450 น.ส. นารีญา กฤชบุญ 69
1451 น.ส. นารีรัตน์ มาเอียด 61
1452 น.ส. นารีรัตน์ เสมาฉิม 63
1453 นาย นาวี เสียงเสนาะ 69
1454 น.ส. น้ าเพชร เรืองเผือก 63
1455 น.ส. นิจจารีย์ รักขุนส้อง 62
1456 นาย นิชรัตน์ ทองคโชค 68
1457 น.ส. นิชา เข่ือนค า 62
1458 น.ส. นิชานันท์ เลิศเลอพงศ์ 66
1459 น.ส. นิชานันท์ เอ่ียมศรี 61
1460 น.ส. นิชาภัทร ดีพลา 60
1461 น.ส. นิชาภา ใจมูลม่ัง 67
1462 น.ส. นิชาภา พิรุณอมรพันธ์ุ 68
1463 น.ส. นิญาดา อรุณศิริสมบูรณ์ 60
1464 น.ส. นิตยา ค าสนิท 63
1465 นาย นิติกร อุปกา 62
1466 นาย นิติพงศ์ บุญมากุล 65
1467 นาย นิติพงษ์ นามบุตร 60
1468 น.ส. นิติพร หอมหวล 68
1469 น.ส. นิติยา ตามาสี 70
1470 น.ส. นิติยา อายุสม 79



หน้า 50/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1471 นาย นิติวัฒน์ ค าเมืองใจ 63
1472 นาย นิติศักด์ิ ก่ิงบู 69
1473 นาย นิติศาสตร์ ค ามะนาด 65
1474 น.ส. นิธิวดี องค์เจริญกุล 66
1475 น.ส. นิธิวรรณ ศรีวิเชียร 61
1476 นาย นิธิศักด์ิ ฟ้อนร าดี 65
1477 น.ส. นิปัทม์ สุจินดา 69
1478 น.ส. นิภากร โตรุ่งนิพัทธ์ 73
1479 น.ส. นิมิตมาส สามัคคีเกียรติคุณ 61
1480 น.ส. นิรชรา สงวนพรรค 69
1481 น.ส. นิรชา บัวสด 63
1482 น.ส. นิรมล ทนคง 66
1483 น.ส. นิรมล ทัพจีน 68
1484 นาย นิรุท พรมอุทิศ 68
1485 น.ส. นิลเนตร คันทรุขา 65
1486 น.ส. นิวาริน หนูกลัดนุ้ย 66
1487 น.ส. นิศากร สมหนองบัว 60
1488 น.ส. นิศาชล ใจการ 68
1489 น.ส. นิศารัตน์ จตุรน าชัย 60
1490 น.ส. นิศารัตน์ ล่ีเส็ง 62
1491 น.ส. นิสา กายขุนทด 71
1492 น.ส. นีรนุช บุตตเขียว 63
1493 น.ส. นุจรินทร์ พิทักษา 61
1494 น.ส. นุชจิรา เสียงล้ า 65
1495 น.ส. นุชจิรา อุ่นร้ัว 68
1496 น.ส. นุชรินทร์ สุวรรณราช 68
1497 น.ส. นุชรีย์ บัวแย้ม 76
1498 น.ส. นุชศรินทร์ เรืองหนู 62
1499 น.ส. นุศรา บิลสัน 68
1500 น.ส. นุสราภรณ์ ปาโต 65



หน้า 51/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1501 น.ส. นูรฮายาร่า หะระหนี 63
1502 น.ส. นูรีนา ดือราแม 68
1503 น.ส. เนตรชนก วงค์เจริญ 64
1504 น.ส. เนตรนภา นิลเขียว 67
1505 น.ส. เนตรนภิศร์ ศรีเมือง 71
1506 น.ส. เนตรราตรี กาลวรรณ์ 70
1507 นาย เนติภพ สะคราญ 69
1508 น.ส. บงกช สุดมุข 77
1509 น.ส. บงกชพร อ่อนสด 72
1510 นาย บถวิชย์ สรณพานิชกุล 84
1511 นาย บรรพต ต๊ะค า 67
1512 น.ส. บริดตา ท้าวหน่อ 72
1513 นาย บริวัตร จันทสร 63
1514 นาย บวรพล ศรแก้ว 63
1515 นาย บวรภัค ปิติพงศกร 71
1516 น.ส. บวรลักษณ์ เข่ือนแก้ว 66
1517 นาย บัณฑิต บัญญัติ 65
1518 น.ส. บัณฑิตา แพรสมบูรณ์ 75
1519 น.ส. บัณฑิตา เล็กจริง 61
1520 น.ส. บัณฑิตา อินส าราญ 66
1521 นาย บิลาล บายัว 73
1522 นาย บุญญศักด์ิ สุกใส 62
1523 น.ส. บุญญิสา ศรีเครือแก้ว 65
1524 น.ส. บุญยธิดา ธรรมศิริ 66
1525 นาย บุญรักษา หลวงจันทร์ 69
1526 นาย บุญฤทธ์ิ ผุโคตร 66
1527 น.ส. บุณฑริกา หนูน้อย 62
1528 น.ส. บุณณ์ณัชชา ยานะ 61
1529 นาย บุณวัตร องอาจ 78
1530 น.ส. บุตรษญาณี เทียมสุข 65



หน้า 52/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1531 นาย บุลวัฒน์ หมุดแก้ว 65
1532 น.ส. บุศรินทร์ เเสงไทร 61
1533 น.ส. บุศรินทร์ ชูวงศ์วิทยา 61
1534 น.ส. บุษกร บุษบงส์ 79
1535 น.ส. บุษบา บุญมาก 68
1536 น.ส. บุษยมาศ ค าพุกกะ 67
1537 น.ส. บุษรา เพ็ชรกุล 65
1538 น.ส. บุหลัน อิสหมาน 60
1539 น.ส. บูชิตา ประกายสกูล 64
1540 นาย เบญ อริยะกิตติเมธี 64
1541 น.ส. เบญจพร บุญประเสริฐ 75
1542 น.ส. เบญจพร ยานะ 66
1543 น.ส. เบญจพร ย้ิมมงคล 62
1544 น.ส. เบญจพร วงศ์ศักด์ิไทย 60
1545 น.ส. เบญจภา ช านิธุระการ 71
1546 น.ส. เบญจมาภรณ์ ก่ิงบู 67
1547 น.ส. เบญจมาภรณ์ วิจักษณานนท์ 62
1548 น.ส. เบญจมาศ ปุณประวัติ 60
1549 น.ส. เบญจมาศ เสนารินทร์ 61
1550 น.ส. เบญจมาศ อัมโร 65
1551 น.ส. เบญจรัตน์ ใหม่ละมัย 61
1552 น.ส. เบญจวรรณ กิจพันธ์ 63
1553 น.ส. เบญจวรรณ ชาญประเสริฐ 72
1554 น.ส. เบญจวรรณ นิรงบุตร 64
1555 น.ส. เบญจวรรณ วงศ์ศักด์ิไทย 62
1556 น.ส. เบญจวี แสนเงิน 61
1557 น.ส. เบญจา จันทร์ชมภู 62
1558 น.ส. เบญญทิพย์ รัฐธรรม 61
1559 น.ส. เบญญา เกิดสมนึก 81
1560 น.ส. เบญญา ศรีเชียงสา 63



หน้า 53/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1561 น.ส. เบญญาภา กาญจนันท์ 61
1562 น.ส. เบญญาภา จิรวรรณเอมอร 73
1563 น.ส. เบญญาภา ใจซาง 62
1564 น.ส. เบญญาภา แตงรอด 65
1565 น.ส. เบญญาภา ธงสิบสอง 60
1566 น.ส. เบญญาภา อินทร 70
1567 นาย เบญญามินชาร์ มูลาเมธาวี 69
1568 นาย ปกรณ์ ขันบรรจง 60
1569 นาย ปฎลเศรษฐ์ ลาภลมูล 71
1570 น.ส. ปฏิญญา บ่มไล่ 61
1571 นาย ปฏิญาณ บรมโคต 62
1572 น.ส. ปฏิมากร วิทูรศศิวิมล 64
1573 นาย ปฏิวัติ ศรีประดิษฐ์ 61
1574 นาย ปฐม พรหมชาติ 65
1575 นาย ปฐมพงษ์ ธิโสภา 68
1576 น.ส. ปฐมาวดี บุญโนนแต้ 66
1577 นาย ปณภัช หนุนภักดี 63
1578 น.ส. ปณยา เส็มสัน 65
1579 นาย ปณวัชร วายโสกา 68
1580 น.ส. ปณิฏฐา แพงไทย 66
1581 น.ส. ปณิตตา คงเจริญ 61
1582 นาย ปณิธาน กิจประเสริฐ 83
1583 น.ส. ปทิตตา โชติมิตร 62
1584 น.ส. ปทุมวรรณ ติ้ยแสง 70
1585 นาย ปนพสุข ค าสุริย์ 66
1586 น.ส. ปนัดดา อินทร์ด้วง 61
1587 น.ส. ปนัสยา ถากว้าง 71
1588 น.ส. ปนัสสยา ขจรศักด์ิชัย 66
1589 นาย ปพน สังรวมใจ 60
1590 น.ส. ปพิชญา สิงห์ชู 67



หน้า 54/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1591 นาง ปภัญญา วงศ์ค าจันทร์ 69
1592 น.ส. ปภัสรา นันตาน้อย 61
1593 น.ส. ปภัสรา เหลาะหลง 63
1594 น.ส. ปภัสวลัญช์ หงส์ลอยลม 68
1595 น.ส. ปภัสสร ขาวสุด 66
1596 น.ส. ปภัสสิริย์ อัครไชยโชติ 66
1597 น.ส. ปภาวรินทร์ ล้นทม 70
1598 นาย ปภาวิชญ์ ราศรี 61
1599 นาย ปภาวิน เอกปรียากร 67
1600 น.ส. ปยุดา สีหานาม 66
1601 น.ส. ปรมาภรณ์ ป่ินประวัติ 61
1602 นาย ปรเมศร์ ทองขาว 67
1603 นาย ปรวัชร์ ช้ินอ่อน 83
1604 น.ส. ประกายดาว มากาศ 69
1605 น.ส. ประกายเดือน แต้มชายสงค์ 65
1606 น.ส. ประกายฝัน บุญรัตน์ 65
1607 น.ส. ประกายมาศ อ่ินค า 65
1608 น.ส. ประกายมุก แพทย์เจริญ 80
1609 น.ส. ประดับใจ โพธ์ิศรี 80
1610 นาย ประเดิมชัย กิจเพ่ิมพูล 66
1611 น.ส. ประไพภรณ์ กาศวิบูลย์ 68
1612 น.ส. ประภัสรา นามศิริ 63
1613 น.ส. ประภัสสร ก่อประภากิจ 71
1614 น.ส. ประภัสสร จินดารัตน์ 61
1615 น.ส. ประภัสสร ศรีปัญญา 60
1616 น.ส. ประภัสสร สมบูรณ์ถานะ 73
1617 น.ส. ประภัสสร สมุทรดนตรี 67
1618 น.ส. ประภาพร ถามะนัด 61
1619 น.ส. ประภาพร ภูมิขุนทด 68
1620 น.ส. ประภาภรณ์ แก้วเซาว์ 62



หน้า 55/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1621 น.ส. ประภาวดี บุญบางยาง 67
1622 น.ส. ประภาวรินทร์ ยันต์วิเศษ 65
1623 น.ส. ประภาศรี สาธร 74
1624 น.ส. ประภาสิริ อุชุโกศลการ 66
1625 นาย ประยุทธ จงประเสริฐ 66
1626 น.ส. ประวีณา ศิริสม 62
1627 นาย ปรัชญ์ ฝากค า 69
1628 นาย ปรัชญธร ทองนิล 81
1629 นาย ปรัชญา ขันสัมฤทธ์ิ 69
1630 นาย ปรัชญา เทพคุณ 62
1631 น.ส. ปรัชญาภัทร ชุมทอง 67
1632 น.ส. ปรางค์วลี หนูประสิทธ์ิ 70
1633 น.ส. ปรานัสดา นุ่มศึก 65
1634 นาย ปราโมทย์ เนตรสุวรรณ 70
1635 น.ส. ปรารถนา ช้างชาวนา 83
1636 นาง ปรารถนา ไชยเทพ 61
1637 น.ส. ปรารถนา ซ่ือจริง 67
1638 น.ส. ปรารถนา ต้ังเจียมศรี 65
1639 น.ส. ปรารถนา ทองชุบ 78
1640 น.ส. ปราลี จาดเนือง 68
1641 น.ส. ปราวณา หนูด า 73
1642 น.ส. ปริชญา พรหมรักษา 62
1643 น.ส. ปริชญา สุริยะ 68
1644 น.ส. ปริชาติ ปุสวิโร 79
1645 น.ส. ปริชาติ ภักดีค า 72
1646 นาย ปริญญา กระแสเทพ 62
1647 นาย ปริญญา โสโพธ์ิ 65
1648 น.ส. ปริญทิพย์ ทับกล่ า 73
1649 น.ส. ปรินทร์นิชา นิปกะกุล 62
1650 น.ส. ปริมญาภรณ์ โชติพิชชานันท์ 76



หน้า 56/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1651 น.ส. ปริยฉัตร ปัตวัติ 65
1652 น.ส. ปริยาภรณ์ อินทกูล 65
1653 นาย ปริวรรษ จัยทิพย์วงษ์ 75
1654 น.ส. ปรีชญา บุญปัน 60
1655 น.ส. ปรีชญา วัชรเสถียร 66
1656 นาย ปรีชา จิตรกุศล 78
1657 น.ส. ปรีญาณี ฮ่ันเจ๊ียบ 64
1658 น.ส. ปรีณาพรรณ นุชถนอม 64
1659 น.ส. ปรีดา เซ่งลอยเล่ือน 64
1660 น.ส. ปรีดาภรณ์ ทรงงาม 62
1661 น.ส. ปรีดาภรณ์ มงคลประดิษฐ์ 61
1662 น.ส. ปรีดาวรรณ อนันตริยกุล 60
1663 น.ส. ปรียา ศรีสุวรรณ 67
1664 น.ส. ปรียากร ทะโพนชัย 68
1665 น.ส. ปรียานันท์ กลมกล่อม 63
1666 น.ส. ปรียาพร ธนานนท์ 62
1667 น.ส. ปรียาพัชร จันเลน 71
1668 น.ส. ปรียาภรณ์ ท้าวล่า 76
1669 น.ส. ปรียาภัทร จันทวิโรจน์ 62
1670 น.ส. ปรียารัตน์ แสนเมือง 65
1671 น.ส. ปรุงใจ ทินกร 64
1672 น.ส. ปฤณศร เหลาเพ่ิม 62
1673 น.ส. ปฤษฐาพร หอมเกตุ 64
1674 นาย ปวรรุจ อินธิจักร 67
1675 นาย ปวริศร์ ม่ันยืน 62
1676 นาย ปวริศร ผ่องไสว 81
1677 น.ส. ปวริศา จงรักษ์ 61
1678 น.ส. ปวริศา โชคไพศาล 61
1679 น.ส. ปวริศา เทียนทอง 69
1680 น.ส. ปวริศา โพนทอง 64



หน้า 57/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1681 นาย ปวรุตม์ เจริญฤทธ์ิ 70
1682 นาย ปวเรศ เนียมน้อย 70
1683 น.ส. ปวันรัตน์ ไชยเป็ง 60
1684 น.ส. ปวันรัตน์ ต๊ะต้องใจ 71
1685 น.ส. ปวันรัตน์ ทองแม้น 62
1686 น.ส. ปวารี ธนพิพัฒน์พงษ์ 60
1687 น.ส. ปวิชญา บริบูรณ์นพคุณ 63
1688 น.ส. ปวีณ์ธิดา สลีอ่อน 62
1689 น.ส. ปวีณ์นุช เพชรส้ม 67
1690 น.ส. ปวีณ์นุช เฮ้าปาน 71
1691 น.ส. ปวีณนุช กาญจนวงศ์ 66
1692 น.ส. ปวีณา โคตะ 68
1693 น.ส. ปวีณา บุตรมิตร 65
1694 น.ส. ปวีณา วรรณทอง 66
1695 น.ส. ปวีณา อินทรจันทึก 65
1696 น.ส. ปวีย์รัช สุวรรณวงษ์ 68
1697 นาย ปอง ณัฐ  ทองชนะ 69
1698 นาย ปองพล เก้ือสกุล 61
1699 นาย ปองพล เสนาทิพย์ 60
1700 นาย ปองสิชฌ์ เจริญสุข 78
1701 น.ส. ปัญจพร นิธิสิริพงศ์ 61
1702 นาย ปัญจพล ช่ืนใจ 71
1703 น.ส. ปัญจรัตน์ หาดไทย 63
1704 น.ส. ปัญจรัศม์ิ เพชรสังข์ 68
1705 นาย ปัญญา มณีใส 64
1706 นาย ปัญญาคม เลขะกุล 60
1707 น.ส. ปัญญานุช แรงจบ 64
1708 น.ส. ปัญญาพร ก าลา 63
1709 น.ส. ปัญรุจา ขาวเผือก 65
1710 น.ส. ปัณฑ์ชนิต แซมมณี 62



หน้า 58/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1711 น.ส. ปัณฑารีย์ เกตุก าเนิด 62
1712 น.ส. ปัณฑารีย์ อวยจินดา 84
1713 น.ส. ปัณฑิตา ขันธวัช 62
1714 น.ส. ปัณณธร กมลลาวัณย์ 68
1715 น.ส. ปัณณธร สาระรัตน์ 63
1716 น.ส. ปัณณภัสร์ พัชราจิระศักด์ิ 60
1717 นาย ปัณณวัชร์ ชาตินรินท์ภัสร์ 76
1718 นาย ปัณณวิชญ์ จรุงมหพันธ์ุ 65
1719 น.ส. ปัณยตา ชุ่มเย็น 61
1720 น.ส. ปัทมา การะเกตุ 68
1721 น.ส. ปัทมา เพชรพันธ์  64
1722 น.ส. ปัทมา รานอก 61
1723 น.ส. ปัทมา วิเศษ 61
1724 น.ส. ปัทมา สุขอุ้ม 60
1725 น.ส. ปัทมาพร ณาภูมิ 71
1726 น.ส. ปัทมาภรณ์ ขวัญแน่น 65
1727 น.ส. ปัทมาภรณ์ ลีลาศ 69
1728 น.ส. ปัทมาภรณ์ เวชมนัส 80
1729 น.ส. ปัทมาวดี พวงพันธ์ 62
1730 น.ส. ปางชนก พ่ึงค า 71
1731 น.ส. ปาจรีย์ ขาวละออ 65
1732 น.ส. ปาจารีย์ เฮงขวัญ 61
1733 น.ส. ปาณนาถ วงษ์โทน 69
1734 น.ส. ปาณรวี มัชฌิมาภิโร 69
1735 น.ส. ปาณิสรา พืชผล 64
1736 น.ส. ปาณิสรา เมฆพัฒน์ 61
1737 น.ส. ปาณิสรา วงษ์ลา 60
1738 น.ส. ปาณิสรา หม่ืนโฮ้ง 62
1739 น.ส. ปาณิสา เชเดช 70
1740 น.ส. ปานใจ บุตรเพ็ง 81



หน้า 59/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1741 น.ส. ปานชีวา ยงทวี 82
1742 น.ส. ปานตะวัน หงษา 63
1743 นาย ปานเทพ ตุลยนิษก์ 71
1744 น.ส. ปานไพลิน บูชาร์ลี 65
1745 น.ส. ปานรดา มณีแสง 72
1746 น.ส. ปานเรขา ศรีเพ็ญ 61
1747 น.ส. ปานเลขา วงศ์วาร 67
1748 น.ส. ปารตี ภูทาวัน 64
1749 น.ส. ปารมี หลังเศษ 69
1750 น.ส. ปาริจฉัตต์ แสนประกอบ 66
1751 น.ส. ปาริฉัตร อมรประภาศิริ 66
1752 น.ส. ปาริชาต ไชยชิต 67
1753 น.ส. ปาริชาต ดวงภักดี 75
1754 น.ส. ปาริชาต แสนวงษ์ 86
1755 นาง ปาริชาติ ข าพงศ์ 61
1756 น.ส. ปาริชาติ เปรมเจริญ 78
1757 น.ส. ปาริดา ทรัพย์ทองค า 73
1758 น.ส. ปาริยา อุดมรุ่งเรืองกิจ 62
1759 น.ส. ปาลิดา ดลเกศศิริ 76
1760 น.ส. ปาลิดา สุรินทร์ 67
1761 น.ส. ปิณฑิรา สุขผล 80
1762 น.ส. ป่ินปินัทธ์ อังก์วราชัชวาล 73
1763 น.ส. ปิยฉัตร ริยาพันธ์ 61
1764 นาย ปิยณัฐ มีรอด 65
1765 น.ส. ปิยธิดา งามบ้าน 64
1766 น.ส. ปิยธิดา ทาทิพย์ 69
1767 น.ส. ปิยธิดา วรรณวัตร์ 64
1768 น.ส. ปิยมล บุญมาศ 72
1769 น.ส. ปิยวรรณ ช่ืนเจริญ 60
1770 น.ส. ปิยวรรณ แซ่ว่อง 60



หน้า 60/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1771 น.ส. ปิยวรรณ ปัญราชมิตร 80
1772 นาย ปิยวัฒน์ เกษกรุ 83
1773 นาย ปิยวัฒน์ เพชรชู 69
1774 นาย ปิยวัฒน์ เลขาวิจิตร 63
1775 น.ส. ปิยะกุล โภชธิหรรษา 64
1776 น.ส. ปิยะฉัตร ฉวีรักษ์ 64
1777 น.ส. ปิยะฉัตร ช่วยชม 69
1778 นาย ปิยะณัฐ เศษสุวรรณ 72
1779 น.ส. ปิยะธิดา ทองบุญยัง 84
1780 น.ส. ปิยะนาถ บุญจอง 66
1781 นาย ปิยะพงษ์ ค าวงษ์ 61
1782 น.ส. ปิยะพร หนูสิงห์ 73
1783 น.ส. ปิยานันท์ ขันโมลี 65
1784 น.ส. ปิยาพรรณ กล้าหาญ 72
1785 น.ส. ปิยาพัชร ใจศิริ 69
1786 น.ส. ปิยาพัชร เพียรภายลุน 60
1787 นาย ปุญญพัฒน์ คณะภิกขุ 64
1788 น.ส. ปุญญิศา ศุภธรรมกิจ 71
1789 น.ส. ปุณฑริกา ชูทอง 70
1790 นาย ปุณณรัตน์ มกรารัตต์ 69
1791 นาย ปุณณวิช พิมพ์สอ 69
1792 น.ส. ปุณยนุช พรหมนิมิตร 68
1793 น.ส. ปุณยวีร์ วงศ์รัชตะเสวี 60
1794 น.ส. เปมิกา จิรกาลนุกุล 70
1795 น.ส. เปมิกา บุติมาลย์ 67
1796 น.ส. เปรมสินี นาคแก้ว 61
1797 น.ส. เป่ียมกมล ถ่ินอุบล 61
1798 น.ส. โปรดปราน แก่นจันทร์หอม 76
1799 น.ส. ไปรยา บุนนาค 69
1800 น.ส. ผกากาญจน์ มีพูล 68



หน้า 61/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1801 น.ส. ผกาแก้ว อวนศรี 70
1802 น.ส. ผกาทิพย์ กาวี 65
1803 น.ส. ผกามาศ เกิดสงค์ 74
1804 น.ส. ผกามาศ บุญสุข 61
1805 น.ส. ผกาวรรณ ใหญ่จริง 66
1806 นาย ผดุงพงศ์ พันธุโคตร 72
1807 น.ส. ผัสสชา ค าสุข 72
1808 น.ส. ผุสดี จันทรัมพร 68
1809 นาย พงศกร ชิดไชย 61
1810 นาย พงศกร ศรีสวัสด์ิ 67
1811 นาย พงศกรณ์ ชูรูป 62
1812 นาย พงศ์เทพ ประสพเหมาะ 76
1813 นาย พงศ์ธร ปรีด์ิเปรม 64
1814 นาย พงศธร ทิพย์รัตน์ 65
1815 นาย พงศ์พิสุทธ์ิ ทองสมุทร 72
1816 นาย พงศ์ระวี วีระพงศ์ 69
1817 นาย พงศ์ศิริ มณีฉาย 60
1818 นาย พงษ์ประยูร ยืนยง 75
1819 นาย พงษ์ภัทร ถ้ าเพชร 66
1820 น.ส. พจน์ผกา อรัณยะปาล 66
1821 นาย พชร ราชกิจ 62
1822 นาย พชร โรจนานุกูลพงศ์ 66
1823 น.ส. พชร ลียติกุล 64
1824 นาง พชร ศรีเยาว์เรือน 63
1825 น.ส. พชรพรรณ ชาญประโคน 60
1826 น.ส. พชรพรรณ ถาวระ 63
1827 น.ส. พชรวรรณ สุขสถาน 62
1828 น.ส. พนมพร นันทโสม 85
1829 น.ส. พนอมพรรณ ทัดทอง 64
1830 น.ส. พนาทิพย์ อ้วนโพธ์ิกลาง 62



หน้า 62/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1831 น.ส. พนารัตน์ ขาวเล็ก 64
1832 น.ส. พนิดา เกาะแก้ว 65
1833 น.ส. พนิดา ชูดวง 61
1834 น.ส. พนิดา แท่นแก้ว 70
1835 น.ส. พนิดา ปังหลีเส็น 69
1836 น.ส. พนิดา ปากบารา 67
1837 น.ส. พนิดา ศุขปราการ 75
1838 น.ส. พนิดา ส้ันเต้ง 71
1839 น.ส. พนุชฎา แก้วรุ่ง 65
1840 น.ส. พรกมล บุญทวี 62
1841 น.ส. พรกรัณย์ พ่ึงรอด 60
1842 น.ส. พรชิตา วัฒนะ 60
1843 น.ส. พรทิพย์ เผือกแตง 66
1844 น.ส. พรทิพย์ ม่ันทับ 61
1845 น.ส. พรทิพย์ วิลัยศิลป์ 63
1846 น.ส. พรทิพา เพียรการ 61
1847 น.ส. พรทิพา มากยก 61
1848 น.ส. พรทิภา จันทรงสกุล 64
1849 นาย พรเทพ บัวผุด 63
1850 น.ส. พรนภา ภูสมศรี 64
1851 น.ส. พรนัชชา ทองภู 63
1852 น.ส. พรปวีณ์ เก้าเอ้ียน 76
1853 น.ส. พรปวีณ์ เหน่ียวทอง 70
1854 น.ส. พรปิยดาภา สุขประสงค์ 66
1855 น.ส. พรพนา ฉิมเอ้ือเฟ้ือ 74
1856 น.ส. พรพรรณ สนะฟี 63
1857 น.ส. พรพรหม พินทุ 61
1858 น.ส. พรพิมล มุขขันธ์ 66
1859 น.ส. พรพิมล รุจิวงษ์ 67
1860 น.ส. พรพิมล วรรณมานะ 63



หน้า 63/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1861 น.ส. พรพิมล แสงสว่าง 75
1862 นาย พรภวิษย์ โสภาพงศ์ 69
1863 น.ส. พรภิญญา ปัญญาไชย 67
1864 น.ส. พรรณทอง กันใจ 60
1865 น.ส. พรรณทิพย์ อินทมณี 75
1866 น.ส. พรรณ์ทิภา คนมี 62
1867 น.ส. พรรณธิดา ศรีช่วย 62
1868 น.ส. พรรณธิดา สวัสดี 60
1869 น.ส. พรรณนษา หม่ันเขตรกรณ์ 63
1870 น.ส. พรรณปพร สุขดี 66
1871 น.ส. พรรณพลอย ทวีวุฒิเมธีกุล 70
1872 น.ส. พรรณวดี พัดทอง 60
1873 น.ส. พรรณวดี สอาดเอ่ียม 60
1874 น.ส. พรรณวลี ย้ิมแสง 63
1875 น.ส. พรรณิภา สังข์ศรี 64
1876 น.ส. พรรณี พรสวัสด์ิ 64
1877 น.ส. พรรนิพร น้อยช่ืน 63
1878 น.ส. พรรษกร วัฒนสันติพงศ์ 75
1879 น.ส. พรรษชล ศรีประเทือง 62
1880 น.ส. พรรษา เพชรล้วน 70
1881 น.ส. พรลภัส เข่ือนแปด 70
1882 น.ส. พรลภัส เพ่ิมคูณทวี 69
1883 น.ส. พรลภัส โรจนวิภาต 64
1884 น.ส. พรวนา ทองศิริกุล 63
1885 น.ส. พรวิวา ถ่ินหนองตูม 61
1886 น.ส. พรสวรรค์ แอบไธสง 63
1887 น.ส. พรสินีกานต์ กาลานุสนธ์ิ 64
1888 น.ส. พรสุภางค์ วุ่นชุม 61
1889 น.ส. พรหมพร เพลินพฤกษา 61
1890 น.ส. พรหมพร สุขสมบูรณ์ 66



หน้า 64/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1891 นาย พรหมภาคย์ อนันต์คชานนท์ 69
1892 นาย พรหมเมธ สนธิ 61
1893 นาย พร้อมโชค อินกร 77
1894 น.ส. พร้อมพร ราชวังเมือง 71
1895 น.ส. พริมา แสงข า 62
1896 น.ส. พฤนท์นฤญช์ อยู่วิทยาวี 69
1897 น.ส. พฤษวัลย์ เพ่ิมนาม 66
1898 นาย พฤหัส สินไชย 64
1899 น.ส. พลอยกนก รัตนธรรมสกุล 60
1900 น.ส. พลอยพรรณราย ช่ืนชม 60
1901 น.ส. พลอยไพลิน โพธิหล้า 70
1902 น.ส. พลอยไพลิน สุขใจ 60
1903 นาย พลเอก มัทวพันธิ์ 67
1904 น.ส. พวงผกา ดวงราษี 64
1905 นาย พศุตม์ รุ่งเรือง 65
1906 นาย พสธร สรรพานิช 60
1907 นาย พสธร สายด า 69
1908 นาย พสิษฐ์ ประยูรโภคราช 70
1909 น.ส. พอใจ กรวยทอง 72
1910 น.ส. พัชชิกา มีนิล 62
1911 น.ส. พัชนันท์ เผ่าอ านวยวิทย์ 70
1912 น.ส. พัชร สินทร 64
1913 น.ส. พัชรกันย์ รัตนพันธ์ 61
1914 น.ส. พัชรพร ทองสุข 63
1915 น.ส. พัชรพร พรหมรัตน์ 69
1916 น.ส. พัชรพร ศรีสอาด 64
1917 น.ส. พัชรพรรณ กุมภัณฑ์ 74
1918 น.ส. พัชรพรรณ ไตรเสนีย์ 75
1919 นาย พัชรพล หงษ์รัตนาภรณ์ 78
1920 น.ส. พัชรภรณ์ สุพรม 65



หน้า 65/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1921 น.ส. พัชรมน บุญประสิทธ์ิ 75
1922 น.ส. พัชรมัย แว่นศิลา 69
1923 น.ส. พัชราภรณ์ ใจต้ัง 62
1924 น.ส. พัชราภรณ์ พรถึง 61
1925 น.ส. พัชริดา กันยา 62
1926 น.ส. พัชริดา ชัยหงษา 63
1927 น.ส. พัชริดา วัฒนาวสุพันธ์ุ 62
1928 น.ส. พัชรินทร์ กันสีไตร 63
1929 น.ส. พัชรินทร์ ปัญญาดี 64
1930 น.ส. พัชรินทร์ สมอนา 70
1931 น.ส. พัชรี ลิมปนะพฤกษ์ 75
1932 น.ส. พัชรี สะนี 62
1933 น.ส. พัชรี สุขสรรเสริญ 63
1934 น.ส. พัชรียา หมวดอ่อน 60
1935 น.ส. พัชลักษณ์ จันทะมาตย์ 62
1936 น.ส. พัฒน์ธิศา พงษ์จิรเมธี 71
1937 นาย พัฒนโรจน์ โรยสูงเนิน 60
1938 นาย พัฒนวุฒิ ภาสะเตมีย์ 65
1939 นาย พัฒนา หวังวนกุล 61
1940 นาย พัณณกร เส็งสมาน 60
1941 น.ส. พัณณ์ชิตา วีรกุลภูวพัฒน์ 72
1942 น.ส. พัณณ์ชิตา แสนชัยวงค์ 66
1943 น.ส. พัณณิตา ช่วยชัย 63
1944 น.ส. พัณณิตา สายศร 65
1945 น.ส. พัตร์พิมล จันทร์โนนม่วง 60
1946 นาย พัทธดนย์ ดีสว่าง 62
1947 น.ส. พัทธ์ธีรา บรรเรืองทอง 60
1948 น.ส. พัทธ์ธีรา เพชรทองเกล้ียง 75
1949 น.ส. พัทธ์ธีรา อินพรหม 62
1950 น.ส. พัทธนันท์ จีนมหันต์ 70



หน้า 66/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1951 น.ส. พัทธนันท์ ยศเมฆ 65
1952 นาย พัทธพล พงษ์วานิชอนันต์ 63
1953 นาย พัทรพล ปานกลาง 66
1954 น.ส. พันธกานต์ ทองก าเหนิด 66
1955 น.ส. พันธ์ทิพย์ สิงห์ลอ 66
1956 น.ส. พันธ์ทิพย์ แสงทอง 63
1957 นาย พันธ์ธพัฒน์ ภมรภิญโญ 60
1958 นาย พันธวัฒน์ แก้วศรีนวล 75
1959 น.ส. พันธิตรา นวลย่อง 78
1960 น.ส. พันธิตา ชัยนิยม 64
1961 น.ส. พันธ์ุทิพย์ อ้ึงตระกูลดี 62
1962 นาย พัศพงศ์ รัตนะมงคลกุล 61
1963 นาย พัสกร อิศรามนัลยากุล 82
1964 น.ส. พัสตาภรณ์ รัตนรังษี 65
1965 น.ส. พาณิภัค ศรีมาตย์ 73
1966 น.ส. พาภิรมย์ อินไชย 67
1967 นาย พายัพ อินกรม 65
1968 น.ส. พาริดา ชัยฤทธ์ิ 60
1969 นาย พาสุข เอ่ียมเจริญ 60
1970 น.ส. พิชชา เนตรจรัสแสง 62
1971 น.ส. พิชชากร เจริญสุข 61
1972 น.ส. พิชชากร ด ารงค์ฤทธ์ิ 68
1973 น.ส. พิชชาธร มีจันทร์ 63
1974 น.ส. พิชชาพร เทศฤทธ์ิ 62
1975 น.ส. พิชชาพร รัตนปรีชากุล 73
1976 น.ส. พิชชาพร วงศ์สง่า 74
1977 น.ส. พิชชาพิมพ์ เซ่ียงวงษ์ 60
1978 น.ส. พิชชาภรณ์ มีทอง 73
1979 น.ส. พิชชาภา แก้วชลคราม 66
1980 น.ส. พิชชาภา ทองทวี 66



หน้า 67/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1981 น.ส. พิชชาภา บรรเทา 69
1982 น.ส. พิชญ์คิณี ร่ืนสายชล 62
1983 น.ส. พิชญ์นรี บริบูรณ์ 61
1984 น.ส. พิชญ์ภณิตา พรมวังขวา 68
1985 น.ส. พิชญ์ภิญญา ลารินทา 64
1986 นาย พิชญศักด์ิ เปรมาสวัสด์ิ 69
1987 น.ส. พิชญ์ศิณี ประภาวงษ์ 74
1988 น.ส. พิชญ์สินี เจียรบุตร 63
1989 น.ส. พิชญ์สินี ไชยสันต์ 84
1990 น.ส. พิชญ์สินี อยู่เนียม 60
1991 น.ส. พิชญ์สุภัค วิทยผดุง 62
1992 น.ส. พิชญา เตชะวรนนท์ 67
1993 น.ส. พิชญา บัวคล่ี 63
1994 น.ส. พิชญา เพ็ชรสวัสด์ิ 65
1995 น.ส. พิชญา รังใส 71
1996 น.ส. พิชญา เระเบ็นหมุด 62
1997 น.ส. พิชญา วิทยกิจ 67
1998 น.ส. พิชญา วินัยพานิช 67
1999 น.ส. พิชญา หนูเก้ือ 70
2000 น.ส. พิชญา อินทฤทธ์ิ 67
2001 น.ส. พิชญาภรณ์ พรหมวิเชียร 68
2002 น.ส. พิชญาภา ปทุมชาติพัฒน์ 80
2003 น.ส. พิชญาภา ปรีดาวรรณกุล 77
2004 น.ส. พิชญาภา เอ้ียวถ้ึง 63
2005 นาย พิชานนท์ เผ่าอ านวยวิทย์ 82
2006 น.ส. พิชามญช์ุ ค้ิวนาง 76
2007 น.ส. พิชามล โพธ์ิทอง 70
2008 น.ส. พิณาวรรณ ธงทวัฒน์ 68
2009 น.ส. พิตรพิชชา ภักดี 69
2010 น.ส. พิทต้ี ทิพย์เนตร 73



หน้า 68/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2011 นาย พิทักษ์พงศ์ รู้ธรรม 71
2012 นาย พินิต อัมพรประภา 70
2013 น.ส. พิพิชญา น้อยสา 60
2014 น.ส. พิมจันทร์ เนตรแก้ว 69
2015 น.ส. พิมชนก เพชรฤทธ์ิ 83
2016 น.ส. พิมพกานต์ ควบคุม 66
2017 น.ส. พิมพกานต์ ไชยวงศ์ผาบ 62
2018 น.ส. พิมพกานต์ ทวีเส้ง 63
2019 น.ส. พิมพการัง ศิริแสงเลิศ 72
2020 น.ส. พิมพ์จิราพร ยอดประทุมวัน 75
2021 น.ส. พิมพ์ใจ กัณทะวัง 62
2022 น.ส. พิมพ์ใจ สิทธิพันธ์ 61
2023 น.ส. พิมพ์ชนก โกะสูงเนิน 75
2024 น.ส. พิมพ์ชนก เข็มวิชัย 67
2025 น.ส. พิมพ์ชนก นาคนาคา 65
2026 น.ส. พิมพ์ชนก ยีเส็น 75
2027 น.ส. พิมพ์ชนก รองกลัด 66
2028 น.ส. พิมพ์ชนก ฤทธ์ิอินทร์ 67
2029 น.ส. พิมพ์ชนก ศรีแก้ว 62
2030 น.ส. พิมพ์ชนก ศรีหร่ิง 61
2031 น.ส. พิมพ์ชนก สิงห์สุข 71
2032 น.ส. พิมพ์ชนก สุรวัฒน์มนตรี 75
2033 น.ส. พิมพ์ชนา นันตาลิตร 67
2034 น.ส. พิมพ์ณิภา บัวศรียอด 63
2035 น.ส. พิมพ์ตะวัน เงาะเศษ 74
2036 น.ส. พิมพ์นารา จุดโต 73
2037 น.ส. พิมพ์นิภา มณีมาศ 65
2038 น.ส. พิมพ์พร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 72
2039 น.ส. พิมพ์พิชชา รัตนานุสรณ์ 68
2040 น.ส. พิมพ์พิชชา วราพลพิสุทธ์ิ 63



หน้า 69/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2041 น.ส. พิมพ์รวี มณีโส๊ะ 63
2042 น.ส. พิมพ์รัตน์ ศรีสวัสด์ิ 71
2043 น.ส. พิมพ์ลภัส นุ่มตูม 60
2044 น.ส. พิมพ์ลภัส สุขประเสริฐ 60
2045 น.ส. พิมพ์วรัตม์ สมถะกุล 68
2046 น.ส. พิมพ์วรางค์ ธนะเสวี 65
2047 น.ส. พิมพ์วิภา แสงนอก 74
2048 น.ส. พิมพ์วิมล ด าชุม 62
2049 น.ส. พิมพ์สุดา ช่วยข า 71
2050 น.ส. พิมพ์หทัย มูลแก้ว 62
2051 น.ส. พิมพิศา โพธ์ิหิรัญ 62
2052 น.ส. พิมล ฉัตรกิตติชัย 62
2053 น.ส. พิมลพรรณ เพียรราช 64
2054 น.ส. พิมลพรรณ มาลาวิลาศ 66
2055 น.ส. พิมลพรรณ อินชูรัญ 69
2056 นาย พิมุข แดงวิไล 83
2057 น.ส. พิยรัตน์ ข ามา 70
2058 น.ส. พิยะดา บัวพิษ 72
2059 น.ส. พิริยกร เสวีพงศ์ 63
2060 น.ส. พิริยากูล แก่นการ 60
2061 น.ส. พิริยาพร เอ่งฉ้วน 60
2062 น.ส. พิลิปดา จินะ 68
2063 น.ส. พิไลวรรณ ดาวดึงษ์ 71
2064 นาย พิศาล ลักษโณสุรางค์ 72
2065 นาย พิศุทธ์ิ ริมราง 65
2066 นาย พิสชัย จุลพันธ์วัฒนา 68
2067 น.ส. พิสมัย อารีเฉลิม 76
2068 นาย พิสิษฐ์ สุวรรณธัย 67
2069 น.ส. พิสุทธิพร นนทะชิต 60
2070 น.ส. พีรกานต์ เขตวัง 65



หน้า 70/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2071 นาย พีรณัฐ วงศ์คช 72
2072 นาย พีรณัฐ วิทูรัตน์ 71
2073 นาย พีรณัฐ ศรีปราชญ์วิทยา 60
2074 นาย พีรดนย์ เอ่ียมระหงษ์ 65
2075 นาย พีรพล แก้วโสภา 66
2076 นาย พีรพล ว่องเจริญวัฒนา 61
2077 นาย พีรพัทธ์ ชัยฤกษ์ 65
2078 น.ส. พีรยา เกเย็น 68
2079 นาย พีรศิฬฎ์ ศรีประยงค์ 65
2080 นาย พุฒิพงศ์ ศิริกัณฑ์ 68
2081 น.ส. เพชรพร้ิง ไตรโสภณ 69
2082 น.ส. เพชรรัตน์ สอ้ิงทอง 67
2083 น.ส. เพชรรัตน์ แจ๊กก้ีโรส เบลน 71
2084 น.ส. เพชรลดา เล๊ียบประเสริฐ 71
2085 น.ส. เพชรลดา สุวรรณดี 63
2086 น.ส. เพ็ญนภา ชอบแต่ง 70
2087 น.ส. เพ็ญนภา ใสยะภาค 70
2088 น.ส. เพ็ญพนิต สุวรรณอัมพร 70
2089 น.ส. เพ็ญพัชลักษณ์ อ๋ิวสกุล 69
2090 น.ส. เพ็ญพิชชา นันทะบัน 66
2091 น.ส. เพ็ญพิชชา สาปาน 61
2092 น.ส. เพลินตา น่วมส าราญ 69
2093 น.ส. เพลินปวีณ ชาติย่ิงเจริญ 72
2094 น.ส. แพรทอง ช่างทอง 65
2095 น.ส. แพรพลอย โพทิพยวงศ์ 60
2096 น.ส. แพรพลอย สุพรรณ์เศษ 70
2097 น.ส. แพรพานทอง พ่ึงพิณ 64
2098 นาง แพรวผกา ฮองสาข า 71
2099 น.ส. แพรวพรรณ รังสวัสด์ิจิตร์ 60
2100 น.ส. แพรวพรรณ ศรีวิลัย 66



หน้า 71/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2101 น.ส. แพรวพรรณ ฮมแสน 62
2102 น.ส. แพรวพรรณราย ศรีอ่อน 66
2103 น.ส. แพรไหม มะโนค า 63
2104 น.ส. ไพรัลยา จันทร์ปัญญา 69
2105 น.ส. ไพริน วันโมลา 72
2106 น.ส. ไพลิน เข็มทอง 60
2107 น.ส. ไพลิน สะนี 73
2108 น.ส. ไพลิน ส ารวยผล 62
2109 นาย ไพศาข์ ทิพย์มโนสิงห์ 77
2110 นาย ฟัยซอล อุมา 66
2111 นาย ฟาฎิล สาดีน 67
2112 น.ส. ฟ้าพิมพ์ทอง อิศรางกูร ณ อยุธยา 73
2113 น.ส. ฟ้าพิมพัณ สุวรรณศิลป์ 65
2114 นาย ฟาริส สันติเพชร 66
2115 น.ส. ฟารียา ดารากัย 62
2116 น.ส. ฟ้ารุ่ง หม่ืนคิด 68
2117 น.ส. ฟาลิดา อาจหาญ 64
2118 น.ส. ฟ้าใส สุกแดง 61
2119 น.ส. ฟิตรี หะยีเด็ง 68
2120 น.ส. ฟีรดาวส์ ดอเลาะ 63
2121 น.ส. เฟ้ืองฟ้า ปัญหา 74
2122 นาย ภคพล ฉัตรแก้ว 64
2123 นาย ภคพล เหง่ียมไพศาล 79
2124 นาย ภคภูมิ จันทร์นาม 64
2125 น.ส. ภคมน ทองย่ังยืน 62
2126 น.ส. ภคมน หวังสถิตทองใบ 72
2127 น.ส. ภควดี เนียมแทน 60
2128 น.ส. ภรณ์ชนก สินธุไพร 80
2129 น.ส. ภรณ์ทิพย์ สง่าชาติ 60
2130 น.ส. ภรณ์วิภา จันทร์เขียว 60



หน้า 72/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2131 น.ส. ภรภัค ประกิจรัมย์ 75
2132 น.ส. ภรรวี เจริญไพศาลตระกูล 60
2133 น.ส. ภวรินทร์ อุฬารางกูร 79
2134 นาย ภวัต ฉัตรานุกูล 64
2135 น.ส. ภวิษย์พร ลอยประเสริฐ 60
2136 นาย ภัคเดช ทิพย์รอด 62
2137 น.ส. ภัคธีมาพร แดงตุ้ย 73
2138 น.ส. ภัคเปมิกา สมสะอาด 63
2139 นาย ภัคพงศ์ สุขเก่า 68
2140 นาย ภัคพล เข็มนาค 65
2141 น.ส. ภัคภิญญา สิริสังข์วรวงศ์ 79
2142 นาย ภัคศักด์ิ เชาวน์ฤทธ์ิ 71
2143 นาย ภัชฐเชษ ภัชเดชเพชรไพศาล 74
2144 น.ส. ภัชรา พราวศรี 60
2145 น.ส. ภัณฑิรา วังศิริวิวัฒน์ 72
2146 น.ส. ภัณฑิรา สาระอาภรณ์ 63
2147 น.ส. ภัณฑิรา แสงมณี 63
2148 น.ส. ภัททิยา พรมเพ็ชร 69
2149 น.ส. ภัทธิรา พรพิจิตรทรัพย์ 62
2150 น.ส. ภัทธีญาภรณ์ บุญมี 65
2151 นาย ภัทร เช้ือเทศ 74
2152 น.ส. ภัทรจิต กราปัญจะ 64
2153 น.ส. ภัทรชนน บุรวัฒน์ 66
2154 น.ส. ภัทรธิรา ทองน้อย 62
2155 นาย ภัทรพงษ์ จันทร์ตระกูล 72
2156 น.ส. ภัทรพร พรมค าน้อย 66
2157 นาย ภัทรพล รอดท่าไม้ 62
2158 นาย ภัทรพล อัตตะสาระ 75
2159 น.ส. ภัทรภร จันทร์สมิตมาศ 85
2160 น.ส. ภัทรภร แช่มปรีชา 63



หน้า 73/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2161 น.ส. ภัทรภร วงษ์ที 63
2162 น.ส. ภัทรวดี ค าเวียงสา 67
2163 น.ส. ภัทรวดี เจียระนันท์ 76
2164 น.ส. ภัทรวรินทร์ ชิณวงค์ 68
2165 น.ส. ภัทรวรินทร์ อินทร์ชีลอง 68
2166 น.ส. ภัทรศยา ปัทมะ 62
2167 นาย ภัทระ ทองศิริ 76
2168 น.ส. ภัทรา เร่ิมมีสุขสันต์ 79
2169 น.ส. ภัทรานิษฐ์ คงเพ็ช 64
2170 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ตะวันโตฉาย 62
2171 น.ส. ภัทรานิษฐ์ แฝงพงศ์ 71
2172 น.ส. ภัทราพร กล่ันไพรี 76
2173 น.ส. ภัทราพร ติรไพโรจน์ 76
2174 น.ส. ภัทราพร ทองแดง 60
2175 น.ส. ภัทราพร นามสา 61
2176 น.ส. ภัทราพร สุยะ 61
2177 น.ส. ภัทราภรณ์ ดีสวัสด์ิ 64
2178 น.ส. ภัทราวดี การะวะหา 67
2179 น.ส. ภัทราวดี ศักดารักษ์ 63
2180 น.ส. ภัทริชา เริงนันทกร 61
2181 น.ส. ภัสชญา ดิตถ์เดชากวิน 73
2182 น.ส. ภัสธนมนท์ ทัศบุตร 60
2183 น.ส. ภัสราภรณ์ ทองเอียด 74
2184 น.ส. ภัสราภรณ์ บัวสาย 61
2185 น.ส. ภัสอาภา น าพา 64
2186 นาย ภาคภูมิ แก่นบัวแก้ว 66
2187 น.ส. ภาจิตร สุขเหลือง 62
2188 น.ส. ภาณิชารัช เกล้ียงกลม 61
2189 นาย ภาณุกร จันทร์แป้น 65
2190 นาย ภาณุพงค์ นันทะเสน 68



หน้า 74/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2191 นาย ภาณุพงศ์ คงพิบูลย์ 67
2192 นาย ภาณุพงศ์ ไพรอนันต์ 72
2193 นาย ภาณุพงศ์ ศรีวรรณ 60
2194 นาย ภาณุพัฒน์ เก้ือสกุล 64
2195 น.ส. ภาธร ฦาชา 80
2196 น.ส. ภานุชนาถ รัตนคช 64
2197 น.ส. ภานุชนาถ ศรค า 66
2198 น.ส. ภานุชนารถ จันทร์สน 62
2199 นาย ภานุเดช เดชภักดี 63
2200 นาย ภานุพงษ์ วงษ์สุริวรรณ 64
2201 น.ส. ภานุมาส อินทกูล 75
2202 น.ส. ภานุรักษ์ เเซ่หลี 60
2203 น.ส. ภาพิมล ชัยวงศา 73
2204 นาย ภารดา สุวรรณปัทมะ 79
2205 น.ส. ภารดี เต้ียนวล 63
2206 นาย ภาวัช ตรีนพากุล 63
2207 น.ส. ภาวิณี ไทยพานิช 66
2208 น.ส. ภาวิดา ชัยนาม 62
2209 น.ส. ภาวินี รัชอินทร์ 70
2210 น.ส. ภาษิตา สังข์ศิริ 64
2211 นาย ภาสพงศ์ จิตหม่ัน 72
2212 นาย ภาสมนตร์ ป้ันหยี 68
2213 น.ส. ภาสุรีย์ งามประดิษฐ์ 66
2214 น.ส. ภิชญนันท์ โพธ์ิทอน 64
2215 น.ส. ภิญรดา เดชาภักดีกุลธร 64
2216 นาย ภิเษก กาญจนากร 79
2217 นาย ภุสพงษ์ ค าเข่ือน 60
2218 นาย ภูธิป โชติวัฒนากร 67
2219 นาย ภูพนา จันทร์ดา 60
2220 นาย ภูภัฎ ศรีโชค 69



หน้า 75/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2221 นาย ภูมินทร์ นิลมูล 65
2222 นาย ภูมินทร์ บุญแทน 61
2223 นาย ภูมินทร์ สิงห์ค า 67
2224 นาย ภูมิพัฒน์ ธนกิจเกรียงไกร 67
2225 นาย ภูมิพัฒน์ มานชู 65
2226 น.ส. ภูมิรัตน์ ภิงคารวัฒน์ 89
2227 นาย ภูริช สรานพกุล 68
2228 นาย ภูริทัต พรหมชาติ 62
2229 นาย ภูรินทร์ จันดารัตน์ 70
2230 น.ส. ภูรี วิริยะรังสฤษฎ์ 61
2231 น.ส. ภูรีรัตน์ ไชยสาร 70
2232 น.ส. ภูษณิศา จันทร์ประเสริฐ 72
2233 น.ส. ภูษิตา ไฝทอง 76
2234 น.ส. มฆวัน แสงวิเศษ 67
2235 นาย มงคล แก่นจันดา 70
2236 นาย มงคล แถะโกง 63
2237 นาย มงคลทอง วันตาแสง 77
2238 น.ส. มณฑกานต์ ศรีสกุลพิสุทธ์ิ 68
2239 น.ส. มณฑิตา ฉายอรุณ 70
2240 น.ส. มณฑิรา ข าทิพย์ 70
2241 น.ส. มณฑิรา บ่มกลาง 60
2242 น.ส. มณฑิรา เสริมสิทธิพร 65
2243 น.ส. มณทิรา พิมสอ 62
2244 น.ส. มณธิดา เสริมสิทธิพร 60
2245 น.ส. มณินทร ทัพจีน 63
2246 น.ส. มณีทิพย์ รัตนมุณี 62
2247 น.ส. มณีมนต์ ประสานบุญเลิศ 72
2248 น.ส. มณีรัตน์ เกษตรเอ่ียม 65
2249 น.ส. มณีรัตน์ แก้วนุ้ย 61
2250 น.ส. มณีรัตน์ จอมแพ่ง 68



หน้า 76/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2251 น.ส. มณีรัตน์ บัวค า 70
2252 น.ส. มนชญา หาสนาม 66
2253 น.ส. มนชนก พารุ่ง 73
2254 น.ส. มนต์ทกานต์ ทับแก้ว 71
2255 นาย มนตรี ใบพักตร์ 62
2256 น.ส. มนทิพย์ พรสุข 61
2257 น.ส. มนพร โชติเสน 70
2258 น.ส. มนฤดี ม่ันเหมาะ 68
2259 น.ส. มนสิการ เหลืองอ่อน 66
2260 น.ส. มนสิชา ทอนสระน้อย 77
2261 น.ส. มนสิณีย์ ทองเน้ือแข็ง 62
2262 น.ส. มนัญชยา ฉายาพงษ์ 74
2263 น.ส. มนัญชยา นันทะเรือน 74
2264 น.ส. มนัสวี เมฆสุวรรณ์ 68
2265 น.ส. มนุญญา เย่ียมสาร 73
2266 น.ส. มริสสา เก้ือกอบ 60
2267 น.ส. มลธิดา จิตต์เจริญ 64
2268 น.ส. มลวิภา กัลยาไสย์ 61
2269 นาย มหัฆรินฑ์ ศิริโภคพัฒน์ 65
2270 น.ส. มะลิวัลย์ วงค์ด้วง 62
2271 น.ส. มัชฌิมา ทับชัย 65
2272 น.ส. มัฌชิมา นุ่มสุข 61
2273 น.ส. มัญชุภา มณีวิเศษ 68
2274 น.ส. มัญชุสา สมุทรผ่อง 72
2275 น.ส. มัณฑนา ฝีปากเพราะ 61
2276 น.ส. มัณฑนา แพเดช 68
2277 น.ส. มัณฑนา ศรีสุวรรณ 64
2278 น.ส. มัณตรินี โพธ์ิอยู่ 74
2279 น.ส. มัลลิกา แจ่มจ ารัส 65
2280 น.ส. มัลลิกา ผลดี 64



หน้า 77/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2281 น.ส. มาติกา อรุณโน 64
2282 น.ส. มารตี บัวเรือง 63
2283 น.ส. มาริษา บุญทริกรัตน์ 61
2284 น.ส. มาริษา พ้ืนผา 63
2285 น.ส. มาริสา เก้ียวสุวรรณ 69
2286 นาย มารุต ครองสิน 79
2287 น.ส. มินตรา เจริญสุข 64
2288 น.ส. มินตรา นิลนนท์ 66
2289 น.ส. มินตรา เปียปิยะ 62
2290 น.ส. มินตรา มัสสกุล 60
2291 น.ส. มีนา แก้วบริสุทธ์ิ 78
2292 น.ส. มีนา แดงแก้ว 77
2293 น.ส. มีนา ต่ าตานี 75
2294 น.ส. มุกฑิดา คงรักษา 70
2295 นาย มุขลิส วาเงาะ 61
2296 น.ส. มุขสุดา สมคิด 68
2297 น.ส. มุทิตา อินทรก าแหง 66
2298 นาย มุฮัมมัดยาซีน อัครศาสนภิบาล 64
2299 นาย มูฮัมมัดฮัมดี สาและ 62
2300 นาย มูฮามัด ยาโงะ 61
2301 น.ส. เมทิณี สืบประดิษฐ 67
2302 น.ส. เมธชนันท์ เนียมบุญ 68
2303 นาย เมธัส สายทองแท้ 62
2304 นาย เมธัส อารียาภรณ์ 66
2305 น.ส. เมธาพร ชาญเสนะ 61
2306 น.ส. เมธาพร รอดศรีแป้น 66
2307 น.ส. เมธาพร ศิริวัฒพงศ์ 62
2308 น.ส. เมธาพร สุนทรธนาโชติ 62
2309 น.ส. เมธาวดี ทองขุนด า 62
2310 น.ส. เมธาวี ผอมโพธ์ิ 76



หน้า 78/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2311 นาย เมธี โศภาพรรังสี 61
2312 น.ส. เมวรินทร์ ป่ินทอง 61
2313 น.ส. เมษา ขุนเสนาะ 66
2314 น.ส. เมษามาศ ไชยรุ่งเรือง 64
2315 นาย ยศกร ละปะทา 68
2316 น.ส. ยศธร สังขะวรรณ 64
2317 น.ส. ยศวดี ใจสมุทร 66
2318 น.ส. ยศวดี น้อยสุข 66
2319 น.ส. ยอดข้าว กล่ินอุบล 62
2320 น.ส. ยอดหทัย อินทรนิมิตร 61
2321 น.ส. ย่ิงลักษณ์ สอนภิรมย์ 62
2322 นาย ยุทธนา ทองประมูล 60
2323 นาย ยุทธพิชัย ศรีสุขนันท์ 66
2324 นาย ยุทธพิชัย เหล่าแช่ม 74
2325 นาย ยุทธภูมิ นนทภา 60
2326 น.ส. ยุพาวดี จันทะเดช 60
2327 น.ส. ยุภาพร กล่ินขจร 61
2328 น.ส. ยุวดี ใบบัว 62
2329 น.ส. ยุวนงค์ แสงมณีประดับ 61
2330 น.ส. ยุวนุช เขียวช่ืน 61
2331 น.ส. ยุวภัค เยือกเย็น 75
2332 น.ส. ยุวรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 60
2333 น.ส. ยุวลักษณ์ จันทรวิชิต 64
2334 น.ส. ยุวลี แก้วเข้ม 60
2335 น.ส. ยูรีนัส หมัดอาดัม 60
2336 น.ส. เยาวนีย์ พูลขาว 64
2337 น.ส. เยาวภา ทองแย้ม 77
2338 น.ส. เยาวลักษณ์ ดอนวิเศษ 62
2339 นาย รชตะ แก้วแหวน 70
2340 น.ส. รชยา ราชโส 60



หน้า 79/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2341 น.ส. รชยา สุขเจริญ 61
2342 นาย รณชิต ธุระกิจ 66
2343 นาย รณรต ทองมาก 73
2344 น.ส. รดา เหลืองอร่าม 65
2345 น.ส. รตนพร เตจ๊ะ 65
2346 น.ส. รติพร แซ่ก่ัว 66
2347 น.ส. รติยาภรณ์ วาลุกา 61
2348 น.ส. รติรส ล้นเหลือ 64
2349 น.ส. รติรัตน์ หมู่ทองหลาง 69
2350 น.ส. รพีพัฒน์ ไชยวงค์ทอง 63
2351 น.ส. รพีแพรว แป้นปล้ืม 66
2352 น.ส. รมณียา ทองรักทอง 73
2353 น.ส. ร่มธรรม ต้ันเส้ง 62
2354 นาย รมย์รวินท์ ฉัตรธงชัยกุล 65
2355 น.ส. รลิตา บรรเทาพิษ 62
2356 น.ส. รวินท์นิภา แน่นหนา 69
2357 นาย รวินันท์ แสนเมือง 62
2358 น.ส. รวิษฎาพร รุ่งเรือง 78
2359 น.ส. รวิสุดา กะลาสี 62
2360 นาย รวีภัทร พิมแก้ว 65
2361 น.ส. รสสุคนธ์ เฉลิม 68
2362 น.ส. รสสุคนธ์ แซ่โล๊ะ 69
2363 น.ส. รอฮีมะห์ มะแอ 65
2364 นาย ระพีพัฒน์ นิตุธร 61
2365 น.ส. รักษิณา นุชนวล 63
2366 น.ส. รักษิณา ศรีเมือง 61
2367 น.ส. รักษิตา ศรีสูงส่ง 61
2368 น.ส. รังสินี สุนันท์ 65
2369 น.ส. รังสิมา แสงแก้ว 75
2370 นาย รัชชานนท์ นิกรแสน 66



หน้า 80/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2371 น.ส. รัชฎา พานิช 63
2372 น.ส. รัชฎาพร ศรวงษ์ 74
2373 น.ส. รัชฎาภรณ์ ไชยวัฒนาวุฒิกูล 76
2374 น.ส. รัชฎาภรณ์ บูรพา 60
2375 น.ส. รัชฏาพร สุทธศิริ 66
2376 น.ส. รัชดาภรณ์ อนุสูตร์ 61
2377 น.ส. รัชธนาณัญต์ ศรีน้ าทอง 61
2378 น.ส. รัชนาวีย์ ศรีคงคา 70
2379 น.ส. รัชนิญา รักธรรม 69
2380 น.ส. รัชนี พ่ึงกุศล 72
2381 นาย รัชพล จ ารูญรัตน์ 67
2382 น.ส. รัชริฎา ภักดีราช 60
2383 น.ส. รัชรินทร์ จันปุ่ม 61
2384 นาย รัชสรณ์ วงษ์จันทร์ 69
2385 น.ส. รัญชนา อารยรุ่งโรจน์ 63
2386 น.ส. รัญดา ธนาณัฐวุฒิ 69
2387 นาย รัฐกฤต จิตรสกุล 65
2388 น.ส. รัฐฐินันท์ ค าบุญเรือง 75
2389 นาย รัฐพงศ์ วนาเกษมสุข 66
2390 นาย รัฐภูมิ แสนสุวรรณ์ 65
2391 นาย รัฐวุฒิ ธนาค า 61
2392 น.ส. รัตติกาล วงษ์เสถียร 65
2393 น.ส. รัตติยา หนูในน้ า 63
2394 น.ส. รัตติยากร อินทร์นุ่น 66
2395 นาย รัตน์ชัย ว่องไว 67
2396 น.ส. รัตนชาติ มงคลอร่ามรัตน์ 60
2397 น.ส. รัตนวลี เล่ือนแก้ว 63
2398 น.ส. รัตนศิริ นิภาโยธิน 66
2399 น.ส. รัตนาภรณ์ เช่ียวชาญ 61
2400 น.ส. รัตนาภรณ์ มหาบัน 63



หน้า 81/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2401 น.ส. รัตนาภรณ์ รัตนมณี 64
2402 น.ส. รัตนาภรณ์ สมนึก 62
2403 น.ส. รัตนาภรณ์ โสภาค 65
2404 น.ส. รัตวัลย์ จันทร์แจ่ม 61
2405 น.ส. รัถยา เมณฑ์กูล 61
2406 น.ส. รัสรินทร์ กิตติกรณ์พัฒน์ 74
2407 นาย ราชภัทร ภู่เจริญศิลป์ 74
2408 นาย ราชานนท์ ฉัตร์ไตรภพ 61
2409 น.ส. ริญญภัสร์ สิริตุลยพงศ์ 67
2410 น.ส. ริญท์ดา นันตา 66
2411 น.ส. รินทร์ลภัส สายเครือปัน 60
2412 น.ส. รินทร์ลิตา สิทธิวัฒนภัสร์ 71
2413 น.ส. รินทราย โต้หนองแปน 63
2414 น.ส. รินรดา บุญกล่อม 66
2415 น.ส. รินรดา ศรีนารอด 72
2416 น.ส. รินรดา เอมอมร 64
2417 น.ส. รินรดี อนุเปโฐ 60
2418 น.ส. รุ่งกานดา สอนเวียง 60
2419 น.ส. รุ่งตะวัน เพ็ชรตรา 66
2420 น.ส. รุ้งตะวัน ทิพย์ไสยาสน์ 60
2421 น.ส. รุ้งตะวัน รัตนยศ 67
2422 น.ส. รุ่งทิพย์ บุญครอง 73
2423 น.ส. รุ่งทิวา บุญพรม 78
2424 น.ส. รุ่งทิวา ยะย่าเป้า 67
2425 น.ส. รุ่งนภา แข็งแรง 60
2426 น.ส. รุ่งนภา ต่อวงศ์ 73
2427 น.ส. รุ่งนภา วัชระจิติพงศ์ 61
2428 น.ส. รุ่งรวี แจ้งใจ 61
2429 นาย รุ่งระวิน แก้วชมภู 64
2430 น.ส. รุ้งระวี ชุติมาแสงตระกูล 62



หน้า 82/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2431 นาย รุ่งโรจน์ เทียนสว่างชัย 67
2432 น.ส. รุ้งลาวัลย์ รัตนสว่างวงศ์ 68
2433 น.ส. รุจิรดา จันทร์ละออง 69
2434 น.ส. รุจิรดา รูขะจี 66
2435 น.ส. รุจิราภรณ์ ธรรมสิทธ์ิ 64
2436 นาย รุวิภาส ทองประสูตร 73
2437 นาย รุสลัน บูชิ 69
2438 น.ส. รุสลาวาตี ไบเตะ 65
2439 น.ส. รูซานา เจ๊ะหน๊ะ 66
2440 นาย โรม ตันตินวะชัย 61
2441 น.ส. โรสมี บิลอับดุลล่าห์ 67
2442 น.ส. โรสิตา หล๊ะหมุด 67
2443 นาย ฤทธิเกียรติ ชูรูป 76
2444 น.ส. ฤาชุตา มุเส็มสะเดา 63
2445 น.ส. ลดา ถนอมลิขิตวงศ์ 63
2446 น.ส. ลภัสกร จังเกตุทอง 60
2447 น.ส. ลภัสรดา การเพ็ชร 60
2448 น.ส. ลภัสรดา ป่ินแก้ว 62
2449 น.ส. ลภัสรดา เมืองใจ 60
2450 น.ส. ลลดาภัทร นภัทรธนาสิน 60
2451 น.ส. ลลิญา แผนกระโทก 65
2452 น.ส. ลลิตตา อินทะสอน 60
2453 น.ส. ลลิตภัทร ศรีสวัสด์ิ 64
2454 น.ส. ลลิตา โตนุช 63
2455 น.ส. ลลิตา สร้างวัด 62
2456 น.ส. ลลิตา อริยธรรมกิจ 67
2457 น.ส. ลลิภัทร วงค์สมบัติ 70
2458 น.ส. ลออรัตน์ ตาทา 61
2459 น.ส. ลักขณา อินทะโร 68
2460 น.ส. ลักษณพร วรวิทยธาดา 67



หน้า 83/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2461 น.ส. ลักษิกา ศรีทองสุข 61
2462 น.ส. ลัดดาวรรณ ถ่ินกาญจน์ 65
2463 น.ส. ลัดดาวัลย์ ทาดวงตา 67
2464 น.ส. ลัดดาวัลย์ ศรีค าแหง 61
2465 นาย ลัทธพล รักษาพล 68
2466 น.ส. ลัทธวรรณ อุภัยภักตร์ 61
2467 น.ส. ลัลนา แผนสมบูรณ์ 68
2468 นาย ลิขิต สุวรรณสิทธ์ิ 66
2469 น.ส. ลีฬาภัทร พรมพันธ์ 65
2470 นาย ลุกมาน เฮาะมะ 67
2471 น.ส. ลูซ่ี สไมยพร ทิร์ลเวลล์ 75
2472 นาย วงศกร มูลเป็ง 61
2473 นาย วงศธร รุ่งสวัสด์ิ 73
2474 นาย วชิรวิทย์ ช้างเยาว์ 60
2475 นาย วชิรวิทย์ ประวะภูตา 60
2476 นาย วชิรวิทย์ เสนาธรรม 81
2477 นาย วชิรวิทย์ โสภณศิริกุล 63
2478 น.ส. วชิราพร เลิศอาภาจิตร์ 61
2479 นาย วฒพงษ์ หารสูงเนิน 64
2480 นาย วณัฐดนัย แดงไฟ 63
2481 น.ส. วดีพงษ์ คงเจริญ 61
2482 น.ส. วทันยา ดิสโร 64
2483 น.ส. วธัญญา คงศาสตรา 60
2484 นาย วนราช กิมาคม 67
2485 นาย วนัช อัมพาผล 69
2486 น.ส. วนิดา นารีจัน 67
2487 น.ส. วนิดา เลิศธะนะไชย 65
2488 น.ส. วนิดา ศรีอ่อน 76
2489 น.ส. วนิดา สายสินธ์ุ 60
2490 นาย วรกรณ์ ก่ิงม่ัน 63



หน้า 84/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2491 นาย วรกานต์ เตโช 60
2492 นาย วรชาติ ขลากระโทก 61
2493 น.ส. วรฎางค์ ชุนหโสภณ 71
2494 น.ส. วรณชานันท์ ลภัสธนัทมนต์ 64
2495 นาย วรณัฐ สินธพทอง 61
2496 น.ส. วรณัน มีนาราฎร 76
2497 นาย วรดร ลาชมภู 64
2498 นาย วรเดช พิมพ์คง 65
2499 นาย วรเดช มนัสมโนธรรม 67
2500 น.ส. วรนันท์ แดงมะแจ้ง 71
2501 นาย วรพงษ์ อินทรไทยวงค์ 62
2502 น.ส. วรพนิต แสงศรี 67
2503 นาย วรพัฒน วัตณโสพล 63
2504 นาย วรรณชิต ยากะจิ 63
2505 น.ส. วรรณทนา พัฒนสุวรรณ์ 60
2506 น.ส. วรรณพร ฤทธ์ิมหันต์ 60
2507 น.ส. วรรณพร สมนึก 67
2508 น.ส. วรรณพร สว่างไสว 68
2509 น.ส. วรรณพร สอนทุ่ง 64
2510 น.ส. วรรณรัตน์ เปรมศรี 68
2511 น.ส. วรรณรัตน์ เมธาพรไพบูลย์ 61
2512 น.ส. วรรณวิมล วังพิลาภ 72
2513 น.ส. วรรณวิมล สายสมร 60
2514 น.ส. วรรณา สร้อยระย้า 60
2515 น.ส. วรรณา โอจ้า 60
2516 น.ส. วรรณิกา ยานะธรรม 61
2517 น.ส. วรรณิภา เศษแสงศรี 60
2518 นาย วรรธนะ รัตนจันทร์ 70
2519 น.ส. วรวลัญช์ จันด า 62
2520 น.ส. วรวลัญช์ พันธ์ุยางน้อย 62



หน้า 85/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2521 นาย วรวลัญช์ ศรีสุวรรณ์ 70
2522 นาย วรวัฒน์ กล่ินสุคนธ์ 69
2523 นาย วรวัฒน์ บัวมีธูป 67
2524 นาย วรวิช ทรงสุวรรณ์ 67
2525 นาย วรวิทย์ โสมา 64
2526 น.ส. วรวีร์ กล่ าแก้ว 65
2527 นาย วรศิลป์ วงษ์จันทร์ดี 73
2528 น.ส. วรัชยา พัทบุรี 64
2529 น.ส. วรัญญา เกษมสุขโชติ 68
2530 น.ส. วรัญญา เฟ่ืองนวกิจ 74
2531 น.ส. วรัญญา สุนารักษ์ 69
2532 น.ส. วรัญญา สุวรรณเสรี 75
2533 น.ส. วรัญรัตน์ วรรณสุวรรณ 68
2534 น.ส. วรัฒฐญา กล่ินแย้ม 78
2535 น.ส. วรัทยา วงษ์วัฒนาสุข 61
2536 น.ส. วรากานต์ ทับทิมอ่อน 67
2537 น.ส. วรางคณา ไชยชิต 67
2538 น.ส. วรางคณา บุปผา 64
2539 น.ส. วรางคณา พยัคฆ์ทอง 60
2540 น.ส. วรางคณา พรมจันทร์ 63
2541 น.ส. วรานันท์ กาวิชา 62
2542 น.ส. วราพร เพ็ชร์ทอง 63
2543 น.ส. วราพรรณ ปันต๊ิบ 62
2544 น.ส. วราพัชร จันทร์เส้ง 62
2545 น.ส. วราภรณ์ ทองชนะิ 67
2546 น.ส. วราภรณ์ นามคง 74
2547 น.ส. วราภรณ์ โพธิกุล 62
2548 น.ส. วราภรณ์ ย่ิงพิมาย 62
2549 น.ส. วราภรณ์ เรียบส าเร็จ 60
2550 น.ส. วราภรณ์ วีรสิทธิโชต 60



หน้า 86/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2551 น.ส. วราภรณ์ สุขบางนพ 69
2552 น.ส. วราภรณ์ สุรินทร์เลิศ 62
2553 น.ส. วราภรณ์ อยู่เกิด 84
2554 น.ส. วราภรณ์ บุญสอน 61
2555 น.ส. วราลี คงวารี 65
2556 น.ส. วรินทร นิลจินดามาศ 71
2557 น.ส. วรินทร์ธร อังก์วราชัชวาล 67
2558 น.ส. วรินทร์พร วีระเกียรติ 69
2559 นาย วริศ กระจายเกียรติ 66
2560 น.ส. วริศรา จันทะบุบผา 79
2561 น.ส. วริศรา เดชพงศ์ประทีป 61
2562 น.ส. วริศรา ตันวราวุฒิกูล 65
2563 น.ส. วริศรา บุญโต 73
2564 น.ส. วริศรา บุญเรือง 68
2565 น.ส. วริศรา วงษ์โท 65
2566 น.ส. วริศรา สนทนา 74
2567 น.ส. วริศรา หาสุข 61
2568 น.ส. วริษฐา จันทรินทร์ 63
2569 น.ส. วริษฐา ป๋ันค า 63
2570 น.ส. วริษฐา สิริชูทรัพย์ 64
2571 น.ส. วริสา เกสรินทร์ 62
2572 นาย วรุณ สมานเพชร 72
2573 น.ส. วรุณยุภา งามสม 66
2574 น.ส. วรุณรัตน์ ถือเงิน 63
2575 นาย วรุต ทาเชาว์ 61
2576 น.ส. วโรชา มาลี 61
2577 น.ส. วฤทธ์ิ จันทร์แก้ว 72
2578 น.ส. วลินนิภา จอกจอหอ 62
2579 น.ส. วลีพร สายใจ 65
2580 น.ส. วศินี พรหมแก้ว 65



หน้า 87/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2581 นาย วสันต์ชัย ย้ิมละมัย 61
2582 นาย วัชรพงศ์ หวังสุวรรณ 70
2583 นาย วัชรพงษ์ เพ็ชรต้ังตระกูล 69
2584 นาย วัชรพล เกินชัย 70
2585 นาย วัชรวิทย์ จันทราช 60
2586 น.ส. วัชราพร ดีระดา 63
2587 น.ส. วัชราภรณ์ นิลข า 62
2588 นาย วัชรินทร์ ติลวรรณกุล 60
2589 น.ส. วัชรี อุ่นผาง 65
2590 น.ส. วัชสยวรรณ ทรัพย์ศรีโสภณ 63
2591 นาย วัฒนสุวรรณ สุวรรณประภาพร 66
2592 นาย วัฒนา จันทร์ตรี 62
2593 นาย วันจักรี สบาย 60
2594 น.ส. วันทนา ธิสุกะ 65
2595 น.ส. วันวิสา สัจจะญาติ 60
2596 น.ส. วันวิสาข์ แก้วเรือง 61
2597 น.ส. วัลย์ลดา ท้วมเพ็ง 71
2598 น.ส. วัศยา ฉ่ าแก้ว 71
2599 น.ส. วานิสลา สุขจาด 69
2600 นาย วายุ เมืองฝ้ัน 63
2601 น.ส. วายุภักด์ิ แอบไธสง 63
2602 น.ส. วาราดา ศรีส าราญ 68
2603 น.ส. วาสนา กาค า 62
2604 น.ส. วาสนา คชประเสริฐ 71
2605 น.ส. วาสนา ณ ล าปาง 60
2606 น.ส. วิจิตรพรรณ ศรีเจริญ 68
2607 น.ส. วิจิตรา รอดฤทธ์ิ 65
2608 น.ส. วิจิตรา สุริยโชติ 64
2609 น.ส. วิชชุตา ฤทธิเดช 75
2610 นาย วิชญ์พล พรสิงห์ 81



หน้า 88/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2611 นาย วิชญ์วิสิฐ พรหมดา 68
2612 น.ส. วิชญา ปลูกสร้าง 62
2613 น.ส. วิชญาณี พุทธิพิริยางกูร 72
2614 น.ส. วิชญาดา เพ็ชรกอ 63
2615 น.ส. วิชญาดา สุดเอ้ือม 74
2616 น.ส. วิชญาพร ช่วยแท่น 68
2617 น.ส. วิชญาพร ฝางค า 74
2618 น.ส. วิชยา วงศ์ปุณณวัฒน์ 73
2619 นาย วิชาญชัย บัวทรัพย์ 67
2620 น.ส. วิภา สารักษ์ 62
2621 น.ส. วิภาดา ตรีฤกษ์ศรี 62
2622 น.ส. วิภาดา เมธีลักษณ์ 64
2623 น.ส. วิภารัตน์ วิทูธีรศานต์ 64
2624 น.ส. วิภาวี ชัยศิริ 62
2625 น.ส. วิภาวี เทพภูเวียง 65
2626 น.ส. วิภาวี หนูแสง 60
2627 น.ส. วิภาวี อุปพงษ์ 61
2628 น.ส. วิมพ์วิภา ขินาวัง 70
2629 น.ส. วิมาลา ดินแดง 71
2630 น.ส. วิรดา หละเขียว 61
2631 น.ส. วิรัญญ์ภัทร กฤตยพิสิฐ 73
2632 น.ส. วิรัญญา เตจ๊ะ 64
2633 น.ส. วิรันพัชร โพธ์ิรัตน์ 66
2634 น.ส. วิรากร ชนะพงษ์ 67
2635 นาย วิริยะธัช ฉันทะ 66
2636 น.ส. วิริยา ธรรมศร 67
2637 น.ส. วิริศรา พรหมรักษ์ 62
2638 น.ส. วิรุฬห์ อยู่สะบาย 64
2639 น.ส. วิลาวัณย์ พรพนานุรักษ์ 62
2640 น.ส. วิลาวัณย์ ศรีสุภา 63



หน้า 89/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2641 น.ส. วิลาวัลย์ กลางนคร 65
2642 น.ส. วิวรรณา นิลรัตน์ 65
2643 นาย วิวัฒน์ มีเจริญ 71
2644 น.ส. วิศนีย์ ขวัญตา 60
2645 นาย วิศวิน ทองประ 64
2646 น.ส. วิศาข์ บุญพ่ึง 64
2647 นาย วิษณุ ทบลา 63
2648 น.ส. วีธิชา วินวีร์ 61
2649 น.ส. วีรดา ทองค า 60
2650 นาย วีรภัทร์ เต 60
2651 น.ส. วีรยา กล่ินตัน 61
2652 นาย วีรวัฒน์ ศรีเรือง 72
2653 นาย วีรวิชญ์ ตันติธนันต์ชัย 70
2654 นาย วีระ พัฒนทวีลาภ 70
2655 นาย วีระยุทธ วาระตระกูล 62
2656 นาย วีระวัฒน์ ใสแก้ว 67
2657 นาย วีระวุฒิ ไพบูลย์ 60
2658 นาย วีรากร หาญพรหม 70
2659 น.ส. วีรินทร์ภัทร์ อุประโมงค์ 73
2660 นาย วุฒิพงศ์ เขียวฟู 64
2661 นาย วุฒิพงษ์ จันทร์สะอาด 63
2662 น.ส. วุฒิพร เนตรสุรา 60
2663 นาย เวทิน นิเท 68
2664 น.ส. เวธกา ไชยพลฤทธ์ิ 66
2665 นาย แวยูโซฟ แวมูซอ 69
2666 น.ส. ศจิกา ข าวงษ์ 61
2667 นาย ศชาณภพ สุขสมจิตร 65
2668 นาย ศฎายุส จีดล าดวน 74
2669 น.ส. ศดานันท์ ชุมเพ็ชร 63
2670 น.ส. ศตพร แสงอนันต์ 72



หน้า 90/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2671 นาย ศตวรรษ สระไพ 77
2672 น.ส. ศนิญา นิลกระวัตร 62
2673 นาง ศมิษฐา สิงห์สุริย์ 61
2674 นาย ศรราม สุขส าราญ 66
2675 น.ส. ศรัญญา เพชรภูมี 64
2676 น.ส. ศรัญญา สุวรรณ์วงษ์ 69
2677 น.ส. ศรัณญา เช่ียนม่ัน 62
2678 นาย ศรัณย์ เสาหงษ์ 81
2679 นาย ศรัณยพงศ์ ทะนันตา 65
2680 น.ส. ศรัณย์รัชญ์ ชัชวาลย์ภัสร์ 65
2681 นาย ศรัณยู ประยูรหงษ์ 67
2682 นาย ศรันยู ภูโสภา 68
2683 นาย ศราวุฒิ พ่ึงอ่ า 84
2684 น.ส. ศรินญา ปาณูปกรณ์ 60
2685 น.ส. ศรินทิพย์ จึงเจริญทรัพย์ 62
2686 นาย ศรีวิชัย พงษ์ฤกษ์ 68
2687 น.ส. ศรีสุดา จันทิมะนัน 61
2688 น.ส. ศรีหทัย มณฑาทอง 61
2689 น.ส. ศรุดา ช่วยคุ้มภัย 60
2690 นาย ศรุต หลังยาหน่าย 60
2691 น.ส. ศรุตา ณะนวล 65
2692 น.ส. ศรุตา พูลสวัสด์ิ 64
2693 น.ส. ศศลักษณ์ แก้วมณี 72
2694 น.ส. ศศิ เดชสุภา 65
2695 น.ส. ศศิกร สารีผล 69
2696 น.ส. ศศิกาญจน์ ทองค าป้ัน 61
2697 น.ส. ศศิกาญจน์ สุวรรณมาลย์ 64
2698 น.ส. ศศิกานต์ กองกุณะ 66
2699 น.ส. ศศิกานต์ ทูลประโคน 60
2700 น.ส. ศศิชา อาจยุทธ์ 73



หน้า 91/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2701 น.ส. ศศิธร ขวัญจ่า 65
2702 น.ส. ศศิธร นามจุมจัง 61
2703 น.ส. ศศิธร นิลแก้ว 64
2704 น.ส. ศศิธร พรหมเทพ 61
2705 น.ส. ศศิธร โพธินันทวงศ์ 66
2706 น.ส. ศศิธร แสงลี 66
2707 น.ส. ศศิธร หอประสงค์ 61
2708 น.ส. ศศิธร อรุณแจ้ง 67
2709 น.ส. ศศิปพร ศรีวิไชย 66
2710 น.ส. ศศิปรียา ผลสุขขา 64
2711 น.ส. ศศิรัตน์ คงประโคน 66
2712 น.ส. ศศิวรรณ เพชรชูกูล 62
2713 น.ส. ศศิวิมล กุศลจิต 63
2714 น.ส. ศศิวิมล ภิวัฒน์ 63
2715 น.ส. ศศิวิมล วิสีปัตน์ 63
2716 น.ส. ศศิวิมล ส าโรง 60
2717 น.ส. ศศิสกุล ประเสริฐสังข์ 62
2718 น.ส. ศษิฐธนันต์ ธนันต์เดชฐานนท์ 64
2719 นาย ศักด์ินรินทร์ ทาปาระ 64
2720 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ทวีคุณ 73
2721 นาย ศักด์ิอรุณ เอ่งเส่ง 64
2722 น.ส. ศันสนีย์ ปรารมย์ 70
2723 น.ส. ศินีลักษณ์ ญะเมืองมอญ 61
2724 น.ส. ศิรดา ทองแก้ว 62
2725 น.ส. ศิรประภา พิมพการ 67
2726 น.ส. ศิรภัสสร ปราบวิชิต 65
2727 นาย ศิรสิทธ์ิ สุคนธศิริพร 62
2728 นาย ศิรัชฌกรณ์ แก้วบท 62
2729 น.ส. ศิราภา จีรังสุวรรณ 64
2730 น.ส. ศิริกร หนูแก้ว 69



หน้า 92/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2731 น.ส. ศิริกัญญา พงศ์พิทยายุทธ 60
2732 น.ส. ศิริกุล นาคหิรัญโสภณ 66
2733 น.ส. ศิริญญาภรณ์ บุตรพรม 61
2734 น.ส. ศิริญดา สมุทรสาคร 63
2735 น.ส. ศิริญา มีโภคกิจ 60
2736 น.ส. ศิริน กระจ่างดี 64
2737 นาย ศิรินทร์ มีสมบูรณ์ 66
2738 น.ส. ศิรินภา แก้วสกุล 70
2739 น.ส. ศิรินภา อรรควงษา 62
2740 น.ส. ศิรินิภา สังข์สุวรรณ 62
2741 น.ส. ศิรินุช ทองสุขดี 68
2742 น.ส. ศิริบุญภากรณ์ สุวรรณวัฒน์ 75
2743 น.ส. ศิริประภา รัชดาชาน 62
2744 น.ส. ศิริพร พราหมณ์ช่ืน 64
2745 น.ส. ศิริพร ไม้ล าดวน 64
2746 น.ส. ศิริมา ถามุลเลศ 62
2747 น.ส. ศิริรัตน์ ทับทิมไสย 67
2748 น.ส. ศิริลักษณ์ ฉัตรศรี 75
2749 น.ส. ศิริลักษณ์ บุญลอง 66
2750 น.ส. ศิริลักษณ์ พาราศิลป์ 69
2751 น.ส. ศิริลักษณ์ ย่ังยืน 63
2752 น.ส. ศิริวรรณ ชิตพูล 62
2753 น.ส. ศิริวรรณ รักบุตร 68
2754 นาย ศิวกร สุขเพ่ิม 64
2755 น.ส. ศิวลักษณ์ รักศรี 61
2756 นาย ศิวะ ปานเดย์ 65
2757 นาย ศิวะชัย พานทอง 61
2758 น.ส. ศิวาภรณ์ โกกะพันธ์ 74
2759 น.ส. ศุกร์พรรษา โพธิสาน 63
2760 นาย ศุจิ จินตบูรณพันธ์ุ 68



หน้า 93/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2761 นาย ศุทธิเกียรติ แก้วตรีวงษ์ 61
2762 นาย ศุทธิณัฐ พูนจิตร์ผ่อง 78
2763 น.ส. ศุทธินี กับปุละวัน 72
2764 น.ส. ศุทธินี ถวาย 67
2765 น.ส. ศุทรา หอมจันทร์ 60
2766 นาย ศุภกร บัวชุม 68
2767 น.ส. ศุภกาญจน์ จันทร์ยืนยง 67
2768 น.ส. ศุภกานต์ สุขสุเกตุ 61
2769 นาย ศุภชัย กุประดิษฐ์ 64
2770 นาย ศุภชัย ปานโบ 60
2771 นาย ศุภชัย อุตรมาตย์ 68
2772 น.ส. ศุภธิดา ตาเมือง 60
2773 น.ส. ศุภนิดา พ่ึงเจริญ 63
2774 น.ส. ศุภพร ศรีสิทธิการ 69
2775 นาย ศุภมิตร สิงคลี 62
2776 น.ส. ศุภรดา พวงสมบัติ 60
2777 น.ส. ศุภรัตน์ วงษ์วิรัตน์ 65
2778 นาย ศุภเรศร์ ค าทวี 65
2779 นาย ศุภฤกษ์ ไหลงาม 62
2780 น.ส. ศุภลักษณ์ ค าสี 62
2781 น.ส. ศุภลักษณ์ พรหมมินทร์ 66
2782 นาย ศุภวิชญ์ กล่ าเมือง 72
2783 นาย ศุภวิชญ์ เสารอง 62
2784 น.ส. ศุภสุตา ภู่ผ่าน 64
2785 น.ส. ศุภอติกานต์ ศุภกฤตธนพิชญ์ 61
2786 น.ส. ศุภัคพิชาญ์ วิภาพุฒิพงศ์ 75
2787 น.ส. ศุภากร จันทรัตน์ 70
2788 นาย ศุภาณัฐ รัตนวนพันธ์ุ 75
2789 นาง ศุภานัน เรืองพรหม 64
2790 น.ส. ศุภาพิชญ์ เบ้าพิมพา 62



หน้า 94/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2791 น.ส. ศุภาพิชญ์ พ่วงเฟ่ือง 62
2792 น.ส. ศุภาพิชญ์ ภูอาภรณ์ 66
2793 น.ส. ศุภาพิชญ์ วงศ์ม่าน 64
2794 น.ส. ศุภาพิชญ์ อภิวัฒน์วราวงศ์ 62
2795 นาง ศุภาวิณี มัทเธอุส 67
2796 น.ส. ศุภิกา กงแก้ว 75
2797 น.ส. ศุภิสรา ก่ิงแก้ว 60
2798 น.ส. ศุภิสรา กุลสุวรรณ 67
2799 น.ส. ศุภิสรา บัวสิงห์ 61
2800 น.ส. ศุภิสรา สถิรกุล 67
2801 นาย เศกสิทธ์ิ วิเศษศักด์ิศรี 69
2802 น.ส. โศภิษฐ์ ทองหนูเอียด 66
2803 น.ส. สกาวกาญจน์ สาวาปี 62
2804 น.ส. สกาวเดือน เช้ือพหล 63
2805 น.ส. สกุลรัตน์ จันทรัตน์ 65
2806 นาย สงกรานต์ วรรณารุณ 69
2807 นาย สถาปนา โคลนกระโทก 61
2808 น.ส. สถาพร สุขศรีวรรณ 63
2809 นาย สนธกร อันผาสุข 63
2810 น.ส. สนารักษ์ วงษ์ป่ิน 71
2811 น.ส. สปันนา ตัณฑิกุล 71
2812 นาย สพลดนัย ชินนาพันธ์ 63
2813 นาย สมพล ข าหาญ 69
2814 น.ส. สมฤดี ช านาญ 60
2815 น.ส. สมฤทัย สิริปราณชล 67
2816 น.ส. สมลักษณ์ เรืองฤทธ์ิ 68
2817 น.ส. สมัชญา วรามิตร 63
2818 น.ส. สมัญญา ธารเอ่ียม 66
2819 นาย สมากรณ์ แห้วเหมือน 61
2820 นาย สมานพันธ์ุ ดีมงคล 68
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ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2821 น.ส. สมิตตา เพ็ชรมาก 70
2822 น.ส. สมิหลา ทองจันทร์ 61
2823 นาย สรกฤช ขุนทองพันธิิุ 63
2824 นาย สรกฤช ธีรพุฒิกร 64
2825 นาย สรณ์สิริ ชาตะวิทยากูล 64
2826 นาย สรวิชญ์ อินทร์จันทร์ 61
2827 นาย สรวิศ ประสิทธิเขตรวิทย์ 70
2828 นาย สรวิศ พยุงศักด์ิ 69
2829 น.ส. สรวีย์ ทองรัตน์ 60
2830 นาย สรสิชา ระแบบเลิศ 86
2831 น.ส. สร้อยสุดา เพชรสงคราม 64
2832 นาย สราวุธ บุญจันทร์ 64
2833 น.ส. สรีสุดา ลครร า 61
2834 น.ส. สโรชา ตันตรา 62
2835 น.ส. สโรชา แสงสุวรรณ 64
2836 น.ส. สลิลทิพย์ เทียนชัย 75
2837 น.ส. สลิลทิพย์ ยืดยาว 63
2838 น.ส. สลิลพัชร์ ผดุงเอกธนากานต์ 71
2839 นาย สวรรค์ วันตาแสง 68
2840 น.ส. สวรส รัตนอร่ามสวัสด์ิ 64
2841 น.ส. สวรินทร์ ฉิมมี 66
2842 นาย สหชัย จันทร์สุรไพโรจน์ 69
2843 นาย สหณัฏฐ์ ดุจวรรณ 70
2844 นาย สหรักษ์ เข็มวิชัย 70
2845 นาย สหรัฐ ตัดสายชล 62
2846 นาย สหรัฐ สวัสด์ิประวิทย์ 65
2847 นาย สหวุฒิ สุริยะจันทร์ 71
2848 น.ส. สัญจิตรา พาทิดี 66
2849 นาย สัญญพงศ์ สืบมงคลชัย 66
2850 น.ส. สันต์ฤทัย มะศิริ 64
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ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2851 น.ส. สันนิภา ประสงค์ 75
2852 น.ส. สาธิดา รุ่งเรืองกุลดิษฐ์ 65
2853 น.ส. สาธิตา ทรัพย์รวงทอง 74
2854 น.ส. สายวิรุฬห์ จันทะนาข่า 61
2855 นาย สารัช ภานุสถิตย์ 66
2856 น.ส. สาวิณี สอาดรัตน์ 66
2857 น.ส. สาวิตตรี เฉลิมชัยวินิจกุล 71
2858 น.ส. สาวิตรี จอมบุญเรือง 60
2859 น.ส. สาวิตรี ต้นโพธ์ิ 65
2860 น.ส. สาวิตรี เพ็งจันทร์ 66
2861 นาง สาวิตรี สุริยจักรวาฬ 76
2862 น.ส. สาวินี วงษ์เสถียร 72
2863 น.ส. สิดาพร ม่วงศิริ 76
2864 น.ส. สิตานัน ตัณฑ์เจริญรัตน์ 62
2865 น.ส. สิตานันท์ บริสุทธ์ิ 71
2866 น.ส. สิตามณี ไกรทอง 62
2867 นาย สิทธิชัย กองแก้ว 69
2868 น.ส. สินีกาญจน์ ศิริรัตน์สัตยะกุล 61
2869 น.ส. สินีณัฐ ตรงวานิชนาม 73
2870 น.ส. สินีนาฎ สิงหกุล 64
2871 น.ส. สินีนาฏ เพ็ชรประเสริฐ 61
2872 น.ส. สินีนาถ เพชรสว่าง 62
2873 นาย สิรพล สนิท 73
2874 น.ส. สิรภัทร วิจิตรโสภา 63
2875 น.ส. สิรภัทร เวโรจน์ 76
2876 น.ส. สิรภัทร สารอินจักร์ 60
2877 น.ส. สิรภัทร อาจแสวง 76
2878 นาย สิรวิชญ์ เกตุบางลาย 73
2879 นาย สิรวิชญ์ ศรีประเสริฐ 60
2880 นาย สิริ เชาวน์วาณิชย์กุล 70
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ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2881 น.ส. สิริกร จงศรี 62
2882 น.ส. สิริกร ยมนานนท์ 66
2883 น.ส. สิริกันยา อนันตเสนา 67
2884 น.ส. สิริกาญจน์ พานะกิจ 75
2885 นาย สิริชัย จันทร์แบบ 75
2886 น.ส. สิริญดา ชาตะสิงห 67
2887 น.ส. สิริธร วาจาสัตย์ 71
2888 น.ส. สิรินภา แสงรุจิ 61
2889 น.ส. สิรินรักษ์ พันธ์ุเหล็ก 67
2890 น.ส. สิรินาถ นวมพะเนียด 63
2891 น.ส. สิรินาถ โปด า 63
2892 น.ส. สิริประภา จันทรักษา 62
2893 น.ส. สิริภัณฑิราค์ ลัคณา 61
2894 น.ส. สิริภัทร ภมรภูริวิรุฬห์ 68
2895 น.ส. สิริภากร จงสงวน 68
2896 น.ส. สิริภาลักษณ์ บุญข่ายพงศ์ 75
2897 น.ส. สิริมา โภคาสุข 62
2898 น.ส. สิริยา สุขประสงค์ 74
2899 น.ส. สิริยาภรณ์ กันปู 62
2900 น.ส. สิริลักษณ์ ปัญญา 62
2901 น.ส. สิริลักษณ์ สมบัติวงค์ 64
2902 น.ส. สิริวรรณ ดิษบุรี 69
2903 น.ส. สิรีรัศม์ิ เบญจศุภาพงศ์ 63
2904 น.ส. สิเรียม รุ่งเรืองจรัส 64
2905 นาย สิโรจน์ โรจนรัตนาพงศ์ 62
2906 นาย สิห์ วรรษาวุธ 77
2907 น.ส. สีตลา พิศแลงาม 63
2908 น.ส. สีตีไฟรุส เจ๊ะอาลี 65
2909 นาย สีหรา รัตนชัยวรรณ 68
2910 นาย สุกฤษฎ์ิ โทวิยะพันธ์ 63



หน้า 98/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2911 น.ส. สุกัญญา มุงคุณค าชาว 82
2912 นาย สุกัลย์ รัตนส าเนียง 68
2913 น.ส. สุกัลยา ภาพิรมย์ 64
2914 น.ส. สุกาญจนา นาคเกล้ียง 64
2915 น.ส. สุกานดา เพ็ชรสว่าง 64
2916 น.ส. สุกานดา ยีมะเย็ง 63
2917 น.ส. สุคณฑา สังข์สุวรรณ 65
2918 น.ส. สุคนธ์ทิพย์ แจ้งจิตร 66
2919 น.ส. สุคนธรัตน์ หมัดยะมา 70
2920 น.ส. สุคนธา บุญนาค 67
2921 น.ส. สุจรรยา น้ าทองค า 64
2922 น.ส. สุจิตรา การะกัน 62
2923 น.ส. สุจิตรา ธุระกิจ 71
2924 น.ส. สุจิตรา ยาระศรี 61
2925 นาย สุชล เบญจรัตนานนท์ 64
2926 น.ส. สุชัญญา สุนนท์ชัย 66
2927 นาย สุชา ขีดขิน 68
2928 น.ส. สุชาฐิณี ไชยสุดีนันท์ 65
2929 น.ส. สุชาดา ขันนาแล 69
2930 น.ส. สุชาดา จันทะสะเร 62
2931 น.ส. สุชาดา ศรีโสภาวิมาน 65
2932 น.ส. สุชาดา สุขสงวน 73
2933 น.ส. สุชาดา อ้ึงประเสริฐ 60
2934 น.ส. สุชานันท์ กันชะนะ 60
2935 น.ส. สุชานาฏ หมายแร่ 78
2936 น.ส. สุชานาถ แปงค า 72
2937 น.ส. สุชานาถ สิงคิวิบูลย์ 61
2938 น.ส. สุชาวดี หอมยามเย็น 61
2939 น.ส. สุณิสา ทิพวัลย์ 72
2940 น.ส. สุณิสา หัตถศิลป์ 69



หน้า 99/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2941 น.ส. สุดาพร มูลสาร 79
2942 น.ส. สุดารัตน์ จันทร์แก้วงาม 68
2943 น.ส. สุดารัตน์ เบ้าชาลี 62
2944 น.ส. สุดารัตน์ วงศ์ฟองทอง 63
2945 น.ส. สุดารัตน์ หารี 68
2946 น.ส. สุดารัตน์ อักษรกูล 61
2947 น.ส. สุดาวรรณ เกตสมิง 60
2948 น.ส. สุตาภัทร มโนรัตน์สกุล 63
2949 น.ส. สุตาภัทร เสวกวิหารี 65
2950 นาย สุทธิเกียรติ มูลสวัสด์ิ 61
2951 นาย สุทธิพงศ์ ประเสริฐแก้ว 63
2952 นาย สุทธิพงษ์ ว่องฟ้ืน 77
2953 นาย สุทธิพงษ์ ศรีตัมภวา 63
2954 น.ส. สุธารทิพย์ ระวาดชิต 63
2955 น.ส. สุธาสินี นัยสุภาพ 69
2956 น.ส. สุธาสินี ประทุมชาติ 63
2957 น.ส. สุธาสินี เมืองมงคล 69
2958 น.ส. สุธาสินี อุปพระจันทร์ 62
2959 น.ส. สุธิดา ทุ่มแก้ว 66
2960 น.ส. สุธิดา สงวน 72
2961 น.ส. สุธิมา คันธาวัฒน์ 68
2962 น.ส. สุธิรา หล่อเวสารัชกร 69
2963 น.ส. สุธิศา แสนพรม 60
2964 น.ส. สุธีรา ดีช่ืน 67
2965 น.ส. สุนทรี บัวอาจ 61
2966 น.ส. สุนิตา กรดมณี 64
2967 น.ส. สุนิตา ยังมี 61
2968 น.ส. สุนิษา เช้ือทอง 74
2969 น.ส. สุนิสา นาพรม 67
2970 น.ส. สุประวีณ์ กาญจนก าเหนิด 70



หน้า 100/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2971 นาย สุประวีณ์ เจริญจิตต์ 65
2972 น.ส. สุประวีณ์ ดวงภักดี 65
2973 น.ส. สุปรีญา อนันต์ประกฤติ 76
2974 น.ส. สุปรีญารัตน์ มหาผล 61
2975 น.ส. สุปรียา จุลนันท์ 64
2976 น.ส. สุปรียา วิไลลักษณ์ 67
2977 น.ส. สุปวีณ์ ป่ินแก้ว 60
2978 น.ส. สุปวีณ์ มาศคีรีวงศ์ 61
2979 น.ส. สุพรรณิดา ค าลือ 68
2980 น.ส. สุพรรษา ทองเขียว 60
2981 น.ส. สุพรรษา ภูพวก 60
2982 น.ส. สุพัชฌา ปานด ารงค์ 72
2983 น.ส. สุพัตรา ฐิติเจริญศักด์ิ 65
2984 น.ส. สุพัตรา วุฒิสาร 61
2985 น.ส. สุพัตรา สิทธิสมาน 62
2986 น.ส. สุพัตรา โสภาพ 65
2987 น.ส. สุพิชฌาย์ ป่ินทอง 75
2988 น.ส. สุพิชฌาย์ รัตติทวีวัฒน์ 61
2989 น.ส. สุพิชญา ฉิมวงศ์ 71
2990 น.ส. สุพิชญา นามจันทร์ทึก 62
2991 น.ส. สุพิชญา เศวตเลข 65
2992 นาย สุพินิจ คุณาวงค์ 63
2993 น.ส. สุภจิตา สังข์แสง 78
2994 น.ส. สุภชา จ่ายหนู 71
2995 น.ส. สุภัทรา จักร์แก้ว 64
2996 น.ส. สุภัทรา พันธ์พฤกษ์ 73
2997 น.ส. สุภัสสร เมฆทอง 61
2998 น.ส. สุภัสสร ล่ิมสกุล 64
2999 น.ส. สุภัสสรา ท าสุนา 61
3000 น.ส. สุภัสสรา ธรรมวงค์ 68



หน้า 101/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3001 น.ส. สุภัสสรา บูริตธรรม 63
3002 น.ส. สุภัสสรา หงษาค า 66
3003 น.ส. สุภาณี พรหมเกิด 69
3004 น.ส. สุภาพร เจ๊ะโส๊ะ 67
3005 น.ส. สุภาพร ทองโสม 61
3006 น.ส. สุภาภรณ์ พิณทอง 60
3007 น.ส. สุภาภรณ์ ศรัทธาวงศ์เลิศ 62
3008 น.ส. สุภารัตน์ สมิทธิ 67
3009 น.ส. สุภาวดี โกติรัมย์ 66
3010 น.ส. สุภาวดี ทองศิริ 67
3011 น.ส. สุภาวดี สุขสีแก้ว 60
3012 นาย สุภาษิต เดชขุนทด 63
3013 น.ส. สุมนทิพย์ ด้วงค าแดง 64
3014 น.ส. สุมิตรา หลุยบัวใหญ่ 60
3015 น.ส. สุมิตรา หอมนาน 64
3016 น.ส. สุเมธินี ชมยินดี 66
3017 นาย สุรชัย มูลทา 66
3018 นาย สุรเชษฐ์ ธรรมธร 78
3019 นาย สุรเชษฐ์ ริทธิโต 68
3020 น.ส. สุรดา คล้ายสุริยา 60
3021 นาย สุรเดช จ๋ิวเจริญ 65
3022 นาย สุรพงษ์ บุญก าเหนิด 71
3023 นาย สุรวินทร์ พันธ์ุช่ืน 70
3024 นาย สุรศักด์ิ ศรีพล 62
3025 นาย สุรสิทธ์ิ ต้ังหม่ัน 65
3026 นาย สุรสิทธ์ิ บิลโต๊ะเเละ 66
3027 นาย สุรเสกข์ อาวัชนานุกุล 69
3028 น.ส. สุรัชดา คุณาพันธ์ุ 70
3029 น.ส. สุรัญญา โฮ้เต้ก้ิม 77
3030 น.ส. สุรีพร วิทยาขาว 62



หน้า 102/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3031 น.ส. สุรีพรรณ เสาร์มนตรี 64
3032 น.ส. สุรีย์นิภา บุญโชติ 60
3033 นาย สุไลมาน จันทร์ตุด 67
3034 น.ส. สุวนันท์ เดชะพันธ์ 67
3035 น.ส. สุวนันท์ ศรีวัง 67
3036 น.ส. สุวพิชญ์ บ าราบ 63
3037 น.ส. สุวพิชญ์ อ่อนประเสริฐ 63
3038 น.ส. สุวภัทร นวสุธารัตน์ 62
3039 น.ส. สุวรรณมณี เกตุวงศ์ตระกูล 65
3040 น.ส. สุวรรณรัตน์ สนวิจิตร 66
3041 น.ส. สุวรรณา นิสะนิ 62
3042 น.ส. สุวรรณา บัวแก้ว 67
3043 น.ส. สุวรา อินนุ่น 74
3044 นาย สุวศิน ชินสร้อย 68
3045 น.ส. สุวัจณี เหมราช 62
3046 น.ส. สุวัจนี รักการงาน 61
3047 นาย สุวิจักษ์ สมศักด์ิ 79
3048 น.ส. สุวิมล ชุ่มชูจันทร์ 65
3049 น.ส. สุหัทยา นิลโกสีย์ 69
3050 น.ส. สุหัทยา เสริมสกุล 70
3051 น.ส. สุอาภา แซ่ย้ี 70
3052 นาง เสาวนิตย์ ลึบแบร์ท 60
3053 น.ส. เสาวภา เศรษฐรินทร์ 63
3054 น.ส. เสาวลักษณ์ กองแก้ว 64
3055 น.ส. แสงทิวา บุญยอด 65
3056 น.ส. โสภิดา จ่ันจุ้ย 62
3057 น.ส. โสภิตนภา ด้วงกลาง 66
3058 น.ส. โสภิตา ยอดตาค า 69
3059 น.ส. โสภิษฐ์ เอ่ียมโชติสกุลชัย 61
3060 น.ส. โสรยา ตันจริญ 65



หน้า 103/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3061 นาย หงสมัตถ์ พิทักษ์วงศ์ 80
3062 น.ส. หทัยกานต์ ดวงตา 60
3063 น.ส. หทัยชนก คุมรอบ 62
3064 น.ส. หทัยชนก บุญช่วย 60
3065 น.ส. หทัยชนก พงษ์จุ้ย 60
3066 น.ส. หทัยภัทร เขียวจีน 61
3067 น.ส. หทัยภัทร พิมพ์หนู 63
3068 น.ส. หทัยรัตน์ สุวรรณรัตน์ 61
3069 น.ส. หน่ึงฤทัย พละศักด์ิ 61
3070 น.ส. หน่ึงศิลป์ ขัติยะหล้า 61
3071 น.ส. หรรษา ชัยกูล 74
3072 น.ส. หัตถ์ทัยทิพย์ กิติวัลย์กุล 69
3073 น.ส. หัทยา สุดเสนาะ 72
3074 นาย หัสวรรษ บัวเรือง 62
3075 นาย หาญชัย วรเดชวราสกุล 62
3076 น.ส. หิรัณยา อภิพงษ์ 61
3077 น.ส. เหมือนแพร ศรีภิรมย์ 62
3078 น.ส. อคิราภ์ ย้ิมเจริญพรสกุล 67
3079 น.ส. อชิตา นระเเสน 64
3080 น.ส. อชิรญา พรหมสถิตย์ 66
3081 น.ส. อชิรญาณ์ ประดับมุข 65
3082 น.ส. อฑิตยา ยิบมันตะสิริ 77
3083 น.ส. อโณทัย ไกรงาม 62
3084 นาย อดิกันต์ เกตุสมิทธ์ิ 78
3085 น.ส. อติกาณต์ แฟนประโคน 61
3086 นาย อติเทพ คล้ายเพ็ชร 72
3087 น.ส. อทิตตยา ผลเพ่ิม 66
3088 น.ส. อทิตยา ก้อนทอง 62
3089 น.ส. อธิฐาน ศรีสวัสด์ิ 64
3090 น.ส. อธิณัฐฐชา จริยธัญรัตน์ 65



หน้า 104/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3091 นาย อธิปราษฎร์ กัณหา 60
3092 นาย อธิวัธน์ ศรีวิชัย 61
3093 น.ส. อธิษฐญา อิสระศักด์ิ 67
3094 น.ส. อธิษฐาน คุปตามร 60
3095 น.ส. อธิษฐาน ยืนหาญ 63
3096 น.ส. อธิษะยา พันตา 77
3097 น.ส. อนงค์นาถ ลาป้อง 72
3098 น.ส. อนงนาฎ ฤๅวิชา 82
3099 น.ส. อนันชนา แซ่จิว 69
3100 นาย อนันดา ดาเด๊ะ 63
3101 น.ส. อนันตกานต์ ปะมัทธะ 63
3102 น.ส. อนามิกา จิระวิโรจน์ 63
3103 น.ส. อนาวรรณ เกิดปรางค์ 82
3104 นาย อนุชา จาปรัง 68
3105 นาย อนุชา ตันตยากรณ์ 72
3106 น.ส. อนุตรา พระคง 66
3107 นาย อนุพงศ์ แซ่ฮ้อ 67
3108 น.ส. อนุรดี หวังสกุล 68
3109 นาย อนุรักษ์ เกตุเลขา 71
3110 นาย อนุรัตน์ ค ามา 63
3111 นาย อนุสรณ์ ศรีวรรณ 66
3112 น.ส. อนุสรา ชูช่ืน 66
3113 น.ส. อนุสรา อักษรพิมพ์ 67
3114 นาง อโนชา อ้ึงมณีภรณ์ 68
3115 น.ส. อภัสรา ชนะกุล 65
3116 น.ส. อภัสสร หอมอ่อน 63
3117 น.ส. อภิชญา แก้ววิจิตร 64
3118 น.ส. อภิชนา เรือนสูง 65
3119 นาย อภิชัย เองสิริด ารงกุล 64
3120 นาย อภิเชษฐ์ นิลพันธ์ุ 64



หน้า 105/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3121 น.ส. อภิญญา เจริญฤทธ์ิ 61
3122 น.ส. อภิญญา ชนะวิเศษ 62
3123 น.ส. อภิญญา ชาญเลิศ 60
3124 น.ส. อภิญญา บับพาน 62
3125 น.ส. อภิญญา มาศมงคลกุล 65
3126 น.ส. อภิญญา สาโทรัตน์ 66
3127 น.ส. อภิญญา อามาตย์สมบัติ 62
3128 น.ส. อภิญรญา บุญมูสิก 64
3129 นาย อภิเดช ยอดขันธ์ 68
3130 นาย อภินันท์ บัวผัน 67
3131 นาย อภิเบศ แซ่ว่อง 60
3132 น.ส. อภิรดา นอระพา 65
3133 น.ส. อภิรพรรณ รักนิสสัย 60
3134 นาย อภิวัฒน์ จูมสุพรรณ 66
3135 น.ส. อภิษฎา นันทมิตร 69
3136 น.ส. อภิษฎา ประสิทธ์ิเขตกิจ 84
3137 น.ส. อภิสรา ดาราย 73
3138 น.ส. อภิสรา รักไธสง 62
3139 นาย อภิสิทธ์ิ โตเล็ก 62
3140 นาย อภิสิทธ์ิ เอ้ียวศุภมงคล 62
3141 น.ส. อมนตรา ทันฑ์ธนากูล 62
3142 นาย อมรภูมิ จตุรภัทรพร 71
3143 น.ส. อมรรัตน์ ฉิมพาลี 67
3144 น.ส. อมรรัตน์ ชาญกล 70
3145 น.ส. อมรรัตน์ เสาร์สิงห์ 62
3146 น.ส. อมรรัตน์ เอ้ียงเอ่ียม 60
3147 น.ส. อมรัตน์ ชนะณรงค์ 64
3148 น.ส. อมราวดี เมืองใสสันต์ 67
3149 น.ส. อมิตรา ค าลือ 67
3150 น.ส. อมิตา มากวงค์ 63



หน้า 106/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3151 น.ส. อมิตา รัตนมุสิก 72
3152 น.ส. อรกานต์ โลหิตานนท์ 65
3153 น.ส. อรจิรา นาคมีศรี 61
3154 น.ส. อรชร จารัตน์ 67
3155 น.ส. อรณิช หยาตา 63
3156 น.ส. อรทัย จิตกตัญญู 61
3157 น.ส. อรประภาวรรณ รามแก้ว 61
3158 น.ส. อรปรียา สันติพิทักษ์ 62
3159 น.ส. อรยา สุริโย 71
3160 นาย อรรคพล มงคลไทย 69
3161 นาย อรรถชัย ศรีแสงใส 60
3162 นาย อรรถพล ก๋องแก้ว 73
3163 นาย อรรถพล คงชูมี 62
3164 นาย อรรถพล ช่วยชนะ 65
3165 นาย อรรถพล สุ่นศรี 60
3166 นาย อรรถวิทย์ โกมินทรชาติ 76
3167 น.ส. อรรัมภา ตราชู 61
3168 น.ส. อรวดี โต๊ะเส็น 72
3169 น.ส. อรวรรณ ขวัญเนตร 69
3170 น.ส. อรวรรณ สิทธิจักร์ 60
3171 น.ส. อรสา เกตุศรีเมฆ 67
3172 น.ส. อรอนงค์ จงจิตร 61
3173 น.ส. อรอนงค์ เซอแลน 67
3174 น.ส. อรอนงค์ วิจิตรจ านงค์ 68
3175 น.ส. อรัชพร เตอะอ าภา 70
3176 นาย อริญชย์ ธรรมวุฒิ 68
3177 น.ส. อรินทร์ตรา ไชยรัชชานนท์ 63
3178 น.ส. อริยะพร ค าหล่อ 71
3179 น.ส. อริยาภรณ์ นามภูงา 64
3180 น.ส. อริศรา ปะดุกะ 65



หน้า 107/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3181 น.ส. อริสรา ญาณวิชราพร 65
3182 น.ส. อริสรา พลชนะ 72
3183 น.ส. อริสรา ยอแสง 62
3184 น.ส. อริสา แพน้อย 62
3185 นาย อลงกรณ์ ปัญจะ 61
3186 นาย อลงกรณ์ พลราช 71
3187 น.ส. อลิษา ศรีเคลือบ 72
3188 น.ส. อลิสา เนินกลาง 60
3189 น.ส. อลิสา ยังจิตร 64
3190 น.ส. อลิสา วัลลานนท์ 63
3191 น.ส. อวัชฎา บ้ังทอง 63
3192 น.ส. อสมาภรณ์ ตะเภาน้อย 63
3193 นาย อักรอม ยูโซ๊ะ 64
3194 นาย อัคคี อัศวชิน 70
3195 นาย อัครกุล มูลเมือง 68
3196 นาย อัครเดช สาระวัน 69
3197 นาย อัครเศรษฐ์ นันท์ธนาวรกุล 69
3198 น.ส. อังคณา ศรีขวัญ 69
3199 น.ส. อัจฉรา ขันทะ 67
3200 น.ส. อัจฉรา ธะนะ 62
3201 น.ส. อัจฉรา ประทุม 64
3202 น.ส. อัจฉรา สงเคราะห์ 67
3203 น.ส. อัจฉรา อัถศรี 60
3204 น.ส. อัจฉราพรรณ หอมระหัด 62
3205 น.ส. อัจฉราวดี วงศ์ละคร 65
3206 น.ส. อัจฉริยา ทิพย์หมัด 60
3207 น.ส. อัชฌาดา สวนเข่ือน 68
3208 น.ส. อัญชนิกา ดิษฐบรรจง 72
3209 น.ส. อัญชลี ประศรีเวท า 66
3210 น.ส. อัญชิญาภรณ์ ประสมทรัพย์ 67



หน้า 108/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3211 น.ส. อัญชิษฐา ทองเฉลิมพงษ์ 66
3212 น.ส. อัญชิษฐา รองเดช 71
3213 น.ส. อัญชิษฐา ละอองจันทร์ 62
3214 น.ส. อัญชิษฐา อินหนองฉาง 71
3215 น.ส. อัญญาณี รุ่งสว่าง 60
3216 น.ส. อัญธิตา คงแก้ว 60
3217 น.ส. อัญรินทร์ สถิรกุลวรพัฒน์ 76
3218 น.ส. อัฐฐาภรณ์ พราหมณ์คง 66
3219 นาย อัฑฒวิชญ์ น่ิมพิทักษ์พงศ์ 60
3220 น.ส. อัณณ์ชญาน์ สน่ันนารี 65
3221 นาย อันดามัน นิลนวล 66
3222 นาย อับบาส จ าปากลาย 67
3223 น.ส. อัลลนา เสมอสา 62
3224 นาย อัสดินทร์ หามะ 60
3225 นาย อัสนี กิจสุดแสง 61
3226 น.ส. อัสมา ฉิมวิเศษ 60
3227 น.ส. อัสรีณา เด็งแพร 69
3228 น.ส. อาจรีย์ กาศเกษม 62
3229 นาย อาซีซี ยีมะยี 65
3230 น.ส. อาณิส มะอีซอ 63
3231 นาย อาดัม ดาโอะ 63
3232 น.ส. อาทิตยา ช่วยทอง 61
3233 น.ส. อาทิตยา ไชยวงศ์ 64
3234 น.ส. อาทิตยา สิงหราชา 67
3235 น.ส. อาทิติยา เทียมเมฆ 62
3236 นาย อานนท์ สุจจิตรจูล 62
3237 นาย อาฟานดี ปูเตะ 61
3238 น.ส. อาภรณ์ ทัศนียสกุลชัย 65
3239 น.ส. อาภัสรา ไหมเพชร์ 70
3240 น.ส. อาภาภรณ์ ดรุณเนตร 67



หน้า 109/110            

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3241 น.ส. อาภาภรณ์ พวงหอม 62
3242 น.ส. อาภิญญา เศรษฐรินทร์ 71
3243 น.ส. อามิน่า นันสมบัติ 61
3244 น.ส. อามีนา โกบแม็ง 62
3245 น.ส. อารยา บุญรักษา 63
3246 น.ส. อารยา ปาจิตร์ 65
3247 น.ส. อารยาพร แซ่เจีย 67
3248 น.ส. อาริสา ด้วงต้อย 67
3249 น.ส. อารียา คงอ่ิม 71
3250 น.ส. อารียา ยอดสง่า 62
3251 น.ส. อารียา ศิริเมฆา 64
3252 น.ส. อารียา สุวรรณวงศ์ 70
3253 น.ส. อารียา สุวัฑฒนะ 65
3254 น.ส. อารีรัตน์ อ้นทองสุก 64
3255 น.ส. อาลาวียะห์ ติมอ 65
3256 น.ส. อิงฟ้า จิระรัตน์ 60
3257 นาย อิทธิกร คุรุนุศาสก์ 62
3258 น.ส. อินทิรา เสมค า 71
3259 นาย อิบรอฮิม บินอาบูด 73
3260 น.ส. อิศญลักษม์ิ สิริปุญญเวคิน 61
3261 น.ส. อิศราภรณ์ เท่ียงตรง 62
3262 น.ส. อิสราภรณ์ ราชกระโทก 66
3263 น.ส. อิสรีย์ ศรีจันทร์ 61
3264 น.ส. อิสรีย์ สายะนันท์ 71
3265 น.ส. อิสหนา เพ็งไทร 63
3266 น.ส. อุทัยทิพย์ รุสโซ่ 63
3267 น.ส. อุทุมพร แสงเดือน 62
3268 น.ส. อุบลวรรณ กระจง 64
3269 น.ส. อุมาพร ต่ันเล่ง 63
3270 น.ส. อุมาภรณ์ แก้วมี 66
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ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ก
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3271 น.ส. อุรัสยา ค ามะวัน 62
3272 น.ส. อุษณีย์ โมสิกะ 65
3273 น.ส. อุสุมา บุญช่วย 63
3274 นาย เอกคณพิชญ์ พิลาภ 68
3275 นาย เอกณัฏฐ์ วงศ์ศรีใส 61
3276 นาย เอกธนิก ประทุมแสงหิรัญ 66
3277 น.ส. เอกนารี ยะทวานนท์ 67
3278 นาย เอกพงษ์ อภินันทนพงศ์ 75
3279 นาย เอกเมธี ร่มเย็น 61
3280 นาย เอกรัตน์ สุวรรณนะ 67
3281 น.ส. เอมนิกา เทียนไสว 68
3282 น.ส. เอมมิลา โงนมณี 67
3283 น.ส. เอมอร ไชยอุโคตร 61
3284 น.ส. เอวาลิน ปลาสุวรรณ 70
3285 น.ส. เอ้ือการย์ แก้วหนู 72
3286 น.ส. แอน ย้ิมละออ 67
3287 น.ส. โอบบุญ ถูกหมาย 66
3288 น.ส. ไอลดา บุญรอด 68
3289 นาย ฮัซซาน บารู 79
3290 น.ส. ฮาซีเย๊าะ อาแว 62
3291 น.ส. ฮานะ เฮงยามา 61
3292 น.ส. ฮานาน่ี มะหะหมัด 72
3293 น.ส. ฮานีฟาห์ เจ๊ะมะ 68
3294 นาย ฮารูน ขวัญคาวิน 61
3295 น.ส. ฮุสนา เกษมสมาน 60

ตรวจแล้วถูกต้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร. ระพิณ ทรัพย์เอนก)
ผู้อ านวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ประธานคณะกรรมการด าเนินงานการจัดสอบ


