
หน้า 1/482      

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
1 น.ส. กชกร กระจ่าง 48
2 น.ส. กชกร กล่อมจินดา ขาดสอบ
3 น.ส. กชกร กายรัตน์ 53
4 น.ส. กชกร ขจรดี ขาดสอบ
5 น.ส. กชกร จิตหนักเเน่น 44
6 น.ส. กชกร ช่วยทองมา 71
7 น.ส. กชกร ทองประเสริฐ 40
8 น.ส. กชกร นวจินดาพงศ์ 42
9 น.ส. กชกร น้อยเพ็ง ขาดสอบ
10 น.ส. กชกร เน่ืองจากจันทร์ 56
11 น.ส. กชกร บัวทิพย์ 43
12 น.ส. กชกร พรหมประสานกิจ 62
13 น.ส. กชกร พละพันธ์ ขาดสอบ
14 นาง กชกร มณีฉาย 51
15 น.ส. กชกร มนูรักษ์ชินากร 64
16 น.ส. กชกร ล่ิมสกุล ขาดสอบ
17 น.ส. กชกร วงษ์สมศรี 38
18 น.ส. กชกร วรังกูลเกษมกิจ 68
19 น.ส. กชกร วันทอง 31
20 น.ส. กชกร ศรีประเสริฐ 64
21 น.ส. กชกร สระบัว ขาดสอบ
22 น.ส. กชกร สายสงวน 53
23 น.ส. กชกร สาลี 51
24 น.ส. กชกร สุกแดง 40
25 น.ส. กชกร สุกบัว 44
26 น.ส. กชกร หงษ์ทอง 51
27 น.ส. กชกร อักษรทิพย์ 37
28 น.ส. กชนันท์ ชลธาร 62
29 น.ส. กชนิภา ดาวสว่าง 59
30 น.ส. กชนิภา ปีกกระโทก 51

(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓



หน้า 2/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

31 น.ส. กชพร ไชยมะณี 67
32 น.ส. กชพร เทือกศิริ 59
33 น.ส. กชพร ปันเจริญภัทร 26
34 น.ส. กชพร สมประสงค์ 72
35 น.ส. กชพร สืบสมบัติ ขาดสอบ
36 น.ส. กชพร หลิว 70
37 น.ส. กชพรรณ กุมภวรรณ 56
38 น.ส. กชพรรณ ชัยเรือง 58
39 น.ส. กชพรรณ โชติมณี 36
40 น.ส. กชพรรณ ปวงนิยม 63
41 น.ส. กชมน เต้จ้ัน 43
42 น.ส. กชมน มหันต์ชาครพงศ์ 45
43 น.ส. กชมน เลิศสิทธ์ิ ขาดสอบ
44 น.ส. กชมล ธนะวงศ์ 45
45 น.ส. กชมล บัวนาค ขาดสอบ
46 น.ส. กชรัตน์ ราศรี 53
47 น.ส. กชวรรณ กลัวผิด ขาดสอบ
48 น.ส. กชวรรณ กางกรณ์ 59
49 น.ส. กชวรรณ วัชรภิรมย์ 73
50 น.ส. กชวรรณ สืบประดิษฐ์ 50
51 น.ส. กชวรรณ เสริมสารกิจ 47
52 น.ส. กณพา ทองทองหลาง 58
53 น.ส. กณภัทร จันทะดวง ขาดสอบ
54 น.ส. กณิกนันต์ วิสมิตนันท์ 54
55 น.ส. กณิกนันต์ เสาวัง ขาดสอบ
56 น.ส. กณิตา วัฒนประวีณกุล 64
57 น.ส. กณิษา กล่ าภู่ 51
58 นาย กตชกร ฉัตรมาศ ขาดสอบ
59 น.ส. กตัญชลี รีรานนท์ 38
60 น.ส. กตัญชลี สุธาวา 41
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ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

61 น.ส. กตัญญุตา หนูสิงห์ 45
62 น.ส. กตัญยุตา เก้ือสกุล 51
63 น.ส. กติกา ปะดุกา 49
64 น.ส. กติกา แผ่นผา 75
65 น.ส. กติกา หนูชู 36
66 นาย กนก กล่ินสีงาม 56
67 น.ส. กนก เหมือนทอง 54
68 น.ส. กนกกร ทองเพชร 37
69 น.ส. กนกกร นันตาลิต 55
70 น.ส. กนกกร บัวบาน 60
71 น.ส. กนกกร พรมนิกร ขาดสอบ
72 น.ส. กนกกาญจน์ เกียรติเกาะ 40
73 น.ส. กนกกาญจน์ ฉิมสุด 55
74 น.ส. กนกกาญจน์ เมืองแก้ว 57
75 น.ส. กนกกาญจน์ ยินดี 39
76 น.ส. กนกกาญจน์ สุขช่วย 59
77 น.ส. กนกกานต์ ชัยวิสุทธ์ิ 63
78 น.ส. กนกขวัญ สุวรรณรัตน์ ขาดสอบ
79 น.ส. กนกทิพย์ คงกล่ันดี 41
80 น.ส. กนกทิพย์ ทิพย์เสวต ขาดสอบ
81 น.ส. กนกนกวรรณ แก้วดี 31
82 น.ส. กนกนภา แก้วสีขาว 55
83 น.ส. กนกนันท์ ด าปาน 60
84 น.ส. กนกนาถ ขุนช านาญ 51
85 น.ส. กนกนาถ สอนหุ่น 52
86 น.ส. กนกนิจ แกลงกระโทก 65
87 น.ส. กนกพร กมลวิบูรณ์ 66
88 น.ส. กนกพร กรุมรัมย์ 59
89 น.ส. กนกพร การสมทรัพย์ ขาดสอบ
90 น.ส. กนกพร แก้วจินดา ขาดสอบ



หน้า 4/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

91 น.ส. กนกพร ขุนรอง 67
92 น.ส. กนกพร ช่ังทอง 57
93 น.ส. กนกพร ชิวหากาญจน์ 62
94 น.ส. กนกพร ชีด้วง ขาดสอบ
95 น.ส. กนกพร โชติเสวตร ขาดสอบ
96 น.ส. กนกพร ไชยวงค์ 49
97 น.ส. กนกพร ทราบรัมย์ ขาดสอบ
98 น.ส. กนกพร ทองเสน่ห์ 65
99 น.ส. กนกพร ธรรมวิจิตรกุล ขาดสอบ
100 น.ส. กนกพร นิรมาน 48
101 น.ส. กนกพร บางทราย 40
102 น.ส. กนกพร ป่ินคง 59
103 น.ส. กนกพร พงศะบุตร 53
104 น.ส. กนกพร ไพรจิตร 66
105 น.ส. กนกพร ภู่รัตนกุล 62
106 น.ส. กนกพร วงศ์วิลาวัณย์ 65
107 น.ส. กนกพร สัมรวมจิต 45
108 น.ส. กนกพร สินสมุทร 47
109 น.ส. กนกพร สุนทรเกษตร 61
110 น.ส. กนกพร แสงงาม 53
111 น.ส. กนกพร แสวงทรัพย์ 52
112 น.ส. กนกพร หนูสุข 75
113 น.ส. กนกพร อาจหาญ 47
114 น.ส. กนกพรรณ ใจเอ้ือย 46
115 น.ส. กนกพลอย มีชาญ 65
116 น.ส. กนกพัฒน์ โฮมชัย 64
117 น.ส. กนกภรณ์ จันเสาร์ 60
118 น.ส. กนกภรณ์ ตาดี 52
119 น.ส. กนกรดา ชูค า ขาดสอบ
120 น.ส. กนกรดา พงษ์ภุมมา 74
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ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

121 น.ส. กนกรัชนันท์ เทพอุดม 53
122 น.ส. กนกรัตน์ มณีโชติ 45
123 น.ส. กนกรัตย์ รัตนทิพย์ 36
124 น.ส. กนกลดา ทองเมือง ขาดสอบ
125 น.ส. กนกลักษณ์ เนตรจันทร์ 45
126 น.ส. กนกลักษณ์ มอญขาม 53
127 น.ส. กนกวรรณ์ บัติเเก้ว 39
128 นาง กนกวรรณ เกียรติอมรเวช 70
129 น.ส. กนกวรรณ เขียนอ านาจ 60
130 น.ส. กนกวรรณ คงกล่ันดี 35
131 น.ส. กนกวรรณ ค าองค์ถ่ิน 55
132 น.ส. กนกวรรณ จันทร์สว่าง ขาดสอบ
133 น.ส. กนกวรรณ ใจดี 65
134 น.ส. กนกวรรณ ชินสถิต 47
135 น.ส. กนกวรรณ ชูเนตร 37
136 น.ส. กนกวรรณ ชูราบ 64
137 น.ส. กนกวรรณ เช้ือส าราญ 52
138 น.ส. กนกวรรณ ดามะดัน 57
139 น.ส. กนกวรรณ ทรงพระ ขาดสอบ
140 น.ส. กนกวรรณ ทรัพย์สิน 63
141 น.ส. กนกวรรณ ทองบุญ 58
142 น.ส. กนกวรรณ บัวโฮม ขาดสอบ
143 น.ส. กนกวรรณ บุญใย 41
144 น.ส. กนกวรรณ บุญสา 60
145 น.ส. กนกวรรณ บุระค า ขาดสอบ
146 น.ส. กนกวรรณ พงษ์พิมพ์ 44
147 น.ส. กนกวรรณ พรหมดนตรี 39
148 น.ส. กนกวรรณ พรหมรักษา 41
149 น.ส. กนกวรรณ พลแสน 49
150 น.ส. กนกวรรณ พุทธสอน ขาดสอบ
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ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

151 น.ส. กนกวรรณ พุ่มอยู่ 54
152 น.ส. กนกวรรณ โพธ์ิไชยแสน 54
153 น.ส. กนกวรรณ มะนิก 55
154 น.ส. กนกวรรณ มัทยัส 44
155 น.ส. กนกวรรณ มูลศิริ ขาดสอบ
156 น.ส. กนกวรรณ ยางทัด 40
157 น.ส. กนกวรรณ ยาท้วม 62
158 น.ส. กนกวรรณ เรือนใจ 67
159 น.ส. กนกวรรณ ล้ิมประเสริฐ ขาดสอบ
160 น.ส. กนกวรรณ วะเท 39
161 น.ส. กนกวรรณ วิลัยรัตน์ ขาดสอบ
162 น.ส. กนกวรรณ ศรีลาที ขาดสอบ
163 น.ส. กนกวรรณ ศรีสวัสด์ิ ขาดสอบ
164 น.ส. กนกวรรณ สมรูป 59
165 น.ส. กนกวรรณ สมสะอาด ขาดสอบ
166 น.ส. กนกวรรณ สัญจรดง ขาดสอบ
167 น.ส. กนกวรรณ สีทา ขาดสอบ
168 น.ส. กนกวรรณ สืบพันธ์โกย ขาดสอบ
169 น.ส. กนกวรรณ สืบหนู 77
170 น.ส. กนกวรรณ สุขมาก 29
171 น.ส. กนกวรรณ แสงจันทร์ 65
172 น.ส. กนกวรรณ แสนจิต 46
173 น.ส. กนกวรรณ โสภา 54
174 น.ส. กนกวรรณ อินพรม ขาดสอบ
175 น.ส. กนกวรรณ อุตพรหม ขาดสอบ
176 น.ส. กนกอร เกียรติจรุงพันธ์ 68
177 น.ส. กนกอร ไกรนรา 70
178 น.ส. กนกอร  ศรีโพธ์ิทอง ขาดสอบ
179 นาย กนต์ธีร์ รักสวัสด์ิ 69
180 น.ส. กนต์รพี นนทสิงห์ ขาดสอบ



หน้า 7/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

181 น.ส. กนิษฐนันท์ ทรัพย์ศฤงฆรา ขาดสอบ
182 น.ส. กนิษฐา จอมมณี 66
183 น.ส. กนิษฐา แดงขาว 54
184 น.ส. กนิษฐา พิลาภา 66
185 น.ส. กนิษฐา แสนยะมูล 63
186 น.ส. กนิษฐา เอ้ือศรี ขาดสอบ
187 น.ส. กมชลชนก พรมเสนา 46
188 น.ส. กมนทรรศน์ มาคิน 61
189 น.ส. กมนพร เช้ือค าเพ็ง 46
190 น.ส. กมรวรรณ เกิดประกาย ขาดสอบ
191 นาย กมล กระต่ายทอง 79
192 น.ส. กมลกานต์ กลัดแก้ว 83
193 น.ส. กมลฉัตร รดแดงนอก ขาดสอบ
194 น.ส. กมลฉัตร ศรีจะตะ 75
195 น.ส. กมลชนก กนกหงษ์ ขาดสอบ
196 น.ส. กมลชนก กล่อมจิต ขาดสอบ
197 น.ส. กมลชนก แก้วเกาะสะบ้า 28
198 น.ส. กมลชนก จ าปา 57
199 น.ส. กมลชนก แจ่มจ ารัส 62
200 น.ส. กมลชนก ไชยกันยา ขาดสอบ
201 น.ส. กมลชนก ธนูทอง ขาดสอบ
202 น.ส. กมลชนก ประทุมมา ขาดสอบ
203 น.ส. กมลชนก ประสงค์ผล 51
204 น.ส. กมลชนก ปัญญาสาร 69
205 น.ส. กมลชนก พิไชยอ้น 65
206 น.ส. กมลชนก เพชรนุ้ย ขาดสอบ
207 น.ส. กมลชนก วิรัชวงษ์ 59
208 น.ส. กมลชนก ศรีลาเลิศ 52
209 น.ส. กมลชนก ศักดาณรงค์ 74
210 น.ส. กมลชนก สองเเป้น 37



หน้า 8/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

211 น.ส. กมลชนก สืบเพ็ชร์ ขาดสอบ
212 น.ส. กมลชนก แสงทอง 52
213 น.ส. กมลชนก ใหม่จันทร์ 44
214 น.ส. กมลชนก อุทโท ขาดสอบ
215 น.ส. กมลชนก เอ่ียมกระจ่าง 43
216 น.ส. กมลชนาพร อินทร์ประสิทธ์ิ 58
217 น.ส. กมลดา สังข์เนียม 70
218 น.ส. กมลทิพย์ ชมโลก 62
219 น.ส. กมลทิพย์ ทองมุณี 57
220 น.ส. กมลทิพย์ นนทะค าจันทร์ 57
221 น.ส. กมลทิพย์ ล้อมล้ิม ขาดสอบ
222 น.ส. กมลทิพย์ อินทร์พรหม 64
223 น.ส. กมลธิชา เอ่ียมอ านวย 56
224 น.ส. กมลธิดา สารสวัสด์ิ ขาดสอบ
225 น.ส. กมลธิสชา ชูมาก 45
226 น.ส. กมลนัทธ์ ป่านทอง 58
227 น.ส. กมลเนตร จ านงค์ 36
228 น.ส. กมลเนตร ธนวัฒน์กุลเดช ขาดสอบ
229 น.ส. กมลพร ขันทองขาว 32
230 น.ส. กมลพร ฉายโช้น 0
231 น.ส. กมลพร ยะภักดี 34
232 น.ส. กมลพร วัฒนทรัพย์โสภณ 65
233 น.ส. กมลพร สวาสุด 49
234 น.ส. กมลพรรณ ค าเพชร 55
235 น.ส. กมลพรรณ จันทรัตน์ 37
236 น.ส. กมลพรรณ โฉมฉาย 70
237 น.ส. กมลพรรณ ทองวิเศษ ขาดสอบ
238 น.ส. กมลพรรณ มูลแม่กุ้ง ขาดสอบ
239 น.ส. กมลภา กล่อมจอหอ 38
240 น.ส. กมลมาลย์ แก่นที ขาดสอบ



หน้า 9/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

241 น.ส. กมลรัต พิทักษ์ ขาดสอบ
242 น.ส. กมลรัตน์ ค าทิพย์ 62
243 น.ส. กมลรัตน์ จันทนาม 59
244 น.ส. กมลรัตน์ โชติพิวัฒนากร 60
245 น.ส. กมลรัตน์ ปัญญาประทีป 41
246 น.ส. กมลรัตน์ พาวง 60
247 น.ส. กมลรัตน์ มณีวรรณ 68
248 น.ส. กมลรัตน์ มหายศนันท์ ขาดสอบ
249 น.ส. กมลรัตน์ สัสดีเดช ขาดสอบ
250 น.ส. กมลรัตน์ หอมนาน 46
251 น.ส. กมลลักษณ์ นรทีทาน 58
252 น.ส. กมลลักษณ์ แพรแก้ว ขาดสอบ
253 น.ส. กมลลักษณ์ เรืองแก้ว 33
254 น.ส. กมลวรรณ กลัดเจ็ด 60
255 น.ส. กมลวรรณ ก้อนทอง 63
256 น.ส. กมลวรรณ กุลวัตร 59
257 น.ส. กมลวรรณ ค าสงฆ์ 71
258 น.ส. กมลวรรณ เครือจันทร์ 56
259 น.ส. กมลวรรณ จันทนาม 50
260 น.ส. กมลวรรณ ไชยชาญ 64
261 น.ส. กมลวรรณ ดวงอุทัย 54
262 น.ส. กมลวรรณ ต๊ะแก้ว 59
263 น.ส. กมลวรรณ แตงขาว 63
264 น.ส. กมลวรรณ นาคดี 30
265 น.ส. กมลวรรณ บุญจันทร์ 77
266 น.ส. กมลวรรณ บูรณัติ 58
267 น.ส. กมลวรรณ ปัตตา ขาดสอบ
268 น.ส. กมลวรรณ แป้นด้วง 75
269 น.ส. กมลวรรณ พูลสมบัติ 52
270 น.ส. กมลวรรณ โพคัง ขาดสอบ



หน้า 10/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

271 น.ส. กมลวรรณ เมืองอู่ ขาดสอบ
272 น.ส. กมลวรรณ ลาดนอก 66
273 น.ส. กมลวรรณ ศิลา 36
274 น.ส. กมลวรรณ สงเคราะห์ ขาดสอบ
275 น.ส. กมลวรรณ สวนสง่า 55
276 น.ส. กมลวรรณ สังข์แก้ว 68
277 น.ส. กมลวรรณ สิงหะสุริยะ 73
278 น.ส. กมลวรรณ สีหานาม 29
279 น.ส. กมลวรรณ สุวรรณ 54
280 น.ส. กมลวรรณ หนูศรีแก้ว 32
281 น.ส. กมลวรรณ หาญล ายวง 39
282 น.ส. กมลวรรณ อินทร์บาง 52
283 น.ส. กมลศรี วงค์พิพันธ์ 49
284 น.ส. กมัยธร วัฒนพิทักษ์สกุล 78
285 นาย กร กูรมะโรหิต 63
286 น.ส. กรกช ค าก่อ ขาดสอบ
287 นาย กรกช นิธิปัญญาบดี 62
288 น.ส. กรกช เภ่าเวช ขาดสอบ
289 นาย กรกช ม่ังค่ัง 37
290 น.ส. กรกช ศรีทองกลาง 64
291 น.ส. กรกช สาระพา 70
292 น.ส. กรกนก แก้วพิกุล 57
293 น.ส. กรกนก คงเมือง 65
294 น.ส. กรกนก เจริญรูป 51
295 น.ส. กรกนก ช านิธุระการ 74
296 น.ส. กรกนก ณรงค์ใย 65
297 น.ส. กรกนก ดอนแก ขาดสอบ
298 น.ส. กรกนก บิลกาซิเมน 42
299 น.ส. กรกนก ปอสา 40
300 น.ส. กรกนก เป็นพนัสสัก 66



หน้า 11/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

301 น.ส. กรกนก โม๊ะประโคน 54
302 น.ส. กรกนก รักช้าง 59
303 น.ส. กรกนก ศรีสุวรรณ 53
304 น.ส. กรกนก สังฆพันธ์ 48
305 น.ส. กรกนก แสงทวี 30
306 น.ส. กรกนก อนันตวงศ์ 62
307 น.ส. กรกมล จิตเร็ว 52
308 น.ส. กรกมล ไชยโกฎิ 40
309 น.ส. กรกมล โมฆรัตน์ 49
310 น.ส. กรกมล แสนสุข 55
311 น.ส. กรกรินทร์ บุญชู 56
312 น.ส. กรเกศ วงศ์ภูศรี 48
313 น.ส. กรแก้ว กิมาคม ขาดสอบ
314 น.ส. กรแก้ว จันทนิยม 60
315 น.ส. กรชนก พุฒภักดี 63
316 น.ส. กรชวัลย์ จุ้มฝน 80
317 น.ส. กรญาณิศร์ ช่างทอง 55
318 นาย กรณ์กรมี แคนทอง 65
319 นาย กรณัฐ น้อยนันท์ ขาดสอบ
320 น.ส. กรณิการ์ แสนลา 55
321 น.ส. กรณิศ พิพิธพรพงศ์ 70
322 น.ส. กรทิพาพรรณ วรรณโร 58
323 นาง กรนันท์ รักษาราช 61
324 น.ส. กรผกา คุ้มเดชาวัฒน์ ขาดสอบ
325 นาย กรพรหม จรูญพงศ์ 62
326 นาย กรพรหม ทองดี 37
327 นาย กรภัทร นึกอนันต์ 65
328 น.ส. กรรฑมาศ บุญคง 32
329 น.ส. กรรณ หม่ืนรักษ์ ขาดสอบ
330 น.ส. กรรณวิกา ทองทวี 47



หน้า 12/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

331 นาง กรรณิกา แก่นไทย 51
332 น.ส. กรรณิกา ผกามาศ 67
333 น.ส. กรรณิกา เพียแก้ว 60
334 น.ส. กรรณิกา ฤกษ์เย็น 51
335 น.ส. กรรณิกา ศีลาพัฒน์ ขาดสอบ
336 น.ส. กรรณิกา สมชาติ 72
337 น.ส. กรรณิกา สมศรี 26
338 น.ส. กรรณิกา สุนันต๊ะ 42
339 น.ส. กรรณิการ์ ค าศิริ 40
340 น.ส. กรรณิการ์ จันทร์คง 59
341 น.ส. กรรณิการ์ แซ่จิว 49
342 น.ส. กรรณิการ์ ต้นจาน 25
343 น.ส. กรรณิการ์ โนนลือชา 38
344 น.ส. กรรณิการ์ ยาตา 60
345 น.ส. กรรณิการ์ รุ่งเรืองสุริย ขาดสอบ
346 น.ส. กรรณิการ์ วงศ์เลิศ 64
347 น.ส. กรรณิการ์ สมพรมมา ขาดสอบ
348 น.ส. กรรณิการ์ สุมาลย์กันต์ 62
349 น.ส. กรรณิการ์ หันจางสิทธ์ิ 34
350 น.ส. กรรนิดา สังข์บัวแก้ว 39
351 น.ส. กรรภิรมย์ เกรียวกระโทก 57
352 น.ส. กรรภิรมย์ หันนะเว ขาดสอบ
353 น.ส. กรรวี สวัสดีผล 68
354 น.ส. กรวรรณ จงรักษ์ 56
355 น.ส. กรวรรณ ทัศสกุลชัย ขาดสอบ
356 น.ส. กรวรรณ ประทุมมา 64
357 น.ส. กรวรรณ สมาน 67
358 นาย กรวิชญ์ การดี ขาดสอบ
359 นาย กรวิชญ์ ภัทรด ารง 39
360 นาย กรวิท วงค์ทะนะ 38



หน้า 13/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

361 นาย กรวินท์ โตมี 67
362 นาง กรวีร์ เคยะกูล ขาดสอบ
363 น.ส. กรวีร์ ชากระโทก ขาดสอบ
364 น.ส. กรสุรางค์ การบรรจง 58
365 น.ส. กรองกนก แสงอาภา ขาดสอบ
366 น.ส. กรองกราญจน์ วงษ์เขียด 49
367 น.ส. กรองกาญจน์ เขียวศรี 46
368 น.ส. กรองกาญจน์ คงนุ่น 33
369 น.ส. กรองกาญจน์ สุขเจริญ 79
370 น.ส. กรองกาญจน์ เอ่ียมวัฒนพงศ์ 55
371 นาง กรองแก้ว รอดลอยทรัพย์ ขาดสอบ
372 น.ส. กรองใจ แก้วช่ืน 43
373 น.ส. กรองปวีณา พุกชูดวง 48
374 นาย กรอิณทร์ธนัต ภักด์ิพสุภพ 43
375 นาย กรัณฑ์กมล สุภาวรรณรัตน์ 54
376 น.ส. กรัณยาดา แท่นนอก 39
377 น.ส. กริณย์รัศม์ิ เกษศิริ 46
378 น.ส. กริยา ค าอ้าย 28
379 น.ส. กริษฐา ยอดเพชร 74
380 น.ส. กรียาภัทร์ สุทธา 61
381 น.ส. กรุณา ป้องเหลือบ ขาดสอบ
382 นาย กฤชกนก มณีสงฆ์ 66
383 นาย กฤชพล มุสิกะ 68
384 น.ส. กฤชมล ธิติปรีชากร 61
385 น.ส. กฤชมล วาสิงหน ขาดสอบ
386 น.ส. กฤณรัศม์ิ ปานคง ขาดสอบ
387 น.ส. กฤดิญาดา สุคนทะรัตน์ ขาดสอบ
388 น.ส. กฤตชญา มุสิกพงษ์ ขาดสอบ
389 นาย กฤตณัฐ นาคทองอินทร์ 54
390 น.ส. กฤตติกา วงศ์สีทา 59



หน้า 14/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

391 นาย กฤตตินกานต์ ทองมา ขาดสอบ
392 นาย กฤตธี ศรีวงษ์ 38
393 นาย กฤตนพ โสมกุล ขาดสอบ
394 นาย กฤตนัย ทะไวยทอง 54
395 นาย กฤตนัย เมตตา 63
396 นาย กฤตนัย สุรินธิวงศ์ 64
397 น.ส. กฤตพร ขลิบศรี 49
398 น.ส. กฤตพร คุ้มคอน ขาดสอบ
399 น.ส. กฤตพร ทีฆาวงศ์ 63
400 น.ส. กฤตพร พงษ์สวัสด์ิ 73
401 น.ส. กฤตพร มีเอ่ียม ขาดสอบ
402 นาย กฤตพล สอนโสต ขาดสอบ
403 นาย กฤตภพ นรสิงห์ 46
404 นาย กฤตภาส ต้ังตระกูล ขาดสอบ
405 นาย กฤตภาส ปลอดทองสม ขาดสอบ
406 นาย กฤตภาส พุ่มดอกไม้ 58
407 นาย กฤตภาส เหล็กไหล 65
408 นาย กฤตภาส อาจวิชัย ขาดสอบ
409 นาย กฤตเมธ ประทุมชาติ ขาดสอบ
410 นาย กฤตเมธ ยอดประเสริฐ 63
411 นาย กฤตยช อ่อนกัน 37
412 น.ส. กฤตยพร สวนจังหรีด 58
413 น.ส. กฤตยา ปากเมย 77
414 น.ส. กฤตยา อินหมู 32
415 นาย กฤตลักษณ์ ชุ่มเจริญ ขาดสอบ
416 น.ส. กฤตลิน จักรหวัด 69
417 นาย กฤตสรา รุ่งอลงกรณ์ 49
418 นาย กฤติ ฉวีรักษ์ 52
419 น.ส. กฤติกา ระย้าแก้ว 51
420 น.ส. กฤติญดา โพธิิฺนอก 53



หน้า 15/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

421 น.ส. กฤติญา ดวงปัญญา ขาดสอบ
422 นาย กฤติณณ์ แสงจันทร์ 64
423 นาย กฤติเดช ลิมปวุฒิวรากุล ขาดสอบ
424 นาย กฤติธี รัตนมุณี ขาดสอบ
425 นาย กฤติน ธนัตถ์วุฒิเดช ขาดสอบ
426 นาย กฤติน ปานทองเสม 43
427 นาย กฤติน อินทร์ทอง 73
428 น.ส. กฤติมา เกตุวงศ์ ขาดสอบ
429 น.ส. กฤติมา ไขบรรเทา 37
430 น.ส. กฤติยา จุลิวรรฬี 74
431 น.ส. กฤติยา แซ่หลี 34
432 น.ส. กฤติยา ตามสมัย ขาดสอบ
433 น.ส. กฤติยา ทรัพย์สุนทรกุล 57
434 น.ส. กฤติยา มณีรัตน์ 60
435 น.ส. กฤติยา เมธาวุฒินันท์ 53
436 น.ส. กฤติยา ยาวิชัย 34
437 น.ส. กฤติยาณี กล่อมแก้ว 54
438 น.ส. กฤติยาภรณ์ ต้ือแก้ว ขาดสอบ
439 น.ส. กฤติยาภรณ์ สุวรรณสุขา 34
440 น.ส. กฤติยาภรณ์ อารินทร์ 55
441 น.ส. กฤติยารัตน์ บุญประสิทธ์ิ 40
442 น.ส. กฤติยาวดี ไชยนรินทร์ ขาดสอบ
443 นาย กฤศณัฏฐ์ ศรีศรยุทธ์ 63
444 นาย กฤษกร เมืองพรม 45
445 นาย กฤษกร ศิริวรวัฒนกุล 57
446 นาย กฤษชัย พรมวงค์ ขาดสอบ
447 นาย กฤษฎา บุริพา 66
448 นาย กฤษฎา พาพันธ์ ขาดสอบ
449 นาย กฤษฎา มอมุงคุณ 64
450 นาย กฤษฎา ม่ันสกุล 63



หน้า 16/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

451 นาย กฤษฎา มาแก้ว ขาดสอบ
452 นาย กฤษฎา เรืองรักษา 42
453 นาย กฤษฎา ลักษณะสกุล ขาดสอบ
454 นาย กฤษฎา ส่องสว่าง 59
455 นาย กฤษฎา สืบภา 71
456 นาย กฤษฎา อาโน 68
457 นาย กฤษฎา ฮาดดา ขาดสอบ
458 น.ส. กฤษฎาพร แก้วก่ า 47
459 นาง กฤษฎาภรณ์ จันทะเสน 39
460 นาย กฤษฏภาส อนุจันทร์ 74
461 นาย กฤษฏ์ิปกรณ์ เหรียญเจริญ 64
462 นาย กฤษณ์ เพียซ้าย 46
463 นาย กฤษณ์ อารยะปรีชา 70
464 นาย กฤษณ สุดใหม่ ขาดสอบ
465 นาย กฤษณ์กมล คุณควน 66
466 นาย กฤษณโชติ แคจิตร์ 68
467 นาย กฤษณนรรจ์ ก้องกิตต์ไพศาล ขาดสอบ
468 นาย กฤษณพงค์ จันทรัตน์ ขาดสอบ
469 นาย กฤษณพงษ์ บรรหาร 48
470 นาย กฤษณพงษ์ สาสุนทร 43
471 นาย กฤษณพล สีเสือ 49
472 นาย กฤษณะ เทศทิม ขาดสอบ
473 นาย กฤษณะ สถาอุ่น ขาดสอบ
474 นาย กฤษณะ อาด า 54
475 นาย กฤษณะ อานโพธ์ิทอง 38
476 น.ส. กฤษณา กว้างขวาง 59
477 น.ส. กฤษณา กันทะเสน 56
478 น.ส. กฤษณา เกษแก้ว ขาดสอบ
479 น.ส. กฤษณา เกิดศิลป์ ขาดสอบ
480 น.ส. กฤษณา ค าภิรมย์ 49



หน้า 17/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

481 น.ส. กฤษณา คูหามงคล ขาดสอบ
482 น.ส. กฤษณา จันทร์แก้ว 60
483 น.ส. กฤษณา ชมค า 52
484 น.ส. กฤษณา เดชรักษา 47
485 น.ส. กฤษณา น้อยสราง 43
486 น.ส. กฤษณา วงค์กัญญา 56
487 น.ส. กฤษณา หอมดอก 71
488 น.ส. กฤษณา โอทอง ขาดสอบ
489 น.ส. กฤษณี คลังทรัพย์ 53
490 น.ส. กฤษณี ปานทอง 61
491 น.ส. กฤษณี สีสุะ ขาดสอบ
492 นาย กฤษดา กิจโสภี 68
493 นาย กฤษดา ปรีดีวงษ์ ขาดสอบ
494 นาย กฤษดา เมืองสง่า 69
495 นาย กฤษดา สินทชาติ 57
496 นาย กฤษดาวุฒิ ภักดีเลิศ ขาดสอบ
497 นาย กฤษติพงศ์ ไชยชนะใหญ่ ขาดสอบ
498 น.ส. กฤษติภร พัฒผล 47
499 น.ส. กฤษติยา คะเชนทร์ 54
500 น.ส. กฤษติยา ราษฏร์นิยม 50
501 น.ส. กฤษมล เพชรรอด 43
502 น.ส. กฤษสิริ อารีรักษ์ ขาดสอบ
503 นาง กฤษสุดา ทิพย์อุบล สุมะนะเซคะลา 66
504 นาย กฤาณากร วงค์ลังกา ขาดสอบ
505 น.ส. กล้วยไม้ ค าประเสริฐ 67
506 นาย กลวัชร ชุมศรี 57
507 นาย กลวัชร ปากหวาน 67
508 นาย กลวัชรดนัย ธัญวัชร์ธนโสภณ ขาดสอบ
509 นาย กลศ วารีดี 60
510 น.ส. กลอยใจ สิงห์โรทัย 59



หน้า 18/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

511 นาย กล้ายุทธ นาคน้อย 48
512 นาย กลาโหม แหลมสัก 55
513 น.ส. กล่ินสุคนธ์ สุขเกษม 66
514 น.ส. กวัน วรรณค า 67
515 น.ส. กวิณดา พวงศรี ขาดสอบ
516 น.ส. กวิตา ท่ังแก้ว 53
517 น.ส. กวินณา สอนัน 50
518 น.ส. กวินทร์ชิษฐา ข าทับน้ า 67
519 น.ส. กวินทร์ธิดา ทุอุดม 58
520 น.ส. กวินทรา สุขเกษม ขาดสอบ
521 น.ส. กวินทิพย์ มาลา ขาดสอบ
522 น.ส. กวินทิพย์ รัตนพันธ์ ขาดสอบ
523 น.ส. กวินทิพย์ อินท า 33
524 น.ส. กวินธิดา ครุยทอง 65
525 น.ส. กวินธิดา พ่ึงเนียม ขาดสอบ
526 น.ส. กวินธิดาดล กันทา ขาดสอบ
527 น.ส. กวินนา ศิริเมฆา 58
528 น.ส. กวินนา เหมือนทอง 59
529 น.ส. กวินนุช พันช่ัง 42
530 นาย กวินพัฒน์ กล่ินมาลี ขาดสอบ
531 นาย กวินพัฒน์ อรเนตร ขาดสอบ
532 น.ส. กวินภัต โคตรพิศาล 62
533 น.ส. กวิเนตร พัฒน์ระวังด่าน 45
534 น.ส. กวิเนตร เศรษฐทอง ขาดสอบ
535 น.ส. กวิสรา เกิดทอง 58
536 น.ส. กวิสรา คงจริง 59
537 น.ส. กวิสรา คารมปราชญ์  80
538 น.ส. กวิสรา เชียงทา ขาดสอบ
539 น.ส. กวิสรา ศรพิชัย 66
540 นาย กวี จ่าราช ขาดสอบ



หน้า 19/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

541 นาย กวี เสือพล 51
542 นาย กวีชัย รุ่งประภาทรัพย์ 59
543 น.ส. กวีณา เรืองเท่ียง 44
544 น.ส. กษฎาภรณ์ ก๋าค า 59
545 น.ส. กษมา ติระยลิกะ 52
546 นาย กษมา เตรียมพิทักษ์ 65
547 นาย กษมา นามวงศ์ 40
548 นาย กษิด์ิเดช เปรมธนรุ่งเรือง 82
549 นาย กษิด์ิเดช สุขเกิด 33
550 นาย กษิดิศ จันที 64
551 นาย กษิดิศ หุตะเสวี 72
552 นาย กษิดิศ อนุมณี 64
553 นาย กษิดิศ อรุณชัย 63
554 น.ส. กษิตินาถ ก่ัวพานิช 67
555 นาย ก่อเกียรติ อัครภาร 59
556 น.ส. กอแก้ว ผลทรัพย์ 53
557 น.ส. กองกาญจน์ ปิลกะพันธ์ ขาดสอบ
558 น.ส. ก่องกาญจน์ ฉิมพลี 57
559 นาย ก้องเกียรติ มาสะพันธ์ ขาดสอบ
560 นาย ก้องเกียรติ สังข์พงษ์ ขาดสอบ
561 น.ส. กองค าอร ใสสะอาด 40
562 นาย ก้องภพ เจริญญาณพันธ์ 53
563 นาย ก้องภพ พรหมช่วย ขาดสอบ
564 นาย ก้องภพ พานดอกไม้ 56
565 นาย ก้องภพ สุขประเสริฐ 45
566 นาย ก้องภพ สุดแป้น ขาดสอบ
567 น.ส. กอดารีย๊ะ แซเมาะ 44
568 นาย กอบกิจ สุวรรณ 61
569 น.ส. กอบกุล รัตนรัตน์ 61
570 น.ส. กอบทอง ฉายศิริพันธ์ 63



หน้า 20/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

571 น.ส. กังสดาล ดวงสุดา 38
572 นาย กังสดาล เอกาพันธ์ 73
573 นาย กัญกพิชญ์ อินทะชัย 49
574 น.ส. กัญจณา จ าปาทอง 39
575 นาย กัญจน์ บัวอินทร์ 69
576 น.ส. กัญจน์ณัฏฐ์ หนุนภักดี ขาดสอบ
577 นาย กัญจน์ทักษดา ทักษอุดม 72
578 น.ส. กัญจน์ธณพร ปัญญวัณยงยศ 49
579 น.ส. กัญจนพร โชตินิกร 54
580 น.ส. กัญจนพร นวนส าเนียง 50
581 น.ส. กัญจนา ส ารวมสุข ขาดสอบ
582 น.ส. กัญจนา แสนปินตา 54
583 น.ส. กัญจนากรณ์ เมืองสง 77
584 น.ส. กัญชพร สุภาค า ขาดสอบ
585 น.ส. กัญชริญา วุฒิพงษ์ปภา ขาดสอบ
586 น.ส. กัญชลิกา ศรีค า 53
587 น.ส. กัญชลีกร มัครมย์ 27
588 น.ส. กัญชิสา พินิจการ 67
589 น.ส. กัญญ์กรณัฏฐ์ เวสสุวรรณ 64
590 น.ส. กัญญ์ชฎา โคตรพันธ์ ขาดสอบ
591 น.ส. กัญญ์ชิสา บัวทองวรวิทย์ 67
592 น.ส. กัญญ์ณณัฏฐ์ อักษรศรี 68
593 น.ส. กัญญณัช มะโน ขาดสอบ
594 น.ส. กัญญณัฐณ์ ทองอร 46
595 น.ส. กัญญ์ธิดา กิจประสงค์ 48
596 น.ส. กัญญนัช บุญเย็น 27
597 น.ส. กัญญ์ปภัส มณีเจริญกันต์ 66
598 น.ส. กัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์ ขาดสอบ
599 น.ส. กัญญมน เดชะศิริ 63
600 น.ส. กัญญลักษณ์ อ่ าเงิน 48



หน้า 21/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

601 น.ส. กัญญ์วรา วิจิตรหงษ์ 71
602 น.ส. กัญญสิรี บัวแก้ว 42
603 น.ส. กัญญา ตันสา 61
604 น.ส. กัญญา โพธิจินดา 68
605 น.ส. กัญญา ยงสืบชาติ ขาดสอบ
606 น.ส. กัญญาณัฐ แก้วบัวสา ขาดสอบ
607 น.ส. กัญญาณัฐ เขียวอารีย์วงศ์ 31
608 น.ส. กัญญาณัฐ จันทร์บูรณ์ ขาดสอบ
609 น.ส. กัญญาณัฐ ช่วงชน 42
610 น.ส. กัญญาณัฐ ไชยมงคล 43
611 น.ส. กัญญาณัฐ ปัดชาสุวรรณ 53
612 น.ส. กัญญาณัฐ ผ่องอ าไพ 68
613 น.ส. กัญญาณัฐ ภาวโคตร ขาดสอบ
614 น.ส. กัญญาณัฐ ภูวัช 68
615 น.ส. กัญญาณัฐ มินออน 68
616 น.ส. กัญญาณัฐ แมงทับ ขาดสอบ
617 น.ส. กัญญาณัฐ วันภักดี 29
618 น.ส. กัญญาณัฐ เวียงชนก 76
619 น.ส. กัญญาณัฐ อนุวาล 40
620 น.ส. กัญญาณัฐ อินทร์กรุงเก่า 45
621 น.ส. กัญญาณี ค าโมนะ 58
622 น.ส. กัญญาณี ปราบหนุน ขาดสอบ
623 น.ส. กัญญาดา แซ่ช่ัง 67
624 น.ส. กัญญานัฐ สมหมาย 52
625 น.ส. กัญญานุช ใจกลม 62
626 น.ส. กัญญาพร ขาวปลอด 64
627 น.ส. กัญญาพรัช รักเดช ขาดสอบ
628 น.ส. กัญญาพัชญ์ สินขจร ขาดสอบ
629 น.ส. กัญญาพัชร จันทรเกตุ 49
630 น.ส. กัญญาพัชร ชอบพอ 39



หน้า 22/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

631 น.ส. กัญญาพัชร วงศ์แหลมมัจฉา 69
632 น.ส. กัญญาภร เมืองเก่า 37
633 น.ส. กัญญาภัค นิลสุวรรณ ขาดสอบ
634 น.ส. กัญญาภัทร ธรรมมิยะ ขาดสอบ
635 น.ส. กัญญาภัทร นามวงค์ 45
636 น.ส. กัญญาภัส ฟองจามร 47
637 น.ส. กัญญาภา ละครมุล 48
638 น.ส. กัญญามาศ จันทร์มี 39
639 น.ส. กัญญามาส เกากลางดอน 53
640 น.ส. กัญญารัตณ์ เรืองเมือง 44
641 น.ส. กัญญารัตน์ กระทุ่มกลาง ขาดสอบ
642 นาง กัญญารัตน์ กาสร้อย 42
643 น.ส. กัญญารัตน์ ชุมจีน 46
644 น.ส. กัญญารัตน์ เชียงแขก ขาดสอบ
645 น.ส. กัญญารัตน์ เนตรแสงศรี ขาดสอบ
646 น.ส. กัญญารัตน์ ปะทะรัมย์ 66
647 นาง กัญญารัตน์ พรค า ขาดสอบ
648 น.ส. กัญญารัตน์ พะวงษ์แสง 57
649 น.ส. กัญญารัตน์ พานิช ขาดสอบ
650 น.ส. กัญญารัตน์ มูลศรีกุล 41
651 น.ส. กัญญารัตน์ ศรีเงิน 54
652 น.ส. กัญญารัตน์ สุวรรณสน 42
653 น.ส. กัญญารัตน์ สุวะจันทร์ ขาดสอบ
654 น.ส. กัญญารัตน์ เสมทับ 51
655 น.ส. กัญญารัตน์ หงษ์โสภา 52
656 น.ส. กัญญารัตน์ แหลมไธสง ขาดสอบ
657 น.ส. กัญญารัตน์ อินทรโชติ ขาดสอบ
658 น.ส. กัญญารินทร์ ปัญโญ 55
659 น.ส. กัญญาลักษณ์ แตงทอง 65
660 น.ส. กัญญาลักษณ์ บุญประคม 48



หน้า 23/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

661 น.ส. กัญญาวรรณ เรืองโชติ 65
662 น.ส. กัญญาวี พงษ์นุช 55
663 น.ส. กัญญาวีร์ การีกล่ิน 59
664 น.ส. กัญญาวีร์ พันชะคาม 47
665 น.ส. กัญญาวีร์ ภูริปัญญาวรกุล 69
666 น.ส. กัญญาวีร์ สายกระสุน 43
667 น.ส. กัญฐณา ขวัญหวาน 82
668 น.ส. กัญฐพัชร อิสสระเสวี 70
669 น.ส. กัญณภัทร โคตรภักดี ขาดสอบ
670 น.ส. กัญณภัทร จงจิตชอบ 71
671 น.ส. กัญนิฐา เสมอภพ ขาดสอบ
672 น.ส. กัญนิสา บูรณ์เจริญ 39
673 น.ส. กัญยาณี อักษรเงิน 56
674 น.ส. กัญสพัฒน์ วงษ์สวัสด์ิ 55
675 น.ส. กัณจนา หลงทอง 48
676 น.ส. กัณฐมณี บุญฉวี 57
677 น.ส. กัณฐมณี มันสนิท 42
678 น.ส. กัณฐมณี สีหามูล 68
679 น.ส. กัณฐมณี เห่งรวย 47
680 น.ส. กัณฐาภรณ์ เพชรรัตน์ 70
681 น.ส. กัณฐิกา ชูนาค 65
682 น.ส. กัณฐิกา ตุ่นเจริญ ขาดสอบ
683 น.ส. กัณฐิกา ธรรมนิตยางกูร 67
684 น.ส. กัณฐิกา นามลเสน 66
685 น.ส. กัณฐิกา เรืองรอง 36
686 น.ส. กัณฐิกา เลือดนักรบ ขาดสอบ
687 น.ส. กัณฑรีย์ สารวงค์ 65
688 น.ส. กัณฑิกา เกิดริด ขาดสอบ
689 น.ส. กัณฑิมา สิทธิพงษ์ 50
690 น.ส. กัณตวรรณ จินดารักษ์ 44



หน้า 24/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

691 น.ส. กัณธนา จิมจวน 69
692 น.ส. กัณมณี รุ่งแก้ว ขาดสอบ
693 น.ส. กัณยารัตน์ สิงห์คูณ 69
694 น.ส. กัตติกา กลับแก้ว 56
695 น.ส. กัตติกา ดีสุคนธ์ ขาดสอบ
696 น.ส. กัตติกา ศรีแสง ขาดสอบ
697 น.ส. กันญา จันทร์เช้ือ 61
698 น.ส. กันต์กนิษฐ์ กัลยาศิริ ขาดสอบ
699 น.ส. กันต์กนิษฐ์ ขุนทอง ขาดสอบ
700 น.ส. กันต์กนิษฐ์ เงินบ ารุง 55
701 น.ส. กันต์กนิษฐ์ รักงาม 74
702 น.ส. กันต์กนิษฐ์ โสมโสก 72
703 น.ส. กันต์กมล เทพอ านวย 61
704 น.ส. กันต์ชนัน วีรพัฒนานนท์ 46
705 นาย กันต์ธร ทองเน้ือขาว 55
706 น.ส. กันต์ธีรา เดชศรี 70
707 น.ส. กันตนา อาจลุน 30
708 นาย กันตพงศ์ สรสิริ ขาดสอบ
709 นาย กันตพงศ์ สาระสิทธ์ิ 42
710 น.ส. กันตพร พุฒสกุล ขาดสอบ
711 น.ส. กันตพร รู้ท านอง 48
712 นาย กันตพัฒน์ ศิรณัฐฐานนท์ ขาดสอบ
713 นาย กันต์พิพัฒน์ นิรินทร์ 65
714 นาย กันตภณ จังพานิช 71
715 น.ส. กันต์ฤทัย กันภัย 66
716 น.ส. กันต์ฤทัย เงินอุปถัมภ์ 31
717 น.ส. กันต์ฤทัย ทองส่งแสง 71
718 น.ส. กันต์ฤทัย ทิตอร่าม 67
719 น.ส. กันต์สิริ ดอกไม้ ขาดสอบ
720 น.ส. กันตา เศรณียานนท์ ขาดสอบ



หน้า 25/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

721 น.ส. กันตาภา สมานพันธ์ 48
722 น.ส. กันตินันท์ กาศเกษม ขาดสอบ
723 น.ส. กันติยา ชุมศรีจันทร์ 38
724 น.ส. กันติยา พิศิลป์ 39
725 นาย กันทรากร ค าหอมกุล 66
726 น.ส. กันทิมา คงทะ 61
727 น.ส. กันธิชา ก่ าเสริฐ 41
728 น.ส. กันธิชา พลเย่ียม 72
729 น.ส. กันธิชา วงศ์ประโคน 57
730 น.ส. กันนิกา จันทร์พานิช 52
731 น.ส. กันนิชชา อ่ิมสรรพางค์ 78
732 นาย กันย์ ขุนจิตร์ 60
733 นาย กันย์ ดีพ่ึงตน 79
734 น.ส. กันยรินทร์ ซาตะกุล 50
735 น.ส. กันย์ลภัส กลางมณี 72
736 น.ส. กันย์ศินี อัชชสุวรรณ์ ขาดสอบ
737 น.ส. กันย์สินี วงศ์ใหญ่ ขาดสอบ
738 น.ส. กันยา รูปธรรม 63
739 น.ส. กันยารัตน์ กิตติรัตน์ ขาดสอบ
740 น.ส. กันยารัตน์ จงจิตร 51
741 น.ส. กันยารัตน์ มะลิหอม 61
742 น.ส. กันยารัตน์ ยงก าลัง ขาดสอบ
743 น.ส. กันยารัตน์ เลาเงิน ขาดสอบ
744 น.ส. กัปนัท อรรคศรี 63
745 นาย กัมปนาท เมฆาวรรณ์ ขาดสอบ
746 นาย กัมปนาท ศรีชูทอง ขาดสอบ
747 นาย กัมพล จันทโร 64
748 นาย กัมพล ดวงสุดา 49
749 น.ส. กัยนรินทร์ ล้ีไพบูลย์ 51
750 น.ส. กัลชนา เสมียนกุล ขาดสอบ



หน้า 26/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

751 น.ส. กัลธิชา หงษ์ปาน 57
752 น.ส. กัลยกร ค าเพราะ 54
753 น.ส. กัลยกร แซ่ต้ัง ขาดสอบ
754 น.ส. กัลยกร รวยป้อม ขาดสอบ
755 น.ส. กัลยกร วิทยายงค์ 46
756 น.ส. กัลยกร ศิริยอด 54
757 น.ส. กัลยกร แสงทอง 70
758 น.ส. กัลยกรณ์ สนทยาสว่างแสง 61
759 น.ส. กัลย์ธนัท อธิษฐ์ธัญธนาภร 36
760 น.ส. กัลยรัตน์ เกษมราษฎร์ 51
761 น.ส. กัลยรัตน์ ครอบนพรัตน์ 49
762 น.ส. กัลยรัตน์ ค าปุย 32
763 น.ส. กัลยรัตน์ เชาวน์แล่น ขาดสอบ
764 น.ส. กัลยรัตน์ นูมหันต์ 54
765 น.ส. กัลยรัตน์ พันธนิยะ 66
766 น.ส. กัลยรัตน์ ยาจิตต์ 73
767 น.ส. กัลยรัตน์ ราชปักษา 35
768 น.ส. กัลยรัตน์ แสงปัก 36
769 น.ส. กัลยรัตน์ เหมืองพลอย 56
770 น.ส. กัลยรัตน์ อินท า 56
771 น.ส. กัลยวรรธน์ ธารเอ่ียม 56
772 น.ส. กัลยวรรธน์ ธิยัน 48
773 น.ส. กัลยวรรธน์ พิมรินทร์ ขาดสอบ
774 น.ส. กัลย์สุดา บุตรศรี 51
775 น.ส. กัลย์สุดา วงษ์เจริญ 66
776 น.ส. กัลยา ฉาวประดิษฐ์ 49
777 น.ส. กัลยา พันธ์ศรี 58
778 น.ส. กัลยา โพสาราช 54
779 น.ส. กัลยา ภิญโญทรัพย์ 37
780 น.ส. กัลยา สมัครคูณ 78



หน้า 27/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

781 น.ส. กัลยา สุวรรณกาโล 64
782 น.ส. กัลยาณี โชคคล่อง 43
783 น.ส. กัลยาณี บัวภา 29
784 น.ส. กัลยาณี พรหมเมตตา 45
785 น.ส. กัลยาณี พิมพ์พรมมา 47
786 น.ส. กัลยาณี โพธ์ิสุข 43
787 น.ส. กัลยารัตน์ ตันยุชน 60
788 น.ส. กัลยารัตน์ อุ่นสวัสด์ิ ขาดสอบ
789 นาย กัสซาฟรีย์ ธรรมรักษา ขาดสอบ
790 น.ส. กัสตินา ละสุสะมา 67
791 น.ส. กัสมา ศรีหมุ่น 39
792 น.ส. กาจฐา ทองเสนอ 62
793 น.ส. กาญจณา แปวจันทึก 59
794 น.ส. กาญจณา ภูชุ่ม 36
795 น.ส. กาญจณาพร แก้วเบ่ียง ขาดสอบ
796 น.ส. กาญจนภิษก์ ทะทอง 66
797 น.ส. กาญจน์รัตน์ รัตนวรรณ 31
798 น.ส. กาญจนรัตน์ วรพงศ์ 66
799 น.ส. กาญจนรัตน์ หนองหารพิทักษ์ 75
800 น.ส. กาญจนวรรณ จันทราช 48
801 น.ส. กาญจนสุดา ทองอ่อน 65
802 น.ส. กาญจนา กล่ินน้อย 59
803 น.ส. กาญจนา แก้วหีด 34
804 น.ส. กาญจนา คงไทย 52
805 น.ส. กาญจนา แคนหนอง 41
806 น.ส. กาญจนา จุลพันธ์ ขาดสอบ
807 น.ส. กาญจนา เจริญรุ่ง ขาดสอบ
808 น.ส. กาญจนา แจ่นประโคน ขาดสอบ
809 น.ส. กาญจนา เช้ือเพาะ ขาดสอบ
810 น.ส. กาญจนา ดวงรัตน์ 49



หน้า 28/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

811 น.ส. กาญจนา ตาแก้ว 70
812 น.ส. กาญจนา ไตรนิคม ขาดสอบ
813 น.ส. กาญจนา ทรงคุณ 71
814 น.ส. กาญจนา ทรงพระ 53
815 น.ส. กาญจนา ทวดอาจ 53
816 น.ส. กาญจนา นะวาโย 77
817 น.ส. กาญจนา นาทะยัพ ขาดสอบ
818 น.ส. กาญจนา ประสานสี 37
819 น.ส. กาญจนา เปรมใจชน 60
820 น.ส. กาญจนา พลเสนา ขาดสอบ
821 น.ส. กาญจนา มนตรีกร 48
822 น.ส. กาญจนา มะพรรณ์ 39
823 น.ส. กาญจนา มาตบรรดิฐ 65
824 น.ส. กาญจนา ยารังษี 40
825 น.ส. กาญจนา ร่มโพธิิิทอง ขาดสอบ
826 น.ส. กาญจนา รอดปุ๋ย 52
827 น.ส. กาญจนา ลีนา 47
828 น.ส. กาญจนา ศรียะนัย 69
829 น.ส. กาญจนา สมนึก 61
830 น.ส. กาญจนา สุคม 51
831 น.ส. กาญจนา สุวรรณเวลา 35
832 น.ส. กาญจนา หมวดหยู 55
833 น.ส. กาญจนา หุ่นประการ 36
834 น.ส. กาญจนา อะโรคา ขาดสอบ
835 น.ส. กาญจนา อาภรศรี 62
836 น.ส. กาญจนา  จงจิตร 42
837 น.ส. กาญจนาพร กาสี 54
838 น.ส. กาญจนาพร ขันธะหัตถ์ 62
839 น.ส. กาญจนาพร แซ่จึง 34
840 น.ส. กาญจนาพร ตอนศรี 32



หน้า 29/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

841 น.ส. กาญจนาพร เนาหนองหวาย ขาดสอบ
842 น.ส. กาญจนาพร บุญตามช่วย 57
843 น.ส. กาญจนาพร พงษ์นะเรศ 54
844 น.ส. กาญจนาพร มณีรัตน์ 55
845 น.ส. กาญจนาภรณ์ พวงสมบัติ 28
846 น.ส. กาญจนาภรณ์ สุวรรณกิจ 54
847 น.ส. กาญจนี สมสุข 62
848 น.ส. กาญฐิมา คาวิจิตร 51
849 น.ส. กาญติญา หงษ์ทอง 58
850 น.ส. กาญติมา เรืองบุญ ขาดสอบ
851 น.ส. กาญมณี จินดา ขาดสอบ
852 น.ส. กานจเนศ กล่ินส่ง 33
853 น.ส. กานดา ทองพันช่ัง 47
854 น.ส. กานดา เวียงแก้ว 68
855 นาย กานต์ กุสุมา ณ อยุธยา 41
856 นาย กานต์ จัตุภัทรกุล 68
857 นาย กานต์ จันทรัตน์ 54
858 นาย กานต์ ดลรวีธนากิจ ขาดสอบ
859 น.ส. กานต์กมล ธิติมูล ขาดสอบ
860 น.ส. กานต์ติมา สายระย้า 59
861 น.ส. กานต์ธิดา โยธาผาบ ขาดสอบ
862 น.ส. กานต์ธิดา ละครมุล 58
863 น.ส. กานต์ธิดา หน่อค า 30
864 น.ส. กานต์ธิดา หมูอยู่ 44
865 น.ส. กานต์ธีรา เนียมจันทร์ 63
866 น.ส. กานต์ธีรา บุญยืด 61
867 น.ส. กานต์ธีรา รู้ปิติวิริยะ 71
868 นาย กานต์นิธิ มโนการ ขาดสอบ
869 นาย กานต์พงศ์ เศรษฐกุลจรัส 47
870 น.ส. กานต์พิชชา การะเนตร 39



หน้า 30/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

871 น.ส. กานต์พิชชา กิติธรากุล 58
872 น.ส. กานต์พิชชา ทองดีโลก 57
873 น.ส. กานต์พิชชา นกด า 75
874 น.ส. กานต์พิชชา นาราสิริวัฒน์ 68
875 น.ส. กานต์พิชชา ม่ิงแก้ว 64
876 น.ส. กานต์พิชญา นกยูงทอง 52
877 น.ส. กานต์พิชา แสงสกุล 40
878 น.ส. กานต์มณี ไข่มุกด์ 54
879 น.ส. กานต์มณี ไหมทอง ขาดสอบ
880 น.ส. กานต์รวี ช่อเส้ง 47
881 น.ส. กานต์รวี บุญคง 44
882 น.ส. กานต์รวี ศรศักดา 53
883 น.ส. กานต์ฤทัย ตลับนาค 32
884 น.ส. กานต์วดี สุขะการีย์ 53
885 น.ส. กานต์วลี หอมนาน 56
886 น.ส. กานต์สินี โกฎทอง 67
887 น.ส. กานต์สินี จันเหนือ ขาดสอบ
888 น.ส. กานต์สินี ซุ้นห้ัว 61
889 น.ส. กานต์สินี ทองสมบัติ 72
890 น.ส. กานต์สินี บุญรัตน์ 54
891 น.ส. กานต์สินี แสงทอง 65
892 น.ส. กานต์สิริกมล หยูทองค า 66
893 น.ส. ก้านตอง สร้อยทอง 73
894 น.ส. กานติมา โคตะวงษ์ 63
895 น.ส. กานติมา สงวนแก้ว 57
896 น.ส. กานติมา หรับจันทร์ 55
897 น.ส. กานติมาภรณ์ มหาโกษี 60
898 น.ส. กานัสตา ดวงตา 51
899 น.ส. กามินี เส่อเกเก ขาดสอบ
900 นาย กามิล โอกฤษ 74



หน้า 31/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

901 นาย กามีลล์ กือจิ ขาดสอบ
902 น.ส. กามีลา สนิ 38
903 น.ส. กายลักษณ์ สุดแก้ว 37
904 นาย กายสิทธิ์ิ กอเจริญเกียรติ 51
905 นาย การัณยภาส ทะไชย ขาดสอบ
906 นาย การันต์ โหรชัยยะ 62
907 นาย การันตี อารีพงศ์ 60
908 นาย การุณย์ ปุระชาติ ขาดสอบ
909 นาย ก าพล ฉายประสาท 71
910 น.ส. ก่ิงกนก เจือจันทนศักด์ิ ขาดสอบ
911 น.ส. ก่ิงกาญจน์ คงคาศรี 55
912 น.ส. ก่ิงกาญจน์ ประโมทนังค์ 67
913 น.ส. ก่ิงกาญจน์ วันดี 61
914 น.ส. ก่ิงกาญจน์ สิงห์ทอง ขาดสอบ
915 น.ส. ก่ิงกาญจน์ สินทรัพย์ 82
916 น.ส. ก่ิงกานต์ มโนบาล ขาดสอบ
917 น.ส. ก่ิงเกสร รุ่งแจ่มแจ้ง 61
918 น.ส. ก่ิงแก้ว เช้ือสิงห์ 54
919 น.ส. ก่ิงแก้ว บุญมาก 53
920 น.ส. ก่ิงแก้ว รามรงค์ 39
921 น.ส. ก่ิงขวัญ พีรเจริญพงษ์ ขาดสอบ
922 น.ส. ก่ิงดาว ชูแสง 72
923 น.ส. ก่ิงดาว สินอุดม ขาดสอบ
924 น.ส. ก่ิงพิกุล สาลีพันธ์ 54
925 นาย กิจโฆษิต ทองจรัส 66
926 นาย กิจจา จงน าชัยสกุล 76
927 น.ส. กิจจาพร เช้ือดวงผุย 54
928 นาย กิจจาพัฒน์ วันทอง 49
929 น.ส. กิจษิกาจนญ์ ทรัพย์ทญานน ขาดสอบ
930 นาย กิตติ กิตติรัตน์ 37



หน้า 32/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

931 นาย กิตติ คอนระไทย 63
932 นาย กิตติ ทับเหล็ก 50
933 นาย กิตติ ปล่ังศรี ขาดสอบ
934 นาย กิตติภัค เรืองเดช ขาดสอบ
935 น.ส. กิตติกัญญา ปังประเสริฐ 47
936 นาย กิตติคุณ กุมาทะ ขาดสอบ
937 นาย กิตติคุณ รักแดง ขาดสอบ
938 นาย กิตติคุณ เลิศชนะเกียรติกุล 56
939 นาย กิตติชนม์ ช่อฟ้า ขาดสอบ
940 นาย กิตติชัย บ ารุงภักด์ิ 54
941 นาย กิตติชัย ย่ิงยง 48
942 นาย กิตติชัย อุยมา 69
943 นาย กิตติเชษฐ์ จิรเฉลิมศิริกุล 51
944 นาย กิตติโชค กันสุขเจิญ 71
945 น.ส. กิตติญา แสนทวีสุข 30
946 นาย กิตติเดช อ่ิมรักษา ขาดสอบ
947 นาย กิตติทัช ช้ินรัมย์ 61
948 นาย กิตติทัต ย่ังยืน 60
949 น.ส. กิตติทา เพ็งนวล 41
950 น.ส. กิตติธร ห้วยหงษ์ทอง ขาดสอบ
951 นาย กิตติธรา ธนศรีผล 70
952 นาย กิตติธัช จิตมหาวงศ์ ขาดสอบ
953 นาย กิตติธัช เช้ือทองอยู่ 49
954 นาย กิตติธัช ไตรภักด์ิ 43
955 นาย กิตติธัช สุวัณณะวยัคฆ์ 60
956 นาย กิตติธัช เหล่าชุมพล ขาดสอบ
957 นาย กิตตินนท์ พรหมสุทธ์ิ 72
958 น.ส. กิตตินันท์ ดวงพุฒ 60
959 นาย กิตตินันท์ ลีสม 30
960 นาย กิตติพงศ์ ถือทอง ขาดสอบ



หน้า 33/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

961 นาย กิตติพงศ์ มนต์ขลัง 47
962 นาย กิตติพงศ์ สุขหอม 48
963 นาย กิตติพงษ์ แดงรักษ์ 53
964 นาย กิตติพงษ์ บุญเป็ง 44
965 นาย กิตติพงษ์ เพชรป้อ 29
966 นาย กิตติพจน์ บุญรัตน์ 36
967 นาย กิตติพร ช่วยชนะ ขาดสอบ
968 นาย กิตติพล แซ่จ๋าว ขาดสอบ
969 นาย กิตติพศ ชมช่ืนใจ ขาดสอบ
970 นาย กิตติพศ ประทีป ณ ถลาง 60
971 นาย กิตติพัทธ์ อภิวงษา 51
972 นาย กิตติพันธ์ รัศมีเพ็ญ% 23
973 นาย กิตติพิชญ์ กันทะมี ขาดสอบ
974 น.ส. กิตติพิสุทธ์ิ สระแก้ว ขาดสอบ
975 นาย กิตติภพ พยัคฆเพศ 59
976 นาย กิตติภพ พันธเสน ขาดสอบ
977 นาย กิตติภพ เล็งไธสง ขาดสอบ
978 นาย กิตติภัฎ ดวงงาม ขาดสอบ
979 นาย กิตติภัทร จันทร์นะไชย 64
980 นาย กิตติภูมิ นวลสมศรี 74
981 นาย กิตติภูมิน กิตติดวงรัตน์ 60
982 น.ส. กิตติมา รุ่งพาณิชย์ ขาดสอบ
983 น.ส. กิตติมา สกุลทหาร 40
984 น.ส. กิตติมา สืบพันธ์ุนงค์ 51
985 น.ส. กิตติยา คงทน 38
986 น.ส. กิตติยา เจริญวงศ์ 31
987 น.ส. กิตติยา ทับหิรัญ 60
988 น.ส. กิตติยา ธนสารพงศกร 55
989 น.ส. กิตติยา นามก่ิง 56
990 น.ส. กิตติยา บุญทศ ขาดสอบ



หน้า 34/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

991 น.ส. กิตติยา มูลสุวรรณ 26
992 น.ส. กิตติยา สุขมงคลเจริญ 57
993 น.ส. กิตติยา หมวดนุ่ม 59
994 น.ส. กิตติยาพร คงหอม ขาดสอบ
995 น.ส. กิตติยาพร ธรรมแท้ ขาดสอบ
996 น.ส. กิตติยาภรณ์ ถมยางกูร 43
997 น.ส. กิตติยาภรณ์ ปัตพรรณา 31
998 น.ส. กิตติยาภรณ์ แววน า 57
999 น.ส. กิตติยาภรณ์ เอ่ียมส าอางค์ 45
1000 น.ส. กิตติราช ผดาเวช 38
1001 นาย กิตติโรจน์ สินไธสง ขาดสอบ
1002 น.ส. กิตติวดี เก้ือสุข ขาดสอบ
1003 น.ส. กิตติวรา มณีพรรณ 58
1004 นาย กิตติวัฒน์ ชาวไร่ ขาดสอบ
1005 นาย กิตติศักด์ิ เกล้ียงประดิษฐ์ 53
1006 นาย กิตติศักด์ิ ช่วยแสง 33
1007 นาย กิตติศักด์ิ ชัยมาตร 63
1008 นาย กิตติศักด์ิ ชาลีทา 61
1009 นาย กิตติศักด์ิ ไชยดิษยะพงษ์ 80
1010 นาย กิตติศักด์ิ แซ่อ๊วง 68
1011 นาย กิตติศักด์ิ บุญกระพือ 64
1012 นาย กิตติศักด์ิ ประชุมทอง 57
1013 นาย กิตติศักด์ิ มาสอน 42
1014 นาย กิตติศักด์ิ วรรณวิริยะ ขาดสอบ
1015 นาย กิตติศักด์ิ ศักด์ิกมลวารี 72
1016 นาย กิตติศักด์ิ ศิริโชติ ขาดสอบ
1017 นาย กิตติศักด์ิ ศิลาลัย 43
1018 นาย กิตติศักด์ิ อัศวโภควัฒน์ 72
1019 นาย กิตติฬัฒน์ เจนวรพจน์ 48
1020 น.ส. กิติญา บุญเหลา 50



หน้า 35/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1021 น.ส. กิติญา แสงเขตต์ 34
1022 นาย กิติพงษ์ บาร์นาร์ด 77
1023 นาย กิติพันธ์ุ ผันรักษ์ ขาดสอบ
1024 น.ส. กิติยา ผลเจริญ 60
1025 น.ส. กิติยา พรภิรมย์ 60
1026 น.ส. กิติยา อู่หร่าย ขาดสอบ
1027 นาย กิติวุฒิ ไผ่พุทธ 66
1028 นาย กิติศักด์ิ นิลสุวรรณ ขาดสอบ
1029 น.ส. กิติสุดา โพธิสิทธ์ิ 37
1030 น.ส. กิรณา มะโนเมือง 47
1031 นาย กิิตติรัตน์ น่าดู ขาดสอบ
1032 นาย กีรดิษฐ์ ต้ังจิตรตรง ขาดสอบ
1033 น.ส. กีรติ บุบผาชาติ ขาดสอบ
1034 น.ส. กีรติ บุษสระเกษ 59
1035 น.ส. กีรติกร อินลี ขาดสอบ
1036 น.ส. กีรติกาญจน์ ก้องเกียรติสิริ 58
1037 น.ส. กีรติกาญจน์ ปานคะเชนทร์ 72
1038 น.ส. กีรติกานต์ ขัติวงศ์ 70
1039 นาย กีรติเทพ ทิยาว 75
1040 น.ส. กุมพาภรณ์ แซ่ล่ิม ขาดสอบ
1041 น.ส. กุมุทนาถ ซุ่นอินทร์ ขาดสอบ
1042 น.ส. กุลจิรา อากาศ 40
1043 น.ส. กุลฉัตร วงค์ทะนะ 32
1044 น.ส. กุลชัญญา มาจุม 48
1045 น.ส. กุลณัฏฐ์ หนูเพชร ขาดสอบ
1046 น.ส. กุลณัฏฐา ชัยปัญญา ขาดสอบ
1047 น.ส. กุลณัฐ ด าพลับ 71
1048 น.ส. กุลณัฐ ถ่ินเถิน 53
1049 น.ส. กุลณัฐ รศพล 61
1050 น.ส. กุลณิภา แซ่ตัน 65



หน้า 36/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1051 น.ส. กุลทรัพย์ ตรีวัย 41
1052 น.ส. กุลทรัพย์ โอภาส ขาดสอบ
1053 น.ส. กุลธารินท์ นวลมณี 38
1054 น.ส. กุลธิดา ข้อจักร ขาดสอบ
1055 น.ส. กุลธิดา ค าเบ้าเมือง 38
1056 น.ส. กุลธิดา ค าสะสม 44
1057 น.ส. กุลธิดา ค าแสน 38
1058 น.ส. กุลธิดา แจ้งสว่าง 43
1059 น.ส. กุลธิดา แซ่ซี 48
1060 น.ส. กุลธิดา ทองสุข 52
1061 น.ส. กุลธิดา นามมะขันธ์ุ ขาดสอบ
1062 น.ส. กุลธิดา นิมานบูรณวิจิตร 79
1063 น.ส. กุลธิดา พยัคฆวงค์ ขาดสอบ
1064 น.ส. กุลธิดา รุ่งเรืองศรี 66
1065 น.ส. กุลธิดา สดคมข า 54
1066 น.ส. กุลธิดา โสมเจริญ 53
1067 น.ส. กุลธิดา เอ่ียมสอาด 36
1068 น.ส. กุลธิดาภัทร สุขช านาญ 42
1069 น.ส. กุลธิรา กังแฮ ขาดสอบ
1070 น.ส. กุลธีรา สาขา 63
1071 น.ส. กุลนรี ต๊ะกัณทา 62
1072 น.ส. กุลนันท์ จันทนะ 73
1073 น.ส. กุลนันท์ ศิริสงคราม 50
1074 น.ส. กุลนาถ ยศนันท์ 60
1075 น.ส. กุลนารถ แก้วนก 77
1076 น.ส. กุลนารี ถนอมกาย 68
1077 น.ส. กุลนิดา จินดา 62
1078 น.ส. กุลนิดา สุเณย์ 36
1079 น.ส. กุลนิธี สิงห์วารี 56
1080 น.ส. กุลนิษฐ์ อินทรเพชร 50



หน้า 37/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1081 น.ส. กุลปริยา โคกสันเทียะ ขาดสอบ
1082 น.ส. กุลปริยา ปลอดอ่อน 50
1083 น.ส. กุลปริยา เพ็ชรเอม 57
1084 น.ส. กุลปริยา ศรีเชียงหา 70
1085 น.ส. กุลปรียา สุขจันทร์ 54
1086 น.ส. กุลปรียา สุพระจันทร์ ขาดสอบ
1087 น.ส. กุลภญา คุสเบอร์เกอร์ 66
1088 น.ส. กุลภรณ์ คีรีมา ขาดสอบ
1089 น.ส. กุลยา แก้ววิชิต ขาดสอบ
1090 น.ส. กุลยา ชิณณะพินิต 43
1091 น.ส. กุลรณัฐหิรัญ ทรงนิสัย 59
1092 น.ส. กุลรวี รอดลอยทุกข์ 68
1093 น.ส. กุลรัตน์ ดกโบราณ 60
1094 น.ส. กุลวดี ชุบขุนทด ขาดสอบ
1095 น.ส. กุลวดี แม่นปืน 52
1096 น.ส. กุลวดี ศรีภักดี 49
1097 น.ส. กุลวดี ศรีวาลี ขาดสอบ
1098 น.ส. กุลวสุ ด าคุ้ม 55
1099 น.ส. กุลวิดา เพียกุลเพ็ง 42
1100 น.ส. กุลสตรี กล่ินหอม 54
1101 น.ส. กุลสตรี จันทร์ทอง ขาดสอบ
1102 น.ส. กุลสตรี จิรธนาวุฒิพาณิชย์ ขาดสอบ
1103 น.ส. กุลสตรี เทพวงศา 44
1104 น.ส. กุลสตรี โพธินาม 53
1105 น.ส. กุลิศรา บุญต้น 37
1106 น.ส. กุลิสรา พูลธัญญะ 51
1107 น.ส. กุสุมา ข าแก้ว ขาดสอบ
1108 น.ส. กุสุมา พวงจิต ขาดสอบ
1109 น.ส. กุสุมา พัชรประสิทธ์ิ 66
1110 น.ส. กุสุมา พ่ึงเพ็ง 42



หน้า 38/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1111 น.ส. กุสุมา มาวิเลิศ 60
1112 น.ส. กุสุมา วงศ์ศิริ 28
1113 น.ส. กุสุมา อนุพันธ์ ขาดสอบ
1114 น.ส. กุสุมาลย์ ค าเลิศ ขาดสอบ
1115 น.ส. กุสุมาลย์ นุ้ยผุด ขาดสอบ
1116 น.ส. กุสุมาลี กิติเงิน 55
1117 น.ส. กุหลาบ ธนาวัฒน์ 57
1118 น.ส. กูซูมัยยะห์ ดุลขาเดร์ 54
1119 นาย กูมะบาดาวี มามะเซ็ง ขาดสอบ
1120 น.ส. กูอาสยัน ต่วนสนิ 35
1121 น.ส. เก็จแก้ว แก้วเสน 58
1122 น.ส. เก็จศจี ดอนค าพา 75
1123 น.ส. เกณิกา พลสูงเนิน 44
1124 น.ส. เกณิกา สุขหนู 44
1125 นาย เกดิฺษฐ์ รุ่งอลงกรณ์ 50
1126 น.ส. เกตน์นิภา ปักกะสีนัง ขาดสอบ
1127 น.ส. เกตน์สิรี ฤทธิเรืองเดช 69
1128 น.ส. เกตน์สิรี ลาภศิริ ขาดสอบ
1129 น.ส. เกตน์สิรี สุรขันธ์ 64
1130 น.ส. เกตน์สิรี เหน็บบัว ขาดสอบ
1131 น.ส. เกตวดี ดาอี 41
1132 น.ส. เกตสุดา ฉ่ าแก้ว 32
1133 น.ส. เกตุมณี สุวรรณไตรย์ 54
1134 น.ส. เกตุวดี ก่ิงเกตุ 62
1135 น.ส. เกตุวดี พรแดง ขาดสอบ
1136 น.ส. เกตุวดี สมัยมงคล 68
1137 น.ส. เกตุศิณี กล่ินบุญ 57
1138 นาย เกริกเกียรติ แก้วสุข 69
1139 นาย เกริกภูมิ วิจิตรเฉลิมพงษ์ 34
1140 นาย เกริกฤทธ์ิ ศิริวัฒนานนท์ ขาดสอบ



หน้า 39/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1141 นาย เกรียงไกร ก้านล าใย ขาดสอบ
1142 นาย เกรียงไกร แก้วประทุม 75
1143 นาย เกรียงไกร บุญอ่ิม ขาดสอบ
1144 นาย เกรียงศักด์ิ เครือแก้ว ขาดสอบ
1145 นาย เกรียงศักด์ิ บุญก าเหนิด 31
1146 นาย เกรียงศักด์ิ ม่ิงแม้น 58
1147 น.ส. เกวลิน ก่อเกิด ขาดสอบ
1148 น.ส. เกวลิน จันทรโชติ 38
1149 น.ส. เกวลิน แซ่ตัน ขาดสอบ
1150 น.ส. เกวลิน ณ มณี 52
1151 น.ส. เกวลิน ตุ้ยเต็มวงค์ 80
1152 น.ส. เกวลิน ทองล่ิม 43
1153 น.ส. เกวลิน บัวทิพยเนตร 67
1154 น.ส. เกวลิน บุ้งต่อบัว ขาดสอบ
1155 น.ส. เกวลิน ภูมิเขต 55
1156 น.ส. เกวลิน โยธาวงศ์ 61
1157 น.ส. เกวลิน สินไชย ขาดสอบ
1158 น.ส. เกวลิน สุดใจ 63
1159 น.ส. เกวลี เจริญจิตร 70
1160 น.ส. เกวลี ธิโนชัย 73
1161 น.ส. เกวลี ปัญญาพรหม 61
1162 น.ส. เกวลี ศิริงาม 39
1163 น.ส. เกวลี สุภา 69
1164 น.ส. เกวลี ใหญ่โต 54
1165 น.ส. เกศกนก ยะพรม 60
1166 น.ส. เกศกนก เหมรา 62
1167 น.ส. เกศกนก เฮ้ากอก 61
1168 น.ส. เกศกมล บุญธรรม 35
1169 น.ส. เกศกร ปาลวัฒน์ 45
1170 น.ส. เกศกัญญา รัตนสงคราม 41



หน้า 40/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1171 น.ส. เกศเกศร ศุภนาม 67
1172 น.ส. เกศจุฬา นาวาเดช 33
1173 น.ส. เกศชฎาภรณ์ สุลัยยะ 36
1174 น.ส. เกศนี น้ าค า 40
1175 น.ส. เกศรา ผ้าเจริญ 44
1176 น.ส. เกศริน กามาตร์ 56
1177 น.ส. เกศริน ร่ืนภิรมย์ 47
1178 น.ส. เกศรินทร์ แมนสืบชาติ 43
1179 น.ส. เกศศิณี ภูพลผัน 59
1180 น.ส. เกศสิรินทร์ ภาคอรรถ 67
1181 น.ส. เกศสุดา เจียรวิจิตร์ 55
1182 น.ส. เกศสุดา ศรีสังข์ 50
1183 น.ส. เกศสุดา สุขศรีคง 61
1184 น.ส. เกศสุดา สุขส่ง 33
1185 น.ส. เกศสุดา เหมือนกู้ 65
1186 น.ส. เกศินี ธรรมปริพัตรา 74
1187 น.ส. เกศินี เพ็ชรเจริญ 63
1188 น.ส. เกศินี ศรีสุข 41
1189 น.ส. เกศินี เอ่ียมนุ่ม ขาดสอบ
1190 น.ส. เกศิรี จ าลองพันธ์ 28
1191 น.ส. เกษกมล ก๋าเมืองลือ ขาดสอบ
1192 น.ส. เกษญาภรณ์ สุขมาก 50
1193 น.ส. เกษมณี ขุนศรี 36
1194 น.ส. เกษมณี จ าปี 40
1195 น.ส. เกษมณี ไชยเพชร์ ขาดสอบ
1196 น.ส. เกษมณี ภูชาญ 53
1197 น.ส. เกษมศรี น้ าใจดี 63
1198 นาย เกษมสันต์ หนองสี 44
1199 น.ส. เกษร สิงกันยา 51
1200 น.ส. เกษร หล่อวีระธรรม 46



หน้า 41/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1201 น.ส. เกษรา ภูกลาง 58
1202 น.ส. เกษราภรณ์ ใจกว้าง 55
1203 น.ส. เกษราภรณ์ ฟูวัน 62
1204 น.ส. เกษราภรณ์ วงค์มุสิก 59
1205 น.ส. เกษรินทร์ หาดี ขาดสอบ
1206 น.ส. เกษฤดี บุญปีติชาติ ขาดสอบ
1207 น.ส. เกษวรา แสงทอง 59
1208 น.ส. เกษศินี ศิริเกษ ขาดสอบ
1209 น.ส. เกษศิรินทร์ อาจนาเสียว 31
1210 น.ส. เกษสุดา เพ็ชรดี 58
1211 น.ส. เกสร ขลังธรรมเนียม 58
1212 น.ส. เกสร นาสมใจ 26
1213 น.ส. เกสรา ชัยโย 69
1214 น.ส. เกสรา ว่องเจริญ 31
1215 น.ส. เกสรา สุขเพราะนา 32
1216 นาย เกียรติกูล สุจริต 38
1217 นาย เกียรติคุณ แพ่งประสิทธ์ิ 41
1218 นาย เกียรติพงษ์ มัตตา ขาดสอบ
1219 นาย เกียรติภูมิ เขียวค า 59
1220 นาย เกียรติภูมิ ด าเกล้ียง 60
1221 นาย เกียรติยศ ผุยค าสิงห์ 56
1222 นาย เกียรติศักด์ิ กาญจนนพวงศ์ 50
1223 นาย เกียรติศักด์ิ นวลจันทร ขาดสอบ
1224 นาย เกียรติศักด์ิ พรหม 34
1225 นาย เกียรติศักด์ิ พูลเพ่ิม 66
1226 นาย เกียรติศักด์ิ เพียซ้าย 61
1227 นาย เกียรติศักด์ิ มาระศรี 45
1228 นาง เกียรติศักด์ิ ยืนยง 41
1229 นาย เกียรติศักด์ิ สีส าลี 65
1230 นาย เกียรติศักด์ิ สุทมาส 45



หน้า 42/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1231 นาย เกียรติศักด์ิ แสงสุวรรณ์ 42
1232 นาย เกียรติศักด์ิ อ านวนคณะ 64
1233 น.ส. เกียรติสุดา ศาสตร์อ านวย 55
1234 นาย เก้ือกูล ใจสม 73
1235 น.ส. แก้วกาญ จัตุกูล 72
1236 น.ส. แก้วตา ย่ีโชติช่วง ขาดสอบ
1237 น.ส. แก้วตา ริวเช่ียวโชติ ขาดสอบ
1238 น.ส. แก้วตา รู้รักตน 67
1239 น.ส. แก้วนภา เทพชุมพล 60
1240 น.ส. แก้วเพ็ญภาส ขาวมัน 44
1241 น.ส. แก้วมณีจันทร์ อาษา ขาดสอบ
1242 น.ส. แก้วสวรรค์ ผิวงาม 80
1243 น.ส. โกมลดา ไชยชนะ 57
1244 น.ส. โกลัญญา อยู่ยงค์ 58
1245 นาย โกสินทร์ ค าประกอบ 57
1246 นาย ไกรพิชญ์ โพธ์ิไพจิตร 54
1247 นาย ไกรวิชญ์ จิตเจริญ 77
1248 นาย ไกรวิชญ์ ธรรมสาลี ขาดสอบ
1249 นาย ไกรวิทย์ ภูมิรักษ์ 50
1250 นาย ไกรสร เกลียวสัมพันธ์ใจ 48
1251 นาย ไกรสร พรมมินทร์ 59
1252 นาย ไกรสร พร้อมพรม 38
1253 นาย ไกรสรรค์ แก้วทอง ขาดสอบ
1254 นาย ไกรสิทธ์ิ ใจวงค์ยา 55
1255 นาย ขจรศักด์ิ ชินภักดี 50
1256 นาย ขจรศักด์ิ สายตัน ขาดสอบ
1257 น.ส. ขจี อุดมศิริ 42
1258 น.ส. ขจีพรรณ แก้วโสตร์ 62
1259 น.ส. ขณิฺษฐา กองศรีเศษ 66
1260 น.ส. ขนกวรรณ์ จิตนุกูล ขาดสอบ



หน้า 43/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1261 น.ส. ขนิษฐพร สินธุกูต 49
1262 น.ส. ขนิษฐา แก้วรัตนะ 51
1263 น.ส. ขนิษฐา คงชูศรี ขาดสอบ
1264 น.ส. ขนิษฐา ค าแก้ว 53
1265 น.ส. ขนิษฐา เครือจันต๊ะ 58
1266 น.ส. ขนิษฐา เชิดสะภู 38
1267 น.ส. ขนิษฐา ตันเจริญ ขาดสอบ
1268 น.ส. ขนิษฐา ทับพิลา 64
1269 น.ส. ขนิษฐา นาเมืองรักษ์ 61
1270 น.ส. ขนิษฐา บุญญามณี ขาดสอบ
1271 น.ส. ขนิษฐา บุญทอง 53
1272 น.ส. ขนิษฐา ปัจจัยโก 41
1273 น.ส. ขนิษฐา พุกมาก 63
1274 น.ส. ขนิษฐา พุฒิเอก 45
1275 น.ส. ขนิษฐา เพ็งเทพ 71
1276 น.ส. ขนิษฐา มิตรอุดม 57
1277 น.ส. ขนิษฐา ยินดี ขาดสอบ
1278 น.ส. ขนิษฐา รสดี 42
1279 น.ส. ขนิษฐา ศรีสุข ขาดสอบ
1280 น.ส. ขนิษฐา สุวรรณการณ์ 53
1281 น.ส. ขนิษฐา สุวรรณสังโส 57
1282 น.ส. ขนิษฐา แสนชมภู ขาดสอบ
1283 น.ส. ขนิษฐา แสนสุนนต์ 49
1284 น.ส. ขนิษฐา หมวกทอง 35
1285 น.ส. ขนิษฐา หล่อวีระธรรม 57
1286 น.ส. ขนิษฐา อินทรศักด์ิ ขาดสอบ
1287 น.ส. ขนิษฐา อุทัยรังษี 37
1288 น.ส. ขนิษฐาพร คนสันต์ 42
1289 น.ส. ขวรรณศรี ใจเด็ด ขาดสอบ
1290 น.ส. ขวัญกมล เทพนุรักษ์ 26



หน้า 44/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1291 น.ส. ขวัญแก้ว แช่มโสภา 67
1292 น.ส. ขวัญจิรา ชัยศรีจันทร์ 57
1293 น.ส. ขวัญจิรา นวลผ่อง 47
1294 น.ส. ขวัญจิรา พระไชยบุญ ขาดสอบ
1295 น.ส. ขวัญจิรา โพธาราม 69
1296 น.ส. ขวัญจิรา ภักด์ิประไพ 30
1297 น.ส. ขวัญจิรา วรรณดี 57
1298 น.ส. ขวัญจิรา สาดี 60
1299 น.ส. ขวัญจิรา อ่ าสกุล 75
1300 น.ส. ขวัญชญาย์ มากมี 68
1301 น.ส. ขวัญชนก แก้วแสง 65
1302 น.ส. ขวัญชนก ด้วงลา 53
1303 น.ส. ขวัญชนก ตัณฑัยย์ ขาดสอบ
1304 น.ส. ขวัญชนก นามพิทักษ์ ขาดสอบ
1305 น.ส. ขวัญชนก บุญรอด 68
1306 น.ส. ขวัญชนก พงษ์ชุบ 57
1307 น.ส. ขวัญชนก ส าราญพรหม 58
1308 น.ส. ขวัญชนก แสงสว่าง 67
1309 นาย ขวัญชัย เพ็งเขียว 38
1310 น.ส. ขวัญชีวา มีตราสิทธ์ิ 41
1311 น.ส. ขวัญดาว ชัยมาลา 34
1312 น.ส. ขวัญดาว อ่อนโก้ก 60
1313 น.ส. ขวัญตา ปาลุน 29
1314 นาย ขวัญเทพ ปราการรัตน์ ขาดสอบ
1315 น.ส. ขวัญธิดา ป้องขวาเลา 40
1316 น.ส. ขวัญนภา แก้วโสตร์ 70
1317 น.ส. ขวัญนภา เหมะธุลิน 38
1318 น.ส. ขวัญปวีณ์ ภูมิธนสิทธ์ิ ขาดสอบ
1319 น.ส. ขวัญพร รัตนะภูรี 28
1320 น.ส. ขวัญพิมล อุ่นเมือง 66



หน้า 45/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1321 น.ส. ขวัญพิสุทธ์ิ ค าหล้า 49
1322 น.ส. ขวัญภิรมย์ ช่องกลาง 38
1323 น.ส. ขวัญมนัส เหล่าหวายนอก 62
1324 น.ส. ขวัญเมือง วงศ์ค า 50
1325 น.ส. ขวัญระวี นามมุง 35
1326 น.ส. ขวัญฤดี ก้อนแพง 65
1327 น.ส. ขวัญฤดี ศรีราชพัฒน์ ขาดสอบ
1328 น.ส. ขวัญฤทัย ไวยมิตรา ขาดสอบ
1329 น.ส. ขวัญฤทัย สมภิพงษ์ 58
1330 น.ส. ขวัญฤทัย แสงบัณฑิต 42
1331 น.ส. ขวัญฤทัย หนูศาสตร์ ขาดสอบ
1332 น.ส. ขวัญสรวง ภักดี 61
1333 น.ส. ขวัญหทัย นะวะกะ 64
1334 น.ส. ขวัญหทัย ล่ิมสืบเช้ือ 57
1335 น.ส. ขัณฏิชากรณ์ ยาดี 44
1336 น.ส. ขัตติยา ยอดค า 52
1337 น.ส. ขัมน์ชวิศา ญาติวงค์ 61
1338 นาย เขม พรมมา 53
1339 นาย เขม อังธนเศรษฐ์ 63
1340 น.ส. เขมจิรา ช่วยไกร 40
1341 น.ส. เขมจิรา ดวงแข ขาดสอบ
1342 น.ส. เขมจิรา พุทธรัตน์ 63
1343 น.ส. เขมจิรา สิริกระเเสชล ขาดสอบ
1344 นาย เขมชาติ บุปผาวารินทร์ ขาดสอบ
1345 น.ส. เขมณัฏฐ์ ประเมนาโพธ์ิ 51
1346 น.ส. เขมณัฏฐ์ สันติวิวัฒน์ 63
1347 นาย เขมณัฐ ค าเสียง 51
1348 นาย เขมทัต กู้ภูเขียว 56
1349 นาย เขมทัต ประชุมรัตน์ 62
1350 นาย เขมทัศน์ มีสมวิทย์ 66



หน้า 46/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1351 น.ส. เขมรัศม์ิ พีรอมรลักษณ์ 39
1352 นาย เขมวัฒน์ บังคมเนตร 67
1353 นาย เขมวันต์ สุทธา 56
1354 น.ส. เขมาพร หงษ์วิไล 73
1355 น.ส. เขมิกา ค าประกอบ 57
1356 น.ส. เขมิกา จันทรัตน์ 66
1357 น.ส. เขมิกา สอนสูง 37
1358 น.ส. เขมิกา สัสสะวิระ 66
1359 นาย เขมินท์ เพชรสิริ 29
1360 น.ส. คงกช มณีนิล 62
1361 นาย คงกระพันธ์ ปลอดสวัสด์ิ ขาดสอบ
1362 นาย คงพัฒน์ พันธาธิก 49
1363 นาย คงศักด์ิ สุริยเลิศ 58
1364 น.ส. คชาพร แย้มประยูร ขาดสอบ
1365 น.ส. คชาภรณ์ นาคมิตร 45
1366 นาย คฑาเทพ อริยะธุกันต์ 54
1367 นาย คฑาวุธ เสาร์นา 40
1368 นาย คณกร โลวะกิจ 72
1369 นาย คณนนท์ อยู่นิวาศน์ ขาดสอบ
1370 นาย คณบดี รุ่งเลิศ 45
1371 น.ส. คณพิชญ์ รักษาม่ัน 36
1372 น.ส. คณภรณ์ บุญคน 44
1373 นาย คณสรณ์ โอชะกุล ขาดสอบ
1374 นาย คณัสนันท์ ศรีปราชญ์ 56
1375 น.ส. คณาณาฐ สังขรัตน์ 70
1376 นาย คณาวุฒิ ค าพา ขาดสอบ
1377 น.ส. คณิฏฐา นิลคูหา 45
1378 น.ส. คณิฐาน์ ทองมาก 54
1379 น.ส. คณิตตา บุปผาชาติ 69
1380 น.ส. คณิตตา อุ่นจันทร์ ขาดสอบ



หน้า 47/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1381 น.ส. คณิตา ทัพกลาง 42
1382 น.ส. คณิตา สีอินทร์ 55
1383 นาย คณิน เมธา 57
1384 นาย คณิน วรรณค า 61
1385 นาย คณิน สุทธิกุลบุตร 77
1386 นาย คณิศ อักษรเสือ 64
1387 น.ส. คณิศร พลครุธ 68
1388 น.ส. คณิศร เมืองไทย 51
1389 นาย คณิศร สะตอปา ขาดสอบ
1390 นาย คเณศ อุไรรัตน์ 57
1391 นาย คทายุทธ สุขใย 67
1392 นาย คธาษิณ นามศรีนวล 32
1393 น.ส. คนึงนิจ จันทร์ทึก 55
1394 นาย คเนศ รัตนเสวี ขาดสอบ
1395 นาย คมกฤษ จิตต์เสียงดี 57
1396 นาย คมชาญ เปียกชัยภูมิ ขาดสอบ
1397 นาย คมศักด์ิ พรมมานอก ขาดสอบ
1398 นาย คมสัน ขวัญมอม ขาดสอบ
1399 นาย คมสัน เพ็ชรเจริญ ขาดสอบ
1400 น.ส. ครองขวัญ บัวพินิจ 49
1401 น.ส. ครองขวัญ รักขิโต ขาดสอบ
1402 น.ส. คริษฐา กาเกตุ 54
1403 น.ส. คริษฐา เกิดสมัย 50
1404 นาย ครีส สังการ สุกุรา 34
1405 น.ส. คล้องชนก เทพศรี ขาดสอบ
1406 น.ส. คัคนางค์ หม่ืนตุ้มไพร 59
1407 น.ส. คัชรินทร์ นามราช 42
1408 น.ส. คัทลียา บุญเกิด 53
1409 น.ส. คัทลียา สุชฎา ขาดสอบ
1410 น.ส. คัทลียา อุทุม 58



หน้า 48/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1411 น.ส. คัทลียา เอ้ียวตระกูล 53
1412 น.ส. คันธรส ใคร่ในธรรม 43
1413 น.ส. คันธารัตน์ ค าคง 60
1414 นาย คามาลรุดดีน หะยีบากา ขาดสอบ
1415 นาย คามิน นาวามงคล 66
1416 นาย ค าภีร์ วงค์หนองหว้า 71
1417 น.ส. คีฏ์ชาภัค แก้วประสพ 66
1418 นาย คีตกร ภูครองหิน 72
1419 น.ส. คีตกัณ ศรฉัตร ขาดสอบ
1420 นาย คีตภัทร ค าสิทธ์ิ 34
1421 นาย คีตา ข ามาลัย 70
1422 นาย คีย์ตะวัน กลึงผล 48
1423 น.ส. คีรณา วีระสมบูรณ์ 70
1424 น.ส. คีรภัสสร เล่ือนนาวา ขาดสอบ
1425 นาย คีรายุทธ ซ่ัวเท้ง ขาดสอบ
1426 น.ส. คุณวรา บุญกิจ ขาดสอบ
1427 นาย คุณวุฒิ ค าใส 52
1428 นาย คุณวุฒิ ปัญญาปลิว 55
1429 น.ส. คุณัญญา แก้วมณี ขาดสอบ
1430 น.ส. คุณัญญา ดอกไม้จีน 54
1431 น.ส. คุณัญญา อ่ินค า ขาดสอบ
1432 น.ส. คุณัญญา อุทรักษ์ 52
1433 นาย คุณากร จุปะมะนัย 73
1434 นาย คุณากร อสุพล ขาดสอบ
1435 นาย คุณาธิป เหมะรักษ์ 58
1436 นาย คุณานนต์ สาแดง 76
1437 นาย คุณานนท์ มาเกิด ขาดสอบ
1438 นาย คุณาพจน์ สลับใหม่ 63
1439 น.ส. คุณิตา สิงห์บุตร 78
1440 น.ส. คุลิกา เผือกผ่อง 57



หน้า 49/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1441 น.ส. คู่ฟ้า เรืองเดช 61
1442 น.ส. เครือแก้ว จันแดง 34
1443 น.ส. เครือนภา แก้ววงษ์วาลย์ 48
1444 น.ส. เครือมาศ อักษรศิริ ขาดสอบ
1445 น.ส. เครือวัลย์ นวลศรี 80
1446 น.ส. เครือวัลย์ อภิรตกาญจน์ 47
1447 นาย เควิน ชัว ขาดสอบ
1448 น.ส. เคสิยาห์ ทองอุปะการ ขาดสอบ
1449 น.ส. เคียงเดือน ธรรมสิทธ์ิ ขาดสอบ
1450 น.ส. แคทรียา จ าปาบุรี 54
1451 น.ส. แคทรียา อุปตุ้ย 67
1452 น.ส. เเคทรียา เช้ือสาร ขาดสอบ
1453 น.ส. แคทลียา ทิมพ์ ขาดสอบ
1454 น.ส. แคทลียา เพ็งเขียว 53
1455 น.ส. แคทลียา โพธินันทวงศ์ 33
1456 น.ส. แคทลียา อินทรทัต 72
1457 นาย ฆนพล พุทธาภิบาล ขาดสอบ
1458 น.ส. ฆนวารี เกิดสุข 80
1459 นาย ฆนาการ ธนปิยังกูร 54
1460 นาย ฆนาคม ธนปิยังกูร 72
1461 น.ส. ฆีรติกานต์ รัตนวรรณี ขาดสอบ
1462 น.ส. งามวดี โกสีย์รัตนาภิบาล 68
1463 น.ส. งามศรัณญ์ ศิลปชัยทวีพร 49
1464 น.ส. งามอรุณโชติ ปานนิล 53
1465 น.ส. จงกลแก้ว ทองเหลือง 53
1466 นาย จงรัก จุไร 48
1467 นาย จงฤทธ์ิ ผาเจริญ 71
1468 น.ส. จณิตา บริบูรณ์ 63
1469 น.ส. จณิสตา ศักด์ิมรกต ขาดสอบ
1470 นาย จตุพจน์ พรหมผา ขาดสอบ



หน้า 50/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1471 น.ส. จตุพร จูสิงห์ 53
1472 น.ส. จตุพร แดงนกขุ้ม ขาดสอบ
1473 น.ส. จตุพร ทาจินะ 45
1474 น.ส. จตุพร นาคสุข 54
1475 นาย จตุพร บุญครอง 58
1476 น.ส. จตุพร พรมชัย 69
1477 น.ส. จตุพร วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ 57
1478 นาย จตุพล คงคาอินทร์ ขาดสอบ
1479 นาย จตุพล มณีสาย 34
1480 นาย จตุพัฒน์ พงษ์งาม 51
1481 นาย จตุรงค์ ตุ้มมี 69
1482 นาย จตุรงค์ นคร 47
1483 นาย จตุรงค์ นิเรศรัมย์ 60
1484 นาย จตุรพร จารุประกร 78
1485 นาย จตุรพร แสงประดับ 65
1486 นาย จตุรพัฒน์ บุญส่ง 48
1487 นาย จตุรภัทร สินสมุทร ขาดสอบ
1488 นาย จตุรภุช สวัสดี 59
1489 นาย จตุรวิช ธนะ 47
1490 นาย จตุรวิชญ์ ปานด า ขาดสอบ
1491 นาย จตุรวิทย์ เรืองเมือง 36
1492 นาย จตุรวิทย์ อาจหาญ ขาดสอบ
1493 น.ส. จนาพันธ์ ปะระกา 41
1494 น.ส. จยพร พุมสุวรรณโน 62
1495 นาย จรณินทร์ ช่วยกูล ขาดสอบ
1496 นาย จรยุทธ พงค์ตาลูน 65
1497 น.ส. จรรยพร ณ พัทลุง 62
1498 นาง จรรยพร เดชบุญ ขาดสอบ
1499 น.ส. จรรยอมล ชูบุญลาภ 54
1500 น.ส. จรรยาภรณ์ วงค์ธรรม ขาดสอบ



หน้า 51/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1501 น.ส. จรรยารักษ์ เรืองอินทร์ 67
1502 นาง จรรยารัตน์ ศรีตะชัย ขาดสอบ
1503 น.ส. จรรยาลักษณ์ เอกสุวรรณ 52
1504 น.ส. จรัญญา คงเพชร ขาดสอบ
1505 น.ส. จรัสทรามาศ สง่าเรืองฤทธ์ิ ขาดสอบ
1506 น.ส. จรัสพร ธิมา 48
1507 น.ส. จรัสพร พัดช่ืน 54
1508 น.ส. จรัสพัฒน์ มณีชนธัญวรกุล 37
1509 น.ส. จรัสศรี บูรณทร ขาดสอบ
1510 น.ส. จริญญา ตะกรุดเพชร 57
1511 น.ส. จริญญา เปรมกระโทก 61
1512 น.ส. จริญญา มหาโยธี 41
1513 น.ส. จริญญา  ไชยา นุกูล 77
1514 น.ส. จริญญาภรณ์ ลีกา ขาดสอบ
1515 น.ส. จริณพร เทพสืบ ขาดสอบ
1516 น.ส. จรินทร์กาญจน์ เหมือนวงศ์ ขาดสอบ
1517 น.ส. จรินทรา โต๊ะสัน 62
1518 น.ส. จรินทิพย์ ภูมิแสงนภา 59
1519 น.ส. จรินพร ไหมอุ้ม 37
1520 น.ส. จริยดา วังมนตรี 55
1521 น.ส. จริยา แช่มช้อย 62
1522 น.ส. จริยา แดงมา 71
1523 น.ส. จริยา ทวีปะ 49
1524 น.ส. จริยา ทองศรีนุ่น 57
1525 น.ส. จริยา เทศขัน 48
1526 น.ส. จริยา บุรขันธ์ 57
1527 น.ส. จริยา มีพลา ขาดสอบ
1528 น.ส. จริยา เมืองศิริ ขาดสอบ
1529 น.ส. จริยา สาระคู 29
1530 น.ส. จริยา สุดสัมฤทธ์ิ 37



หน้า 52/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1531 น.ส. จริยาภรณ์ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 52
1532 น.ส. จรีรักษณ์ เป่ียมสุก ขาดสอบ
1533 น.ส. จรีรัตน์ นิจจา 68
1534 น.ส. จรีวรรณ เทียมตรี 45
1535 น.ส. จรีวรรณ อ้นประวัติ 48
1536 น.ส. จลิตา บัวผัน ขาดสอบ
1537 น.ส. จอมขวัญ ชูบูญลาภ 51
1538 น.ส. จอมขวัญ ด าคง ขาดสอบ
1539 นาย จอมทอง แก้วทอง ขาดสอบ
1540 น.ส. จอมสุดา เครือบุญมา 68
1541 น.ส. จอมอภิญญ์ ธนสินทรัพย์ 55
1542 นาง จอยจิรา ชูทับ ขาดสอบ
1543 น.ส. จะต้องใจ แก้วดี 44
1544 นาย จักรกฤษ์ องค์พฤกษา 54
1545 นาย จักรกฤษ ประทุมนัน? ื ขาดสอบ
1546 น.ส. จักรดารา รอญยุทธ ขาดสอบ
1547 นาย จักรพงศ์ เพชฌฆาต 53
1548 นาย จักรพงศ์ อาจศึก 49
1549 นาย จักรพงษ์ แฝงฤทธ์ิ 53
1550 นาย จักรพงษ์ เวียงนนท์ 51
1551 นาย จักรพรรด์ิ กาฬสินธ์ุ 32
1552 นาย จักรพล พิทักษธรรม 58
1553 นาย จักรพล มีชัย 67
1554 นาย จักรพันธ์ ขันทอง 71
1555 นาย จักรพันธ์ จันทร์สอน 57
1556 นาย จักรพันธ์ ซ้งศิริ 30
1557 นาย จักรพันธ์ โตวิทศิรินเรศ 59
1558 นาย จักรพันธ์ ลาดสูงเนิน 61
1559 นาย จักรพันธ์ เลยยุทธ 25
1560 นาย จักรพันธ์ุ ดลเจือ ขาดสอบ



หน้า 53/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1561 นาย จักรพันธ์ุ หันจรัส 74
1562 นาย จักรภพ จงวรกุลวิวัฒน์ ขาดสอบ
1563 นาย จักรภัทร ทะหล้า 64
1564 นาย จักรภัทร วงษาซ้าย 55
1565 นาย จักรภัทร สมานชาติ ขาดสอบ
1566 นาย จักรภัทร แสงท้ิง 66
1567 น.ส. จักรมณี สมบุญบัติ 68
1568 นาย จักรรินทร์ นวลปล่ัง ขาดสอบ
1569 นาย จักราวุฒิ บุตรกล่ิน 45
1570 นาย จักริน ทองเมือง 50
1571 นาย จักริน พุทธบุรี ขาดสอบ
1572 นาย จักรินทร์ ชัยจ ารัส ขาดสอบ
1573 นาย จักรี ด่างทา 66
1574 นาย จักรี นรสิงห์ ขาดสอบ
1575 นาย จักรี อินทร์เอียด 59
1576 นาย จักรีวัฒน์ แว่นนุ้ย 58
1577 น.ส. จัญจรี ปานคลัง 73
1578 นาย จัตวัฒน์ มารัตน์ ขาดสอบ
1579 น.ส. จันจิรา พลับจีน 54
1580 น.ส. จันจิรา รัตนวงศ์ 46
1581 น.ส. จันจิรา สุราตะโก 75
1582 น.ส. จันติมา เกล้ามณี ขาดสอบ
1583 น.ส. จันทกานต์ บุญเสริม 45
1584 น.ส. จันทกานต์ มณีโชติ 55
1585 น.ส. จันทกานต์ิ ศรีเนตร 58
1586 นาย จันท์เฉลิม กีรติวิโรจน์กุล 52
1587 น.ส. จันทนา กลับคง 66
1588 นาง จันทนา สักลอ 40
1589 น.ส. จันทนิภา ปาจิตร์ ขาดสอบ
1590 น.ส. จันทปัฐน์ ทรัพย์ในดิน 43



หน้า 54/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1591 น.ส. จันทมาศ จาบจง 66
1592 น.ส. จันทร์จรัส บุญเก้ือ 57
1593 น.ส. จันทร์จิรา กันทะต๋ัน 35
1594 น.ส. จันทร์จิรา การัยภูมิ 57
1595 น.ส. จันทร์จิรา กุลวงษา 55
1596 น.ส. จันทร์จิรา ขุมเงิน 47
1597 น.ส. จันทร์จิรา ไชยสิงห์ 53
1598 น.ส. จันทร์จิรา ด าจุติ ขาดสอบ
1599 น.ส. จันทร์จิรา เตชัย 71
1600 น.ส. จันทร์จิรา ทองค า 61
1601 น.ส. จันทร์จิรา ธรรมณี 38
1602 น.ส. จันทร์จิรา มาลา 59
1603 น.ส. จันทร์จิรา สาแดง ขาดสอบ
1604 น.ส. จันทร์จิรา สุตะวงค์ 63
1605 น.ส. จันทร์จิรา โสภาคะยัง 37
1606 น.ส. จันทร์จิรา หงษ์ภูมี ขาดสอบ
1607 น.ส. จันทร์จิรา หนูสุวรรณ์ 48
1608 น.ส. จันทร์จิรา อ่อนเหลา 57
1609 น.ส. จันทร์จิรา อ่ิมสะอาด 59
1610 น.ส. จันทร์ชนก สมหวัง ขาดสอบ
1611 น.ส. จันทร์ทิพย์ เท่ียงธรรม ขาดสอบ
1612 น.ส. จันทร์ทิมา สุวรรณ 71
1613 น.ส. จันทร์ธิดา สิมลี 48
1614 น.ส. จันทร์พร อุ่นเรืองเกียรติ 60
1615 น.ส. จันทร์เพ็ญ จันทร์ฝาง ขาดสอบ
1616 น.ส. จันทร์เพ็ญ ดิเรกโชค ขาดสอบ
1617 น.ส. จันทร์เพ็ญ เสริมศรี ขาดสอบ
1618 น.ส. จันทรรัตน์ โตนะโภ 43
1619 น.ส. จันทรรัตน์ มาปา 57
1620 น.ส. จันทร์รินทร์ ต๋ันเต่ีย ขาดสอบ



หน้า 55/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1621 น.ส. จันทร์แรม ปีปทุม 29
1622 นาย จันทรวัทน์ มหาวัน ขาดสอบ
1623 น.ส. จันทรัศม์ ยะมะสมิตร์ 47
1624 น.ส. จันทรา บัวบุตร 32
1625 น.ส. จันทสิริ กุลณปักษ์ ขาดสอบ
1626 น.ส. จันทิมันต์ุ ญาณแก้ว ขาดสอบ
1627 น.ส. จันทิมา แก้วด า 31
1628 น.ส. จันทิมา ขุนทอง 54
1629 น.ส. จันทิมา จักรค า ขาดสอบ
1630 น.ส. จันทิมา ชูนิล 45
1631 น.ส. จันทิมา พวงไธสง 32
1632 น.ส. จันทิมา เมชบุตร ขาดสอบ
1633 น.ส. จันทิมา สร้างการนอก 30
1634 น.ส. จันทิรา จันทร์กระจ่าง 69
1635 น.ส. จันทิรา ศรีเหรา 70
1636 น.ส. จันทิราภร จ าปาค า 55
1637 น.ส. จันธามาศ ราชการดี 50
1638 น.ส. จันธิดา มณียม 51
1639 น.ส. จัลวาตีย์ เจะเลาะ ขาดสอบ
1640 น.ส. จัสมินตรา เปรมสรี ขาดสอบ
1641 น.ส. จัสมินทร์ แวมิง 64
1642 น.ส. จาฏุพัจน์ ขาวงาม 54
1643 นาย จาตุรงค์ ซ่ือตรง 68
1644 นาย จาตุรงค์ พนิชธนาดล ขาดสอบ
1645 นาย จาตุรนต์ บุญช่วย 53
1646 น.ส. จามจุรี กิติมูล 44
1647 น.ส. จามจุรี มณีเพ็ชรเจริญ ขาดสอบ
1648 น.ส. จามจุรีย์ สมประดิษฐ์ 37
1649 น.ส. จามร แก่นชัยภูมิ 24
1650 นาย จามรณ์ นินวิบูลย์ 63



หน้า 56/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1651 นาย จามิกร อ่อนวรรณะ 40
1652 น.ส. จารวี คันทะชา 43
1653 น.ส. จารวี จันลุทิน 73
1654 น.ส. จารวี ทับจ่ัน ขาดสอบ
1655 น.ส. จารวี ระดาขันธ์ 33
1656 น.ส. จาริตา คชาโชติ 48
1657 น.ส. จารินี สิริมณีรัตน์ 59
1658 น.ส. จารีรัตน์ ฉิมรักษ์ 60
1659 นาย จารึก อ๊อดพันธ์ 59
1660 น.ส. จารุกนก พิมพ์สอน 36
1661 นาย จารุกร สุนทรโรจน์ ขาดสอบ
1662 น.ส. จารุกัญญ์ จะกอ 57
1663 น.ส. จารุกัญญ์ ชูประชุม 43
1664 น.ส. จารุกัญญ์ มหายศ 61
1665 นาย จารุกิตต์ิ ปลอดภัย ขาดสอบ
1666 นาย จารุกิตต์ิ อินทศรี 43
1667 น.ส. จารุจิต เจริญไชย 66
1668 น.ส. จารุณี กันธวัง ขาดสอบ
1669 น.ส. จารุณี มาลัยพวง 44
1670 น.ส. จารุณี ราชบุญเรือง 59
1671 น.ส. จารุณี วังสว่าง 49
1672 นาย จารุเดช ธนู 36
1673 น.ส. จารุเนตร พรหมมา ขาดสอบ
1674 น.ส. จารุเนตร แสงสี 57
1675 น.ส. จารุพักตร์ โสสม 61
1676 น.ส. จารุภา พาใจธรรม 87
1677 น.ส. จารุมน วิสัยทัศนากุล 56
1678 น.ส. จารุวรรณ์ นิลงาม ขาดสอบ
1679 น.ส. จารุวรรณ กางโม้ ขาดสอบ
1680 น.ส. จารุวรรณ ก่ิงสาร ขาดสอบ



หน้า 57/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1681 น.ส. จารุวรรณ กุดวงศ์แก้ว 42
1682 น.ส. จารุวรรณ คล่องการ 70
1683 น.ส. จารุวรรณ ค าโนนง้ิว 47
1684 น.ส. จารุวรรณ จานทอง ขาดสอบ
1685 น.ส. จารุวรรณ จิตภูธโรจน์ 44
1686 น.ส. จารุวรรณ ชาญเจริญ ขาดสอบ
1687 น.ส. จารุวรรณ ทองเมือง 66
1688 น.ส. จารุวรรณ ทองแม้น 41
1689 น.ส. จารุวรรณ นาคะยศ ขาดสอบ
1690 น.ส. จารุวรรณ นามมล 47
1691 น.ส. จารุวรรณ เพ็ชรรักษา 36
1692 น.ส. จารุวรรณ มักสัน 70
1693 น.ส. จารุวรรณ ยศวงษ์ 48
1694 น.ส. จารุวรรณ ลาสระคู 34
1695 น.ส. จารุวรรณ วงค์ขันธ์ 46
1696 น.ส. จารุวรรณ ศิลาชัย 61
1697 นาง จารุวรรณ สะอาดเอ่ียม 34
1698 น.ส. จารุวรรณ สีครอบ ขาดสอบ
1699 น.ส. จารุวรรณ สีทิ ขาดสอบ
1700 น.ส. จารุวรรณ สุวรรณ 60
1701 น.ส. จารุวรรณ หาโคตร ขาดสอบ
1702 น.ส. จารุวรรณ อินทนนท์ 41
1703 นาย จ าเริญ ช่วยแข็ง ขาดสอบ
1704 น.ส. จิ ราภรณ์  พานทอง 58
1705 น.ส. จิฎากาญจน์ วงศ์รัชตะเสวี 77
1706 น.ส. จิฑาภรณ์ ศรีธิ 58
1707 น.ส. จิณณ์ณณัช ธีระโชติเมธี 49
1708 น.ส. จิณณพัต แสงทอง ขาดสอบ
1709 นาย จิณณวัตร ยอดหวาย ขาดสอบ
1710 นาย จิณพรต แย้มเปล่ียน 42



หน้า 58/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1711 น.ส. จิณลาภัทร์ ส าแดง ขาดสอบ
1712 น.ส. จิณห์จุฑา ตระกูลทองสว่าง 80
1713 น.ส. จิณห์จุฑา บุญเชิด 35
1714 น.ส. จิณห์นิภา เกษไชย 61
1715 น.ส. จิณห์นิภา วงศ์อารี 49
1716 น.ส. จิณห์วรา เพ็ชรคง 46
1717 น.ส. จิณห์วรา หน่อแก้ว 69
1718 น.ส. จิณห์วิภา แก้วท่าไม้ 48
1719 น.ส. จิดาถา จิตภักดี ขาดสอบ
1720 น.ส. จิดาภรณ์ พรมสูงยาง ขาดสอบ
1721 น.ส. จิดาภา เดชจินดา 48
1722 น.ส. จิดาภา ทองค า 66
1723 น.ส. จิดาภา ทองอยู่สุข 46
1724 น.ส. จิดาภา นาคจันทร์ 67
1725 น.ส. จิดาภา นิลเพชร ขาดสอบ
1726 น.ส. จิดาภา บุญรอด 33
1727 น.ส. จิดาภา ประกอบธรรม ขาดสอบ
1728 น.ส. จิดาภา ปัญญาจันทร์ ขาดสอบ
1729 น.ส. จิดาภา พงศ์ธนาชลิตกุล 66
1730 น.ส. จิดาภา พัทธนกานต์ 48
1731 น.ส. จิดาภา ลอยวานิชย์ 55
1732 น.ส. จิดาภา ลีละวัฒนากูล 60
1733 น.ส. จิดาภา สุธานนท์ 62
1734 น.ส. จิดาภา สุวรรณวิทย์ ขาดสอบ
1735 น.ส. จิดาภา หาญสุทธญาณ์ 48
1736 น.ส. จิดาภา อภัยโรจน์ 65
1737 นาย จิตจ านงค์ สารอักษร 54
1738 น.ส. จิตเจตนา พรหมเจียม 69
1739 นาย จิตชนก คุณะดิลก ขาดสอบ
1740 น.ส. จิตญาดา สิทธิหล่อ ขาดสอบ



หน้า 59/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1741 น.ส. จิตตกาญจน์ สุ่มมาตย์ 70
1742 นาย จิตตนันท์ เงินเรืองโรจน์  69
1743 น.ส. จิตตพร นวลศรีทอง ขาดสอบ
1744 นาย จิตตพัทธ์ อ่อนรัตน์ 32
1745 น.ส. จิตตมาส คงช่วย 59
1746 น.ส. จิตตาภา กาลวิบิูลย์ 62
1747 นาย จิตติกร มีจันทร์ 53
1748 น.ส. จิตติกานต์ บุญลอย 29
1749 นาย จิตติณัฏฐ์ นามเชียงใต้ ขาดสอบ
1750 น.ส. จิตตินัฏฐ์ สีตลพฤกษ์ 70
1751 น.ส. จิตตินันท์ หมุนหลี 39
1752 น.ส. จิตติพร เมืองพูล 45
1753 น.ส. จิตติภัทรา สระสม 42
1754 น.ส. จิตติมา แก้วเงิน 44
1755 น.ส. จิตติมา จิตหลัง 53
1756 น.ส. จิตติมา ชโลธรทักษิณ 81
1757 น.ส. จิตติมา เพ็ชรพิทักษ์ ขาดสอบ
1758 น.ส. จิตติมา วงษ์เพ็ง 61
1759 น.ส. จิตติมา สว่างแจ้ง 71
1760 น.ส. จิตติมา สีดา 34
1761 น.ส. จิตติมา สุขใจ 56
1762 น.ส. จิตติมา อภัยศรี 54
1763 น.ส. จิตติวรรณ ยมรัตน์ ขาดสอบ
1764 น.ส. จิตนภา มะลิวัลย์ 46
1765 น.ส. จิตพิสุทธ์ิ ดีแท้ 43
1766 นาย จิตรกร วิเศษ 40
1767 น.ส. จิตรกัญญา นามจิต 60
1768 น.ส. จิตรกัญญา ผลปาน 41
1769 น.ส. จิตรกัญญา วงค์เทียมใจ 39
1770 น.ส. จิตรกัญญา ศรีสร้อย ขาดสอบ



หน้า 60/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1771 นาง จิตรกัญญา สน่ันประสิทธ์ิ ขาดสอบ
1772 น.ส. จิตรชญา สิทธิยะ ขาดสอบ
1773 น.ส. จิตรดี วิเชียรบุตร 29
1774 น.ส. จิตรทิวา เมืองอินทร์ 56
1775 น.ส. จิตรลดา ปทุมานันท์ ขาดสอบ
1776 น.ส. จิตรลดา พลอยไธสง 40
1777 น.ส. จิตรลดา สังข์ทอง 20
1778 น.ส. จิตรลดา เสือกระสัง 46
1779 น.ส. จิตรลดา เอ่ียมอุไร 55
1780 น.ส. จิตรสุดา สุนารักษ์ 55
1781 น.ส. จิตรโสภา ลาลิน 60
1782 น.ส. จิตรา สืบบุก 40
1783 น.ส. จิตรา อุชุภาพ 52
1784 น.ส. จิตรานุช ศรีอร่าม ขาดสอบ
1785 น.ส. จิตราภรณ์ วงศ์ชนะ 76
1786 น.ส. จิตสุภา ดีศรี 68
1787 น.ส. จิตสุภา ธัมธิวงศ์ ขาดสอบ
1788 น.ส. จิตสุภา อดุลย์ฐานานุศักด์ิ 61
1789 น.ส. จิตอนงค์ จิรจินดา 66
1790 น.ส. จิตานันท์ พูนหล่อ ขาดสอบ
1791 น.ส. จิตินันท์ พงษ์ชะอุ่มดี 44
1792 น.ส. จิติมา หม่ืนแคล้ว 69
1793 น.ส. จินดาพร ยอดเอียด ขาดสอบ
1794 น.ส. จินดารัตน์ ไกรสร 66
1795 น.ส. จินดารัตน์ ทิพโรจน์ 40
1796 น.ส. จินดารัตน์ ภูมิไธสง 24
1797 น.ส. จินดารัตน์ รามศิริ 51
1798 น.ส. จินดารัตน์ สกุลวงษ์ 55
1799 น.ส. จินดารัตน์ หลานน้อย 34
1800 น.ส. จินต์กัญญา ศรีสวัสด์ิ 66



หน้า 61/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1801 น.ส. จินต์จุฑา ไกรเทพ 53
1802 น.ส. จินต์จุฑา จันทร์เพ็ญ 63
1803 น.ส. จินต์จุฑา สุขเจริญ 55
1804 น.ส. จินตนา จันทะโรจน์ ขาดสอบ
1805 น.ส. จินตนา ธรรมเจริญ 42
1806 น.ส. จินตนา พรมเมือง 31
1807 นาย จินตระการ ศรีวาณิชย์กุล ขาดสอบ
1808 น.ส. จินตราพร ศรีมงคล ขาดสอบ
1809 น.ส. จินตหรา ทองหล่อ 40
1810 น.ส. จินตะหรา สระน้อย 45
1811 น.ส. จินห์จุฑา ปัญญาดี 52
1812 นาย จิรกฤต อินทร์เน่ือง 50
1813 น.ส. จิรชยา อ่อนจรูญ 63
1814 น.ส. จิรญา อินทร์ช้ันศรี ขาดสอบ
1815 น.ส. จิรณัชชา สมสะอาด ขาดสอบ
1816 น.ส. จิรณัฐ นิลประยูร 48
1817 น.ส. จิรณัฐ เนียมพูนทอง ขาดสอบ
1818 น.ส. จิรดา หวัดวาปี 56
1819 นาย จิรทีป ค าตา 44
1820 นาย จิรทีปต์ ฆารพันธ์ ขาดสอบ
1821 นาย จิรทีปต์ วาสนาพูนทรัพย์ ขาดสอบ
1822 นาย จิรนนท์ หงษ์ทอง 70
1823 น.ส. จิรนันท์ กุณะ ขาดสอบ
1824 น.ส. จิรนันท์ จันทร์ประทัด 51
1825 น.ส. จิรนันท์ เทพสุริยานนท์ 57
1826 น.ส. จิรนันท์ นวลค าสิงห์ 62
1827 น.ส. จิรนันท์ นาดี ขาดสอบ
1828 น.ส. จิรนันท์ ปัจฉิม 69
1829 น.ส. จิรนันท์ พันโท ขาดสอบ
1830 น.ส. จิรนันท์ พาที 61



หน้า 62/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1831 น.ส. จิรนันท์ มีปัญญา 43
1832 น.ส. จิรนันท์ แย้มอ่ิม 58
1833 น.ส. จิรนันท์ รักวิเศษ 63
1834 น.ส. จิรนันท์ สงวนพรรค 67
1835 น.ส. จิรนันท์ อิวชาวนา 55
1836 น.ส. จิรประภา คุ้มห้างสูง 60
1837 น.ส. จิรประภา จิตเนาวรัตน์ ขาดสอบ
1838 น.ส. จิรประภา ดอนเมือง 35
1839 น.ส. จิรประภา ใหม่พรม ขาดสอบ
1840 นาง จิรปรียา เข็มทิศ 58
1841 นาย จิรพงค์ แก้วปล่ัง 68
1842 นาย จิรพงษ์ มังคลธาดาพงศ์ 59
1843 นาย จิรพันธ์ุ วาดประเสริฐ 48
1844 น.ส. จิรภรณ์ กาวี 43
1845 น.ส. จิรภัทร์ ไกรนรา 69
1846 นาย จิรภัทร์ สิทธิผล ขาดสอบ
1847 นาย จิรภัทร เสริมทรัพย์ 47
1848 น.ส. จิรภา เสือป่า ขาดสอบ
1849 น.ส. จิรภาภรณ์ จันทร์สารโสภณ 54
1850 น.ส. จิรภิญญา ทามัง 45
1851 น.ส. จิรภิญญา ศรีนางแย้ม 53
1852 น.ส. จิรภิญญา อินทะเนน 46
1853 นาย จิรเมธ เดชกล้า 50
1854 น.ส. จิรวรรณ เถาว์เป็น 62
1855 นาง จิรวรรณ สุขหาม 47
1856 นาย จิรวัฒน์ ขันเพียแก้ว 39
1857 นาย จิรวัฒน์ พงศ์ยังประเสริฐ ขาดสอบ
1858 นาย จิรวัฒน์ แสงประดับ 32
1859 นาย จิรเวช ล่ าดี 61
1860 นาย จิรสิน แก้วเขียว 47



หน้า 63/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1861 น.ส. จิรสุดา ธีรกุลวรรธ ขาดสอบ
1862 นาย จิระพงศ์ คงกระพันธ์ 56
1863 นาย จิระพงศ์ พุทธคี 69
1864 น.ส. จิระภรณ์ ศรีสุวรรณ 68
1865 น.ส. จิระภา สมัยมงคล 52
1866 นาย จิระศักด์ิ พานทอง ขาดสอบ
1867 น.ส. จิรัชญา เถ่ือนด้วง 29
1868 น.ส. จิรัชญา ทองแดง 68
1869 น.ส. จิรัชญา นวนส าเนียง 41
1870 น.ส. จิรัชญา บุญจันทร์ ขาดสอบ
1871 น.ส. จิรัชญา บุตรสิทธ์ิ 53
1872 น.ส. จิรัชญา ปลอดทุกข์ 63
1873 น.ส. จิรัชญา วัดค า 49
1874 น.ส. จิรัชญา สีท ามา ขาดสอบ
1875 น.ส. จิรัชญา แสนแก้ว 58
1876 น.ส. จิรัชญา องอาจ ขาดสอบ
1877 น.ส. จิรัชมา บัวเกตุ ขาดสอบ
1878 น.ส. จิรัชยา กบินทร์พิทักษ์ 68
1879 น.ส. จิรัชยา จันทสุบรรณ์ 29
1880 น.ส. จิรัชยา บุญเต่ียว 60
1881 น.ส. จิรัชยา สีแตงอ่อน 46
1882 น.ส. จิรัชยา สุนทร 55
1883 น.ส. จิรัญญา ด้วงมูล 42
1884 น.ส. จิรัญญา รุ่งเป้า 45
1885 น.ส. จิรัฎฐ์ ปกรณ์นุวัฒน์ 45
1886 นาย จิรัฎฐ์ สิทธ์ิธนโญธิน 64
1887 นาย จิรัฏฐ์ อัมพรรัตน์ ขาดสอบ
1888 นาย จิรัฏฐ์ธีภพ พิศพันธ์ุ 42
1889 น.ส. จิรัฐติกาล กันทะเขียว 60
1890 น.ส. จิรัฐติกาล ค านุ 56



หน้า 64/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1891 น.ส. จิรัฐติกาล โค้วตระกูล 41
1892 น.ส. จิรัฐติกาล แสงสุริยะ 47
1893 น.ส. จิรัฐติมาต์ มาศจันทร์ 35
1894 น.ส. จิรัฐิติกาล แซ่จ๋ิว 50
1895 น.ส. จิรัฐิติกาล ภู่พงษ์ 39
1896 น.ส. จิรัฐิติกาล เส้งสุ้น 48
1897 น.ส. จิรันธนิน เนืองนิตย์ 64
1898 น.ส. จิรัศยา เกตุแก้ว 43
1899 น.ส. จิรัสยา ธราธรรุ่งเรือง 45
1900 น.ส. จิรา สุดาชม 50
1901 น.ส. จิราดา หลังแท้ ขาดสอบ
1902 น.ส. จิราธิป สวนทอง ขาดสอบ
1903 น.ส. จิราพร เกตุกัน 63
1904 น.ส. จิราพร เขียวสระคู 43
1905 น.ส. จิราพร คงจันทร์ 57
1906 น.ส. จิราพร คารินทา 35
1907 น.ส. จิราพร งามคะณา 47
1908 น.ส. จิราพร เจนพาณิชพงศ์ 51
1909 น.ส. จิราพร ชารีตุ้ม 40
1910 น.ส. จิราพร เดชาธิปัตย์ 51
1911 น.ส. จิราพร ทรัพย์อยู่ ขาดสอบ
1912 น.ส. จิราพร เทพตีเหล็ก 44
1913 น.ส. จิราพร เทพมาก 32
1914 น.ส. จิราพร พิทยากูล 28
1915 น.ส. จิราพร มูลทอง 41
1916 น.ส. จิราพร ลาดเหลือ 59
1917 นาง จิราพร ศิริวัฒนสกุล ขาดสอบ
1918 น.ส. จิราพร สนธิศรี 48
1919 น.ส. จิราพร สอนโยหา ขาดสอบ
1920 น.ส. จิราพรรณ ยางธิสาร 43



หน้า 65/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1921 น.ส. จิราพัชร จุดศรี 62
1922 น.ส. จิราพัชร ท่วมตะคุ ขาดสอบ
1923 น.ส. จิราภรณ์ กัณหาสุระ ขาดสอบ
1924 น.ส. จิราภรณ์ คงรอด 62
1925 น.ส. จิราภรณ์ โคกเขา 62
1926 น.ส. จิราภรณ์ จันไชยยศ 40
1927 น.ส. จิราภรณ์ จันผาย 39
1928 น.ส. จิราภรณ์ จินดามณี 42
1929 น.ส. จิราภรณ์ ถุระพัฒน์ 71
1930 น.ส. จิราภรณ์ แท่นค า 55
1931 น.ส. จิราภรณ์ บุญกาวิน 58
1932 น.ส. จิราภรณ์ ผ่านพิเคราะห์ 70
1933 น.ส. จิราภรณ์ พงษ์ประดิษฐ์ 48
1934 น.ส. จิราภรณ์ พรมใจ 60
1935 น.ส. จิราภรณ์ เพชรแย้ม 31
1936 น.ส. จิราภรณ์ มิตรวงค์ ขาดสอบ
1937 น.ส. จิราภรณ์ ศรีรักษาแก้ว 57
1938 น.ส. จิราภรณ์ ส่งต่าย ขาดสอบ
1939 น.ส. จิราภรณ์ สายก้อน 64
1940 น.ส. จิราภรณ์ สาระพันธ์ ขาดสอบ
1941 น.ส. จิราภรณ์ สาระรัตน์ ขาดสอบ
1942 น.ส. จิราภรณ์ สุวรรณธร 59
1943 น.ส. จิราภรณ์ หงส์จุมพล 55
1944 น.ส. จิราภรณ์ เหลาภา 54
1945 น.ส. จิราภรณ์ อนันตะวัน 38
1946 น.ส. จิราภรณ์ อนุรักษ์ 62
1947 น.ส. จิราภรณ์ ฮุ้ยอ่าย 54
1948 น.ส. จิราภา กันเกตุ 55
1949 น.ส. จิราภา ศรีเชษฐา 56
1950 น.ส. จิราภา แสงมณี ขาดสอบ



หน้า 66/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1951 น.ส. จิราภา แสงศรีจันทร์รัตน์ 62
1952 น.ส. จิราภา หนูคาบแก้ว 53
1953 น.ส. จิราภา หมวดอินทอง 56
1954 น.ส. จิรายุ ชูช่วย ขาดสอบ
1955 นาย จิรายุ เทพทุ่งหลวง 73
1956 นาย จิรายุ เทพาอมรเดช ขาดสอบ
1957 นาย จิรายุ นิลแก้ว 31
1958 นาย จิรายุ ล้ิมรัตน์ ขาดสอบ
1959 นาย จิรายุ วิเศษโอสถ 60
1960 นาย จิรายุ ศรีสวัสด์ิ ขาดสอบ
1961 นาย จิรายุ หวานใจ 41
1962 น.ส. จิรายุ ไหลธรรมนูญ 50
1963 น.ส. จิรายุ อินบุตร ขาดสอบ
1964 นาย จิรายุทธ โพธ์ิเกษม 61
1965 นาย จิรายุส บุญรอด 63
1966 นาย จิรายุส รักภักดี 47
1967 น.ส. จิรารัตน์ จันทศร 47
1968 น.ส. จิราลักษณ์ บุญพร้อม 46
1969 น.ส. จิราลักษณ์ บุญราศรี ขาดสอบ
1970 น.ส. จิราวดี ฟ้าค าตัน ขาดสอบ
1971 น.ส. จิราวรรณ ข าเกิด 55
1972 น.ส. จิราวรรณ โคณบาล 32
1973 น.ส. จิราวรรณ จันทร์ด า 62
1974 น.ส. จิราวรรณ จาตูม 74
1975 น.ส. จิราวรรณ ทวีงาม 39
1976 น.ส. จิราวรรณ ทับมีบุญ ขาดสอบ
1977 น.ส. จิราวรรณ บัวศรียอด 62
1978 น.ส. จิราวรรณ พรมทองดี 68
1979 น.ส. จิราวรรณ ใยสอด 54
1980 น.ส. จิราวรรณ สารทอง ขาดสอบ



หน้า 67/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

1981 น.ส. จิราวรรณ แสนสุด 52
1982 นาย จิราวุฒิ ทาบุญ ขาดสอบ
1983 นาย จิราวุฒิ สีระดา ขาดสอบ
1984 น.ส. จิริพร สลางสิงห์ 67
1985 น.ส. จิริสุดา คูสุวรรณ 66
1986 น.ส. จิลมิกา พัฒนภักดี 47
1987 นาย จีนัส หมัดอาหวา ขาดสอบ
1988 น.ส. จีนา ทิมผุด 47
1989 น.ส. จีรนันท์ กลมกล่อม 77
1990 น.ส. จีรนันท์ บ ารุงพืช 56
1991 น.ส. จีรนันท์ พิมสาร 55
1992 น.ส. จีรนันทร์ แซ่พ่าน 42
1993 น.ส. จีรพัส นาคประทุม ขาดสอบ
1994 น.ส. จีรภิญญา เขียวแก้ว 43
1995 น.ส. จีรวรรณ กองแก้ว 24
1996 น.ส. จีรวรรณ เบญจานุกร ขาดสอบ
1997 น.ส. จีรวรรณ โพธิสาร 39
1998 นาย จีรวัฒน์ ชัยศรีจันทร์ 54
1999 น.ส. จีรวัลย์ เพ็ชรศักด์ิ 46
2000 นาย จีรวุธ หงษ์ทอง ขาดสอบ
2001 น.ส. จีราพร ค าใหญ่ ขาดสอบ
2002 น.ส. จีรารักษ์ ปัญญา 49
2003 น.ส. จีรารัตน์ นุเคราะห์วัด 47
2004 น.ส. จีสุดา จันทศรี 62
2005 น.ส. จุฑาทิพย์ กาวีวน 63
2006 น.ส. จุฑาทิพย์ จันทร์ทองหลาง 56
2007 น.ส. จุฑาทิพย์ จันทราสา 81
2008 น.ส. จุฑาทิพย์ จารึกเรียบ 34
2009 น.ส. จุฑาทิพย์ เฉลิมชัยการ ขาดสอบ
2010 น.ส. จุฑาทิพย์ ชัยแก้ว 32



หน้า 68/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2011 น.ส. จุฑาทิพย์ ซังชาสิทธ์ิ 41
2012 น.ส. จุฑาทิพย์ ทองสิงห์ 61
2013 น.ส. จุฑาทิพย์ ประดับมุขศิริ 65
2014 น.ส. จุฑาทิพย์ ปลอดภิญโญ 60
2015 น.ส. จุฑาทิพย์ ปานปุย 66
2016 น.ส. จุฑาทิพย์ มะโนภักด์ิ 41
2017 น.ส. จุฑาทิพย์ ศรีหาวงษ์ ขาดสอบ
2018 น.ส. จุฑาทิพย์ สุวรรณธรรมา 60
2019 น.ส. จุฑาทิพย์ หล้าแก้ว ขาดสอบ
2020 น.ส. จุฑาทิพย์ โอชารส 50
2021 น.ส. จุฑาภรณ์ พาเสน่ห์ ขาดสอบ
2022 น.ส. จุฑาภรณ์ สังข์สุข ขาดสอบ
2023 น.ส. จุฑาภรณ์ สุทธิรักษ์ 53
2024 น.ส. จุฑามณี ขันเงิน 60
2025 น.ส. จุฑามณี บุญเกตุ 33
2026 น.ส. จุฑามณี ปอยี 60
2027 น.ส. จุฑามณี ปานทอง 39
2028 น.ส. จุฑามณี ศรีระสันต์ 48
2029 น.ส. จุฑามาศ เก่งพานิช ขาดสอบ
2030 น.ส. จุฑามาศ ไก่แก้ว 51
2031 น.ส. จุฑามาศ ไกรสุทธ์ิ 54
2032 น.ส. จุฑามาศ คงคาไหว 40
2033 น.ส. จุฑามาศ ครุธโปร่ง 61
2034 น.ส. จุฑามาศ จันทร์ถาวร 53
2035 น.ส. จุฑามาศ จันทร์หอม 44
2036 น.ส. จุฑามาศ จิตรัมย์ 52
2037 น.ส. จุฑามาศ จุ้ยรรยา 63
2038 น.ส. จุฑามาศ ใจอ่อน 40
2039 น.ส. จุฑามาศ ชุ่มมาตร ขาดสอบ
2040 น.ส. จุฑามาศ ชุมแสง 61



หน้า 69/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2041 น.ส. จุฑามาศ ชูศรี 62
2042 น.ส. จุฑามาศ ไชยประสิทธ์ิ 51
2043 น.ส. จุฑามาศ ซ่ือเกียรติขจร 64
2044 น.ส. จุฑามาศ เด่นพายัพ 62
2045 น.ส. จุฑามาศ ธราดล 59
2046 น.ส. จุฑามาศ นาคเอก 56
2047 น.ส. จุฑามาศ นิลประเสริฐ 38
2048 น.ส. จุฑามาศ เนตรวงศ์ 54
2049 น.ส. จุฑามาศ บุญแก้วขวัญ 52
2050 น.ส. จุฑามาศ บุญบ ารุง 53
2051 น.ส. จุฑามาศ บุญแย้ม ขาดสอบ
2052 น.ส. จุฑามาศ บุญฤทธ์ิ ขาดสอบ
2053 น.ส. จุฑามาศ ประกาย 52
2054 น.ส. จุฑามาศ ปักกาเว 53
2055 น.ส. จุฑามาศ พงษ์ช านาญ 70
2056 น.ส. จุฑามาศ พรหมทองนุ่น ขาดสอบ
2057 น.ส. จุฑามาศ พิมพิลึก 60
2058 น.ส. จุฑามาศ มหัปปภา 52
2059 น.ส. จุฑามาศ มานุจ า 44
2060 น.ส. จุฑามาศ ยางนอก 48
2061 น.ส. จุฑามาศ รังนาแพง 56
2062 น.ส. จุฑามาศ รัตนกาล ขาดสอบ
2063 น.ส. จุฑามาศ เรียงภิรมย์ 50
2064 น.ส. จุฑามาศ เล่ือนแก้ว 56
2065 น.ส. จุฑามาศ โลหะบัณฑิตวงศ์ ขาดสอบ
2066 น.ส. จุฑามาศ วงศ์ภักดี 43
2067 น.ส. จุฑามาศ วงษ์อินทร์ ขาดสอบ
2068 น.ส. จุฑามาศ วันประจิต 63
2069 น.ส. จุฑามาศ สมิทธิกันต์ 54
2070 น.ส. จุฑามาศ สังข์ทอง 43



หน้า 70/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2071 น.ส. จุฑามาศ สัพโส ขาดสอบ
2072 น.ส. จุฑามาศ สายสินธ์ 34
2073 น.ส. จุฑามาศ สิงห์สู่ถ้ า 44
2074 น.ส. จุฑามาศ สิมะลี ขาดสอบ
2075 น.ส. จุฑามาศ แสงเอ่ียม 57
2076 น.ส. จุฑามาศ ห้วยหงษ์ทอง 67
2077 น.ส. จุฑามาศ อินทนุพัตร ขาดสอบ
2078 น.ส. จุฑามาส ภิรมย์เอ่ียม 60
2079 น.ส. จุฑามาส รามทอง 50
2080 น.ส. จุฑารักษ์ ชูศรีสิทธ์ิ ขาดสอบ
2081 น.ส. จุฑารัตน์ กลีบม่วง 47
2082 น.ส. จุฑารัตน์ จันทร์ฉาย 59
2083 น.ส. จุฑารัตน์ ชูช่วย ขาดสอบ
2084 น.ส. จุฑารัตน์ โนรี 46
2085 น.ส. จุฑารัตน์ บุญผ่อง 25
2086 น.ส. จุฑารัตน์ พรหมด้วง 37
2087 น.ส. จุฑารัตน์ ยอดหนู 36
2088 น.ส. จุฑารัตน์ ใยแก้ว 56
2089 น.ส. จุฑารัตน์ รองทอง 48
2090 น.ส. จุฑารัตน์ โรจนะสมิต 69
2091 น.ส. จุฑารัตน์ วงค์ทอง 60
2092 น.ส. จุฑารัตน์ วินากร 47
2093 น.ส. จุฑารัตน์ ศรีปินใจ 63
2094 น.ส. จุฑารัตน์ สว่างแสง 64
2095 น.ส. จุฑารัตน์ แสนโท 39
2096 น.ส. จุฑารัตน์ โสตแก้ว 39
2097 น.ส. จุฑารัตน์ อวยพร ขาดสอบ
2098 น.ส. จุฑารัตน์ อินทพันธ์ 72
2099 น.ส. จุติณัฏฐ์ ศรีอ่ินแก้ว 58
2100 น.ส. จุติพร คนรู้ 20



หน้า 71/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2101 นาง จุติพร พลีสังข์ ขาดสอบ
2102 น.ส. จุติภรณ์ หม่ืนกันยา ขาดสอบ
2103 น.ส. จุติมา ณะวรรณโณ 46
2104 นาย จุติศักด์ิ ไอยะรา 58
2105 น.ส. จุธาทิพย์ มีจิตต์ 60
2106 น.ส. จุธาริณี อ่างค า ขาดสอบ
2107 นาย จุนยา โชคสงวน 80
2108 นาย จุมพล ชุ่มเพ้ียน ขาดสอบ
2109 นาย จุมพล วงศ์สุมาลี 57
2110 น.ส. จุรารัตน์ หนูทองแก้ว 46
2111 น.ส. จุรีพร ขยายวงค์ 60
2112 น.ส. จุรีพร เทศผ่อง 44
2113 น.ส. จุรีพร ศรีบุตรดี 50
2114 นาง จุรีรัตน์ อภินันทน์ 54
2115 น.ส. จุไรพร โสระสิงห์ 62
2116 น.ส. จุไรพร อักษรภักด์ิ 55
2117 น.ส. จุไรรัตน์ ชโยดมสิทธ์ิเดช ขาดสอบ
2118 น.ส. จุไรรัตน์ ปันเงิน 40
2119 น.ส. จุไรรัตน์ วิชาดี ขาดสอบ
2120 น.ส. จุไรรัตน์ ใสแสง 31
2121 น.ส. จุไรรัตน์ เหมรัตน์ 52
2122 น.ส. จุลาภรณ์ สุรินทร์ 62
2123 น.ส. จุฬาภา ด้วงเหมือน 34
2124 น.ส. จุฬามณี นิลทะรัตน์ 40
2125 น.ส. จุฬารัตน์ เน่ืองชมภู 65
2126 น.ส. จุฬารัตน์ ปรือทอง 34
2127 น.ส. จุฬารัตน์ เมฆวงษา ขาดสอบ
2128 น.ส. จุฬารัตน์ ศรีจันทร์ 77
2129 น.ส. จุฬารัตน์ ส่วยโสภา 75
2130 น.ส. จุฬาลักษณ์ เกษมจิตร ขาดสอบ



หน้า 72/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2131 น.ส. จุฬาลักษณ์ จรัสแสงส าราญ 53
2132 น.ส. จุฬาลักษณ์ จักรพล ขาดสอบ
2133 น.ส. จุฬาลักษณ์ ซ่ือตรง 54
2134 น.ส. จุฬาลักษณ์ ทองแก้ว 58
2135 น.ส. จุฬาลักษณ์ ทองด้วง 39
2136 น.ส. จุฬาลักษณ์ ทิพย์รักษ์ 70
2137 น.ส. จุฬาลักษณ์ เผือกสวัสด์ิ 58
2138 น.ส. จุฬาลักษณ์ เวชสุกรรม ขาดสอบ
2139 น.ส. จุฬาลักษณ์ ศรีวิลัย 69
2140 น.ส. จุฬาลักษณ์ สักกุณา 54
2141 น.ส. จุฬาลักษณ์ สามใจ 61
2142 นาง จุฬาลักษณ์ หนูหล่อ 39
2143 น.ส. จุฬีภรณ์ แก้วสง่า 58
2144 น.ส. จิุรีรัตน์ นาคมุสิก 65
2145 น.ส. จูเลีย นาสตรี 76
2146 น.ส. เจกิตาน์ ไพศาล 61
2147 นาย เจตณิพิฐ อัครเดชปิยพนธ์ 60
2148 นาย เจตดลิก ทองประจวบโชค 47
2149 นาย เจตดิลก ทวีสุวรรณ์ ขาดสอบ
2150 นาย เจตตะวัน ห้าวหาญ 37
2151 น.ส. เจตน์ชนก แก้วขวัญ 54
2152 นาย เจตน์ปกรณ์ ลาทัพ ขาดสอบ
2153 นาย เจตนันท์ แสนดี ขาดสอบ
2154 นาย เจตนิพิฐ การุณรักษ์ ขาดสอบ
2155 น.ส. เจตนิพิฐ เหมือนเพ็ชร์ 55
2156 นาย เจตบดินทร์ คณะนาม 77
2157 นาย เจตพัฒน์ เคยเห็น 47
2158 น.ส. เจตยา ปานก าเนิด 66
2159 นาย เจตริน หลักหาญ 48
2160 นาย เจตรินทร์ รองพล 54



หน้า 73/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2161 น.ส. เจตสุภา นิลรัตน์ 40
2162 น.ส. เจติยา มีสิทธ์ิ 64
2163 น.ส. เจนจิรา กองแก้ว ขาดสอบ
2164 น.ส. เจนจิรา กันจงกิตติพร ขาดสอบ
2165 น.ส. เจนจิรา กันยาโม้ 40
2166 น.ส. เจนจิรา ขวัญสกุล ขาดสอบ
2167 น.ส. เจนจิรา ขาวชู 66
2168 น.ส. เจนจิรา คงแก้ว 65
2169 น.ส. เจนจิรา จ้อนล่ี 73
2170 น.ส. เจนจิรา จ าปาดะ ขาดสอบ
2171 น.ส. เจนจิรา จิโนต๋า ขาดสอบ
2172 น.ส. เจนจิรา จีนสุกแสง 54
2173 น.ส. เจนจิรา ตรีกูด ขาดสอบ
2174 น.ส. เจนจิรา แถมโพธ์ิ 55
2175 น.ส. เจนจิรา ท้ิงทอง ขาดสอบ
2176 น.ส. เจนจิรา ทิมโพธ์ิ 73
2177 น.ส. เจนจิรา เทียนทอง 52
2178 น.ส. เจนจิรา นุ่นทอง 32
2179 น.ส. เจนจิรา เนตรวิลา 43
2180 น.ส. เจนจิรา บุญเกล้ียง 31
2181 นาง เจนจิรา ผิวงาม 84
2182 น.ส. เจนจิรา พลสิงห์ 54
2183 น.ส. เจนจิรา พวงจันทร์ 80
2184 น.ส. เจนจิรา พันช 64
2185 น.ส. เจนจิรา พิทักษ์ ขาดสอบ
2186 น.ส. เจนจิรา ภูโสภา 58
2187 น.ส. เจนจิรา โยทองยศ 30
2188 น.ส. เจนจิรา รอดภัย 29
2189 น.ส. เจนจิรา เลือกนารี 29
2190 น.ส. เจนจิรา ศิริชัยชุ่ม 57



หน้า 74/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2191 น.ส. เจนจิรา ส่งศรี 24
2192 น.ส. เจนจิรามาศ สัณธนะ 62
2193 น.ส. เจนจุฬา อินทะทรัพย์ 46
2194 นาย เจนณรงค์ หาญเชิงชัย 48
2195 น.ส. เจนตา สินธุวารินทร์ 68
2196 น.ส. เจนพิมนต์ วงษ์หิรัญ ขาดสอบ
2197 นาย เจนยุทธ สุทธิรักษ์ 54
2198 นาง เจนสุดา พันธ์ุกอง 39
2199 น.ส. เจมจิรา รักบุตร 43
2200 น.ส. เจมจิรา เลยหยุด 62
2201 น.ส. เจมจิรา สุขกระโณ 40
2202 นาย เจริญชัย มากมูลมา 66
2203 นาย เจริญพร ธรรมเริง ขาดสอบ
2204 น.ส. เจศิตา สารเสน 46
2205 นาย เจษฎา เกษาทร ขาดสอบ
2206 นาย เจษฎา บุรุษานนท์ 39
2207 นาย เจษฎา ไวลิขิต ขาดสอบ
2208 นาย เจษฎา สุจันทร์ 58
2209 นาย เจษฎา แสงสว่าง ขาดสอบ
2210 นาย เจษฎา อัฒโน ขาดสอบ
2211 นาย เจษฎากร ทองพรหม 32
2212 นาย เจษฎากรณ์ แก้วธรรม 26
2213 นาย เจษฎากรณ์ ใจม่ัน 50
2214 นาย เจษฎาพงษ์ กล่ินปรี ขาดสอบ
2215 น.ส. เจษฎาพร ฝ่ายสงฆ์ 43
2216 น.ส. เจษฎาภรณ์ สุขพันธิ์ ขาดสอบ
2217 นาย เจษฎาภรณ์ อ าไพ 71
2218 นาย เจษฎี ศรีด้วง 45
2219 น.ส. เจษสุดา พัดสองช้ัน 28
2220 น.ส. เจสสิก้า ฮัฟเฟย์ 58



หน้า 75/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2221 นาย เจ๊ะลุคมาน ดาโต๊ะ 48
2222 น.ส. เจียระไน สุวรรณมุติ 60
2223 น.ส. แจ่มจันทร์ แก้ววรรณ 65
2224 น.ส. ใจสะคราญ ทิพย์คลัง 50
2225 น.ส. ฉัฐกาญจน์ สิทธิศักด์ิ 51
2226 นาย ฉัฐชนก แก้วรากมุข 52
2227 น.ส. ฉัฐณัฐ ณฐเกษม 68
2228 น.ส. ฉัฐภัทสรก์ บัวศรีทอง 39
2229 น.ส. ฉัตรกนก สุ่มมาตย์ ขาดสอบ
2230 น.ส. ฉัตรกมล เอ้ือสกุลเกียรติ 62
2231 น.ส. ฉัตรเกล้า สมสา 55
2232 น.ส. ฉัตรคนาวัล วิโย 78
2233 นาย ฉัตรฉันท์ ศรีวิไล 51
2234 น.ส. ฉัตรชฎาพร ผันอากาศ 62
2235 น.ส. ฉัตรชนก ตรีสมบูรณ์สกุล ขาดสอบ
2236 น.ส. ฉัตรชนก หงษาวดี 60
2237 นาย ฉัตรชัย แก่นแสง 35
2238 นาย ฉัตรชัย ไชยอ ามาตย์ ขาดสอบ
2239 นาย ฉัตรชัย เนินพัน ขาดสอบ
2240 นาย ฉัตรชัย พลเดช 69
2241 นาย ฉัตรชัย โพนศรีชัย ขาดสอบ
2242 น.ส. ฉัตรญาดา จินดารัตน์ 67
2243 น.ส. ฉัตรฐะกาญจน์ วัฒนะศิริชัยกุล 79
2244 น.ส. ฉัตรฐานันท์ จันยะรมณ์ 57
2245 น.ส. ฉัตรฑริกา พงษ์ทอง 66
2246 น.ส. ฉัตรทริกา ทองโชติ 62
2247 น.ส. ฉัตรทิพย์ เรืองอุไร 39
2248 น.ส. ฉัตรธิดา ร่วมดี 46
2249 น.ส. ฉัตรบงกช ทนทาน 34
2250 น.ส. ฉัตรปภัศศ์ มูลปัญญา 67



หน้า 76/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2251 นาย ฉัตรมงคล วังมูล 70
2252 น.ส. ฉัตรระวี ศิริโภคพัฒน์ ขาดสอบ
2253 น.ส. ฉัตรลดา ศิริลาภา ขาดสอบ
2254 น.ส. ฉัตรลดา สุยะวา 82
2255 น.ส. ฉัตรวิกา ประสพแก้ว 46
2256 นาย ฉัตรสกุล กระบวนรัตน์ 45
2257 น.ส. ฉัตรสุดา โกศัยกานนท์ ขาดสอบ
2258 น.ส. ฉัตรสุดา ฟังประเสริฐสุข 45
2259 น.ส. ฉัตรหทัย ดวงจินดา 40
2260 น.ส. ฉัตรา คู่แก้ว 24
2261 น.ส. ฉัตราภรณ์ พงษ์ฤกษ์ ขาดสอบ
2262 นาย ฉัตริน ทองทิพย์ 48
2263 น.ส. ฉันชนก น้อยแก้ว 39
2264 น.ส. ฉันชนก นุงอาลี 58
2265 น.ส. ฉันท์ชนก คงเพ็ง ขาดสอบ
2266 น.ส. ฉันท์ธิชา ศิริรัมย์ ขาดสอบ
2267 น.ส. ฉันทนา จันทร์เทียม 62
2268 นาย ฉันทพัฒน์ ฉันทวัธน์ 78
2269 น.ส. ฉันทราภรณ์ ช่วยชิต 36
2270 นาย ฉันทวัฒน์ วงศ์อาษา 34
2271 น.ส. ฉันทิกา สวนทอง 30
2272 น.ส. ฉินรัตน์ดา บรรเด็จ 39
2273 น.ส. เฉลิมขวัญ ศรีสงกา 64
2274 นาย เฉลิมชัย เต็มบุตร ขาดสอบ
2275 นาย เฉลิมชัย พุทธรักษา 56
2276 นาย เฉลิมชัย ลัดพล 56
2277 นาย เฉลิมพงษ์ เพ่ิมพรปิยะ 69
2278 น.ส. เฉลิมพร เข่ือนศิริ 41
2279 นาย เฉลิมราช อุวอง 75
2280 น.ส. ชญช์ทิเนษต์ เดชมา 74



หน้า 77/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2281 น.ส. ชญมณฑ์ รอดเมือง 64
2282 น.ส. ชญากาณ ตรีเหลา 49
2283 น.ส. ชญากาณฑ์ เดชสูงเนิน 60
2284 น.ส. ชญากาณฑ์ ศรีใส 58
2285 น.ส. ชญาณิน ปะทิ 38
2286 น.ส. ชญาณี แก้วศรีงาม ขาดสอบ
2287 น.ส. ชญาณี เข็มวงษ์ 74
2288 น.ส. ชญาณี มะลินิล ขาดสอบ
2289 น.ส. ชญาณี วิเชียรโชติ 51
2290 น.ส. ชญาดา ไชยดี 64
2291 น.ส. ชญาทิพย์ แก่นน้อย ขาดสอบ
2292 นาย ชญานนท์ เจ๊ียบนา 42
2293 นาย ชญานิน วิสมิตะนันท์ ขาดสอบ
2294 นาย ชญานิน อินขุนทด ขาดสอบ
2295 น.ส. ชญานิศ พูลจุ้ย 51
2296 น.ส. ชญานิศ หมันหลี 62
2297 น.ส. ชญานิศา ชุมภูค า ขาดสอบ
2298 น.ส. ชญานิษฐ์ แซ่อู้ ขาดสอบ
2299 น.ส. ชญานิษฐ์ ด้วงสุด ขาดสอบ
2300 น.ส. ชญานิษฐ์ ทวีพวงเพชร 60
2301 น.ส. ชญานิษฐ์ สิงห์ค า 59
2302 น.ส. ชญานี โถนาค 57
2303 น.ส. ชญานี บุญอุประ 59
2304 น.ส. ชญานี ศรีเพ็ง 56
2305 น.ส. ชญานี โอระพันธ์ 45
2306 น.ส. ชญานุช เมืองศรี ขาดสอบ
2307 น.ส. ชญานุชต์ บุญสร้าง 47
2308 น.ส. ชญานุตม์ บุญพา 44
2309 น.ส. ชญาพร เสวตกุล 34
2310 น.ส. ชญาภา เง้ือมผา 50



หน้า 78/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2311 น.ส. ชญาภา ปัญญาเหลือ 55
2312 น.ส. ชญาภา พับขุนทด 74
2313 น.ส. ชญาภา ย้ิมละมัย 68
2314 นาง ชญามนต์ อ้วนนิมิตร 47
2315 น.ส. ชฎากรณ์ อุไรรักษ์ 54
2316 น.ส. ชฎาทิพย์ มากแก้ว 49
2317 น.ส. ชฎาธาร มูลแก้ว ขาดสอบ
2318 น.ส. ชฎาพร จันทร์หอม 75
2319 น.ส. ชฎาพร เจียระนัยปรีดา 64
2320 น.ส. ชฎาพร ชาวนา 43
2321 น.ส. ชฎาพร บุญชิต 56
2322 น.ส. ชฎาพร ภู่พงศ์ประพันธ์ 64
2323 น.ส. ชฎาพร วงค์สุตา ขาดสอบ
2324 น.ส. ชฎาพร แว่นสุวรรณ 48
2325 น.ส. ชฎาพร สุดหนองบัว ขาดสอบ
2326 น.ส. ชฎาพรรณ พุ่มมาลัย 35
2327 น.ส. ชฎาภรณ์ กาพินธ์ุ 34
2328 น.ส. ชฎาภรณ์ แซ่ล้ี ขาดสอบ
2329 น.ส. ชฎาภรณ์ ประนันโต ขาดสอบ
2330 น.ส. ชฎาภรณ์ สังวังเลาว์ ขาดสอบ
2331 นาย ชฎายุ กมลวิบูลย์ ขาดสอบ
2332 น.ส. ชฎาวรรณ เทพพิพิธ 60
2333 น.ส. ชฎาสิริ โชตินิธิกร 31
2334 น.ส. ชฏากาญจน์ จ ารัสฉาย 53
2335 น.ส. ชฏาพร ก้องเวหา 49
2336 น.ส. ชณช พลทองสถิตย์ ขาดสอบ
2337 น.ส. ชณัญญา ตันติศรียานุรักษ์ ขาดสอบ
2338 น.ส. ชณัษฎา พิมวัน 61
2339 น.ส. ชณิตา ชาญอนุสรสิทธ์ิ 73
2340 น.ส. ชดาภัชร แซ่อ้ึง ขาดสอบ



หน้า 79/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2341 นาย ชนก โฉทศรี 66
2342 น.ส. ชนกกานต์ นิมารัตนกุล 41
2343 น.ส. ชนกชนม์ แก้วแกมทอง ขาดสอบ
2344 น.ส. ชนกชนม์ ชุมพลมา ขาดสอบ
2345 น.ส. ชนกชนม์ เมืองจันทบุรี ขาดสอบ
2346 น.ส. ชนกชนม์ ศรีวิชัย 66
2347 น.ส. ชนกนภัส แสนเสมอ 31
2348 น.ส. ชนกนันฐ์ มัคพันวงษ์ 60
2349 น.ส. ชนกนันท์ กันสุข ขาดสอบ
2350 น.ส. ชนกนันท์ ขาวทอง ขาดสอบ
2351 น.ส. ชนกนันท์ จันทร์ทองมล ขาดสอบ
2352 น.ส. ชนกนันท์ เจริญพร 46
2353 น.ส. ชนกนันท์ ชมโนนสูง 27
2354 น.ส. ชนกนันท์ ชาโชติ 54
2355 น.ส. ชนกนันท์ ชุมสง 60
2356 นาย ชนกนันท์ ไชยสง 48
2357 น.ส. ชนกนันท์ มุธุสิทธ์ิ 51
2358 น.ส. ชนกนันท์ รัตนบุรัมย์ 49
2359 น.ส. ชนกนันท์ ศรีบุตรตา 73
2360 น.ส. ชนกนันท์ หวังมี 47
2361 น.ส. ชนกนาถ ศรีษะนาราช 47
2362 น.ส. ชนกนาถ สุขสุวรรณ์ ขาดสอบ
2363 น.ส. ชนกฤทัย ใจดี 49
2364 น.ส. ชนกวนัน หงษ์ทอง 65
2365 น.ส. ชนกสุดา อ่ิมเงิน 48
2366 นาย ชนกันต์ ลักษณ์สุวิมล 80
2367 นาย ชนกันต์ เลิศนภากูล ขาดสอบ
2368 น.ส. ชนกานต์ ค าภูษา 62
2369 น.ส. ชนกานต์ สุวรรณขันธ์ ขาดสอบ
2370 นาย ชนชน อินทจันทร์ 41



หน้า 80/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2371 น.ส. ชนติกานต์ ล่ิมซ้ิว 39
2372 น.ส. ชนน์ชนก บุษบรรณ 64
2373 น.ส. ชนนิกานต์ กล้ากสิการ 51
2374 น.ส. ชนนิกานต์ แก้วศรี 53
2375 น.ส. ชนนิกานต์ ชาญสูงเนิน ขาดสอบ
2376 น.ส. ชนนิกานต์ โชติกมาศ 41
2377 น.ส. ชนนิกานต์ ไชยสาร 43
2378 น.ส. ชนนิกานต์ นพภาพันธ์ 70
2379 น.ส. ชนนิกานต์ บุญวรรณโณ 51
2380 น.ส. ชนนิกานต์ โพธิไพโรจน์ 47
2381 น.ส. ชนนิกานต์ สวนน้อย 33
2382 น.ส. ชนนิกานต์ สีหะวงษ์ 42
2383 น.ส. ชนนิกานภ์ ธนะสุนทรกูร 56
2384 นาย ชนพัชร จันทรค าภู 57
2385 นาย ชนพันธ์ เมฆสุวรรณ ขาดสอบ
2386 นาย ชนภัทร ทวีชนม์ ขาดสอบ
2387 น.ส. ชนม์ชนก นวลหงษ์ 75
2388 น.ส. ชนม์ชนก สุทธิวงษ์ 66
2389 น.ส. ชนม์ณนันท์ ตูเป่ียง 52
2390 น.ส. ชนม์นิภา โตสกุล 56
2391 น.ส. ชนม์นิภา หล้าดวงดี 60
2392 น.ส. ชนม์นิภา เหล่าสูงเนิน ขาดสอบ
2393 น.ส. ชนม์พรรธน์ ชัยจันทร์ 60
2394 น.ส. ชนรดา สัจจเขต 61
2395 นาย ชนวีร์ เพ็งสุวรรณ ขาดสอบ
2396 น.ส. ชนษร มีชัย 43
2397 นาย ชนสิษฎ์ สาลีธนพัฒน์ ขาดสอบ
2398 น.ส. ชนฬพรรณ จิตปาโล 60
2399 นาย ชนะชล พงษ์พันธ์ุ 63
2400 นาย ชนะชัย แก่นสาร 66



หน้า 81/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2401 นาย ชนะชัย ตามบุญ 33
2402 นาย ชนะชัย เสนนะ 47
2403 นาย ชนะพล คงเปล้ือง 38
2404 นาย ชนะพล มงคลานันท์กุล 56
2405 นาย ชนะภัย ม่ันคง ขาดสอบ
2406 น.ส. ชนัญชิดา เกิดแสงสุริยงค์ 58
2407 น.ส. ชนัญชิดา ชูเกล้ียง ขาดสอบ
2408 น.ส. ชนัญชิดา ปรีชญพงษ์ ขาดสอบ
2409 น.ส. ชนัญชิดา ปะนาโส 66
2410 น.ส. ชนัญชิดา ปัญญาไชย 49
2411 น.ส. ชนัญชิดา ปีมณี 73
2412 น.ส. ชนัญชิดา พลนะ ขาดสอบ
2413 น.ส. ชนัญชิดา พันวิไล 52
2414 น.ส. ชนัญชิดา วงษ์สวาท ขาดสอบ
2415 น.ส. ชนัญชิดา สุนทะโก 70
2416 น.ส. ชนัญชิดา สุวรรณ ขาดสอบ
2417 น.ส. ชนัญชิดา สุวรรณนพ 66
2418 น.ส. ชนัญชิดา อ่ าข า 61
2419 น.ส. ชนัญชิดา อุปมัยรัตน์ 55
2420 น.ส. ชนัญชิดา เอ็มกมล 57
2421 น.ส. ชนัญชุดา สองจันทร์ 49
2422 น.ส. ชนัญญ์ชิดา สามกรม 64
2423 น.ส. ชนัญญา ทองค าฟู 55
2424 น.ส. ชนัญญา ประจันต์ 51
2425 น.ส. ชนัญญา พรหมภักดี 51
2426 น.ส. ชนัญธิดา พันธ์สว่าง ขาดสอบ
2427 น.ส. ชนัญนิตา กรรมหาวงศ์ 55
2428 น.ส. ชนัญวรรณ เกิดมงคล 61
2429 น.ส. ชนัฏพร โพธ์ิศรีมาตย์ ขาดสอบ
2430 น.ส. ชนัณชิดา กรสวรรค์ ขาดสอบ



หน้า 82/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2431 น.ส. ชนัดดา จันโท 53
2432 น.ส. ชนัดดา ศรีษะนาราช 59
2433 น.ส. ชนัตตา หนูชู 54
2434 น.ส. ชนัทดา โชติกรณ์ 59
2435 นาย ชนัทธ์ ศรีค าวงศ์ 61
2436 น.ส. ชนันตยา ชูหวาน 35
2437 นาย ชนันท์ธิพัฒน์ ใจพันธ์ 58
2438 น.ส. ชนันนัทธ์ นิลโกสีย์ 71
2439 น.ส. ชนันรัตน์ เชิดรัตนะสกุล ขาดสอบ
2440 น.ส. ชนากาญจน์ สิงหปรีชา 51
2441 น.ส. ชนากานต์ จวงเงิน 52
2442 น.ส. ชนากานต์ จ่ันอยู่ 72
2443 น.ส. ชนากานต์ ไชยอ่ินค า 59
2444 น.ส. ชนากานต์ ตู้เหล็ก ขาดสอบ
2445 น.ส. ชนากานต์ มหานิล 69
2446 น.ส. ชนากานต์ ม่ันปาน 82
2447 น.ส. ชนากานต์ รอดทอง 57
2448 น.ส. ชนากานต์ รุ่งทิวาเลิศล้ า 58
2449 น.ส. ชนากานต์ สรการ 55
2450 น.ส. ชนากานต์ สร้อยสุข ขาดสอบ
2451 น.ส. ชนากานต์ สังโคมินทร์ 56
2452 น.ส. ชนากานต์ ส าอางค์อินทร์ 51
2453 น.ส. ชนากานต์ สุทธาชีวะ ขาดสอบ
2454 น.ส. ชนากานต์ สุภาพญาติ 60
2455 น.ส. ชนากานต์ เส็งช่ืน 73
2456 น.ส. ชนาการ ก้อนแก้ว 59
2457 น.ส. ชนาทิพย์ เช้ือเพชร 52
2458 น.ส. ชนาทิพย์ ไชยาเผือก 61
2459 นาย ชนาธิป จิตตกุลเสนา 68
2460 น.ส. ชนาธิป ชัยมุสิก 59



หน้า 83/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2461 นาย ชนาธิป ชูไชย 65
2462 นาย ชนาธิป นักทอง 41
2463 นาย ชนาธิป เนตรวงษ์ 42
2464 นาย ชนาธิป มะณีนาถ 60
2465 นาย ชนาธิป วิราธรณ์ 66
2466 นาย ชนาธิป ศรีบุญสม 55
2467 นาย ชนาธิป ศรีศักด์ิ ขาดสอบ
2468 น.ส. ชนาพร เเซ่เตีย 64
2469 น.ส. ชนาพร ปานบุญทอง 65
2470 น.ส. ชนาพร พระสนชุ่ม ขาดสอบ
2471 น.ส. ชนาพร มณีรัมย์ ขาดสอบ
2472 น.ส. ชนาภรณ์ แสงวิจิตร 60
2473 นาย ชนาภัทร จันทร์สุ่ม 51
2474 น.ส. ชนาภา ไทยกล้า ขาดสอบ
2475 น.ส. ชนาภา ปลอดนุ้ย 62
2476 น.ส. ชนาภา วงศ์พรวัฒนา 51
2477 น.ส. ชนาภา สิริชีวเกษร 75
2478 น.ส. ชนิ ษฐ์ กุณ ช์ โชคเฮงเจริญ 41
2479 น.ส. ชนิกรรดา เอกวงค์ษา ขาดสอบ
2480 น.ส. ชนิกา เพชรไพรโรจน์ 41
2481 น.ส. ชนิกา สารมะโน ขาดสอบ
2482 น.ส. ชนิกาญจน์ ด าส าราญ 63
2483 น.ส. ชนิกานต์ แก้วประดิษฐ์ 42
2484 น.ส. ชนิกานต์ แก้วสระ ขาดสอบ
2485 น.ส. ชนิกานต์ จรูญชัย 56
2486 น.ส. ชนิกานต์ ทาสีดา 49
2487 น.ส. ชนิกานต์ ทิพวารี ขาดสอบ
2488 น.ส. ชนิกานต์ ธรรมเจริญ 44
2489 น.ส. ชนิกานต์ บัวแก้ว 28
2490 น.ส. ชนิกานต์ บ ารุง ขาดสอบ



หน้า 84/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2491 น.ส. ชนิกานต์ บุญฉาย 45
2492 น.ส. ชนิกานต์ พุทธา 58
2493 น.ส. ชนิกานต์ ยะฝ้ัน 43
2494 น.ส. ชนิกานต์ รัตนบุรี ขาดสอบ
2495 น.ส. ชนิกานต์ วิเชียรมณี 61
2496 น.ส. ชนิกานต์ หม่ันถนอม 66
2497 น.ส. ชนิกานต์ หิรัญสินสุนทร 55
2498 นาย ชนิดถนัด ถนัดเดินข่าว 58
2499 น.ส. ชนิดา ศรีรักษา 58
2500 น.ส. ชนิดา ศิริกุลพิทักษ์ ขาดสอบ
2501 น.ส. ชนิดา เสาวพรรณ 41
2502 น.ส. ชนิดา หินลิลา 61
2503 น.ส. ชนิดา อุดมพานิชย์ 59
2504 น.ส. ชนิดาภา นันตาไผ่ 55
2505 น.ส. ชนิดาภา ปัทมราษฎร์ 47
2506 น.ส. ชนิดาภา มากระจันทร์ 56
2507 น.ส. ชนิดาภา ยะมณี 36
2508 น.ส. ชนิดาภา สมแก้ว 50
2509 น.ส. ชนิดาภา โสตถิโยธิน 70
2510 น.ส. ชนิตา จาบทอง 53
2511 น.ส. ชนิตา โพธ์ิพงษา 50
2512 น.ส. ชนิตา วงค์แก่นจันทร์ 56
2513 น.ส. ชนิตา สังขชาติ 39
2514 น.ส. ชนิตา แสงพลอย 59
2515 นาย ชนินท์ ช านิบรรณการ 46
2516 นาย ชนินทร์ ธีระวรรณ์ ขาดสอบ
2517 นาย ชนินทร์ ศรีเมม ขาดสอบ
2518 นาย ชนินทร์ เหล็กดี ขาดสอบ
2519 นาย ชนินทร์ณัฐ ปันมูล 63
2520 นาย ชนินทร์พล อินทองปาล 42



หน้า 85/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2521 น.ส. ชนินาถ บุตรช าลิ 49
2522 น.ส. ชนิภรณ์ เกเย็น ขาดสอบ
2523 น.ส. ชนิภรณ์ ปัดชา ขาดสอบ
2524 น.ส. ชนิษฐา พรหมศรียา ขาดสอบ
2525 นาย ชนิสร โชติรุ่งโรจน์ ขาดสอบ
2526 น.ส. ชนิสรา จันทร์เส้ง 58
2527 น.ส. ชนิสรา ชินเกษม ขาดสอบ
2528 น.ส. ชนิสรา นิติวิทยากุล 71
2529 น.ส. ชนิสรา ประทีปแก้ว 62
2530 น.ส. ชนิสรา เพชร์แก้วณา ขาดสอบ
2531 น.ส. ชนิสรา โพธิราช 59
2532 น.ส. ชนิสรา แวทไธสง 49
2533 น.ส. ชนิสรา ศรีกุฎ 48
2534 น.ส. ชนิสรา สุขเถ่ือน 65
2535 น.ส. ชนิสรา อนุศิลป์ 56
2536 น.ส. ชนิสรา อภิวันท์ 63
2537 น.ส. ชนิสรา อินทร์นุ้ย 46
2538 น.ส. ชนุดม บางบอน 48
2539 น.ส. ชนุดา ธีระชาติ 56
2540 นาย ชโนดม สุปิงคลัด 64
2541 น.ส. ชมชนก จูเจริญ 56
2542 น.ส. ชมณัฎฐ์ ช านาญ ขาดสอบ
2543 น.ส. ชมบงกช จันทร์เจ๊ก 60
2544 น.ส. ชมพู่ บุญผล ขาดสอบ
2545 น.ส. ชมพูนุช กลับสงวน 79
2546 น.ส. ชมพูนุช กาญจนวรงค์ 49
2547 น.ส. ชมพูนุช เผ่าพันธ์ุ ขาดสอบ
2548 นาง ชมพูนุช วงษ์รุ่งเรือง 60
2549 น.ส. ชมพูนุฑ กรสุพรรณ์ 73
2550 น.ส. ชมพูนุท แก้วจุลกาญจน์ 53



หน้า 86/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2551 น.ส. ชมพูนุท ค าจริง 37
2552 น.ส. ชมพูนุท แจ้งสุวรรณ 51
2553 น.ส. ชมพูนุท แจ่มรัตน์ 60
2554 น.ส. ชมพูนุท เพ็ญ 52
2555 น.ส. ชมพูนุท ภูจอมจิตร 46
2556 น.ส. ชมพูนุท รอดละม้าย ขาดสอบ
2557 น.ส. ชมพูนุท สมบูรณ์ศิลป์ ขาดสอบ
2558 น.ส. ชมเพ็ญ จันทกุลมานะ ขาดสอบ
2559 น.ส. ชมัยพร นางาม 28
2560 น.ส. ชไมพร แก่นภูเลิศ 42
2561 น.ส. ชไมพร พูลทอง 42
2562 นาย ชยกร อินทรฤทธ์ิ 57
2563 นาย ชยณัฐ ทองเน้ือห้า ขาดสอบ
2564 นาย ชยณัฐ สมุทบาล 31
2565 นาย ชยธร เจริญรัตน์ ขาดสอบ
2566 นาย ชยพล งามสมสกุล 38
2567 นาย ชยพัทธ์ แดนเขตต์ 46
2568 นาย ชยพัทธ์ วงศ์ชูวรรณ 70
2569 นาย ชยันต์ ชาญเลิศสกุล 42
2570 นาย ชยันธร ไชยฤทธ์ิ 53
2571 นาย ชยากร แก้วพรหม 56
2572 นาย ชยานนท์ แก้วอาทะ 46
2573 น.ส. ชยานันท์ โชติมิตร 67
2574 นาย ชยานิน วงษ์ธัญญะ 43
2575 น.ส. ชยานี ชูประยูร 52
2576 น.ส. ชยาภรณ์ พูลชู 52
2577 น.ส. ชยาภรณ์ ศรีภูธร 57
2578 น.ส. ชยาภรณ์ สนทอง 60
2579 น.ส. ชยาภรณ์ เอ่ียมช่ืนมงคล 36
2580 น.ส. ชยุดา บุญรอด 59



หน้า 87/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2581 น.ส. ชยุดา บุรีวงศ์ ขาดสอบ
2582 นาย ชยุต ช่ืนน่ิม 65
2583 นาย ชยุตม์ ลิมพะสุต 31
2584 นาย ชโยดม เตชะนันท์ 65
2585 นาย ชรัชพงษ์ สีทองเขียว ขาดสอบ
2586 น.ส. ชรัญญา แก้วชา 43
2587 น.ส. ชรัญญา ใจตรง 77
2588 นาย ชรัทชา พุทสอน 74
2589 น.ส. ชรัลชนา โสมโสภา 37
2590 น.ส. ชริทรา อ าไพฤทธ์ิ 59
2591 น.ส. ชรินทร์ทิพย์ ฟูวรรณ์ ขาดสอบ
2592 น.ส. ชรินทร์ทิพย์ สมอ่อน 47
2593 น.ส. ชรินรัตน์ ชะสิงห์ 33
2594 น.ส. ชรินรัตน์ แสงมณี 48
2595 น.ส. ชรินรัตน์ อุไรพันธ์ุ 37
2596 น.ส. ชริสรา พวงมาลัย 36
2597 น.ส. ชรีธร ท างาม 55
2598 น.ส. ชลกร เดชขุน 62
2599 น.ส. ชลกานต์ ผดุงสิน ขาดสอบ
2600 น.ส. ชลชญา คณะเมือง 54
2601 น.ส. ชลชลิตา จิรศิลากูล 48
2602 น.ส. ชลณดา จันทรวิทุร 60
2603 น.ส. ชลดา จ าปามูล 54
2604 น.ส. ชลดา บุญอยู่ ขาดสอบ
2605 น.ส. ชลดา ฤกษ์จันทร์ ขาดสอบ
2606 น.ส. ชลดา วรรณภูงา 35
2607 น.ส. ชลดา วิภาศิริ 61
2608 น.ส. ชลดา สวนประเสริฐ 56
2609 น.ส. ชลดา แสนสิงห์ ขาดสอบ
2610 น.ส. ชลธิชา แก้วนา ขาดสอบ



หน้า 88/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2611 น.ส. ชลธิชา ไกรโสภา 51
2612 น.ส. ชลธิชา จอมสุริยะ ขาดสอบ
2613 น.ส. ชลธิชา เช้ือบัณฑิต 34
2614 น.ส. ชลธิชา ไชยชาญ 55
2615 น.ส. ชลธิชา ทองดอนโพธ์ิ 46
2616 น.ส. ชลธิชา แทวกระโทก 67
2617 น.ส. ชลธิชา บัวทอง 51
2618 น.ส. ชลธิชา บุตตาสี 74
2619 น.ส. ชลธิชา บุตรหลี 54
2620 น.ส. ชลธิชา ประจันคีรี 47
2621 น.ส. ชลธิชา ประชุมสงค์ ขาดสอบ
2622 น.ส. ชลธิชา พาจันทร์ 50
2623 น.ส. ชลธิชา ภักดี 52
2624 น.ส. ชลธิชา มากฉาย 43
2625 น.ส. ชลธิชา เมืองงาว 55
2626 น.ส. ชลธิชา เลิศพงษ์ตระกูล 71
2627 น.ส. ชลธิชา สดมพฤกษ์ ขาดสอบ
2628 น.ส. ชลธิชา สุขประเสริฐ 73
2629 น.ส. ชลธิชา สุขสุวรรณ 76
2630 น.ส. ชลธิชา เหม็นเตล็บ 61
2631 น.ส. ชลธิชา อยู่สุข 50
2632 น.ส. ชลธิชา อ่อนศรี 65
2633 น.ส. ชลธิฌา กล่ินเกษร 45
2634 น.ส. ชลธิดา ตลาด 33
2635 น.ส. ชลธิดา พลต้ือ 49
2636 น.ส. ชลธิดา พลพัฒนา 45
2637 น.ส. ชลธิดา ศรีนา ขาดสอบ
2638 น.ส. ชลธิดา อิติปิโซ 49
2639 น.ส. ชลธิยา พูลเพ่ิม ขาดสอบ
2640 น.ส. ชลธิสา หัสเกิด 58



หน้า 89/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2641 นาย ชลธี สินสาตร์ 46
2642 นาย ชลธีศักด์ิ วงศ์เพ่ิมธนา 67
2643 น.ส. ชลนิชา บัวสอาด 45
2644 น.ส. ชลนิภา จิตมาตย์ 43
2645 น.ส. ชลนิภา รังไสย 65
2646 น.ส. ชลนี ประกอบกิจ 79
2647 นาย ชลพันธ์ มีนยุทธ์ ขาดสอบ
2648 น.ส. ชลลดา เกาะทอง 63
2649 น.ส. ชลลดา จิตจารุวัฒน์ 48
2650 น.ส. ชลลดา บุญบุตตะ 39
2651 น.ส. ชลลดา วงลดาธร 72
2652 น.ส. ชลลดา สมจิตร 40
2653 น.ส. ชลลดา อ่อนสกุล 57
2654 น.ส. ชลลดาภรณ์ น้อยทอง 61
2655 น.ส. ชลวณี ฉ่ าเช้ือ 43
2656 นาย ชลวิทย์ สิงห์เงา 31
2657 น.ส. ชลสรวง ธรรมบุญศิลป์ 56
2658 นาย ชลสิทธ์ิ เจียมตน 36
2659 นาย ชลสิทธ์ิ ศรีเพียวไทย 46
2660 นาย ชลัช เตชะวิเศษ 38
2661 น.ส. ชลันธร แถวพันธ์ุ 60
2662 น.ส. ชลาธร รอดลอยทุกข์ 51
2663 น.ส. ชลาลัย มีบุญ ขาดสอบ
2664 น.ส. ชลาลัย เมฆา ขาดสอบ
2665 น.ส. ชลาลัยรัตน์ บุญญาภิสันท์ ขาดสอบ
2666 น.ส. ชลิญญา ปรีการ 42
2667 น.ส. ชลิญญา ศิริภัสสร ขาดสอบ
2668 น.ส. ชลิดา เทพก าเนิด 56
2669 น.ส. ชลิดา มณีคุ้ม 65
2670 น.ส. ชลิดา หมันใจดี 69



หน้า 90/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2671 น.ส. ชลิดา หุ่นทอง ขาดสอบ
2672 น.ส. ชลิดาพร นนพละ 52
2673 น.ส. ชลิตา ข ายศ ขาดสอบ
2674 น.ส. ชลิตา ค าสุนทร ขาดสอบ
2675 น.ส. ชลิตา ใจรักษ์ 34
2676 น.ส. ชลิตา ณ ตะก่ัวทุ่ง 31
2677 น.ส. ชลิตา ผิวผ่อง 54
2678 น.ส. ชลิตา รักนุ้ย 43
2679 น.ส. ชลิตา วงศ์สุวัฒน์ 28
2680 น.ส. ชลิตา ศรีศิริ 32
2681 น.ส. ชลิตา อุ่นเมือง 46
2682 น.ส. ชลิสา จรจัล 62
2683 น.ส. ชลียา ถาวรเรืองฤทธ์ิ 54
2684 น.ส. ชลีลักษณ์ หนูค าสวน 59
2685 น.ส. ชโลทร ใจซ่ือ 68
2686 นาย ชโลทร สุดสวาสด์ิ 47
2687 น.ส. ชโลธร ทองทับทิม 63
2688 น.ส. ชวนพิศ วงษ์จันทร์ 61
2689 นาย ชวพรรณ มีผล 35
2690 นาย ชวมน ทองส่งโสม 51
2691 น.ส. ชวรดา ศัพทะเสวี 45
2692 นาย ชวลิต เหมศาสตร์ ขาดสอบ
2693 น.ส. ชวัลกร คงเซ็น ขาดสอบ
2694 นาง ชวัลนุช ดูเลอะดิน 60
2695 น.ส. ชวัลนุช นพรัตน์ 60
2696 น.ส. ชวัลนุช อินทร์น้อย 53
2697 น.ส. ชวัลลักษณ์ ธนะสาร ขาดสอบ
2698 น.ส. ชวัลลักษณ์ พยัฆพันธ์ 43
2699 น.ส. ชวัลลักษณ์ ว่องไว 54
2700 นาย ชวัลวิชญ์ เลยยุทธ 54



หน้า 91/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2701 นาย ชวัลวิทย์ เรืองบุบผา 71
2702 น.ส. ชวาลรัตน์ สุริยะ 32
2703 นาย ชวิกร ชูน้อย ขาดสอบ
2704 นาย ชวินกิตต์ิ พงศ์ภัทรธาริน 46
2705 นาย ชวิศ คาน 63
2706 น.ส. ชวิศา บุญศิริ 62
2707 น.ส. ชวิศา รัตนพันธ์ ขาดสอบ
2708 น.ส. ชวิศา ศรีนิยม ขาดสอบ
2709 น.ส. ชวิศา อินทร์สิงห์ 35
2710 น.ส. ช่อเเก้ว ตรีรัตนชัย 72
2711 น.ส. ช่อทิพย์ พลศรี 69
2712 น.ส. ช่อผกา การรัมย์ 43
2713 น.ส. ช่อผกา เตียนิกูล 54
2714 น.ส. ช่อเพชร เฮงเจริญ 58
2715 น.ส. ชัชชญา พงษ์สุขพิณ 51
2716 น.ส. ชัชชญา โพธิวัฒน์ 44
2717 น.ส. ชัชชฎา โกมลแผ้ว 82
2718 นาย ชัชชน ทองคโชค 73
2719 น.ส. ชัชชรินทร์ นาคสุข ขาดสอบ
2720 นาย ชัชชล กะการดี ขาดสอบ
2721 นาย ชัชชัย คุ้มหร่ัง 47
2722 นาย ชัชชัย โคหนองไฮ ขาดสอบ
2723 น.ส. ชัชญาภา ม่วงพรหม ขาดสอบ
2724 น.ส. ชัชฎาภรณ์ ปานะสี 49
2725 น.ส. ชัชฎาภรณ์ มะโนวรรณ์ 47
2726 น.ส. ชัชฎาวรรณ คล้ายทอง 67
2727 น.ส. ชัชดา พืชผล 48
2728 น.ส. ชัชธร แนวพระยา 56
2729 นาย ชัชพงศ์ ขัดแก้ว 45
2730 นาย ชัชพงศ์ ชูน้อย ขาดสอบ



หน้า 92/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2731 นาย ชัชพงศ์ มาเมือง ขาดสอบ
2732 นาย ชัชพงศ์ ยะวงษ์ 43
2733 นาย ชัชพล ยกยอน ขาดสอบ
2734 นาย ชัชวาล ยาดาฟ 57
2735 นาย ชัชวาลย์ พรทักษิณ ขาดสอบ
2736 นาย ชัชวาลย์ ยอดละมัย 28
2737 น.ส. ชัญญนัท ฤทธานันท์ ขาดสอบ
2738 น.ส. ชัญญนิษฐ์ สุวรรณกุลภัทร์ 68
2739 น.ส. ชัญญภัทร มโนพิชญ์ ขาดสอบ
2740 น.ส. ชัญญรัชต์ สินสุทธ์ิโสภณ 65
2741 น.ส. ชัญญา ธีรสกุลกาญจน์ 58
2742 น.ส. ชัญญา แพงจันทร์ 54
2743 นาง ชัญญานุช เกษมณี 35
2744 น.ส. ชัญญานุช ถีระพงษ์ 59
2745 น.ส. ชัญญานุช พรมโคต 47
2746 น.ส. ชัญญานุช โพธ์ิทอง 55
2747 น.ส. ชัญญานุช โภคสมบัติ ขาดสอบ
2748 น.ส. ชัญญานุช มะโนขันธ์ 62
2749 น.ส. ชัญญานุช ม่ันใจ 71
2750 น.ส. ชัญญานุช ยอดพิจิตร 49
2751 น.ส. ชัญญานุช เหมืองหล่ิง 57
2752 น.ส. ชัญญานุช อ่อนเท่ียง 62
2753 น.ส. ชัญญาภัค วงษ์เจริญ 55
2754 น.ส. ชัญญาวีร์ บุญมา 62
2755 น.ส. ชันษา ผาสุขศาสตร์ 37
2756 นาย ชัยชนะ งึมกระโทก 49
2757 นาย ชัยณรงค์ บุญเรือน 55
2758 นาย ชัยณรงค์ เรืองเร่ือ 55
2759 นาย ชัยณรงค์ ห่วงช้าง 64
2760 นาย ชัยณโรจน์ วีข า ขาดสอบ



หน้า 93/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2761 นาย ชัยธวัช ชัยวงค์ 54
2762 นาย ชัยธวัช วินทะใชย 43
2763 นาย ชัยพร หันหาบุญ 55
2764 นาย ชัยพิพัฒน์ พรมสุข 48
2765 นาย ชัยภัทร จุฑาจันทร์ ขาดสอบ
2766 น.ส. ชัยภัทร นารี ขาดสอบ
2767 นาย ชัยภัทร บุญมงคลกิจ ขาดสอบ
2768 นาย ชัยมงคล ศรีส าราญ ขาดสอบ
2769 นาย ชัยยันต์ มากพูน 23
2770 นาย ชัยยันต์ ลาดนอก 43
2771 นาย ชัยยุทธ หนูนิล 79
2772 นาย ชัยรัตน์ หายโศรก 56
2773 นาย ชัยฤทธ์ิ ขาวผ่อง 79
2774 นาย ชัยวัฒน์ แก่นสาร ขาดสอบ
2775 นาย ชัยวัฒน์ ขันแก้ว ขาดสอบ
2776 นาย ชัยวัฒน์ จันทสุบรรณ์ ขาดสอบ
2777 นาย ชัยวัฒน์ ชูทอง 69
2778 นาย ชัยวัฒน์ พงษ์สุวรรณ ขาดสอบ
2779 นาย ชัยวัฒน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 51
2780 นาย ชัยวัฒน์ หาญชะนะ 47
2781 นาย ชัยสิทธ์ิ ม่ันมานะเสรี ขาดสอบ
2782 น.ส. ชัยสุริเยนทร์ จุลกทัพพะ 79
2783 นาย ชัยอนันต์ ภู่มาลี 37
2784 นาย ชาคริต ณ น่าน 71
2785 นาย ชาคริตส์ สุทธิวรางกูล 51
2786 นาย ชาญชัย บุบผาพวง 40
2787 นาย ชาญณรงค์ การสุวรรณ์ ขาดสอบ
2788 นาย ชาญณรงค์ คุ้มขวัญ 55
2789 นาย ชาญณรงค์ เจริญศรี ขาดสอบ
2790 นาย ชาญณรงค์ ทองศรี 65



หน้า 94/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2791 นาย ชาญณรงค์ สมนุช 41
2792 นาย ชาญณรงค์ อัศวเดชาชาญยุทธ์ ขาดสอบ
2793 นาย ชาญวิทย์ ต่างประโคน ขาดสอบ
2794 นาย ชาญวิทย์ บุญปก 43
2795 น.ส. ชาดากาญจน์ วงศ์บวรรัตน์ 54
2796 นาย ชาตรี เครือศรี ขาดสอบ
2797 นาย ชาตรี บุญหลักค า 63
2798 นาย ชาตรี มาสง 35
2799 นาย ชาติกูล วัฒนศัพท์ 76
2800 นาย ชาติชาย ทองทา 69
2801 นาย ชาติตระการ ตาลเลิศ 45
2802 นาย ชาติวิมล วิมลรัตน์ 57
2803 นาย ชานน ธ ารงชลพิสิฐ 68
2804 นาย ชานน พลชัย 57
2805 นาย ชานนท์ มาติกานนท์ 43
2806 น.ส. ชานัณญา สุวรรณมาโจ 40
2807 นาย ชานุพงษ์ นุ่มพิจิตร 63
2808 น.ส. ชามา มะลิวงษ์ 55
2809 น.ส. ชามาวีร์ บ ารุงชีพ 34
2810 น.ส. ชาริณี จันทรเสนา 47
2811 น.ส. ชารินี ทรัพย์อบรม ขาดสอบ
2812 น.ส. ชาริยาภรณ์ ประจญกล้า ขาดสอบ
2813 น.ส. ชารีญา เทพบล 63
2814 น.ส. ชาฤณี ศรมีชัย 67
2815 น.ส. ชาลิดา บัวสุวรรณ ขาดสอบ
2816 น.ส. ชาลิตา หว่าหล า 50
2817 น.ส. ชาลินทร์ ดงพะจิตร 73
2818 น.ส. ชาลินี ยาใจ ขาดสอบ
2819 น.ส. ชาลินี อานนท์ 65
2820 น.ส. ชาลิสา จันทร์อินทร์ 65



หน้า 95/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2821 น.ส. ชาลิสา เทียนสว่าง ขาดสอบ
2822 น.ส. ชาลิสา หลิวประเสริฐ 68
2823 นาย ชาศร เถาว์สุวรรณ 47
2824 นาย ชิงชัย ค าพันธ์ 30
2825 นาย ชิณชัย ช่ืนสุคนธ์ 71
2826 น.ส. ชิดชนก จันทร์คูณ 31
2827 น.ส. ชิดชนก ชนะไพริน 58
2828 น.ส. ชิดชนก เดชทองพงษ์ ขาดสอบ
2829 น.ส. ชิดชนก ปัญญา 39
2830 น.ส. ชิดชนก ปัญญาเสน 58
2831 น.ส. ชิดชนก พระธาตุ 51
2832 น.ส. ชิดชนก พิทักษ์ ขาดสอบ
2833 น.ส. ชิดชนก สมถวิล 59
2834 น.ส. ชิดชนก สาระวัน 33
2835 น.ส. ชิดชนก โสมาสุข ขาดสอบ
2836 น.ส. ชิดชนก อินทรักษ์ 44
2837 น.ส. ชิดตะวัน แซ่ก๊วย ขาดสอบ
2838 น.ส. ชิตปภา คงด า 64
2839 น.ส. ชิตยา วัดสิงห์ ขาดสอบ
2840 น.ส. ชิตยาภรณ์ วิชัย 53
2841 นาย ชิตวร ไชยประภา ขาดสอบ
2842 น.ส. ชิตาพร คงนิล 36
2843 น.ส. ชิตาวัลย์ สมิงไพร 64
2844 นาย ชินดนัย นาคเท่ียง 59
2845 นาย ชินดนัย สมหวัง 32
2846 นาย ชินทัตต์ ล่องแก้ว ขาดสอบ
2847 นาย ชินธันย์ บ าราบ ขาดสอบ
2848 นาย ชินพงษ์ ทองห่อ 41
2849 นาย ชินวัตร ช่างเหล็ก 31
2850 นาย ชินศรี ศรีศักด์ิ ขาดสอบ



หน้า 96/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2851 น.ส. ชินานา สิทธิสร 56
2852 น.ส. ชิยา โรจนโชติโภคิน 60
2853 น.ส. ชิษณุชา นามอาษา 38
2854 นาย ชิษณุพงศ์ โกตัน 63
2855 นาย ชิษณุพงศ์ จันดารัตน์ 58
2856 นาย ชิษณุพงศ์ ใจกลม ขาดสอบ
2857 นาย ชิษณุพงศ์ เน่ืองทศเทศ 61
2858 นาย ชิษณุพงศ์ เรืองทับ 48
2859 นาย ชิษณุพงศ์ วงศ์เสน 59
2860 น.ส. ชิฬากวี ปานสอน 62
2861 นาย ชีรวัตร สุทธารินทร์ 68
2862 น.ส. ชีวาพร รักงาม ขาดสอบ
2863 น.ส. ชีวารัตน์ อุษธิถิรายุส์ 55
2864 น.ส. ช่ืนกมล คงเทพ 56
2865 น.ส. ช่ืนนภา สุขแจ่ม 49
2866 น.ส. ชุดากร ปุริสพันธ์ุ ขาดสอบ
2867 น.ส. ชุติกาญจน์ กลีบแก้ว 48
2868 น.ส. ชุติกาญจน์ คงรอด 30
2869 น.ส. ชุติกาญจน์ เท่ียงตรง 49
2870 น.ส. ชุติกาญจน์ ธรรมรงรักษ์ ขาดสอบ
2871 น.ส. ชุติกาญจน์ แป้นประจุน 61
2872 น.ส. ชุติกาญจน์ พุ่มจันทร์ ขาดสอบ
2873 น.ส. ชุติกาญจน์ ภูตาโก 68
2874 น.ส. ชุติกาญจน์ อินอ่อน 58
2875 น.ส. ชุติชาดา อยู่เจริญ 40
2876 น.ส. ชุติญา มหิทธิวาณิชชา 65
2877 นาย ชุติเดช พรหมเมตตา 38
2878 นาย ชุติเทพ อภิวัฒน์อุดมคุณ 54
2879 น.ส. ชุตินัน บุญพร้อม 47
2880 น.ส. ชุตินันต์ อรจุล 50



หน้า 97/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2881 น.ส. ชุตินันท์ โพรงขุนทด 61
2882 น.ส. ชุตินาถ แสงสว่าง 62
2883 นาย ชุติพงศ์ ทะนันไชย 61
2884 นาย ชุติพงศ์ มหาหิรัญญ์วาณิช 56
2885 นาย ชุติพงศ์ อุ่นสกุล 51
2886 นาย ชุติพนธ์ จ าปาเเดง 63
2887 นาย ชุติพนธ์ สงเดช 84
2888 น.ส. ชุติภา แสงศร ขาดสอบ
2889 น.ส. ชุติภา แสนสุด 66
2890 น.ส. ชุติมณฑน์ เกงขุนทด 50
2891 นาง ชุติมณฑน์ แน่นอุดร 68
2892 น.ส. ชุติมณฑน์ เผือกผ่อง ขาดสอบ
2893 น.ส. ชุติมณฑน์ สร้อยมี ขาดสอบ
2894 น.ส. ชุติมณฑน์ สุขใส 56
2895 น.ส. ชุติมณฑน์ อลังการนันท์ 58
2896 น.ส. ชุติมน เฟ่ืองนภาสุข 54
2897 น.ส. ชุติมนฑน์ เคียงจัตุรัส 58
2898 น.ส. ชุติมา กล่อมลอย 59
2899 น.ส. ชุติมา โกษาพงศ์ 39
2900 น.ส. ชุติมา ขุนสุวรรณ 51
2901 น.ส. ชุติมา ชารัมย์ 50
2902 น.ส. ชุติมา ชุมกาแสง ขาดสอบ
2903 น.ส. ชุติมา ดาโอะ ขาดสอบ
2904 น.ส. ชุติมา เดชคุ้ม ขาดสอบ
2905 น.ส. ชุติมา ตอสูงเนิน 56
2906 น.ส. ชุติมา เนตรสน 71
2907 น.ส. ชุติมา เนาวโรจน์ 43
2908 น.ส. ชุติมา ประจวบสุข 56
2909 น.ส. ชุติมา ประทุมรัตนาภรณ์ ขาดสอบ
2910 น.ส. ชุติมา ป่าไม้ทอง 73



หน้า 98/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2911 น.ส. ชุติมา พวงแก้ว ขาดสอบ
2912 น.ส. ชุติมา เภาไชย 38
2913 น.ส. ชุติมา มนพิมพ์ ขาดสอบ
2914 น.ส. ชุติมา มัจฉา 64
2915 น.ส. ชุติมา มานะวิโรจน์ 48
2916 น.ส. ชุติมา วงศ์เครือ 58
2917 น.ส. ชุติมา วรรณโณรัตน์ 50
2918 น.ส. ชุติมา เสือบางพระ 50
2919 น.ส. ชุติมา อุดมมาลี 56
2920 น.ส. ชุติมา อุทยา 51
2921 น.ส. ชุติรัตน์ คงสา ขาดสอบ
2922 น.ส. ชุติสรา รักหอม ขาดสอบ
2923 นาย ชุมพล วงษ์ขันธ์ ขาดสอบ
2924 น.ส. ชุรีพร ฆารบุรมย์ 50
2925 น.ส. ชุรีพร จ าปาหอม 58
2926 น.ส. ชุลิตา คงท่าฉาง 67
2927 น.ส. ชุลิตา ศรีปัญญา ขาดสอบ
2928 น.ส. ชุลีพร เติมลาภ 55
2929 น.ส. ชุษณา พัฒนพงศ์ 56
2930 นาย ชูเกียรติ เชียงแมน ขาดสอบ
2931 น.ส. ชูจุฑา ผาสุขศาสตร์ ขาดสอบ
2932 น.ส. ชูพิศ ต้ังตระกูล ขาดสอบ
2933 น.ส. ชูฮาดา มูเก็ม 57
2934 นาย เชษฎากร ช่วยกลาง 62
2935 นาย เชษฐ์ดนัย คุ้มเรือง 48
2936 น.ส. เชษฐ์ธิดา บุญเชิด 60
2937 นาย เชษฐวิทย์ พูลเทพ ขาดสอบ
2938 น.ส. เชาวน์รัตน์ อุ่นเจ้าบ้าน ขาดสอบ
2939 นาย เชาวรินทร์ นิลพันธ์ุ ขาดสอบ
2940 นาย เชิดพงษ์ สุทธิเทพ 35



หน้า 99/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2941 น.ส. เชียนอ้ี จรสายออ 51
2942 น.ส. แชรอน กะทะแก้ว 52
2943 นาย โชกุน ศิริกาญจนรักษ์ 63
2944 นาย โชคชัย ฉิมวัย 38
2945 นาย โชคชัย ไหมกัน 63
2946 นาย โชฎก วนิชยาโกศล 66
2947 น.ส. โชติกา ขันบ ารุง ขาดสอบ
2948 น.ส. โชติกา ขันโพธ์ิ27106 ขาดสอบ
2949 น.ส. โชติกา ชาติสมบูรณ์ชัย 76
2950 นาง โชติกา โชติก าจร 45
2951 น.ส. โชติกา ผาศุข 61
2952 น.ส. โชติกา เพ็งเลา ขาดสอบ
2953 น.ส. โชติกา เมทาด้วง 46
2954 น.ส. โชติกา โยธารักษ์ 56
2955 น.ส. โชติกา รัตนรัตน์ 44
2956 น.ส. โชติกา เล็กสุวรรณ์ 44
2957 น.ส. โชติกา ศรีสุมาตย์ 28
2958 น.ส. โชติกา สง่าเพ็ชร 45
2959 น.ส. โชติกา สิทธิทุม 44
2960 นาย โชติพัฒน์ ธีรอังคณานนท์ 61
2961 น.ส. โชติรส จ าปาวงค์ 50
2962 น.ส. โชติรส โพธิเสน 52
2963 นาย โชติวรรณ สุริโย 25
2964 นาย โชติวิทย์ สิทธิแจ่มรัตน์ 54
2965 น.ส. โชษิตา แก้วรัตนะ 58
2966 น.ส. ไชยญาณี สีหบุตร 54
2967 นาย ไชยพร ป่ินเมือง 69
2968 นาย ไชยรินทร์ แก้วเศวต 68
2969 นาย ไชยวิทย์ ไชยสาร 57
2970 น.ส. ซตียา มีบุญ 37



หน้า 100/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

2971 นาง ซอบา หวังกา 56
2972 น.ส. ซอฟีเย๊าะ เก็มเส็น 61
2973 น.ส. ซอลีฮ๊ะ บินล่าเต๊ะ 47
2974 น.ส. ซอลีฮะห์ กาแลซา 59
2975 นาย ซอฮิบูดีน บินอาลี 82
2976 น.ส. ซะห์รอบานู ล ามาลี 43
2977 นาย ซัน มุหมีน 38
2978 นาย ซัมซูดิน เตะหมัดมะ ขาดสอบ
2979 น.ส. ซัยดีนา มะยิ 33
2980 นาย ซัยฟุลเลาะฮ์ หงะหงอ ขาดสอบ
2981 น.ส. ซัยหนับกุบรอ อักบัส ขาดสอบ
2982 น.ส. ซัลมา กสิวรรณ 57
2983 น.ส. ซัลมา ปาทาน ขาดสอบ
2984 น.ส. ซัลมาร์ ประสงค์ผล 45
2985 นาย ซาการียา หามะ 26
2986 นาย ซาดิกีน อับดุลเดช 67
2987 นาย ซาฟิค เจ๊ะอาแซ ขาดสอบ
2988 น.ส. ซารอยา บิลราหีม 69
2989 น.ส. ซาร่า มะดีเยาะ 60
2990 น.ส. ซารีน่า ช านาญเพาะ 47
2991 น.ส. ซารีน่า เสียงหวาน ขาดสอบ
2992 น.ส. ซารีปะห์ แบงปาซา 49
2993 น.ส. ซารีฮะห์ ดอเส็ง 46
2994 น.ส. ซ าซียะห์ เจ๊ะมะ 51
2995 น.ส. ซินฟียา นุ้ยไสน ขาดสอบ
2996 นาง ซีซ่าร์ นุ่งอาหลี ขาดสอบ
2997 นาย ซุนก้ิฟลี หมะประสิทธ์ิ 29
2998 นาย ซุฟเฟียน หะยีบือราเฮง 53
2999 นาย ซุลกิบรี มะมิง 41
3000 น.ส. ซุลฟา สุหลง 60



หน้า 101/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3001 น.ส. ซุลฟีนัส ตนภักดี 63
3002 น.ส. ซุลยานา สะมะแอ 38
3003 น.ส. ซูซี ดาโอ๊ะ 60
3004 นาย ซูเบร์ บากา 41
3005 น.ส. ซูฟียะห์ สามะ 63
3006 น.ส. ซูฟียา บากา 53
3007 น.ส. ซูเฟียนี แมเง๊าะ 32
3008 น.ส. ซูรัยดา บูกุ 22
3009 น.ส. ซูรายา ตันหยงวารี 44
3010 น.ส. ซูเรียนนา มือเยาะ 40
3011 น.ส. ซูไรดา ดาราโซ 40
3012 นาย ซูลกิฟลี วาโด 43
3013 น.ส. ซูฮาดา มะเด็ง ขาดสอบ
3014 น.ส. ซูไฮลา โละนียะ 38
3015 น.ส. ซูไฮลา อัลอามีน 48
3016 นาย เซากีร์ กะสะหะ 58
3017 น.ส. เซาซัน ศรีรัตน์ ขาดสอบ
3018 น.ส. โซเฟีย มะยูมิง 39
3019 น.ส. โซเฟีย อ่ิมจิตร 60
3020 น.ส. โซเฟียน่า กาเจ 57
3021 น.ส. โซไรดา ขนานใต้ ขาดสอบ
3022 น.ส. โซไรดา มักตาร์ ขาดสอบ
3023 น.ส. โซวอ้ี ส าอางเนตร 57
3024 นาย ไซฟุรรอฮมาน หะยีหามะ 81
3025 น.ส. ฌะณิณ ขุนสงคราม 32
3026 น.ส. ฌัชนันท์ จันแก้ว ขาดสอบ
3027 นาย ฌาณวิทย์ คงคาเขตร 51
3028 น.ส. ฌาณุมาศ เกียมา 33
3029 นาย ฌานวัฒน์ เกตุเฉลียว ขาดสอบ
3030 น.ส. ฌิชชนก แจ้งสว่าง 64



หน้า 102/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3031 น.ส. เฌอณัช สุขเจริญ 37
3032 น.ส. เฌอติณนารา ดังไธสง 51
3033 น.ส. เฌอตินท์นารา ค ามณี ขาดสอบ
3034 น.ส. เฌอริสา สิงห์ทอง ขาดสอบ
3035 น.ส. ญโณบล ติยะสัตย์กุลโกวิท 64
3036 น.ส. ญดา ค าก่ิง 65
3037 นาย ญาณกร ภิชัย 63
3038 นาย ญาณพัฒน์ สุขส าราญ 56
3039 น.ส. ญาณพันธ์ุ โพธิญาณ์ 48
3040 น.ส. ญาณภัทร แซ่ตัง 66
3041 น.ส. ญาณัฐกานต์ พรัดชู ขาดสอบ
3042 น.ส. ญาณิกา ช่วยสง 42
3043 น.ส. ญาณิกา หนูเล็ก 34
3044 น.ส. ญาณิฐา ศิริกุล 58
3045 น.ส. ญาณิศา คงมาก 47
3046 น.ส. ญาณิศา ค ารักษ์ ขาดสอบ
3047 น.ส. ญาณิศา ช านิพันธ์ 41
3048 น.ส. ญาณิศา เช้ือสิงห์ 46
3049 น.ส. ญาณิศา ไชยศิรินทร์ ขาดสอบ
3050 น.ส. ญาณิศา ทองประสิทธ์ิ 64
3051 น.ส. ญาณิศา ทิพกองลาด 76
3052 น.ส. ญาณิศา โนรี 39
3053 น.ส. ญาณิศา บุตรกลัด 46
3054 น.ส. ญาณิศา ประยูรทรัพย์ ขาดสอบ
3055 น.ส. ญาณิศา โปร่งทอง 32
3056 น.ส. ญาณิศา สัญวงค์ 60
3057 น.ส. ญาณิศา หวังสุข 55
3058 น.ส. ญาณิศา อสุนี ณ อยุธยา 59
3059 น.ส. ญาณิศา เอ่ียมสอาด 48
3060 น.ส. ญาณิศา  ยศวิจิตรไพศาล 43



หน้า 103/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3061 น.ส. ญาณี ล้ิมละมัย 55
3062 น.ส. ญาณีนาถ มณี 64
3063 น.ส. ญาโณทัย ชุมศรีเมฆ 64
3064 น.ส. ญาดา ธูปศิริ 56
3065 น.ส. ญาดา นวลขวัญ 71
3066 น.ส. ญาดา มีนาง 47
3067 น.ส. ญาดานิศา เพ็ชรพงษ์ 59
3068 น.ส. ญาดานุช สัสดีเมือง 37
3069 น.ส. ญาดาภา สุดธาราภิรมณ์ 64
3070 น.ส. ญาดาว์ เพชรานนท์ 70
3071 น.ส. ญาตา ทาดวงตา 39
3072 น.ส. ญาตาวี ชนะ ขาดสอบ
3073 น.ส. ญาตาวี ชัยเจริญศิลป์ 64
3074 น.ส. ญานัจฉรา ประโยชน์โยธิน 65
3075 น.ส. ญานิศมณฑน์ บัวสุข 63
3076 น.ส. ญานิศา มีชนะ ขาดสอบ
3077 น.ส. ญาโนทัย ค าจักร์ ขาดสอบ
3078 น.ส. ญารีดา สีเหลือง ขาดสอบ
3079 น.ส. ญาสุมินทร์ ภูวิชัย 53
3080 น.ส. ญาสุมินทร์ มากอ าไพ 75
3081 น.ส. ญาสุมินทร์ ศรีเกล่ือน ขาดสอบ
3082 น.ส. ญาสุมินทร์ ศรีเตชะ 63
3083 น.ส. ฎยกรณ์ ปริวัตรธยากรณ์ 67
3084 น.ส. ฎิณา ไพรพฤกษ์ 58
3085 น.ส. ฎีกา เจริญวัฒนา 71
3086 น.ส. ฐชาภา ธนากุลธพัช 54
3087 นาย ฐณกร ไชยศรี ขาดสอบ
3088 นาย ฐณัฏฐ์ จารุพงษ์สกุล 60
3089 น.ส. ฐติพร ใจกุศลมาก 70
3090 นาย ฐนกร เศรษฐีแสง ขาดสอบ



หน้า 104/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3091 น.ส. ฐนิชา เตจ๊ะ ขาดสอบ
3092 น.ส. ฐนิชา พุ่มบัว 50
3093 นาย ฐปณวัชร์ แก้วนพรัตน์ 53
3094 นาย ฐปนัท ฐิติรัฐกร 64
3095 น.ส. ฐวีนุช มัคฆะ 40
3096 น.ส. ฐาณิญา พรมโคตร 36
3097 น.ส. ฐาณิฏฐ์ ปันส่า 51
3098 น.ส. ฐาณิดา ศรีสุภะ ขาดสอบ
3099 น.ส. ฐาน์นันชญาณ์ พุ่มเกตุแก้ว 72
3100 น.ส. ฐานภา มีย่ิง 45
3101 นาย ฐานันด์ ถายะเดช ขาดสอบ
3102 นาย ฐานันดร มณีรอด 63
3103 น.ส. ฐานิกา สุภาวงษ์ 32
3104 น.ส. ฐานิดา คุ้มชูศรี 65
3105 นาย ฐานิต ภณวิเชียร ขาดสอบ
3106 น.ส. ฐานิต ล้ิมสวัสด์ิ 59
3107 น.ส. ฐานิตถี ทองเน้ือนวล 52
3108 น.ส. ฐานิตา นุชเนตร์ 72
3109 น.ส. ฐานิตารัศม์ิ เหมืองจา 36
3110 น.ส. ฐานิยา ยาทอง 48
3111 น.ส. ฐานิรัตน์ ย้ิมวรรณ 44
3112 น.ส. ฐานิสร ใจกล้า 52
3113 นาย ฐาปกรณ์ ทองอ่อน 77
3114 นาย ฐาปนพงศ์ จิตต์บุญธรรม 60
3115 นาย ฐาปนพงศ์ ธูปหอม 48
3116 นาย ฐาปนัท ศิริจานุสรณ์ 68
3117 น.ส. ฐาปนิตตา หาญณรงค์ 83
3118 น.ส. ฐาปนี จันทร์เพชร 42
3119 น.ส. ฐาปนี เป้ามา 52
3120 น.ส. ฐาปนี พิทักษ์ 59



หน้า 105/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3121 น.ส. ฐาปนีย์ เกตุกินทะ 65
3122 น.ส. ฐายิกา ทิพย์สุวรรณ ขาดสอบ
3123 น.ส. ฐิตตินันท์ หอมจีน ขาดสอบ
3124 น.ส. ฐิตวันต์ ค าผง 33
3125 น.ส. ฐิตา วงษ์หาญ 60
3126 น.ส. ฐิตา สร้อยทรัพย์ 38
3127 น.ส. ฐิตานันท์ แวววรรณจิตร์ 45
3128 น.ส. ฐิตาพร เกตุแก้ว 86
3129 น.ส. ฐิตาพร ชาตรี 65
3130 น.ส. ฐิตาพร พงษ์นุช 62
3131 น.ส. ฐิตาพร พงษ์ศิริวรรณ์ ขาดสอบ
3132 น.ส. ฐิตาพร แสนประดิษฐ์ 45
3133 น.ส. ฐิตาพิมญช์ุ ชัยภูววัฒนากุล 63
3134 น.ส. ฐิตาภรณ์ ไชยวงค์ ขาดสอบ
3135 น.ส. ฐิตาภรณ์ ศิริวัฒนากุลวัต ขาดสอบ
3136 น.ส. ฐิตาภา กุลวสุ 59
3137 น.ส. ฐิตาภา ศรีภุมมา 56
3138 น.ส. ฐิตารีย์ ช านาญดี 65
3139 น.ส. ฐิตารีย์ มาลยานนท์ 35
3140 น.ส. ฐิตารีย์ ลีลาวรกุล 73
3141 นาง ฐิตารีย์ สุตา 52
3142 นาย ฐิติ ปัญญาศิริวัฒน์ ขาดสอบ
3143 น.ส. ฐิติกา เปาะวัน ขาดสอบ
3144 น.ส. ฐิติกานณ์ สังขพงษ์ ขาดสอบ
3145 น.ส. ฐิติกานต์ โถทอง 29
3146 นาย ฐิติกานต์ ผลักกระโทก 56
3147 น.ส. ฐิติกานต์ วัฒนะกาลกุล ขาดสอบ
3148 น.ส. ฐิติชญา คะสุดใจ 60
3149 น.ส. ฐิติชญา จากกลาง 43
3150 น.ส. ฐิติชญา ธรรมโชติ 51



หน้า 106/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3151 น.ส. ฐิติชญา ร่วมจิตร 50
3152 น.ส. ฐิติชญา แสงประดับ 66
3153 น.ส. ฐิติชญาน์ บุนนาค ขาดสอบ
3154 น.ส. ฐิติชญาน์ วรากุลธนเศรษฐ์ ขาดสอบ
3155 น.ส. ฐิติชยา จับใจนาย ขาดสอบ
3156 นาย ฐิติโชติ ก๋งเม่ง 43
3157 น.ส. ฐิตินันท์ บุรุษภักดี ขาดสอบ
3158 น.ส. ฐิตินันท์ เปียกลับ 35
3159 น.ส. ฐิตินันท์ ผอบจันทร์ 42
3160 น.ส. ฐิตินันท์ พิมสาร ขาดสอบ
3161 น.ส. ฐิตินันท์ หน่อแก้ว 35
3162 น.ส. ฐิตินันท์ อรัญปักษ์ ขาดสอบ
3163 นาย ฐิติพงศ์ ม่ันเหมาะ 60
3164 นาย ฐิติพงษ์ มุสิกพันธ์ ขาดสอบ
3165 น.ส. ฐิติพร กับปะหะ 57
3166 น.ส. ฐิติพร แก้วตุ้ม 51
3167 น.ส. ฐิติพร แก้วแสนสาย 60
3168 น.ส. ฐิติพร ชนะสงคราม 54
3169 น.ส. ฐิติพร ถาบู้ ขาดสอบ
3170 น.ส. ฐิติพร นนใส 70
3171 น.ส. ฐิติพร นามโสม 66
3172 น.ส. ฐิติพร บุตรศร 33
3173 น.ส. ฐิติพร ประทีปากรชัย 63
3174 น.ส. ฐิติพร พงษ์ศิริ 71
3175 น.ส. ฐิติพร มูลมนัส 53
3176 น.ส. ฐิติพร ศรีต่ายข า ขาดสอบ
3177 น.ส. ฐิติพรรณ ชุ่มแจ่ม 71
3178 นาย ฐิติพัฒน์ บุญญะสัญ 50
3179 นาย ฐิติพันธ์ พูลพงค์ ขาดสอบ
3180 นาย ฐิติพันธ์ เอียบฉุ้น ขาดสอบ



หน้า 107/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3181 น.ส. ฐิติภัค ต้นวรรณา ขาดสอบ
3182 นาย ฐิติภัทร พลซา 48
3183 น.ส. ฐิติภา พวงเงิน ขาดสอบ
3184 น.ส. ฐิติมา จองน้อย ขาดสอบ
3185 น.ส. ฐิติมา จันทร์แจ้ง 58
3186 น.ส. ฐิติมา จันทรัตน์ ขาดสอบ
3187 น.ส. ฐิติมา เดชมัด 39
3188 น.ส. ฐิติมา ตาราช 38
3189 น.ส. ฐิติมา เทียนไทยสงคิ์ ขาดสอบ
3190 น.ส. ฐิติมา นาบ ารุง 69
3191 น.ส. ฐิติมา แพงวงษ์ ขาดสอบ
3192 น.ส. ฐิติมา ยินดี 54
3193 น.ส. ฐิติมา วาระสกุล ขาดสอบ
3194 น.ส. ฐิติมา ศรีรัฐ 58
3195 น.ส. ฐิติมา ศรีลาชัย 46
3196 น.ส. ฐิติมา สมอุทัย 34
3197 น.ส. ฐิติมา สอนดี 37
3198 น.ส. ฐิติมา สามบุญศรี 56
3199 น.ส. ฐิติมา สิทธิกัน ขาดสอบ
3200 น.ส. ฐิติมา สุขส าราญ 53
3201 น.ส. ฐิติมา เหิดขุนทด 42
3202 น.ส. ฐิติมา อินทสุวรรณ 59
3203 น.ส. ฐิติยา ชัยวงษ์ 28
3204 น.ส. ฐิติยา เพชรคอน ขาดสอบ
3205 น.ส. ฐิติยากร หาญกฤตพร ขาดสอบ
3206 น.ส. ฐิติยาภรณ์ เทศทอง ขาดสอบ
3207 น.ส. ฐิติรัตน์ กองแก้ว 56
3208 น.ส. ฐิติรัตน์ ใจสงบ 52
3209 น.ส. ฐิติรัตน์ ช่างทอง 59
3210 น.ส. ฐิติรัตน์ ชูราช 65



หน้า 108/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3211 น.ส. ฐิติรัตน์ ซ่อนกล่ิน 40
3212 น.ส. ฐิติรัตน์ นาควัชระ 59
3213 น.ส. ฐิติรัตน์ นุตะไตรพันธ์ 43
3214 น.ส. ฐิติรัตน์ พันชะคามวิภา 29
3215 น.ส. ฐิติรัตน์ โรจนแสงชัย 37
3216 น.ส. ฐิติรัตน์ เลปนานนท์ ขาดสอบ
3217 น.ส. ฐิติรัตน์ สีสมาน 33
3218 น.ส. ฐิติวรดา ช่วยกูล 45
3219 น.ส. ฐิติวรดา ธงเค็ง 58
3220 น.ส. ฐิติวรดา เสือค า 59
3221 นาย ฐิติวัฒน์ ภูชมศรี ขาดสอบ
3222 น.ส. ฐิติวัตร บุญจวง 53
3223 น.ส. ฐิติวัลค์ แก้วนิล 54
3224 นาย ฐิติวัสส์ ดิสรพงค์ 53
3225 น.ส. ฐิรยากานต์ มงคล 54
3226 นาย ฐิระศักด์ิ บัวทอง ขาดสอบ
3227 น.ส. ฐิรัญญา คงนอก 64
3228 น.ส. ฐิรัตน์ฏิยา โลกเล่ือง 55
3229 น.ส. ฐิศิรักน์ แก้วจ ารอง ขาดสอบ
3230 น.ส. ฑัคสินาภรฐ์ มหาสินานนท์ 56
3231 น.ส. ฑัณธิกา สีดาวงค์ 39
3232 น.ส. ฑิฆัมพร ขุนฤทธ์ิมนตรี 36
3233 น.ส. ฑิฆัมพร งามล่อง 37
3234 น.ส. ฑิฆัมพร หนิมุสา 70
3235 น.ส. ฑิฐิยา อินทร์นิพัฒน์ 58
3236 น.ส. ฑิตฐิตา แสงมณี 69
3237 น.ส. เฑียรมณี เธียรสูตร 74
3238 นาย ณ ตะวัน ชูจิต 47
3239 นาย ณกมล อินโต ขาดสอบ
3240 นาย ณกรณ์ บุญทนุวัง ขาดสอบ



หน้า 109/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3241 น.ส. ณครัส ก้องสุธิตธารา 49
3242 นาย ณชา วานิชรักษ์ 75
3243 น.ส. ณฐ เล่งสีสัน 32
3244 นาย ณฐกร เจริญเช้ือ 60
3245 นาย ณฐกฤษ ภาชนะ 58
3246 น.ส. ณฐกันต์ แผนคู้ 74
3247 น.ส. ณ ฐณิชา พันธ์ทอง ขาดสอบ
3248 นาย ณฐพงศ์ เภสัชชะ ขาดสอบ
3249 นาย ณฐพงศ์ สิริจรรยาธรรม 43
3250 น.ส. ณฐพร จันทวิเศษ 55
3251 น.ส. ณฐพร เพ็ชรานันท์ 37
3252 น.ส. ณฐพร มุสิกเจริญ 72
3253 น.ส. ณฐพร เมืองแก้ว 41
3254 นาย ณฐพล บุญล่ิมเต็ง 47
3255 นาย ณฐพล ปัตนัย 57
3256 นาย ณฐภัทร ล่ิมพานิช 44
3257 น.ส. ณฐมน ตุมกา 74
3258 น.ส. ณฐมน ทันใจ 32
3259 น.ส. ณฐมน ธเนศพุฒิธาดา ขาดสอบ
3260 น.ส. ณฐมน ย้ิมแย้ม 38
3261 น.ส. ณฐมน สิรกุลวานิช 45
3262 น.ส. ณฐมน สุขโต ขาดสอบ
3263 น.ส. ณฐมนพร ขุนดอนมะเเสง 46
3264 น.ส. ณฐวงศ์ สุกสัก 44
3265 น.ส. ณฐวรรณ บุญถนอม 44
3266 น.ส. ณฐอร จอมค าสิงห์ 72
3267 น.ส. ณฐาพัชร์ วุฒิธนาบัวริภัทร์ 65
3268 น.ส. ณฐายุ แสนวงษ์ 58
3269 น.ส. ณฐิชา จุลวรรณโณ 65
3270 น.ส. ณฐิธาวรรณ จันทร์หนุน 65



หน้า 110/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3271 น.ส. ณดา ต้ังอรุณรัตน์ ขาดสอบ
3272 น.ส. ณดา สอนศักดา 63
3273 น.ส. ณทกุล บวรกิตจินดานัน ขาดสอบ
3274 นาง ณธพร สุดประเสริฐ 51
3275 น.ส. ณปภัช คล้ายเข็ม ขาดสอบ
3276 น.ส. ณปภัช ม่ิงเช้ือ ขาดสอบ
3277 น.ส. ณปภา ภัทรฐกรไกรศรี 55
3278 นาย ณพกร เยาว์เหมือน ขาดสอบ
3279 นาย ณพลพัทธ์ มีเกศวัฒนสิริ 46
3280 นาย ณพวัฒน์ รัตนวงศ์ 61
3281 น.ส. ณภลดา กลับจันทร์ 74
3282 น.ส. ณภัค ไตรทิพย์ 39
3283 น.ส. ณภัคชาศรณ์ ป่ินบาง 44
3284 นาย ณภัทร เเจ่มห้า 46
3285 น.ส. ณภัทร กระจ่างพันธ์ุ ขาดสอบ
3286 นาย ณภัทร ไกรเพชร 64
3287 นาย ณภัทร คงไข่ศรี ขาดสอบ
3288 น.ส. ณภัทร ค าเจริญ 65
3289 น.ส. ณภัทร จันทร์ปารเมศ ขาดสอบ
3290 น.ส. ณภัทร ชูสุวรรณ 58
3291 น.ส. ณภัทร เดชานิธิกรกุล ขาดสอบ
3292 นาย ณภัทร ทองน้อย ขาดสอบ
3293 นาย ณภัทร ทิมแสง 75
3294 น.ส. ณภัทร นันทเสน 49
3295 นาย ณภัทร บีรู ขาดสอบ
3296 นาย ณภัทร ผลถาวร 63
3297 นาย ณภัทร ภารัตตะ ขาดสอบ
3298 น.ส. ณภัทร มีเสียง 66
3299 น.ส. ณภัทร เมืองเฉลิม 55
3300 นาย ณภัทร วงศ์ชนเดช 50



หน้า 111/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3301 นาย ณภัทร ศกุนะสิงห์ 66
3302 นาย ณภัทร สว่างจันทร์ 57
3303 นาย ณภัทร สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 55
3304 น.ส. ณภัทรชา จันละมุด ขาดสอบ
3305 น.ส. ณภัทรวรัญญ์ จารุพงศ์กุล ขาดสอบ
3306 น.ส. ณภัทรวีร์ หลาวเล่ียมทอง 64
3307 น.ส. ณภัทรา สุขเขียว 48
3308 น.ส. ณภัสสร เฮ็งเส็ง 71
3309 น.ส. ณภิณธร น าพา 69
3310 น.ส. ณภิษา สถาปนวรรณธนะ 49
3311 น.ส. ณมณฑ์กาญจ์ จ๊ะสุนา 59
3312 น.ส. ณยานุช เน่ืองแก้ว ขาดสอบ
3313 นาย ณรงค์กรณ์ ศิริสมบัติ 71
3314 นาย ณรงค์เดช เปล่ียนข า ขาดสอบ
3315 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ โชติเกียรติคุณ ขาดสอบ
3316 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ทองเปีย ขาดสอบ
3317 นาย ณรงค์ศักด์ิ แซ่ต๋ี 56
3318 นาย ณรงค์ศักด์ิ โพธิเจ้า 70
3319 น.ส. ณรัติญา โภชนาหาร 76
3320 นาย ณรันธร มีแถม ขาดสอบ
3321 น.ส. ณราวดี คีรีวรรณ 56
3322 น.ส. ณริสสา นาคสีทอง 37
3323 น.ส. ณริสา โชติกเสถียร 70
3324 น.ส. ณฤดี ศรีอริยานุวัตร 46
3325 น.ส. ณฤตกมล เพชรสุวรรณ 74
3326 น.ส. ณลภัส มุทาวัน ขาดสอบ
3327 น.ส. ณลิลล์รัชฏ์ อรัญคีรี 50
3328 นาย ณวพนธ์ โชติวรรณ์ ขาดสอบ
3329 น.ส. ณวรัตน์ ไชยสุรินทร์ 58
3330 นาย ณวิธ แซ่ฉ่ัว ขาดสอบ



หน้า 112/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3331 น.ส. ณวิภา ตาอิน 40
3332 นาย ณสรวง เผ่าพันธ์ุ 51
3333 น.ส. ณหทัย แดงพุฒ 53
3334 น.ส. ณหทัย ปรีชาเดช 76
3335 น.ส. ณหทัย พุ่มชม ขาดสอบ
3336 น.ส. ณหทัย ศรียะพันธ์ุ 55
3337 น.ส. ณัจฉรีย์ สุทธิสัย 67
3338 น.ส. ณัจฉรียา ทองแท้กูล 57
3339 น.ส. ณัชกานต์ นิวะบุตร 57
3340 นาย ณัชชพัฒน์ สรณ์อัครนนท์ ขาดสอบ
3341 นาย ณัชชวกรณ์ พรมกสิกร ขาดสอบ
3342 น.ส. ณัชชา จันทรนิยม 58
3343 น.ส. ณัชชา จันทะเดช 51
3344 น.ส. ณัชชา ไชยชนะ 57
3345 น.ส. ณัชชา เดชสุข 73
3346 น.ส. ณัชชา ทะวิิลา 56
3347 น.ส. ณัชชา ทุ่งหว้า 44
3348 น.ส. ณัชชา ธนาธรนิรันดร 51
3349 น.ส. ณัชชา บุญญฤทธ์ิ 85
3350 น.ส. ณัชชา บุสวงศ์ 76
3351 น.ส. ณัชชา ปันกุย 54
3352 น.ส. ณัชชา เผือกเพ็ชร 55
3353 น.ส. ณัชชา พงษ์แสน 28
3354 น.ส. ณัชชา ยืนยง 69
3355 น.ส. ณัชชา รัตนนิคม ขาดสอบ
3356 น.ส. ณัชชา สุวรรณเสรี 62
3357 น.ส. ณัชชา เสาแก้ว ขาดสอบ
3358 น.ส. ณัชชา หุตะสิทธ์ิ 53
3359 น.ส. ณัชชาพร พุกพ่วง 27
3360 น.ส. ณัชชารีย์ เกตุอรุณรัตน์ 59



หน้า 113/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3361 น.ส. ณัชชารีย์ จเริญศุภสุทธิรัฐ 48
3362 น.ส. ณัชชารีย์ อัครเดชชัยพัทธ์ ขาดสอบ
3363 น.ส. ณัชฌา จันทร์รักษ์ 69
3364 น.ส. ณัชฎาภรณ์ สุริภาพ 57
3365 น.ส. ณัชธิญา โชติธนจิรญา 30
3366 น.ส. ณัชนันท์ ผุยปุโรย 55
3367 น.ส. ณัชนันท์ พัทราช ขาดสอบ
3368 นาย ณัชพล จันรุน 41
3369 นาย ณัชพล พรรณสวัสด์ิ 61
3370 นาย ณัชพล รัตนชัย 53
3371 น.ส. ณัชริกาญจน์ ค าริมา 51
3372 น.ส. ณัชาวดี ปาสีล้อม 63
3373 น.ส. ณัฎฐกานต์ เพชรมนมะดัน ขาดสอบ
3374 น.ส. ณัฎฐชา หมันหมาด 63
3375 น.ส. ณัฎฐณิชา แก่นนาค า 62
3376 น.ส. ณัฎฐณิชา ปัทมปราณี ขาดสอบ
3377 น.ส. ณัฎฐณิชา เล็มมณี 47
3378 น.ส. ณัฎฐณิชา สุขชวดมี 76
3379 น.ส. ณัฎฐณิชา หม่อมพัดเล่ียน 67
3380 น.ส. ณัฎฐดิษฐ์ ดิษฐ์วัฒนกูล 53
3381 น.ส. ณัฎฐ์นรี พูลทอง 45
3382 น.ส. ณัฎฐฤทัย สว่างประเสริฐ 55
3383 น.ส. ณัฎฐา เกียรติบุญญาฤทธ์ิ 52
3384 น.ส. ณัฎพร ตาอินทร์ 54
3385 นาย ณัฏฐ์ แสงทอง 41
3386 นาย ณัฏฐ์ หาญพละ ขาดสอบ
3387 นาย ณัฏฐ์ อุทัยผล 84
3388 นาย ณัฏฐ มะไพร 36
3389 น.ส. ณัฏฐ์กชพร ธีราทรวุฒิสิริ 38
3390 นาย ณัฏฐกนต์ สุภะเกษ 36



หน้า 114/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3391 น.ส. ณัฏฐกัญญา รัตนวิมล 53
3392 น.ส. ณัฏฐกานต์ เนียมนวล 48
3393 นาย ณัฏฐกานต์ ศรีแสง 58
3394 น.ส. ณัฏฐชยา ชิินทอง 65
3395 นาย ณัฏฐชัย ฐิรศิริชวเลิศ 46
3396 น.ส. ณัฏฐ์ฌาย์ พีรชัยทัต ขาดสอบ
3397 น.ส. ณัฏฐณิชา กัลยาโพธ์ิ 38
3398 น.ส. ณัฏฐณิชา เกตุปาน 44
3399 น.ส. ณัฏฐณิชา แก่นราช ขาดสอบ
3400 น.ส. ณัฏฐณิชา คงจ านงค์ ขาดสอบ
3401 น.ส. ณัฏฐณิชา ถวิลรักษ์ 53
3402 น.ส. ณัฏฐณิชา บูรณไทย ขาดสอบ
3403 น.ส. ณัฏฐณิชา ปัญญาพูนผล ขาดสอบ
3404 น.ส. ณัฏฐณิชา ปันวารี 70
3405 น.ส. ณัฏฐณิชา รอดทองดี 50
3406 น.ส. ณัฏฐณิชา ศิริประเสริฐ 42
3407 น.ส. ณัฏฐณฺชา แซเผือก 54
3408 นาย ณัฏฐ์ดนัย นามวงษ์ 75
3409 น.ส. ณัฏฐ์ธนิก เพ่ิมทรัพย์ 23
3410 น.ส. ณัฏฐ์ธนินษา พ่ึงสมบัติ 59
3411 น.ส. ณัฏฐ์ธยาน์ จึงด ารงกิจ 36
3412 น.ส. ณัฏฐ์ธยาน์ ธนันธรวนิชกุล 62
3413 น.ส. ณัฏฐธิดา นุ่นเกล้ียง 48
3414 น.ส. ณัฏฐธิดา แปงใจ ขาดสอบ
3415 น.ส. ณัฏฐธิดา วิจิตรจินดา 61
3416 น.ส. ณัฏฐ์นรี แกล้วกล้า 46
3417 น.ส. ณัฏฐ์นรี ถนอมศิลป์ 51
3418 น.ส. ณัฏฐ์นรียา วิทูประพัทธ์ ขาดสอบ
3419 น.ส. ณัฏฐ์นลิน พ่ึงไทย ขาดสอบ
3420 น.ส. ณัฏฐ์นวรัตน์ ฤทธ์ิทอง 43



หน้า 115/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3421 น.ส. ณัฏฐนันท์ เจริญโภคทรัพย์ 70
3422 น.ส. ณัฏฐนันท์ สิงหกฤตพิศาล ขาดสอบ
3423 น.ส. ณัฏฐนิช พลเอ่ียม 42
3424 น.ส. ณัฏฐนิช หนูสาย 69
3425 น.ส. ณัฏฐนิชา แสงค้า 40
3426 น.ส. ณัฏ์ฐพร คงเป่ียม 53
3427 น.ส. ณัฏฐพร ลือโฮ้ง 61
3428 นาย ณัฏฐ์พฤทธ์ิ ศรียะวงษ์ ขาดสอบ
3429 นาย ณัฏฐพล จิตสงบ 28
3430 นาย ณัฏฐพล สระทองเพชร 52
3431 น.ส. ณัฏฐพิชา พจน์คมพรชัย 43
3432 น.ส. ณัฏฐพิชา มาตรบุตร ขาดสอบ
3433 นาย ณัฏฐ์ภณ ธนาศักด์ิวรรัฐ ขาดสอบ
3434 น.ส. ณัฏฐ์ภัสสร จันทร์บุญ 67
3435 น.ส. ณัฏฐรุจจี สิงห์โทราช 57
3436 น.ส. ณัฏฐวรรณ เฮงเส็ง ขาดสอบ
3437 น.ส. ณัฏฐ์วรัตถ์ ไผ่เรือน 69
3438 น.ส. ณัฏฐ์วรัตถ์ อินหลงเหลา 63
3439 น.ส. ณัฏฐ์วลิดา เมฆาบุญญะสัพ 60
3440 น.ส. ณัฏฐา ทองสุข 53
3441 น.ส. ณัฏฐา พรมวัง ขาดสอบ
3442 น.ส. ณัฏฐา เมฆหมอก 36
3443 น.ส. ณัฏฐา รอดชะเอม 56
3444 น.ส. ณัฏฐา ศรีครุฑ ขาดสอบ
3445 น.ส. ณัฏฐา สุขใส 80
3446 น.ส. ณัฏฐา อุทธิยา ขาดสอบ
3447 นาย ณัฏฐาพงศ์ ชัยเจริญพิทักษ์ 52
3448 น.ส. ณัฏฐาพร ด ารอด 57
3449 น.ส. ณัฏฐาย์ จิตแก้ว 40
3450 น.ส. ณัฏฐิณี เข่ือนแปด ขาดสอบ



หน้า 116/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3451 นาย ณัฐ พันธ์ุภักดี 36
3452 น.ส. ณัฐ สุดา สีลา 68
3453 น.ส. ณัฐกมล บริสุทธ์ิ ขาดสอบ
3454 น.ส. ณัฐกมล พงษ์มณีศิริรักษ์ 49
3455 น.ส. ณัฐกมล ภูแล่นก่ี ขาดสอบ
3456 น.ส. ณัฐกมล เยาว์ด า 72
3457 น.ส. ณัฐกมล รังสรรค์ลิขิต 60
3458 นาย ณัฐกร มีสุข 50
3459 นาย ณัฐกฤต ศรีรักษา 56
3460 นาย ณัฐกฤต อเนกะมัย 30
3461 น.ส. ณัฐกฤตา กาญจนวุฒิกร 43
3462 น.ส. ณัฐกฤตา ค ามีรักษ์ ขาดสอบ
3463 น.ส. ณัฐกฤตา งานนันไชย 48
3464 น.ส. ณัฐกฤตา ชุมทอง 45
3465 นาง ณัฐกฤตา ปัตพรรณา 57
3466 น.ส. ณัฐกฤตา สาริกานนท์ ขาดสอบ
3467 นาง ณัฐกฤตา เอ่ียมประภัสสร 73
3468 นาย ณัฐกฤษฏ์ ธรรมฤทธ์ิวัฒน์ 56
3469 น.ส. ณัฐกัญญา สังขรัตน์ ขาดสอบ
3470 น.ส. ณัฐกาญจน์ แซ่ล้ี 41
3471 น.ส. ณัฐกาญจน์ ต้นศรี 63
3472 น.ส. ณัฐกาญจน์ เพชรรักษ์ ขาดสอบ
3473 น.ส. ณัฐกานต์ กกรัมย์ 52
3474 น.ส. ณัฐกานต์ กฤติมาวรพงศ์ ขาดสอบ
3475 น.ส. ณัฐกานต์ ขันไชย ขาดสอบ
3476 น.ส. ณัฐกานต์ แคล้วบาล ขาดสอบ
3477 น.ส. ณัฐกานต์ ดาปาน 46
3478 น.ส. ณัฐกานต์ เถาสมบัติ 50
3479 น.ส. ณัฐกานต์ ทองเรือง 65
3480 น.ส. ณัฐกานต์ นาคาธร 51



หน้า 117/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3481 น.ส. ณัฐกานต์ ผดุงศิลป์ 54
3482 น.ส. ณัฐกานต์ เรืองกิจโกมล 25
3483 น.ส. ณัฐกานต์ ศิลารัตน์ 44
3484 น.ส. ณัฐกานต์ สร้อยสระคู 55
3485 น.ส. ณัฐกานต์ สัสดี 59
3486 น.ส. ณัฐกานต์ สายปรีชา 61
3487 น.ส. ณัฐกานต์ สารถี 47
3488 น.ส. ณัฐกานต์ หนูอ่ิม ขาดสอบ
3489 น.ส. ณัฐกานต์ อ ามาตย์นิติกุล 47
3490 น.ส. ณัฐกานท์ นพคุณ 50
3491 นาย ณัฐกิจ จันทร์หอม 62
3492 นาย ณัฐกิจ ทองใบ ขาดสอบ
3493 นาย ณัฐกิตต์ิ ไชยวงศ์ ขาดสอบ
3494 นาย ณัฐกิตต์ิ หอทิวากุล 46
3495 น.ส. ณัฐกุล ทวีพงศ์รัตน์ 61
3496 น.ส. ณัฐกุล มหาเธียร 57
3497 น.ส. ณัฐกุล อุปสาร 73
3498 น.ส. ณัฐเกวลี เย็นสินธ์ุ 55
3499 นาย ณัฐคณิน บูหัส 55
3500 นาย ณัฐคมน์ พิมลศรี 43
3501 น.ส. ณัฐครีกรณ์ คูณมี 52
3502 น.ส. ณัฐฆ์วลัญ ศรีเมือง 46
3503 น.ส. ณัฐจิรา จรกา 70
3504 น.ส. ณัฐจีรา สุพรรณ 50
3505 น.ส. ณัฐชกุล หนูมโน 56
3506 น.ส. ณัฐชญา นิลกลัด 60
3507 น.ส. ณัฐชญา บรรมณี 40
3508 น.ส. ณัฐชญา อนุภาพ 51
3509 น.ส. ณัฐชญาภรณ์ สังฆะมะณี ขาดสอบ
3510 น.ส. ณัฐชฎาภรณ์ กุกุดเรือ ขาดสอบ



หน้า 118/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3511 น.ส. ณัฐชนก ชูเกล้ียง 37
3512 นาย ณัฐชนน ค าอ่อง ขาดสอบ
3513 นาย ณัฐชนน จุลเนียม 54
3514 นาย ณัฐชนน ช้ันเล็ก 58
3515 นาย ณัฐชนน แตงทองค า 34
3516 นาย ณัฐชนน บุดดา 48
3517 นาย ณัฐชนน บุตรดา 58
3518 นาย ณัฐชนน ประมวลมา 79
3519 นาย ณัฐชนน เล่ือนเจริญ 55
3520 นาย ณัฐชนนท์ ป้ันกริด 67
3521 น.ส. ณัฐชนา แก้วไฝ 61
3522 น.ส. ณัฐชนากานต์ อิงบุญ 50
3523 น.ส. ณัฐชยา การีสรรค์ 52
3524 น.ส. ณัฐชยา ขาวทอง 47
3525 น.ส. ณัฐชยา ค าสิงห์ 42
3526 น.ส. ณัฐชยา จันธ ารงค์ 67
3527 น.ส. ณัฐชยา ฉับจันทึก 53
3528 น.ส. ณัฐชยา ชูเสน 64
3529 น.ส. ณัฐชยา ญาณรัตน์ 44
3530 น.ส. ณัฐชยา ณ ล าปาง ขาดสอบ
3531 น.ส. ณัฐชยา ดิษมา ขาดสอบ
3532 น.ส. ณัฐชยา แดงวงศ์ ขาดสอบ
3533 น.ส. ณัฐชยา นะวะกะ 58
3534 น.ส. ณัฐชยา บุญมาตุ้ย 51
3535 น.ส. ณัฐชยา บุนนาค 44
3536 น.ส. ณัฐชยา เพชรมงคล 31
3537 น.ส. ณัฐชยา รัตนสิทธิโรจน์ 73
3538 น.ส. ณัฐชยา วงษ์เทเวศ 52
3539 น.ส. ณัฐชยา ศักด์ิศรีชมพู 53
3540 น.ส. ณัฐชยา สงวนปานนท์ 75



หน้า 119/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3541 น.ส. ณัฐชยา สุปันตี 52
3542 น.ส. ณัฐชยา แสนศรีจัน 65
3543 น.ส. ณัฐชยา อ้ิมพัฒน์ 58
3544 น.ส. ณัฐชยา เอกวิริยกิจ 71
3545 น.ส. ณัฐชยาน์ นิโคลัส 69
3546 น.ส. ณัฐชยาวี พิศวงษ์ 55
3547 น.ส. ณัฐชริกา แทนคล้าย 21
3548 น.ส. ณัฐชลิยา บุตรพรหม 43
3549 นาง ณัฐชลียา ราชอุดม 38
3550 น.ส. ณัฐชวนันท์ เลาหล่าย 52
3551 นาย ณัฐชัย จีบโจง ขาดสอบ
3552 น.ส. ณัฐชา โคตรพันธ์ ขาดสอบ
3553 น.ส. ณัฐชา ชัยศิริ ขาดสอบ
3554 น.ส. ณัฐชา แดงบัณฑิต ขาดสอบ
3555 น.ส. ณัฐชา ถนอมสิน ขาดสอบ
3556 น.ส. ณัฐชา นาถาบ ารุง 51
3557 น.ส. ณัฐชา บุญช่วย 58
3558 น.ส. ณัฐชา บุตรวงษ์ 55
3559 น.ส. ณัฐชา พิพิธจันทร์ 75
3560 น.ส. ณัฐชา พูลแก้ว 39
3561 น.ส. ณัฐชา มนต์กันภัย ขาดสอบ
3562 น.ส. ณัฐชา ย่ังยืน 68
3563 น.ส. ณัฐชา วิสิทธ์ิ 43
3564 น.ส. ณัฐชา ศรัณย์บัณฑิต ขาดสอบ
3565 น.ส. ณัฐชา สุขแสงรัตน์ 73
3566 นาย ณัฐชาพร เป็งน้อย 58
3567 น.ส. ณัฐชาภรณ์ เรืองสิญธร 56
3568 น.ส. ณัฐฌา ปลูกปัญญาดี 59
3569 น.ส. ณัฐญมา บูเทศ ขาดสอบ
3570 น.ส. ณัฐญวา ตาเดอิน ขาดสอบ



หน้า 120/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3571 น.ส. ณัฐญา ช่างสาน 32
3572 นาง ณัฐญา บุญประเวศ โปลาตอล 73
3573 น.ส. ณัฐฏิญา ธราพร ขาดสอบ
3574 น.ส. ณัฐฐพัชร์ เพียรงาม 33
3575 น.ส. ณัฐฐา กังแฮ 64
3576 น.ส. ณัฐฐากาญจน์ ทองแก้ว 50
3577 น.ส. ณัฐฐาพร สุวรรณรัตน์ 67
3578 น.ส. ณัฐฐาพร อัครส 70
3579 น.ส. ณัฐฐาภรณ์ มากหวาน 35
3580 น.ส. ณัฐฐิญา ชมป้ันทอง 42
3581 น.ส. ณัฐฐิณี ลานุ้ย 49
3582 น.ส. ณัฐฐินันท์ เปรมสนธิภูมิ 41
3583 น.ส. ณัฐฐินีย์ สีเพชร 58
3584 น.ส. ณัฐฐิยา ภูมิโยชน์ ขาดสอบ
3585 น.ส. ณัฐณภัคค์ วัฒจินดารัตน์ 49
3586 นาย ณัฐณรงค์ จริยะพงศ์ 65
3587 น.ส. ณัฐณิชา ก่ิงโคกกรวด ขาดสอบ
3588 น.ส. ณัฐณิชา กีรติชีวิน 66
3589 น.ส. ณัฐณิชา ข าทวี ขาดสอบ
3590 น.ส. ณัฐณิชา จ้อยสูงเนิน ขาดสอบ
3591 น.ส. ณัฐณิชา จันดี 64
3592 น.ส. ณัฐณิชา ช านาญผา 73
3593 น.ส. ณัฐณิชา ดุลยไมตรี 68
3594 น.ส. ณัฐณิชา ธงไชย 56
3595 น.ส. ณัฐณิชา ธัมโสภิต 44
3596 น.ส. ณัฐณิชา นักรบ ขาดสอบ
3597 น.ส. ณัฐณิชา นิลเพชร 39
3598 น.ส. ณัฐณิชา พันธ์บุตร 40
3599 น.ส. ณัฐณิชา พิมสิม ขาดสอบ
3600 น.ส. ณัฐณิชา เพ่ิมพูล 53



หน้า 121/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3601 น.ส. ณัฐณิชา ภู่ทอง 41
3602 น.ส. ณัฐณิชา ภู่เพชร 53
3603 น.ส. ณัฐณิชา มงคลเข็ม 48
3604 น.ส. ณัฐณิชา มณีมาศ 54
3605 น.ส. ณัฐณิชา ม่วงพานิช ขาดสอบ
3606 น.ส. ณัฐณิชา รอดกล่ิน 61
3607 น.ส. ณัฐณิชา ศิริมาศ ขาดสอบ
3608 น.ส. ณัฐณิชา สายโสภา 32
3609 น.ส. ณัฐณิชา สุขนิรันดร์ 74
3610 น.ส. ณัฐณิชา สุทธิกาญจน์ 69
3611 น.ส. ณัฐณิชา สุรเดชะ 34
3612 น.ส. ณัฐณิชา แสนวงษ์ 71
3613 น.ส. ณัฐณิชา หนูโดด ขาดสอบ
3614 นาย ณัฐดนัย จงจุดเทียน ขาดสอบ
3615 นาย ณัฐดนัย เช้ือค าลือ 64
3616 นาย ณัฐดนัย ศรีบุญเรือง 63
3617 นาย ณัฐดนัย สารวัตร 55
3618 น.ส. ณัฐติญา นุ่มวงษ์ 76
3619 น.ส. ณัฐติยา จองหนุ้ย ขาดสอบ
3620 น.ส. ณัฐทรีน บุญกูล 32
3621 น.ส. ณัฐทรียา บุญกูล 29
3622 น.ส. ณัฐทิชา อะทุมชาย 56
3623 น.ส. ณัฐธนา วงศฺหงษ์ ขาดสอบ
3624 น.ส. ณัฐธนิชชา ย่องเซ่ง 33
3625 น.ส. ณัฐธนิชา เนียมพันธ์ุ 65
3626 น.ส. ณัฐธภรณ์ บานเย็น 59
3627 น.ส. ณัฐธยาน์ คันทะภูมิ 54
3628 น.ส. ณัฐธยาน์ งามนวน ขาดสอบ
3629 น.ส. ณัฐธยาน์ รมราศรี 50
3630 น.ส. ณัฐธยาน์ วิริยะวัฒนะ ขาดสอบ



หน้า 122/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3631 น.ส. ณัฐธยาน์ สาเกกูล ขาดสอบ
3632 น.ส. ณัฐธยาน์ สินตา 47
3633 น.ส. ณัฐธยาน์ สีทะ 53
3634 น.ส. ณัฐธยาน์ สุวรรณประเสริฐ 38
3635 นาย ณัฐธวัช ว่องไวโรจน์ 31
3636 นาย ณัฐธวัช อังคณาวิบูลย์ 69
3637 นาย ณัฐธัญ บุญชุม 59
3638 น.ส. ณัฐธัญ โมกสุวรรณ ขาดสอบ
3639 น.ส. ณัฐธันยา โรเบิร์ตส์ ขาดสอบ
3640 น.ส. ณัฐธิดา กาญจนดิฐ ขาดสอบ
3641 น.ส. ณัฐธิดา ขุนสมุทร 74
3642 น.ส. ณัฐธิดา ค ามนตรี 41
3643 น.ส. ณัฐธิดา จันทรัตน์ 38
3644 น.ส. ณัฐธิดา จันทลา ขาดสอบ
3645 น.ส. ณัฐธิดา ชนะสิทธ์ิ ขาดสอบ
3646 น.ส. ณัฐธิดา ช่อพฤกษ์ 54
3647 น.ส. ณัฐธิดา ตันอ๋อ 59
3648 น.ส. ณัฐธิดา ทนทาน 43
3649 น.ส. ณัฐธิดา ทันวัน ขาดสอบ
3650 น.ส. ณัฐธิดา นัยนิตย์ ขาดสอบ
3651 น.ส. ณัฐธิดา บุญเอ้ือ 52
3652 น.ส. ณัฐธิดา ป้องสา 62
3653 น.ส. ณัฐธิดา พุฒสีแก้ว 48
3654 น.ส. ณัฐธิดา พูลอาด ขาดสอบ
3655 น.ส. ณัฐธิดา โพธ์ิแก้ว ขาดสอบ
3656 น.ส. ณัฐธิดา มุสิกะสิน 38
3657 น.ส. ณัฐธิดา รองเดช 60
3658 น.ส. ณัฐธิดา รักนิสสัย 43
3659 น.ส. ณัฐธิดา รัตนอุไร 50
3660 น.ส. ณัฐธิดา เรืองเจริญ 54



หน้า 123/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3661 น.ส. ณัฐธิดา ศรีนุ่น 55
3662 น.ส. ณัฐธิดา ศรีเมือง 58
3663 น.ส. ณัฐธิดา สวัสดี 44
3664 น.ส. ณัฐธิดา สายปัญญา 44
3665 น.ส. ณัฐธิดา สุทธนู 49
3666 น.ส. ณัฐธิดา สุทธิทักษ์ ขาดสอบ
3667 น.ส. ณัฐธิดา แสนศิริโภค 59
3668 น.ส. ณัฐธิดา อินทร์เนียม 54
3669 นาย ณัฐธิพล เต็มราษี 50
3670 นาย ณัฐธีร์ ศิริสุริยภักด์ิ ขาดสอบ
3671 น.ส. ณัฐธีรา ม่ิงขวัญ 55
3672 น.ส. ณัฐนครินทร์ จันทร์กล่ิน ขาดสอบ
3673 นาย ณัฐนนท์ กลัดเจริญ 75
3674 นาย ณัฐนนท์ คงประโคน 55
3675 น.ส. ณัฐนภา สารถี 37
3676 น.ส. ณัฐนริน อารมณ์ 31
3677 น.ส. ณัฐนรี เกิดกล่ินหอม ขาดสอบ
3678 น.ส. ณัฐนรี เคนสูงเนิน ขาดสอบ
3679 น.ส. ณัฐนรี ฐิติวิริยะกุล 60
3680 น.ส. ณัฐนรี เทียนทอง 44
3681 น.ส. ณัฐนรี นิลละออ 45
3682 น.ส. ณัฐนรี พงษ์ร่ืน 66
3683 น.ส. ณัฐนรี ศรีแก้วพวง ขาดสอบ
3684 น.ส. ณัฐนรี แสงประเสริฐ 34
3685 น.ส. ณัฐนันท์ ก่อศรีพิทักษ์กุล 56
3686 น.ส. ณัฐนันท์ กาวิน า 40
3687 นาย ณัฐนันท์ แก้วมณี ขาดสอบ
3688 น.ส. ณัฐนันท์ ขนสุข 38
3689 น.ส. ณัฐนันท์ เคร่ืองค า 56
3690 น.ส. ณัฐนันท์ จันทร์ค าเรือง 50



หน้า 124/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3691 น.ส. ณัฐนันท์ บัวจันทร์ 36
3692 น.ส. ณัฐนันท์ บุญวงศ์ 53
3693 น.ส. ณัฐนันท์ ป้องค าสิงห์ 50
3694 น.ส. ณัฐนันท์ อ่อนย้ิม 46
3695 น.ส. ณัฐนันท์ อับดุลย์ 54
3696 น.ส. ณัฐนันท์ อุตโม 52
3697 น.ส. ณัฐนิช โกฉิม 54
3698 น.ส. ณัฐนิช เจริญผล 47
3699 น.ส. ณัฐนิช ปาค าน้อย ขาดสอบ
3700 น.ส. ณัฐนิช ภักดี 51
3701 น.ส. ณัฐนิช ยังอุ่น 47
3702 น.ส. ณัฐนิชา แก้วหนู 33
3703 น.ส. ณัฐนิชา เจ๊ะดอเราะ 72
3704 น.ส. ณัฐนิชา ณ ระนอง ขาดสอบ
3705 น.ส. ณัฐนิชา ดุลยการัณย์ 59
3706 น.ส. ณัฐนิชา ประดู่ 56
3707 น.ส. ณัฐนิชา รัตนประเสริฐ ขาดสอบ
3708 น.ส. ณัฐนิดา จบศรี 54
3709 น.ส. ณัฐนิดา ซุ้ยทา 57
3710 น.ส. ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ 57
3711 นาย ณัฐเบศร์ มณีกาญจน์ 32
3712 นาย ณัฐปคัลภ์ ขันทองนาค 53
3713 นาย ณัฐปพนธ์ เหล่าบุรินทร์ 59
3714 น.ส. ณัฐปภัสร์ เกิดสาสน์ 52
3715 น.ส. ณัฐปภัสร์ บุญนาน ขาดสอบ
3716 น.ส. ณัฐปภัสร์ มาค า เจริญธรรมสว่าง 70
3717 น.ส. ณัฐปารย์ เลิศกาญจนวัฒน์ 55
3718 นาย ณัฐผล หงษ์ไทย ขาดสอบ
3719 นาย ณัฐพงค์ วิเศษสินธ์ 38
3720 นาย ณัฐพงศ์ เข็มค า 68



หน้า 125/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3721 นาย ณัฐพงศ์ ชัยสิทธ์ิ ขาดสอบ
3722 นาย ณัฐพงศ์ ตัญญาภักด์ิ 52
3723 นาย ณัฐพงศ์ เตนนาวิน 57
3724 นาย ณัฐพงศ์ โตเอ่ียม 32
3725 นาย ณัฐพงศ์ ปานข า ขาดสอบ
3726 นาย ณัฐพงศ์ พัฒนพินัย ขาดสอบ
3727 นาย ณัฐพงศ์ ยามาเจริญ 60
3728 นาย ณัฐพงษ์ ก้อนเเพง 55
3729 นาย ณัฐพงษ์ จิณะกับ 60
3730 นาย ณัฐพงษ์ ทิพย์วงค์ 64
3731 นาย ณัฐพงษ์ นันชัย 56
3732 นาย ณัฐพงษ์ นามไพร ขาดสอบ
3733 นาย ณัฐพงษ์ เปล่ียนพลอย 41
3734 นาย ณัฐพงษ์ เพ็ญสุวรรณ์ ขาดสอบ
3735 นาย ณัฐพงษ์ มีงาม ขาดสอบ
3736 นาย ณัฐพงษ์ โยมา 30
3737 นาย ณัฐพงษ์ วงษ์ศรีแก้ว 30
3738 นาย ณัฐพงษ์ สมพรมปัน 49
3739 นาย ณัฐพงษ์ หมันหลี 52
3740 นาย ณัฐพงษ์กร ไชสง ขาดสอบ
3741 นาย ณัฐพนธ์ ทองอยู่ 65
3742 นาย ณัฐพนธ์ เทพชุม 55
3743 น.ส. ณัฐพร แก้วพูลศรี 61
3744 น.ส. ณัฐพร คันธโชติ 63
3745 น.ส. ณัฐพร งามระยับ 42
3746 น.ส. ณัฐพร ชีวสุทธิ 74
3747 น.ส. ณัฐพร เซ่ียงฉิว ขาดสอบ
3748 น.ส. ณัฐพร ทัพซ้าย 56
3749 น.ส. ณัฐพร นวลมี 51
3750 น.ส. ณัฐพร นิรันดร์พุฒ 52



หน้า 126/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3751 น.ส. ณัฐพร นิลยาภรณ์ 58
3752 น.ส. ณัฐพร บุญทองใหม่ ขาดสอบ
3753 น.ส. ณัฐพร ปรีชา 49
3754 นาย ณัฐพร พลขันธ์ 33
3755 น.ส. ณัฐพร พิณทอง 58
3756 น.ส. ณัฐพร พูลชู 33
3757 น.ส. ณัฐพร เพ่ิมโสภา 65
3758 น.ส. ณัฐพร ยศเรือง ขาดสอบ
3759 น.ส. ณัฐพร อุ้ยเค้ียม 48
3760 นาย ณัฐพล กิจศิริสิน 58
3761 นาย ณัฐพล เกตุกล้า 45
3762 นาย ณัฐพล ซุ่นทรัพย์ 31
3763 นาย ณัฐพล เตลิงคะพันธ์ุ ขาดสอบ
3764 นาย ณัฐพล พันยา 57
3765 นาย ณัฐพล พุ่มม่วง ขาดสอบ
3766 นาย ณัฐพล ภูมีค า 69
3767 นาย ณัฐพล มูซา 65
3768 นาย ณัฐพล รอมาลี 47
3769 นาย ณัฐพล รัตนพันธ์ ขาดสอบ
3770 นาย ณัฐพล วริกูล ขาดสอบ
3771 นาย ณัฐพล สุขนิตย์ ขาดสอบ
3772 นาย ณัฐพล หนูจันทร์ 54
3773 นาย ณัฐพล หมัดดาเรส ขาดสอบ
3774 นาย ณัฐพล หลักค า 74
3775 นาย ณัฐพล หอมจรูญ ขาดสอบ
3776 นาย ณัฐพล หิรัญสาย 61
3777 น.ส. ณัฐพลัฏฐ์ สาริบุตร 52
3778 น.ส. ณัฐพิมล ปภัสสิริย์ภัค ขาดสอบ
3779 นาย ณัฐภณ ตันเก่ง 52
3780 นาย ณัฐภพ ไพช านาญ 69



หน้า 127/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3781 นาย ณัฐภพ มีช านาญ 49
3782 น.ส. ณัฐภรณ์ โชติเมธี 39
3783 น.ส. ณัฐภรณ์ ด่านประสิทธ์ิ 54
3784 น.ส. ณัฐภรณ์ พรมมาก ขาดสอบ
3785 น.ส. ณัฐภรณ์ หนูปลอด ขาดสอบ
3786 น.ส. ณัฐภัคนันท์ จันทร์สกุล 50
3787 นาย ณัฐภัทร จันทนสมิต 55
3788 นาย ณัฐภัทร พรหมเพ็ญ 67
3789 นาย ณัฐภัทร มณีพรหม 50
3790 นาย ณัฐภัทร สมุทรจินดา 35
3791 นาย ณัฐภัทร สารบุญมา ขาดสอบ
3792 นาย ณัฐภัทร หูเขียว ขาดสอบ
3793 นาย ณัฐภูมิ เคร่ืองนันตา ขาดสอบ
3794 นาย ณัฐภูมิ ด านิล 22
3795 นาย ณัฐภูมื ศิลาแลง 49
3796 น.ส. ณัฐมณี โรจน์สุจิตร 63
3797 น.ส. ณัฐมน ประสานพันธ์ 66
3798 น.ส. ณัฐมน ร่ืนพิทักษ์ 64
3799 น.ส. ณัฐมน สร้างเหมาะ ขาดสอบ
3800 น.ส. ณัฐมน หงษ์ไทย 48
3801 น.ส. ณัฐมล ธัญญเจริญ 52
3802 น.ส. ณัฐมล สีเเสด ขาดสอบ
3803 น.ส. ณัฐมล สุวรรณเจริญ 66
3804 น.ส. ณัฐมล หนูพรหม 50
3805 นาย ณัฐเมศร์ นิลพัฒน์ ขาดสอบ
3806 นาย ณัฐยศ สงสังข์ ขาดสอบ
3807 น.ส. ณัฐยา ก าบัง 69
3808 น.ส. ณัฐรดา ประดับวิทย์ ขาดสอบ
3809 น.ส. ณัฐรดา โพธิราช 56
3810 น.ส. ณัฐรดา เยียระยงค์ 57



หน้า 128/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3811 น.ส. ณัฐรดา เอ้ือเก้ือ ขาดสอบ
3812 น.ส. ณัฐรภา อโนศรี 33
3813 น.ส. ณัฐรวี ชมมณฑา 49
3814 นาย ณัฐรัฐ ช่วยสงเคราะห์ ขาดสอบ
3815 น.ส. ณัฐรัตน์ ดาวังปา 49
3816 น.ส. ณัฐรัตน์ บุญเนตร ขาดสอบ
3817 นาย ณัฐรัตน์ เผือกดี 48
3818 น.ส. ณัฐริกา ก าลา ขาดสอบ
3819 น.ส. ณัฐริกา คงเเป้น 38
3820 น.ส. ณัฐริกา เงินปา ขาดสอบ
3821 น.ส. ณัฐริกา ชัยชุมภู 46
3822 น.ส. ณัฐริกา เชิดชม 45
3823 น.ส. ณัฐริกา เดชเดชะสุนันท์ ขาดสอบ
3824 น.ส. ณัฐริกา นาปัญญา 33
3825 น.ส. ณัฐริกา นุ่มเกล้ียง 56
3826 น.ส. ณัฐริกา บัวเพชร 77
3827 น.ส. ณัฐริกา บุราณ 52
3828 น.ส. ณัฐริกา ปัดถา ขาดสอบ
3829 น.ส. ณัฐริกา เพียรรักษ์ 63
3830 น.ส. ณัฐริกา มาดกาด 72
3831 น.ส. ณัฐริกา สายนุ้ย 62
3832 น.ส. ณัฐริกา สุขดิษฐ์ ขาดสอบ
3833 น.ส. ณัฐริกา สุวรรณรัตน์ 64
3834 น.ส. ณัฐริกา แสงกล้า ขาดสอบ
3835 น.ส. ณัฐริกา หนูด้วง 47
3836 น.ส. ณัฐริกา หิรัญสุข 73
3837 น.ส. ณัฐริฉัตร น้อยเคียง ขาดสอบ
3838 น.ส. ณัฐริชา คงค าขวัญ 56
3839 น.ส. ณัฐริณี กิตติเมธีกุล 62
3840 น.ส. ณัฐริดา ราศรี ขาดสอบ



หน้า 129/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3841 น.ส. ณัฐรินีย์ เตชวานิชเจริญ ขาดสอบ
3842 น.ส. ณัฐรินีย์ พ่วงพลอย 71
3843 น.ส. ณัฐรินีย์ มาลารักษ์ 38
3844 น.ส. ณัฐรีญา ชารีรักษ์ 60
3845 น.ส. ณัฐรียา จันทราช 57
3846 น.ส. ณัฐรุจา เดโชสัณฑ์ 78
3847 น.ส. ณัฐรุจา ทิพย์อักษร 60
3848 น.ส. ณัฐรุจา ยานะบุตร ขาดสอบ
3849 น.ส. ณัฐรุจา อัจฉราทิพย์ ขาดสอบ
3850 นาย ณัฐฤทธ์ิ ขาวบริสุทธ์ิ 73
3851 น.ส. ณัฐลดา กันชนะ ขาดสอบ
3852 น.ส. ณัฐลียา เนียมศรี 62
3853 น.ส. ณัฐวดี กาวี 65
3854 น.ส. ณัฐวดี ขุนเจ๋ง 67
3855 น.ส. ณัฐวดี คชราช 59
3856 น.ส. ณัฐวดี ใจดี 37
3857 น.ส. ณัฐวดี ดิเรกโภค 50
3858 น.ส. ณัฐวดี เต็งไธสง 39
3859 น.ส. ณัฐวดี นองทรัพย์ 59
3860 น.ส. ณัฐวดี บุญตาม 54
3861 น.ส. ณัฐวดี ผ่านเมือง ขาดสอบ
3862 น.ส. ณัฐวดี มณีท่าโพธ์ิ 63
3863 น.ส. ณัฐวดี รัตนอุบล 55
3864 น.ส. ณัฐวดี วิรุฬห์พันธ์ปาล 66
3865 น.ส. ณัฐวดี ศรีพัฒน์ ขาดสอบ
3866 น.ส. ณัฐวดี ศรีสุริยาวัฒน์ 51
3867 น.ส. ณัฐวดี สุขเจริญ 47
3868 น.ส. ณัฐวดี อโนราช 50
3869 น.ส. ณัฐวดี อ่อนเงิน ขาดสอบ
3870 น.ส. ณัฐวรรณ กล่ันทิพย์ 34



หน้า 130/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3871 น.ส. ณัฐวรรณ กล่ินขจร 51
3872 น.ส. ณัฐวรรณ จุลกัลป์ 44
3873 น.ส. ณัฐวรรณ พรมแก้ว 54
3874 น.ส. ณัฐวรรณ ร่ืนรมย์ 49
3875 น.ส. ณัฐวรรณ สาธร ขาดสอบ
3876 น.ส. ณัฐวรรณ สุขสถาน ขาดสอบ
3877 น.ส. ณัฐวรา บุญธรรม ขาดสอบ
3878 น.ส. ณัฐวรา เพ็ญพงศ์ ขาดสอบ
3879 น.ส. ณัฐวรา มุ่งพันธ์กลาง 73
3880 น.ส. ณัฐวรา เสวยราช 68
3881 น.ส. ณัฐวราพร วงค์จันทร์ทอง 65
3882 น.ส. ณัฐวรินทร์ ทวีคูณ 38
3883 น.ส. ณัฐวรินทร์ สังข์ยุทธ 51
3884 น.ส. ณัฐวรินธร สุทธิศิริวิรตา 58
3885 น.ส. ณัฐวลัญช์ ครึกคร้ืน 39
3886 น.ส. ณัฐวลัญช์ เมืองเกิด ขาดสอบ
3887 น.ส. ณัฐวศา โกศัยกานนท์ 26
3888 นาย ณัฐวัฒน์ ตันตะโยธิน ขาดสอบ
3889 นาย ณัฐวัฒน์ เทพวงศ์ ขาดสอบ
3890 นาย ณัฐวัฒน์ สรรพวิทยกุล 55
3891 นาย ณัฐวัตร นิลแก้ว ขาดสอบ
3892 นาย ณัฐวัตร ห่อหุ้ม 70
3893 น.ส. ณัฐวัลย์ แสนงามวงศ์ศิริ ขาดสอบ
3894 น.ส. ณัฐวิภา ก าหนดศรี 76
3895 น.ส. ณัฐวิภา ช่วยทอง ขาดสอบ
3896 น.ส. ณัฐวิภา เนียมมา 40
3897 น.ส. ณัฐวิภา ผลเลขา 59
3898 น.ส. ณัฐวิภา รอดจากทุกข์ 51
3899 น.ส. ณัฐวิภา อุดมนิวิ 28
3900 นาย ณัฐวุฒิ กรประเสริฐ ขาดสอบ



หน้า 131/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3901 นาย ณัฐวุฒิ โกอินต๊ะ ขาดสอบ
3902 นาย ณัฐวุฒิ คงสุข 66
3903 นาย ณัฐวุฒิ จันทร์หอม 43
3904 นาย ณัฐวุฒิ ใจงามดี 43
3905 นาย ณัฐวุฒิ ช่วยพนัง 35
3906 นาย ณัฐวุฒิ ด ารงศักด์ิศิริ ขาดสอบ
3907 นาย ณัฐวุฒิ ตาค า 55
3908 นาย ณัฐวุฒิ ทรัพย์ประดิษฐ์ ขาดสอบ
3909 นาย ณัฐวุฒิ ทิพรักษ์ 68
3910 นาย ณัฐวุฒิ ปวงโพธิ 57
3911 นาย ณัฐวุฒิ ปัทมยุตานนท์ 36
3912 นาย ณัฐวุฒิ พลนิกร 66
3913 นาย ณัฐวุฒิ พิทักษ์จินดา 64
3914 นาย ณัฐวุฒิ ศิริสังข์ 63
3915 นาย ณัฐวุฒิ สุขกุมภาพันธ์ 49
3916 น.ส. ณัฐศยาภา พวงมาลี 45
3917 นาย ณัฐศรัณย์ ธาตุมี 75
3918 นาย ณัฐศักด์ิ กิจประสงค์ 42
3919 นาย ณัฐศักย์ ศิลปเจริญ 66
3920 นาย ณัฐศาสตร์ ทองดี ขาดสอบ
3921 นาย ณัฐศาสตร์ วิชัย 61
3922 นาย ณัฐศิลป์ บัวประชุม 32
3923 นาย ณัฐสัณห์ บุญเจริญ ขาดสอบ
3924 น.ส. ณัฐสิณี จ าปา 61
3925 นาย ณัฐสิทธ์ิ จิตส ารวย 63
3926 นาย ณัฐสิทธ์ิ เอียดปราบ 29
3927 น.ส. ณัฐสินี ชูช่วย 50
3928 น.ส. ณัฐสินี นิลทราช 47
3929 น.ส. ณัฐสินี พัฒน์ไชยพูน 59
3930 น.ส. ณัฐสินี สุนทรพิทักษ์ผล ขาดสอบ



หน้า 132/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3931 น.ส. ณัฐสิมา ไชยฤทธ์ิ 37
3932 น.ส. ณัฐสิมา ไม้สูงเนิน ขาดสอบ
3933 น.ส. ณัฐสิมา หินแสง ขาดสอบ
3934 น.ส. ณัฐสิริน จันทร์ทอง 57
3935 น.ส. ณัฐสุดา เขียวด า ขาดสอบ
3936 น.ส. ณัฐสุดา คชภักดี 50
3937 น.ส. ณัฐสุดา งอมสงัด ขาดสอบ
3938 น.ส. ณัฐสุดา งามชัด 76
3939 น.ส. ณัฐสุดา ใจสุข 63
3940 น.ส. ณัฐสุดา บัวสอน 67
3941 น.ส. ณัฐสุดา เปรมกระโทก 34
3942 น.ส. ณัฐสุดา พุทธมาตย์ ขาดสอบ
3943 น.ส. ณัฐสุดา ศักด์ิสันเทียะ ขาดสอบ
3944 น.ส. ณัฐสุดา สังข์ทอง 57
3945 น.ส. ณัฐสุดา สัพโส ขาดสอบ
3946 น.ส. ณัฐสุดา อุ่นเดช 46
3947 น.ส. ณัฐสุดา โอปาก 57
3948 น.ส. ณัฐสุภ พูลพันธ์ 33
3949 นาย ณัฐอมร พร่ าพราย ขาดสอบ
3950 น.ส. ณัฐิกานต์ บ ารุงศรี 50
3951 น.ส. ณัฐิชา รักษา ขาดสอบ
3952 น.ส. ณัฐิฌาญ์ ผดุงเวทสวัสด์ิ 61
3953 น.ส. ณัฐิดา กายราช 60
3954 น.ส. ณัฐิดา เตชะเดช 33
3955 น.ส. ณัฐิดา สีดอกบวบ 51
3956 น.ส. ณัฐิดา หอมวุฒิวงศ์ 44
3957 น.ส. ณัฐิดา อุไรรัตน์ 44
3958 น.ส. ณัฐิธิดา นาค าภา 41
3959 นาย ณัฐิวุฒิ ใจสู้ศึก ขาดสอบ
3960 นาย ณัฐิวุฒิ ปรีชาพงษ์ ขาดสอบ



หน้า 133/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3961 นาย ณัฐิวุฒิ มาสทอง 72
3962 นาย ณัฐุวฒิ ฤทธ์ิเดชา ขาดสอบ
3963 น.ส. ณัตติกาญจน์ กองทอง 65
3964 น.ส. ณัทกาญจน์ ไซฮาด ขาดสอบ
3965 น.ส. ณัธญานัญ ศรีกงพาน ขาดสอบ
3966 น.ส. ณัธริญากร ชาญชิตร 52
3967 นาย ณัลธวัฒน์ ไชยบุญเรือง ขาดสอบ
3968 นาย ณัษฐพงษ์ พลชัยธนรัชต์ 42
3969 น.ส. ณัษฐภรณ์ เกตุสุวรรณ 66
3970 น.ส. ณาตยา มาตทอง 51
3971 น.ส. ณิกษา กฤษฎาอัญชลี 68
3972 น.ส. ณิชกมล รอดพาล 56
3973 น.ส. ณิชกมล สุวรรณชาตรี ขาดสอบ
3974 น.ส. ณิชกานดา จันทร์ถนอม 52
3975 น.ส. ณิชกานต์ งามข า 39
3976 น.ส. ณิชกานต์ จันทพันธ์ 59
3977 น.ส. ณิชกานต์ จันทวงค์ 45
3978 น.ส. ณิชกานต์ โชติกาญจน์ 57
3979 น.ส. ณิชกานต์ แซ่ตัน 48
3980 น.ส. ณิชกานต์ ถาวรชาติ ขาดสอบ
3981 น.ส. ณิชกานต์ มีเหลือ ขาดสอบ
3982 น.ส. ณิชกานต์ รัศมี 58
3983 น.ส. ณิชกานต์ ฤกษเสน ขาดสอบ
3984 น.ส. ณิชกานต์ ลือชัย 72
3985 น.ส. ณิชกานต์ สิงห์ทอง ขาดสอบ
3986 น.ส. ณิชกานต์ อาชาวิลาวัณย์ ขาดสอบ
3987 น.ส. ณิชชญานันท์ รุจิโรจน์พรกุล 66
3988 น.ส. ณิชชา ภักด์ิกิจสกุล ขาดสอบ
3989 น.ส. ณิชชา อุ่นเรือน 66
3990 น.ส. ณิชนันชน์ พงศ์จตุรภัทร์ 65



หน้า 134/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

3991 น.ส. ณิชนันทน์ มูลมาตร 59
3992 น.ส. ณิชนันทน์ สุวรรณที 61
3993 น.ส. ณิชนิตา ศิริวัฒน์ 34
3994 น.ส. ณิชภักด์ิ ภิรมย์ 69
3995 น.ส. ณิชา ก าลังเก้ือ ขาดสอบ
3996 น.ส. ณิชา จิระวงษ์ 52
3997 น.ส. ณิชา ตาเพชร 60
3998 น.ส. ณิชา ป่ันวารี 67
3999 น.ส. ณิชา แป้นสีนวล ขาดสอบ
4000 น.ส. ณิชากร จองศิริ 56
4001 น.ส. ณิชากร ตุ่มเงิน 51
4002 น.ส. ณิชากร พวงลอย 55
4003 น.ส. ณิชากร ภาพชนะ ขาดสอบ
4004 น.ส. ณิชากร ล้ าสุขดี 56
4005 น.ส. ณิชากรณ์ ทูลทรัพย์ 58
4006 น.ส. ณิชากานต์ ภู่มีสุข ขาดสอบ
4007 น.ส. ณิชากานร์ มาพินิจ 51
4008 น.ส. ณิชานันท์ แก้วจ าปาสี 33
4009 น.ส. ณิชาบูล สารมะโน 47
4010 น.ส. ณิชาปวีณ์ ค าศรี 53
4011 น.ส. ณิชาปวีณ์ พรรุจีลักษณ์ 59
4012 น.ส. ณิชาพร ไชยนรินทร์ 56
4013 น.ส. ณิชาพัชร์ รอดบ ารุง 50
4014 น.ส. ณิชาพัฒน์ รุจิโรจน์พรกุล 58
4015 น.ส. ณิชาภัทร์ จิระวัฒน์ 57
4016 น.ส. ณิชาภัทร ค าเตือนใจ 71
4017 น.ส. ณิชาภัทร ชูแก้ว 51
4018 น.ส. ณิชาภัทร ดอนจันทร์ 57
4019 น.ส. ณิชาภัทร ตันติหริรักษ์ 54
4020 น.ส. ณิชาภัทร ประดิษฐชัย 76



หน้า 135/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4021 น.ส. ณิชาภัทร วุฒิพงษ์ 50
4022 น.ส. ณิชาภัทร ศรีอุทา 57
4023 น.ส. ณิชาภัทร ศิริชุม ขาดสอบ
4024 น.ส. ณิชาภัทร สุขสิกาญจน์ 67
4025 น.ส. ณิชาภัทร หมันหลี 44
4026 น.ส. ณิชาภัทร อ่ าจุ้ย 66
4027 น.ส. ณิชาภา กาญจนันท์ ขาดสอบ
4028 น.ส. ณิชาภา โง้วตระกูล 61
4029 น.ส. ณิชาภา ช่วยทัด 41
4030 น.ส. ณิชาภา ปัญญานันทโชค 61
4031 น.ส. ณิชาภา โสใหญ่ 74
4032 น.ส. ณิชาภา อินทร์อร่าม 54
4033 น.ส. ณิชารัศม์ ธีระรัตนศิลป์ 72
4034 น.ส. ณิชารีย์ จารุจิตรานนท์ 46
4035 น.ส. ณิชารีย์ ธีระเมฆ 53
4036 น.ส. ณิชารีย์ พิรุณเจริญพร ขาดสอบ
4037 น.ส. ณิชารีย์ สุวรรณไตรย์ ขาดสอบ
4038 น.ส. ณิชาวีร์ กาละพันธ์ 27
4039 น.ส. ณิญา รุจนาถิรคุณ ขาดสอบ
4040 น.ส. ณิฐชานันท์ เด่ียวฐิติวุฒิ 62
4041 น.ส. ณิฐา วันทยวาท 60
4042 น.ส. ณินทิรา ยายอ 40
4043 น.ส. ณิพดา จิตต์ม่ัน 52
4044 น.ส. ณิริทร์รดา ชีพนุรัตน์ 47
4045 น.ส. ณิรินทร์ ธรรมสาร 36
4046 น.ส. ณิรีนน์ณภัทร แซ่อ้ึง 50
4047 น.ส. ณิลาวัฒน์ เผือกยอด 53
4048 น.ส. ณิษาอร ช่วยสุข 44
4049 น.ส. ณีรนุช ทองนาเมือง ขาดสอบ
4050 น.ส. ณีรนุช สุขเพราะนา 56



หน้า 136/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4051 น.ส. ณุอัยม์ หะยีดารียอ 49
4052 นาย ดนย์สุเมธ ยอดสิงห์ 57
4053 น.ส. ดนยา เพชรยอดศรี 43
4054 นาย ดนัย ฮิลมี 54
4055 นาย ดนัยทร สันติทวีชนะ 58
4056 นาย ดนัยภัทร คงศรี ขาดสอบ
4057 นาย ดนัยยศ ฝักแต้ 23
4058 นาย ดนัยวุฒิ เทโหปการ ขาดสอบ
4059 น.ส. ดนิตา ล่ิมไพบูลย์ 47
4060 น.ส. ดนิตา ศุภนิชณัฐนาถ 72
4061 น.ส. ดนุดา รอดประเสริฐ 62
4062 นาย ดนุนัย มะโนชัย 54
4063 นาย ดนุพรรธน์ หิรัญเดโชวรรธน์ 48
4064 นาย ดนุพล ทองดอนเหมือน 55
4065 นาย ดนุพล ปวนจา 50
4066 นาย ดนุพล ล้ีบ ารุง ขาดสอบ
4067 นาย ดนุสรณ์ เป่ียมปัญญา 69
4068 น.ส. ดมิสา ตรีรัตนพันธ์ุ 72
4069 น.ส. ดรัลพร ประตังทะสา 51
4070 น.ส. ดรุณี จุ้ยแจ่ม 62
4071 น.ส. ดรุณี นาใจกล้า ขาดสอบ
4072 น.ส. ดรุณี ปุลายะโก 51
4073 น.ส. ดรุณี พูลภูงา 63
4074 น.ส. ดรุณี มณีโชติ ขาดสอบ
4075 น.ส. ดลใจฝัน ต๊ะวัน ขาดสอบ
4076 นาย ดลฉัตร ส่งสุข 38
4077 น.ส. ดลนภา ช่างทองค า 38
4078 น.ส. ดลนภา ไชยวงษ์ ขาดสอบ
4079 น.ส. ดลนภา รัตนภิกขุ 32
4080 น.ส. ดลพร แพรวกุล ขาดสอบ



หน้า 137/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4081 น.ส. ดลพร วัฒน์ชรานนท์ 46
4082 น.ส. ดลพร เอ่ียมจุ้ย ขาดสอบ
4083 น.ส. ดลยา เซียห้วน 50
4084 น.ส. ดลยา โนราช 62
4085 น.ส. ดลยา พานิช 43
4086 น.ส. ดลยา มาตรแม้น 60
4087 น.ส. ดลยา ล้อมชัยสงค์ ขาดสอบ
4088 นาย ดลฤทัย กลับสุข 63
4089 นาย ดลวัฒน์ ชูเสียง 62
4090 น.ส. ดวงกมล เกษตรเกรียงไกร 69
4091 น.ส. ดวงกมล ชนะบุญ 61
4092 น.ส. ดวงกมล ทองเจริญ ขาดสอบ
4093 น.ส. ดวงกมล เทพเสน ขาดสอบ
4094 น.ส. ดวงกมล บุญเพ็ชร 66
4095 น.ส. ดวงกมล ประดิษฐ์ด้วง 65
4096 น.ส. ดวงกมล ป่านเกตุ 36
4097 น.ส. ดวงกมล พลทา 60
4098 น.ส. ดวงกมล แรกข้ึน 61
4099 น.ส. ดวงกมล วงศาโรจน์ ขาดสอบ
4100 น.ส. ดวงกมล ส้มทอง ขาดสอบ
4101 น.ส. ดวงกมล สมบัติ 54
4102 น.ส. ดวงกมล สายทอง 49
4103 น.ส. ดวงกมล หวังสุข 67
4104 น.ส. ดวงกมล เหมาเหมาะดี 37
4105 น.ส. ดวงแก้ว ภู่โต 53
4106 น.ส. ดวงใจ ก้องพนาไพรสณฑ์ 50
4107 น.ส. ดวงใจ พฤกษชาติกุล 57
4108 น.ส. ดวงใจ ภักดีรักษ์ 64
4109 น.ส. ดวงใจ สุกแสง 36
4110 น.ส. ดวงดารา เช้ือไร่ 47



หน้า 138/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4111 น.ส. ดวงดาว วรจินต์ 43
4112 น.ส. ดวงตะวัน วะสูงเนิน ขาดสอบ
4113 น.ส. ดวงนฤมล ภิญโญยศโสภณ 42
4114 น.ส. ดวงประทีป สดไธสง 55
4115 น.ส. ดวงพร นิยุตรานนท์ ขาดสอบ
4116 น.ส. ดวงพร อยู่เป็นสุข 55
4117 น.ส. ดวงเพ็ญ ชอบธรรม 50
4118 น.ส. ดวงมณี รินทร 56
4119 น.ส. ดวงรัตน์ บุญเพ็ง ขาดสอบ
4120 น.ส. ดวงรารัตน์ วัยเจริญ 43
4121 น.ส. ดวงฤดี พรหมเมตตา 32
4122 น.ส. ดวงฤทัย แกล้วการไร่ 60
4123 น.ส. ดวงฤทัย ตรวจนอก 63
4124 น.ส. ดวงฤทัย ยางศรี ขาดสอบ
4125 น.ส. ดวงฤทัย วงละคร 64
4126 น.ส. ดวงฤทัย ศรีจันทร์ 57
4127 น.ส. ดวงสุดา ผาลึก 33
4128 น.ส. ดวงหทัย แซ่หล่ี 60
4129 น.ส. ดวงหทัย บัวสด 34
4130 น.ส. ดวงหทัย ย้ิมแย้ม 53
4131 น.ส. ดวงหทัย วัฒนาพิทักษ์วงค์ 75
4132 น.ส. ดวงหทัย อินต๊ะวงค์ 40
4133 น.ส. ดวงอมร ศุทธิเวทิน 61
4134 นาย ดอน ทนันชัย ขาดสอบ
4135 น.ส. ดัชตา กล่ ารัศมี ขาดสอบ
4136 น.ส. ดากานดา แสนโคตร 56
4137 นาย ดานิยาน เจ๊ะอูเส็น ขาดสอบ
4138 นาย ดาแนล ตุกังหัน ขาดสอบ
4139 น.ส. ดารกา ไตรบุญ 59
4140 น.ส. ดารณี กาญจนเพ็ญ 73



หน้า 139/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4141 น.ส. ดารศิณีย์ ธนะวดี 54
4142 น.ส. ดารัณ โล่ตระกูลทอง ขาดสอบ
4143 นาง ดาราทิพย์ บุญเพ็ชรทอง 50
4144 น.ส. ดารานุช ไชยฝาง 49
4145 น.ส. ดาราพร แก้วกันทา 31
4146 น.ส. ดาราพร รัตนสุวรรณ 52
4147 น.ส. ดาราพรรณ แก้วเพ็ง 58
4148 น.ส. ดารารัตน์ กุลศรี 42
4149 น.ส. ดารารัตน์ ค าทอง 45
4150 น.ส. ดารารัตน์ ไชยสลี 53
4151 น.ส. ดารารัตน์ ดาสาลี 47
4152 น.ส. ดารารัตน์ ถ่ินทิพย์ ขาดสอบ
4153 น.ส. ดารารัตน์ ทองเหว่า 58
4154 น.ส. ดารารัตน์ บ าเพ็ญพงษ์ ขาดสอบ
4155 น.ส. ดารารัตน์ พันคลอง 73
4156 น.ส. ดารารัตน์ ภูโคกค้อย 49
4157 น.ส. ดารารัตน์ มหาพุทธรังสี 38
4158 น.ส. ดารารัตน์ เรืองเลิศ 64
4159 น.ส. ดารารัตน์ ศรีถม ขาดสอบ
4160 น.ส. ดารารัตน์ อินต๊ะไชยวงค์ 71
4161 น.ส. ดารารัศมี อับดุลบุตร 54
4162 น.ส. ดาราวดี แก้วบุญชู 47
4163 น.ส. ดาราวรรณ ค าพันธ์ 57
4164 น.ส. ดาราวลี วิไลแสงจันทร์ 61
4165 น.ส. ดาราวลี หนูทิพย์ 67
4166 น.ส. ดาริกา ไชยอุดม 44
4167 น.ส. ดาริกา รอดดี 55
4168 น.ส. ดาริกา ศรีพลแท่น 61
4169 น.ส. ดาริณี เทพทวี ขาดสอบ
4170 น.ส. ดาริน คล้ายทอง 57



หน้า 140/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4171 น.ส. ดาริน ศรีสม 59
4172 น.ส. ดารินทร์ ม่ิงรักษา 49
4173 น.ส. ดาริสา เส็นคง 65
4174 น.ส. ดารียา หมีนกาด้า ขาดสอบ
4175 น.ส. ดารุณี อาสินรัมย์ 51
4176 น.ส. ดาเรีย หะยีดือรอแม 47
4177 น.ส. ดาว พงษ์ไพวัน 74
4178 น.ส. ดาวจรัส ตุ้ยดง 53
4179 น.ส. ดาวเดือน สุภาชะนะ 60
4180 น.ส. ดาวแดนพุทธ สรรพนิล 37
4181 นาย ดาวุด เพชรเพ็ง 62
4182 นาย ด าริ วงศาริยะ 56
4183 นาย ดิเรกฤทธ์ิ แสงโชติ 28
4184 น.ส. ดิศราพร ลาลุน 60
4185 นาย ดิษย์ดนัย พรหมสิงห์ 64
4186 น.ส. ดิษยลักษณ์ ยลโสภณ 50
4187 น.ส. ดิษยา ดิษฐโรจน์ ขาดสอบ
4188 น.ส. ดุจดาว เข็มทอง 41
4189 น.ส. ดุจตะวัน ชมวนา ขาดสอบ
4190 นาย ดุรงค์กร หัวหน้า ขาดสอบ
4191 นาย ดุลยพล ช่องก่ิง 42
4192 น.ส. ดุลยลักษณ์ สุทธิงาม 51
4193 น.ส. ดุษฎี ชูโชติ 34
4194 น.ส. ดุษฎี ธูปทิศศาล ขาดสอบ
4195 น.ส. ดุษฎีพร แก้วสุวรรณ 47
4196 น.ส. ดุสิตา ค าคุณ 43
4197 น.ส. ดุสิตา ทองผิว ขาดสอบ
4198 นาย เดชา ชอบธรรม 23
4199 นาย เดชาธร ทองไทย 80
4200 นาย เดชาธร ทิพย์จ้อย 63



หน้า 141/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4201 นาย เดชาวัต พิสิฐชัยวัฒน์ 67
4202 น.ส. เดียนา เจ๊ะวอ 32
4203 น.ส. เดียร์น่า ดิษยพงศ์พร 59
4204 น.ส. เดือนนภา เสวกชาติ 25
4205 น.ส. ตญาคีย์ ไพกะเพศ 51
4206 น.ส. ตติยา โชติกันตะ 41
4207 น.ส. ตติยา สมตัว 62
4208 นาย ต้นตระกาล ทองปัญญา ขาดสอบ
4209 นาย ต้นธรรม์ ศรีสุโพธ์ิ 61
4210 นาย ต้นศตวรรษ นามสุข 69
4211 นาย ตนุภัทร สัตยมาศ ขาดสอบ
4212 นาย ตรังชนน เฉ่งไล่ 73
4213 น.ส. ตรีเกศ ม่วงม่ิงสุข 66
4214 น.ส. ตรีชฎา ทิพย์พิมพ์วงศ์ 61
4215 นาย ตรีทศยุทธ พูลสุข 37
4216 นาย ตรีทเศศ ทีแสงแดง 39
4217 นาย ตรีทเศศ พิศค า 62
4218 น.ส. ตรีนุช เพชรกูลกิจ ขาดสอบ
4219 น.ส. ตรีเนตร พัวพันธ์ 53
4220 นาย ตรีปพัฒน์ จ าปาเทศ 57
4221 นาย ตรีเพชร พิกุนทอง 75
4222 นาย ตรีภพ พุทธพฤกษ์ 73
4223 นาย ตรียุทธ รอดเรืองคุณ ขาดสอบ
4224 น.ส. ตรีรัตน์ รสจันทน์ 41
4225 นาย ตรีรัตน์นนท์ ศรีสวัสด์ิ ขาดสอบ
4226 น.ส. ตรีวษา สุขสถิตย์ 43
4227 นาย ตรีศร ทรัพย์บริบูรณ์ 50
4228 น.ส. ตรีสุคนธ์ วังแกล้ว 66
4229 นาย ตฤน ฉายาบัตร ขาดสอบ
4230 น.ส. ตวงทิพย์ ปริสุทธ์ิสุนทร 43



หน้า 142/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4231 น.ส. ตวงพร อ านวยกิจ 58
4232 น.ส. ตวงรัตน์ โคตรโยธา 45
4233 น.ส. ตวงรัตน์ เท่ียงธรรม 49
4234 น.ส. ตวงรัตน์ สุขแก้ว 33
4235 น.ส. ตวงรัตน์ สุนทรานันทกุล ขาดสอบ
4236 นาย ตวงศักด์ิ สุระวดี 53
4237 น.ส. ตวงสุข วรรณูปถัมภ์ 65
4238 น.ส. ต่วนนูรีซัน กูมะ 34
4239 น.ส. ต่วนฟาติน ตูแวกาเจาะ ขาดสอบ
4240 น.ส. ต่วนสาลามะห์ สะบูโด 16
4241 น.ส. ตวนอัสมะฮ์ หนิสือแม 30
4242 นาย ต่อตระกูล มุมณี ขาดสอบ
4243 นาย ต่อศักด์ิ ผ่องโสภา 61
4244 นาย ต่อสู้ หมันหลี 63
4245 น.ส. ตอฮาเราะห์ สามะบู 33
4246 น.ส. ตะวัน ค าหม่ัน 55
4247 น.ส. ตะวันฉาย สาลาด 61
4248 น.ส. ตะวันนา แสงเมฆ 71
4249 นาย ตันติกร มาลาศรี 37
4250 น.ส. ตาริญา บุ้นสุนเฮ็ง 53
4251 น.ส. ติณณ์ณภัทร ดีทองค า 50
4252 นาย ติณณภพ ทิพย์อุดมเดช ขาดสอบ
4253 นาย ติณณภพ พิพัฒน์ ขาดสอบ
4254 นาย ติณณภพ พูนสิน 70
4255 น.ส. ติณณมินทร์ แก้วประสิทธ์ิ ขาดสอบ
4256 นาย ติณพงศ์ มาจอมพล 79
4257 นาย ติณห์ กรีอักษร ขาดสอบ
4258 น.ส. ติยาภรณ์ สอนวินิจฉัย ขาดสอบ
4259 นาย ติรชา เคนวิเศษ 60
4260 นาย ตุลธร แพงเจริญ ขาดสอบ



หน้า 143/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4261 นาย ตุลพงษ์ บุญคง 64
4262 น.ส. ตุลยดา ทองย้อย 52
4263 น.ส. ตุลยา ตุลาธร 58
4264 น.ส. ตุลยา สังข์ทอง 38
4265 น.ส. ตุลยาณี สมัยกลาง ขาดสอบ
4266 น.ส. ตุลาพร สรรเสริญ 49
4267 นาย เตชปรัชญ์ วัฒนประพันธ์ 68
4268 นาย เตชิต กาหลง 50
4269 นาย เตชิต นรฉันท์ ขาดสอบ
4270 นาย เตชินท์ สิริวราเมธานนท์ ขาดสอบ
4271 นาย เตชินท์ หนูสุทธ์ิ 56
4272 น.ส. เต็มทิพย์ หนูนุ่น 41
4273 น.ส. เต็มศิริ ทองแผ่น 73
4274 น.ส. เต็มศิริ บุญเรือง ขาดสอบ
4275 น.ส. แตงไทย ขวัญซ้าย ขาดสอบ
4276 น.ส. ถนอมวรรณ เทพก าเหนิด ขาดสอบ
4277 น.ส. ถนอมวรรณ อุนเรือน 49
4278 น.ส. ถนอมสิน ประสงค์ดี ขาดสอบ
4279 นาย ถนัดกิจ เนืองภา 68
4280 นาย ถาวร ทัพประยูร ขาดสอบ
4281 น.ส. ถาวรีย์ โหตระการศรี ขาดสอบ
4282 น.ส. ถิรนันท์ ผิวพิมพ์ดี 66
4283 น.ส. ถิรพร ค าโสม 48
4284 นาย ถิรพุทธ์ิ ภู่พุกก์ 47
4285 นาย ถิรวัฒน์ รันเรือง ขาดสอบ
4286 น.ส. ถุงทอง เลือดทหาร 60
4287 น.ส. ทติยา ศรีงาม ขาดสอบ
4288 นาย ทนงกร อาจแก้ว 68
4289 นาย ทนงค์ศักด์ิ เทพจันตา 38
4290 นาย ทนงศักด์ิ แดงเรืองรัมย์ 37



หน้า 144/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4291 น.ส. ทมิตา ทองอนันต์ ขาดสอบ
4292 น.ส. ทยาวีร์ เกษมสุข 62
4293 น.ส. ทยิดา นิรมลวงศ์สกุล 46
4294 นาย ทยุต ทองบุญเหลือ ขาดสอบ
4295 นาย ทยุต บุญโชติ 82
4296 นาย ทรงกรด ศรีเพ็ชร 53
4297 น.ส. ทรงพร นาครอด 48
4298 นาย ทรงพล ศิลา 24
4299 นาย ทรงภูมิ พรหมภาพ 53
4300 นาย ทรงยศ คงมา 51
4301 นาย ทรงยศ แจ่มแป้น 31
4302 นาย ทรงยศ พ่วงผล ขาดสอบ
4303 นาย ทรงวุฒิ วัลลภนุสรณ์ 56
4304 นาย ทรงศักดา บุญญาติ 52
4305 นาย ทรงศักด์ิ บรรพต 27
4306 น.ส. ทรรวรีก์ อัครภัทระสิงห์ 63
4307 น.ส. ทรรศน์พร อ่อนประทุม ขาดสอบ
4308 น.ส. ทรรศนีย์ วัดแพง 46
4309 น.ส. ทรรศนียา น้อยแก้ว 55
4310 น.ส. ทรัพย์สิริ กองทา 32
4311 น.ส. ทรายขวัญ สุวรรณมณี 52
4312 น.ส. ทวิกาญจน์ ไตรศัพย์ 52
4313 น.ส. ทวินันท์ บุบผามะตะนัง 46
4314 นาย ทวี ชัยวร 45
4315 นาย ทวีทรัพย์ เทพกาญจนพร 63
4316 น.ส. ทวีทรัพย์ วิรุณพันธ์ 22
4317 นาย ทวีเทพ นามกลาง 61
4318 น.ส. ทวีพร ค าทวี 51
4319 นาย ทวีวัฒน์ โคตรสมบัติ 37
4320 นาย ทวีศักด์ิ ย้ิมส ารวย 50



หน้า 145/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4321 นาย ทวีสิทธ์ิ ราชอินทร์ 29
4322 นาย ทศพร แก้วเกิดเถ่ือน 62
4323 นาย ทศพร จันทร์อุ่น ขาดสอบ
4324 นาย ทศพร เทียนสุข 41
4325 น.ส. ทศพร สมคิด 64
4326 นาย ทศพล ค าสุวรรณ 49
4327 นาย ทศพล ค าเฮือง 55
4328 นาย ทศพล ญาณะวุฒิโท 18
4329 นาย ทศพล ทานอุทิศ ขาดสอบ
4330 นาย ทศพล ทิมประทุม ขาดสอบ
4331 นาย ทศพล นาคจรุง 43
4332 นาย ทศพล ประดับพันธ์ 46
4333 นาย ทศพล ประดา 50
4334 นาย ทศพล ศรีไพบูลย์ 59
4335 นาย ทศพล ศรีเมือง ขาดสอบ
4336 นาย ทศสิทธิ เพชรเรือง ขาดสอบ
4337 น.ส. ทองกร โภควรรณวิทย์ 50
4338 น.ส. ทองวาน สมอ 52
4339 น.ส. ทักษพร แก้วทุ่ง 60
4340 น.ส. ทักษพร ครุยทอง 64
4341 น.ส. ทักษพร ใจเร็ว 48
4342 น.ส. ทักษพร บัลลังก์สพล ขาดสอบ
4343 นาย ทักษิณ พูลทรัพย์ 60
4344 น.ส. ทักษิณา ต้ังกิจเชาวลิต 51
4345 น.ส. ทักษิณา อ้ึงประเสริฐ 61
4346 นาย ทัชชกร อุดมสุด 52
4347 น.ส. ทัดษะอร กองค า 69
4348 น.ส. ทัตติยา ท้าวสบาย 37
4349 นาย ทัตเทพ เตโชพิทยากูล 66
4350 นาย ทัตเทพ อยู่สวัสด์ิ 54



หน้า 146/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4351 น.ส. ทัตพร ปริฉัตรวัชระกุล 50
4352 น.ส. ทัตพิชา แซ่เจา 60
4353 น.ส. ทัตพิชา เดชมณี 43
4354 น.ส. ทัตพิชา สุขรัตน์ 51
4355 น.ส. ทับทิม ณ เชียงใหม่ 60
4356 นาย ทัยวัต ภูจอมเพชร ขาดสอบ
4357 น.ส. ทัศน์ชนก ถาวร 39
4358 นาย ทัศน์ไท เศิกศิริ ขาดสอบ
4359 นาย ทัศนัย ชุมกว้าง 42
4360 น.ส. ทัศนาพร อรชุน 59
4361 น.ส. ทัศนี เกียรตินอก 49
4362 น.ส. ทัศนีม มามะ 42
4363 น.ส. ทัศนีย์ นารินทร์ ขาดสอบ
4364 น.ส. ทัศนีย์ ประทุมมาศ 57
4365 น.ส. ทัศนีย์ มีสันติภาพ 59
4366 น.ส. ทัศนีย์ อาจหาญ ขาดสอบ
4367 น.ส. ทัศนียา จักขุพันธ์ ขาดสอบ
4368 น.ส. ทัศนียา ทองเกล้ียง 25
4369 น.ส. ทัศนีวรรณ จันทรโคตร์ 61
4370 น.ส. ทัศพร การเกษม 34
4371 น.ส. ทัศวรรณ โพธ์ิพล 47
4372 น.ส. ทัศวรรณ วิศภักด์ิ ขาดสอบ
4373 น.ส. ทัสมา ตันธนวิชญะ 54
4374 น.ส. ทานตะวัน ค าโสม 61
4375 น.ส. ทาริกา สงวนศักด์ิ ขาดสอบ
4376 น.ส. ทิฆัมพร ค าสิงหา 44
4377 นาย ทิฆัมพร จงขจรวงศ์ 72
4378 น.ส. ทิฆัมพร มาคล้าย 42
4379 น.ส. ทิฆัมพร เรืองจุ้ย 50
4380 น.ส. ทิฆัมพร สมศรี 29



หน้า 147/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4381 น.ส. ทิชา เพ็ชรสังข์ ขาดสอบ
4382 น.ส. ทิชากร ปะลาวัลย์ 53
4383 น.ส. ทิชาภรณ์ ไวกสิกรณ์ 43
4384 น.ส. ทิตติยา บุญเชิด ขาดสอบ
4385 น.ส. ทิตยา นรายศ 51
4386 น.ส. ทิติยา วรรณขาม 67
4387 นาย ทินภัทร์ มีบุญมาก 45
4388 นาย ทินภัทร เนิดน้อย 61
4389 นาย ทินภัทร พุ่มน้อย 56
4390 นาย ทินภัทร สันจิตร์ 33
4391 นาย ทินวัฒน์ มะณี 59
4392 น.ส. ทิพกฤตา ศรีสุวรรณ ขาดสอบ
4393 น.ส. ทิพธิดา ทองกลบ 30
4394 น.ส. ทิพปภา แซ่หลี 46
4395 น.ส. ทิพปภา ศรศักด์ิ 53
4396 น.ส. ทิพยฉัตร วงศ์เนาวรัตน์ 66
4397 น.ส. ทิพย์ชนก วิวัฒน์ 56
4398 น.ส. ทิพย์ตะวัน เอ่ียมวิจิตร 70
4399 น.ส. ทิพย์ธิดา จันทร์ทอง 37
4400 น.ส. ทิพย์ธิดา ปัสสาค า ขาดสอบ
4401 น.ส. ทิพย์ธิดา ยศศรียา 46
4402 น.ส. ทิพยนารถ สิงห์สถิตย์ 69
4403 น.ส. ทิพย์ประภา ก้อนเพ็ชร 41
4404 น.ส. ทิพย์พญา ทองเพ่ิม 48
4405 น.ส. ทิพย์พรรณ เบ็ญจพรเลิศ 57
4406 น.ส. ทิพยมาศ จังหวัด 63
4407 น.ส. ทิพย์รวี กล่ินจันทร์ 55
4408 น.ส. ทิพย์วรรณ กาญจนวรฤทัย 37
4409 น.ส. ทิพย์วรรณ ไกรเลิศ 52
4410 น.ส. ทิพย์ศิรินทร์ ด่านตระกูล 71



หน้า 148/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4411 น.ส. ทิพย์สิริ ฤทธิกุล 71
4412 น.ส. ทิพยสุคนธ์ ธาดาตรีธารทิพย์ 53
4413 น.ส. ทิพย์สุดา แควสยอง 64
4414 น.ส. ทิพย์สุดา นักล าทอง 23
4415 น.ส. ทิพย์สุดา มานะพระ 42
4416 น.ส. ทิพย์สุดา ศิริ 66
4417 น.ส. ทิพย์สุดา สีเขียว 30
4418 น.ส. ทิพย์สุดา เสียงดัง 45
4419 น.ส. ทิพยสุดา เรืองเพ็ง 31
4420 น.ส. ทิพย์อรุณ ฐานะ ขาดสอบ
4421 น.ส. ทิพย์อุบล ศรีเมฆ 69
4422 น.ส. ทิพยาภรณ์ พาตุรินทร์ 34
4423 น.ส. ทิพรัตน์ จารุณะ 46
4424 น.ส. ทิพรัตน์ ลือบางใหญ่ 52
4425 น.ส. ทิพรัตน์ สอนนอง 69
4426 น.ส. ทิพวรรณ คชรัตน์ 56
4427 น.ส. ทิพวรรณ นาคทน 56
4428 น.ส. ทิพวรรณ พันธ์พานิชย์ 57
4429 น.ส. ทิพวรรณ ยะกอง 69
4430 น.ส. ทิพวรรณ วงค์จันทร์ 55
4431 น.ส. ทิพวรรณ ศิริวัฒน์ 62
4432 น.ส. ทิพวรรณ ส่งเสริม 54
4433 น.ส. ทิพวรรณ สมหา 23
4434 น.ส. ทิพวรรณ หม่ืนสา ขาดสอบ
4435 น.ส. ทิพวรรณ อินวันนา 44
4436 น.ส. ทิพวัลย์ จันทะหุม ขาดสอบ
4437 น.ส. ทิพสุวรรณ จันทรเทศ 67
4438 น.ส. ทิพากร พู่พัฒนศิลป์ 53
4439 น.ส. ทิพานัน ด้วงสุข 59
4440 น.ส. ทิพาพร แดงสมบูรณ์ 62



หน้า 149/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4441 น.ส. ทิพาพร ศรีพยัคฆ์ ขาดสอบ
4442 น.ส. ทิพาภรณ์ พงศ์นาคินทร์ 65
4443 น.ส. ทิพาภรณ์ เหลาสา 36
4444 น.ส. ทิพารัตน์ สัญพงศ์ 55
4445 น.ส. ทิมพิกา ทรงอาจ 44
4446 น.ส. ทิยานันท์ เจือกโว้น 62
4447 นาย ทิวัตถ์ แก้วเศวตพันธ์ุ 28
4448 น.ส. ทิวาพร เกรียงไกรกุล 71
4449 น.ส. ทิวาพร พวงจันทร์ ขาดสอบ
4450 น.ส. ทิวาพร สายอินต๊ะ 62
4451 นาย ทิวาวัฒน์ หงษ์คะ 39
4452 น.ส. ทูลเกล้า ขุนหม่ืน 51
4453 น.ส. ทูลเกล้า ปักโคทานัง 75
4454 น.ส. เทพธิดา จ าปามูล ขาดสอบ
4455 น.ส. เทพนภา ดวนสันเทียะ 57
4456 นาย เทพนิมิตร ชุมละออง 52
4457 นาย เทพรักษ์ พูลทรัพย์ 33
4458 นาย เทพฤทธ์ิ ภู่สากล 45
4459 น.ส. เทพวดี พันสลาบขวา 57
4460 นาย เทพวิรุฬห์ ศิริรัตน์ ขาดสอบ
4461 น.ส. เทพสุรีย์ อาจวิชัย ขาดสอบ
4462 นาย เทวนาถ คลังนาค ขาดสอบ
4463 นาย เทียนชัย ขอสุข ขาดสอบ
4464 นาย เทียนชัย ย่ิงได้ชม 60
4465 นาย เทียนชัย สถิตย์สุขจันทึก ขาดสอบ
4466 นาย แท่งทอง แท่งทองหลาง 63
4467 นาย แทนไท วรรณพราหมณ์ 52
4468 นาย โทนกฤตภาส ศรีมณี 51
4469 นาย ไทจิ ฟูกูอูระ 57
4470 นาย ธงชัย ค าเผ่า 56



หน้า 150/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4471 นาย ธงไชย สุขสาลี 47
4472 น.ส. ธชาพิมพ์ คชนูด 60
4473 น.ส. ธญานี บุญอริยะ 60
4474 น.ส. ธณภรณ์ เนียมหอม 76
4475 น.ส. ธณัชชา จงอ่อน 55
4476 นาย ธณัชย์ สุริวงค์ 65
4477 น.ส. ธณัฐฐา แจ่มจันทร์ 39
4478 น.ส. ธณัณณัฏฐ์ ศรีนันทา 67
4479 น.ส. ธณาพร อินกรด 53
4480 น.ส. ธดากรณ์ กองจินดา 37
4481 น.ส. ธดาวัลย์ สุทธิพันธ์ 54
4482 น.ส. ธติยธรณ์ ค ากอง 47
4483 นาย ธนกร เเสงสว่าง 52
4484 นาย ธนกร แก้วลอย 63
4485 นาย ธนกร ข าศรี 67
4486 นาย ธนกร คุ้มเกียรติ 48
4487 น.ส. ธนกร จันทร์เป่ียม 43
4488 นาย ธนกร ชูทอง 50
4489 นาย ธนกร เทพวีระกุล 49
4490 นาย ธนกร เน้ียวคงศักด์ิ 71
4491 นาย ธนกร เพ็ชรงาม 49
4492 นาย ธนกร ภุมราเศวต 41
4493 นาย ธนกร มีความไว 59
4494 นาย ธนกร รองวิริยะพานิช 54
4495 นาย ธนกร ล าดวน 48
4496 นาย ธนกร อาจสีนาค 65
4497 นาย ธนกร อินต๊ะเข่ือน 69
4498 นาย ธนกร เอ่ียมบ ารุง 34
4499 นาย ธนกรต์ สุดา ศรีโคตร 71
4500 นาย ธนกฤช ชูหมุน 55



หน้า 151/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4501 นาย ธนกฤต ตัณฑวณิช 62
4502 นาย ธนกฤต ถือดี ขาดสอบ
4503 นาย ธนกฤต นิรันดร์กูล 51
4504 นาย ธนกฤต ประทุมเพ็ชร 37
4505 นาย ธนกฤต พิลากุล ขาดสอบ
4506 นาย ธนกฤต ไพฑูรย์จรัสเรือง 74
4507 นาย ธนกฤต ยะหัตตะ 46
4508 นาย ธนกฤต เวียงนอก 49
4509 นาย ธนกฤต สมบัติวรรณทนา 69
4510 นาย ธนกฤต สุขสมจิตต์กุล ขาดสอบ
4511 นาย ธนกฤต สุขโสภา 51
4512 นาย ธนกฤต โสภณลัคนา ขาดสอบ
4513 นาย ธนกิจ เกตุภู่ 39
4514 นาย ธนเกียรติ ซ่ือสัตย์บุญ 76
4515 น.ส. ธนฉัตร อ่ิมรักษา 45
4516 นาย ธนชัย เจียมถนอม ขาดสอบ
4517 นาย ธนโชติ ค าบุญเรือง ขาดสอบ
4518 นาย ธนโชติ เปรมดิษฐ์ 64
4519 นาย ธนดล กองทวี ขาดสอบ
4520 นาย ธนดล เกิดร่ืน 38
4521 นาย ธนดล ครุธชาติ ขาดสอบ
4522 นาย ธนดล เจ้งวัฒนพงศ์ ขาดสอบ
4523 นาย ธนดล หน่อค า 47
4524 น.ส. ธนดา ธิราช 45
4525 นาย ธนเดช เข็มเพชร 37
4526 นาย ธนเดช คูหาทองสัมฤทธ์ิ 60
4527 นาย ธนเดช ชัยศรี 58
4528 นาย ธนทัต แก้วรุ่งเรือง 38
4529 นาย ธนทัต เนียมศิริ 56
4530 นาย ธนธรณ์ ชาญยุทธการ ขาดสอบ



หน้า 152/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4531 นาย ธนธรณ์ มุสิกะ 51
4532 นาย ธนธรณ์ อ่อนทองหลาง ขาดสอบ
4533 นาย ธนน ธรรมด ารงกิจ 41
4534 น.ส. ธนนนท์ จงเพ่ิมความดี ขาดสอบ
4535 นาย ธนบดี นาคใหญ่ ขาดสอบ
4536 นาย ธนบดี วิวัฒน์เกียรติ 76
4537 นาย ธนบดี ศรีนวลเอียด 53
4538 นาย ธนบดี ศรีมณี 59
4539 นาย ธนบรรณ ชิณวงศ์ 67
4540 นาย ธนปกร วรรณพงษ์ 68
4541 นาย ธนพงษ์ จ่าภา 59
4542 นาย ธนพงษ์ ธิราศักด์ิ 73
4543 นาย ธนพนธ์ นงนุช 36
4544 น.ส. ธนพร กิจสมัย 58
4545 น.ส. ธนพร เกตุแก้ว 39
4546 น.ส. ธนพร เก้ือประโคน 78
4547 น.ส. ธนพร แก้วเกิด 50
4548 น.ส. ธนพร งามส าเร็จ 53
4549 น.ส. ธนพร ชลทรัพย์ 56
4550 น.ส. ธนพร ชาวนาฝ้าย ขาดสอบ
4551 น.ส. ธนพร ชีวช่ืน 50
4552 น.ส. ธนพร พงษ์อมรพรหม 55
4553 น.ส. ธนพร ฟองค า ขาดสอบ
4554 น.ส. ธนพร มหาวัจน์ 64
4555 น.ส. ธนพร รัตนสมบัติ 61
4556 น.ส. ธนพร วิฬาสุวรรณ 50
4557 น.ส. ธนพร ศรีขนุน 69
4558 น.ส. ธนพร ศรีรัตน์ 39
4559 น.ส. ธนพร สุรินค า 51
4560 น.ส. ธนพร หนูเกตุ 48



หน้า 153/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4561 น.ส. ธนพร หลวงค าแว่น 33
4562 น.ส. ธนพร หอมพรหมมา 57
4563 น.ส. ธนพร อินทสโร ขาดสอบ
4564 น.ส. ธนพร อุดมพันธ์ุ 65
4565 น.ส. ธนพรรณ สีนวล 35
4566 นาย ธนพล ชูลิขสิทธ์ิ 57
4567 นาย ธนพล ตะภาพแก้ว 45
4568 นาย ธนพล พราหมณ์แต่ง 59
4569 นาย ธนพล วิสัชนาม 46
4570 นาย ธนพล สุวรรณวงศ์ 67
4571 นาย ธนพล ห่มซ้าย 58
4572 น.ส. ธนภชสร ชายเช่ียว ขาดสอบ
4573 นาย ธนภณ เซ็นบัว 47
4574 นาย ธนภณ ณ หนองคาย 70
4575 นาย ธนภณ ผลิพืช 54
4576 นาย ธนภณ วุฒิจ านงค์ 70
4577 นาย ธนภพ ข าล้วน 48
4578 น.ส. ธนภร วรรธนะอมร 52
4579 น.ส. ธนภร สีมารักษ์ 60
4580 น.ส. ธนภรณ์ กาสร้อย ขาดสอบ
4581 น.ส. ธนภรณ์ จินมุนี 57
4582 น.ส. ธนภรณ์ จุลิวรรฬี 77
4583 น.ส. ธนภรณ์ ทองสุข 46
4584 น.ส. ธนภรณ์ เทียมกระโทก 42
4585 น.ส. ธนภรณ์ ธรรมศร 59
4586 น.ส. ธนภรณ์ เพียรพัฒน์ 51
4587 น.ส. ธนภรณ์ ล่วนเส้ง 62
4588 น.ส. ธนภรณ์ ลุยทอง 41
4589 น.ส. ธนภรณ์ เลิศฐิตินันท์ 45
4590 น.ส. ธนภรณ์ สัตย์จีน 67



หน้า 154/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4591 น.ส. ธนภรณ์ สุเมธนภิส 44
4592 น.ส. ธนภรณ์ สุวรรณประเสริฐ 49
4593 น.ส. ธนภรณ์ อาจนาฝาย 58
4594 นาย ธนภัทร เกรียงพิริยกุล 43
4595 น.ส. ธนภัทร ค าประชม 56
4596 นาย ธนภัทร โคกทอง ขาดสอบ
4597 นาย ธนภัทร พนิชธนาดล ขาดสอบ
4598 นาย ธนภัทร วัสธูป ขาดสอบ
4599 นาย ธนภัทร เอ่ียมธนาวัฒน์ ขาดสอบ
4600 นาย ธนภาค สุคนธนสมบัติ 28
4601 นาย ธนภูมิ กัลนิกา 65
4602 นาย ธนภูมิ แก้วก าแพง 58
4603 นาย ธนภูมิ จาตุรัส 55
4604 นาย ธนภูมิ ทองบุราณ ขาดสอบ
4605 นาย ธนภูมิ ไพศาลพงศ์ ขาดสอบ
4606 น.ส. ธนมนตร์ บรรณารักษ์ ขาดสอบ
4607 นาย ธนยุทธ ประยูรโชติ ขาดสอบ
4608 นาย ธนรรณ์กรณ์ สิริวุฑฒยางกูร 46
4609 น.ส. ธนรรษมล ศักดิยากร ขาดสอบ
4610 นาย ธนรัฐ บรรจงรัตน์ 58
4611 นาย ธนรัตน์ แก้วสง ขาดสอบ
4612 นาย ธนรินทร์ พาชูสุข 40
4613 น.ส. ธนวดี ปกาโส 64
4614 น.ส. ธนวรรณ กล้วยเครือ 60
4615 น.ส. ธนวรรณ จิตรเอ้ือตระกูล ขาดสอบ
4616 น.ส. ธนวรรณ ฉิมนอก 74
4617 น.ส. ธนวรรณ ชลประชุม 66
4618 น.ส. ธนวรรณ บุญตา 62
4619 น.ส. ธนวรรณ ปิยะจินดา 51
4620 น.ส. ธนวรรณ เรืองติก 40



หน้า 155/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4621 น.ส. ธนวรรณ อุทัย 45
4622 นาย ธนวรรธ ปานศรี 36
4623 นาย ธนวรรธณ์ ศรีจันทร์ 37
4624 นาย ธนวรรธน์ ทองสุทธา ขาดสอบ
4625 นาย ธนวรัตถ์ พินดอน 49
4626 นาย ธนวัฏฐ์ วุฒิสาร 59
4627 นาย ธนวัฒน์ จันน้อย 65
4628 นาย ธนวัฒน์ จิตรเอ้ือตระกูล ขาดสอบ
4629 นาย ธนวัฒน์ ชุมทอง 42
4630 นาย ธนวัฒน์ ดาวชัย ขาดสอบ
4631 นาย ธนวัฒน์ ดีโหมด 61
4632 นาย ธนวัฒน์ ทนค าดี ขาดสอบ
4633 นาย ธนวัฒน์ ทิพย์กระโทก ขาดสอบ
4634 นาย ธนวัฒน์ พากเพียร 61
4635 นาย ธนวัฒน์ มนัสศิลา 49
4636 นาย ธนวัฒน์ มาแจ่ม 55
4637 นาย ธนวัฒน์ รัตนถาวร 63
4638 นาย ธนวัฒน์ ศิริมา ขาดสอบ
4639 นาย ธนวัฒน์ สิงห์สน่ัน 62
4640 นาย ธนวัฒน์ อามาตมุลตรี ขาดสอบ
4641 นาย ธนวัฒน์ อารินทร์ ขาดสอบ
4642 นาย ธนวัฒน์  ิอภิโช 70
4643 นาย ธนวัตน์ อริยะวงศ์ ขาดสอบ
4644 นาย ธนวัตร ณ อุบล 53
4645 นาย ธนวันต์ จักขุจันทร์ 81
4646 นาย ธนวันต์ จันระสา 57
4647 นาย ธนวิทย์ เรืองบุญ 64
4648 นาย ธนวุฒิ ศิริมา ขาดสอบ
4649 น.ส. ธนศิริ การสิงห์ ขาดสอบ
4650 น.ส. ธนศิริ เทพประสิทธ์ิ 49



หน้า 156/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4651 น.ส. ธนสิริ ประชาฤทธ์ิภักดี 54
4652 นาย ธนะโชติ ปาลโชติ ขาดสอบ
4653 นาย ธนะภูมิ จงเจริญ 51
4654 นาย ธนะศักด์ิ วงศ์บา 52
4655 นาย ธนัช เหย่ียวกุลกร ขาดสอบ
4656 นาย ธนัช อุทัยรัตน์ 37
4657 น.ส. ธนัชชา จันทิมา 47
4658 น.ส. ธนัชชา ใจปินตา 52
4659 น.ส. ธนัชชา ฉายวิไล ขาดสอบ
4660 น.ส. ธนัชชา โทณะพงษ์ 60
4661 น.ส. ธนัชชา เนียมลมูล ขาดสอบ
4662 น.ส. ธนัชชา ภูมิผิว ขาดสอบ
4663 น.ส. ธนัชชา เร่ืองลือ ขาดสอบ
4664 น.ส. ธนัชชา ศรีษะแก้ว 53
4665 น.ส. ธนัชชา สุวรรณปักษ์ 63
4666 น.ส. ธนัชชา สุวรรณเวช 77
4667 น.ส. ธนัชญา ศิริสาคร 48
4668 นาย ธนัชฑา อินทร์ม่ัน 34
4669 นาย ธนัชพงศ์ ไชยจิระพงศ์ 61
4670 น.ส. ธนัชพร กองทิพย์ 52
4671 น.ส. ธนัชพร ค าหอมร่ืน ขาดสอบ
4672 น.ส. ธนัชพร ทับทิมศรี ขาดสอบ
4673 น.ส. ธนัชพร ธนพรภัทร 66
4674 น.ส. ธนัชพร ภูมณี ขาดสอบ
4675 น.ส. ธนัชพร ย่ิงรุ่งโรจน์ ขาดสอบ
4676 น.ส. ธนัชพร วงค์ชาญศรี 40
4677 น.ส. ธนัญชนก เดสันเทียะ ขาดสอบ
4678 นาย ธนัญชย์ ปัญญากดแก้ว ขาดสอบ
4679 น.ส. ธนัญชา แพงวงศ์ 59
4680 น.ส. ธนัญญ์นิตย์ ลือชัย 67



หน้า 157/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4681 น.ส. ธนัญญา ค าพาอินทร์ 52
4682 น.ส. ธนัญญา ดวงจันทร์ 63
4683 น.ส. ธนัญญา ด ารงกูล 54
4684 น.ส. ธนัญญา นกแก้ว 47
4685 น.ส. ธนัญญา นาคะวะรังค์ 75
4686 น.ส. ธนัญญา บัวสระ ขาดสอบ
4687 น.ส. ธนัญญา เผือกทอง 57
4688 น.ส. ธนัญญา รงค์ทอง 45
4689 น.ส. ธนัญญา สุริยา 62
4690 น.ส. ธนัญญา หนูหร่ิง ขาดสอบ
4691 น.ส. ธนัญญา หอมสอาด ขาดสอบ
4692 น.ส. ธนัญญา อติโรจนกิจเจริญ 53
4693 น.ส. ธนัญธร ลุนสะแกวงษ์ ขาดสอบ
4694 น.ส. ธนัฏฐา ครุฑธาโรจน์ ขาดสอบ
4695 น.ส. ธนัฏฐา ธนูทอง 66
4696 น.ส. ธนัฏฐา รัตนะ 70
4697 น.ส. ธนัฐฐา บุญสนอง 58
4698 น.ส. ธนัฐดา ปานขาว 49
4699 น.ส. ธนัดดามาศ สุขเกษม ขาดสอบ
4700 นาย ธนัตชัย เรณูแย้ม ขาดสอบ
4701 นาย ธนัตถ์ พิจอมบุตร 43
4702 นาย ธนัท พ้นภัย ขาดสอบ
4703 นาย ธนัท พลับช่วย ขาดสอบ
4704 นาย ธนัท ล้ิมประเสริฐ 55
4705 นาย ธนันชัย ค าด้วง 61
4706 น.ส. ธนันชิตา ชุมทอง ขาดสอบ
4707 น.ส. ธนันท์รัฐ วงศ์โดยหวัง 63
4708 น.ส. ธนันยา ชมถนอม 67
4709 นาย ธนัย ธนะมูล 75
4710 นาย ธนัย แสนแิก้วกาศ 61



หน้า 158/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4711 นาย ธนากร แก้วมุงคุณ ขาดสอบ
4712 นาย ธนากร เข่ือนป้อ 50
4713 นาย ธนากร จันคะณา ขาดสอบ
4714 นาย ธนากร ไชยศรีสงคราม 22
4715 นาย ธนากร ทองพิมพ์ ขาดสอบ
4716 นาย ธนากร พลท า 69
4717 นาย ธนากร พิมพ์โพธ์ิ 71
4718 นาย ธนากร สระทองเบ้ีย 60
4719 นาย ธนากร หมอเต๊ะ 57
4720 นาย ธนากร หาญกิจรุ่ง ขาดสอบ
4721 นาย ธนาคาร ดวงสุดา 60
4722 นาย ธนาคาร สุทธิ 51
4723 นาย ธนาคาร หล่อนส่ิว 40
4724 นาย ธนาชัย เร่ือศรีจันทร์ ขาดสอบ
4725 นาย ธนาดล สุ่มข า ขาดสอบ
4726 นาย ธนาทร สังข์ทอง ขาดสอบ
4727 น.ส. ธนาทิพย์ สบายดี ขาดสอบ
4728 นาย ธนาเทพ พุทธา 47
4729 น.ส. ธนาธร แก้วนางรอง 24
4730 นาย ธนาธร รักดี ขาดสอบ
4731 นาย ธนาธิป เพ็ชทะจันทร์ 48
4732 นาย ธนาธิป ย้ิมบาง ขาดสอบ
4733 นาย ธนาธิป สังฆะโต 46
4734 นาย ธนาธิวัฒน์ ขัติยะ 49
4735 น.ส. ธนาพร ค าวินิตย์ 46
4736 น.ส. ธนาพร เจริญพร 49
4737 น.ส. ธนาพร บุรีภักดี ขาดสอบ
4738 น.ส. ธนาพร ภักดี 64
4739 น.ส. ธนาพร มะณี 51
4740 น.ส. ธนาพร ฤทธิรอด 48



หน้า 159/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4741 น.ส. ธนาภรณ์ กระแจะจันทร์ 64
4742 น.ส. ธนาภรณ์ กล่ินหอมหวล 40
4743 น.ส. ธนาภรณ์ จันทร์รอด 47
4744 น.ส. ธนาภรณ์ ด้วงกระโทก 26
4745 น.ส. ธนาภรณ์ ดอกผ้ึง 53
4746 น.ส. ธนาภรณ์ ต้ือป้ัน 43
4747 น.ส. ธนาภรณ์ ธะสูรย์ 58
4748 น.ส. ธนาภรณ์ ธาตุดี 65
4749 น.ส. ธนาภรณ์ ป้อมแสนพล ขาดสอบ
4750 น.ส. ธนาภรณ์ แผ่เต็ม ขาดสอบ
4751 น.ส. ธนาภรณ์ พรหมมาส 61
4752 น.ส. ธนาภรณ์ พลับน่ิม 47
4753 น.ส. ธนาภรณ์ เย่ียมพลัง 66
4754 น.ส. ธนาภรณ์ ศิริสังข์ 51
4755 น.ส. ธนาภรณ์ สกูลหรัง ขาดสอบ
4756 น.ส. ธนาภา แจ้สูงเนิน 47
4757 น.ส. ธนาภา ธนเศรษฐทวี 59
4758 น.ส. ธนาภา ม่ันสุขผล ขาดสอบ
4759 นาย ธนายุต หัวเขา 58
4760 น.ส. ธนารัตน์ อุดมวรรณาเขตร ขาดสอบ
4761 น.ส. ธนาวดี ศรีประสงค์ 62
4762 นาย ธนาวัฒน์ โกมาร 49
4763 นาย ธนาวุฒิ น้อยเจริญ 20
4764 นาย ธนาวุฒิ อินทฤทธ์ิ ขาดสอบ
4765 น.ส. ธนิดา ขาวสุข 52
4766 น.ส. ธนิดา ศรประสิทธ์ิ ขาดสอบ
4767 นาง ธนิดา สังข์แก้ว ขาดสอบ
4768 น.ส. ธนิดา อ่องแก้ว 31
4769 นาย ธนิต เขยเพ็ญศรี 58
4770 นาย ธนิต นวลอุทัย 70



หน้า 160/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4771 น.ส. ธนิตา ทับศรี ขาดสอบ
4772 น.ส. ธนิตา ฤทธ์ิโชตปภากุล 40
4773 น.ส. ธนินี ธีระวุฒิ ขาดสอบ
4774 น.ส. ธนินี สมทรง 69
4775 น.ส. ธนิภา ภักดีศรี 64
4776 น.ส. ธนิษฐ์นันท์ ฤทธ์ิสาร 47
4777 น.ส. ธนิษฐา กอบมาศ 46
4778 น.ส. ธนิษฐา เก้ือพิทักษ์ 27
4779 น.ส. ธนิษฐา คงคืน 63
4780 น.ส. ธนิษฐา มูลจิตร์ 61
4781 น.ส. ธนิษฐา วัชระพิมลมิตร 60
4782 น.ส. ธนิษฐา อวิรุตม์ ขาดสอบ
4783 น.ส. ธนิษฐา อุ้ยกานนท์ 62
4784 น.ส. ธนีพร เกิดสมศรี 55
4785 นาย ธนุภัทร มงคลการ ขาดสอบ
4786 นาย ธนุส วรเสนีย์ 45
4787 นาย ธนูทอง แอ้นชัยภูมิ 49
4788 นาย ธเนศ ชาญปรีชารัตน์ ขาดสอบ
4789 นาย ธเนศ ไชยวุฒิ 79
4790 นาย ธเนศพล ดวงแก้ว 55
4791 นาย ธเนศพล หนูขาว 71
4792 นาย ธเนศวร มีโชติ ขาดสอบ
4793 นาย ธเนษฐ วรเดชวราวกุล 50
4794 น.ส. ธมกร สังผือก 52
4795 น.ส. ธมณภัทร เหมหมะ 51
4796 น.ส. ธมน จันทร์ดี ขาดสอบ
4797 น.ส. ธมนพร ชะอุ่มศรี 65
4798 น.ส. ธมนวรรณ ดวงปาโคตร 59
4799 น.ส. ธมนวรรณ มัชฌิกะ ขาดสอบ
4800 น.ส. ธมนวรรณ สุขศรีวรรณ 38



หน้า 161/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4801 น.ส. ธมลวรรณ โคตรบรรเทา ขาดสอบ
4802 น.ส. ธมลวรรณ จ่าพิชม 52
4803 น.ส. ธมลวรรณ เช่ียวพิมลพร 38
4804 น.ส. ธมลวรรณ ทาวิสูตร์ ขาดสอบ
4805 น.ส. ธมลวรรณ พรหมช่วย 75
4806 น.ส. ธมลวรรณ พระวิวงศ์ 34
4807 น.ส. ธมลวรรณ ฟ้าประทานพร 52
4808 น.ส. ธมลวรรณ มงคลเสถียร 29
4809 น.ส. ธมลวรรณ วงค์ภาส ขาดสอบ
4810 น.ส. ธมลวรรณ อรุณโชค 34
4811 น.ส. ธยานี สุวรรณราช 51
4812 น.ส. ธรณ์ธันย์ ด่านสกุล ขาดสอบ
4813 นาย ธรณวรรต ธรรมสาร 45
4814 นาย ธรณินทร์ ชูประยูร 62
4815 นาย ธรรมชาติ หน่อทอง 63
4816 นาย ธรรมเชษฐ์ ขันสุวรรณ 51
4817 นาย ธรรมนูญ น้อยเทพ ขาดสอบ
4818 นาย ธรรมพัฒน์ ตาอินทร์ ขาดสอบ
4819 นาย ธรรมยศ พันติยา 68
4820 นาย ธรรมรักษ์ กิระวัฒน์ 49
4821 นาย ธรรมรัตน์ มาตยาขัน 29
4822 นาย ธรรมวัฒน์ แสงงาม 46
4823 น.ส. ธรรมหทัย แสงรัมย์ 62
4824 นาย ธรรศ ก้องวานิชยกุล ขาดสอบ
4825 นาย ธรรศธรณ์ ชูนวล 68
4826 น.ส. ธรัญญา สิริวงษ์ 39
4827 นาย ธรา พิลาวรรณ์ ขาดสอบ
4828 นาย ธราดล เพ็งเเจ่ม ขาดสอบ
4829 นาย ธราดล สุรัตน์ ขาดสอบ
4830 นาย ธราธิป ผลสุขขา 51



หน้า 162/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4831 นาย ธราธิป ศรีทองจันทร์ 31
4832 นาย ธริษภูมิ แก้วอ าไพ 53
4833 นาย ธฤตภณ พันธ์ุศิโรรัตน์ 40
4834 น.ส. ธฤษวรรณ เท่าเจริญวงศ์ ขาดสอบ
4835 น.ส. ธฤษวรรณ วงษ์จันดี 68
4836 นาย ธวัชชัย ถาวรทอง 75
4837 นาย ธวัชชัย ถ าวาปี ขาดสอบ
4838 นาย ธวัชชัย ธรรมคันที ขาดสอบ
4839 นาย ธวัชชัย ศรีสังข์ทอง 61
4840 นาย ธวัชชัย อินทร์สวัสด์ิ 63
4841 น.ส. ธวัลภัสร์ นพโพธิพงศ์ ขาดสอบ
4842 น.ส. ธวัลรัตน์ แก้วชู 41
4843 น.ส. ธวัลรัตน์ ฟักเขียว 49
4844 น.ส. ธวัลรัตน์ ศรีวิชัย 49
4845 น.ส. ธวัลหทัย สมรูป 60
4846 น.ส. ธวัลหทัย อาวะโต 60
4847 น.ส. ธัชชา สังกาวิล 55
4848 น.ส. ธัชพร ฤกษ์ฉาย 61
4849 น.ส. ธัชพรรณ คิดถูก ขาดสอบ
4850 นาย ธัชพล สาระเดโช 58
4851 นาย ธัชพล สินพรมมา ขาดสอบ
4852 น.ส. ธัชมนตร์ คิดสิรีสันต์ 53
4853 น.ส. ธัชรินทร์นรี พรมปรุ 73
4854 น.ส. ธัญกมล เทียนงาม 45
4855 น.ส. ธัญกมล พัฒภูมิ ขาดสอบ
4856 น.ส. ธัญจิรา ดีประเสริฐ 65
4857 น.ส. ธัญจิรา ทองดี 50
4858 น.ส. ธัญชนก แก้วอ าไพ ขาดสอบ
4859 น.ส. ธัญชนก ขาวค า 56
4860 น.ส. ธัญชนก ค าป้อง 69



หน้า 163/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4861 น.ส. ธัญชนก จิตรละเอียด 52
4862 น.ส. ธัญชนก ธนวัตโสภณ 41
4863 น.ส. ธัญชนก บ ารุงแจ้ง 38
4864 น.ส. ธัญชนก บุษบง 27
4865 น.ส. ธัญชนก ประจงค้า 76
4866 น.ส. ธัญชนก ปานแก้ว ขาดสอบ
4867 น.ส. ธัญชนก พงษ์พานิช 59
4868 น.ส. ธัญชนก มะแอเคียน ขาดสอบ
4869 น.ส. ธัญชนก ยาละ 42
4870 น.ส. ธัญชนก โยชน์ชัยสาร 62
4871 น.ส. ธัญชนก รักภักดี 50
4872 น.ส. ธัญชนก รัตนพันธ์ 71
4873 น.ส. ธัญชนก วรรณค า 62
4874 น.ส. ธัญชนก วัดกลาง 48
4875 น.ส. ธัญชนก วิทยาธนานุวัฒน์ 65
4876 นาย ธัญชนก ศรีกรด 59
4877 น.ส. ธัญชนก สิกขะโต 45
4878 น.ส. ธัญชนก สิริพร 68
4879 น.ส. ธัญชนก แสงคง 60
4880 น.ส. ธัญชนก แสงจันทร์ ขาดสอบ
4881 น.ส. ธัญชนก หม่ืนกล้า 40
4882 น.ส. ธัญชนก อุ่นใจ 52
4883 น.ส. ธัญชนา นพรัตน์ 55
4884 นาย ธัญชนิต มงคล 50
4885 น.ส. ธัญชิตา วิสวงษ์ 40
4886 น.ส. ธัญญ ลักษณ์  เข็มลา  60
4887 น.ส. ธัญญ์ฐิตา เจริญสินพุฒิเมธ 59
4888 น.ส. ธัญญ์ฐิตา นราสินอนันตชัย 66
4889 น.ส. ธัญญ์ฐิตา วัฒนปริยารมย์ ขาดสอบ
4890 น.ส. ธัญญณี รอดภัย ขาดสอบ



หน้า 164/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4891 น.ส. ธัญญ์นลิน ธนาธิปไพศาลกุล 73
4892 น.ส. ธัญญพร ปคุณาพิพัฒน์ 52
4893 น.ส. ธัญญพร โยชิดะ 63
4894 น.ส. ธัญญมน เรืองศรี 64
4895 น.ส. ธัญญรัตน์ พรสุวรรณ 66
4896 น.ส. ธัญญรัตน์ เพ็ชรมาก 63
4897 น.ส. ธัญญรัตน์ มัฏฐารักษ์ 72
4898 น.ส. ธัญญรัตน์ มูลมาก 54
4899 น.ส. ธัญญรัตน์ วารี 59
4900 น.ส. ธัญญรัตน์ สนแดง 50
4901 น.ส. ธัญญรัตน์ อ่วมอนงค์ 60
4902 น.ส. ธัญญลักษณ์ เกตุแก้ว 44
4903 น.ส. ธัญญลักษณ์ ชนะวรรณ์ 48
4904 น.ส. ธัญญลักษณ์ ฐานะกาญจน์ ขาดสอบ
4905 น.ส. ธัญญลักษณ์ ทองศรีนุ่น 45
4906 น.ส. ธัญญลักษณ์ พินิจสกูล 60
4907 น.ส. ธัญญลักษณ์ ภังคสังข์ 46
4908 น.ส. ธัญญลักษณ์ วีระธรรมโม ขาดสอบ
4909 น.ส. ธัญญลักษณ์ ศิลปศาสตร์ 51
4910 น.ส. ธัญญลักษณ์ หนูปอง 74
4911 น.ส. ธัญญลักษณ์ ฮ้อเถ้ียน 63
4912 นาย ธัญญะ จูงาม 55
4913 น.ส. ธัญญะสุภางค์ โสภณศิริภักดี 47
4914 น.ส. ธัญญา จันทร์เพ็ง 74
4915 น.ส. ธัญญา บุตรรัตน์ 55
4916 น.ส. ธัญญ่า ดาดา 69
4917 น.ส. ธัญญาภรณ์ รัตนพลแสน 47
4918 น.ส. ธัญญาภรณ์ เอมะสุวรรณ 70
4919 น.ส. ธัญญามาศ พรหมบังเกิด 57
4920 น.ส. ธัญญารักษ์ คงเนียม 72



หน้า 165/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4921 น.ส. ธัญญารัตน์ เกิดสุข ขาดสอบ
4922 น.ส. ธัญญารัตน์ จันทบุตร 55
4923 น.ส. ธัญญารัตน์ จันทราช ขาดสอบ
4924 น.ส. ธัญญารัตน์ จันทะพันธ์ ขาดสอบ
4925 น.ส. ธัญญารัตน์ จันทิมา 72
4926 น.ส. ธัญญารัตน์ ไชยกันหา 29
4927 น.ส. ธัญญารัตน์ เทศสวัสด์ิ 61
4928 น.ส. ธัญญารัตน์ นันทวรรณ์ 30
4929 น.ส. ธัญญารัตน์ บุญรักษา ขาดสอบ
4930 น.ส. ธัญญารัตน์ พอใจ 59
4931 น.ส. ธัญญารัตน์ พิมเขตร 59
4932 น.ส. ธัญญารัตน์ ยามาเจริญ 58
4933 น.ส. ธัญญารัตน์ สารี 57
4934 น.ส. ธัญญารัตน์ หงษ์สิบสอง 68
4935 น.ส. ธัญญาเรศ ช่วยเมือง 43
4936 น.ส. ธัญญาเรศ ชาภักดี 53
4937 น.ส. ธัญญาเรศ ปรีกมล 25
4938 น.ส. ธัญญาลักษณ์ บาลศิริ ขาดสอบ
4939 น.ส. ธัญญาลักษณ์ สุวรรณรัตน์ 67
4940 น.ส. ธัญญาวดี ทิพย์ลาย ขาดสอบ
4941 น.ส. ธัญฎา วิริยพรพันธ์ุ 61
4942 น.ส. ธัญณศ์ภัทรข์ มณีวงศ์ ขาดสอบ
4943 น.ส. ธัญทิพ ช้อยชาญชัยกุล 46
4944 น.ส. ธัญทิพย์ ทองตา 34
4945 น.ส. ธัญธร ใจสุทธ์ิ 54
4946 น.ส. ธัญธร ทองประสม 65
4947 น.ส. ธัญธรณ์ ทองล้น 57
4948 น.ส. ธัญนรัตน์ พิรัลทักษ์โภคิน 72
4949 น.ส. ธัญบูรณ์ สุวรรณเพชร 73
4950 น.ส. ธัญพร กันทวัง 62



หน้า 166/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4951 น.ส. ธัญพร ภูมิดิษฐ์ 58
4952 น.ส. ธัญพิชชา แสนหลวง ขาดสอบ
4953 น.ส. ธัญพิชชา หมวกสังข์ 50
4954 น.ส. ธัญพิชชา เหมืองหม้อ 49
4955 น.ส. ธัญพิมล ธานีรัตน์ 54
4956 นาย ธัญพิสิษฐ์ จิวะราพงศ์ 68
4957 นาย ธัญพิสิษฐ์ สิทธิชัย 56
4958 น.ส. ธัญภา สนามไชย 55
4959 น.ส. ธัญมน จตุพรม 54
4960 น.ส. ธัญมน สาริยัง 50
4961 น.ส. ธัญยธรณ์ อัครพิสิษฐ์ 50
4962 น.ส. ธัญยพร วาสสามัคคี 52
4963 น.ส. ธัญรดา เผือกเกิด 82
4964 น.ส. ธัญรดา สมานบุตร 32
4965 น.ส. ธัญรดี ย้ิมสงค์ 53
4966 น.ส. ธัญรัตน์ โปธา 74
4967 น.ส. ธัญรัตน์ พูลทองดีวัฒนา 60
4968 น.ส. ธัญรัตน์ ศรีคง 65
4969 น.ส. ธัญรัตน์ สีสมาน 41
4970 น.ส. ธัญรัศม์ิ จิตติอุดมศักด์ิ 59
4971 น.ส. ธัญลักษณ์ กุลค าธร 77
4972 น.ส. ธัญลักษณ์ คงสง ขาดสอบ
4973 น.ส. ธัญลักษณ์ เฉิดรัศมี ขาดสอบ
4974 น.ส. ธัญลักษณ์ ชนะพล 42
4975 น.ส. ธัญลักษณ์ ชีวินไกรสร 54
4976 น.ส. ธัญลักษณ์ ไชยสีดา 57
4977 น.ส. ธัญลักษณ์ ทองพูน 47
4978 น.ส. ธัญลักษณ์ ทองศรีแก้ว 68
4979 น.ส. ธัญลักษณ์ พูลสวัสด์ิ 51
4980 น.ส. ธัญลักษณ์ มงคลดิเรกรัตน์ 32



หน้า 167/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

4981 น.ส. ธัญลักษณ์ วิวัฒน์เดชากุล 55
4982 น.ส. ธัญลักษณ์ สมภู่ ขาดสอบ
4983 น.ส. ธัญวพร ฉุ้นประดับ 57
4984 น.ส. ธัญวรรณ จันทร์สระบัว ขาดสอบ
4985 น.ส. ธัญวรรณ สุขนวล 46
4986 น.ส. ธัญวรัตน์ กุณรินทร์ 51
4987 น.ส. ธัญวรัตน์ เจริญพานิช ขาดสอบ
4988 น.ส. ธัญวรัตน์ พีรวุฒิประเสริฐ 52
4989 น.ส. ธัญวรัตน์ วรรณบวร 71
4990 น.ส. ธัญวรัตน์ วิมุกติวรรณ 37
4991 น.ส. ธัญวรัตม์ กาหลง 56
4992 น.ส. ธัญวรัตม์ คุสินธ์ 49
4993 น.ส. ธัญวรัตม์ จันต๊ะสาร 50
4994 น.ส. ธัญวรัตม์ ชินนา ขาดสอบ
4995 น.ส. ธัญวรัตม์ โชติกลาง 40
4996 น.ส. ธัญวรัตม์ โชติโสภณ 71
4997 น.ส. ธัญวรัตม์ ด าชะอม 43
4998 นาง ธัญวรัตม์ ทิพย์ทวีกุล 54
4999 น.ส. ธัญวรัตม์ เทพสิทธ์ิ 34
5000 น.ส. ธัญวรัตม์ พลภักดี ขาดสอบ
5001 น.ส. ธัญวรัตม์ สุนันตา 45
5002 น.ส. ธัญวรัตม์ เหมือนเสมอใจ 64
5003 นาย ธัญวัสส์ เณรโต ขาดสอบ
5004 นาย ธัญวุฒิ ประพฤติ ขาดสอบ
5005 น.ส. ธัญสญา เพียรท าดี 36
5006 น.ส. ธัญสินี ใจรุณ ขาดสอบ
5007 น.ส. ธัญสินี สวัสดีพุดซา 45
5008 น.ส. ธัญสิริ น้ าต๊ิบ 40
5009 น.ส. ธัญสิริ ปารินทร์ 68
5010 น.ส. ธัญสิรินทร์ นาช า 49



หน้า 168/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5011 น.ส. ธัญสุดา แก้วเสน 31
5012 น.ส. ธัญสุดา ณ ตะก่ัวทุ่ง 44
5013 น.ส. ธัญสุดา สุขส าราญ 47
5014 น.ส. ธัญสุตา ชุมแคล้ว 63
5015 น.ส. ธันชนา ทาระธรรม ขาดสอบ
5016 น.ส. ธันญดา เกิดพรัด ขาดสอบ
5017 น.ส. ธันญ์วริน ธนาธิปไพศาลกุล ขาดสอบ
5018 น.ส. ธันย์ชนก แก้วแกมทอง 53
5019 น.ส. ธันย์ชนก ไชยศรีฮาด ขาดสอบ
5020 น.ส. ธันย์ชนก ซ่วนยุก 58
5021 น.ส. ธันย์ชนก ทองด้วง 29
5022 น.ส. ธันย์ชนก น่ิมน้อย 34
5023 น.ส. ธันย์ชนก ประกิจ 63
5024 น.ส. ธันย์ชนก พรเชนศวรพงศ์ ขาดสอบ
5025 น.ส. ธันย์ชนก หงษ์โต 60
5026 น.ส. ธันยชนก แทนข า ขาดสอบ
5027 น.ส. ธันยธรณ์ เพชรโกมล 43
5028 น.ส. ธันยนันท์ เกตุธนธีรโรจน์ 54
5029 น.ส. ธันยนันท์ ดาบเพชร 58
5030 น.ส. ธันยนันท์ พูลทรัพย์ 53
5031 น.ส. ธันยพร กลางนุรักษ์ 69
5032 น.ส. ธันยพร กอสัมพันธ์ 52
5033 น.ส. ธันยพร กิจกุลอนุพงษ์ 59
5034 น.ส. ธันยพร ค าสิทธิ ขาดสอบ
5035 น.ส. ธันยพร ดีวิหก 54
5036 น.ส. ธันยพร นาคะพันธ์ 63
5037 น.ส. ธันยพร โปร่งจิต 78
5038 น.ส. ธันยพร พรหมมา ขาดสอบ
5039 น.ส. ธันยพร พาณิชย์กุล 50
5040 น.ส. ธันยพร วรพิมพงษ์ ขาดสอบ



หน้า 169/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5041 น.ส. ธันยพร สมวงค์ ขาดสอบ
5042 น.ส. ธันยพร อ่ิมสุข 68
5043 น.ส. ธันยพรชนก กุลนา 64
5044 น.ส. ธันยพัต ปวงค า 65
5045 น.ส. ธันยมนย์ มหาวงศ์นันท์ 68
5046 น.ส. ธันย์วรินทร์ เฉลิมรักชาติ 71
5047 นาย ธันยากร ลือแสน ขาดสอบ
5048 น.ส. ธันยาปวีณ์ วิทยาประเสริฐ ขาดสอบ
5049 น.ส. ธันยาภรณ์ เกตุแก้ว 46
5050 น.ส. ธันยาภรณ์ บัวพันธ์ุ 49
5051 น.ส. ธันยาภรณ์ เมืองไทย 47
5052 น.ส. ธันยาภรณ์ หน่อท้าว ขาดสอบ
5053 น.ส. ธันยาภรณ์ อักษรภักดี 63
5054 นาย ธันวา กล่ินศรีสุข 54
5055 นาย ธันวา เมืองมุสิก ขาดสอบ
5056 นาย ธัมมโชติ เพ็ชรย้ิม 42
5057 นาย ธาดา แซ่อุย ขาดสอบ
5058 น.ส. ธาดารัตน์ สาคร 58
5059 นาย ธาดาศักด์ิ คงร่ม 59
5060 นาย ธานินทร์ เข็มแซมเกษ ขาดสอบ
5061 นาย ธานินทร์ เมืองเพชรงาม ขาดสอบ
5062 นาย ธานินทร์ หลิมเจริญ 52
5063 นาย ธานี ศุภดิษฐ์ 52
5064 น.ส. ธารณี จันทร์กระเทาะ ขาดสอบ
5065 น.ส. ธารทิพย์ ท่ังกล่ า ขาดสอบ
5066 น.ส. ธารทิพย์ วงศ์สมศักด์ิ 63
5067 น.ส. ธารทิพย์ เสระทอง 54
5068 น.ส. ธารทิพย์ โสภัณนา 58
5069 น.ส. ธารทิพย์ คลังธาร ขาดสอบ
5070 นาย ธาร์มันษ์ ตลับเพชร์สกุล ขาดสอบ



หน้า 170/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5071 น.ส. ธารฤทัย สิงห์สุวรรณ 58
5072 น.ส. ธารวิมล กองแก้ว 59
5073 นาย ธารา ใบแสง ขาดสอบ
5074 น.ส. ธาราทิพย์ กาฬภักดี 64
5075 น.ส. ธาราทิพย์ ลินแก้ว 33
5076 น.ส. ธารารัตน์ กาฬจันโฑ 50
5077 น.ส. ธารารัตน์ ตะเคียนศก 62
5078 น.ส. ธารารัตน์ พันธุโอสถ 63
5079 น.ส. ธารารัตน์ ศรเดช 39
5080 น.ส. ธารารัตน์ สมเก้ือ ขาดสอบ
5081 น.ส. ธาราลักษณ์ พรมสมศรี 52
5082 น.ส. ธาริกา โรจน์พวง 41
5083 น.ส. ธาริณี มากศรี 55
5084 นาย ธารินทร์ บุมาลี 55
5085 น.ส. ธารินี กุฎฤๅษี 38
5086 น.ส. ธารินี คงยืน 31
5087 น.ส. ธารินี ชูลี 47
5088 น.ส. ธารินี นิติธรรม ขาดสอบ
5089 น.ส. ธารินี หมานจิตต์ 53
5090 น.ส. ธารีนา สุมาลี ขาดสอบ
5091 น.ส. ธารีรัตน์ จริงดี 29
5092 น.ส. ธารีรัตน์ บุญเจริญ 36
5093 นาย ธาวิน ธงไชย 58
5094 น.ส. ธาวินี ค ามีวงษ์ 49
5095 น.ส. ธาศิณี ฉวีจันทร์ ขาดสอบ
5096 น.ส. ธิกฤตา เกสรินทร์ 70
5097 น.ส. ธิคณา ศรีบุญนาค 65
5098 น.ส. ธิชาชล สุดสน 50
5099 นาย ธิชานนท์ ภูริทัพพ์ธนากุล 60
5100 น.ส. ธิฌา วรวัฒณ์ฌากุล 61



หน้า 171/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5101 น.ส. ธิญาดา สิงห์สาทิตย์ ขาดสอบ
5102 น.ส. ธิญาภา สังข์ทองกูล 39
5103 น.ส. ธิดา พีชาพันธ์ุ ขาดสอบ
5104 น.ส. ธิดา ศรีนัครา 46
5105 น.ส. ธิดากาญจน์ กรดแก้ว 70
5106 น.ส. ธิดาเทพ แสนสร้อย 59
5107 น.ส. ธิดาพร ผลเกล้ียง 53
5108 น.ส. ธิดาพร โพธ์ิทอง ขาดสอบ
5109 น.ส. ธิดาพร โพธ์ิทอง 32
5110 น.ส. ธิดาพร เหล่าระภะ ขาดสอบ
5111 น.ส. ธิดาภรณ์ เหรียญทอง 64
5112 น.ส. ธิดารัตน์ กาบเก้ียว 28
5113 น.ส. ธิดารัตน์ โกศลจิตร 56
5114 น.ส. ธิดารัตน์ คชสวัสด์ิ 49
5115 น.ส. ธิดารัตน์ จัดจ้าง 59
5116 น.ส. ธิดารัตน์ จันดี 34
5117 น.ส. ธิดารัตน์ จันบา 21
5118 น.ส. ธิดารัตน์ ชมจุมจัง 51
5119 น.ส. ธิดารัตน์ ชัยกันทะ 67
5120 น.ส. ธิดารัตน์ แซ่ลู่ ขาดสอบ
5121 น.ส. ธิดารัตน์ ตองอบ 54
5122 น.ส. ธิดารัตน์ ตันสาร 58
5123 น.ส. ธิดารัตน์ ทวี 45
5124 น.ส. ธิดารัตน์ ทองขาว 73
5125 น.ส. ธิดารัตน์ เทพมณีรัตนกุล 46
5126 น.ส. ธิดารัตน์ นิลละออ 45
5127 น.ส. ธิดารัตน์ ป่ินแก้ว 69
5128 น.ส. ธิดารัตน์ พิสิฐชัยกร 61
5129 น.ส. ธิดารัตน์ เพชรด้วง ขาดสอบ
5130 น.ส. ธิดารัตน์ มูลทรา 48



หน้า 172/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5131 น.ส. ธิดารัตน์ แมนวงศ์ 63
5132 น.ส. ธิดารัตน์ วงศ์ปัญญารัตน์ 62
5133 น.ส. ธิดารัตน์ ศรีโกมลศิลป์ 59
5134 น.ส. ธิดารัตน์ ศรีมุกข์ ขาดสอบ
5135 น.ส. ธิดารัตน์ ศิริวิบูรณ์เศรษฐ์ 57
5136 น.ส. ธิดารัตน์ สอนส้ม 40
5137 น.ส. ธิดารัตน์ สิงดี ขาดสอบ
5138 น.ส. ธิดารัตน์ สินพิทักษ์ ขาดสอบ
5139 น.ส. ธิดารัตน์ หนูเหมือน 67
5140 นาง ธิดารัตน์ หมายแร่ 59
5141 น.ส. ธิดารัตน์ อุดมศรี ขาดสอบ
5142 น.ส. ธิดารัตน์ อุตาตัน ขาดสอบ
5143 น.ส. ธิดาวรรณ จันทรุกขา ขาดสอบ
5144 น.ส. ธิดาวรรณ ทองแดง 54
5145 น.ส. ธิดาศรี กาฬสิงห์ 53
5146 นาย ธิติ ญาณจินดา 32
5147 นาย ธิติ ลับสูงเนิน ขาดสอบ
5148 น.ส. ธิติฏฐา รังสร้อย 51
5149 น.ส. ธิตินันท์ ภิระบัน 64
5150 นาย ธิติพันธ์ เท่ียงธรรม 45
5151 นาย ธิติภัทร นิทธยุ ขาดสอบ
5152 น.ส. ธิติมา แก้วสว่าง ขาดสอบ
5153 น.ส. ธิติมา โคตรรักษา 26
5154 น.ส. ธิติมา ดาดวง 47
5155 น.ส. ธิติมา ม่วงทิม 55
5156 น.ส. ธิติมา เหมหาญ ขาดสอบ
5157 น.ส. ธิติยาพร หลักค า 62
5158 น.ส. ธิติวรดา ขีตตะสังคะ 82
5159 นาย ธิติวัฒน์ โม้งปราณีต 60
5160 นาย ธิติวุฒิ เกษมพิพัฒน์ 45



หน้า 173/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5161 นาย ธิติวุฒิ ช้างเผือก 64
5162 นาย ธิติสรรค์ แซ่ตัน 61
5163 นาย ธิเบต อองกุลนะ ขาดสอบ
5164 นาย ธิปก ปิตินานนท์ ขาดสอบ
5165 น.ส. ธิปญาดา หนูประพันธ์ ขาดสอบ
5166 นาย ธิปัตย์ ชัยยศ 59
5167 น.ส. ธิมาพร ใจรัก 58
5168 น.ส. ธิมารัตน์ สวัสด์ิชัย 50
5169 น.ส. ธิรดา ป้อมทะเล 25
5170 น.ส. ธิรดา วงค์ค าจันทร์ 58
5171 น.ส. ธิรดา วงเวียน 55
5172 นาย ธิระชัย สาระวิทย์ 59
5173 นาย ธิษณะ มะณีออน 65
5174 นาย ธีฆะศิษฏ์ ซาเสน 42
5175 นาย ธีรโชติ เหล็กทะเล 60
5176 นาย ธีรโชติ เหลาทอง ขาดสอบ
5177 น.ส. ธีรดา แจ่มกระจ่าง 43
5178 น.ส. ธีรดา น้อยทุ 68
5179 น.ส. ธีรดา นุราช 40
5180 นาย ธีรเดช ประศาสตร์ศิลป์ 49
5181 น.ส. ธีรตา แก้วจรูญ 60
5182 นาย ธีร์ธวัช วธาวนิชกุล 57
5183 นาย ธีรธัช คงสกุล 68
5184 น.ส. ธีรนันท์ นิลผาย ขาดสอบ
5185 น.ส. ธีรนันท์ แสงวิจิตร 61
5186 นาย ธีรนัย ร่วมรัก 58
5187 นาย ธีรนาฏ แซ่ต้ัง 72
5188 น.ส. ธีรนุช ไชยชนะ 58
5189 นาย ธีรพงศ์ ขาผ่อง 40
5190 นาย ธีรพงศ์ พรหมมา 66



หน้า 174/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5191 นาย ธีรพงศ์ พุทธสุชา 30
5192 นาย ธีรพจน์ จันทา 55
5193 นาย ธีรพล ไชยภูมิ 69
5194 นาย ธีรพล ไทยอ่อน 40
5195 นาย ธีรพล พงเสนา 51
5196 นาย ธีรพล พรหมเพ็ชร 84
5197 นาย ธีรพล ภาระยาท ขาดสอบ
5198 นาย ธีรพัฒน์ จันทาวาส 52
5199 นาย ธีรพัฒน์ พัดทอง 63
5200 นาย ธีรพัฒน์ ระย้าแก้ว ขาดสอบ
5201 นาย ธีรพันธ์ อังสโวทัย 63
5202 นาย ธีรภัทร์ ชูช่วย 65
5203 นาย ธีรภัทร์ ปรีชาพิริยะกุล ขาดสอบ
5204 นาย ธีรภัทร์ เรืองฤทธ์ิ 35
5205 นาย ธีรภัทร เกตุทอง ขาดสอบ
5206 นาย ธีรภัทร เกิดแก้ว 38
5207 นาย ธีรภัทร เจิมจวง ขาดสอบ
5208 นาย ธีรภัทร ทองสินธ์ุ 64
5209 นาย ธีรภัทร ปานมี ขาดสอบ
5210 นาย ธีรภัทร พรมศิริเดช 37
5211 นาย ธีรภัทร พิทักษ์บัญชาการ ขาดสอบ
5212 นาย ธีรภัทร โพธ์ิงาม ขาดสอบ
5213 นาย ธีรภัทร แสงประสิทธ์ิ 23
5214 นาย ธีรภัทร อิฐอมรชัย ขาดสอบ
5215 นาย ธีรเมธ ธนเกียรติเดชา 58
5216 นาย ธีรยุทธ แก้วนะภา 59
5217 นาย ธีรยุทธ นันธิสิงห์ 61
5218 น.ส. ธีรรัชต์ เทศแย้ม ขาดสอบ
5219 น.ส. ธีรวรรณ โถแก้ว 49
5220 น.ส. ธีร์วรา ศรีน่ิม 44



หน้า 175/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5221 นาย ธีรวัฒน์ คีรีรักษ์ 44
5222 นาย ธีรวัฒน์ ทองเมือง ขาดสอบ
5223 นาย ธีรวัฒน์ นารโท 57
5224 นาย ธีรวัฒน์ อุปลา 58
5225 นาย ธีรวิชญ์ แสนค า 57
5226 นาย ธีรวุฒิ จิรพันธ์ุเพชร 68
5227 นาย ธีรวุฒิ แซ่ไล่ 56
5228 นาย ธีรวุฒิ ธงวิชัย 56
5229 นาย ธีรวุฒิ ปุริสาย 59
5230 นาย ธีรศักด์ิ จันทรวิวัฒน์ 69
5231 นาย ธีรศักด์ิ สุทธิเจริญ 71
5232 นาย ธีรศักด์ิ เส็นหมาน 25
5233 น.ส. ธีร์สุดา ค าศรี ขาดสอบ
5234 นาย ธีระ ทองภิรมย์ 36
5235 นาย ธีระกานต์ ปทะวานิช 54
5236 นาย ธีระพงศ์ สาระโมฬี ขาดสอบ
5237 นาย ธีระพงษ์ คงบุญ 46
5238 นาย ธีระพงษ์ คงหวัง 56
5239 นาย ธีระพล ยนต์อินทร์ 61
5240 นาย ธีระพันธ์ุ กาวิลา 47
5241 นาย ธีระยุทธ แพรไพศาล 34
5242 นาย ธีระวัฒน์ โปธิค า ขาดสอบ
5243 นาย ธีระวัฒน์ เรืองแก้ว 56
5244 นาย ธีระวุฒิ หวังกา 32
5245 นาย ธีระวุธ โคตรบรม ขาดสอบ
5246 นาย ธีระศักด์ิ จิตรมาดี 43
5247 นาย ธีระศักด์ิ พิมพ์แก้ว 42
5248 นาย ธีรัชต์ ประชาบุตร 48
5249 น.ส. ธีราภรณ์ แผงงาม 59
5250 น.ส. ธีราภรณ์ พิศคมข า ขาดสอบ



หน้า 176/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5251 น.ส. ธีรารัตน์ อุดมศักด์ิ 34
5252 น.ส. ธีรารัตน์ แอบแฝง 49
5253 น.ส. ธีริศรา ใจเสาร์ 47
5254 น.ส. ธีริศรา บุญประเสริฐ 60
5255 นาย ธีรุตม์ คุณาบัณฑิตย์ 55
5256 นาย ธีรุตม์ เทพขวัญ 40
5257 นาย ธีวิชร์ ผลจันทร์ ขาดสอบ
5258 นาย ธุวานนท์ ไชยศรีรัตนากูล ขาดสอบ
5259 นาย ธุวานนท์ สายเรือนแก้ว 45
5260 นาย นคร ทองงาม ขาดสอบ
5261 นาย นคร พลเย่ียม ขาดสอบ
5262 นาย นคร พลสวัสด์ิ 43
5263 นาย นครธน ระโส 72
5264 นาย นครินทร์ ดนมินทร์ ขาดสอบ
5265 นาย นครินทร์ ดอนหอมหล้า 50
5266 น.ส. นครินทร์ นนธิจันทร์ 62
5267 นาย นครินทร์ บัวซ้อน 38
5268 นาง นครินทร์ ผลดี ขาดสอบ
5269 นาย นครินทร์ สีหาบุญมาก ขาดสอบ
5270 นาย นครินทร์ ใส้เพ้ีย ขาดสอบ
5271 นาย นคาวุธ พรมเด่ือ 66
5272 น.ส. นงนภัส ขันธวิจารณ์ 61
5273 น.ส. นงนภัส นนทะภา 47
5274 น.ส. นงนภัส แสงประเสริฐ 36
5275 น.ส. นงนภัส หลานเด็น 46
5276 น.ส. นงนภัส อุทารไท ขาดสอบ
5277 น.ส. นงนุช กิจวิจิตร 53
5278 น.ส. นงนุช คงสว่าง 70
5279 น.ส. นงนุช อร่ามรส ขาดสอบ
5280 น.ส. นงพงา เส้งถ่ัน 63



หน้า 177/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5281 น.ส. นงลักษณ์ เก้ือกูล 56
5282 น.ส. นงลักษณ์ เขิงภูเขียว 48
5283 น.ส. นงลักษณ์ ศรีวงษ์ 56
5284 น.ส. นงลักษณ์ อินทร์อ่อน ขาดสอบ
5285 น.ส. นชกร เลิศธรรมนาถ 56
5286 นาย นฐพล แสงจันทร์ 53
5287 นาย นทนนท์ วิปุลากร ขาดสอบ
5288 น.ส. นทนันทน์ มุกดาสกุลภิบาล ขาดสอบ
5289 น.ส. นทมน พัสสร 57
5290 นาย นที รัตนสิริรัตน์ 37
5291 น.ส. นทีกานต์ ด าหนูอินทร์ 27
5292 น.ส. นทีกานต์ ทองยอด ขาดสอบ
5293 น.ส. นทีทิพย์ อ้ิวอ าพันธ์ 56
5294 น.ส. นนณัฎชา อินทโรหิต 56
5295 น.ส. นนท์ชญา คงด้วง 63
5296 นาย นนทชัย บัวงาม 64
5297 น.ส. นนทญา วิชัย ขาดสอบ
5298 นาย นนทณัฐ ไวว่อง 80
5299 นาย นนท์ธวัช เนียรมงคล 67
5300 นาย นนทนันท์ สิงห์จันทร์ ขาดสอบ
5301 นาย นนทนันท์ หนูสอน 29
5302 น.ส. นนทพร ธัชมงคล 50
5303 น.ส. นนทพร พลเย่ียม ขาดสอบ
5304 น.ส. นนทพร สมบัติดี 44
5305 น.ส. นนทภรณ์ พุ่มฟัก ขาดสอบ
5306 นาย นนทภัทร์ แสนพะวัง ขาดสอบ
5307 น.ส. นนทรีย์ สังข์สวน 65
5308 นาย นนทวัฒน์ ทาจินะ 46
5309 นาย นนทวัฒน์ ศรีจินดา 65
5310 น.ส. นนทิยา นนทรีย์ ขาดสอบ



หน้า 178/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5311 นาย นนทิสิทธ์ิ นาบ ารุง ขาดสอบ
5312 นาย นนธวัช กิมิเส 43
5313 นาย นนธวัฒน์ เผ่าหอม 51
5314 น.ส. นนลณี อ่อนเท่ียง ขาดสอบ
5315 น.ส. นนัฏฐา สอนจันทร์ 44
5316 น.ส. นนิศา อุ่นสอน 77
5317 น.ส. นพเกล้า ไชยวงค์ 63
5318 นาย นพคุณ หมดราคี 48
5319 น.ส. นพจิรา เถาว์ทวี 29
5320 น.ส. นพชลัยย์ แสงโสมไพศาล 51
5321 น.ส. นพณัฐ ใจมณี 48
5322 นาย นพเดช ประดับศรี 68
5323 นาย นพพร ไชยหาญ ขาดสอบ
5324 นาย นพพร ธนวัฒน์วิไล 40
5325 นาย นพพร ภิบาลชนม์ 34
5326 นาย นพภูพัฒน์ เพชรธนาภัทร์ 60
5327 น.ส. นพมล จิรโชติกุลเดชา 47
5328 น.ส. นพมาศ กงแก้ว 55
5329 น.ส. นพมาศ มีแสง 37
5330 น.ส. นพมาศ อาประหุน ขาดสอบ
5331 น.ส. นพมาศ อิศรางกูร ณ อยุธยา 54
5332 น.ส. นพรรษ์ ต้ังจิตปรีดานนท์ 51
5333 น.ส. นพรัตน์ จินดานุช 74
5334 น.ส. นพรัตน์ แซ่อ้ึง 38
5335 น.ส. นพรัตน์ เตียไพบูลย์ 50
5336 น.ส. นพรัตน์ เถินสุวรรณ 35
5337 น.ส. นพรัตน์ พรหมจรรย์ 68
5338 น.ส. นพรัตน์ วรชิต 48
5339 น.ส. นพรัตน์ วันอ่อน ขาดสอบ
5340 นาย นพรัตน์ สืบส่ง 43



หน้า 179/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5341 นาย นพรุจ รอดจิตต์ 73
5342 นาย นพรุจ สมพานเพียง ขาดสอบ
5343 น.ส. นพวรรณ เจริญกุล 69
5344 น.ส. นพวรรณ ชูเกิด 46
5345 น.ส. นพวรรณ บุญทิพย์ 19
5346 น.ส. นพวรรณ พาค า 45
5347 น.ส. นพวรรณ ศรีปัญญา ขาดสอบ
5348 น.ส. นพสร ศศิธร 59
5349 น.ส. นพสรณ์ หัตถศิลป์ 33
5350 นาย นพสิทธ์ิ ปัญญาเลิศลักษณ์ 43
5351 น.ส. นพักตร์ษร พรมพิทักษ์ ขาดสอบ
5352 น.ส. นภเกตน์ ภูติจันทร์ 64
5353 นาย นภธร ชัยเกษมวรากุล 66
5354 นาย นภนิกันต์ิ วงศ์ทรัพย์สกุล 63
5355 น.ส. นภประภา ศรีสร้อย 53
5356 น.ส. นภมร ค้าผล 62
5357 น.ส. นภวรรณ รัตโนดม ขาดสอบ
5358 น.ส. นภศร ต๋ันสกุล 59
5359 น.ส. นภษร ฉวีวรรณ์ 55
5360 น.ส. นภสร เกริกธนสุ 63
5361 น.ส. นภสร แก้วทองประค า 62
5362 น.ส. นภสร จันทรคีรี 52
5363 น.ส. นภสร เดชารัตน์ ขาดสอบ
5364 น.ส. นภสร ทองเพชร 49
5365 น.ส. นภสร ทักษิณ 66
5366 น.ส. นภสร นาคพงษ์ 67
5367 น.ส. นภสร ประทุมเทา ขาดสอบ
5368 น.ส. นภสร ศรีนาค 48
5369 น.ส. นภสร สาระวัน 54
5370 น.ส. นภสร สิงห์นุ้ย 61



หน้า 180/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5371 น.ส. นภัค กล่ินธูป 44
5372 น.ส. นภัค แสงสว่าง 59
5373 น.ส. นภัชลักษณ์ ยกล้วน 51
5374 น.ส. นภัชสรณ์ ผาวิภาคโยธิน 66
5375 นาย นภัทร พลบม่วง 59
5376 น.ส. นภัทร สรวงชลธาร 71
5377 นาย นภัทร สายัญ 57
5378 น.ส. นภัทร์ธนัน บุญส่ง 59
5379 น.ส. นภัทรพร ใจเย็น 60
5380 น.ส. นภัทรพีรดา กรุดมินบุรี 67
5381 น.ส. นภัศวรรณ์ สังขวนาวร 36
5382 น.ส. นภัส วัฒนสงค์ 81
5383 น.ส. นภัสกมล กอดแก้ว 63
5384 นาง นภัสกร ใจกล้า 47
5385 น.ส. นภัสกร ธนะผล 50
5386 นาย นภัสกร สมฤทธ์ิ 62
5387 นาง นภัสกร อินต๊ะยศ 44
5388 น.ส. นภัสชล ทะแพงพันธ์ 79
5389 น.ส. นภัสชล เอ้ือแท้ 38
5390 น.ส. นภัสตรา สงนอก 50
5391 นาย นภัสทิน ปวงโพธิ 62
5392 น.ส. นภัสนันท์ กิตติญาจีราวัชร์ 49
5393 น.ส. นภัสนันท์ เจตน์จันทร์ 61
5394 น.ส. นภัสนันท์ โชตรัตน์หิรัญกุล 36
5395 น.ส. นภัสนันท์ ปุริเศษ 45
5396 น.ส. นภัสพลอย ชัยปกรณ์นันท์ 55
5397 น.ส. นภัสวรรณ จงสง่ากลาง 58
5398 น.ส. นภัสวรรณ จันทร์สด 51
5399 น.ส. นภัสวรรณ นิลมล 38
5400 น.ส. นภัสวรรณ พันธ์เมือง ขาดสอบ



หน้า 181/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5401 น.ส. นภัสวรรณ พุ่มจันทร์ ขาดสอบ
5402 น.ส. นภัสวรรณ มะโนเลิศ ขาดสอบ
5403 น.ส. นภัสวรรณ รักพงษ์ 66
5404 น.ส. นภัสวรรณ สันติเพชร 51
5405 น.ส. นภัสวรรณ สุชนก 67
5406 น.ส. นภัสวรรณ เสาสูง 49
5407 น.ส. นภัสวรรณ แสงทอง 65
5408 น.ส. นภัสวรรณ เอ่ียมอ่องกิจ 62
5409 น.ส. นภัสสภรณ์ กล่อมสุวรรณ์ ขาดสอบ
5410 น.ส. นภัสสร กาฬสินธ์ุ 23
5411 น.ส. นภัสสร เจริญขันธ์ 66
5412 น.ส. นภัสสร ชาวสวน 70
5413 น.ส. นภัสสร น้อยพิทักษ์ 29
5414 น.ส. นภัสสร เนตรลือชา 51
5415 น.ส. นภัสสร ปินตาวงศ์ ขาดสอบ
5416 น.ส. นภัสสร เพ็ชรรุ่ง 43
5417 น.ส. นภัสสร มโนเรือง 45
5418 น.ส. นภัสสร มากภิบาล 55
5419 น.ส. นภัสสร ไม้หอม 43
5420 น.ส. นภัสสร เรืองสงค์ 65
5421 น.ส. นภัสสร วังซ้าย ขาดสอบ
5422 น.ส. นภัสสร สันติรัตนพงษ์ 34
5423 น.ส. นภัสสร สืบสิงห์ ขาดสอบ
5424 น.ส. นภัสสร หนูหวาน 57
5425 น.ส. นภาเกษ วงศ์เนียม ขาดสอบ
5426 น.ส. นภางค์ คมข า 79
5427 น.ส. นภาพร กดมงคล 56
5428 น.ส. นภาพร ทองค า 57
5429 น.ส. นภาพร นฤมลฤทธิไกร 49
5430 น.ส. นภาพร วงศ์สุภา 51



หน้า 182/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5431 น.ส. นภาพร สุกกลม 62
5432 น.ส. นภาพร หนูสันเทียะ 47
5433 น.ส. นภาภรณ์ บุญจันทร์ ขาดสอบ
5434 น.ส. นภาภรณ์ ฝ้ันธรรมคร้ัง ขาดสอบ
5435 น.ส. นภาภรณ์ สุวภาพ ขาดสอบ
5436 น.ส. นภารัตน์ ชลาศรี 55
5437 น.ส. นภารัตน์ บูรณวรชัย 60
5438 น.ส. นภาวรรณ พรมสวัสด์ิ 26
5439 น.ส. นภาศิริ ศิริสาขา ขาดสอบ
5440 น.ส. นภิศพรรณ หนันทุม 57
5441 น.ส. นภิศา กรอดสุย ขาดสอบ
5442 น.ส. นภิศา ฤกษ์ยรรยงค์ 78
5443 น.ส. นภิสา สนธ์ิชัย 61
5444 น.ส. นมัสสิยา ลุงตาล 52
5445 น.ส. นยณัฏฐ์ วงค์งาม ขาดสอบ
5446 นาย นรพนธ์ ศิริศิลป์มานะกุล ขาดสอบ
5447 น.ส. นรพรรณ บุญมี 57
5448 นาย นรพล พัฒนพิสุทธ์ิ 53
5449 นาย นรพลธรณ์ มาแจ่ม 70
5450 นาย นรภัทร กมลาพร 77
5451 นาย นรันตชัย นวนนาง 63
5452 น.ส. นรากร จินตกสิกรรม 56
5453 นาย นรากร บุญคงด า 52
5454 น.ส. นรากร พบกลาง 49
5455 น.ส. นราธร แก้วสุวรรณ 59
5456 นาย นราธร เพียรขุนทด 29
5457 นาย นราธิป แก้วสีหาบุตร ขาดสอบ
5458 นาย นราธิป พลายชุม ขาดสอบ
5459 นาย นราธิป ย่ิงยงศักด์ิศรี 68
5460 นาย นราพงศ์ สุภา 65



หน้า 183/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5461 น.ส. นราพร เรียบครบุรี 36
5462 น.ส. นราภรณ์ เคนสันเทียะ 56
5463 น.ส. นราภรณ์ เครือแก้ว 51
5464 น.ส. นราวดี นุ้ยบุตร 52
5465 นาย นราวิชญ์ ห่มซ้าย 45
5466 นาย นราวุฒิ ทิวากรศศิธร 68
5467 นาย นราเศรษฐ์ จิโรจธนพงศ์ 39
5468 นาย นรินทร์ กล่ินบัวทอง 62
5469 นาย นรินทร์ อมรปรีชาวัฒน์ 56
5470 นาย นรินทร พานิชกุล 54
5471 น.ส. นรินทร์ทิพย์ พลแสน 44
5472 น.ส. นรินทร์ทิพย์ พันธ์หนองบัว 34
5473 น.ส. นรินทร์พร ชนะสุข ขาดสอบ
5474 นาย นรินทร์ภัทร มีเจริญ ขาดสอบ
5475 น.ส. นรินทิพย์ บุญเอีย 32
5476 น.ส. นรินทิรา ชูทอง 28
5477 น.ส. นรินธร สุขทอง 47
5478 นาย นริศ นาวารักษ์ 67
5479 น.ส. นริศรัตน์ เกตุสุริยงค์ ขาดสอบ
5480 น.ส. นริศรา คงประเสริฐ 53
5481 น.ส. นริศรา เจ๊ะหวังสวา ขาดสอบ
5482 น.ส. นริศรา ชัยบุญญานันต์ ขาดสอบ
5483 น.ส. นริศรา บุญคุ้ม 41
5484 น.ส. นริศรา บุญมี 40
5485 น.ส. นริศรา ปิตะฝ่าย 48
5486 น.ส. นริศรา ผิวทอง ขาดสอบ
5487 น.ส. นริศรา ภู่บึงพร้าว 47
5488 น.ส. นริศรา ยอดหอ 42
5489 น.ส. นริศรา ยังเจริญ 49
5490 น.ส. นริศรา เรืองแสน 40



หน้า 184/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5491 น.ส. นริศรา วิชัยศิริสิทธ์ิ ขาดสอบ
5492 น.ส. นริศรา ศรีหาจักร์ 46
5493 น.ส. นริศรา สะอาด 47
5494 น.ส. นริศรา สินชู 50
5495 น.ส. นริศรา สุกาภีย์ 62
5496 น.ส. นริศรา หาญแวง 47
5497 น.ส. นริศรา อาริยะ 63
5498 น.ส. นริศราวรรณ วงเวียน 58
5499 น.ส. นริศา กุดเสนา 41
5500 น.ส. นริษา กาบตุ้ม 48
5501 น.ส. นริสรา พ่ึงเจริญ ขาดสอบ
5502 น.ส. นริสรา สารมโน ขาดสอบ
5503 น.ส. นริสรา สิงห์โตแก้ว 29
5504 นาย นริสสร เพ็ชรเย็น 62
5505 น.ส. นริสสรา ช่วยศรี 42
5506 น.ส. นริสา เสนคะ 51
5507 น.ส. นรีกานต์ สุขเจริญ 62
5508 น.ส. นรีทิพย์ นวนแก้ว 51
5509 น.ส. นรีพร ศรีภิรมย์ 56
5510 น.ส. นรีภัทร อัตตะพันธ์ ขาดสอบ
5511 น.ส. นรีรัตน์ ตันศิริวิวัฒน์กุล 59
5512 น.ส. นรีรัตน์ อินโพธ์ิสา ขาดสอบ
5513 น.ส. นรีวรรณ เหมแก้ว 58
5514 น.ส. นรีอร พุทธวรรณ ขาดสอบ
5515 นาย นรุตม์ ผดุงผาติกุล 57
5516 นาย นเรศ โกฎทอง 33
5517 น.ส. นฤกาญจน์ โคระรัตน์ 50
5518 น.ส. นฤชล ตรีเนตร ขาดสอบ
5519 นาย นฤชิต พุทธมนต์ 56
5520 น.ส. นฤณทิพย์ พรพนม 52



หน้า 185/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5521 นาย นฤดม เฟ่ืองสกุล 43
5522 นาย นฤดล สิงห์โต 65
5523 น.ส. นฤทัย ทับทิมหิน 55
5524 นาย นฤเบศร์ เกษบุญมี ขาดสอบ
5525 นาย นฤพนธ์ สังข์ศรี ขาดสอบ
5526 นาย นฤพนธ์ อัยสานนท์ ขาดสอบ
5527 น.ส. นฤภร นวลสง่า 48
5528 น.ส. นฤภร ปานจรูญรัตน์ 27
5529 น.ส. นฤภร ศรีเจริญ 55
5530 น.ส. นฤภร แสงกลาง 41
5531 น.ส. นฤภรณ์ วรายุทธโยติกุล ขาดสอบ
5532 น.ส. นฤมน กตะศิลา 54
5533 น.ส. นฤมล กล่ินขจร 61
5534 น.ส. นฤมล คงจันทร์ 34
5535 น.ส. นฤมล จันทร์ขุน ขาดสอบ
5536 น.ส. นฤมล จันทะพรม 63
5537 น.ส. นฤมล ชินชาด 38
5538 น.ส. นฤมล แซ่โค้ว 59
5539 น.ส. นฤมล ดวงจันทร์ 61
5540 น.ส. นฤมล ดาระสุวรรณ 28
5541 น.ส. นฤมล ถินทอง 31
5542 น.ส. นฤมล ทักษิณ 41
5543 น.ส. นฤมล นาพา 61
5544 น.ส. นฤมล บุญกลาง 55
5545 น.ส. นฤมล พรมกร 47
5546 น.ส. นฤมล พรมธา 54
5547 น.ส. นฤมล พรหมยา ขาดสอบ
5548 น.ส. นฤมล พลช านาญ ขาดสอบ
5549 น.ส. นฤมล เพฃรเฃนทร์ ขาดสอบ
5550 น.ส. นฤมล ม่วงศรี ขาดสอบ



หน้า 186/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5551 น.ส. นฤมล ลือชัย 59
5552 น.ส. นฤมล วิภากูล 38
5553 น.ส. นฤมล สิริจามร 51
5554 น.ส. นฤมล สีหะอ าไพ 67
5555 น.ส. นฤมล สุดถวิล 69
5556 น.ส. นฤมล สุดสอาด 50
5557 นาง นฤมล อินทร์จันทร์ ขาดสอบ
5558 น.ส. นฤมล อุ่นบุญ 62
5559 น.ส. นฤมล  คุ้มสุภา ขาดสอบ
5560 น.ส. นฤษนัน ผิวนวล 51
5561 นาย นฤสรณ์ โพธิพฤกษ์ 60
5562 น.ส. นฤสรณ์ ภิรมย์กิจ 25
5563 นาย นลธวัช แจ้งใจบุญ 69
5564 นาย นลธวัช ทิเก่ง ขาดสอบ
5565 น.ส. นลนสร มากจงดี 54
5566 น.ส. นลพรรณ นาเอนก ขาดสอบ
5567 น.ส. นลพรรณ นิลสวิท 65
5568 น.ส. นลพรรณ ใบไม้ ขาดสอบ
5569 น.ส. นลัทพรรณ อุตส่าห์ ขาดสอบ
5570 น.ส. นลัยลักษณ์ ตันติสาโร 59
5571 น.ส. นลิตา ผู้มีทรัพย์ 49
5572 นาง นลิน ใจกว้าง 64
5573 น.ส. นลิน พรหมลักษณ์ 68
5574 น.ส. นลิน รัตนเดชากร 52
5575 น.ส. นลินตา ป้อมแก้ว 62
5576 น.ส. นลินทิพย์ สงวนสุข 58
5577 น.ส. นลินรัตน์ ธนพรวิโรจน์ 44
5578 น.ส. นลินรัตน์ สิทธาวราศักด์ิ 65
5579 น.ส. นลินี ชูพัฒน์ 47
5580 น.ส. นลินี มณีศรี 51



หน้า 187/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5581 น.ส. นลินี สุวรรณจ ารัส 59
5582 นาย นวดล ทาสีเพชร 70
5583 น.ส. นวธิดา ผโลปกรณ์ ขาดสอบ
5584 น.ส. นวพร กระอาจ 34
5585 น.ส. นวพร ชมภูผล 52
5586 น.ส. นวพร ณ พัทลุง 46
5587 น.ส. นวพร เดชเสน ขาดสอบ
5588 น.ส. นวพร บุตรขุนทอง 27
5589 น.ส. นวพร ภารดิลก 44
5590 น.ส. นวพร เรือนงาม ขาดสอบ
5591 นาย นวพร ลวดทอง ขาดสอบ
5592 นาย นวพร แสงดี 55
5593 น.ส. นวพรรษ ตาลไธสง 69
5594 นาย นวพรรษ อักขระ ขาดสอบ
5595 นาย นวพล ถ่ินมาบแค ขาดสอบ
5596 น.ส. นวภัทร ศาลารัตน์ 46
5597 น.ส. นวมุข จันทร์โคตร ขาดสอบ
5598 น.ส. นวรรษฏมน ชนะกิจ 74
5599 น.ส. นวรัตน์ ช่อมณี 58
5600 น.ส. นวรัตน์ โตตามวงศ์ ขาดสอบ
5601 น.ส. นวรัตน์ ทันบาล ขาดสอบ
5602 น.ส. นวรัตน์ นมรักษ์ 46
5603 น.ส. นวรัตน์ นาห้วย 55
5604 น.ส. นวรัตน์ ราชรักษ์ 31
5605 นาง นวรัตน์ วิสุทธิแพทย์ 48
5606 น.ส. นวรัตน์ ศรีทอน ขาดสอบ
5607 น.ส. นวลจันทร์ พันธ์ุสะอาด ขาดสอบ
5608 น.ส. นวลนภา แซ่ล้ี 53
5609 น.ส. นวลนภา เปียกบุตร ขาดสอบ
5610 น.ส. นวลปรางค์ นาคกล่ัน 43



หน้า 188/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5611 น.ส. นวลพิมล วัฒนาเนตร 61
5612 น.ส. นวลลออ วงษาเวียง 30
5613 น.ส. นวลหง ภู่วชิรานนท์ 27
5614 น.ส. นวลอนงค์ แสงจันทร์ 33
5615 นาย นววรรษ มนตรีวิสัย 70
5616 น.ส. นวสิริ ก าไลแก้ว 62
5617 น.ส. นวัสวี จตุราบัณฑิต 63
5618 น.ส. นวิน ลายกลาง 68
5619 น.ส. นวินดา ปิยหิรัญ 45
5620 นาย นักรบ กันวะนา 59
5621 น.ส. นัคมน กุลหงษ์ 46
5622 น.ส. นัจกร อินทพงษ์ ขาดสอบ
5623 น.ส. นัจญวา ด าดี 32
5624 น.ส. นัจนันท์ ศรพิชัย 36
5625 น.ส. นัชชนันท์ ชูช้าง 60
5626 น.ส. นัชชา ไชยเนตร์ 57
5627 น.ส. นัชชา บุญถนอม 55
5628 น.ส. นัชชา เลาพิกานนท์ 47
5629 น.ส. นัชชา ส้มเขียวหวาน 58
5630 น.ส. นัชชา เหล็กสิงห์ ขาดสอบ
5631 น.ส. นัชชานน ส าราญเรียบ 59
5632 น.ส. นัชญากาญจน์ ล้ิมรสสุคนธ์ 37
5633 น.ส. นัชราพร พงษ์ชะอุ่มดี 66
5634 น.ส. นัญญา จักค าเต็ม 53
5635 น.ส. นัฎจิมา คชสวัสด์ิ ขาดสอบ
5636 นาย นัฎฐพล ศรีเท่ียงตรง 56
5637 น.ส. นัฎธิดา วิดีสา 51
5638 น.ส. นัฏฐพร วงษ์ภักดี 46
5639 น.ส. นัฏฐลักษณ์ น้ าจันทร์ ขาดสอบ
5640 น.ส. นัฏฐิกา ขุนนุ้ย 38



หน้า 189/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5641 น.ส. นัฏฐิกา หนูจันทร์ 38
5642 น.ส. นัฐกาญจน์ เช้ือพล ขาดสอบ
5643 น.ส. นัฐกาญจน์ บุญคร 43
5644 น.ส. นัฐกานต์ ชัยเพชร ขาดสอบ
5645 น.ส. นัฐชนก ปานดวง 38
5646 น.ส. นัฐชนก แสงวรรณ์ ขาดสอบ
5647 น.ส. นัฐชลัญช์ พรมโยธา ขาดสอบ
5648 น.ส. นัฐธิณี ช านาญกลาง ขาดสอบ
5649 นาย นัฐนัย ไพรวัลย์ 63
5650 นาย นัฐบดินทร์ สักกระจ่าง ขาดสอบ
5651 น.ส. นัฐพร คนไว 59
5652 น.ส. นัฐพร ภักดีเสนา ขาดสอบ
5653 น.ส. นัฐพรรณ ศรีเพชร 58
5654 นาย นัฐพล นิลละออ ขาดสอบ
5655 นาย นัฐพล พรมมาก 63
5656 นาย นัฐพล ม่วงน้อย 42
5657 น.ส. นัฐภัสสรญ์ กางบิด 58
5658 น.ส. นัฐมล ทองอินทร์ ขาดสอบ
5659 น.ส. นัฐยามล ชนมนัส 71
5660 น.ส. นัฐริกา จันทร์ค า 64
5661 น.ส. นัฐริกา จ้ินต่ัน 62
5662 น.ส. นัฐริกา สมิงแก้ว 35
5663 น.ส. นัฐริตา ภูพันใบ 39
5664 น.ส. นัฐวดี เทียมเทศ 59
5665 น.ส. นัฐวดี สุทธิธรรม ขาดสอบ
5666 นาย นัฐวุฒิ ฤทธิเดช 50
5667 น.ส. นัฐศิมา มหาทรัพย์ 72
5668 น.ส. นัณฐพร กลับส่ง 47
5669 น.ส. นัณธิญา ภูค าศักด์ิ 60
5670 น.ส. นัดดา วิละตา 60



หน้า 190/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5671 น.ส. นัดดาวดี ด าเพชร 45
5672 น.ส. นัดตะวัน สิทธิโคตร 56
5673 น.ส. นัตยา แสนกุล 33
5674 น.ส. นัทจนันท์ ชูจิตร 80
5675 นาย นัทจรินทร์ สิทธิพงษ์ 43
5676 น.ส. นัทชนันท์ พัสดร ขาดสอบ
5677 น.ส. นัทชา รักษาภาค 63
5678 น.ส. นัทชา วุฒิธนากรุล 49
5679 น.ส. นัททิชา เกย์เยอร์ 81
5680 นาย นัทธพงศ์ กมลบูชาธรรม 45
5681 นาย นัทธพงศ์ นิยม 53
5682 นาย นัทธพงศ์ พินเกตุ 42
5683 น.ส. นัทธมน ก าแหงนา ขาดสอบ
5684 น.ส. นัทธมน จันทกูล 45
5685 น.ส. นัทธมน ถมบัตร 57
5686 น.ส. นัทธมน ปัญศิริ 57
5687 น.ส. นัทธมน พรายแก้ว 52
5688 น.ส. นัทธมน อาจหาญ 57
5689 น.ส. นัทธมล เมืองแก้ว 60
5690 น.ส. นัทธมล สวนแก้ว 50
5691 น.ส. นัทธิชนัน ธรรมลังกา 38
5692 น.ส. นัทธิดา วศินานนท์ ขาดสอบ
5693 น.ส. นัทธิษา ช่วยบ ารุง 45
5694 น.ส. นัทมล ใจกระจ่าง ขาดสอบ
5695 น.ส. นัทมล เมืองแสน 54
5696 น.ส. นัทยา ฤทธ์ิเล่ือน 62
5697 น.ส. นัทรีเซีย หลีเส็น 55
5698 น.ส. นัทรียา ฐานะกอง 68
5699 น.ส. นัทวรรณ พุทธานนท์ ขาดสอบ
5700 น.ส. นัทวรรณ ศรีสรรณ์ 51



หน้า 191/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5701 นาย นัธทวัฒน์ หาญวิเศษ 68
5702 น.ส. นันตนา มานะพงศ์ 53
5703 น.ส. นันท์กนก แก้วประสพ ขาดสอบ
5704 นาย นันทกร คงบุญวาท 50
5705 น.ส. นันทกร จันทรัตน์ ขาดสอบ
5706 น.ส. นันทกานต์ เก้ียวมาศ 44
5707 น.ส. นันท์ชพร แซ่ล้ิม ขาดสอบ
5708 น.ส. นันทชา โฆษาศรี ขาดสอบ
5709 น.ส. นันท์ณรี ชมเชย 42
5710 น.ส. นันท์ณิชา สิงหเดชวีระชัย 53
5711 น.ส. นันท์นภัส ขจรเดช 42
5712 น.ส. นันท์นภัส ค าศรี 59
5713 น.ส. นันท์นภัส บุญล าพู ขาดสอบ
5714 น.ส. นันท์นภัส เผือกภูมิ 51
5715 น.ส. นันท์นภัส แผนคู้ 54
5716 น.ส. นันท์นภัส พิมพิฬาร์ 48
5717 น.ส. นันท์นภัส เลิศล้ า ขาดสอบ
5718 น.ส. นันท์นภัส ไวว่อง ขาดสอบ
5719 น.ส. นันท์นภัส สุวรรณคีรี 70
5720 น.ส. นันท์นภัส หน่อค า 42
5721 น.ส. นันท์นภัส อานนท์ 58
5722 น.ส. นันท์นภัสร์ หมวดจันทร์ 59
5723 น.ส. นันท์นลิน ทองพันธ์ 43
5724 น.ส. นันทนัช ต้ันหุ้ย 46
5725 น.ส. นันทนัช พรมบาง 40
5726 น.ส. นันทนา พงศ์ประยูร 41
5727 น.ส. นันทนา สุขชนะ 58
5728 น.ส. นันทนิตย์ นพกูล 37
5729 นาง นันทนิตย์ เมืองแก้ว ขาดสอบ
5730 น.ส. นันทนิตย์ วิทยธาดา ขาดสอบ



หน้า 192/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5731 นาย นันทพงศ์ จตุรงค์พนา 44
5732 นาย นันทพงศ์ จันทร์แก้ว 39
5733 นาย นันทพงศ์ สมโชคณภากร ขาดสอบ
5734 นาย นันทพทธ์ สุขใจ ขาดสอบ
5735 น.ส. นันทพร จันทรัมพร ขาดสอบ
5736 น.ส. นันทพร ทองหอม ขาดสอบ
5737 น.ส. นันทพร สุวรรณวงค์ ขาดสอบ
5738 น.ส. นันทพร หลักค า 53
5739 น.ส. นันทพร อินหนู ขาดสอบ
5740 น.ส. นันทพัชร์ เคร่งสมบูรณ์ ขาดสอบ
5741 นาย นันทภพ ศิริพันธ์ุ 51
5742 น.ส. นันทภัต โชตวีระวัฒนา 57
5743 น.ส. นันท์มนัส นิธิภัทรอนันต์ 63
5744 น.ส. นันทยา สักลอ 55
5745 น.ส. นันทรัตน์ มรดกเกษม 67
5746 น.ส. นันทรัตน์ ศรีตะนิตย์ 38
5747 น.ส. นันท์ลภัส ปันธง 41
5748 น.ส. นันทวดี ขวาอุ่นหล้า 47
5749 น.ส. นันทวรรณ กันทะค าแหง 47
5750 น.ส. นันทวรรณ ทองมีสุข 72
5751 น.ส. นันทวรรณ ทองแย้ม 41
5752 น.ส. นันทวรรณ รอดพ้น ขาดสอบ
5753 นาย นันทวัฒน์ ค าตันนิธิพัฒน์ 58
5754 นาย นันทวัฒน์ ตาดี 47
5755 น.ส. นันทวัน ชนกกุลศิริ ขาดสอบ
5756 น.ส. นันทวัน มัยวงศ์ 69
5757 น.ส. นันทวัน หนูน้อย 54
5758 นาย นันทวิช สังขรัตน์ 43
5759 นาง นันทวิภา วิศนุกร 37
5760 น.ส. นันทศิริ สุนทรารักษ์ 30



หน้า 193/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5761 น.ส. นันท์สินี ปรีชา 33
5762 น.ส. นันท์สินี วิเชียรพนัส ขาดสอบ
5763 น.ส. นันทักษร ร่ืนเกษร 64
5764 น.ส. นันทิกานต์ นิยม ขาดสอบ
5765 น.ส. นันทิกานต์ หมานระเด็น ขาดสอบ
5766 น.ส. นันทิชา ก้อนผา 59
5767 น.ส. นันทิชา แก้วสว่าง 50
5768 น.ส. นันทิชา เรณูศักด์ิ ขาดสอบ
5769 น.ส. นันทิชา ส จุฑามณี 61
5770 น.ส. นันทิชา อุดมพร 54
5771 น.ส. นันทิญา สุอินต๊ะ 56
5772 น.ส. นันทิญา หอมทรัพย์ 49
5773 น.ส. นันทิตา แก้วเพชร 58
5774 น.ส. นันทิตา ชูช่วย 45
5775 น.ส. นันทินี วรรณพิรุณ 62
5776 นาย นันทิพัฒน์ ชิตมณี ขาดสอบ
5777 น.ส. นันทิยา แก้วมะไฟ 28
5778 น.ส. นันทิยา ขมประเสริฐ 42
5779 น.ส. นันทิยา ต๊ะลี ขาดสอบ
5780 น.ส. นันทิยา ไตรแก้ว 68
5781 น.ส. นันทิยา พรหมทอง 46
5782 น.ส. นันทิยา สุเหร็น 59
5783 น.ส. นันทิยา แสงแก้ว 37
5784 นาย นันธ์วิวัฒน์ สิงหาพิภัทร 60
5785 น.ส. นันธิชา ไมมะหาด 47
5786 น.ส. นันธิญา หนูแก้ว 43
5787 น.ส. นันธิดา แก้วรักษ์ 55
5788 น.ส. นันธิดา ศรีบุญเรือง 49
5789 น.ส. นัยน์ปพร ศีรเศวตศาสตร์ 69
5790 น.ส. นัยนภา หนูเสน 44



หน้า 194/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5791 น.ส. นัยนา จินดาพล 41
5792 น.ส. นัยนา ใจเท่ียง ขาดสอบ
5793 น.ส. นัยนา พรมยะดวง ขาดสอบ
5794 น.ส. นัยนา มนฑา 38
5795 น.ส. นัยนา เมธา 57
5796 น.ส. นัศริน บ่อสู 39
5797 น.ส. นัษฐา ศุภศรี 67
5798 น.ส. นัสทมล หอมดอก 55
5799 น.ส. นัสริน ฮาเล็ง 60
5800 นาย นัสรี ระยะ 48
5801 น.ส. นัสรีญา แสนสุข 44
5802 น.ส. นัสวีร์ เจะอุบง 63
5803 นาง นาคฐญา ไอยะรา 51
5804 น.ส. นาซือเราะห์ กือลาแต 54
5805 น.ส. นาฏนภา ตาแดง 66
5806 น.ส. นาฏยา จิตารินทร์ 64
5807 น.ส. นาตยา เก้ือสกุล 41
5808 น.ส. นาตยา ดวงทอง 42
5809 น.ส. นาตยา บานแย้ม 72
5810 น.ส. นาตาลี กิลแบร์ 60
5811 น.ส. นาตาลี นาคเรือง 36
5812 น.ส. นาถญา ค าแฝง 53
5813 น.ส. นาถธิดา ศรีอรัญ 56
5814 น.ส. นาถนรี ชัยทอง ขาดสอบ
5815 น.ส. นาถยา ประมงค์ ขาดสอบ
5816 น.ส. นาถยา รอดสัมฤทธ์ิ 58
5817 น.ส. นาธารี กุลทนาวงษ์ 68
5818 นาย น่านนลิน มังคล้าย 50
5819 นาย นาเบล ดือราแมง 39
5820 น.ส. นามทิพย์ อักษรวงศ์ 51



หน้า 195/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5821 นาย นายณรงค์ฤทธ์ิ โสรบุตร 62
5822 น.ส. นายูวา เจ๊ะเต๊ะ 35
5823 น.ส. นาราภัทร ศรีสันต์ 41
5824 น.ส. นาราลักษณ์ ทองเกล้ียง 60
5825 น.ส. นาริน พรมพูน ขาดสอบ
5826 น.ส. นาริสสา หนูคง 31
5827 น.ส. นารี เป็นสุข 59
5828 น.ส. นารีซ่า ยามาเจริญ 66
5829 น.ส. นารีญา กฤชบุญ 69
5830 นาง นารีรัตน์ ช่ืนชม ขาดสอบ
5831 น.ส. นารีรัตน์ ทองแก้ว 48
5832 น.ส. นารีรัตน์ มาเอียด 61
5833 น.ส. นารีรัตน์ วงพิเดช 53
5834 น.ส. นารีรัตน์ สิงห์ดา ขาดสอบ
5835 น.ส. นารีรัตน์ เสมาฉิม 63
5836 นาย นาวาวี อาหะมะ ขาดสอบ
5837 นาย นาวี พรประสิทธ์ิ 27
5838 นาย นาวี เสียงเสนาะ 69
5839 น.ส. นาศูฮา ต่วนยี ขาดสอบ
5840 นาย น าทรัพย์ เลิศกิตศิริ 46
5841 น.ส. น้ าทิพย์ โกมลเศษ 56
5842 น.ส. น้ าทิพย์ ปาลี ขาดสอบ
5843 น.ส. น้ าทิพย์ ปูผ้า ขาดสอบ
5844 น.ส. น้ าทิพย์ อินจันทร์ 59
5845 น.ส. น้ าผ้ึง ตูมนอก ขาดสอบ
5846 น.ส. น้ าผ้ึง วงศาราช 59
5847 น.ส. น้ าฝน แจ่มศรี 35
5848 น.ส. น้ าฝน พรหมยา ขาดสอบ
5849 น.ส. น้ าฝน ม่วงงาม ขาดสอบ
5850 น.ส. น้ าฝน แอ้วนารี 46



หน้า 196/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5851 น.ส. น้ าเพชร แซ่หงอ 45
5852 น.ส. น้ าเพชร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ขาดสอบ
5853 น.ส. น้ าเพชร เรืองเผือก 63
5854 น.ส. น้ าเพ็ชร กวดนอก 41
5855 น.ส. น้ าฟ้า จันลาศีร 39
5856 น.ส. น้ ามนต์ทิพย์ ภูษณะกุลพร 37
5857 น.ส. น าหทัย กุณา ขาดสอบ
5858 น.ส. น้ าอบ เนาวพันธ์ 33
5859 น.ส. นิจจารีย์ ธรรมสะโร ขาดสอบ
5860 น.ส. นิจจารีย์ รักขุนส้อง 62
5861 น.ส. นิจวรีย์ กาญจนสุระกิจ 53
5862 น.ส. นิจสุภา ปากช านิ 52
5863 น.ส. นิชกานต์ ข่ีทอง 43
5864 น.ส. นิชดา จิรเอกศิลป์ 43
5865 น.ส. นิชดา พงษ์กูล 56
5866 น.ส. นิชนันท์ เพราพร้ิง 55
5867 น.ส. นิชนันท์ สุวรรณรัศมี 58
5868 นาย นิชรัตน์ ทองคโชค 68
5869 น.ส. นิชา เข่ือนค า 62
5870 น.ส. นิชานันท์ เลิศเลอพงศ์ 66
5871 น.ส. นิชานันท์ เอ่ียมศรี 61
5872 น.ส. นิชานาถ บุตรภักดี 51
5873 น.ส. นิชาภัทร ดีพลา 60
5874 น.ส. นิชาภัทร รัตนา ขาดสอบ
5875 น.ส. นิชาภา ใจมูลม่ัง 67
5876 น.ส. นิชาภา เทพพฤกษา 49
5877 นาง นิชาภา นาสิงคาร 54
5878 น.ส. นิชาภา พักเง้า ขาดสอบ
5879 น.ส. นิชาภา พิรุณอมรพันธ์ุ 68
5880 น.ส. นิชาภา ไพศาล 36



หน้า 197/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5881 น.ส. นิชาภา มินเทน 33
5882 น.ส. นิชาภา แสงการ ขาดสอบ
5883 น.ส. นิชุตา แก่นแก้ว ขาดสอบ
5884 น.ส. นิซาร่า นิแว ขาดสอบ
5885 น.ส. นิญากรณ์ สมนิล ขาดสอบ
5886 น.ส. นิญาดา อรุณศิริสมบูรณ์ 60
5887 น.ส. นิฎฐา ขุนนุช ขาดสอบ
5888 น.ส. นิฏฐิตา ศรศิลป์ 34
5889 น.ส. นิฐานันท์ กล่ินหอม ขาดสอบ
5890 นาย นิฐิพร คงเจริญโภช 58
5891 น.ส. นิตติญา สิงหราช 59
5892 น.ส. นิตติยา สัสดี ขาดสอบ
5893 น.ส. นิตยา กาศโอสถ 53
5894 น.ส. นิตยา กุดโต้ 49
5895 น.ส. นิตยา คารประเสริฐ 43
5896 น.ส. นิตยา ค าสนิท 63
5897 น.ส. นิตยา บางสา 46
5898 น.ส. นิตยา ภูมาศ 40
5899 น.ส. นิตยา รักษาทรัพย์ดี 45
5900 น.ส. นิตยา ศรีสิงห์ 44
5901 น.ส. นิตยา สรเสนา 52
5902 น.ส. นิตยา แสงวิจิตร์ 52
5903 นาง นิตยา อาทะยา ขาดสอบ
5904 น.ส. นิตยา เอ่ียมอักษร ขาดสอบ
5905 น.ส. นิตยาวรรณ ภู่ขาว 32
5906 น.ส. นิตรา ต่อมค า ขาดสอบ
5907 น.ส. นิตา อินทร์สุพรรณ 45
5908 นาย นิติ ศรีจันทร์ 50
5909 นาย นิติ สนใจ 50
5910 นาย นิติกร กูลเกต ขาดสอบ



หน้า 198/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5911 นาย นิติกร อุปกา 62
5912 น.ส. นิตินันท์ เพ็ชรรัตน์ 41
5913 นาย นิติพงศ์ บุญมากุล 65
5914 นาย นิติพงษ์ นามบุตร 60
5915 นาย นิติพร วิเศษกุล 24
5916 น.ส. นิติพร หอมหวล 68
5917 นาย นิติพล พลเสน 50
5918 นาย นิติพัฒน์ นทีปราการ 58
5919 นาย นิติภูมิ ดาราทอง ขาดสอบ
5920 น.ส. นิติมา แกมเพ็ชร 56
5921 น.ส. นิติมา เจริญวงศ์ชัยกุล 56
5922 น.ส. นิติยา ตามาสี 70
5923 น.ส. นิติยา ทองคุ้ม ขาดสอบ
5924 น.ส. นิติยา บุญธรรม ขาดสอบ
5925 น.ส. นิติยา อายุสม 79
5926 นาย นิติรัฐชานนท์ อิสระ ขาดสอบ
5927 นาย นิติรุจน์ เมธีพีรศักด์ิ ขาดสอบ
5928 นาย นิติวัฒน์ ค าเมืองใจ 63
5929 นาย นิติศักด์ิ ก่ิงบู 69
5930 นาย นิติศาสตร์ ค ามะนาด 65
5931 น.ส. นิทติพา นาพัว ขาดสอบ
5932 นาย นิทัศน์ ธรรมทรงฤทธ์ิ ขาดสอบ
5933 นาย นิธิ ศิริโภคขจร ขาดสอบ
5934 นาย นิธิกร ช้างสว่าง 59
5935 น.ส. นิธินันท์ วิชัยจรัสศรี 36
5936 น.ส. นิธิพร เสนอินทร์ 53
5937 นาย นิธิรุจ อุไรกุล 56
5938 น.ส. นิธิวดี องค์เจริญกุล 66
5939 น.ส. นิธิวรรณ ศรีวิเชียร 61
5940 นาย นิธิศ บุตรดี 49



หน้า 199/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5941 นาย นิธิศักด์ิ ฟ้อนร าดี 65
5942 น.ส. นินนารา สวัสด์ิถาวรสกุล 55
5943 น.ส. นินินทร์ สุวรรณรัตน์ 34
5944 น.ส. นิปัทม์ สุจินดา 69
5945 น.ส. นิภา ทีฆาวงค์ 41
5946 น.ส. นิภากร โตรุ่งนิพัทธ์ 73
5947 น.ส. นิภากรณ์ ค้าข้าว 48
5948 น.ส. นิภาธร ปากา 36
5949 น.ส. นิภาพร กุกไชย 39
5950 น.ส. นิภาพร แกะมา 25
5951 น.ส. นิภาพร แคนอินทร์ 44
5952 น.ส. นิภาพร นารีรักษ์ 46
5953 น.ส. นิภาพร พลาดอินทร์ 42
5954 น.ส. นิภาพร ส่งสุข 44
5955 น.ส. นิภาพร สังฆภูมิ 52
5956 น.ส. นิภารัตน์ กัญญาค า 41
5957 น.ส. นิภารัตน์ บาลี 46
5958 น.ส. นิภาวดี ยอดจักร 38
5959 น.ส. นิภาวรรณ จันทะนันท์ 38
5960 น.ส. นิภาวรรณ ชมภูแดง ขาดสอบ
5961 น.ส. นิภาวรรณ ชูศรีพัฒน์ 53
5962 น.ส. นิภาวรรณ ญาติพิมล ขาดสอบ
5963 น.ส. นิภาวา กอเดร์ ขาดสอบ
5964 น.ส. นิมิตมาส สามัคคีเกียรติคุณ 61
5965 น.ส. นิรชรา สงวนพรรค 69
5966 น.ส. นิรชา แจ้งทอง 55
5967 น.ส. นิรชา เชียงหนุ้น 48
5968 น.ส. นิรชา ทองยอด 57
5969 น.ส. นิรชา ทองโสม 52
5970 น.ส. นิรชา บัวสด 63



หน้า 200/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

5971 น.ส. นิรชา รัตนมุสิทธ์ิ 50
5972 น.ส. นิรชา สุดคิด 58
5973 น.ส. นิรชา หัตถิยา 52
5974 น.ส. นิรนุช กุลนิล 37
5975 น.ส. นิรมล ขัดทา 53
5976 น.ส. นิรมล ทนคง 66
5977 น.ส. นิรมล ทัพจีน 68
5978 น.ส. นิรมล บุญทา 35
5979 น.ส. นิรมล ปราสาททอง 35
5980 น.ส. นิรมล รักนุ้ย 37
5981 น.ส. นิรมล รัตนกาล ขาดสอบ
5982 น.ส. นิรมล สัตตะพัน 34
5983 น.ส. นิรมล อินตะมะ ขาดสอบ
5984 น.ส. นิระชา ศรีสงคราม 44
5985 น.ส. นิรัชพร อินต๊ะมอย 55
5986 น.ส. นิรัญญา แสงพราย ขาดสอบ
5987 นาย นิรัสสิน บินสะแอเต๊ะ ขาดสอบ
5988 น.ส. นิรินนา ร่องยืด 41
5989 น.ส. นิรุชา สุทธิพิทักษ์ 52
5990 นาย นิรุต ร่ืนพิทักษ์ ขาดสอบ
5991 นาย นิรุท พรมอุทิศ 68
5992 น.ส. นิโรบล ชัยพลทอง ขาดสอบ
5993 น.ส. นิโรบล ทัพจีน 58
5994 น.ส. นิฤมล เมืองรมย์ ขาดสอบ
5995 น.ส. นิลทรัศม์ิ สุวรรณจักรา 36
5996 น.ส. นิลเนตร คันทรุขา 65
5997 น.ส. นิลวรรณ กลมเกลียว ขาดสอบ
5998 น.ส. นิลาวัลย์ แก้วธรรม 41
5999 น.ส. นิลาวัลย์ พงศ์ทิพย์พนัส 42
6000 น.ส. นิลาวัลย์ วรรณแก้ว 43



หน้า 201/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6001 น.ส. นิลาวัลย์ อักษร ขาดสอบ
6002 น.ส. นิโลบล บุญกระจ่าง 51
6003 น.ส. นิโลบล ลีนุกูล 39
6004 น.ส. นิโลบล ศรีสาร 42
6005 นาย นิวัตน์ มุหมีน 56
6006 น.ส. นิวาริน หนูกลัดนุ้ย 66
6007 น.ส. นิศากร ผู้นอก 57
6008 น.ส. นิศากร โพธ์ินรินทร์ 53
6009 น.ส. นิศากร สมหนองบัว 60
6010 น.ส. นิศากร สุตะนนท์ 48
6011 น.ส. นิศากานต์ ชอุ่ม 32
6012 น.ส. นิศาชล จุ้งลก ขาดสอบ
6013 น.ส. นิศาชล ใจการ 68
6014 น.ส. นิศาชล ทองเกิด ขาดสอบ
6015 น.ส. นิศาชล ทองเมือง 58
6016 น.ส. นิศาชล เพ็ชราการ 57
6017 น.ส. นิศานาถ หวังดี 58
6018 น.ส. นิศารัตน์ จตุรน าชัย 60
6019 น.ส. นิศารัตน์ เจริญประสพลาภ 44
6020 น.ส. นิศารัตน์ โยธาธร ขาดสอบ
6021 น.ส. นิศารัตน์ รวมสุข ขาดสอบ
6022 น.ส. นิศารัตน์ ล่ีเส็ง 62
6023 น.ส. นิศารัตน์ สว่างโรจน์ 45
6024 น.ส. นิศารัตน์ สีดามล 33
6025 น.ส. นิศารัตน์ เอ่ียมแก้ว 48
6026 น.ส. นิษฐกานต์ อมรโอฬารโรจน์ 49
6027 นาย นิษฐ์ชยุต ศุภชัยอนันต์ 54
6028 น.ส. นิษฐา กึกก้อง 47
6029 น.ส. นิษฐารัตน์ อิสรภาค 54
6030 น.ส. นิสา กาญจนะ 59



หน้า 202/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6031 น.ส. นิสา กายขุนทด 71
6032 น.ส. นิสา เผดียงพันธ์พงศ์ 52
6033 น.ส. นิสากร เปอร์เชาว์ 59
6034 น.ส. นิสากร เลิศแล้ว 54
6035 น.ส. นิสากร วรรณพงษ์ 45
6036 น.ส. นิสาคร จันทร์แก้ว ขาดสอบ
6037 น.ส. นิสาคีริน นิแมะ 42
6038 น.ส. นิสาชล กล่ินกุหลาบ 44
6039 น.ส. นิสาชล บุญพิมพ์ 37
6040 น.ส. นิสาชล หนูแก้ว ขาดสอบ
6041 น.ส. นิสาลักษณ์ สุขสนอง ขาดสอบ
6042 น.ส. นิอร เรืองบุรพ 55
6043 นาย นิอามิน กระจายเกียรติ 59
6044 น.ส. นีรชญานุตม์ พลศักด์ิเดช 55
6045 น.ส. นีรชา สกุลสุริยะ ขาดสอบ
6046 น.ส. นีรญา ทุมมาตย์ ขาดสอบ
6047 น.ส. นีรนาท วงษ์สาขา 58
6048 น.ส. นีรนุช ชายใหญ่ 50
6049 น.ส. นีรนุช บุตตเขียว 63
6050 น.ส. นุกุล ค าสมพร 35
6051 น.ส. นุจรินทร์ กันทาฟัง 35
6052 น.ส. นุจรินทร์ บุญอาจ ขาดสอบ
6053 น.ส. นุจรินทร์ พิทักษา 61
6054 น.ส. นุจรินทร์ หลุมทอง 38
6055 น.ส. นุจรี พูลเกษม ขาดสอบ
6056 น.ส. นุจิรา ยุบลเลิศ 56
6057 น.ส. นุชจรี ทับทิมแสน ขาดสอบ
6058 น.ส. นุชจิรา เสียงล้ า 65
6059 น.ส. นุชจิรา อุ่นร้ัว 68
6060 น.ส. นุชดา มณเนตร 42



หน้า 203/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6061 น.ส. นุชดา สตูล ขาดสอบ
6062 น.ส. นุชนลิน ปาลานุพันธ์ 59
6063 น.ส. นุชนาฏ กันนา ขาดสอบ
6064 น.ส. นุชนาฏ มาดี 48
6065 น.ส. นุชนาถ ผินพุ่มบุญชู 38
6066 น.ส. นุชนาถ ยอดระบ า 30
6067 น.ส. นุชนาถ วงศ์วิชาติ 52
6068 น.ส. นุชนาถ เอนกพรหม์ 52
6069 น.ส. นุชนารถ แก้วประจุ 58
6070 น.ส. นุชนารถ ข าพล ขาดสอบ
6071 น.ส. นุชนารถ จันทร์แรม ขาดสอบ
6072 น.ส. นุชนารถ ดลศรี 48
6073 น.ส. นุชนารถ อินทมูณี 46
6074 น.ส. นุชรานี หมาดอะด า ขาดสอบ
6075 น.ส. นุชรินทร์ สุวรรณราช 68
6076 น.ส. นุชรีณา นาแว 47
6077 น.ส. นุชรีย์ บัวแย้ม 76
6078 น.ส. นุชศรินทร์ เรืองหนู 62
6079 น.ส. นุชศิลา พ่ึงรูป 35
6080 น.ส. นุชสรา สุขวัน 49
6081 น.ส. นุดา แก้วเอียด 49
6082 น.ส. นุตประวีณ์ ถุนนอก 56
6083 น.ส. นุติธาดา มงคล 47
6084 น.ส. นุรญีฮัน ยูโซ๊ะ ขาดสอบ
6085 น.ส. นุรฟาติน ยูโซ๊ะ 42
6086 น.ส. นุรัชรินทร์ กล่ินจันทร์ ขาดสอบ
6087 น.ส. นุศรา บิลสัน 68
6088 น.ส. นุสซัยนี สาโรจน์ 45
6089 น.ส. นุสรา โสนิลาด ขาดสอบ
6090 น.ส. นุสรา อับดุลราหมาน 28



หน้า 204/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6091 น.ส. นุสราภรณ์ ปาโต 65
6092 น.ส. นุสเราะฮ์ สืบประดิษฐ์ 40
6093 น.ส. นูซีตา บือโต 32
6094 น.ส. นูนาลีซ่า หวันหวัง 57
6095 น.ส. นูรซัซวาณี โลหะสัณห์ 33
6096 น.ส. นูรซีลา เจ๊ะแวง 29
6097 นาย นูรดีน บิง ขาดสอบ
6098 น.ส. นูรฟาดีลา มามะเร 41
6099 น.ส. นูรฟาติน สาอิ 50
6100 น.ส. นูรมา ร่าหมาน 32
6101 น.ส. นูรสรี สาและ 25
6102 น.ส. นูรอัยนี ปะดุกา 51
6103 น.ส. นูรอัยนี อาแซ ขาดสอบ
6104 น.ส. นูรอุสมา ดือเร๊ะ 51
6105 น.ส. นูรไอนี มะกาซา ขาดสอบ
6106 น.ส. นูรฮันนาน มูซอโอะ 38
6107 น.ส. นูรฮาซามี แวนะไล ขาดสอบ
6108 น.ส. นูรฮานีซะห์ เจ๊ะแม 52
6109 น.ส. นูรฮาพีซา จารง ขาดสอบ
6110 น.ส. นูรฮาฟีซา สาอิ 47
6111 น.ส. นูรฮายาตี นาแว 25
6112 น.ส. นูรฮายาตี ปิ 45
6113 น.ส. นูรฮายาตี อีแต ขาดสอบ
6114 น.ส. นูรฮายาร่า หะระหนี 63
6115 น.ส. นูรีซัน เจะสะแม 49
6116 น.ส. นูรีซัน โด่หลี ขาดสอบ
6117 น.ส. นูรีแซ สาและ ขาดสอบ
6118 น.ส. นูรีดา เจ๊ะหลง 45
6119 น.ส. นูรีนา ดือราแม 68
6120 น.ส. นูรีมะห์ ลูดิง 53



หน้า 205/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6121 น.ส. นูรีมะห์ อาลี 53
6122 น.ส. นูรียา บัวเพ็ชร 52
6123 น.ส. นูรีฮัน มะเซ็ง ขาดสอบ
6124 น.ส. นูรีฮาน เจะอาแซ 49
6125 น.ส. เนตรชนก คงสมของ 53
6126 น.ส. เนตรชนก นาลา ขาดสอบ
6127 น.ส. เนตรชนก วงค์เจริญ 64
6128 น.ส. เนตรชนก สหธารา 47
6129 น.ส. เนตรชนก สินธู ขาดสอบ
6130 น.ส. เนตรชนก อากาสวรรธนะ 35
6131 น.ส. เนตรทราย ลิบลับ 44
6132 น.ส. เนตรทราย หาญนาแซง ขาดสอบ
6133 น.ส. เนตรนภา นิลเขียว 67
6134 น.ส. เนตรนภา บานแย้ม 59
6135 น.ส. เนตรนภา ปะวะเสนัง 29
6136 น.ส. เนตรนภิศร์ ศรีเมือง 71
6137 น.ส. เนตรราตรี กาลวรรณ์ 70
6138 น.ส. เนตรสกาว ทองจูด 31
6139 น.ส. เนตรอัปสร ศรีแก้ว 55
6140 น.ส. เนตรอัปสร สุขมาก 46
6141 นาย เนติ ท้วมทวยหาญ ขาดสอบ
6142 นาย เนติ ประสิทธ์ิ 54
6143 นาย เนติธร รักคง 52
6144 นาย เนติพงศ์ พุ่มค า 40
6145 นาย เนติพงษ์ ถิระผลิกะ 47
6146 น.ส. เนติพร คุณุ 59
6147 นาย เนติภพ สะคราญ 69
6148 น.ส. เนติรัตน์ อินนิล 46
6149 น.ส. เนธิตา นูสีหา ขาดสอบ
6150 น.ส. เนธิปชญา สุเหร็น 44



หน้า 206/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6151 น.ส. เนลิน วิสารัตน์ 53
6152 น.ส. โนรซาฟีกา ดอเล๊าะ 27
6153 น.ส. โนร์โซเฟีย หะมะ 49
6154 น.ส. โนรี วชิรานุลักษณ์ ขาดสอบ
6155 น.ส. ในฝัน วรรณโร ขาดสอบ
6156 นาย บงกช จันทร์เกตุ ขาดสอบ
6157 น.ส. บงกช เจริญภูมิ ขาดสอบ
6158 น.ส. บงกช ธงหน่ึง 58
6159 น.ส. บงกช โพธ์ิน้อย 48
6160 น.ส. บงกช สุดมุข 77
6161 น.ส. บงกชกร แซ่เซ่ง 47
6162 น.ส. บงกชกร บัวน้อย 57
6163 น.ส. บงกชพร มณีรัตน์ 57
6164 น.ส. บงกชพร อ่อนสด 72
6165 น.ส. บงกชรัตน์ ค ามาก ขาดสอบ
6166 นาย บดินทร์ กรัษนัยรวิวงค์ ขาดสอบ
6167 นาย บดินทร์ นาวงศรี ขาดสอบ
6168 นาย บดิพัทร ปิยะ ขาดสอบ
6169 นาย บถวิชย์ สรณพานิชกุล 84
6170 นาย บรรค์ ศรีตะนิตย์ ขาดสอบ
6171 นาย บรรจง เฟ่ืองทอง ขาดสอบ
6172 นาย บรรณวิชญ์ เขตมรคา 55
6173 น.ส. บรรณาการ มีศิลป์ ขาดสอบ
6174 นาย บรรดาศักด์ิ นามแสน ขาดสอบ
6175 นาย บรรทัด วงค์อาษา ขาดสอบ
6176 นาย บรรทูรย์ เก่งพรอรุณ 46
6177 นาย บรรพต ต๊ะค า 67
6178 นาย บรรยงค์ ค าจ่ิง ขาดสอบ
6179 น.ส. บริดตา ท้าวหน่อ 72
6180 นาย บริวัตร จันทสร 63



หน้า 207/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6181 นาย บริวัตร โชคเหมาะ ขาดสอบ
6182 นาย บวรพล ศรแก้ว 63
6183 นาย บวรภัค ปิติพงศกร 71
6184 นาย บวรภูมิ สงลา 52
6185 น.ส. บวรลักษณ์ เข่ือนแก้ว 66
6186 น.ส. บวรลักษณ์ หัสดินรัตน์ ขาดสอบ
6187 น.ส. บวรลักษณ์ อ าพัน ขาดสอบ
6188 นาย บวรวิชญ์ นัดก่ิง 33
6189 น.ส. บัญจรัตน์ โฉมศรีสิริกุล 52
6190 นาย บัญชา คล้ายยา 42
6191 นาย บัณฑิต บัญญัติ 65
6192 น.ส. บัณฑิตา แก้วศรี ขาดสอบ
6193 น.ส. บัณฑิตา คล้ายข า 55
6194 น.ส. บัณฑิตา ด าแก้ว 45
6195 น.ส. บัณฑิตา นามมูลตรี 52
6196 น.ส. บัณฑิตา พลเมือง 38
6197 น.ส. บัณฑิตา พิมพ์มหา ขาดสอบ
6198 น.ส. บัณฑิตา แพรสมบูรณ์ 75
6199 น.ส. บัณฑิตา โยมเมือง ขาดสอบ
6200 น.ส. บัณฑิตา เล็กจริง 61
6201 น.ส. บัณฑิตา ศรีทวี ขาดสอบ
6202 น.ส. บัณฑิตา สุวรรณมณี 45
6203 น.ส. บัณฑิตา อินส าราญ 66
6204 น.ส. บัณณิดา ตุลารักษ์ ขาดสอบ
6205 น.ส. บัวแก้ว หะริวงษ์ 52
6206 น.ส. บัวชมภู นิชานนท์ 44
6207 นาย บาซีกร์ มะเซ็ง 34
6208 น.ส. บารมี แซ่เล่ียว 59
6209 นาย บิลาล บายัว 73
6210 นาย บุญเลิศ  ทรงสันติว ร กุล ขาดสอบ



หน้า 208/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6211 น.ส. บุญกาญจน์ อุบลไพศาล 54
6212 นาย บุญญฤทธ์ิ กาลสุข 58
6213 นาย บุญญฤทธ์ิ ชัยมาลา ขาดสอบ
6214 นาย บุญญศักด์ิ สุกใส 62
6215 น.ส. บุญญาฎา น้อยพันธ์ุ ขาดสอบ
6216 น.ส. บุญญานุช เจียมใจ 54
6217 น.ส. บุญญารัตน์ ขวัญเก้ือ 28
6218 น.ส. บุญญิสา ศรีเครือแก้ว 65
6219 น.ส. บุญฑริกา โพธ์ิอ่อง ขาดสอบ
6220 น.ส. บุญฑริกา ศรีแพทย์กุล 58
6221 น.ส. บุญทิพา เรืองเวชวิทยา 55
6222 น.ส. บุญทิวา บุญพันธ์ 54
6223 น.ส. บุญธิสา ฉิมพาลี ขาดสอบ
6224 น.ส. บุญนภา จิวตระกูล 42
6225 น.ส. บุญยธิดา จิตสายชลธารา 31
6226 น.ส. บุญยธิดา ธรรมศิริ 66
6227 นาย บุญรักษา หลวงจันทร์ 69
6228 นาย บุญฤทธ์ิ ผุโคตร 66
6229 น.ส. บุญลักษณ์ ฤทธ์ิรักษ์โยธิน ขาดสอบ
6230 น.ส. บุญวิภา พาพิมาย 26
6231 น.ส. บุญสิตา เเสนดี 40
6232 น.ส. บุญสิตา คงไทย 52
6233 น.ส. บุญสิตา แตงคูหา 57
6234 น.ส. บุญสิตา พรหมรักษา 46
6235 น.ส. บุญสิตา วงศมาก 45
6236 น.ส. บุญสิตา สุขเกตุ 58
6237 น.ส. บุณฑริก มาตรศรี ขาดสอบ
6238 น.ส. บุณฑริกา บุญมูล 48
6239 น.ส. บุณฑริกา ภุมมา ขาดสอบ
6240 น.ส. บุณฑริกา หนูน้อย 62



หน้า 209/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6241 น.ส. บุณฑรีก์ ดีทองอ่อน 47
6242 น.ส. บุณฑรีก์ อ่ิมทวีกุล 58
6243 น.ส. บุณณ์ณัชชา ยานะ 61
6244 น.ส. บุณณดา ขจรทวีโชค 35
6245 น.ส. บุณณดา ทองธรรมชาติ 55
6246 นาย บุณยกฤต สะอาด 40
6247 น.ส. บุณยนุช แก้วมุณี 29
6248 น.ส. บุณยวีร์ อุ่นค า ขาดสอบ
6249 น.ส. บุณยวีร์ เอ้ือเฟ้ือ ขาดสอบ
6250 น.ส. บุณยานุช จันทด า 53
6251 น.ส. บุณยานุช นาเมืองรัก 47
6252 น.ส. บุณยานุช บัวเพชร ขาดสอบ
6253 น.ส. บุณยานุช วัฒนกุล ขาดสอบ
6254 น.ส. บุณยานุช สภาพญาติ 46
6255 น.ส. บุณยาพร คงศรี 34
6256 น.ส. บุณยาพร วิชัยค า ขาดสอบ
6257 นาย บุณวัตร องอาจ 78
6258 น.ส. บุณิกา ว่องโอภาสกุล ขาดสอบ
6259 น.ส. บุตรษญาณี เทียมสุข 65
6260 นาย บุนยะมิน สาเมาะ 49
6261 น.ส. บุบผา ภุมริน 32
6262 น.ส. บุปผกา วังนิเทศ 52
6263 น.ส. บุปผา ศรีสวัสด์ิ 55
6264 น.ส. บุรัสกร ช่ืนกมล 45
6265 น.ส. บุรัสกร สุเหร็น 38
6266 นาย บุรินทร์ ส าเนียงล้ า 33
6267 นาย บุริศร์ ล้ิมส าราญ 52
6268 นาย บุริศร์ วงศ์ศรี ขาดสอบ
6269 น.ส. บุริสุทธ์ิ ไชยธงรัตน์ 54
6270 นาย บุลวัฒน์ หมุดแก้ว 65



หน้า 210/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6271 น.ส. บุศย์รินทร์ พะนิรัมย์ 54
6272 น.ส. บุศยา ฝอยสระน้อย ขาดสอบ
6273 นาง บุศยาพร พันธ์มะลี 57
6274 น.ส. บุศรินทร์ เเสงไทร 61
6275 น.ส. บุศรินทร์ ชูวงศ์วิทยา 61
6276 น.ส. บุษกร ทันพิสิทธ์ิ 59
6277 น.ส. บุษกร บุษบงส์ 79
6278 น.ส. บุษกร พรมเมตตา ขาดสอบ
6279 น.ส. บุษกร เลิศเเตง 54
6280 น.ส. บุษกร ศิริคุณ 53
6281 น.ส. บุษกร สิทธิวงษ์ 46
6282 น.ส. บุษกร หมอกมูล 44
6283 น.ส. บุษกล ยศพิไชย 50
6284 น.ส. บุษญาภรณ์ เงินพุ่ม ขาดสอบ
6285 น.ส. บุษบง แก้วหนูนวล 47
6286 น.ส. บุษบง ภูนาเชียง ขาดสอบ
6287 น.ส. บุษบรรณ ด ารงกิจเจริญ ขาดสอบ
6288 น.ส. บุษบา ชัยแก้ว ขาดสอบ
6289 นาง บุษบา น่ิมอินทร์ 47
6290 น.ส. บุษบา บุญมาก 68
6291 น.ส. บุษบา ผู้มีสัตย์ 57
6292 น.ส. บุษบา ฝ่ายศักขวา ขาดสอบ
6293 น.ส. บุษบา สารพัฒน์ 56
6294 น.ส. บุษปรัชต์ ตันสุย 53
6295 น.ส. บุษมินตรา บุญเตือน 53
6296 น.ส. บุษยมาศ ค าพุกกะ 67
6297 น.ส. บุษยมาศ ชายอักษร ขาดสอบ
6298 น.ส. บุษยมาศ บัวทอง 47
6299 น.ส. บุษยมาศ สายน้ าเขียว 30
6300 น.ส. บุษยมาศ อ้นหวาน 41



หน้า 211/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6301 น.ส. บุษยรังสี รักษาเวียง 58
6302 น.ส. บุษยา ผดุงภักดี ขาดสอบ
6303 น.ส. บุษยา สิตะรุโณ 26
6304 น.ส. บุษยากร รัตนพันธ์ 59
6305 น.ส. บุษยารัตน์ วงศ์คง 38
6306 น.ส. บุษรา เชิงพนม 37
6307 น.ส. บุษรา เพ็ชรกุล 65
6308 น.ส. บุษราคัม พรหมมา 52
6309 น.ส. บุษราพร เจริญวาที 55
6310 น.ส. บุษราภรณ์ ก าประโคน 58
6311 น.ส. บุษราภรณ์ สุดเหลือ 42
6312 น.ส. บุหงา แซ่เต็ง 49
6313 น.ส. บุหลัน อิสหมาน 60
6314 นาย บิุริศร์ อัศวพิศาลบูลย์ 53
6315 น.ส. บูชิตา ไชยสวัสด์ิ 55
6316 น.ส. บูชิตา ประกายสกูล 64
6317 น.ส. บูรณิมา พรมสีดา 36
6318 นาย เบญ อริยะกิตติเมธี 64
6319 น.ส. เบญจทิพย์ เพียรดี 42
6320 น.ส. เบญจนิษฐ์ ฤาวิชา 58
6321 น.ส. เบญจพร จันเทพา 41
6322 น.ส. เบญจพร ชาวประสงค์ 56
6323 น.ส. เบญจพร ไชยแก้ว ขาดสอบ
6324 น.ส. เบญจพร ตะแก 30
6325 น.ส. เบญจพร เทียนยศ ขาดสอบ
6326 น.ส. เบญจพร บุญประเสริฐ 75
6327 น.ส. เบญจพร ยานะ 66
6328 น.ส. เบญจพร ย้ิมมงคล 62
6329 น.ส. เบญจพร วงศ์ศักด์ิไทย 60
6330 น.ส. เบญจพร ศรีพุทธา ขาดสอบ



หน้า 212/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6331 น.ส. เบญจพร สุขทวี 58
6332 น.ส. เบญจภรณ์ สอนวินิจฉัย ขาดสอบ
6333 น.ส. เบญจภา ช านิธุระการ 71
6334 น.ส. เบญจมาภรณ์ ก่ิงบู 67
6335 น.ส. เบญจมาภรณ์ จันทรเสนา ขาดสอบ
6336 น.ส. เบญจมาภรณ์ วังแพน ขาดสอบ
6337 น.ส. เบญจมาภรณ์ วิจักษณานนท์ 62
6338 น.ส. เบญจมาภรณ์ สมันเหมือน 57
6339 น.ส. เบญจมาภรณ์ สายสกล ขาดสอบ
6340 น.ส. เบญจมาภรณ์ สุวรรณประสิทธ์ิ 31
6341 น.ส. เบญจมาศ ค าทัปน์ 53
6342 น.ส. เบญจมาศ จินดาวงค์ ขาดสอบ
6343 น.ส. เบญจมาศ แจ่มมณี 45
6344 น.ส. เบญจมาศ โชติสุขรัตน์ ขาดสอบ
6345 น.ส. เบญจมาศ แดงเหมือน 53
6346 น.ส. เบญจมาศ ตะโจระกัง 34
6347 น.ส. เบญจมาศ ปุณประวัติ 60
6348 น.ส. เบญจมาศ พงษ์ศิลา 51
6349 น.ส. เบญจมาศ พรพรหมพิพัฒน์ 58
6350 น.ส. เบญจมาศ พระตลับ 31
6351 น.ส. เบญจมาศ วิกล ขาดสอบ
6352 น.ส. เบญจมาศ ศรีปาล 50
6353 น.ส. เบญจมาศ สีเหลืองนอก 58
6354 น.ส. เบญจมาศ เสนารินทร์ 61
6355 น.ส. เบญจมาศ อัมโร 65
6356 น.ส. เบ็ญจมาศ ทรทึก 51
6357 น.ส. เบญจรัตน์ พุ่มแก้ว ขาดสอบ
6358 น.ส. เบญจรัตน์ โพธิวัฒน์ 42
6359 น.ส. เบญจรัตน์ ภาคภูมิเจริญสุข ขาดสอบ
6360 น.ส. เบญจรัตน์ ใหม่ละมัย 61



หน้า 213/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6361 น.ส. เบญจลักษณ์ เจ้ียงย่ี 59
6362 น.ส. เบญจวรรณ กิจพันธ์ 63
6363 น.ส. เบญจวรรณ ขันรัฐบาล ขาดสอบ
6364 น.ส. เบญจวรรณ เครือเตียว ขาดสอบ
6365 น.ส. เบญจวรรณ ชาญประเสริฐ 72
6366 น.ส. เบญจวรรณ ชิตมณี ขาดสอบ
6367 น.ส. เบญจวรรณ ทองนิยม 53
6368 น.ส. เบญจวรรณ ทัศนะ 45
6369 น.ส. เบญจวรรณ ธิเขียว ขาดสอบ
6370 น.ส. เบญจวรรณ นิรงบุตร 64
6371 น.ส. เบญจวรรณ พรหมสวัสด์ิ 34
6372 น.ส. เบญจวรรณ มูลยะเทพ ขาดสอบ
6373 น.ส. เบญจวรรณ รอดเพ็ญ 57
6374 น.ส. เบญจวรรณ เรืองยศ 43
6375 น.ส. เบญจวรรณ วงศ์ศักด์ิไทย 62
6376 น.ส. เบญจวรรณ ศรีสงคราม 31
6377 น.ส. เบญจวรรณ สมอไทย ขาดสอบ
6378 น.ส. เบญจวรรณ สิงขรณ์ 51
6379 น.ส. เบญจวรรณ แสงทอง ขาดสอบ
6380 น.ส. เบญจวรรณ อนุจะ 48
6381 น.ส. เบญจวรรณ อ่ าอ่ิม 59
6382 น.ส. เบญจวรรณ อินทรโชติ ขาดสอบ
6383 น.ส. เบญจวรรณ อุดมศิลป์ 52
6384 น.ส. เบญจวี แสนเงิน 61
6385 น.ส. เบญจวีณ์ พรหมชิต 45
6386 น.ส. เบญจา จันทร์ชมภู 62
6387 น.ส. เบญญทิพย์ ไขแสง 41
6388 น.ส. เบญญทิพย์ จันทร์ประเวช ขาดสอบ
6389 น.ส. เบญญทิพย์ รัฐธรรม 61
6390 น.ส. เบญญา เกิดสมนึก 81



หน้า 214/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6391 น.ส. เบญญา ศรีเชียงสา 63
6392 น.ส. เบญญา สังขศิลา 36
6393 น.ส. เบญญา สิงห์ผดุงศักด์ิ ขาดสอบ
6394 น.ส. เบญญา สิริมาตย์ 57
6395 น.ส. เบญญา หงษ์ชมภู 58
6396 น.ส. เบญญา อินทรกูล 56
6397 น.ส. เบญญา ฮามพันเมือง ขาดสอบ
6398 น.ส. เบญญาภา กาญจนันท์ 61
6399 น.ส. เบญญาภา แก้วนิล ขาดสอบ
6400 น.ส. เบญญาภา ขัติยะ ขาดสอบ
6401 น.ส. เบญญาภา จบดี 54
6402 น.ส. เบญญาภา จิรวรรณเอมอร 73
6403 น.ส. เบญญาภา ใจซาง 62
6404 น.ส. เบญญาภา ดอกบัวทอง 52
6405 น.ส. เบญญาภา แตงรอด 65
6406 น.ส. เบญญาภา ท้วมชาวเพ็ชร 38
6407 น.ส. เบญญาภา ธงสิบสอง 60
6408 น.ส. เบญญาภา บุบผามาเต 56
6409 น.ส. เบญญาภา ประลามุข 46
6410 น.ส. เบญญาภา ลอยประโคน 56
6411 น.ส. เบญญาภา ไวยาถาวร ขาดสอบ
6412 น.ส. เบญญาภา อินทร 70
6413 น.ส. เบญญาภา อ่ินภา 47
6414 นาย เบญญามินชาร์ มูลาเมธาวี 69
6415 น.ส. เบศก์นรี แสนเฉลียว ขาดสอบ
6416 น.ส. โบนัส พันธ์สามารถ 57
6417 น.ส. ปกเกศ ฉันทะนา 47
6418 นาย ปกป้อง แป้นพงษ์ ขาดสอบ
6419 นาย ปกป้อง เหล่ียมวัฒนา ขาดสอบ
6420 นาย ปกมงคล ตรังเจริญพาณิชย์ 31



หน้า 215/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6421 นาย ปกรณ์ ขันบรรจง 60
6422 นาย ปกรณ์ ครองตน 44
6423 นาย ปกรณ์ ชัยชะนะ ขาดสอบ
6424 นาย ปกรณ์ วันทอง ขาดสอบ
6425 นาย ปกรณ์เกียรติชนนท์ สิงสุวรรณ 28
6426 นาย ปฎลเศรษฐ์ ลาภลมูล 71
6427 น.ส. ปฎิญญา หนูยก 57
6428 นาย ปฏิการ ทรงคาศรี 49
6429 นาง ปฏิการ ไพรสงบ ขาดสอบ
6430 น.ส. ปฏิญญา บ่มไล่ 61
6431 นาย ปฏิญาณ บรมโคต 62
6432 น.ส. ปฏิณญา หางหงษ์ ขาดสอบ
6433 นาย ปฏิพล ต้ังตัว ขาดสอบ
6434 นาย ปฏิพล ทิพศร 52
6435 นาย ปฏิพัฒน์พงศ์ ศักดี 46
6436 นาย ปฏิพัทธ์ จันทร์สายทอง ขาดสอบ
6437 นาย ปฏิพัทธ์ เนาวโอภาส 53
6438 นาย ปฏิภัทธ์ ไทยทองสุขสกุล ขาดสอบ
6439 นาย ปฏิภาณ งานค าอ้าย 59
6440 นาย ปฏิภาณ นันทะชัย ขาดสอบ
6441 นาย ปฏิภาณ มาทา ขาดสอบ
6442 น.ส. ปฏิมากร ชวนะสุวรรณกุล 57
6443 น.ส. ปฏิมากร วิทูรศศิวิมล 64
6444 น.ส. ปฏิมาภรณ์ รัตนวิเชียร 47
6445 นาย ปฏิวัติ ค าสียา 46
6446 นาย ปฏิวัติ ใจแก้ว 49
6447 นาย ปฏิวัติ ศรีประดิษฐ์ 61
6448 นาย ปฏิวัติ สัญจรเลิศ ขาดสอบ
6449 นาย ปฐม ฆังคะโร 51
6450 นาย ปฐม พรหมชาติ 65



หน้า 216/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6451 นาย ปฐมธร เลาหะสัมพันธพร ขาดสอบ
6452 นาย ปฐมพงษ์ ธิโสภา 68
6453 นาย ปฐมพงษ์ รักษาวงค์ ขาดสอบ
6454 นาย ปฐมพร ศุภานันทน์ 57
6455 น.ส. ปฐมวลัย ดวงสุพรรณ 53
6456 น.ส. ปฐมา กันกา ขาดสอบ
6457 น.ส. ปฐมาภรณ์ ต้ังเจียมศรี 41
6458 น.ส. ปฐมาวดี ทองเช้ือ 54
6459 น.ส. ปฐมาวดี บุญโนนแต้ 66
6460 นาย ปฐวี ไทยเจริญดี 48
6461 นาย ปฐวี วังช่วย ขาดสอบ
6462 น.ส. ปฐวีกานต์ สมบูรณ์ศิริ ขาดสอบ
6463 นาย ปณต ทิมสุวรรณ ขาดสอบ
6464 นาย ปณภัช หนุนภักดี 63
6465 น.ส. ปณยา เส็มสัน 65
6466 นาย ปณวัชร วายโสกา 68
6467 น.ส. ปณัฐฎา สุริยะวงค์ 41
6468 น.ส. ปณัศถา มีศิลป์ 52
6469 น.ส. ปณิชา ไชยปัญโญ 48
6470 น.ส. ปณิฏฐา แพงไทย 66
6471 น.ส. ปณิดา บุญปาล 44
6472 น.ส. ปณิดา มีวงศ์ 46
6473 น.ส. ปณิดา สุขสิงห์ 44
6474 น.ส. ปณิดา สุวรรณก้ี ขาดสอบ
6475 น.ส. ปณิดา เสรีรัฐ 58
6476 น.ส. ปณิตตา คงเจริญ 61
6477 น.ส. ปณิตา อุปเสน 41
6478 นาย ปณิธาน กิจประเสริฐ 83
6479 น.ส. ปณิธาน ชาเสน 57
6480 นาย ปณิธาน บัวจันทร์ 55



หน้า 217/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6481 น.ส. ปตินยา ลูกเหล็ม 52
6482 น.ส. ปติมา ทับวงษ์ ขาดสอบ
6483 น.ส. ปถณยภา เสรีวัฒน์ 42
6484 น.ส. ปทิตตา โชติมิตร 62
6485 น.ส. ปทิตตา หนูจันทร์ ขาดสอบ
6486 น.ส. ปทิตา สมานสุข 40
6487 น.ส. ปทุมพร ต่ออ่อน 38
6488 น.ส. ปทุมรัตน์ สุวรรณชัยรบ 55
6489 น.ส. ปทุมวดี จงกลาง 49
6490 น.ส. ปทุมวดี รัตนค า 49
6491 น.ส. ปทุมวดี เสนาะค า 47
6492 น.ส. ปทุมวรรณ ติ้ยแสง 70
6493 นาย ปนพสุข ค าสุริย์ 66
6494 น.ส. ปนัดดา กันต์กวี 58
6495 น.ส. ปนัดดา คทธมาตย์ 42
6496 น.ส. ปนัดดา ไชยต้นเทือก 51
6497 น.ส. ปนัดดา ดอเล๊าะ 56
6498 น.ส. ปนัดดา โต่งกะพงษ์ 53
6499 น.ส. ปนัดดา บูรณภวังค์ ขาดสอบ
6500 น.ส. ปนัดดา ปานแก้ว 48
6501 น.ส. ปนัดดา เพชรอาวุธ 30
6502 น.ส. ปนัดดา ฟักทรัพย์ 54
6503 น.ส. ปนัดดา ยอดศรีทอง ขาดสอบ
6504 น.ส. ปนัดดา วรรณกาญจน์ 49
6505 น.ส. ปนัดดา ไหลหาโคตร 58
6506 น.ส. ปนัดดา อินทร์ด้วง 61
6507 น.ส. ปนัสยา ถากว้าง 71
6508 น.ส. ปนัสยา สุวรรณเสรี 47
6509 น.ส. ปนัสสยา ขจรศักด์ิชัย 66
6510 น.ส. ปนิดา พรหมคช ขาดสอบ



หน้า 218/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6511 น.ส. ปนิดา แสงชัยภูมิ 56
6512 นาย ปพน สังรวมใจ 60
6513 น.ส. ปพัชญา นวลน่ิม 47
6514 น.ส. ปพิชญ์ชญา สุภาษี 50
6515 น.ส. ปพิชญา เชียงไข่แก้ว 45
6516 น.ส. ปพิชญา ด าช่วย ขาดสอบ
6517 น.ส. ปพิชญา สิงห์ชู 67
6518 น.ส. ปพิชญา อุปจักร์ ขาดสอบ
6519 นาย ปภังกร บุญเก้ือ 54
6520 น.ส. ปภัชญา ศรีวรกุล 52
6521 นาง ปภัญญา วงศ์ค าจันทร์ 69
6522 น.ส. ปภัสร์กร ฝ้ันหลี 36
6523 น.ส. ปภัสรา เขมะทัศศี 40
6524 น.ส. ปภัสรา จังพานิช 47
6525 น.ส. ปภัสรา นันตาน้อย 61
6526 น.ส. ปภัสรา มาชัยภูมิ 51
6527 น.ส. ปภัสรา ล าภาพักต์ิ 51
6528 น.ส. ปภัสรา ศรีโพธ์ิกลาง ขาดสอบ
6529 น.ส. ปภัสรา สืบซุย 57
6530 น.ส. ปภัสรา สุขไส 45
6531 น.ส. ปภัสรา สุวรรณคีรี 40
6532 น.ส. ปภัสรา เหลาะหลง 63
6533 น.ส. ปภัสราภรณ์ สวัสดีพุดซา 41
6534 น.ส. ปภัสวลัญช์ หงส์ลอยลม 68
6535 น.ส. ปภัสสร แก้วปัญญา ขาดสอบ
6536 น.ส. ปภัสสร ขาวสุด 66
6537 น.ส. ปภัสสร บางสินธุ 42
6538 น.ส. ปภัสสร บุตรทุมพันธ์ 51
6539 น.ส. ปภัสสร โพธ์ิศรี 53
6540 น.ส. ปภัสสร มาศกุล 50



หน้า 219/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6541 น.ส. ปภัสสร สบายสุข 44
6542 นาง ปภัสสร เหล่าหงษ์สา ขาดสอบ
6543 น.ส. ปภัสสรา หนันค าจร 59
6544 น.ส. ปภัสสิริย์ อัครไชยโชติ 66
6545 น.ส. ปภาดา บุญมาเก๋ียง ขาดสอบ
6546 น.ส. ปภานล เพ็งเพชร 59
6547 น.ส. ปภาพร ขันท่าจีน พินิจอักษร 36
6548 น.ส. ปภาพินท์ คุณช่ืน 44
6549 น.ส. ปภาภัสสร์ บุญเครือวัลย์ ขาดสอบ
6550 น.ส. ปภาวดี โพธิสารวราภรณ์ 29
6551 น.ส. ปภาวดี ศรีละโคตร ขาดสอบ
6552 น.ส. ปภาวริณทร์ คุณาพันธ์ ขาดสอบ
6553 น.ส. ปภาวรินท์ สมพงษ์ ขาดสอบ
6554 น.ส. ปภาวรินท์ อ๊ึงแสงภากรณ์ ขาดสอบ
6555 น.ส. ปภาวรินทร์ กองเกิด ขาดสอบ
6556 น.ส. ปภาวรินทร์ เกตุเพ็ชร 53
6557 น.ส. ปภาวรินทร์ ไกรกิจราษฎร์ 44
6558 น.ส. ปภาวรินทร์ พันภักดี 38
6559 น.ส. ปภาวรินทร์ ล้นทม 70
6560 นาย ปภาวิชญ์ ราศรี 61
6561 น.ส. ปภาวิชญ์ เอ่ียมทรัพย์ 59
6562 นาย ปภาวิน กุศลศิลป์วุฒิ 53
6563 นาย ปภาวิน ค าไพเราะ 45
6564 นาย ปภาวิน เอกปรียากร 67
6565 น.ส. ปภาวี ดีป้อง 39
6566 น.ส. ปภาวี ทองลือ 53
6567 น.ส. ปภาวี วุ่นแสง 46
6568 น.ส. ปภาวี สิทธิ ขาดสอบ
6569 น.ส. ปภาวีดา คงคาลัย 31
6570 นาย ปภินวิช ดอกประโคน 39



หน้า 220/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6571 น.ส. ปยุดา สีหานาม 66
6572 น.ส. ปยุตา เรียนหิน 51
6573 น.ส. ปรตา แหยมพร ร นัย 49
6574 น.ส. ปรมัชย์ ทาทอง 34
6575 น.ส. ปรมาภรณ์ ป่ินประวัติ 61
6576 น.ส. ปรมาภรณ์ ลือแล้ว 43
6577 น.ส. ปรมาภรณ์ เสือเพชร 37
6578 นาย ปรมินทร์ จิรานุกรม 33
6579 นาย ปรมินทร์ ท่าเรือรักษา 56
6580 นาย ปรเมศ เกษตันถา 58
6581 นาย ปรเมศร์ ทองขาว 67
6582 นาย ปรเมศวร์ สุขขวัญ 52
6583 นาย ปรวัชร์ ช้ินอ่อน 83
6584 นาย ปรวัตร สีชมพู 58
6585 นาย ประกร ร้ิวทอง ขาดสอบ
6586 นาย ประกฤษฎ์ิ กรีดกราย ขาดสอบ
6587 น.ส. ประกายกาญจน์ พรมพิลา ขาดสอบ
6588 น.ส. ประกายกาญจน์ ศรีช่วย 40
6589 น.ส. ประกายกานต์ สมเทพ 50
6590 น.ส. ประกายกานต์ อุ่นหล้า ขาดสอบ
6591 น.ส. ประกายดาว ผิวผ่อง 58
6592 น.ส. ประกายดาว มากาศ 69
6593 น.ส. ประกายเดือน แต้มชายสงค์ 65
6594 น.ส. ประกายฝัน บุญรัตน์ 65
6595 น.ส. ประกายเพชร บุตรชน 53
6596 น.ส. ประกายฟ้า เล่ียวไทสง 34
6597 น.ส. ประกายมาศ อ่ินค า 65
6598 น.ส. ประกายมุก แพทย์เจริญ 80
6599 น.ส. ประกายวรรณ พิิงขุนทด 30
6600 น.ส. ประกายหยก เกาะอ าไพ 20



หน้า 221/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6601 นาย ประกาศิต ประเสริฐสิทธ์ิ 44
6602 น.ส. ประณยา มณีวรรณ ขาดสอบ
6603 น.ส. ประดับใจ โพธ์ิศรี 80
6604 น.ส. ประดับดวง ทองเครือ ขาดสอบ
6605 นาย ประเดิมชัย กิจเพ่ิมพูล 66
6606 น.ส. ประทานพร หมวดเมือง 39
6607 น.ส. ประทุมพร ทองอินทร์ 24
6608 น.ส. ประทุมรัตน์ ลัคนาจันทโชติ ขาดสอบ
6609 นาย ประพันธ์ จันโท ขาดสอบ
6610 น.ส. ประไพพิศ ดาวศรี 42
6611 น.ส. ประไพภรณ์ กาศวิบูลย์ 68
6612 น.ส. ประภัทสรา ไชยานนท์ 48
6613 นาย ประภัส ถาวรศักด์ิ ขาดสอบ
6614 นาย ประภัสนันท์ จิตตเมตตากุล ขาดสอบ
6615 น.ส. ประภัสรา ชุมสุข 48
6616 น.ส. ประภัสรา ต่างทอง ขาดสอบ
6617 น.ส. ประภัสรา นามศิริ 63
6618 น.ส. ประภัสสร ก่อประภากิจ 71
6619 น.ส. ประภัสสร แก้วสวาสด์ิ 57
6620 น.ส. ประภัสสร จารุธร ขาดสอบ
6621 น.ส. ประภัสสร จินดารัตน์ 61
6622 น.ส. ประภัสสร ซ้ายสุข 55
6623 น.ส. ประภัสสร ธรรมเกษร ขาดสอบ
6624 น.ส. ประภัสสร นาคแย้ม 48
6625 น.ส. ประภัสสร นามศิริ 54
6626 น.ส. ประภัสสร พรมประทีป 49
6627 น.ส. ประภัสสร พลสี 34
6628 น.ส. ประภัสสร รัชโพธ์ิ ขาดสอบ
6629 น.ส. ประภัสสร ศรีปัญญา 60
6630 น.ส. ประภัสสร สมบูรณ์ถานะ 73



หน้า 222/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6631 น.ส. ประภัสสร สมุทรดนตรี 67
6632 น.ส. ประภัสสร สุขสวย ขาดสอบ
6633 น.ส. ประภากร ไกรสินธ์ุ ขาดสอบ
6634 นาย ประภากร ชุ่มอภัย ขาดสอบ
6635 น.ส. ประภาพร ไกรจร 46
6636 น.ส. ประภาพร จ าปานิล 53
6637 น.ส. ประภาพร ถามะนัด 61
6638 น.ส. ประภาพร นกเส้ง ขาดสอบ
6639 น.ส. ประภาพร พันธะ 35
6640 น.ส. ประภาพร พันธ์ุค า 24
6641 น.ส. ประภาพร พิบูลย์ผล 52
6642 น.ส. ประภาพร พิมพ์บึง 33
6643 น.ส. ประภาพร ภูมิขุนทด 68
6644 น.ส. ประภาพร ฮวดสวาท ขาดสอบ
6645 น.ส. ประภาภรณ์ แก้วเซาว์ 62
6646 น.ส. ประภาภรณ์ น้ าแก้ว ขาดสอบ
6647 น.ส. ประภาภิต ทาใจ ขาดสอบ
6648 น.ส. ประภาวดี บุญบางยาง 67
6649 น.ส. ประภาวรินทร์ ยันต์วิเศษ 65
6650 น.ส. ประภาศรี สาธร 74
6651 น.ส. ประภาสิริ อุชุโกศลการ 66
6652 นาย ประยุทธ จงประเสริฐ 66
6653 นาย ประรินทร์ ไชยเจริญ 52
6654 น.ส. ประวรา อ่อนแสง ขาดสอบ
6655 นาย ประวัฒนวงศ์ สุขขวัญ ขาดสอบ
6656 นาย ประวิช ยุทธกิจรัตนา 51
6657 น.ส. ประวีณา ดิษฐโชติ 41
6658 น.ส. ประวีณา รัชตนันทกิจ 59
6659 น.ส. ประวีณา ศิริสม 62
6660 นาย ประวีร์ อนุกรมศุภมิต ขาดสอบ



หน้า 223/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6661 น.ส. ประสพพร เสนาจันทร์ 59
6662 นาย ประสิทธ์ิศิลป์ ศรีถาวร ขาดสอบ
6663 นาย ปรัชญ์ ฝากค า 69
6664 นาย ปรัชญธร ทองนิล 81
6665 นาย ปรัชญา ขันสัมฤทธ์ิ 69
6666 นาย ปรัชญา ใจดี 52
6667 น.ส. ปรัชญา ทานาค ขาดสอบ
6668 นาย ปรัชญา เทพคุณ 62
6669 นาย ปรัชญา มูลละหัตร์ ขาดสอบ
6670 นาย ปรัชญา สิงห์ศาลา 54
6671 น.ส. ปรัชญาณีย์ โมกประเวศ ขาดสอบ
6672 น.ส. ปรัชญาพร รัตนา 34
6673 น.ส. ปรัชญาภรณ์ ด่านพงษ์ ขาดสอบ
6674 น.ส. ปรัชญาภัทร ชุมทอง 67
6675 น.ส. ปรัญญาพร ชิณวัฒน์ 51
6676 นาย ปรากฏการณ์ จ าปาไทย ขาดสอบ
6677 น.ส. ปรางค์ ไพรพัฒนาขจร 53
6678 น.ส. ปรางค์ชนก รอดปาน ขาดสอบ
6679 น.ส. ปรางค์ทิพย์ นามเพราะ 54
6680 น.ส. ปรางค์ทิพย์ อัครินทร์ 50
6681 น.ส. ปรางค์วลี หนูประสิทธ์ิ 70
6682 น.ส. ปรางค์สุดา ศรีสุวรรณ 40
6683 น.ส. ปรางทิพย์ จันแสง 55
6684 น.ส. ปรางทิพย์ นาลา ขาดสอบ
6685 น.ส. ปรางทิพย์ หนันทุม 48
6686 นาย ปราชญ์ รังสฤษฏ์วีระโชติ 53
6687 นาย ปราชญ์เปร่ือง นิรมิตร 48
6688 นาย ปราชญ์วิทย์ พรหมายน ขาดสอบ
6689 น.ส. ปราชนา ปรัชญนาวิน ขาดสอบ
6690 น.ส. ปราญชลี พรมภักดี 52



หน้า 224/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6691 น.ส. ปราณปริยา ถามี ขาดสอบ
6692 น.ส. ปราณปริยา วิเชียรกันทา 47
6693 น.ส. ปราณปริยา แสนศรี ขาดสอบ
6694 น.ส. ปราณพันธ์ สุขเกษม 45
6695 น.ส. ปราณี ทินรัมย์ ขาดสอบ
6696 น.ส. ปราณี บุนตะไนย์ ขาดสอบ
6697 น.ส. ปรานัสดา นุ่มศึก 65
6698 น.ส. ปรานี ล่ิวพิพัฒน์ 50
6699 นาย ปราบปราม ค าประวัติ 51
6700 นาย ปราโมทย์ เกิดวิถี 57
6701 นาย ปราโมทย์ เนตรสุวรรณ 70
6702 นาย ปราโมทย์ พิมแพนไชย ขาดสอบ
6703 นาย ปราโมทย์ สุริยวงศ์ 55
6704 น.ส. ปรายฟ้า ทองค า ขาดสอบ
6705 น.ส. ปรารถนา กัลยา 55
6706 น.ส. ปรารถนา ก้านทอง 54
6707 น.ส. ปรารถนา ค านึง ขาดสอบ
6708 น.ส. ปรารถนา ช้างชาวนา 83
6709 นาง ปรารถนา ไชยเทพ 61
6710 น.ส. ปรารถนา ซ่ือจริง 67
6711 น.ส. ปรารถนา ต้ังเจียมศรี 65
6712 น.ส. ปรารถนา ทองชุบ 78
6713 น.ส. ปรารถนา มีประลาน 47
6714 น.ส. ปรารถนา วงศ์วัฒน์ 46
6715 น.ส. ปรารถนา แสงแก้ว ขาดสอบ
6716 น.ส. ปราลี จาดเนือง 68
6717 น.ส. ปราวณา หนูด า 73
6718 น.ส. ปริฉัตร แก้ววิหค ขาดสอบ
6719 น.ส. ปริชญา พรหมรักษา 62
6720 น.ส. ปริชญา พุทธสังฆ์ 47



หน้า 225/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6721 น.ส. ปริชญา สุริยะ 68
6722 น.ส. ปริชาติ เถ่ือนแอ้น 32
6723 น.ส. ปริชาติ ปุสวิโร 79
6724 น.ส. ปริชาติ ภักดีค า 72
6725 นาย ปริญช์ ปรัชญนาวิน ขาดสอบ
6726 นาย ปริญญ์ สุภาพุฒ 35
6727 นาย ปริญญา กระแสเทพ 62
6728 นาย ปริญญา นามมุงคุณ 45
6729 น.ส. ปริญญา ปะทักขินัง 34
6730 น.ส. ปริญญา ศรีสอน 58
6731 นาย ปริญญา โสโพธ์ิ 65
6732 นาย ปริญญาพงศ์ สุภากรเดช ขาดสอบ
6733 น.ส. ปริญญาภรณ์ ท้าวทอง ขาดสอบ
6734 น.ส. ปริญทิพย์ ทับกล่ า 73
6735 น.ส. ปริณดา กงจ่ี 32
6736 น.ส. ปริณดา ปินตาพุฒ ขาดสอบ
6737 น.ส. ปริณดา วรสุขขัง 51
6738 น.ส. ปริณดา สาวิสิทธ์ิ 58
6739 น.ส. ปริดา ศิริเมือง 51
6740 น.ส. ปริตา ปู่วัง ขาดสอบ
6741 น.ส. ปริตา อ่อนแช่ม 49
6742 น.ส. ปรินดา จิตรไพวรรณ 32
6743 นาย ปรินท์ นูกลึง ขาดสอบ
6744 น.ส. ปรินทร์ กลัดกลีบ 49
6745 นาย ปรินทร์ ชูเล่ือน 51
6746 นาย ปรินทร ค าไทรแก้ว ขาดสอบ
6747 นาย ปรินทร มณีวรรณ ขาดสอบ
6748 น.ส. ปรินทร์ณิตา นาคนาม 46
6749 น.ส. ปรินทร์นิชา นิปกะกุล 62
6750 น.ส. ปริม ชูคากร 51



หน้า 226/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6751 น.ส. ปริม สุทธิประภา 25
6752 น.ส. ปริมญาภรณ์ โชติพิชชานันท์ 76
6753 น.ส. ปริยฉัตร กมุทชาติ ขาดสอบ
6754 น.ส. ปริยฉัตร ปัตวัติ 65
6755 น.ส. ปริยฉัตร รุ่งรัศมี 54
6756 น.ส. ปริยฉัตร ลิขิตเจริญธรรม 50
6757 น.ส. ปริยพร ไชยวงค์ ขาดสอบ
6758 นาย ปริยภัทร สีด าอ่อน 51
6759 น.ส. ปริยากร ก าแพงนิล 44
6760 น.ส. ปริยากร เทพมณีรัตนกุล 54
6761 น.ส. ปริยากร สนธิรอด 51
6762 น.ส. ปริยาภรณ์ โคพะทา 45
6763 น.ส. ปริยาภรณ์ วิเศษสุวรรณ 51
6764 น.ส. ปริยาภรณ์ อินทกูล 65
6765 น.ส. ปริยาภัทร เทพยา 33
6766 น.ส. ปริยาภัทร วัฒนะสุข 52
6767 น.ส. ปริยาภัทร สอนใจ ขาดสอบ
6768 นาย ปริวรรษ จัยทิพย์วงษ์ 75
6769 นาย ปริวัฒน์ แก้วศรีนวม 47
6770 น.ส. ปริศนา เบ้ียราช 45
6771 น.ส. ปริศนา รถมณี 38
6772 น.ส. ปริศนา สิงห์แก้ว 40
6773 น.ส. ปริษา ปภัสโชติธรา 58
6774 น.ส. ปรีชญา ดวงศรี ขาดสอบ
6775 น.ส. ปรีชญา บุญปัน 60
6776 น.ส. ปรีชญา วรรณสังข์ 57
6777 น.ส. ปรีชญา วัชรเสถียร 66
6778 นาย ปรีชา จิตรกุศล 78
6779 นาย ปรีชา สรรพจักร 34
6780 น.ส. ปรีญาณี ฮ่ันเจ๊ียบ 64



หน้า 227/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6781 น.ส. ปรีญาพัชญ์ ปรียภัทร์วัฒนา ขาดสอบ
6782 น.ส. ปรีญาวฎี สิทธิพรต 58
6783 น.ส. ปรีญาวรรณ ศรีวิชัย 48
6784 น.ส. ปรีณาพรรณ นุชถนอม 64
6785 น.ส. ปรีดา เซ่งลอยเล่ือน 64
6786 น.ส. ปรีดา ดาบแสงทอง 34
6787 น.ส. ปรีดาภรณ์ ทรงงาม 62
6788 น.ส. ปรีดาภรณ์ มงคลประดิษฐ์ 61
6789 น.ส. ปรีดาภรณ์ ม่ันต่อการ ขาดสอบ
6790 น.ส. ปรีดาวรรณ อนันตริยกุล 60
6791 น.ส. ปรีด์ิฐิญา ม่ิงธนานันท์กุล 50
6792 น.ส. ปรียณัฐ พัฒบุรมย์ 35
6793 น.ส. ปรีย์ธนิสร์ จันทร์โชติ 55
6794 น.ส. ปรียนันท์ สุวรรณไตรย์ 41
6795 น.ส. ปรียนิตย์ ณ ถลาง 51
6796 น.ส. ปรีย์วรา ธิเขียว 51
6797 น.ส. ปรียา บุญไทยใหญ่ ขาดสอบ
6798 น.ส. ปรียา ศรีสุวรรณ 67
6799 น.ส. ปรียา ภรณ์  สุพิพัฒน์ โมลี 34
6800 น.ส. ปรียากร ทะโพนชัย 68
6801 น.ส. ปรียาดา ไตรรงค์วิจิตร์ 50
6802 น.ส. ปรียานันท์ กลมกล่อม 63
6803 น.ส. ปรียานุช แก้วก่อง ขาดสอบ
6804 น.ส. ปรียานุช นิธารทิพย์สกุล 57
6805 น.ส. ปรียานุช โปหลง ขาดสอบ
6806 น.ส. ปรียานุช เล็กสิงห์โต ขาดสอบ
6807 น.ส. ปรียานุช วิเศษศักด์ิ 51
6808 น.ส. ปรียานุช อินทร์พิทักษ์ 46
6809 น.ส. ปรียาพร ธนานนท์ 62
6810 น.ส. ปรียาพรรณ บุญเพ็ง 56



หน้า 228/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6811 น.ส. ปรียาพัชร จันเลน 71
6812 น.ส. ปรียาภรณ์ ทองใบ 57
6813 น.ส. ปรียาภรณ์ ท้าวล่า 76
6814 น.ส. ปรียาภรณ์ สมบัติ 52
6815 น.ส. ปรียาภรณ์ หม่ืนราม ขาดสอบ
6816 น.ส. ปรียาภัทร จันทวิโรจน์ 62
6817 น.ส. ปรียาภัทร เมืองโคตร 45
6818 น.ส. ปรียารัตน์ ยศฉิมพลี ขาดสอบ
6819 น.ส. ปรียารัตน์ แสนเมือง 65
6820 น.ส. ปรียารัตน์ เหมรักษ์ ขาดสอบ
6821 นาย ปรืวัติ ปริวัติธรรม 50
6822 น.ส. ปรุงใจ ทินกร 64
6823 น.ส. ปฤณศร เหลาเพ่ิม 62
6824 น.ส. ปฤษฐาพร หอมเกตุ 64
6825 น.ส. ปลายฟ้า ค ามณี 57
6826 น.ส. ปลายฟ้า ค ามา ขาดสอบ
6827 น.ส. ปลิตา พรหมพันธ์ุ ขาดสอบ
6828 น.ส. ปล้ืมจิตร คุ้มภัย 37
6829 น.ส. ปวพร สุขเจริญ 49
6830 น.ส. ปวรรณรัตน์ ตันกุล 58
6831 น.ส. ปวรรณรัตน์ อินทร์อ านวย ขาดสอบ
6832 น.ส. ปวรรัตน์ โหมดสกุล 57
6833 นาย ปวรรุจ อินธิจักร 67
6834 นาย ปวรวัฒน์ บัวสุวรรณ ขาดสอบ
6835 น.ส. ปวรา กันทา 35
6836 น.ส. ปวรินทร์ อินแตง 40
6837 นาย ปวริศ สิริเยาวลักษณ์ ขาดสอบ
6838 นาย ปวริศ สุรพงศามาศ 49
6839 นาย ปวริศร์ ม่ันยืน 62
6840 นาย ปวริศร จิตต์รัว 56



หน้า 229/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6841 นาย ปวริศร บุญรัตน์ 49
6842 น.ส. ปวริศร แบงเพชร 33
6843 นาย ปวริศร ผ่องไสว 81
6844 นาย ปวริศร รัฐกาล ขาดสอบ
6845 นาย ปวริศรฐ์ บัวภา 54
6846 น.ส. ปวริศา แก้วเกต ขาดสอบ
6847 น.ส. ปวริศา จงรักษ์ 61
6848 น.ส. ปวริศา ชูทอง 45
6849 น.ส. ปวริศา โชคไพศาล 61
6850 น.ส. ปวริศา แซ่ด่าน 55
6851 น.ส. ปวริศา เทียนทอง 69
6852 น.ส. ปวริศา บุญแต้ม 39
6853 น.ส. ปวริศา พรหมเทศ ขาดสอบ
6854 น.ส. ปวริศา พินิจวัฒน์ 55
6855 น.ส. ปวริศา โพนทอง 64
6856 น.ส. ปวริศา ศรีระสาร 41
6857 น.ส. ปวริศา สุวรรณโน 46
6858 นาย ปวรุตม์ เจริญฤทธ์ิ 70
6859 นาย ปวเรศ เนียมน้อย 70
6860 น.ส. ปวัฏษฎา ติวงค์ 45
6861 น.ส. ปวันดา ศรีบุตร 42
6862 น.ส. ปวันรัตน์ แก่นจันทร์ 35
6863 น.ส. ปวันรัตน์ ขวัญเก้ือ 48
6864 น.ส. ปวันรัตน์ ไชยเป็ง 60
6865 น.ส. ปวันรัตน์ ต๊ะต้องใจ 71
6866 น.ส. ปวันรัตน์ ทองแม้น 62
6867 น.ส. ปวันรัตน์ ศิริเวช 56
6868 น.ส. ปวารี ธนพิพัฒน์พงษ์ 60
6869 น.ส. ปวิชญา จันด้วง 47
6870 น.ส. ปวิชญา บริบูรณ์นพคุณ 63



หน้า 230/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6871 น.ส. ปวิชญา มุ่งงาม ขาดสอบ
6872 น.ส. ปวิชญา อินทร์บรรลือ 59
6873 น.ส. ปวิณดา รวมสุข 59
6874 น.ส. ปวิณตรา กองทรัพย์ ขาดสอบ
6875 นาย ปวีณ แก่นอินทร์ ขาดสอบ
6876 น.ส. ปวีณ์ธิดา คูนาเอก ขาดสอบ
6877 น.ส. ปวีณ์ธิดา จันทร์ศร 38
6878 น.ส. ปวีณ์ธิดา พรานเกิด 45
6879 น.ส. ปวีณ์ธิดา พัชรพลวรภาส 56
6880 น.ส. ปวีณ์ธิดา สลีอ่อน 62
6881 น.ส. ปวีณ์นุช ทองคง 52
6882 น.ส. ปวีณ์นุช เพชรส้ม 67
6883 น.ส. ปวีณ์นุช อินทร์เพ็ญ 37
6884 น.ส. ปวีณ์นุช เฮ้าปาน 71
6885 น.ส. ปวีณนุช กาญจนวงศ์ 66
6886 น.ส. ปวีณนุช ต๊ิบค า ขาดสอบ
6887 น.ส. ปวีณรัตน์ เช้ือลี 44
6888 น.ส. ปวีณ์สุดา จิตนิยม 41
6889 น.ส. ปวีณอร แก้วตา ขาดสอบ
6890 น.ส. ปวีณอร เรืองเดช 56
6891 น.ส. ปวีณา กิตติธงชัยกุล 57
6892 น.ส. ปวีณา โคตะ 68
6893 น.ส. ปวีณา จันคง ขาดสอบ
6894 น.ส. ปวีณา โต๊ะยะลา 56
6895 น.ส. ปวีณา ทองกาสี ขาดสอบ
6896 น.ส. ปวีณา ธรรมชาติ 32
6897 น.ส. ปวีณา บุญเติม ขาดสอบ
6898 น.ส. ปวีณา บุตรมิตร 65
6899 น.ส. ปวีณา ประวัติวิไล 47
6900 น.ส. ปวีณา ปาประโคน 39



หน้า 231/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6901 น.ส. ปวีณา พรายรักษา 29
6902 น.ส. ปวีณา พวงพี ขาดสอบ
6903 น.ส. ปวีณา พ่ึงไร่ทอง 51
6904 น.ส. ปวีณา เพชราวรรณ์ 44
6905 น.ส. ปวีณา ภูฆัง 53
6906 น.ส. ปวีณา ม่วงน้อยเจริญ 56
6907 น.ส. ปวีณา เมืองนาค 27
6908 น.ส. ปวีณา ยอดแก้ว 56
6909 น.ส. ปวีณา รักยัง ขาดสอบ
6910 น.ส. ปวีณา วงค์สุริยะ 54
6911 น.ส. ปวีณา วรรณทอง 66
6912 น.ส. ปวีณา ศิลาสุวรรณ 40
6913 น.ส. ปวีณา สมานสิน 58
6914 น.ส. ปวีณา สาแก้ว 53
6915 น.ส. ปวีณา หมัดโซ๊ะ ขาดสอบ
6916 น.ส. ปวีณา หมาดเหล่ 35
6917 น.ส. ปวีณา หมิแหม 51
6918 น.ส. ปวีณา อินทรจันทึก 65
6919 น.ส. ปวีย์ธิดา เตชัสอัครวัฒน์ ขาดสอบ
6920 น.ส. ปวีย์รัช สุวรรณวงษ์ 68
6921 น.ส. ปวีรฎา ค าวรรณ 49
6922 น.ส. ปวีร์ทิชา อ่อนฤทธ์ิ 50
6923 น.ส. ปวีรา ปัจจยาการกุล 47
6924 น.ส. ปสุดา โพธ์ิพงษา 52
6925 น.ส. ปอแก้ว วงศ์พินิจ ขาดสอบ
6926 นาย ป้อง เจริญบุญพัชร ขาดสอบ
6927 นาย ปอง ณัฐ  ทองชนะ 69
6928 นาย ปองเดช ทองตัน ขาดสอบ
6929 นาย ปองพล เก้ือสกุล 61
6930 นาย ปองพล เสนาทิพย์ 60



หน้า 232/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6931 นาย ปองสิชฌ์ เจริญสุข 78
6932 น.ส. ปอรรัตน์ สุขเสาร์ ขาดสอบ
6933 น.ส. ปัญจพร นิธิสิริพงศ์ 61
6934 นาย ปัญจพล ช่ืนใจ 71
6935 น.ส. ปัญจรัตน์ หาดไทย 63
6936 น.ส. ปัญจรัศม์ิ เพชรสังข์ 68
6937 น.ส. ปัญชิตา แพงเจริญ ขาดสอบ
6938 น.ส. ปัญญ์จพัชช์ ศรีวิเชียร ขาดสอบ
6939 น.ส. ปัญญ์จิรา บุญหนา 38
6940 น.ส. ปัญญดารา แก้วขาว ขาดสอบ
6941 นาย ปัญญฤทธ์ิ ปราบไกรสีห์ 31
6942 นาย ปัญญา บูชา ขาดสอบ
6943 นาย ปัญญา พัชรารัตน์ 44
6944 นาย ปัญญา มณีใส 64
6945 นาย ปัญญากรณ์ แสนสุขุม ขาดสอบ
6946 นาย ปัญญาคม เลขะกุล 60
6947 น.ส. ปัญญานุช แรงจบ 64
6948 น.ส. ปัญญาพร ก าลา 63
6949 น.ส. ปัญญาพร ขุมทอง 56
6950 น.ส. ปัญญาพร งามสิทธ์ิสกุล ขาดสอบ
6951 น.ส. ปัญญาพร ฉิมพาลี ขาดสอบ
6952 น.ส. ปัญญาพร ภูฆ้องไชย 51
6953 น.ส. ปัญญาพร อนุกูลสวัสด์ิ 47
6954 น.ส. ปัญญาริษา ชานันโท 47
6955 นาย ปัญธนา ศรีนิติวรวงศ์ 55
6956 น.ส. ปัญพัฒน์ คล้ายปาน ขาดสอบ
6957 นาง ปัญยดา ทองคงใหม่ 49
6958 น.ส. ปัญรุจา ขาวเผือก 65
6959 น.ส. ปัญลักษณ์ เมืองมุสิก 46
6960 นาย ปัฐวี พินิจกุล ขาดสอบ



หน้า 233/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6961 น.ส. ปัณชญา ไทยอุทัย ขาดสอบ
6962 น.ส. ปัณฑ์ชนิต จันทวงษ์ 54
6963 น.ส. ปัณฑ์ชนิต แซมมณี 62
6964 น.ส. ปัณฑ์ชนิต แย้มศักด์ิ ขาดสอบ
6965 นาย ปัณฑวัฒน์ มุตตามระ 57
6966 น.ส. ปัณฑารีย์ เกตุก าเนิด 62
6967 น.ส. ปัณฑารีย์ บรรจงปรุ 59
6968 น.ส. ปัณฑารีย์ พรมจาด 53
6969 น.ส. ปัณฑารีย์ อวยจินดา 84
6970 น.ส. ปัณฑิตา ขันธวัช 62
6971 น.ส. ปัณฑิตา เจริญพร ขาดสอบ
6972 น.ส. ปัณฑิตา เดชนวรัตน์ ขาดสอบ
6973 น.ส. ปัณฑิตา สุปง 41
6974 น.ส. ปัณณกุล แสงธนหิรัญ 58
6975 นาย ปัณณทัต สระอุบล 35
6976 น.ส. ปัณณธร กมลลาวัณย์ 68
6977 นาย ปัณณธร มณีสว่าง 56
6978 น.ส. ปัณณธร สาระรัตน์ 63
6979 น.ส. ปัณณพร เล็กประเสริฐ 52
6980 น.ส. ปัณณภัสร์ พัชราจิระศักด์ิ 60
6981 น.ส. ปัณณภัสร์ พีรสกุลสิทธ์ิ 46
6982 นาย ปัณณวัชร์ ชาตินรินท์ภัสร์ 76
6983 นาย ปัณณวัชร์ ล้ิมสุวรรณ 52
6984 นาย ปัณณวิชญ์ จรุงมหพันธ์ุ 65
6985 นาย ปัณณวิชญ์ ทวีโชควรพัฒน์ ขาดสอบ
6986 นาย ปัณณวิชญ์ มุมณี 49
6987 น.ส. ปัณณิกา ช่วยราม 44
6988 น.ส. ปัณณิกา นาคพิน 58
6989 น.ส. ปัณยตา ชุ่มเย็น 61
6990 นาย ปัทฐวี ครรพชูติ 22



หน้า 234/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

6991 น.ส. ปัทมนันท์ จันทร์ด า ขาดสอบ
6992 น.ส. ปัทมนันท์ แสงมณี 49
6993 น.ส. ปัทมพร ไทยสยาม 54
6994 น.ส. ปัทมพร สายสน่ัน 56
6995 น.ส. ปัทมวรรณ ข าพัด 41
6996 น.ส. ปัทมวรรณ ช่างเหล็ก 40
6997 น.ส. ปัทมา การะเกตุ 68
6998 น.ส. ปัทมา ชนะพา 55
6999 น.ส. ปัทมา เพชรพันธ์  64
7000 น.ส. ปัทมา รานอก 61
7001 น.ส. ปัทมา วิเศษ 61
7002 น.ส. ปัทมา ศรีโพธ์ิ ขาดสอบ
7003 น.ส. ปัทมา สุขอุ้ม 60
7004 น.ส. ปัทมา เฮงประเสริฐ ขาดสอบ
7005 น.ส. ปัทมาพร กิจจารักษ์ ขาดสอบ
7006 น.ส. ปัทมาพร ณาภูมิ 71
7007 น.ส. ปัทมาพร ประจงบัว ขาดสอบ
7008 น.ส. ปัทมาพร ป่ันกลาง ขาดสอบ
7009 น.ส. ปัทมาพร แพ่งสภา 54
7010 น.ส. ปัทมาภรณ์ กมลมิตร 42
7011 น.ส. ปัทมาภรณ์ ขวัญแน่น 65
7012 น.ส. ปัทมาภรณ์ คุ้มกัน 54
7013 น.ส. ปัทมาภรณ์ เครือฟ่ัน 35
7014 น.ส. ปัทมาภรณ์ ชูมณี 39
7015 น.ส. ปัทมาภรณ์ ลาภพิชัย ขาดสอบ
7016 น.ส. ปัทมาภรณ์ ลีลาศ 69
7017 น.ส. ปัทมาภรณ์ เวชมนัส 80
7018 น.ส. ปัทมาภรณ์ ศิริพฤฒิกุล 47
7019 น.ส. ปัทมาภรณ์ หอมเดช 56
7020 น.ส. ปัทมาวดี ธิทา ขาดสอบ



หน้า 235/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7021 น.ส. ปัทมาวดี พวงพันธ์ 62
7022 น.ส. ปัทมาวรรณ ปันคะปวง 49
7023 น.ส. ปันณฬดากร สุนารทพิณ ขาดสอบ
7024 น.ส. ปันตา โขจุลธรรม 35
7025 น.ส. ปางชนก พ่ึงค า 71
7026 น.ส. ปาจรี สุทัศน์ 55
7027 น.ส. ปาจรีย์ กิตติมานะกุล ขาดสอบ
7028 น.ส. ปาจรีย์ ขาวละออ 65
7029 น.ส. ปาจรีย์ เขียวย้อย 34
7030 น.ส. ปาจรีย์ รัตนพงศ์ 50
7031 น.ส. ปาจารีย์ มีมุสิทธ์ิ 48
7032 น.ส. ปาจารีย์ วิเศษศักด์ิ 56
7033 น.ส. ปาจารีย์ เฮงขวัญ 61
7034 น.ส. ปาฏิญญา แววน า 56
7035 น.ส. ปาณนาถ วงษ์โทน 69
7036 น.ส. ปาณรวี มัชฌิมาภิโร 69
7037 น.ส. ปาณัท เทพหนู 57
7038 น.ส. ปาณิศา ไชยะรักษ์ 57
7039 น.ส. ปาณิศา นวลผ่อง 33
7040 น.ส. ปาณิศา พุกกาพันธ์ุ 47
7041 น.ส. ปาณิศา อินเต้า ขาดสอบ
7042 น.ส. ปาณิสรา ตาปนานนท์ 32
7043 น.ส. ปาณิสรา ทองป่ิน 43
7044 น.ส. ปาณิสรา เป้าเพชร ขาดสอบ
7045 น.ส. ปาณิสรา พลช านิ ขาดสอบ
7046 น.ส. ปาณิสรา พิทยาวิวัฒน์กุล 40
7047 น.ส. ปาณิสรา พืชผล 64
7048 น.ส. ปาณิสรา เมฆพัฒน์ 61
7049 น.ส. ปาณิสรา เรืองช่วย 49
7050 น.ส. ปาณิสรา ลักขณานุกูล ขาดสอบ



หน้า 236/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7051 น.ส. ปาณิสรา วงษ์ลา 60
7052 น.ส. ปาณิสรา โสภณเชาวกรกุล ขาดสอบ
7053 น.ส. ปาณิสรา หม่ืนโฮ้ง 62
7054 น.ส. ปาณิสา เชเดช 70
7055 น.ส. ปาตีเม๊าะ มะแซ 40
7056 น.ส. ปานใจ บุตรเพ็ง 81
7057 น.ส. ปานชีวา ยงทวี 82
7058 น.ส. ปานณัฏฐา ฝันเชียร ขาดสอบ
7059 น.ส. ปานตะวัน หงษา 63
7060 น.ส. ปานตา สงคสุภา 56
7061 น.ส. ปานทิพย์ รัตนกุล 48
7062 นาย ปานเทพ ตุลยนิษก์ 71
7063 นาย ปานเทพ บุตรโพธ์ิศรี 56
7064 น.ส. ปานปรียา ศรีจันทร์ 49
7065 น.ส. ปานไพลิน บูชาร์ลี 65
7066 น.ส. ปานรดา มณีแสง 72
7067 น.ส. ปานเรขา ศรีเพ็ญ 61
7068 น.ส. ปานเลขา วงศ์วาร 67
7069 น.ส. ปานวาด พัฒนากล้า 51
7070 น.ส. ปานวาด สุขบุญเพ็ง ขาดสอบ
7071 น.ส. ปานหทัย ยินดีชาติ ขาดสอบ
7072 น.ส. ปารตี ภูทาวัน 64
7073 น.ส. ปารมี แซ่ตัน 47
7074 นาย ปารมี มีประเสริฐ ขาดสอบ
7075 น.ส. ปารมี หลงหา ขาดสอบ
7076 น.ส. ปารมี หลังเศษ 69
7077 น.ส. ปาราตี เพิงรัตน์ 45
7078 นาย ปาราเมศ โต๊ะนาค 42
7079 น.ส. ปาริจฉัตต์ แสนประกอบ 66
7080 น.ส. ปาริฉัตร คงแก้ว ขาดสอบ



หน้า 237/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7081 น.ส. ปาริฉัตร เครือทวน 27
7082 น.ส. ปาริฉัตร งามแสง 33
7083 น.ส. ปาริฉัตร จอมมะเริง 47
7084 น.ส. ปาริฉัตร จันทร์อินทร์ 47
7085 น.ส. ปาริฉัตร แซ่ตัน 35
7086 น.ส. ปาริฉัตร นิธิสิริพงศ์ 53
7087 น.ส. ปาริฉัตร เริงธรรม ขาดสอบ
7088 น.ส. ปาริฉัตร วงศ์ใหญ่ 50
7089 น.ส. ปาริฉัตร สงวนนาม ขาดสอบ
7090 น.ส. ปาริฉัตร อมรประภาศิริ 66
7091 น.ส. ปาริฉัรตร์ ช ากรม 51
7092 น.ส. ปาริชาต ไชยชิต 67
7093 น.ส. ปาริชาต ดวงภักดี 75
7094 น.ส. ปาริชาต มณีธรรม 47
7095 น.ส. ปาริชาต วิเศษ 59
7096 น.ส. ปาริชาต แสนวงษ์ 86
7097 น.ส. ปาริชาต หนูถิน 34
7098 น.ส. ปาริชาต ภิญโญ 53
7099 น.ส. ปาริชาติ กันธิยาถา 58
7100 นาง ปาริชาติ ข าพงศ์ 61
7101 น.ส. ปาริชาติ คูณตุ้ม 47
7102 น.ส. ปาริชาติ จงกรด 47
7103 น.ส. ปาริชาติ จันทร์อ่อน ขาดสอบ
7104 น.ส. ปาริชาติ ชนะศิลปวิทยา ขาดสอบ
7105 น.ส. ปาริชาติ ชูทอง ขาดสอบ
7106 น.ส. ปาริชาติ เปรมเจริญ 78
7107 น.ส. ปาริชาติ พะนะสิทธ์ิ 37
7108 น.ส. ปาริชาติ ม่ังทรัพย์ 50
7109 น.ส. ปาริชาติ เมืองสุข 51
7110 น.ส. ปาริชาติ รอดปาน 55



หน้า 238/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7111 น.ส. ปาริชาติ รักไทย ขาดสอบ
7112 น.ส. ปาริชาติ ศิลปพงษ์ 44
7113 น.ส. ปาริชาติ โอฐย้ิมพราย 27
7114 น.ส. ปาริชาติ เชิญ รัมย์ ขาดสอบ
7115 น.ส. ปาริดา ทรัพย์ทองค า 73
7116 น.ส. ปาริตา กาลิตานนท์ ขาดสอบ
7117 น.ส. ปาริยา เท่ียงกระโทก ขาดสอบ
7118 น.ส. ปาริยา อุดมรุ่งเรืองกิจ 62
7119 น.ส. ปารีณา ดือราแม 58
7120 น.ส. ปารีรัตน์ ถมมา ขาดสอบ
7121 น.ส. ปาลศิริ เชาวน์ฤทธ์ิ 56
7122 น.ส. ปาลิกา บัวเกิด 47
7123 น.ส. ปาลิกา รอดพลอย ขาดสอบ
7124 น.ส. ปาลิดา เจริญพร ขาดสอบ
7125 น.ส. ปาลิดา ฉิมรักษ์ ขาดสอบ
7126 น.ส. ปาลิดา ดลเกศศิริ 76
7127 น.ส. ปาลิดา สุรินทร์ 67
7128 น.ส. ปาลิตา กระแสรัตน์ 57
7129 น.ส. ปาลิตา แซ่เซียว 58
7130 น.ส. ปาลิตา ทองเหลือง 58
7131 น.ส. ปาลิตา ปานแก้ว 53
7132 น.ส. ปาลิตา เสาวัด 46
7133 น.ส. ปาลิตา หมานมานะ 53
7134 น.ส. ปาลิตา หาลา ขาดสอบ
7135 น.ส. ปาลิตา อ้นแดง ขาดสอบ
7136 น.ส. ปาลีรัฐ อบอวน ขาดสอบ
7137 น.ส. ปาลีรัตน์ อินอ ารุง 49
7138 น.ส. ปาวีณา เผือกพรหม 41
7139 น.ส. ปาอีซะห์ มามะ 36
7140 น.ส. ปิญพร พรมจันทร์ 58



หน้า 239/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7141 น.ส. ปิญาดา วัดตูม 53
7142 น.ส. ปิญาภรณ์ โสดามรรค 49
7143 น.ส. ปิณฑิรา สุขผล 80
7144 น.ส. ปิณฑิรา อยู่เย็น 41
7145 น.ส. ปิณุรักรัศ เจริญสุขเสาว์โร 51
7146 นาย ปิติพงษ์ เรือนนาค 28
7147 น.ส. ป่ินแก้ว แก้วแสน 57
7148 น.ส. ปินชาณ์ เดชาวาศน์ 28
7149 น.ส. ป่ินฑิรา ห้วยปัญญา ขาดสอบ
7150 น.ส. ป่ินทิพย์ แซ่จิว 54
7151 น.ส. ป่ินทิรา สุทธิพล ขาดสอบ
7152 น.ส. ป่ินปินัทธ์ บัวแก้ว ขาดสอบ
7153 น.ส. ป่ินปินัทธ์ บูรณวิทัศน์สกุล ขาดสอบ
7154 น.ส. ป่ินปินัทธ์ อังก์วราชัชวาล 73
7155 น.ส. ป่ินผกา เหล่าเกษม ขาดสอบ
7156 นาง ป่ินเพชร เจริญพงศ์ 35
7157 น.ส. ป่ินวลี ฮัดซัน 48
7158 น.ส. ป่ินอนงค์ ทองรูจี 59
7159 น.ส. ปิยฉัตร พลอยเจริญ 30
7160 น.ส. ปิยฉัตร ริยาพันธ์ 61
7161 นาย ปิยณัฐ มีรอด 65
7162 น.ส. ปิยดา จอมค าสิงห์ 41
7163 น.ส. ปิยธิดา ค าน้อย 54
7164 น.ส. ปิยธิดา ค าบุญมา ขาดสอบ
7165 น.ส. ปิยธิดา ค าแหง ขาดสอบ
7166 น.ส. ปิยธิดา งามบ้าน 64
7167 น.ส. ปิยธิดา เดชาภิบาล 44
7168 น.ส. ปิยธิดา ทาทิพย์ 69
7169 น.ส. ปิยธิดา ปานทอง 33
7170 น.ส. ปิยธิดา วรรณวัตร์ 64



หน้า 240/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7171 น.ส. ปิยธิดา ศรีสว่าง ขาดสอบ
7172 น.ส. ปิยธิดา แสงประทุม 42
7173 น.ส. ปิยนุช บริบูรณ์มุกข์ ขาดสอบ
7174 น.ส. ปิยนุช สุขแก้ว 44
7175 น.ส. ปิยนุช อุดมกิจมงคล ขาดสอบ
7176 น.ส. ปิยพร เผือกจันทร์ 42
7177 น.ส. ปิยพรรณ ศีรษะเพชร 46
7178 นาย ปิยพัทธ์ แก้วค า ขาดสอบ
7179 น.ส. ปิยพิชญ์ ปรางน้อย 54
7180 น.ส. ปิยภรณ์ ถนอมทรัพย์ ขาดสอบ
7181 น.ส. ปิยมน ปลักปลา 54
7182 น.ส. ปิยมล บุญมาศ 72
7183 น.ส. ปิยมาส ตันค าฮอง ขาดสอบ
7184 น.ส. ปิยรัตน์ จันลอง 49
7185 น.ส. ปิยวรรณ เกตุมณี 42
7186 น.ส. ปิยวรรณ ช่ืนเจริญ 60
7187 น.ส. ปิยวรรณ แซ่ว่อง 60
7188 น.ส. ปิยวรรณ บัวปลอด ขาดสอบ
7189 น.ส. ปิยวรรณ ปัญราชมิตร 80
7190 น.ส. ปิยวรรณ ยุ้งศิริ 47
7191 น.ส. ปิยวรรณ ศรีช่วง ขาดสอบ
7192 น.ส. ปิยวรรณ สะแร๊ะมุหมีน ขาดสอบ
7193 นาย ปิยวัชร วัชรโพธ์ิ 39
7194 นาย ปิยวัฒน์ เกษกรุ 83
7195 นาย ปิยวัฒน์ เพชรชู 69
7196 นาย ปิยวัฒน์ เลขาวิจิตร 63
7197 น.ส. ปิยวาสว์ เอ่ียมสุข 48
7198 น.ส. ปิยะกุล โภชธิหรรษา 64
7199 นาย ปิยะฉัตร แก่นเมือง ขาดสอบ
7200 น.ส. ปิยะฉัตร ฉวีรักษ์ 64



หน้า 241/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7201 น.ส. ปิยะฉัตร ช่วยชม 69
7202 น.ส. ปิยะฉัตร อุ่นแก้ว ขาดสอบ
7203 น.ส. ปิยะชนก ชัยขันธ์ ขาดสอบ
7204 นาย ปิยะชัย ถ่ินไทยงาม ขาดสอบ
7205 นาย ปิยะณัฏฐ์ บุรีภักดี 58
7206 นาย ปิยะณัฐ เศษสุวรรณ 72
7207 นาย ปิยะณัฐ เสน่ห์น้อยสินดี 43
7208 น.ส. ปิยะดา ปิระกะ ขาดสอบ
7209 น.ส. ปิยะดา ลาวงษ์ 41
7210 น.ส. ปิยะดา เสียงไพเราะ 53
7211 น.ส. ปิยะธาดา ธิราธรรม ขาดสอบ
7212 น.ส. ปิยะธิดา ก าเลิศทอง ขาดสอบ
7213 น.ส. ปิยะธิดา โต๊ะขุนนุ้ย ขาดสอบ
7214 น.ส. ปิยะธิดา ทองบุญยัง 84
7215 น.ส. ปิยะธิดา พงษ์สายลักษณ์ 58
7216 น.ส. ปิยะธิดา พาอ่อน 36
7217 น.ส. ปิยะธิดา มาลัย 58
7218 น.ส. ปิยะธิดา ศรียาภัย 55
7219 น.ส. ปิยะธิดา สถาวร 56
7220 น.ส. ปิยะธิดา สาเลิศ ขาดสอบ
7221 น.ส. ปิยะนันท์ แซ่จู 48
7222 น.ส. ปิยะนาถ บุญจอง 66
7223 น.ส. ปิยะนาถ พิบูลย์ 45
7224 น.ส. ปิยะนุช ธรรมวัตร 35
7225 น.ส. ปิยะนุช นวลสุวรรณ ขาดสอบ
7226 น.ส. ปิยะนุช พูลนวล ขาดสอบ
7227 น.ส. ปิยะนุช ภูเบ้าทอง ขาดสอบ
7228 นาย ปิยะพงษ์ ค าวงษ์ 61
7229 น.ส. ปิยะพร แก้วมูล 59
7230 น.ส. ปิยะพร ค าทา 58



หน้า 242/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7231 น.ส. ปิยะพร ฉ่ ามณี 54
7232 น.ส. ปิยะพร ถึงดี 30
7233 น.ส. ปิยะพร พิมพะกรรณ์ 47
7234 น.ส. ปิยะพร หนูสิงห์ 73
7235 น.ส. ปิยะพร อาจบรรจง ขาดสอบ
7236 นาย ปิยะพันธ์ุ เผือกฟัก ขาดสอบ
7237 น.ส. ปิยะภัทร วงศ์เจริญวัฒนา ขาดสอบ
7238 น.ส. ปิยะมน ต่วนชะเอม 46
7239 นาย ปิยะมินทร์ เล็กประดิษฐ์ 50
7240 น.ส. ปิยะรัตน์ สัจจา 38
7241 น.ส. ปิยะลักษณ์ วิชัยยา 55
7242 น.ส. ปิยะวรรณ์ จันทร์ศรี 39
7243 น.ส. ปิยะวรรณ ธงหาร ขาดสอบ
7244 นาย ปิยะวัช วันทอง 52
7245 น.ส. ปิยะวาที สนิกะวาที 50
7246 น.ส. ปิยากร จรสุวรรณ์ ขาดสอบ
7247 น.ส. ปิยานันท์ ขันโมลี 65
7248 น.ส. ปิยานี แก้วสว่าง 51
7249 น.ส. ปิยาพรรณ กล้าหาญ 72
7250 น.ส. ปิยาพัชร ใจศิริ 69
7251 น.ส. ปิยาพัชร ประก่ิง 49
7252 น.ส. ปิยาพัชร เพียรภายลุน 60
7253 น.ส. ปิยาพัชร แสงทับ ขาดสอบ
7254 น.ส. ปิยาภรณ์ ฝ้ันพรมมินทร์ 56
7255 น.ส. ปิยาภรณ์ โพธ์ิศรี ขาดสอบ
7256 น.ส. ปิยาภรณ์ แสงโสดา 33
7257 น.ส. ปิยาภา จันทร์มล 53
7258 น.ส. ปิยาวัน อยู่คง 58
7259 นาย ปีติภัทร วัชรินทร์ 52
7260 น.ส. ปุญชรัสม์ิ กังหัน 46



หน้า 243/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7261 น.ส. ปุญญพัฒน์ กาบขุนทด ขาดสอบ
7262 นาย ปุญญพัฒน์ คณะภิกขุ 64
7263 นาย ปุญญพัฒน์ ภูมิมิตร 39
7264 น.ส. ปุญญิศา เรืองขนาบ ขาดสอบ
7265 น.ส. ปุญญิศา ศุภธรรมกิจ 71
7266 น.ส. ปุญญิสา ทองขวัญ ขาดสอบ
7267 น.ส. ปุญณกิจ มุงคุณ ขาดสอบ
7268 น.ส. ปุณญรัศม์ิ อัครนาราวินท์ ขาดสอบ
7269 น.ส. ปุณฑริกา ชูทอง 70
7270 น.ส. ปุณฑริกา วงศ์วัชรวิทย์ ขาดสอบ
7271 น.ส. ปุณณดา แสงนิล ขาดสอบ
7272 น.ส. ปุณณภา ค าปา ขาดสอบ
7273 นาย ปุณณรัตน์ มกรารัตต์ 69
7274 นาย ปุณณวิช คงวัฒนะ ขาดสอบ
7275 นาย ปุณณวิช พิมพ์สอ 69
7276 น.ส. ปุณณสา คงเจริญ 48
7277 น.ส. ปุณณิกา ธิยอด 50
7278 นาง ปุณณิฐฐา ทิมขลิบ 52
7279 น.ส. ปุณยนุช บุญสุขสิน ขาดสอบ
7280 น.ส. ปุณยนุช พรหมนิมิตร 68
7281 น.ส. ปุณยนุช อภิชัย 45
7282 น.ส. ปุณยภา นาคจันทร์ ขาดสอบ
7283 น.ส. ปุณยวีร์ เพชรทองช่วย ขาดสอบ
7284 น.ส. ปุณยวีร์ วงศ์รัชตะเสวี 60
7285 น.ส. ปุณยาพร แก้วช่ืน 55
7286 น.ส. ปุณยาพร บุญม่ัน 55
7287 น.ส. ปุณยาพร สาสีดา 54
7288 น.ส. ปุณรดา รัตนวิชัย 36
7289 น.ส. ปุณิกา พันธรังษี 46
7290 น.ส. ปุณิกา พีรพชรกุล ขาดสอบ



หน้า 244/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7291 น.ส. ปุริมนาถ ค าชนแดน 32
7292 นาย ปุริมปรัชญ์ สวินทร 43
7293 นาย ปุริมพัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง 47
7294 น.ส. ปุริมา พัชรวีระรัชต์ 43
7295 น.ส. ปูริดา พงษ์ศิริ 33
7296 น.ส. เป็นหน่ึง ยะแสง 47
7297 นาย เป็นเอก รักสุวรรณ ขาดสอบ
7298 น.ส. เปมิกา แก้วแกมเกษด์ ขาดสอบ
7299 น.ส. เปมิกา คงสุข 56
7300 น.ส. เปมิกา จาริภักด์ิ 46
7301 น.ส. เปมิกา จิรกาลนุกุล 70
7302 น.ส. เปมิกา ธรรมรักษา ขาดสอบ
7303 น.ส. เปมิกา บุติมาลย์ 67
7304 น.ส. เปมิกา ปานขวัญ ขาดสอบ
7305 น.ส. เปมิกา พุ่มฉัตร 52
7306 น.ส. เปมิกา โพธ์ิเหลือ 47
7307 น.ส. เปมิกา มงคลชาติ 46
7308 นาย เปรม มหากิจเดชยากร ขาดสอบ
7309 น.ส. เปรมกมล พูลสวัสด์ิ ขาดสอบ
7310 นาย เปรมชัย แสนหลวงอินทร์ 41
7311 น.ส. เปรมปวีร์ พงษ์ประพันธ์ 54
7312 น.ส. เปรมยุดา พชิรารัชต์ 28
7313 น.ส. เปรมรัตนา โฉมสุข ขาดสอบ
7314 น.ส. เปรมฤดี มะณีฉาย 35
7315 น.ส. เปรมฤทัย แก้วดี 56
7316 น.ส. เปรมฤทัย ชัยเดช ขาดสอบ
7317 น.ส. เปรมวดี นามสิมมา 56
7318 น.ส. เปรมสินี นาคแก้ว 61
7319 น.ส. เปียทิพย์ ซอยรัมย์ ขาดสอบ
7320 น.ส. เป่ียมกมล ถ่ินอุบล 61



หน้า 245/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7321 น.ส. เป่ียมฤทัย บุญวิศิษฏ์ชัยกุล ขาดสอบ
7322 น.ส. โปรดปราน แก่นจันทร์หอม 76
7323 น.ส. ไปรยา ก าเหนิดนนท์ 29
7324 น.ส. ไปรยา ถนอมสินธ์ุ 37
7325 น.ส. ไปรยา บุนนาค 69
7326 น.ส. ผกา ศรีอาษา 39
7327 น.ส. ผกากาญจน์ มีพูล 68
7328 น.ส. ผกาแก้ว จันทรา ขาดสอบ
7329 น.ส. ผกาแก้ว อวนศรี 70
7330 น.ส. ผกาทิพย์ กาวี 65
7331 น.ส. ผกามาศ เกิดสงค์ 74
7332 นาง ผกามาศ ไชยแสง 43
7333 น.ส. ผกามาศ บุญสุข 61
7334 น.ส. ผกามาศ มาลัย ขาดสอบ
7335 น.ส. ผกามาศ วงศ์สวัสด์ิ 40
7336 น.ส. ผกามาศ แสงบรรจง ขาดสอบ
7337 น.ส. ผกามาส นูมหันต์ ขาดสอบ
7338 น.ส. ผกาวรรณ สีโนรัตน์ 50
7339 น.ส. ผกาวรรณ สุขกร 50
7340 น.ส. ผกาวรรณ ใหญ่จริง 66
7341 นาย ผดุงพงศ์ ตะวังทัน ขาดสอบ
7342 นาย ผดุงพงศ์ พันธุโคตร 72
7343 นาย ผดุงพล ทิพย์เนตร 22
7344 นาย ผลพร บุญงาม 32
7345 น.ส. ผัสสชา ค าสุข 72
7346 น.ส. ผุสชา พลช านิ 59
7347 น.ส. ผุสชา ฤาชา 40
7348 น.ส. ผุสดี กองเกาะ 43
7349 น.ส. ผุสดี จันทร์วิเชียร 55
7350 น.ส. ผุสดี จันทรัมพร 68



หน้า 246/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7351 น.ส. ผุสดี แตงชาติ 34
7352 น.ส. ไผ่เพชร กองทอง ขาดสอบ
7353 น.ส. ฝนทิพย์ แก้วแสน ขาดสอบ
7354 น.ส. ฝนทิพย์ ปิยชาติธิติกุล ขาดสอบ
7355 น.ส. ฝนทิพย์ พงษ์พัง 37
7356 น.ส. ฝันเป็นจริง อังกาบละออง 43
7357 น.ส. ฝุ่นทิพย์ กางกรณ์ 34
7358 นาย พงศกร แก้วสระ ขาดสอบ
7359 นาย พงศกร ใจเท่ียง ขาดสอบ
7360 นาย พงศกร ชิดไชย 61
7361 นาย พงศกร แช่มเล็ก ขาดสอบ
7362 นาย พงศกร ดีลี ขาดสอบ
7363 นาย พงศกร ตันติวัตรกุล ขาดสอบ
7364 นาย พงศกร ทองศรีจันทร์ 34
7365 นาย พงศกร ศรีสวัสด์ิ 67
7366 นาย พงศกร สร้อยแก้ว ขาดสอบ
7367 นาย พงศกร สัจจธรรมนุกูล 54
7368 นาย พงศกร โสมะฐิติ 49
7369 นาย พงศกร หงษ์ค า 55
7370 นาย พงศกรณ์ ชูรูป 62
7371 นาย พงศ์ทยา จินดาวัล ขาดสอบ
7372 นาย พงศ์เทพ ประสพเหมาะ 76
7373 นาย พงศ์ธร บ ารุงภักด์ิ ขาดสอบ
7374 นาย พงศ์ธร ปรีด์ิเปรม 64
7375 นาย พงศ์ธร ศรีวัฒฯานุพันธ์ุ 33
7376 นาย พงศ์ธร ศรีสวัสดิสรรค์ 56
7377 นาย พงศธร เต็มปรีชา 59
7378 นาย พงศธร ทิพย์รัตน์ 65
7379 นาย พงศธร เทียนสันต์ ขาดสอบ
7380 นาย พงศ์ธิป หลวงเทพ ขาดสอบ



หน้า 247/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7381 นาย พงศ์ปณต ดวนสิงห์ 34
7382 นาย พงศ์ปวีร์ สัตระ ขาดสอบ
7383 นาย พงศ์พรรณ ฤทธิรุตม์ ขาดสอบ
7384 นาย พงศ์พล ดาราทอง ขาดสอบ
7385 นาย พงศ์พล รัตนวงศ์ ขาดสอบ
7386 นาย พงศ์พัทธ์ สวัสด์ิรักษากุล ขาดสอบ
7387 นาย พงศ์พิพัฒน์ พันธ์ุพุทธ ขาดสอบ
7388 นาย พงศ์พิสุทธ์ิ ทองสมุทร 72
7389 นาย พงศ์พิสุทธ์ิ ธราภพ ขาดสอบ
7390 นาย พงศ์ภัค เดชยก 45
7391 นาย พงศ์ระวี วีระพงศ์ 69
7392 นาย พงศวิทย์ ลักขณา 49
7393 นาย พงศ์ศิริ คงเรือง ขาดสอบ
7394 นาย พงศ์ศิริ มณีฉาย 60
7395 นาย พงศ์สุระ ทวีทรัพย์ ขาดสอบ
7396 นาย พงษ์ดนัย ใจยะ 32
7397 นาย พงษ์ธวิทย์ หนูหวาน ขาดสอบ
7398 นาย พงษ์ประยูร ยืนยง 75
7399 นาย พงษ์พสิษฐ์ กองธีรภัทร 38
7400 นาย พงษ์พัฒน์ เทพมนถี 26
7401 นาย พงษ์พัฒน์ เพชรเกตุ 48
7402 นาย พงษ์พัฒน์ เหง้าสุวรรณ ขาดสอบ
7403 นาย พงษ์พันธ์ ศรีทอง ขาดสอบ
7404 นาย พงษ์ไพบูลย์ ศรีวิไล 58
7405 นาย พงษ์ภัทร ถ้ าเพชร 66
7406 น.ส. พงษ์วิมล โสมสง 45
7407 น.ส. พจน์ผกา อรัณยะปาล 66
7408 น.ส. พจมาญ อ่อนอ้น 44
7409 น.ส. พจมาน พรประดับ 49
7410 น.ส. พจมาลย์ ชนะสินธ์ุ ขาดสอบ



หน้า 248/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7411 น.ส. พจมาศ พุ่มอยู่ 54
7412 น.ส. พจรินทร์ สมพงษ์ 45
7413 นาย พชร ราชกิจ 62
7414 นาย พชร โรจนานุกูลพงศ์ 66
7415 น.ส. พชร ลียติกุล 64
7416 นาง พชร ศรีเยาว์เรือน 63
7417 นาย พชร ศิริวัฒน์ ขาดสอบ
7418 น.ส. พชร สุขพ่วง ขาดสอบ
7419 นาย พชร สุนทรแสง 56
7420 นาย พชรกร ท้วมศรี 57
7421 นาย พชรกฤต สถาวิวัฒน์ 52
7422 น.ส. พชรชนก ตรีวุฒิ 54
7423 น.ส. พชรพร แววศรี 54
7424 น.ส. พชรพร เอ้ือการ 57
7425 น.ส. พชรพรรณ ชาญประโคน 60
7426 น.ส. พชรพรรณ ถาวระ 63
7427 น.ส. พชรพรรณ เรืองขจร 56
7428 นาย พชรพล กล้องเสียง ขาดสอบ
7429 นาย พชรพล เจริญพักตร์ ขาดสอบ
7430 นาย พชรพล สารทอง 51
7431 น.ส. พชรภรณ์ ประสงค์เงิน ขาดสอบ
7432 น.ส. พชรภัทร ช่ืนใจ ขาดสอบ
7433 น.ส. พชรมน พุ่มจันทร์ ขาดสอบ
7434 น.ส. พชรวรรณ ค าหริาง 52
7435 น.ส. พชรวรรณ พุ่มพวง 57
7436 น.ส. พชรวรรณ สายน้อย 33
7437 น.ส. พชรวรรณ สุขสถาน 62
7438 น.ส. พณณกร รักไทย ขาดสอบ
7439 น.ส. พณิดา ชลิตานันทกุล 41
7440 นาย พนธกร เมตตามตะกุล 41



หน้า 249/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7441 นาย พนธกร ศิวโรจน์ธนพันธ์ 55
7442 น.ส. พนมพร นันทโสม 85
7443 น.ส. พนอมพรรณ ทัดทอง 64
7444 น.ส. พนัชกร มีคุณ 59
7445 น.ส. พนัฐดา จันทร์ศรี 53
7446 น.ส. พนาทิพย์ อ้วนโพธ์ิกลาง 62
7447 น.ส. พนารัก ช านาญ 59
7448 น.ส. พนารัตน์ ขาวเล็ก 64
7449 น.ส. พนารัตน์ อุทัยมา 52
7450 น.ส. พนิชา ศรีพรม 57
7451 น.ส. พนิดา การุญ 55
7452 น.ส. พนิดา กูลเก้ือ 41
7453 น.ส. พนิดา เกาะแก้ว 65
7454 น.ส. พนิดา โกมลเปริน 47
7455 น.ส. พนิดา ค าสอน 51
7456 น.ส. พนิดา จงจิตร 35
7457 น.ส. พนิดา เจนจบ 24
7458 น.ส. พนิดา ชูดวง 61
7459 น.ส. พนิดา แท่นแก้ว 70
7460 น.ส. พนิดา นนทะลุน 36
7461 น.ส. พนิดา ปังหลีเส็น 69
7462 น.ส. พนิดา ปากบารา 67
7463 น.ส. พนิดา มวลจุมพล ขาดสอบ
7464 น.ส. พนิดา เรืองผดุง 59
7465 น.ส. พนิดา ศุขปราการ 75
7466 น.ส. พนิดา ส้ันเต้ง 71
7467 น.ส. พนิดา หอมภู่ 45
7468 น.ส. พนิดา อ้นเงิน 47
7469 น.ส. พนิดา อาชญาทา 46
7470 น.ส. พนิต สิงสาย 27



หน้า 250/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7471 น.ส. พนิตตา ติษยางกูร ขาดสอบ
7472 น.ส. พนิตตา อโนศรี 39
7473 น.ส. พนิตนันท์ ตุ่นหล้า 56
7474 น.ส. พนิตพิชา มณีทูล 46
7475 น.ส. พนุชฎา แก้วรุ่ง 65
7476 น.ส. พภัสสรณ์ ว่องวชิสภรณ์ 45
7477 น.ส. พรกนก สืบสอาด 42
7478 น.ส. พรกมล บุญทวี 62
7479 น.ส. พรกรัณย์ พ่ึงรอด 60
7480 น.ส. พรจรัส ดีทอง 51
7481 น.ส. พรชนก ไกรสิทธ์ิ ขาดสอบ
7482 น.ส. พรชนก คงขันธ์ 54
7483 น.ส. พรชนก ตาลพลกรัง ขาดสอบ
7484 น.ส. พรชนก ราชวงษา 39
7485 น.ส. พรชนก สมบูรณ์ ขาดสอบ
7486 น.ส. พรชนก สุมาโท 55
7487 น.ส. พรชนิตว์ พิทักษ์สวัสด์ิ ขาดสอบ
7488 นาย พรชัย ตันติบุตร ขาดสอบ
7489 น.ส. พรชิตา จันทร์พิมล 55
7490 น.ส. พรชิตา นุพัฒน์ ขาดสอบ
7491 น.ส. พรชิตา พูลเพ่ิม ขาดสอบ
7492 น.ส. พรชิตา วัฒนะ 60
7493 น.ส. พรชิตา อินทร์สะอาด ขาดสอบ
7494 น.ส. พรญาณี แก้วปาน 49
7495 น.ส. พรฐิตา จงทอง 35
7496 น.ส. พรทิพย์ เกิดวิถี 52
7497 น.ส. พรทิพย์ เดชจินดา 59
7498 น.ส. พรทิพย์ บัวเขียว 41
7499 น.ส. พรทิพย์ เผือกแตง 66
7500 น.ส. พรทิพย์ พิกุลทอง 36



หน้า 251/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7501 น.ส. พรทิพย์ พูลสวัสด์ิ 40
7502 น.ส. พรทิพย์ ไพรวัน 56
7503 น.ส. พรทิพย์ ภาคพูล 45
7504 น.ส. พรทิพย์ ม่ันทับ 61
7505 น.ส. พรทิพย์ วิลัยศิลป์ 63
7506 น.ส. พรทิพย์ สายทอง 42
7507 น.ส. พรทิพา พุทธวงค์ ขาดสอบ
7508 น.ส. พรทิพา เพียรการ 61
7509 น.ส. พรทิพา มหาวัน 56
7510 น.ส. พรทิพา มากยก 61
7511 น.ส. พรทิพา มาละ 30
7512 น.ส. พรทิภา จันทรงสกุล 64
7513 น.ส. พรทิวา เจียงค า 44
7514 น.ส. พรทิวา ชมถ่ิน 59
7515 น.ส. พรทิวา ชอบสว่าง 28
7516 นาย พรเทพ นพเก้ือ ขาดสอบ
7517 นาย พรเทพ บัวผุด 63
7518 นาย พรเทพ อินทร์ทุ่ม 31
7519 น.ส. พรธัญรักษ์ สุขสอาด 44
7520 น.ส. พรธิดา ไชยพรมมา 51
7521 น.ส. พรธิดา ต้ือยศ 45
7522 น.ส. พรธิดา เพ็ชรดี 59
7523 น.ส. พรธิดา สุขเหลือง 29
7524 น.ส. พรนพพา แก้วนวลศรี 47
7525 น.ส. พรนภา จะโลนา ขาดสอบ
7526 น.ส. พรนภา ใจด้วง ขาดสอบ
7527 น.ส. พรนภา นาทอง ขาดสอบ
7528 น.ส. พรนภา ปุนริบูรณ์ 57
7529 น.ส. พรนภา เพ่ือนใบลี 47
7530 น.ส. พรนภา ภูสมศรี 64



หน้า 252/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7531 น.ส. พรนภา อุปเสน 40
7532 น.ส. พรนภา เอ่ียมวิจิตร 40
7533 น.ส. พรนลิน สอาดเอ่ียม 27
7534 น.ส. พรนัชชา แก้วประเสริฐ 48
7535 น.ส. พรนัชชา ทองภู 63
7536 น.ส. พรนิภา การประเสริฐ 32
7537 น.ส. พรนิภา จิตรักสินธ์ 29
7538 น.ส. พรประกาย ทองดีย่ิง 59
7539 น.ส. พรประภา กล่อมบาง 52
7540 น.ส. พรประภา ประทุมมาศ ขาดสอบ
7541 น.ส. พรประภา เพชรไข่ 58
7542 น.ส. พรประภา ไพเราะ 55
7543 น.ส. พรปวีณ์ เก้าเอ้ียน 76
7544 น.ส. พรปวีณ์ รักธรรม 48
7545 น.ส. พรปวีณ์ วิสต้า 57
7546 น.ส. พรปวีณ์ เหน่ียวทอง 70
7547 น.ส. พรปวีณ์ อินทร์นุช ขาดสอบ
7548 น.ส. พรปวีณ หมัดอาหลี 49
7549 น.ส. พรปิยดาภา สุขประสงค์ 66
7550 น.ส. พรพนา ฉิมเอ้ือเฟ้ือ 74
7551 น.ส. พรพรรณ ค าฮอม ขาดสอบ
7552 น.ส. พรพรรณ ช่วยสง 30
7553 น.ส. พรพรรณ ด้วงปาน 59
7554 น.ส. พรพรรณ นันท์ศิลิ ขาดสอบ
7555 น.ส. พรพรรณ สนะฟี 63
7556 น.ส. พรพรหม ทองมาก 58
7557 นาย พรพรหม ปานภักดี 52
7558 น.ส. พรพรหม พินทุ 61
7559 น.ส. พรพระศุกร์ บุญมี 58
7560 น.ส. พรพัชรี สองเมือง ขาดสอบ



หน้า 253/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7561 น.ส. พรพัสนันท์ ย้อยคุณา ขาดสอบ
7562 น.ส. พรพิชชา แสนหล้า ขาดสอบ
7563 น.ส. พรพิชา ป้องกัน 45
7564 นาย พรพิพัฒน์ พยุงพันธ์ุ 51
7565 น.ส. พรพิมล ชนะภัย 52
7566 น.ส. พรพิมล ดิษพันธ์ุ 24
7567 น.ส. พรพิมล ไตรสกุล 53
7568 น.ส. พรพิมล พรหมณี ขาดสอบ
7569 น.ส. พรพิมล เพ็ชรรัตน์ 43
7570 น.ส. พรพิมล มุขขันธ์ 66
7571 น.ส. พรพิมล ยงจัตุรัส 51
7572 น.ส. พรพิมล รุจิวงษ์ 67
7573 น.ส. พรพิมล วรรณมานะ 63
7574 น.ส. พรพิมล ศรีพรโกมลรัตน์ ขาดสอบ
7575 น.ส. พรพิมล สิงหวสุรัตน์ 49
7576 น.ส. พรพิมล สิงหะไชย 39
7577 น.ส. พรพิมล สุทธิหนุ่ม 33
7578 น.ส. พรพิมล เสือพ่วง 59
7579 น.ส. พรพิมล แสงสว่าง 75
7580 น.ส. พรพิรุณ เทพบุรี 34
7581 น.ส. พรพิรุณ บัวจันทร์ ขาดสอบ
7582 น.ส. พรพิรุณ พรมเทพ ขาดสอบ
7583 น.ส. พรพิไล เพ็งบุญโสม 56
7584 น.ส. พรพิษา โพธ์ิหลวง 57
7585 น.ส. พรเพ็ญ เดชไพรี ขาดสอบ
7586 น.ส. พรเพ็ญ ศรีโยนา ขาดสอบ
7587 น.ส. พรไพรินทร์ อินทร์โท่โล่ 40
7588 น.ส. พรไพลิน เนากูฏ 51
7589 น.ส. พรไพลิน พงษ์ลือเลิศ ขาดสอบ
7590 นาย พรภวิษย์ เจตน์ครองสุข ขาดสอบ



หน้า 254/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7591 นาย พรภวิษย์ โสภาพงศ์ 69
7592 น.ส. พรภิญญา ปัญญาไชย 67
7593 น.ส. พรมนัส จันทโก 56
7594 น.ส. พรรณฑิรา ศรีข า ขาดสอบ
7595 น.ส. พรรณณิดา รัถยาดิลก 52
7596 น.ส. พรรณทอง กันใจ 60
7597 น.ส. พรรณทิพย์ ส านักเหยา 50
7598 น.ส. พรรณทิพย์ อินทมณี 75
7599 น.ส. พรรณ์ทิภา คนมี 62
7600 น.ส. พรรณธิการ์ ฟองอ่อน 38
7601 น.ส. พรรณธิดา ศรีช่วย 62
7602 น.ส. พรรณธิดา สวัสดี 60
7603 น.ส. พรรณนษา หม่ันเขตรกรณ์ 63
7604 น.ส. พรรณปพร สุขดี 66
7605 น.ส. พรรณพฤกษา ค าแสง 50
7606 น.ส. พรรณพลอย ทวีวุฒิเมธีกุล 70
7607 น.ส. พรรณพัชนันท์ จ าปาแดง 52
7608 น.ส. พรรณพัชนันท์ สุระมาศ 54
7609 น.ส. พรรณพัชร ณพัทลุง 44
7610 น.ส. พรรณไพรินทร์ กาบเก้ียว 24
7611 น.ส. พรรณภัทร ตรีสุรผล 42
7612 น.ส. พรรณภา เชียงพฤกษ์ 49
7613 น.ส. พรรณภา อมาตยกุล 39
7614 น.ส. พรรณราย แจ้งใจ 53
7615 น.ส. พรรณราย หลังโหน ขาดสอบ
7616 น.ส. พรรณราย อ านาจบุตรธิคุณ 40
7617 นาย พรรณฤทธ์ิ จ าเนียรกาล ขาดสอบ
7618 น.ส. พรรณวดี เฉลิมภูษิตารักษ์ 56
7619 น.ส. พรรณวดี พัดทอง 60
7620 น.ส. พรรณวดี สอาดเอ่ียม 60



หน้า 255/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7621 นาย พรรณวรรณกร เพชรพันธ์ ขาดสอบ
7622 น.ส. พรรณวลี ย้ิมแสง 63
7623 น.ส. พรรณวษา เหล็กดี ขาดสอบ
7624 น.ส. พรรณิกา ท านองดี ขาดสอบ
7625 น.ส. พรรณิกา บุทธิจักร์ 57
7626 น.ส. พรรณิกา สมประสงค์ ขาดสอบ
7627 น.ส. พรรณิภา บุญแรม 46
7628 น.ส. พรรณิภา สังข์ศรี 64
7629 น.ส. พรรณิภา สังฆทิพย์ ขาดสอบ
7630 น.ส. พรรณี บุญเกิด 30
7631 น.ส. พรรณี พรสวัสด์ิ 64
7632 นาย พรรด์ิธิราช สืบเน่ือง 49
7633 น.ส. พรรนิพร น้อยช่ืน 63
7634 น.ส. พรรนิภา งามเลิศ 26
7635 น.ส. พรรพษา ป้อมฝ้ัน 51
7636 น.ส. พรรวินท์ ปุยะติ 53
7637 น.ส. พรรวินท์ พลอยประเสริฐ 48
7638 น.ส. พรรษกร ชาวท่าโขลง 53
7639 น.ส. พรรษกร ภู่น้อย 37
7640 น.ส. พรรษกร วัฒนสันติพงศ์ 75
7641 น.ส. พรรษกร ฮ่อย่ีซ่ี ขาดสอบ
7642 น.ส. พรรษชล ค าเกล้ียง 36
7643 น.ส. พรรษชล ดวงโพธ์ิทอง ขาดสอบ
7644 น.ส. พรรษชล ม่ันคง 57
7645 น.ส. พรรษชล ศรีประเทือง 62
7646 นาย พรรษวัชร โสมกุล ขาดสอบ
7647 น.ส. พรรษา พินิจสุนทรสาร 49
7648 น.ส. พรรษา เพชรล้วน 70
7649 น.ส. พรริรัตน์ ศรีวิชัย ขาดสอบ
7650 น.ส. พรลภัส เข่ือนแปด 70



หน้า 256/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7651 น.ส. พรลภัส เพ่ิมคูณทวี 69
7652 น.ส. พรลภัส โรจนวิภาต 64
7653 น.ส. พรลภัส อุทิตะสาร 52
7654 น.ส. พรลักษมี ก าลังหาญ 55
7655 น.ส. พรลินี สุดไทย 50
7656 น.ส. พรวนา ทองศิริกุล 63
7657 น.ส. พรวลัย ภาพเฉลิมพจน์ 49
7658 น.ส. พรวิพา ทอนแสง ขาดสอบ
7659 น.ส. พรวิพา เพ็งกุล ขาดสอบ
7660 น.ส. พรวิภา จุลนันท์ 47
7661 น.ส. พรวิวา ถ่ินหนองตูม 61
7662 น.ส. พรวิสา ก าลังว่อง ขาดสอบ
7663 น.ส. พรสวรรค์ ไชยสอน 54
7664 น.ส. พรสวรรค์ ประเสริฐกล่ิน 56
7665 น.ส. พรสวรรค์ แฟบกระโทก 44
7666 น.ส. พรสวรรค์ แอบไธสง 63
7667 น.ส. พรสินี แช่มปรีชา 52
7668 น.ส. พรสินี ผัดผ่อง ขาดสอบ
7669 น.ส. พรสินีกานต์ กาลานุสนธ์ิ 64
7670 น.ส. พรสุดา ค าน้อย 54
7671 น.ส. พรสุดา ปุริมศักด์ิ ขาดสอบ
7672 น.ส. พรสุดา ผายช านาญ 50
7673 น.ส. พรสุภางค์ วุ่นชุม 61
7674 น.ส. พรหทัย สุขใส ขาดสอบ
7675 น.ส. พรหมพร เพลินพฤกษา 61
7676 น.ส. พรหมพร สาขา 47
7677 น.ส. พรหมพร สุขสมบูรณ์ 66
7678 น.ส. พรหมภัสสร รวมจรรยา 51
7679 นาย พรหมภาคย์ อนันต์คชานนท์ 69
7680 นาย พรหมเมธ สนธิ 61



หน้า 257/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7681 นาย พร้อมโชค อินกร 77
7682 น.ส. พร้อมพร ราชวังเมือง 71
7683 น.ส. พร้อมพรรณ ทองพิทักษ์ 52
7684 น.ส. พรอรุณ ทวีศักด์ิ ขาดสอบ
7685 นาย พระทอง สาระศรี ขาดสอบ
7686 น.ส. พราพิมพันธ์ุ ปุราชะท ามัง ขาดสอบ
7687 น.ส. พราวรินท์ นิติโชคธนานนท์ 47
7688 น.ส. พริมดาริน ชัยมาลา ขาดสอบ
7689 น.ส. พริมา แสงข า 62
7690 น.ส. พริมาภรณ์ มีอุดร ขาดสอบ
7691 น.ส. พฤกษา ค าวัง 53
7692 น.ส. พฤกษา มีตราสิทธ์ิ 49
7693 น.ส. พฤกษาชาติ ศิรินาค 57
7694 น.ส. พฤทธิพร นนทะชิต 55
7695 น.ส. พฤทธ์ิศรา แพงเพ็ง 57
7696 น.ส. พฤธา เกษเวชสุริยา 34
7697 น.ส. พฤนท์นฤญช์ อยู่วิทยาวี 69
7698 น.ส. พฤษวัลย์ เพ่ิมนาม 66
7699 นาย พฤหัส สินไชย 64
7700 นาย พลกฤษณ์ รวดเร็ว 59
7701 นาย พลเชษฐ์ ชูชาติ ขาดสอบ
7702 นาย พลรัตน์ โกฎแสง 42
7703 นาย พลรัตน์ ท้าวเครือ 46
7704 นาย พลวัฒน์ ทองสุขศิลปาชีพ ขาดสอบ
7705 นาย พลวัฒน์ บุญชูรอด ขาดสอบ
7706 นาย พลวัฒน์ บุณยรัตพันธ์ุ ขาดสอบ
7707 นาย พลวัฒน์ ปุ่นโพธ์ิ ขาดสอบ
7708 นาย พลวัฒน์ สุกัญญา 25
7709 นาย พลวัฒน์ หมาดหมีน ขาดสอบ
7710 นาย พลวัตร ศรีสมุทร ขาดสอบ
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ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล คะแนน
(เรียงตามล าดับพยัญชนะช่ือ)

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7711 นาย พลสัณห์ แสงแก้ว ขาดสอบ
7712 น.ส. พลอนไพลิน พุฒจรูญ ขาดสอบ
7713 น.ส. พลอย มีมาก 47
7714 น.ส. พลอย อ่วมมาก 53
7715 น.ส. พลอยกนก รัตนธรรมสกุล 60
7716 น.ส. พลอยจันทร์ บุญรวม 31
7717 น.ส. พลอยชมพู ดีมาก ขาดสอบ
7718 น.ส. พลอยชมภู ศรทอง 50
7719 น.ส. พลอยณภัทร ใช้อู๋ 27
7720 น.ส. พลอยนภัส คูหเพ็ญแสง ขาดสอบ
7721 น.ส. พลอยนภัส โชติวราธรรม ขาดสอบ
7722 น.ส. พลอยนภัส วิสิฐธนาภัทร์ 32
7723 น.ส. พลอยปภัสร์ โพธ์ิกลาง ขาดสอบ
7724 น.ส. พลอยฝัน ล าดับวงศ์ 53
7725 น.ส. พลอยพรรณ ภู่ค า 59
7726 น.ส. พลอยพรรณราย ช่ืนชม 60
7727 น.ส. พลอยพิมพ์ ตันติญานุกูล 48
7728 น.ส. พลอยไพลิน แก้วกงพาน ขาดสอบ
7729 น.ส. พลอยไพลิน แก้วพูล 48
7730 น.ส. พลอยไพลิน พูลมา 45
7731 น.ส. พลอยไพลิน โพธิหล้า 70
7732 น.ส. พลอยไพลิน ศรีน้อย 49
7733 น.ส. พลอยไพลิน ศรีเพชร 45
7734 น.ส. พลอยไพลิน สุขใจ 60
7735 น.ส. พลอยไพลิน อินสว่าง 57
7736 น.ส. พลอยภัสสร สืบเสาะจบ 31
7737 น.ส. พลอยฤทัย สมประสงค์ 57
7738 น.ส. พลอยลลิลณ์ พร้อมเพรียง 48
7739 น.ส. พลอยวรินทร์ บุญรัศมี 54
7740 น.ส. พลอยสิชา ทิพย์รัตนมงคล 55



หน้า 259/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7741 นาย พลเอก มัทวพันธิ์ 67
7742 น.ส. พวงผกา จันทบุรี 48
7743 น.ส. พวงผกา ดวงราษี 64
7744 นาย พศธร เหล่ากิจไพศาล ขาดสอบ
7745 นาย พศุตฑกรณ์ เกิดผล 48
7746 นาย พศุตม์ รุ่งเรือง 65
7747 นาย พสธร สรรพานิช 60
7748 นาย พสธร สายด า 69
7749 นาย พสิษฐ์ ฉัตรเรืองรัตน์ ขาดสอบ
7750 นาย พสิษฐ์ ประยูรโภคราช 70
7751 นาย พสิษฐ์ วงษ์ธัญญะ 50
7752 นาย พสิษฐ์รักษ์ จันทร ขาดสอบ
7753 น.ส. พอใจ กรวยทอง 72
7754 น.ส. พอฤทัย แซะจอหอ 55
7755 น.ส. พอศิริ เยาว์นุ่น 58
7756 น.ส. พักตร์เพ็ญ เพ็ญภักตร์ 53
7757 น.ส. พักตร์เพียงเพ็ญ พรหมโคตร ขาดสอบ
7758 น.ส. พัชชา ศักด์ิดาหาญ 53
7759 น.ส. พัชชาภรณ์ ภัทษ์ไพบูลย์ ขาดสอบ
7760 น.ส. พัชชิกา มีนิล 62
7761 น.ส. พัชชิดา แฉ่งสูงเนิน ขาดสอบ
7762 น.ส. พัชญ์ฐิตา บุณรัตนวนิช 39
7763 น.ส. พัชญ์สินี วันไธสงค์ 49
7764 น.ส. พัชญา ไกยวงศ์ 56
7765 น.ส. พัชฎาภรณ์ คูสกุล ขาดสอบ
7766 น.ส. พัชณิฎา ชุมแก้ว 38
7767 น.ส. พัชนันท์ เผ่าอ านวยวิทย์ 70
7768 น.ส. พัชนันทร์ จันทร์เรือง ขาดสอบ
7769 น.ส. พัชนี นนทรักษ์ 57
7770 น.ส. พัชนี สุทธิไส 38



หน้า 260/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7771 น.ส. พัชนีย์ ก้อยทอง ขาดสอบ
7772 น.ส. พัชร สินทร 64
7773 น.ส. พัชรกันย์ รัตนพันธ์ 61
7774 น.ส. พัชรจุฑา กล่ินอ้ม 59
7775 นาย พัชรณัฏฐ์ รุจิรชยางกูล ขาดสอบ
7776 น.ส. พัชรดา เน่ืองโคตะ 57
7777 น.ส. พัชร์นันท์ เอ่ียมสอาด ขาดสอบ
7778 น.ส. พัชรนันท์ พวงชมภู ขาดสอบ
7779 นาย พัชรพงศ์ แสงจันทร์ ขาดสอบ
7780 นาย พัชรพงษ์ จ านงค์กิจ 47
7781 น.ส. พัชรพร ฉิมช้าง 56
7782 น.ส. พัชรพร ทองนิโรจน์ 42
7783 น.ส. พัชรพร ทองสุข 63
7784 น.ส. พัชรพร พรหมรัตน์ 69
7785 น.ส. พัชรพร พานิชการ 55
7786 น.ส. พัชรพร ศรีสอาด 64
7787 น.ส. พัชรพร เสาโกมุท 53
7788 น.ส. พัชรพรรณ กุมภัณฑ์ 74
7789 น.ส. พัชรพรรณ ไตรเสนีย์ 75
7790 นาย พัชรพล หงษ์รัตนาภรณ์ 78
7791 น.ส. พัชรภรณ์ สุพรม 65
7792 น.ส. พัชรมน บุญประสิทธ์ิ 75
7793 น.ส. พัชรมัย จันทร์เพ็ง 54
7794 น.ส. พัชรมัย แว่นศิลา 69
7795 น.ส. พัชรวรรณ แท่นทอง 49
7796 นาย พัชระ ประดิษฐ์ด้วง 50
7797 น.ส. พัชรา นาทันใจ 35
7798 น.ส. พัชรา เสาแก้ว 30
7799 น.ส. พัชรานิษฐ์ สีตลรัศมี ขาดสอบ
7800 น.ส. พัชราพรรณ แข็งขัน ขาดสอบ



หน้า 261/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7801 น.ส. พัชราพรรณ อุปพงษ์ ขาดสอบ
7802 น.ส. พัชราภรณ์ เกษศิลป์ 38
7803 น.ส. พัชราภรณ์ คนยืน 59
7804 น.ส. พัชราภรณ์ เคหะนันท์ ขาดสอบ
7805 น.ส. พัชราภรณ์ ใจต้ัง 62
7806 น.ส. พัชราภรณ์ แซ่ก๋ง 48
7807 น.ส. พัชราภรณ์ เดชพร 51
7808 น.ส. พัชราภรณ์ ทองสุข 18
7809 น.ส. พัชราภรณ์ พรถึง 61
7810 น.ส. พัชราภรณ์ ภูสด 36
7811 น.ส. พัชราภรณ์ ศรีนพรัตน์ 53
7812 น.ส. พัชราภรณ์ สังข์แก้ว 45
7813 น.ส. พัชราภรณ์ สาธุจรัญ 33
7814 น.ส. พัชราภรณ์ สืบพงศ์เอ้ือ 55
7815 น.ส. พัชราภรณ์ อ่ินค า 59
7816 น.ส. พัชราภรณ์ อินน่ังแท่น 55
7817 น.ส. พัชราภา เทพรักษ์ ขาดสอบ
7818 น.ส. พัชราภา ประพันธ์ 42
7819 น.ส. พัชราภา พรหมหาญ 39
7820 น.ส. พัชราภา พิบูลย์ 54
7821 น.ส. พัชราภา ศรีวงค์จันทร์ 46
7822 น.ส. พัชราวรินทร์ แสงจันทร์ 32
7823 น.ส. พัชราวลัย บุตรมา 52
7824 น.ส. พัชริดา กันยา 62
7825 น.ส. พัชริดา เจริญทัศน์ ขาดสอบ
7826 น.ส. พัชริดา ชัยหงษา 63
7827 น.ส. พัชริดา ทองบาน 47
7828 น.ส. พัชริดา พงษ์พุฒิกร 54
7829 น.ส. พัชริดา วัฒนาวสุพันธ์ุ 62
7830 น.ส. พัชริดา ศรีมณฑก ขาดสอบ



หน้า 262/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7831 น.ส. พัชริดา อุตสม ขาดสอบ
7832 น.ส. พัชรินทร์ กันสีไตร 63
7833 น.ส. พัชรินทร์ ขันเงิน 36
7834 น.ส. พัชรินทร์ ขาเลศักด์ิ 52
7835 น.ส. พัชรินทร์ คงมาศ ขาดสอบ
7836 น.ส. พัชรินทร์ บุญสอง 36
7837 น.ส. พัชรินทร์ ปัญญาดี 64
7838 น.ส. พัชรินทร์ ปาสาเน 46
7839 น.ส. พัชรินทร์ ฟองมูล 43
7840 น.ส. พัชรินทร์ วังวร ขาดสอบ
7841 น.ส. พัชรินทร์ สมอนา 70
7842 น.ส. พัชรินทร์ สอ้ิงทอง ขาดสอบ
7843 น.ส. พัชรินทร์ สีนวล 43
7844 น.ส. พัชรินทร์ แสงโทโพ 37
7845 น.ส. พัชรินทร์ อยู่บรรพต 44
7846 น.ส. พัชรินทร์ รักพร้า 51
7847 น.ส. พัชริยา หม่ืนฤทธ์ิ ขาดสอบ
7848 น.ส. พัชริสา เขียวนุ้ย 31
7849 น.ส. พัชรี ไข่ทอง 25
7850 น.ส. พัชรี จงประสิทธ์ิ 48
7851 น.ส. พัชรี เดชประพฤติ 49
7852 น.ส. พัชรี ถาเกตุษี 37
7853 น.ส. พัชรี พรมเสน ขาดสอบ
7854 น.ส. พัชรี พลาศรี ขาดสอบ
7855 น.ส. พัชรี โพธิจักร์ 57
7856 น.ส. พัชรี โพธิบาย ขาดสอบ
7857 น.ส. พัชรี ล้วนกล้า ขาดสอบ
7858 น.ส. พัชรี ละเมียดดี 55
7859 น.ส. พัชรี ลิมปนะพฤกษ์ 75
7860 น.ส. พัชรี สะนี 62



หน้า 263/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7861 น.ส. พัชรี สีลาพัฒน์ ขาดสอบ
7862 น.ส. พัชรี สุขสรรเสริญ 63
7863 น.ส. พัชรี แสนกล้า ขาดสอบ
7864 น.ส. พัชรี แสนบริสุทธ์ิ 47
7865 น.ส. พัชรี ใหม่เงิน ขาดสอบ
7866 น.ส. พัชรี อุ่นหะวงค์ ขาดสอบ
7867 น.ส. พัชรีพร ค าหรัด ขาดสอบ
7868 น.ส. พัชรีพร ธิพรมมา 42
7869 น.ส. พัชรีพร หงษ์ทอง 50
7870 น.ส. พัชรีภรณ์ ดีดกล่ิน ขาดสอบ
7871 น.ส. พัชรีภรณ์ พรมกา 44
7872 น.ส. พัชรียา เกตุโต 57
7873 น.ส. พัชรียา รินค าแดง ขาดสอบ
7874 น.ส. พัชรียา หมวดอ่อน 60
7875 น.ส. พัชรีวรรณ ใจงาม 50
7876 น.ส. พัชลดา เนตรสอน 50
7877 น.ส. พัชลักษณ์ จันทะมาตย์ 62
7878 น.ส. พัชลิดา แข็งแรง 43
7879 น.ส. พัชลิตา บุญไทย 54
7880 น.ส. พัชาวดี สุนทร ขาดสอบ
7881 น.ส. พัฒน์จีรัช วิลามาศ 48
7882 น.ส. พัฒน์ชนัน พัฒนพงศ์สันติ 34
7883 น.ส. พัฒน์ธนันท์ ยอดงาม ขาดสอบ
7884 น.ส. พัฒน์ธิศา พงษ์จิรเมธี 71
7885 น.ส. พัฒน์นรี ปูหลิด 50
7886 น.ส. พัฒน์นรี เลาแก้วหนู ขาดสอบ
7887 นาง พัฒน์นรี สารแสน ขาดสอบ
7888 น.ส. พัฒน์นรี อัครพัฒน์ ขาดสอบ
7889 นาย พัฒนพงศ์ จอมนก 47
7890 นาย พัฒนพงษ์ ภูสาลี 40



หน้า 264/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7891 นาย พัฒน์ภูมิ เสาวโกมุท 50
7892 นาย พัฒนโรจน์ โรยสูงเนิน 60
7893 นาย พัฒนวุฒิ ภาสะเตมีย์ 65
7894 นาย พัฒนะ พยุงวงษ์ 31
7895 น.ส. พัฒนะพร แว่นนุ้ย 59
7896 นาย พัฒนา หวังวนกุล 61
7897 น.ส. พัฒนีพร สุวรรณโพธ์ิ ขาดสอบ
7898 นาย พัณณกร เส็งสมาน 60
7899 น.ส. พัณณ์ชิตา วีรกุลภูวพัฒน์ 72
7900 น.ส. พัณณ์ชิตา สุขกมล 47
7901 น.ส. พัณณ์ชิตา แสนชัยวงค์ 66
7902 น.ส. พัณณิตา กาลานุสนธ์ิ 34
7903 น.ส. พัณณิตา ช่วยชัย 63
7904 น.ส. พัณณิตา ชูมณี ขาดสอบ
7905 น.ส. พัณณิตา มุ่งชอบกลาง 55
7906 น.ส. พัณณิตา สายศร 65
7907 น.ส. พัณณิตา สุวรรณชมภู 59
7908 น.ส. พัณณิตา โห้สมบูรณ์ 55
7909 น.ส. พัณณิน ศิลลิ ขาดสอบ
7910 น.ส. พัณนิดา ทองตัน ขาดสอบ
7911 น.ส. พัณรัตน์ พานทอง ขาดสอบ
7912 น.ส. พัณรินทร์ พานทอง ขาดสอบ
7913 น.ส. พัตร์พิมล จันทร์โนนม่วง 60
7914 น.ส. พัตราภรณ์ แดนไธสง 57
7915 นาย พัทธ์ ภัทรภีรากุล 54
7916 น.ส. พัทธ์ ศรีรินต๊ิบ ขาดสอบ
7917 น.ส. พัทธ์จรรย์ธร ถ่ัวเถ่ือน ขาดสอบ
7918 นาย พัทธดนย์ คนงาน ขาดสอบ
7919 นาย พัทธดนย์ ดีสว่าง 62
7920 นาย พัทธดนย์ อภิจิตรานนท์ ขาดสอบ



หน้า 265/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7921 น.ส. พัทธ์ธีรา เก้ือทาน ขาดสอบ
7922 น.ส. พัทธ์ธีรา ทวยไธสง ขาดสอบ
7923 น.ส. พัทธ์ธีรา บรรเรืองทอง 60
7924 น.ส. พัทธ์ธีรา เพชรทองเกล้ียง 75
7925 น.ส. พัทธ์ธีรา โม่งค า ขาดสอบ
7926 น.ส. พัทธ์ธีรา ลอยแก้ว 51
7927 น.ส. พัทธ์ธีรา อินพรหม 62
7928 น.ส. พัทธนันท์ เกตุแก้ว 47
7929 น.ส. พัทธนันท์ ครามบุตร 34
7930 น.ส. พัทธนันท์ จารยะพันธ์ุ 39
7931 น.ส. พัทธนันท์ จีนมหันต์ 70
7932 น.ส. พัทธนันท์ นาสมภักด์ิ 54
7933 น.ส. พัทธนันท์ ยศเมฆ 65
7934 น.ส. พัทธนันท์ เรืองขจร 42
7935 น.ส. พัทธนันท์ สิงห์หนัน 58
7936 น.ส. พัทธนันท์ สิทธิจันทร์เสน ขาดสอบ
7937 นาย พัทธพล พงษ์วานิชอนันต์ 63
7938 น.ส. พัทธมน สุนทรพานิชกิจ ขาดสอบ
7939 นาย พัทรพล ปานกลาง 66
7940 น.ส. พัธชลิตา เทพแดง ขาดสอบ
7941 นาย พันทกร สุนันทเสวก ขาดสอบ
7942 น.ส. พันธกานต์ ทองก าเหนิด 66
7943 นาย พันธกานต์ พลายเเก้ว 32
7944 น.ส. พันธญา ปล้ืมกมล 52
7945 น.ส. พันธ์ทิพย์ สิงห์ลอ 66
7946 น.ส. พันธ์ทิพย์ แสงทอง 63
7947 นาย พันธ์ธพัฒน์ ภมรภิญโญ 60
7948 น.ส. พันธราภรณ์ อภิวัฒน์ชยางกูล ขาดสอบ
7949 นาย พันธวัฒน์ แก้วศรีนวล 75
7950 น.ส. พันธ์วิรา มากมูล 55



หน้า 266/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7951 น.ส. พันธ์สวลี เกตแก้ว 46
7952 น.ส. พันธิตรา นวลย่อง 78
7953 น.ส. พันธิตรา ลือชา 37
7954 น.ส. พันธิตรา โอชาพงค์ 44
7955 น.ส. พันธิตา ชัยนิยม 64
7956 น.ส. พันธ์ุทิพย์ อ้ึงตระกูลดี 62
7957 น.ส. พันธ์ุทิพา ใจแก้ว ขาดสอบ
7958 นาย พันธ์ุธัช สทธิโรจน์ 58
7959 น.ส. พันนิชา จีนศรีคง ขาดสอบ
7960 นาง พันนิภา พุ่มบางแก้ว 41
7961 น.ส. พันพัสสา เข็มมุข 47
7962 น.ส. พันพัสสา บุญเปรม ขาดสอบ
7963 น.ส. พันไมล์ มณีด า 44
7964 นาย พันเอก บัลลพ์วานิช 55
7965 น.ส. พัรวีน อับดุลสมาน 34
7966 น.ส. พัลย์ศุภา โนงประโคน ขาดสอบ
7967 นาย พัลลภ มากนวน ขาดสอบ
7968 นาย พัลลภ โมทิพย์ 51
7969 น.ส. พัศญา ดุษยาชยะกูร ขาดสอบ
7970 นาย พัศพงศ์ รัตนะมงคลกุล 61
7971 นาย พัสกร อินทกูล 56
7972 นาย พัสกร อิศรามนัลยากุล 82
7973 น.ส. พัสตราภรณ์ ภิรมยาภรณ์ 29
7974 น.ส. พัสตาภรณ์ รัตนรังษี 65
7975 น.ส. พัสวี ช่วยเล็ก ขาดสอบ
7976 น.ส. พัสสกรณ์ อินทร์แผลง 44
7977 น.ส. พาขวัญ ผาสุข 55
7978 น.ส. พาณิภัค จิตต์บรรจง 32
7979 น.ส. พาณิภัค ศรีมาตย์ 73
7980 น.ส. พาณี อ่านพาณิชย์ ขาดสอบ



หน้า 267/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

7981 น.ส. พาดีละห์ ฮะดูมอ 28
7982 น.ส. พาตีเมาะ เจ๊ะโว๊ะ 29
7983 น.ส. พาตีเม๊าะ แสงอานนท์ ขาดสอบ
7984 น.ส. พาทินธิดา ศรีหาภาค ขาดสอบ
7985 น.ส. พานทองแท้ แม่นทอง 50
7986 น.ส. พาภรณ์ ข ารักษา 47
7987 น.ส. พาภิรมย์ อินไชย 67
7988 นาย พายัพ อินกรม 65
7989 น.ส. พาริดา ชัยฤทธ์ิ 60
7990 น.ส. พาริยะ วงค์แพทย์ ขาดสอบ
7991 น.ส. พาริสสา กุลวงศ์ 58
7992 นาย พาสุข เอ่ียมเจริญ 60
7993 น.ส. พิกุล สีมะนัด ขาดสอบ
7994 น.ส. พิจักขณา ดีอุดม 33
7995 นาย พิจักษณ์ ประพรมมา 45
7996 น.ส. พิจิตรา ไชยวุฒิ 39
7997 น.ส. พิจิตรา ศรีสงคราม 47
7998 น.ส. พิจิตรา สาพรเจริญ 47
7999 น.ส. พิจิตรา สุดสังข์ 50
8000 น.ส. พิจิตรา สุดอ่อน 58
8001 นาย พิชชกร ย่ังยืน 51
8002 น.ส. พิชชา กนกไทย 47
8003 น.ส. พิชชา เนตรจรัสแสง 62
8004 น.ส. พิชชา บุญแน ขาดสอบ
8005 น.ส. พิชชา ย้อยสนิท ขาดสอบ
8006 น.ส. พิชชากร เจริญสุข 61
8007 นาย พิชชากร ณ ล าปาง ขาดสอบ
8008 น.ส. พิชชากร ด ารงค์ฤทธ์ิ 68
8009 นาย พิชชากร พรทวีกันทา 39
8010 น.ส. พิชชาธร มีจันทร์ 63



หน้า 268/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8011 นาย พิชชาธร รินทราวิไล 57
8012 น.ส. พิชชานันท์ จ่ันเป่ียม 55
8013 น.ส. พิชชานันท์ แวร์ร่ิง 56
8014 น.ส. พิชชานันท์ อุปวงษา 50
8015 น.ส. พิชชาพร ชนะสกุลนิยม 54
8016 น.ส. พิชชาพร เทศฤทธ์ิ 62
8017 น.ส. พิชชาพร ธวัชเกียรติศักด์ิ ขาดสอบ
8018 น.ส. พิชชาพร บุญฮก ขาดสอบ
8019 น.ส. พิชชาพร รัตนปรีชากุล 73
8020 น.ส. พิชชาพร วงศ์สง่า 74
8021 น.ส. พิชชาพร วาโย ขาดสอบ
8022 น.ส. พิชชาพร ศิริวงษ์ 46
8023 น.ส. พิชชาพร อังคทรัพย์ 51
8024 น.ส. พิชชาพิมพ์ เซ่ียงวงษ์ 60
8025 น.ส. พิชชาภรณ์ ถูกนึก 51
8026 น.ส. พิชชาภรณ์ ธัญญาวุฒิ 58
8027 น.ส. พิชชาภรณ์ มีทอง 73
8028 น.ส. พิชชาภรณ์ สัมฤทธ์ิ 58
8029 น.ส. พิชชาภัช ตุ่นแก้ว 49
8030 น.ส. พิชชาภัทร์ เกิดวัฒนธรรม 56
8031 น.ส. พิชชาภา แก้วชลคราม 66
8032 น.ส. พิชชาภา จันทร์ปัญญา 59
8033 น.ส. พิชชาภา ติแก้ว 48
8034 น.ส. พิชชาภา ทองทวี 66
8035 น.ส. พิชชาภา บรรเทา 69
8036 น.ส. พิชชาภา ประทาเส 39
8037 น.ส. พิชชาภา พันธ์กอง 38
8038 น.ส. พิชชารีย์ ทิหวาย 56
8039 น.ส. พิชญ์คิณี ร่ืนสายชล 62
8040 น.ส. พิชญ์ฌาภัค เพรสลียานนท์ ขาดสอบ



หน้า 269/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8041 น.ส. พิชญ์ดา พูลชัย 58
8042 น.ส. พิชญธิดา ครูไชย ขาดสอบ
8043 น.ส. พิชญธิดา เทพแก้ว 44
8044 น.ส. พิชญธิดา ไม้ส้มซ่า 45
8045 น.ส. พิชญธิดา รุณปักษ์ 54
8046 น.ส. พิชญ์นรินทร์ ชาญชาติ 48
8047 น.ส. พิชญ์นรี บริบูรณ์ 61
8048 นาย พิชญ์พงศ์ ป่ินปฐมรัฐ 40
8049 นาย พิชญ์พล มาศธนนินทร์ ขาดสอบ
8050 น.ส. พิชญ์ภณิตา พรมวังขวา 68
8051 น.ส. พิชญ์ภิญญา ลารินทา 64
8052 นาย พิชญศักด์ิ เปรมาสวัสด์ิ 69
8053 น.ส. พิชญ์ศิณี ประภาวงษ์ 74
8054 น.ส. พิชญ์สินี จันยะรมณ์ 56
8055 น.ส. พิชญ์สินี เจียรบุตร 63
8056 น.ส. พิชญ์สินี ไชยสันต์ 84
8057 น.ส. พิชญ์สินี ใหม่คง ขาดสอบ
8058 น.ส. พิชญ์สินี อยู่เนียม 60
8059 น.ส. พิชญ์สินีย์ รัตนา 44
8060 น.ส. พิชญ์สินียกร นวลจันทร์ 51
8061 น.ส. พิชญ์สุภัค วิทยผดุง 62
8062 นาย พิชญะ วัฒนากิจจากุล 48
8063 นาย พิชญะ อินทร์ผ้ึง 43
8064 น.ส. พิชญา จิระเดชประไพ ขาดสอบ
8065 น.ส. พิชญา ดอกเข็ม 57
8066 น.ส. พิชญา เตชะวรนนท์ 67
8067 น.ส. พิชญา บัวคล่ี 63
8068 น.ส. พิชญา ปันเหล้ือม 59
8069 น.ส. พิชญา เพ็ชรสวัสด์ิ 65
8070 น.ส. พิชญา มาละอินทร์ ขาดสอบ



หน้า 270/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8071 น.ส. พิชญา รังใส 71
8072 น.ส. พิชญา เระเบ็นหมุด 62
8073 น.ส. พิชญา วิทยกิจ 67
8074 น.ส. พิชญา วินัยพานิช 67
8075 น.ส. พิชญา สายกระสุน ขาดสอบ
8076 น.ส. พิชญา สิริชูทรัพย์ 51
8077 นาง พิชญา สุขจับจันทร์ ขาดสอบ
8078 น.ส. พิชญา หนูเก้ือ 70
8079 น.ส. พิชญา อินทฤทธ์ิ 67
8080 นาย พิชญากร หาญต๊ะ 40
8081 น.ส. พิชญาณ์มณช์ุ เรืองจันทร์ ขาดสอบ
8082 น.ส. พิชญานิน ค าลือ ขาดสอบ
8083 น.ส. พิชญานิน ณ สงขลา 50
8084 น.ส. พิชญานิน ม่วงงาม ขาดสอบ
8085 น.ส. พิชญานิน เรืองจันทร์ ขาดสอบ
8086 น.ส. พิชญาภรณ์ ขาวอินทร์ ขาดสอบ
8087 น.ส. พิชญาภรณ์ ทองเบ้ือง ขาดสอบ
8088 น.ส. พิชญาภรณ์ พรหมวิเชียร 68
8089 น.ส. พิชญาภรณ์ มณีราชกิจ ขาดสอบ
8090 น.ส. พิชญาภัค เขียวชอุ่ม 35
8091 น.ส. พิชญาภัค ชัยสงคราม 58
8092 น.ส. พิชญาภา คงมา 54
8093 น.ส. พิชญาภา จุลมูล 57
8094 น.ส. พิชญาภา ปทุมชาติพัฒน์ 80
8095 น.ส. พิชญาภา ปรีดาวรรณกุล 77
8096 น.ส. พิชญาภา ปักษิณศิริ ขาดสอบ
8097 น.ส. พิชญาภา พิชญะสกุลชัย ขาดสอบ
8098 น.ส. พิชญาภา มะโนน้อม 48
8099 น.ส. พิชญาภา เย็นใส 43
8100 น.ส. พิชญาภา สินพรหมมาตย์ 51



หน้า 271/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8101 น.ส. พิชญาภา เหน่ียวทอง 51
8102 น.ส. พิชญาภา เอ้ียวถ้ึง 63
8103 น.ส. พิชญาวรรณ เหมืองหล่ิง 58
8104 น.ส. พิชญาวี ก้องสถาพร ขาดสอบ
8105 น.ส. พิชญาวี สังข์ทอง 57
8106 นาย พิชญุตม์ นุ้ยคง ขาดสอบ
8107 นาย พิชญุตม์ พงษ์สม 52
8108 นาย พิชเญศ ศรีกระจ่าง 30
8109 น.ส. พิชยรัช ทินนิมิตร ขาดสอบ
8110 น.ส. พิชยา สุขถนอม ขาดสอบ
8111 น.ส. พิชยา อินทร์มณี ขาดสอบ
8112 น.ส. พิชาดา สังข์แก้ว 54
8113 นาย พิชานนท์ เผ่าอ านวยวิทย์ 82
8114 น.ส. พิชาภัค ผิวขาว ขาดสอบ
8115 น.ส. พิชามญช์ วงศ์สุบรรณ ขาดสอบ
8116 น.ส. พิชามญช์ุ ค้ิวนาง 76
8117 น.ส. พิชามญช์ุ ปันธิยะ ขาดสอบ
8118 น.ส. พิชามญช์ุ สีสุก 49
8119 น.ส. พิชามญช์ุ แสงศรีจันทร์ ขาดสอบ
8120 น.ส. พิชามล โพธ์ิทอง 70
8121 นาย พิชิตชัย ก้านอินทร์ ขาดสอบ
8122 นาย พิชิตชัย เต็มทวี 48
8123 นาย พิชิตพล เอ่ียมงาม ขาดสอบ
8124 นาย พิเชฐ คุ้มพะเนียด 38
8125 นาย พิเชษฐ์ เผือกผ่อง ขาดสอบ
8126 นาย พิเชียร แสงจันทร์ 54
8127 น.ส. พิฌาวีร์ คงรักษา 36
8128 น.ส. พิฐชญาณ์ เครือวัลย์ 58
8129 น.ส. พิณาวรรณ ธงทวัฒน์ 68
8130 น.ส. พิตรพิชชา ภักดี 69



หน้า 272/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8131 น.ส. พิทต้ี ทิพย์เนตร 73
8132 นาย พิทยา แก้วชมภู 53
8133 น.ส. พิทยา จันทร์ส่องเเสง 55
8134 น.ส. พิทยาภรณ์ น้อยพรม 40
8135 นาย พิทวัส จ าบัวขาว 31
8136 นาย พิทักษ์ เดชโภคาทรัพย์ 46
8137 นาย พิทักษ์ชัย ทองจิรัฐิติกาล 46
8138 นาย พิทักษ์พงศ์ รู้ธรรม 71
8139 นาย พิธิวัฒน์ หรรษาวัฒนกุล 38
8140 นาย พินิต อัมพรประภา 70
8141 นาย พิพัฒน์ แก้วชู ขาดสอบ
8142 นาย พิพัฒน์ พยัคฆ์เมธี ขาดสอบ
8143 นาย พิพัฒน์ พูลพงศ์ ขาดสอบ
8144 นาย พิพัฒน์พล สุภา ขาดสอบ
8145 น.ส. พิพิชญา น้อยสา 60
8146 น.ส. พิมจันทร์ เนตรแก้ว 69
8147 น.ส. พิมใจ พิมา ขาดสอบ
8148 น.ส. พิมชนก ใจกล้า 28
8149 น.ส. พิมชนก เพชรฤทธ์ิ 83
8150 น.ส. พิมญาดา เพชรสุริยา 40
8151 น.ส. พิมดาว ด้วงสุด 42
8152 น.ส. พิมบุลภรณ์ สุขด้วงภูริวัฒน์ 33
8153 น.ส. พิมผกา เธียรเงิน ขาดสอบ
8154 น.ส. พิมพ์กมล บุญช่วย 33
8155 น.ส. พิมพ์กัญญา กองสุข 51
8156 น.ส. พิมพกานต์ ควบคุม 66
8157 น.ส. พิมพกานต์ ไชยวงศ์ผาบ 62
8158 น.ส. พิมพกานต์ ถนอมสุขสันต์ 47
8159 น.ส. พิมพกานต์ ทวีเส้ง 63
8160 น.ส. พิมพกานต์ เมืองมูล 50



หน้า 273/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8161 น.ส. พิมพกานต์ ศิริกุล 52
8162 น.ส. พิมพการัง ศิริแสงเลิศ 72
8163 น.ส. พิมพ์จินดา ศิริต๊ิบ ขาดสอบ
8164 น.ส. พิมพ์จิราพร ยอดประทุมวัน 75
8165 น.ส. พิมพ์ใจ กัณทะวัง 62
8166 น.ส. พิมพ์ใจ สิทธิพันธ์ 61
8167 น.ส. พิมพ์ชญา สินธิพงษ์ 56
8168 น.ส. พิมพ์ชนก โกะสูงเนิน 75
8169 น.ส. พิมพ์ชนก เข็มวิชัย 67
8170 น.ส. พิมพ์ชนก เชษฐสิงห์ ขาดสอบ
8171 น.ส. พิมพ์ชนก ไชยลังกา 43
8172 น.ส. พิมพ์ชนก เตียวย่อง 58
8173 น.ส. พิมพ์ชนก ไตรรัตน์ 40
8174 น.ส. พิมพ์ชนก เทวชาติ 37
8175 น.ส. พิมพ์ชนก ธันวาพิทักษ์ 54
8176 น.ส. พิมพ์ชนก นาคนาคา 65
8177 น.ส. พิมพ์ชนก ปติโนธรรม ขาดสอบ
8178 น.ส. พิมพ์ชนก ปาปัญญา 38
8179 น.ส. พิมพ์ชนก พิมพ์ชูชัยชนะ 53
8180 น.ส. พิมพ์ชนก โพนทอง 53
8181 น.ส. พิมพ์ชนก ยีเส็น 75
8182 น.ส. พิมพ์ชนก รองกลัด 66
8183 น.ส. พิมพ์ชนก ระงับทุกข์ 59
8184 น.ส. พิมพ์ชนก ฤทธ์ิอินทร์ 67
8185 น.ส. พิมพ์ชนก วรรณทอง ขาดสอบ
8186 น.ส. พิมพ์ชนก วีระน้อย 42
8187 น.ส. พิมพ์ชนก ศรีแก้ว 62
8188 น.ส. พิมพ์ชนก ศรีหร่ิง 61
8189 นาง พิมพ์ชนก ศิริยะราช 58
8190 น.ส. พิมพ์ชนก สารวัน 52



หน้า 274/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8191 น.ส. พิมพ์ชนก สิงห์สุข 71
8192 น.ส. พิมพ์ชนก สุรวัฒน์มนตรี 75
8193 น.ส. พิมพ์ชนก เสนะบุตร 41
8194 น.ส. พิมพ์ชนา นันตาลิตร 67
8195 น.ส. พิมพ์ณภัทร วงศ์พิมพ์ 59
8196 น.ส. พิมพ์ณัฐชยา โรจนโยทิน 46
8197 น.ส. พิมพ์ณิภา บัวศรียอด 63
8198 น.ส. พิมพ์ตะวัน เงาะเศษ 74
8199 น.ส. พิมพ์ธภัสร์ แสนศรี 41
8200 น.ส. พิมพ์ธิดา วัลณวัตร ขาดสอบ
8201 น.ส. พิมพ์นารา จุดโต 73
8202 น.ส. พิมพ์นารา นาคนวลอนันต์ 56
8203 น.ส. พิมพ์นิภา กาบกรณ์ ขาดสอบ
8204 น.ส. พิมพ์นิภา พิกุนทอง 55
8205 น.ส. พิมพ์นิภา ภูมิแดง ขาดสอบ
8206 น.ส. พิมพ์นิภา มณีมาศ 65
8207 น.ส. พิมพ์นิภา วานิชยานนท์ ขาดสอบ
8208 น.ส. พิมพ์ปกิต ภมะราภา ขาดสอบ
8209 น.ส. พิมพ์ประภา กุญแจกล 50
8210 น.ส. พิมพ์ประภา น่ิมประเสริฐ 50
8211 น.ส. พิมพ์ผกา ทาจินะ 55
8212 น.ส. พิมพ์พร เพชรคง 41
8213 น.ส. พิมพ์พร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 72
8214 น.ส. พิมพ์พรรณ ฝาเรือนดี 59
8215 น.ส. พิมพ์พัชชา เทียนหอม 58
8216 น.ส. พิมพ์พิชชา พุ่มโพธ์ิ ขาดสอบ
8217 น.ส. พิมพ์พิชชา รัตนานุสรณ์ 68
8218 น.ส. พิมพ์พิชชา วราพลพิสุทธ์ิ 63
8219 นาง พิมพ์พิศา วงศ์ขันแก้ว ขาดสอบ
8220 น.ส. พิมพ์พิสุทธ์ิ สาครินทร์ 57



หน้า 275/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8221 น.ส. พิมพ์เพ็ญ นัยเนตร 38
8222 น.ส. พิมพร ใจไหว 46
8223 น.ส. พิมพ์รวี มณีโส๊ะ 63
8224 น.ส. พิมพ์รัตน์ ศรีสวัสด์ิ 71
8225 น.ส. พิมพ์ลดา จิรณัติยานันท์ 51
8226 น.ส. พิมพ์ลภัส จันทร์ศิริ ขาดสอบ
8227 น.ส. พิมพ์ลภัส จิตต์พุ่ม 42
8228 น.ส. พิมพ์ลภัส ชัยศรีวงค์ ขาดสอบ
8229 น.ส. พิมพ์ลภัส น้อยเขียว 46
8230 น.ส. พิมพ์ลภัส นุ่มตูม 60
8231 น.ส. พิมพ์ลภัส ผ่องแผ้ว ขาดสอบ
8232 น.ส. พิมพ์ลภัส สุขประเสริฐ 60
8233 น.ส. พิมพ์ลภัส แสงพรหม 41
8234 น.ส. พิมพลอย เกาฏีระ ขาดสอบ
8235 น.ส. พิมพ์วรัตม์ สมถะกุล 68
8236 น.ส. พิมพ์วรางค์ ธนะเสวี 65
8237 น.ส. พิมพ์วลัญช์ เกิดเพ็ง 56
8238 น.ส. พิมพ์วิภา ขจรศิรินทร์ ขาดสอบ
8239 น.ส. พิมพ์วิภา จันย่น 48
8240 น.ส. พิมพ์วิภา แสงนอก 74
8241 น.ส. พิมพ์วิมล ด าชุม 62
8242 น.ส. พิมพ์ศิริ กล่ินขจร ขาดสอบ
8243 น.ส. พิมพ์สุดา ช่วยข า 71
8244 น.ส. พิมพ์สุภัค มุ่งเก่ียวกลาง 42
8245 น.ส. พิมพ์สุภา บุญสนอง 55
8246 น.ส. พิมพ์สุภา สุขสวาท ขาดสอบ
8247 น.ส. พิมพ์หทัย มูลแก้ว 62
8248 น.ส. พิมพ์อภิชาดา ชมทา 59
8249 น.ส. พิมพา สายัญ ขาดสอบ
8250 น.ส. พิมพาดา เทพนาคิน ขาดสอบ



หน้า 276/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8251 น.ส. พิมพาภรณ์ กอบแก้ว 57
8252 น.ส. พิมพิกา นวนจา 55
8253 น.ส. พิมพิกา บัวอ่ิน ขาดสอบ
8254 น.ส. พิมพิชญา หมันบุตร ขาดสอบ
8255 น.ส. พิมพิไล ค าภา ขาดสอบ
8256 น.ส. พิมพิไล หีดจันทร์ ขาดสอบ
8257 น.ส. พิมพิศา โพธ์ิหิรัญ 62
8258 น.ส. พิมพิศา วงศ์ชัย 48
8259 น.ส. พิมพิสุทธ์ิ ช่วยพันธ์ 52
8260 น.ส. พิมมาดา จาปัง 51
8261 น.ส. พิมฤทัย ส้มพลับ ขาดสอบ
8262 น.ส. พิมล ฉัตรกิตติชัย 62
8263 น.ส. พิมลณัฏฐ์ รวงงามสิน 49
8264 น.ส. พิมลทิพย์ ตาแก้ว ขาดสอบ
8265 น.ส. พิมลธีรา ประณิธานวิทยา 56
8266 น.ส. พิมลนาฎ สังข์รัมย์ 49
8267 น.ส. พิมลพรรณ ในกระโทก 56
8268 น.ส. พิมลพรรณ เพียรราช 64
8269 น.ส. พิมลพรรณ มาลาวิลาศ 66
8270 น.ส. พิมลพรรณ อินชูรัญ 69
8271 น.ส. พิมลวรรณ หนูเล็ก ขาดสอบ
8272 น.ส. พิมอาภา เข็มกุล 45
8273 นาย พิมุข แดงวิไล 83
8274 น.ส. พิยรัตน์ ข ามา 70
8275 น.ส. พิยะดา บัวพิษ 72
8276 น.ส. พิรญาณ์ นาคก้อน 59
8277 น.ส. พิรดา แป้นพงษ์ ขาดสอบ
8278 น.ส. พิรยา พันธ์จุ้ย ขาดสอบ
8279 น.ส. พิราวรรณ์ บุญราช 53
8280 น.ส. พิริยกร เสวีพงศ์ 63



หน้า 277/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8281 น.ส. พิริยา บุญมากปาน ขาดสอบ
8282 น.ส. พิริยากูล แก่นการ 60
8283 น.ส. พิริยาพร เอ่งฉ้วน 60
8284 น.ส. พิริยาภรณ์ ราชนาวี 56
8285 น.ส. พิรุณพร อินธะนู ขาดสอบ
8286 น.ส. พิรุณมาศ พรสิงหล 59
8287 น.ส. พิรุณรัตน์ อนุราช 37
8288 นาย พิรุณฤทธ์ิ รัตนถาวร 52
8289 น.ส. พิรุณวรรณ ผลอินทร์ ขาดสอบ
8290 น.ส. พิลัยกาญ ธาตุน้ า 54
8291 น.ส. พิลิปดา จินะ 68
8292 น.ส. พิไลลักษณ์ อ่อนสกล ขาดสอบ
8293 น.ส. พิไลวรรณ ช่วยกุล ขาดสอบ
8294 น.ส. พิไลวรรณ ดาวดึงษ์ 71
8295 น.ส. พิไลวรรณ อ่ิวหว่ัน 39
8296 น.ส. พิศมัย พิมพ์หล่อ 33
8297 นาย พิศาล ลักษโณสุรางค์ 72
8298 นาย พิศุทธ์ิ ริมราง 65
8299 นาย พิษณุกร มาลัยเปีย 42
8300 นาย พิสชัย จุลพันธ์วัฒนา 68
8301 น.ส. พิสมัย อารีเฉลิม 76
8302 นาย พิสิฐพงศ์ ชูลิตรัตน์ 44
8303 นาย พิสิฐษ์ ค าหล้า 50
8304 นาย พิสิทธ์ิ ทวีจิตร์ ขาดสอบ
8305 นาย พิสิษฐ์ เครืออินทร์ 40
8306 นาย พิสิษฐ์ จันทร์วิเศษ ขาดสอบ
8307 นาย พิสิษฐ์ วิจิตร ขาดสอบ
8308 นาย พิสิษฐ์ สกุลพลไพศาล 48
8309 นาย พิสิษฐ์ สุวรรณธัย 67
8310 นาย พิสุทธ์ิ เตชะกุลวัฒนา ขาดสอบ



หน้า 278/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8311 น.ส. พิสุทธิพร นนทะชิต 60
8312 น.ส. พิสุทธิวรรณ โตะสัน ขาดสอบ
8313 นาย พีชคณิต จริงบ ารุง 51
8314 น.ส. พีชญาดา คล้ายบรรจง 49
8315 นาย พีมนัช เอ่งฉ้วน ขาดสอบ
8316 น.ส. พีรกานต์ เขตวัง 65
8317 น.ส. พีรญาณ์ คาร์ลี อริยพฤกษ์ ขาดสอบ
8318 นาย พีรณัฐ วงศ์คช 72
8319 นาย พีรณัฐ วิทูรัตน์ 71
8320 นาย พีรณัฐ ศรีปราชญ์วิทยา 60
8321 นาย พีรณัฐ หนูขวัญ 46
8322 นาย พีรดนย์ ธรรมวิเศษ ขาดสอบ
8323 นาย พีรดนย์ เอ่ียมระหงษ์ 65
8324 น.ส. พีรดา ดวงค าแสง 35
8325 นาย พีรพล แก้วโสภา 66
8326 นาย พีรพล คลังวิเชียร 41
8327 นาย พีรพล ตันพิกุล 29
8328 นาย พีรพล บุญส่ง 58
8329 นาย พีรพล ว่องเจริญวัฒนา 61
8330 นาย พีรพล สมสง ขาดสอบ
8331 นาย พีรพล สร้อยแก้ว 46
8332 นาย พีรพล สิงห์ชา 47
8333 นาย พีรพัฒน์ เกลียวปวิธ ขาดสอบ
8334 นาย พีรพัฒน์ แก้วทวี 46
8335 นาย พีรพัทธ์ ชัยฤกษ์ 65
8336 นาย พีรภัชท์ ฉันทดิลก 51
8337 น.ส. พีรยา เกเย็น 68
8338 น.ส. พีรยา พรมค าอินทร์ 58
8339 น.ส. พีรยา ศรีพุทธา 39
8340 นาย พีรยุทธ์ มูลทองชุน ขาดสอบ



หน้า 279/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8341 นาย พีรวัส สุปะมา 37
8342 นาย พีรวิชญ์ ชุมนิรัตน์ ขาดสอบ
8343 นาย พีรวิชญ์ พลายด้วง ขาดสอบ
8344 นาย พีรวิชญ์ ลัทธิศักด์ิ ขาดสอบ
8345 นาย พีรศิฬฎ์ ศรีประยงค์ 65
8346 นาย พีระ ชิณรัตน์ ขาดสอบ
8347 นาย พีระเชษฐ์ แสงไฟฉาย 50
8348 นาย พีระพงษ์ โพธิพรม 47
8349 นาย พีระพัฒน์ ช่ืนภิรมย์ 48
8350 นาย พีระพันธ์ เรืองศรี ขาดสอบ
8351 นาย พีระวัฒน์ ช่วงโชติ ขาดสอบ
8352 น.ส. พุ ตันอ๋อ 56
8353 นาย พุฒินนท์ โทนทอง 46
8354 นาย พุฒิพงศ์ พุทธวงศ์ ขาดสอบ
8355 นาย พุฒิพงศ์ ศิริกัณฑ์ 68
8356 นาย พุฒิพงศ์ เหมือนประสงค์ 37
8357 นาย พุฒิพงษ์ ใหลประเสริฐ 28
8358 นาย พุฒิพัฒน์ ศิลป์กาญจนมาลัย ขาดสอบ
8359 นาย พุฒิเมธ กันธะ ขาดสอบ
8360 นาย พุฒิสิทธ์ิ เพ่ือตระกูล 48
8361 น.ส. พุทธกานดา สิทธิกุล 33
8362 น.ส. พุทธชาติ รัตนโชติ 54
8363 น.ส. พุทธชาติ อรรถแสงศรี 59
8364 น.ส. พุทธธิดา แก้ววิจิตร์ ขาดสอบ
8365 น.ส. พุทธรักษ์ ป่ินรัตน์ 46
8366 น.ส. พุทธรักษา พรมดี 42
8367 น.ส. พุทธินันท์ ดวงส าราญ ขาดสอบ
8368 น.ส. พุธิตา สังฆะมะณี 42
8369 น.ส. พูนทรัพย์ บัวทอง 44
8370 นาย พูนพงศ์ เอ้ือชูจิตต์ 59



หน้า 280/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8371 น.ส. พูลทรัพย์ ทรัพย์สกุล 48
8372 น.ส. พูลทรัพย์ ฤทธิชัย 51
8373 น.ส. พูลสุข หม่ืนสิทธ์ิ 49
8374 น.ส. เพชรกัลยา งามเจริญ 52
8375 น.ส. เพชรฎา คณาครุฑ ขาดสอบ
8376 น.ส. เพชรณขศิลป์ จิตรจ านงค์ ขาดสอบ
8377 น.ส. เพชรดาพร บุตรกระจ่าง ขาดสอบ
8378 น.ส. เพชรดารินทร์ กรณ์นนธนพร 42
8379 น.ส. เพชรนภา จินดาเพ็ชร ขาดสอบ
8380 น.ส. เพชรพร้ิง ไตรโสภณ 69
8381 น.ส. เพชรไพลิน แท่นนาค ขาดสอบ
8382 น.ส. เพชรไพลิน สุขใจ 58
8383 น.ส. เพชรฟ้า ชุติวัฒน์ศิริกุล 42
8384 น.ส. เพชรรัตน์ เชียงแก้ว 42
8385 น.ส. เพชรรัตน์ นนท์ค าวงค์ 57
8386 น.ส. เพชรรัตน์ ปรีเพ็ชร 46
8387 น.ส. เพชรรัตน์ มุ่งหมาย 48
8388 น.ส. เพชรรัตน์ สอ้ิงทอง 67
8389 น.ส. เพชรรัตน์ แจ๊กก้ีโรส เบลน 71
8390 น.ส. เพชรลดา บวรมหาพล ขาดสอบ
8391 น.ส. เพชรลดา เล๊ียบประเสริฐ 71
8392 น.ส. เพชรลดา วงศ์สุนทร 45
8393 น.ส. เพชรลดา สุวรรณดี 63
8394 น.ส. เพชรลัดดา ศิริสวัสด์ิ 47
8395 น.ส. เพชรศกานต์ พูลสาริกิจ 52
8396 น.ส. เพชราวดี สีหนาท 44
8397 น.ส. เพ็ญนภา เก้ือสกุล 51
8398 น.ส. เพ็ญนภา ขวัญทอง 48
8399 น.ส. เพ็ญนภา แจ่มจ ารัส 35
8400 น.ส. เพ็ญนภา ชอบแต่ง 70



หน้า 281/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8401 น.ส. เพ็ญนภา ณ ล าพูน ขาดสอบ
8402 น.ส. เพ็ญนภา ตีบนอก 44
8403 น.ส. เพ็ญนภา ภายศรี 35
8404 น.ส. เพ็ญนภา ใสยะภาค 70
8405 น.ส. เพ็ญประภา เกษดา 51
8406 น.ส. เพ็ญพนิต สุวรรณอัมพร 70
8407 น.ส. เพ็ญพรนารา คุ้มศาสตร์ 58
8408 น.ส. เพ็ญพักตร์ อินทรประเสริฐ 59
8409 น.ส. เพ็ญพัชลักษณ์ อ๋ิวสกุล 69
8410 น.ส. เพ็ญพิชชา ใจรัก ขาดสอบ
8411 น.ส. เพ็ญพิชชา นันทะบัน 66
8412 น.ส. เพ็ญพิชชา บูวอ ขาดสอบ
8413 น.ส. เพ็ญพิชชา รัตนเกาศัลย์ 25
8414 น.ส. เพ็ญพิชชา สาปาน 61
8415 น.ส. เพ็ญพิชชา สุขเกษ 57
8416 น.ส. เพ็ญพิชชา เหล็กมา ขาดสอบ
8417 น.ส. เพ็ญพิศ เกตุใหม่ 41
8418 น.ส. เพ็ญพิสุทธ์ิ แสนตรง 55
8419 น.ส. เพ็ญศิริ บัวเงิน ขาดสอบ
8420 น.ส. เพ็ญศิริ อาจทวีกุล 31
8421 นาย เพธารักษ์ สิงห์สัตย์ ขาดสอบ
8422 น.ส. เพ็ยจุฑา มณฑากุล ขาดสอบ
8423 น.ส. เพราผกา แพงวิเศษ 42
8424 น.ส. เพลินตา ช้างสาร ขาดสอบ
8425 น.ส. เพลินตา น่วมส าราญ 69
8426 น.ส. เพลินปวีณ ชาติย่ิงเจริญ 72
8427 น.ส. เพียงขวัญ กว้างทะเล 59
8428 น.ส. เพียงตะวัน โพนทอง ขาดสอบ
8429 น.ส. เพียงฤทัย สามเพชรเจริญ 43
8430 น.ส. เพียงอัปสร พรรณสิงห์ 57



หน้า 282/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8431 น.ส. เพ่ือนนภา พฤกษชาติ 57
8432 น.ส. แพรจุฑารัศม์ รอดคลองตัน 32
8433 น.ส. แพรทอง ช่างทอง 65
8434 น.ส. แพรพรรณ ขันพิมูล 51
8435 น.ส. แพรพลอย ทองคุ้ม ขาดสอบ
8436 น.ส. แพรพลอย นามชุ่ม 55
8437 น.ส. แพรพลอย โพทิพยวงศ์ 60
8438 น.ส. แพรพลอย ภู่สวัสด์ิ 56
8439 น.ส. แพรพลอย สุพรรณ์เศษ 70
8440 น.ส. แพรพานทอง พ่ึงพิณ 64
8441 น.ส. แพรลดา ปราณีศรี ขาดสอบ
8442 น.ส. แพรลดา ม่ิงขวัญ 56
8443 น.ส. แพรวนภา ชุมอุปการ 37
8444 นาง แพรวผกา ฮองสาข า 71
8445 น.ส. แพรวพร ตรีภักด์ิ ขาดสอบ
8446 น.ส. แพรวพรรณ บุญค าภา 40
8447 น.ส. แพรวพรรณ พวงทอง ขาดสอบ
8448 น.ส. แพรวพรรณ ยุทธศาสตร์ 56
8449 น.ส. แพรวพรรณ รังสวัสด์ิจิตร์ 60
8450 น.ส. แพรวพรรณ ศรีวิลัย 66
8451 น.ส. แพรวพรรณ สุดสะอาด 43
8452 น.ส. แพรวพรรณ ฮมแสน 62
8453 น.ส. แพรวพรรณราย ศรีอ่อน 66
8454 น.ส. แพรวรุ่ง ธีรธรรมากร ขาดสอบ
8455 น.ส. แพรไหม มะโนค า 63
8456 นาย ไพฑูรย์ ส าเนียงเพราะ ขาดสอบ
8457 น.ส. ไพรจิตร โพธ์ิหอม 41
8458 น.ส. ไพรบุษบ์ เทอดวีระพงศ์ 57
8459 นาย ไพรวัลย์ ปัญญาพันธ์ุ 32
8460 น.ส. ไพรัลยา จันทร์ปัญญา 69



หน้า 283/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8461 น.ส. ไพริน วันโมลา 72
8462 น.ส. ไพริน อักษรทิพย์ 47
8463 น.ส. ไพลิน เข็มทอง 60
8464 น.ส. ไพลิน จันทร์ปัญญา 57
8465 น.ส. ไพลิน นิตย์เกาะ ขาดสอบ
8466 น.ส. ไพลิน ป้องกันยิง 56
8467 น.ส. ไพลิน พันธมิตร ขาดสอบ
8468 น.ส. ไพลิน ร้ิวทอง 54
8469 น.ส. ไพลิน วงษาเนาว์ 40
8470 น.ส. ไพลิน สะนี 73
8471 น.ส. ไพลิน ส ารวยผล 62
8472 น.ส. ไพลิน สีสวัสด์ิ ขาดสอบ
8473 น.ส. ไพวรินทร์ จุลลางกูร 41
8474 นาย ไพศาข์ ทิพย์มโนสิงห์ 77
8475 นาย ไพศาล ล ามะณี 42
8476 นาย ฟักครูดีน ยะยอ 52
8477 นาย ฟัยซอล อุมา 66
8478 น.ส. ฟ้า เครือสีดา 47
8479 น.ส. ฟากฟ้า โฉมงาม ขาดสอบ
8480 นาย ฟาฎิล มณีชยางกูร 53
8481 นาย ฟาฎิล สาดีน 67
8482 นาย ฟาดิส เบญอาเหม็ด 57
8483 น.ส. ฟ้าพิมพ์ทอง อิศรางกูร ณ อยุธยา 73
8484 น.ส. ฟ้าพิมพัณ สุวรรณศิลป์ 65
8485 นาย ฟาร์ดีลาน ดาโอ๊ะ 54
8486 นาย ฟาริ มามะ 45
8487 น.ส. ฟาริดา เนียมกุล 38
8488 น.ส. ฟาริดา ม่ันคง ขาดสอบ
8489 นาย ฟาริส สันติเพชร 66
8490 น.ส. ฟารีดา เตะแต 39



หน้า 284/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8491 น.ส. ฟารีดา ปานหวาน 55
8492 น.ส. ฟารีดา มูเก็ม ขาดสอบ
8493 น.ส. ฟารียา ดารากัย 62
8494 น.ส. ฟ้ารุ่ง ประเสริฐด า 42
8495 น.ส. ฟ้ารุ่ง หม่ืนคิด 68
8496 น.ส. ฟาลิดา อาจหาญ 64
8497 น.ส. ฟาลีล๊ะ หมาดเหล่ 32
8498 น.ส. ฟาสรีนา เจ๊ะแว ขาดสอบ
8499 น.ส. ฟ้าใส ก๋าค า 47
8500 น.ส. ฟ้าใส ภู่เปล่ียน ขาดสอบ
8501 น.ส. ฟ้าใส สุกแดง 61
8502 น.ส. ฟ้าใส สุพรรณพงค์ ขาดสอบ
8503 นาย ฟาอิซ ยามา ขาดสอบ
8504 น.ส. ฟาอีซะห์ หะยี 42
8505 นาย ฟาอีส เจะดราแม 58
8506 นาย ฟิกรี ด าเช้ือ 55
8507 น.ส. ฟิตรี หะยีเด็ง 68
8508 น.ส. ฟิสดาเรีย อุมา 43
8509 น.ส. ฟีรดาวส์ ดอเลาะ 63
8510 นาย ฟุรกอณ ยา 59
8511 น.ส. เฟรุซา มรรคาเขต 55
8512 น.ส. เฟ้ืองฟ้า ปัญหา 74
8513 นาย ภคชนก์ เตชะวันโต 52
8514 นาย ภคนนท์ อินทกาญจน์ 56
8515 นาย ภคพงษ์ หอมเกษร 43
8516 น.ส. ภคพร รวิวรรณ 54
8517 น.ส. ภคพร วิกรัยเจริญย่ิง 43
8518 น.ส. ภคพร วิภารัตน์ 49
8519 นาย ภคพล ฉัตรแก้ว 64
8520 นาย ภคพล แซ่ล่ิม ขาดสอบ



หน้า 285/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8521 นาย ภคพล เหง่ียมไพศาล 79
8522 นาย ภคภูมิ จันทร์นาม 64
8523 น.ส. ภคมน กุลสุวรรณ ขาดสอบ
8524 น.ส. ภคมน ทองย่ังยืน 62
8525 น.ส. ภคมน หวังสถิตทองใบ 72
8526 น.ส. ภควดี ค านวย 52
8527 น.ส. ภควดี จิตจักร์ 51
8528 น.ส. ภควดี เนียมแทน 60
8529 น.ส. ภควดี เสียงดี 57
8530 นาย ภควัฒน์ คงเดช ขาดสอบ
8531 นาย ภควัตร คงไทย ขาดสอบ
8532 นาย ภควันท์ ด้วงก าเหนิด ขาดสอบ
8533 น.ส. ภคษร ภูพาที 50
8534 นาย ภคิน นรเศรษฐโชค 28
8535 น.ส. ภณิชชา แก้วเขียว 42
8536 น.ส. ภทรษร รอดปาน 26
8537 น.ส. ภพรรัต เรืองโฉม 44
8538 น.ส. ภพสุนันท์ เรืองขษาปณ์ 58
8539 น.ส. ภรณ์ชนก สินธุไพร 80
8540 น.ส. ภรณ์ทิพย์ สง่าชาติ 60
8541 น.ส. ภรณ์ทิพย์ สุนทร ขาดสอบ
8542 น.ส. ภรณ์ประภา อินทรานุสรณ์ ขาดสอบ
8543 น.ส. ภรณ์ภัสสรณ์ ผดาวัลย์ 51
8544 น.ส. ภรณ์ระวี รัตนวงษ์ ขาดสอบ
8545 น.ส. ภรณ์วราธัญ ศรีพายัพ 51
8546 น.ส. ภรณ์วิภา จันทร์เขียว 60
8547 น.ส. ภรณ์วิรินทร์ อ๋ิวสกุล 43
8548 น.ส. ภรณี สุนทรสวัสด์ิ ขาดสอบ
8549 น.ส. ภรธนา ภัทรพิทยาสิน 45
8550 น.ส. ภรภัค ประกิจรัมย์ 75



หน้า 286/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8551 น.ส. ภรรวี เจริญไพศาลตระกูล 60
8552 น.ส. ภรัณยา วรรณสุทธ์ิ ขาดสอบ
8553 นาย ภราดร สุยะ ขาดสอบ
8554 น.ส. ภริตพร โลหะมาศ 56
8555 น.ส. ภริตา ซาทรง 47
8556 น.ส. ภริตา ศรีกุลวงศ์ 41
8557 น.ส. ภริษา ธนกรเดชารัตน์ ขาดสอบ
8558 น.ส. ภฤตา แสงศรี 54
8559 น.ส. ภวรินทร์ อุฬารางกูร 79
8560 นาย ภวัฒ แสนพันตรี 49
8561 นาย ภวัต ฉัตรานุกูล 64
8562 นาย ภวัต วิชาดี ขาดสอบ
8563 นาย ภวัต อภิเมธารัชต์ 58
8564 นาย ภวัต เอ่ียมสนธิ ขาดสอบ
8565 น.ส. ภวิตรา ศรีป้อ 52
8566 นาย ภวินท์ โพธิบัตร 50
8567 น.ส. ภวิษย์พร ลอยประเสริฐ 60
8568 น.ส. ภักดิพิมพ์ สามารถ 43
8569 น.ส. ภักสุณี ยางค า 56
8570 น.ส. ภัคจิรา กฤษณา ขาดสอบ
8571 น.ส. ภัคจิรา แจ้งเรือง 42
8572 น.ส. ภัคจิรา เพ็ญญะ 37
8573 น.ส. ภัคจิรา วรรณสุข 38
8574 น.ส. ภัคจิรา ส่งเสริม 59
8575 น.ส. ภัคชุดา พูนสุวรรณ 57
8576 น.ส. ภัคณภัทร ศรีโสภา 35
8577 นาย ภัคเดช ทิพย์รอด 62
8578 น.ส. ภัคธีมา แก้วสุพัฒน์ 30
8579 น.ส. ภัคธีมาพร แดงตุ้ย 73
8580 นาย ภัคนน ไทยสีหราช 49



หน้า 287/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8581 น.ส. ภัคเปมิกา สมสะอาด 63
8582 นาย ภัคพงศ์ มะสัน 52
8583 นาย ภัคพงศ์ ยงยืน ขาดสอบ
8584 นาย ภัคพงศ์ สุขเก่า 68
8585 นาย ภัคพงษ์ ภัคะมาน 56
8586 นาย ภัคพล เข็มนาค 65
8587 น.ส. ภัคภิญญา สิริสังข์วรวงศ์ 79
8588 น.ส. ภัครดา เร่ิมภักด์ิ 54
8589 น.ส. ภัควลัญชญ์ เกิดสุวรรณ 47
8590 น.ส. ภัควลัญชญ์ จอดนอก 41
8591 น.ส. ภัคว์ลัณชญ์ ประดิษฐ์แท่น ขาดสอบ
8592 นาย ภัควัฒน์ มากจงดี 48
8593 นาย ภัคศักด์ิ เชาวน์ฤทธ์ิ 71
8594 น.ส. ภัคสิตา ตันทอง 54
8595 น.ส. ภัคสุภางค์ ศรีเลิศ 47
8596 นาย ภัชฐเชษ ภัชเดชเพชรไพศาล 74
8597 น.ส. ภัชรา พราวศรี 60
8598 น.ส. ภัชรินธร อิสสระ ขาดสอบ
8599 น.ส. ภัชรีญา ค าหงษา 29
8600 น.ส. ภัณฑิรา ธิติวรณะ 59
8601 น.ส. ภัณฑิรา เป็งวารี ขาดสอบ
8602 น.ส. ภัณฑิรา พละสมบูรณ์ 58
8603 น.ส. ภัณฑิรา แลบัว 51
8604 น.ส. ภัณฑิรา วังศิริวิวัฒน์ 72
8605 น.ส. ภัณฑิรา สาระอาภรณ์ 63
8606 น.ส. ภัณฑิรา สืบประดิษฐ์ 25
8607 น.ส. ภัณฑิรา แสงมณี 63
8608 น.ส. ภัณฑิลา อุ่นใจค า 46
8609 น.ส. ภัทฑิรา ทัพประไพ 54
8610 น.ส. ภัททาวัลค์ุ ชวลิต 55



หน้า 288/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8611 น.ส. ภัททิยา พรมเพ็ชร 69
8612 น.ส. ภัททิยา วงษ์มีชัย ขาดสอบ
8613 น.ส. ภัทธิรา ปัญญาบุญ 41
8614 น.ส. ภัทธิรา พรพิจิตรทรัพย์ 62
8615 น.ส. ภัทธีญาภรณ์ บุญมี 65
8616 น.ส. ภัทนีย์ ภูมิเหล่าแจ้ง ขาดสอบ
8617 นาย ภัทร เช้ือเทศ 74
8618 น.ส. ภัทรกมล เนียมเงิน ขาดสอบ
8619 น.ส. ภัทรกมล โพธ์ิศรี 53
8620 นาย ภัทรกร ยาทิพย์ 44
8621 นาย ภัทรกร วรรณธนาสิน 49
8622 นาย ภัทรกร สุขสกุล 45
8623 น.ส. ภัทรกันย์ ธรรมกุล ขาดสอบ
8624 น.ส. ภัทรกุล พรมลา ขาดสอบ
8625 นาย ภัทรคุณ แสงร่ืน 49
8626 น.ส. ภัทรจาริน วามะชาติ 53
8627 น.ส. ภัทรจิต กราปัญจะ 64
8628 น.ส. ภัทรจิต รักษาชล 53
8629 น.ส. ภัทรจิรา วงศาสนธ์ิ 42
8630 น.ส. ภัทรชณปวี ฉุนจุ้ย 51
8631 น.ส. ภัทรชนน บุรวัฒน์ 66
8632 น.ส. ภัทร์ชลิต จันทิมา ขาดสอบ
8633 นาย ภัทรชัย นพคุณ ขาดสอบ
8634 นาย ภัทรชัย หัตถิ 55
8635 น.ส. ภัทรชิรา หมาดเส็ม ขาดสอบ
8636 น.ส. ภัทรณิช พราหมณ์คณาจารย์ 49
8637 นาย ภัทรดนัย ศรีเปารยะ ขาดสอบ
8638 นาย ภัทรเดช หยงสตาร์ 43
8639 น.ส. ภัทร์ธิดา ชมสาคร ขาดสอบ
8640 น.ส. ภัทรธิดา สุขบาง 46



หน้า 289/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8641 น.ส. ภัทรธิรา ชูย้ิมพานิชย์ 47
8642 น.ส. ภัทรธิรา แตงเข็ม ขาดสอบ
8643 น.ส. ภัทรธิรา ทองน้อย 62
8644 น.ส. ภัทรธิรา พวงล าเจียก ขาดสอบ
8645 นาย ภัทรบูรณ์ พูลสวัสด์ิ 57
8646 น.ส. ภัทรปภา ป้อมทะเล 47
8647 นาย ภัทรพงศ์ เจริญศรี 31
8648 นาย ภัทรพงศ์ ช่วยคล้าย 40
8649 นาย ภัทรพงษ์ จันทร์ตระกูล 72
8650 น.ส. ภัทรพร กองเป็ง 39
8651 น.ส. ภัทรพร แก้วพิมพ์ 45
8652 น.ส. ภัทรพร ทิมอ่ิม ขาดสอบ
8653 น.ส. ภัทรพร พรมค าน้อย 66
8654 น.ส. ภัทรพร พัฒนะสาร 49
8655 นาย ภัทรพล ใจเพียร ขาดสอบ
8656 นาย ภัทรพล ซ้ายหนู ขาดสอบ
8657 นาย ภัทรพล ปัญญาพฤกษ์ ขาดสอบ
8658 นาย ภัทรพล รอดท่าไม้ 62
8659 นาย ภัทรพล สิงห์อุบล 42
8660 นาย ภัทรพล อัตตะสาระ 75
8661 นาย ภัทรภพ รอดไสว 48
8662 น.ส. ภัทรภร จันทร์สมิตมาศ 85
8663 น.ส. ภัทรภร แช่มปรีชา 63
8664 น.ส. ภัทรภร บุญสิทธ์ิ 41
8665 น.ส. ภัทรภร ป่ินแก้ว ขาดสอบ
8666 น.ส. ภัทรภร วงษ์ที 63
8667 น.ส. ภัทรภร เศรษฐิกมลกุล 54
8668 น.ส. ภัทรภร อินทรพฤกษา 48
8669 น.ส. ภัทรมน วรโชติพงศ์พันธ์ 50
8670 น.ส. ภัทรมาศ รักโคตร 41



หน้า 290/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8671 น.ส. ภัทรลดา บุญยางาม 40
8672 น.ส. ภัทรลภา รัตนพงค์ 53
8673 น.ส. ภัทรลียา มีสติ ขาดสอบ
8674 น.ส. ภัทรวดี ค าเวียงสา 67
8675 น.ส. ภัทรวดี เจียระนันท์ 76
8676 น.ส. ภัทรวดี ชีวสาธน์ ขาดสอบ
8677 น.ส. ภัทรวดี ถือทอง 46
8678 น.ส. ภัทรวดี ประจิตร 58
8679 น.ส. ภัทรวดี ปานอ่อน 57
8680 น.ส. ภัทรวดี โพธ์ิเงิน 37
8681 น.ส. ภัทรวดี ภูละคร ขาดสอบ
8682 น.ส. ภัทรวดี ยามานนท์ ขาดสอบ
8683 น.ส. ภัทรวดี รักขิโต 50
8684 นาง ภัทรวดี วรรณสัมผัส ขาดสอบ
8685 น.ส. ภัทรวดี สุจิตร ขาดสอบ
8686 น.ส. ภัทรวรินทร์ ชิณวงค์ 68
8687 น.ส. ภัทรวรินทร์ อรุณทัต ขาดสอบ
8688 น.ส. ภัทรวรินทร์ อินทร์ชีลอง 68
8689 น.ส. ภัทร์ศมน พรหมวงค์ 49
8690 น.ส. ภัทรศยา ธัญญเจริญ 55
8691 น.ส. ภัทรศยา ปัทมะ 62
8692 น.ส. ภัทร์ศรันย์ หมัดหลี 50
8693 น.ส. ภัทรสุดา ทารัตน์ ขาดสอบ
8694 น.ส. ภัทรสุดา บุญเจริญ 51
8695 น.ส. ภัทรสุดา พัฒน์แช่ม 58
8696 น.ส. ภัทรสุดา รัญดร ขาดสอบ
8697 น.ส. ภัทรสุดา แสนสีมนต์ ขาดสอบ
8698 นาย ภัทระ ทองศิริ 76
8699 น.ส. ภัทรา กาญจนวรางกูร ขาดสอบ
8700 น.ส. ภัทรา เร่ิมมีสุขสันต์ 79



หน้า 291/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8701 น.ส. ภัทรา วัฒนาเรืองสกุล 59
8702 น.ส. ภัทรากร นาคเกล้ียง ขาดสอบ
8703 น.ส. ภัทราทิพย์ เหล่าบุตรสา 49
8704 น.ส. ภัทรานิษฐ์ คงเพ็ช 64
8705 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ไชยขาว 55
8706 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ตะวันโตฉาย 62
8707 น.ส. ภัทรานิษฐ์ บุณยสิทธ์ิพงศา 52
8708 น.ส. ภัทรานิษฐ์ แฝงพงศ์ 71
8709 น.ส. ภัทรานิษฐ์ สังข์ศัพท์พันธ์ 48
8710 น.ส. ภัทราพร กล่ันไพรี 76
8711 น.ส. ภัทราพร กาญจนกุล 56
8712 น.ส. ภัทราพร คงนุรักษ์ ขาดสอบ
8713 น.ส. ภัทราพร จิตต์เพ่ง ขาดสอบ
8714 น.ส. ภัทราพร จุ้ยชุม ขาดสอบ
8715 น.ส. ภัทราพร ชัยภูมิ 44
8716 น.ส. ภัทราพร ชูสกุล 56
8717 น.ส. ภัทราพร ติรไพโรจน์ 76
8718 น.ส. ภัทราพร เตจ๊ะ 51
8719 น.ส. ภัทราพร ทองแดง 60
8720 น.ส. ภัทราพร นามสา 61
8721 น.ส. ภัทราพร นาวารี 50
8722 น.ส. ภัทราพร บัวอ่ิน 50
8723 น.ส. ภัทราพร เพ็ชรสกุล ขาดสอบ
8724 น.ส. ภัทราพร ภูการุณย์ 58
8725 น.ส. ภัทราพร รณรงค์ 54
8726 น.ส. ภัทราพร สมพมิตร ขาดสอบ
8727 น.ส. ภัทราพร สารียุทธ ขาดสอบ
8728 น.ส. ภัทราพร สุยะ 61
8729 น.ส. ภัทราพร สุเลนรัมย์ ขาดสอบ
8730 น.ส. ภัทราภรณ์ เกษา 51



หน้า 292/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8731 น.ส. ภัทราภรณ์ จันทีนอก ขาดสอบ
8732 น.ส. ภัทราภรณ์ ดีสวัสด์ิ 64
8733 น.ส. ภัทราภรณ์ ธิธรรมมา 53
8734 น.ส. ภัทราภรณ์ ภู่ระย้า 56
8735 น.ส. ภัทราภรณ์ มากเพ็งมี ขาดสอบ
8736 น.ส. ภัทราภรณ์ ศรีกรด 47
8737 น.ส. ภัทราภรณ์ ส่งเสมอ 55
8738 น.ส. ภัทราภรณ์ สอนนนฐี 54
8739 น.ส. ภัทราภรณ์ สุขจันทร์ ขาดสอบ
8740 น.ส. ภัทราภรณ์ อินถาจักร์ 50
8741 น.ส. ภัทราภรณ์ ฮ่อสกุล 57
8742 น.ส. ภัทรารินทร์ อ่ิมสุขศรี 57
8743 น.ส. ภัทราวดี การะวะหา 67
8744 น.ส. ภัทราวดี เก้ือภักด์ิ ขาดสอบ
8745 น.ส. ภัทราวดี พันธ์ุพรหม 58
8746 น.ส. ภัทราวดี ภักดีณรงค์ 53
8747 น.ส. ภัทราวดี แย้มรัตนกุล 27
8748 น.ส. ภัทราวดี ศักดารักษ์ 63
8749 น.ส. ภัทราวดี เสาวโค ขาดสอบ
8750 น.ส. ภัทราวดี อินนาวา 43
8751 น.ส. ภัทราวดี เอียดทอง 37
8752 น.ส. ภัทราวรรณ ดนูพิทักษ์ 44
8753 น.ส. ภัทราวรรณ แป้นย้อย ขาดสอบ
8754 น.ส. ภัทริกา จิตอารี 58
8755 น.ส. ภัทริชา เริงนันทกร 61
8756 น.ส. ภัทริยา เกิดบัวเพชร 40
8757 น.ส. ภัทรียา ปานดับใหม่ ขาดสอบ
8758 น.ส. ภัทรียา แผ่นเงิน 58
8759 น.ส. ภัทรียา อรัญชัย 56
8760 น.ส. ภัทรียาภรณ์ เพชรอ่อน 50



หน้า 293/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8761 น.ส. ภัศรา กุลนันทคุณ ขาดสอบ
8762 น.ส. ภัศรา ปุระณะ 55
8763 น.ส. ภัศรา แปะก๋งเส้ง 39
8764 น.ส. ภัสชญา ดิตถ์เดชากวิน 73
8765 น.ส. ภัสธนมนท์ ทัศบุตร 60
8766 น.ส. ภัสราธร น้อยแท้ ขาดสอบ
8767 น.ส. ภัสราภรณ์ แกล้วกล้า ขาดสอบ
8768 น.ส. ภัสราภรณ์ ทองเอียด 74
8769 น.ส. ภัสราภรณ์ บัวสาย 61
8770 น.ส. ภัสราภรณ์ ศรีอินทร์ ขาดสอบ
8771 น.ส. ภัสราวรรณ ศรีสว่าง ขาดสอบ
8772 น.ส. ภัสอาภา น าพา 64
8773 นาย ภากร กมุทะรัตน์ 41
8774 นาย ภาคตะวัน ซัวตังไล้ ขาดสอบ
8775 นาย ภาคภูมิ แก่นบัวแก้ว 66
8776 นาย ภาคภูมิ ปัญญะ ขาดสอบ
8777 นาย ภาคภูมิ เสมอภาค 53
8778 นาย ภาคย์สุปรีย์ จันหา ขาดสอบ
8779 นาย ภาคิน ตันศิริ 49
8780 นาย ภาคิน นาคบุรินทร์ ขาดสอบ
8781 นาย ภาคิน รัตนานันท์ ขาดสอบ
8782 น.ส. ภาคินี จันวิลัย 56
8783 น.ส. ภาคินี ใจบุญมา 52
8784 น.ส. ภางาม ดานะ ขาดสอบ
8785 น.ส. ภาจิตร สุขเหลือง 62
8786 น.ส. ภาชินี ศรีใส 43
8787 น.ส. ภาณิชารัช เกล้ียงกลม 61
8788 น.ส. ภาณิตา กุลชุม 55
8789 น.ส. ภาณิศา หมอยา 38
8790 นาย ภาณุกร จันทร์แป้น 65



หน้า 294/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8791 น.ส. ภาณุกา เอ็นยอด 54
8792 นาย ภาณุงพงศ์ เผ่ามงคล ขาดสอบ
8793 นาย ภาณุพงค์ นันทะเสน 68
8794 นาย ภาณุพงศ์ ก่ิงทองสุข ขาดสอบ
8795 นาย ภาณุพงศ์ ขวัญมณี 56
8796 นาย ภาณุพงศ์ คงพิบูลย์ 67
8797 นาย ภาณุพงศ์ ค าจุ้ย 51
8798 นาย ภาณุพงศ์ ค าภิรมย์ ขาดสอบ
8799 นาย ภาณุพงศ์ จีรสกุล 45
8800 นาย ภาณุพงศ์ บัวบาน 54
8801 นาย ภาณุพงศ์ บุญเพ็ชรทอง 59
8802 นาย ภาณุพงศ์ ผลเกิด 54
8803 นาย ภาณุพงศ์ ไพรอนันต์ 72
8804 นาย ภาณุพงศ์ ศรีวรรณ 60
8805 นาย ภาณุพงศ์ เศวตวงศ์ ขาดสอบ
8806 นาย ภาณุพงศ์ สมจิต 45
8807 นาย ภาณุพงศ์ หล่าบรรเทา 22
8808 นาย ภาณุพงษ์ ใจชุ่ม ขาดสอบ
8809 นาย ภาณุพงษ์ ท่านกเอ้ียง 49
8810 นาย ภาณุพงษ์ เสนเรือง 46
8811 นาย ภาณุพล เปล่ียนสมัย 51
8812 นาย ภาณุพัฒน์ เก้ือสกุล 64
8813 นาย ภาณุพัฒน์ ปานคง 55
8814 น.ส. ภาณุมาศ แกล้ววิกย์กิจ 29
8815 น.ส. ภาณุมาศ แววจันทร์ 59
8816 น.ส. ภาณุมาส ปิยทัศนกุล 57
8817 น.ส. ภาณุมาส พินดวง 44
8818 น.ส. ภาณุมาส สุกสีทอง 52
8819 นาย ภาณุวัฒน์ กันทะวัง 40
8820 นาย ภาณุวัฒน์ จันทร์เส้ง ขาดสอบ



หน้า 295/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8821 นาย ภาณุวัฒน์ ไชยโยธิน ขาดสอบ
8822 นาย ภาณุวัฒน์ ตันดิษฐ์กุล 40
8823 นาย ภาณุวัฒน์ พิทักษ์วาที 45
8824 นาย ภาณุวัฒน์ วิริยกองเกิด 37
8825 นาย ภาณุวิชญ์ สุขเล้ือง 44
8826 นาย ภาดล ตาดต่าย ขาดสอบ
8827 น.ส. ภาธร ฦาชา 80
8828 น.ส. ภาธินี บันเทา 29
8829 น.ส. ภาธินี พละศักด์ิ 31
8830 น.ส. ภานิดา พรมบุญแก้ว ขาดสอบ
8831 น.ส. ภานุกา พลเคน ขาดสอบ
8832 น.ส. ภานุการ์ สีบุตรา 59
8833 น.ส. ภานุชนาถ ประกอบผล 32
8834 น.ส. ภานุชนาถ รัตนคช 64
8835 น.ส. ภานุชนาถ ศรค า 66
8836 น.ส. ภานุชนารถ จันทร์สน 62
8837 น.ส. ภานุชนารถ สิงห์โทราช 56
8838 นาย ภานุเดช เดชภักดี 63
8839 นาย ภานุเดช ทองพรหม 57
8840 นาย ภานุพงศ์ ดีไมร์ ขาดสอบ
8841 นาย ภานุพงศ์ ม่ันทอง 57
8842 นาย ภานุพงษ์ วงษ์สุริวรรณ 64
8843 นาย ภานุมาตย์ เสนเพ็ง 35
8844 น.ส. ภานุมาศ เกียรติแสงอินทร์ ขาดสอบ
8845 น.ส. ภานุมาศ เดชบุผา ขาดสอบ
8846 น.ส. ภานุมาส อินทกูล 75
8847 น.ส. ภานุรักษ์ เเซ่หลี 60
8848 นาย ภานุรังษี สกุลจาป ขาดสอบ
8849 นาย ภานุวัฒน์ ทุ่งฝน ขาดสอบ
8850 นาย ภานุวัฒน์ ราชคมม์ ขาดสอบ



หน้า 296/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8851 นาย ภานุวัฒน์ หล๊ะนวน ขาดสอบ
8852 นาย ภานุวัฒน์ อินทร์ข า 32
8853 น.ส. ภาพิมล ชัยวงศา 73
8854 น.ส. ภาพิมล พิทักษ์บุตร ขาดสอบ
8855 นาย ภารดา สุวรรณปัทมะ 79
8856 น.ส. ภารดี ตรีรานุรัตน์ 49
8857 น.ส. ภารดี เต้ียนวล 63
8858 น.ส. ภารดี ภิญโญทรัพย์ 57
8859 น.ส. ภารวี ด ารงศีล ขาดสอบ
8860 น.ส. ภารวี ทองอร่าม ขาดสอบ
8861 นาง ภารวี โสภณมณี ขาดสอบ
8862 น.ส. ภารารัตน์ แพระบ า 41
8863 น.ส. ภาวดี ธรรมวงษ์ 51
8864 น.ส. ภาวรินทร์ ป่ินสุข 59
8865 นาย ภาวศุทธ์ิ ศรแก้ว 28
8866 นาย ภาวัช ตรีนพากุล 63
8867 นาย ภาวัช เทียนไสว ขาดสอบ
8868 น.ส. ภาวิณี กุลนอก 40
8869 น.ส. ภาวิณี ไชยเทพ 46
8870 น.ส. ภาวิณี ดอกไม้คล่ี ขาดสอบ
8871 น.ส. ภาวิณี โถแก้ว ขาดสอบ
8872 น.ส. ภาวิณี ไทยพานิช 66
8873 น.ส. ภาวิณี ปัญญากาศ 54
8874 น.ส. ภาวิณี โพธ์ิคา 41
8875 น.ส. ภาวิณี มะสีผา ขาดสอบ
8876 น.ส. ภาวิณี แสงสุข ขาดสอบ
8877 น.ส. ภาวิดา ชัยนาม 62
8878 น.ส. ภาวิดา เนตรน้อย 53
8879 น.ส. ภาวิดา พงษ์ปรีชา 34
8880 น.ส. ภาวิดา ร้อยศรี 46



หน้า 297/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8881 น.ส. ภาวิดา สุวรรณพรหม 40
8882 น.ส. ภาวิตา ชรารัตน์ 47
8883 น.ส. ภาวินี คลพล ขาดสอบ
8884 น.ส. ภาวินี ปราการรัตน์ 51
8885 น.ส. ภาวินี ปล้ืมถนอม ขาดสอบ
8886 น.ส. ภาวินี มุ่งพร 35
8887 น.ส. ภาวินี รัชอินทร์ 70
8888 น.ส. ภาษิตา สังข์ศิริ 64
8889 นาย ภาสกร ทิพย์มณี ขาดสอบ
8890 นาย ภาสกร เยาด า ขาดสอบ
8891 นาย ภาสกร ศรีจรุง 56
8892 นาย ภาสกร ศรีสมบูรณ์ 38
8893 นาย ภ่าสกร อ่ิมเกตุ 52
8894 นาย ภาสพงศ์ จิตหม่ัน 72
8895 นาย ภาสมนตร์ ป้ันหยี 68
8896 นาย ภาสวิชญ์ สกุลแก้ว ขาดสอบ
8897 น.ส. ภาสินี ผลดี 59
8898 น.ส. ภาสินี ล้ินทอง 45
8899 น.ส. ภาสุรีย์ งามประดิษฐ์ 66
8900 น.ส. ภิชญนันท์ โพธ์ิทอน 64
8901 น.ส. ภิญญฎา ใจห้าว ขาดสอบ
8902 น.ส. ภิญญดา เพ็ชรจ ารัส 55
8903 น.ส. ภิญญดา โพธ์ิดอกไม้ 41
8904 น.ส. ภิญญพัชร วิพันธ์ุเงิน 50
8905 น.ส. ภิญญาพัชญ์ ชัยแสงธนารีย์ 44
8906 น.ส. ภิญญาพัชญ์ ภักดี ขาดสอบ
8907 น.ส. ภิญญาพัชญ์ ยีนชุด 29
8908 น.ส. ภิญญาพัชญ์ รัตนาธิวัตร์ 50
8909 น.ส. ภิญญาพัชร์ ชักแสง 43
8910 น.ส. ภิญญาภัชญ์ สินธุไสย 41



หน้า 298/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8911 น.ส. ภิญรดา เดชาภักดีกุลธร 64
8912 น.ส. ภิมลวรรณ เภารัตน์ ขาดสอบ
8913 น.ส. ภิรมย์ สาดา ขาดสอบ
8914 น.ส. ภิรมย์ยา มุกดา 52
8915 น.ส. ภิราภรณ์ กรดเต็ม 55
8916 นาย ภิเษก กาญจนากร 79
8917 น.ส. ภีรดา เบญยาอีส 52
8918 นาย ภุชงค์ จิรณรงค์ชัย ขาดสอบ
8919 น.ส. ภุมรินทร์ บาลี ขาดสอบ
8920 น.ส. ภุมรินทร์ ศรวงษ์ 46
8921 นาย ภุสพงษ์ ค าเข่ือน 60
8922 นาย ภูเขา นิลบุตร ขาดสอบ
8923 นาย ภูชนัตส์ ชมะโชติ 51
8924 นาย ภูดิศ สมวันดี ขาดสอบ
8925 นาย ภูธเนษฐ์ สังขวิสิทธ์ิ ขาดสอบ
8926 นาย ภูธิป โชติวัฒนากร 67
8927 น.ส. ภูนิษา ไชยปล้ืม 45
8928 นาย ภูเบศ วชิรชยางค์กุล 49
8929 นาย ภูเบศวร์ เจียรสิงหกุล 36
8930 นาย ภูพนา จันทร์ดา 60
8931 นาย ภูภัฎ ศรีโชค 69
8932 นาย ภูมิใจ เน่ืองไชยยศ 30
8933 นาย ภูมินต์ หาดจันทร์ ขาดสอบ
8934 นาย ภูมินทร์ ชูมี 53
8935 นาย ภูมินทร์ นิลมูล 65
8936 นาย ภูมินทร์ บุญแทน 61
8937 นาย ภูมินทร์ บุญพา 53
8938 นาย ภูมินทร์ ศรีนาราง ขาดสอบ
8939 นาย ภูมินทร์ สิงห์ค า 67
8940 นาย ภูมิพลัง มาลาม ขาดสอบ



หน้า 299/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8941 นาย ภูมิพัฒน์ กองลี ขาดสอบ
8942 นาย ภูมิพัฒน์ ธนกิจเกรียงไกร 67
8943 นาย ภูมิพัฒน์ มานชู 65
8944 นาย ภูมิพัฒน์ รักพงษ์จิรโชติ 50
8945 นาย ภูมิพิรุณ โพธิ 47
8946 นาย ภูมิภัทร กล้าหาญ ขาดสอบ
8947 นาย ภูมิภัทร รัตนยัง 46
8948 น.ส. ภูมิรัตน์ ภิงคารวัฒน์ 89
8949 นาย ภูริช รัชตวัชรางกูร ขาดสอบ
8950 นาย ภูริช สรานพกุล 68
8951 นาย ภูริช สุนทรา 59
8952 นาย ภูริช อนุสร ขาดสอบ
8953 นาย ภูริชญ์ พุ่มสุวรรณ ขาดสอบ
8954 น.ส. ภูริชญา ศรีเจริญ 47
8955 นาย ภูริต เหมาะหมาย 36
8956 น.ส. ภูริตา กฤษส าโรง ขาดสอบ
8957 นาย ภูริทัต ด ายศ 38
8958 นาย ภูริทัต พรหมชาติ 62
8959 นาย ภูริทัศน์ ณ พัทลุง ขาดสอบ
8960 นาย ภูรินทร์ จันดารัตน์ 70
8961 น.ส. ภูรินัฐชยา พรหมมินทร์ 47
8962 นาย ภูริพัฒน์ จิตเพชร 28
8963 นาย ภูริวัฒน์ วงค์ขัติ ขาดสอบ
8964 น.ส. ภูรี วิริยะรังสฤษฎ์ 61
8965 น.ส. ภูรีรัตน์ ไชยสาร 70
8966 นาย ภูวกัณ ษิลวรกุล 57
8967 นาย ภูวดล ชัยพรประสาท 54
8968 นาย ภูวดล สาระพันธ์ ขาดสอบ
8969 นาย ภูวนัย สมภูงา ขาดสอบ
8970 นาย ภูวภัสสร์ อินอ้าย 51



หน้า 300/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

8971 นาย ภูวรินทร์ ยุ่นประยงค์ ขาดสอบ
8972 นาย ภูวฤกษ์ ทองฤกษ์ 28
8973 น.ส. ภูษณิศา โค้วตระกูล 37
8974 น.ส. ภูษณิศา จันทร์ประเสริฐ 72
8975 น.ส. ภูษณิศา ลาเสือ 53
8976 น.ส. ภูษนิศา กาวิชัย 50
8977 น.ส. ภูษนิศา เพชรประดับ 39
8978 น.ส. ภูษิตา ไฝทอง 76
8979 น.ส. ภูษิตา อยู่ทอง 38
8980 น.ส. มฆวัน แสงวิเศษ 67
8981 นาย มงคล เก้ือสกุล ขาดสอบ
8982 นาย มงคล แก่นจันดา 70
8983 นาย มงคล แถะโกง 63
8984 นาย มงคล สุวรรณพรรค 58
8985 นาย มงคล หวยเนือง ขาดสอบ
8986 นาย มงคล หาญค า 27
8987 นาย มงคลชัย น้อยเสนา 28
8988 นาย มงคลทอง วันตาแสง 77
8989 นาย มงคลสิษฐ์ ศรีสุวรรณ 37
8990 น.ส. มณฑกาณต์ ต๊ะปัญญา 58
8991 น.ส. มณฑกานต์ ศรีสกุลพิสุทธ์ิ 68
8992 น.ส. มณฑณา โสภา 35
8993 น.ส. มณฑลีญาน์ นวลเต็ม 25
8994 น.ส. มณฑากานต์ ครองราษฎร์ ขาดสอบ
8995 นาง มณฑิการ์ จิตนุพงศ์ 37
8996 น.ส. มณฑิตา ฉายอรุณ 70
8997 น.ส. มณฑิตา ตรีรานุรัตน์ 33
8998 น.ส. มณฑิรัตน์ ศรีนรจันทร์ 40
8999 น.ส. มณฑิรา ข าทิพย์ 70
9000 น.ส. มณฑิรา บ่มกลาง 60



หน้า 301/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9001 น.ส. มณฑิรา เสริมสิทธิพร 65
9002 น.ส. มณทลี วิรุณราช 50
9003 น.ส. มณทิรา พิมสอ 62
9004 น.ส. มณธิดา เสริมสิทธิพร 60
9005 น.ส. มณัชยา ผลสง่า 48
9006 นาย มณัฐพงศ์ อินต๊ะขิน 54
9007 น.ส. มณิการ์ เนตรสว่าง ขาดสอบ
9008 น.ส. มณินทร ทัพจีน 63
9009 น.ส. มณิสรา ชูค า 55
9010 น.ส. มณีกาญจน์ ไตรนิคม ขาดสอบ
9011 น.ส. มณีทิพย์ รัตนมุณี 62
9012 น.ส. มณีนพเก้า เพชรดี 39
9013 น.ส. มณีมนต์ ประสานบุญเลิศ 72
9014 น.ส. มณีรัตน์ เกษตรเอ่ียม 65
9015 น.ส. มณีรัตน์ แก้วนุ้ย 61
9016 น.ส. มณีรัตน์ เขียวทอง 45
9017 น.ส. มณีรัตน์ คนฑา 47
9018 น.ส. มณีรัตน์ คลองเงิน ขาดสอบ
9019 น.ส. มณีรัตน์ จอมแพ่ง 68
9020 น.ส. มณีรัตน์ แน่นอุดร ขาดสอบ
9021 น.ส. มณีรัตน์ บัวค า 70
9022 น.ส. มณีรัตน์ มะลิซ้อน 35
9023 น.ส. มณีรัตน์ สิริมณีรัตน์ 52
9024 น.ส. มณีรัตน์ เสนะวงศ์ 47
9025 น.ส. มณีรัตน์ เหมือดขุนทด 39
9026 น.ส. มณีรัตน์ อาวุธ 46
9027 น.ส. มณีรัตน์ อินทร์ดี ขาดสอบ
9028 นาง มณีรัตน์ เอ่ียมมา ขาดสอบ
9029 น.ส. มณีวรรณ กองแก้ว 55
9030 น.ส. มณีวรรณ จันทนะ 50



หน้า 302/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9031 น.ส. มณีวรรณ เพ็งแสง ขาดสอบ
9032 นาย มณู หนองเป็ด ขาดสอบ
9033 น.ส. มธุริน ธุวพรนิธิ ขาดสอบ
9034 น.ส. มธุลดา เชาวลิต 28
9035 น.ส. มนชญา หาสนาม 66
9036 น.ส. มนชนก พารุ่ง 73
9037 นาย มนตกานต์ ไตรทิพย์ 54
9038 นาย มนต์ณัฐ ทองทวี 38
9039 น.ส. มนต์ทกานต์ ทับแก้ว 71
9040 น.ส. มนต์ทิพย์ ศักด์ิพิบูลรัตน์ ขาดสอบ
9041 น.ส. มนต์นภา ดวงซุย 41
9042 น.ส. มนต์มนัส บุญปราบ 58
9043 นาย มนตรี จันทร์ขาว 19
9044 นาย มนตรี ใบพักตร์ 62
9045 นาย มนตรี สกุลฮูฮา ขาดสอบ
9046 น.ส. มนต์ฤทัย เหม่นแหลม 39
9047 น.ส. มนต์สิดากานต์ พิทักษ์สวัสด์ิ 32
9048 น.ส. มนทิพย์ พรสุข 61
9049 น.ส. มนทิรา แก้วประดับ 50
9050 น.ส. มนธกานต์ ปัญญาบุตร 58
9051 น.ส. มนธยา ธิยะ 52
9052 น.ส. มนธิชา ล้ีกุล 31
9053 น.ส. มนธิรา เกล้ียงกมล ขาดสอบ
9054 น.ส. มนปพร ใจพงคื 59
9055 น.ส. มนพชร แก้วสาย 46
9056 น.ส. มนพร โชติเสน 70
9057 น.ส. มนพร สายพันธ์ ขาดสอบ
9058 นาย มนพัช รัตน์ด ารงกุล 51
9059 น.ส. มนพัทธ์ สุขีสนธ์ิ 54
9060 น.ส. มนรดา สีแดง 35



หน้า 303/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9061 น.ส. มนรษาภร อุบลจินดา 52
9062 น.ส. มนฤดี ตุงไธสง 54
9063 น.ส. มนฤดี ม่ันเหมาะ 68
9064 น.ส. มนฤดี มีก าปัง 50
9065 น.ส. มนสิการ เหลืองอ่อน 66
9066 นาย มนสิช กันธิวาท ขาดสอบ
9067 น.ส. มนสิชา ทอนสระน้อย 77
9068 น.ส. มนสิชา ปรักมาส 55
9069 น.ส. มนสิณีย์ ทองเน้ือแข็ง 62
9070 น.ส. มนัชญา กุลพ่อ 57
9071 น.ส. มนัชญา บุญประกอบ ขาดสอบ
9072 นาง มนัชนก ท่ังทอง ขาดสอบ
9073 น.ส. มนัญชยา ฉายาพงษ์ 74
9074 น.ส. มนัญชยา นันทะเรือน 74
9075 น.ส. มนัญชยา ย้ิมรอด 41
9076 น.ส. มนัญญา สุขวิพัฒน์ 43
9077 น.ส. มนัณชญา พฤษสลุง 34
9078 น.ส. มนัสชนก เขตนอก 50
9079 น.ส. มนัสชนก จิตรโสภิณ 59
9080 น.ส. มนัสชนก เทโวขัติ 38
9081 น.ส. มนัสชนก เรืองพิพัฒน์ 59
9082 น.ส. มนัสชนก เลิศวิชชุหัตถ์ ขาดสอบ
9083 น.ส. มนัสชนก เล่ียมแก้ว 44
9084 น.ส. มนัสชนก แสงศรี 43
9085 น.ส. มนัสนันท์ ก้อนบุญใส 59
9086 น.ส. มนัสนันท์ ถาวรมาศ ขาดสอบ
9087 น.ส. มนัสนันท์ ธนกุลไชยวุฒิ 59
9088 น.ส. มนัสวี แดงทองเกล้ียง 41
9089 น.ส. มนัสวี นิลประสิทธ์ิ 26
9090 น.ส. มนัสวี เมฆสุวรรณ์ 68



หน้า 304/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9091 น.ส. มนัสวี วศินบุลากร 39
9092 น.ส. มนัสวี เศรษฐวัฒนวงศ์ 47
9093 น.ส. มนัสวี สายแก้ว 42
9094 น.ส. มนุญญา เย่ียมสาร 73
9095 นาย มนูญศักด์ิ ชุมแสง 49
9096 น.ส. มยุรี ฤทธ์ิอ่องรัก 54
9097 น.ส. มรกต จันทร์แก้ว 50
9098 น.ส. มรินดา ราษฎร์กฐิน 59
9099 น.ส. มริษา จันจ าปา ขาดสอบ
9100 น.ส. มริสสา เก้ือกอบ 60
9101 น.ส. มลฑริกาญจน์ ทองจ าปา 34
9102 น.ส. มลฑา โย้จ้ิว 48
9103 น.ส. มลธิชา ทิพย์อักษร ขาดสอบ
9104 น.ส. มลธิดา จิตต์เจริญ 64
9105 น.ส. มลฤดี พรหมน้อย 57
9106 น.ส. มลวิภา กัลยาไสย์ 61
9107 น.ส. มลินี โสมณะวัตร 57
9108 น.ส. มลิษา ทองรัก 48
9109 น.ส. มสารัศม์ แสงแก้ว 54
9110 นาย มหัฆรินฑ์ ศิริโภคพัฒน์ 65
9111 นาย มหาชัย ช่ืนอก ขาดสอบ
9112 น.ส. มะลิจัสมิน ฮุ่งคะโล 38
9113 น.ส. มะลิวัน แพทย์ไชโย ขาดสอบ
9114 น.ส. มะลิวัลย์ บุญฤทธ์ิ 58
9115 น.ส. มะลิวัลย์ ปินนะ ขาดสอบ
9116 น.ส. มะลิวัลย์ วงค์ด้วง 62
9117 น.ส. มะลิวัลย์ อินธิเดช 34
9118 นาย มะหะหมัด เจะมะ 46
9119 นาย มัคฟูล อาลีมิง ขาดสอบ
9120 นาย มังกร สิงหนุ 59



หน้า 305/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9121 น.ส. มัจฉา พันธ์มณี ขาดสอบ
9122 น.ส. มัชจิมา หมู่เก็ม 58
9123 น.ส. มัชฌิมา ทับชัย 65
9124 น.ส. มัชฌิมา ภูครองตา ขาดสอบ
9125 น.ส. มัชฌิมา ล้ิมในเมือง 48
9126 น.ส. มัชฌิมาภัค คงคาชนะ 58
9127 น.ส. มัฌชิมา นุ่มสุข 61
9128 น.ส. มัฌธนิปุญญ์ คงช่ืนจิตต์ 36
9129 น.ส. มัญชุกานต์ เคียงจัตุรัส 54
9130 น.ส. มัญชุภา มณีวิเศษ 68
9131 น.ส. มัญชุภา สถิตพงษ์ ขาดสอบ
9132 น.ส. มัญชุสา สมุทรผ่อง 72
9133 น.ส. มัฐธิดา ชนันชนะ 30
9134 น.ส. มัณฑกา นนทธิ ขาดสอบ
9135 น.ส. มัณฑนา บุญใส 33
9136 น.ส. มัณฑนา ปานพันธ์ุ 30
9137 น.ส. มัณฑนา ฝีปากเพราะ 61
9138 น.ส. มัณฑนา แพเดช 68
9139 น.ส. มัณฑนา ศรีสุวรรณ 64
9140 น.ส. มัณฑนา อังกุระศรี ขาดสอบ
9141 น.ส. มัณตรินี โพธ์ิอยู่ 74
9142 น.ส. มัณยภา นุ่นสง ขาดสอบ
9143 นาย มัททวะ หมวดอินทร์ 59
9144 น.ส. มัทนพร สาหร่าย ขาดสอบ
9145 น.ส. มัทนากาญจน์ แคนตะ ขาดสอบ
9146 น.ส. มัทนาวดี วรวิบูลย์สวัสด์ิ 49
9147 น.ส. มัทล์ฑรัฎ สิษฐ์หิรัญ 52
9148 น.ส. มันตรินี โพธ์ิดี 52
9149 น.ส. มันตา ดวงภักดี 57
9150 น.ส. มัยมูน มะอูเซ็ง 56



หน้า 306/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9151 น.ส. มัยมูเน๊าะ บือแน ขาดสอบ
9152 น.ส. มัรดีหย๊ะ สะแหล๊ะโส๊ะ 44
9153 น.ส. มัลลิกา แจ่มจ ารัส 65
9154 น.ส. มัลลิกา ถ่ินทิพย์ 48
9155 น.ส. มัลลิกา ท่าชี 58
9156 น.ส. มัลลิกา บุตรกลัด 58
9157 น.ส. มัลลิกา ประภารา ขาดสอบ
9158 น.ส. มัลลิกา ผลดี 64
9159 น.ส. มัลลิกา ร่ืนพรต 21
9160 น.ส. มัลลิกา โลกค าลือ ขาดสอบ
9161 น.ส. มัสยา สาโรจน์ 38
9162 น.ส. มัสหยา บุญปก 41
9163 น.ส. มาฆวีร์ ธนาศิริทวีสิน 54
9164 น.ส. มาณี ค าบุญมา ขาดสอบ
9165 น.ส. มาณีรัตน์ วังมูล ขาดสอบ
9166 น.ส. มาดาย์ เจะสามะ 56
9167 น.ส. มาตาพร ยอดประทุมวัน 58
9168 น.ส. มาติกา อรุณโน 64
9169 น.ส. มาติน่า ปูตีล่า 52
9170 น.ส. มาทินี ปัญจะจ๋ี 51
9171 นาย มานะชัย ชุมพล 55
9172 นาย มานะพล โยเหลา 51
9173 น.ส. มานิตา กมลเพ็ชร์ ขาดสอบ
9174 นาง มานิตา เช่ียวกิจ 49
9175 น.ส. มานิตา เนตรพรม 59
9176 น.ส. มานิตา เนียมสวัสด์ิ ขาดสอบ
9177 น.ส. มานิตา โพธิกุล 50
9178 น.ส. มานิตา วงษ์โห้ 43
9179 น.ส. มานูเอล่า อุยา ขาดสอบ
9180 น.ส. มารตี บัวเรือง 63



หน้า 307/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9181 น.ส. มาราริน กาลสังข์ 44
9182 น.ส. มาริษา เจริญพานิช ขาดสอบ
9183 น.ส. มาริษา ใจซ่ือ ขาดสอบ
9184 น.ส. มาริษา บุญทริกรัตน์ 61
9185 น.ส. มาริษา พ้ืนผา 63
9186 น.ส. มาริษา เพียสุพรรณ์ ขาดสอบ
9187 น.ส. มาริษา สุค าภา 58
9188 น.ส. มาริษา สุวรรณเพ็ชร 50
9189 น.ส. มาริสต้า วงภูเย็น 36
9190 น.ส. มาริสสา มาศโอสถ ขาดสอบ
9191 น.ส. มาริสา เก้ียวสุวรรณ 69
9192 น.ส. มาริสา จุฬามณี 48
9193 น.ส. มาริสา เช้ือนิล 33
9194 น.ส. มาริสา วรวัตร 33
9195 น.ส. มาริสา หมัดเหล็ม 49
9196 น.ส. มาริสา เอกฉันท์ ขาดสอบ
9197 น.ส. มารียะ หาแยกาจิ 55
9198 นาย มารุต ครองสิน 79
9199 น.ส. มาเรียม ดาโอ๊ะ 49
9200 น.ส. มาลาตี อินทฤกษ์ 46
9201 น.ส. มาลิณี บัวจันทร์ 57
9202 น.ส. มาลินี เริงสมุทร 54
9203 น.ส. มาลินี วิเศษศรี 57
9204 น.ส. มาลินี ศรีบุญกอง ขาดสอบ
9205 น.ส. มาลิษา พลหาญ ขาดสอบ
9206 น.ส. มาศติกาล หม่ันงาน 53
9207 น.ส. มาหยา เหล็กสูงเนิน ขาดสอบ
9208 นาย มาฬิศ สัมฤทธ์ิ ขาดสอบ
9209 น.ส. ม่ิงกมล เทียบศรไชย 54
9210 น.ส. ม่ิงกมล ปิดด า 47



หน้า 308/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9211 น.ส. ม่ิงขวัญ คงเมือง ขาดสอบ
9212 นาย ม่ิงแมน ถาม่ังมี 51
9213 น.ส. มิญกา คุณาวิทยากร 47
9214 น.ส. มิญฐ์ภัทร เตชะสถิตย์ดลโชติ 51
9215 น.ส. มินตชา ตาต่อม 31
9216 น.ส. มินตรา ก้อนทอง 45
9217 น.ส. มินตรา เจริญสุข 64
9218 น.ส. มินตรา เจะสะแม 29
9219 น.ส. มินตรา นิลนนท์ 66
9220 น.ส. มินตรา นุ่นนาแซง 50
9221 น.ส. มินตรา เปียปิยะ 62
9222 น.ส. มินตรา ฝ่ายเดช 54
9223 น.ส. มินตรา พงษ์วะสา ขาดสอบ
9224 น.ส. มินตรา มัสสกุล 60
9225 น.ส. มินตรา สุทธิอาจ 42
9226 น.ส. มินตรา แสงภารา 58
9227 น.ส. มินตรา หารุค าจา 37
9228 น.ส. มินตา นัยเจริญ 51
9229 น.ส. มินล์ตา ท าสันเทียะ 41
9230 น.ส. มิรันดา เพ็ชรวงค์ ขาดสอบ
9231 น.ส. มิลินตา จรสิทธ์ิ 55
9232 น.ส. มีชุตา บุญพรม 42
9233 น.ส. มีนา แก้วบริสุทธ์ิ 78
9234 น.ส. มีนา แดงแก้ว 77
9235 น.ส. มีนา ต่ าตานี 75
9236 น.ส. มุกฑิดา คงรักษา 70
9237 น.ส. มุกดา พรหมชนะ 48
9238 น.ส. มุกดาวรรณ จันทร์หอม ขาดสอบ
9239 น.ส. มุกธิดา ขนอม ขาดสอบ
9240 น.ส. มุกระวี แสงใสแก้ว 44



หน้า 309/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9241 น.ส. มุกรินทร์ โพธ์ิทอง 42
9242 นาย มุขลิส วาเงาะ 61
9243 น.ส. มุขสุดา สมคิด 68
9244 นาย มุคตาร์ เสกสรรค์ ขาดสอบ
9245 น.ส. มุจรินทร์ ภู่นคร 23
9246 น.ส. มุจลินท์ วุฒิวงศ์ 54
9247 น.ส. มุฑิตา จันทร์แจ่ม 27
9248 นาง มุฑิตา ดีประสิทธ์ิ ขาดสอบ
9249 น.ส. มุทิตา อินทรก าแหง 66
9250 น.ส. มุนิดา ตุ่นยอด 31
9251 น.ส. มุสลีห๊ะ แวสุหลง 47
9252 นาย มุฮัมมัดยาซีน อัครศาสนภิบาล 64
9253 นาย มุฮัมมัดอัซรีย์ อุมา 49
9254 น.ส. มูนีเร๊าะ งะหมาด 58
9255 น.ส. มูรนิง สะอารี 54
9256 นาย มูฮัมมัดนัสรี สารี ขาดสอบ
9257 นาย มูฮัมมัดนาบาวี อาลี 44
9258 นาย มูฮัมมัดฮัมดี สาและ 62
9259 นาย มูฮัสซิน มุหมีน ขาดสอบ
9260 นาย มูฮามัด ยาโงะ 61
9261 นาย มูฮ ามัดอาพีซี สาเม๊าะ ขาดสอบ
9262 นาง เมฑาวี ยศไชยวิบูลย์ 55
9263 น.ส. เมทิกา เลียนกาญจนากร ขาดสอบ
9264 น.ส. เมทิณี สืบประดิษฐ 67
9265 น.ส. เมทิณี หนูเอียด 54
9266 น.ส. เมธชนันท์ เนียมบุญ 68
9267 น.ส. เมธนี ภาวงค์ 38
9268 น.ส. เมธปิยา ล าบอง 31
9269 น.ส. เมธสา ร าเพย ขาดสอบ
9270 นาย เมธัส สายทองแท้ 62



หน้า 310/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9271 นาย เมธัส อารียาภรณ์ 66
9272 นาย เมธา เช้ือนาคา 58
9273 นาย เมธากานต์ บุตรมาตา 33
9274 น.ส. เมธาทิพย์ ศรีเพ็ชร์ 58
9275 น.ส. เมธาพร ชาญเสนะ 61
9276 น.ส. เมธาพร มโหธร ขาดสอบ
9277 น.ส. เมธาพร เมืองตัง 46
9278 น.ส. เมธาพร รอดศรีแป้น 66
9279 น.ส. เมธาพร ศิริวัฒพงศ์ 62
9280 น.ส. เมธาพร สุนทรธนาโชติ 62
9281 น.ส. เมธาพร แสงเลิศ ขาดสอบ
9282 นาย เมธาพัฒน์ อนุวัฒน์ธนาชัย 53
9283 น.ส. เมธารินทร์ พลชนะ 43
9284 น.ส. เมธาวดี ทองขุนด า 62
9285 น.ส. เมธาวินี ดวงรัตน์ 53
9286 น.ส. เมธาวี กันธิยะ 41
9287 น.ส. เมธาวี เกตุวุฒิ ขาดสอบ
9288 น.ส. เมธาวี คชวงศ์ 48
9289 น.ส. เมธาวี ค าสะระ ขาดสอบ
9290 น.ส. เมธาวี โคตรพงษ์สาร 49
9291 น.ส. เมธาวี เท่ียงตรง 29
9292 น.ส. เมธาวี บัวแก้ว ขาดสอบ
9293 น.ส. เมธาวี ผอมโพธ์ิ 76
9294 น.ส. เมธาวี พรมวิน ขาดสอบ
9295 น.ส. เมธาวี ฟูค า 57
9296 น.ส. เมธาวี ฤทธิรักษา 57
9297 น.ส. เมธาวี ศรีอินทร์ค า 57
9298 น.ส. เมธาวี สัตบุตร ขาดสอบ
9299 นาย เมธาวุธ อิทธิมานะกุล 47
9300 นาย เมธาสิทธ์ิ วงษ์สว่าง ขาดสอบ



หน้า 311/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9301 น.ส. เมธิกา เทียนชัย ขาดสอบ
9302 น.ส. เมธิกา วงค์ชัย 45
9303 น.ส. เมธิณี คงร่ืน 45
9304 น.ส. เมธิณี รุ่งเรือง ขาดสอบ
9305 นาย เมธี โศภาพรรังสี 61
9306 น.ส. เมนกา ภูอาลัย ขาดสอบ
9307 น.ส. เมย์รินทร์ ค าแปง 44
9308 น.ส. เมยวดี ยอดค า 50
9309 น.ส. เมริน พาซอ 56
9310 น.ส. เมลดา แก้วชู 42
9311 น.ส. เมวดี ไชยพูล ขาดสอบ
9312 น.ส. เมวดี เอ่ียมประเสริฐ 46
9313 น.ส. เมวรินทร์ ป่ินทอง 61
9314 น.ส. เมวิกา แซ่อ่อง ขาดสอบ
9315 น.ส. เมวิญา จาริต้น ขาดสอบ
9316 น.ส. เมศิญา มาลาพล 35
9317 น.ส. เมษนี อุดรพันธ์ ขาดสอบ
9318 น.ส. เมษา ขุนเสนาะ 66
9319 น.ส. เมษามาศ ไชยรุ่งเรือง 64
9320 น.ส. เมษารินี เจียมถิน 59
9321 น.ส. เมษิยา สุภาวดี 36
9322 นาย ยศธศักด์ิ อาจลึก ขาดสอบ
9323 นาย ยชญ์พิบูล สมิธฐ์หิรัญ 33
9324 น.ส. ยมลภัทร ขมสวัสด์ิ 50
9325 น.ส. ยลดา งามสง่า ขาดสอบ
9326 น.ส. ยลดา พ้ืนบาตร ขาดสอบ
9327 น.ส. ยลดา ยังงาม 50
9328 น.ส. ยลดา วิเศษพงษ์ ขาดสอบ
9329 น.ส. ยลดา อยู่เอ่ียม ขาดสอบ
9330 น.ส. ยลรดี พวงค า 38



หน้า 312/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9331 น.ส. ยลลดา สังหาญ 59
9332 น.ส. ยวิษฐา พิลาแก้ว ขาดสอบ
9333 นาย ยศกร บูราพรนุสรณ์ 59
9334 นาย ยศกร ละปะทา 68
9335 น.ส. ยศธร สังขะวรรณ 64
9336 นาย ยศนันท์ ปคุณาพิพัฒน์ 34
9337 นาย ยศพนธ์ พรหมลักษณ์ 49
9338 น.ส. ยศพร บุญวิเศษ 58
9339 นาย ยศพันธ์ โอ่รัก ขาดสอบ
9340 น.ส. ยศยาพร ต๋ันตุ้ย 32
9341 น.ส. ยศวดี โครงกาพย์ 53
9342 น.ส. ยศวดี ใจสมุทร 66
9343 น.ส. ยศวดี น้อยสุข 66
9344 นาย ยศวริส พิดา 52
9345 นาย ยศสรัล จ าปาทอง 55
9346 น.ส. ยอดข้าว กล่ินอุบล 62
9347 นาย ยอดปอ ปัดไธสง ขาดสอบ
9348 น.ส. ยอดหทัย อินทรนิมิตร 61
9349 น.ส. ยัสมาณี จันเจือ 47
9350 นาย ยามารูดิง อาแว ขาดสอบ
9351 น.ส. ยามีละห์ บือราเฮง ขาดสอบ
9352 นาย ยาสุชิ ซูซุกิ ขาดสอบ
9353 น.ส. ย่ิงลักษณ์ สอนภิรมย์ 62
9354 นาย ยืนหยัด พูลเทพ ขาดสอบ
9355 นาย ยุทธการ จ าเนียรพันธ์ุ 55
9356 นาย ยุทธทนง แก้วกระจาย 35
9357 นาย ยุทธนันท์ เขียดเขียว 53
9358 นาย ยุทธนา เก้าเอ้ียน 39
9359 นาย ยุทธนา ทองประมูล 60
9360 นาย ยุทธพล ทองอยู่ 49



หน้า 313/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9361 นาย ยุทธพิชัย ศรีสุขนันท์ 66
9362 นาย ยุทธพิชัย เหล่าแช่ม 74
9363 นาย ยุทธภัณฑ์ สวัสดิโกมล 57
9364 นาย ยุทธภูมิ นนทภา 60
9365 นาย ยุทธศักด์ิ ค ามีมา 51
9366 น.ส. ยุธิดา พงษ์สุวรรณ ขาดสอบ
9367 น.ส. ยุพดี ท าค าทอง 54
9368 น.ส. ยุพดี นนทมาตร 54
9369 นาง ยุพา ด าชู 30
9370 น.ส. ยุพาพร ควบพรมราช 34
9371 น.ส. ยุพารัตน์ เกษกาญจน์ 27
9372 น.ส. ยุพารัตน์ แก่นแก้ว ขาดสอบ
9373 น.ส. ยุพารัตน์ มณีปรีชา 35
9374 น.ส. ยุพารัตน์ สุขคง 55
9375 น.ส. ยุพาวดี จันทะเดช 60
9376 น.ส. ยุภา สุขส าลี 43
9377 น.ส. ยุภาพร กล่ินขจร 61
9378 น.ส. ยุภาพักตร์ หอมกันทา 45
9379 น.ส. ยุภาวรรณ กมุทชาติ ขาดสอบ
9380 น.ส. ยุวดา ทองหลิม ขาดสอบ
9381 น.ส. ยุวดี กมลศิลป์ ขาดสอบ
9382 น.ส. ยุวดี เชาวรรณกลาง 36
9383 น.ส. ยุวดี โตสวน ขาดสอบ
9384 น.ส. ยุวดี นกเทศ ขาดสอบ
9385 น.ส. ยุวดี ใบบัว 62
9386 น.ส. ยุวธิดา ชัยยัง 36
9387 น.ส. ยุวนงค์ แสงมณีประดับ 61
9388 น.ส. ยุวนันท์ นิยมพงษ์ ขาดสอบ
9389 น.ส. ยุวนุช เขียวช่ืน 61
9390 น.ส. ยุวนุช จันทะคุ้ย 53



หน้า 314/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9391 น.ส. ยุวพร วิริยะประจักรกุล 44
9392 น.ส. ยุวภัค เยือกเย็น 75
9393 น.ส. ยุวรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 60
9394 น.ส. ยุวเรศ ไล่กสิกรรม 54
9395 น.ส. ยุวลักษณ์ จันทรวิชิต 64
9396 น.ส. ยุวลี แก้วเข้ม 60
9397 นาย ยูซุฟ สงบ 28
9398 น.ส. ยูริ ไชยวงค์ 44
9399 น.ส. ยูรีดา สาแม 38
9400 น.ส. ยูรีนัส หมัดอาดัม 60
9401 น.ส. ยูไล ฮีลา ขาดสอบ
9402 น.ส. ยูสตีนา สิงห์แก้ว 53
9403 น.ส. เยาวนาถ สิงห์สถิตย์ 45
9404 น.ส. เยาวนีย์ พูลขาว 64
9405 น.ส. เยาวภา โตรวิชัย ขาดสอบ
9406 น.ส. เยาวภา ทองแย้ม 77
9407 น.ส. เยาวภา นาคใหม่ 45
9408 น.ส. เยาวภา ปวงฟู ขาดสอบ
9409 น.ส. เยาวรัตน์ ส่งเสริม 49
9410 น.ส. เยาวลักษณ์ แก้วแสน 50
9411 น.ส. เยาวลักษณ์ คมศักด์ิสถาพร 43
9412 น.ส. เยาวลักษณ์ ดอนวิเศษ 62
9413 น.ส. เยาวลักษณ์ บุญร่วม 59
9414 น.ส. เยาวลักษณ์ ยอดเรืองวงศ์ ขาดสอบ
9415 น.ส. เยาวลักษณ์ สุวรรณการ ขาดสอบ
9416 น.ส. โยชิตา ตระกูลโศภิษฐ์ 59
9417 น.ส. โยธกา เตโช 53
9418 น.ส. โยธกา นางสีคุณ 49
9419 น.ส. โยธิตา โชคชัย ขาดสอบ
9420 นาย โยธิน ครุฑนรชัย 59



หน้า 315/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9421 นาย โยธิน พรมจันทร์ 42
9422 น.ส. โยษิตา ปาวัล 54
9423 น.ส. โยษิตา มาก 42
9424 น.ส. โยษิตา มีเมตตา 57
9425 น.ส. โยษิตา ระงับพิษ 45
9426 น.ส. โยษิตา สืบหย่ิว 56
9427 น.ส. โยษิตา หน้อยดี 50
9428 น.ส. ใยทิพย์ เกตด า 52
9429 น.ส. รจนา ทุมพงษ์ 50
9430 น.ส. รจนา นิลวรรณ 31
9431 นาง รจนา พูลสวัสด์ิ ขาดสอบ
9432 น.ส. รจนา รักบ ารุง 56
9433 น.ส. รจรินทร์ ขุ่ยขะ 54
9434 นาย รชต ธิกันทะ 50
9435 นาย รชตะ แก้วแหวน 70
9436 นาย รชพล เสถียรุจิกานนท์ 52
9437 น.ส. รชภัค ธนโชติศิลป์ ขาดสอบ
9438 น.ส. รชยา ต๊ะการ 50
9439 น.ส. รชยา ราชโส 60
9440 น.ส. รชยา สุขเจริญ 61
9441 น.ส. รชา ทองใบ 48
9442 นาย รณกร หลวงสุนทร ขาดสอบ
9443 นาย รณกฤต โพธิพันธ์ุ 55
9444 นาย รณกฤต ฤทธิมนตรี ขาดสอบ
9445 นาย รณชัย อินต๊ะยศ ขาดสอบ
9446 นาย รณชิต ธุระกิจ 66
9447 นาย รณพร นิยะมะ 53
9448 นาย รณรงค์ เจียรนันทนา ขาดสอบ
9449 นาย รณรต ทองมาก 73
9450 นาย รณฤทธ์ิ เรืองย่ิง 52



หน้า 316/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9451 น.ส. รณิดา ไชยค าม่ิง 25
9452 น.ส. รณิดา ปิติณัฐเดช ขาดสอบ
9453 น.ส. รณิดา ฤกษ์ชัย 50
9454 น.ส. รณิษฐา พินแก้ว 42
9455 น.ส. รดา สอาดเอ่ียม 53
9456 น.ส. รดา เหลืองอร่าม 65
9457 น.ส. รดาพร นิลมาศ 42
9458 น.ส. รดามณี ม่ันคง 34
9459 น.ส. รดาวัลย์ ศรีปานนาค ขาดสอบ
9460 นาย รเด่น กาญจนโกศล ขาดสอบ
9461 น.ส. รตนพร เตจ๊ะ 65
9462 น.ส. รตนพร ย่างด ารงวงศ์ 52
9463 น.ส. รตวรรณ รัตนอัครเวช 47
9464 น.ส. รติ ศักด์ิดวง 52
9465 น.ส. รติกาล บุญเทศ 47
9466 น.ส. รติชา ตรีวิสูตร 55
9467 น.ส. รตินันท์ ตันหลวง 54
9468 น.ส. รติพร แซ่ก่ัว 66
9469 น.ส. รติพร ศรีรัง 57
9470 น.ส. รติพันธ์ุ บุญเกิด ขาดสอบ
9471 น.ส. รติยาภรณ์ วาลุกา 61
9472 น.ส. รติรส ล้นเหลือ 64
9473 น.ส. รติรัตน์ เครือค าอ้าย 41
9474 น.ส. รติรัตน์ สุขใส ขาดสอบ
9475 น.ส. รติรัตน์ หมู่ทองหลาง 69
9476 น.ส. รพิชญา โชคสุชาณัฐ ขาดสอบ
9477 น.ส. รพีพร โพธาราม 36
9478 น.ส. รพีพร หิงไธสง 37
9479 น.ส. รพีพร อุพลเถียร 42
9480 น.ส. รพีพรรณ ณ ระนอง 54



หน้า 317/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9481 น.ส. รพีพรรณ พูลเขตรวิทย์ 44
9482 น.ส. รพีพัฒน์ ไชยวงค์ทอง 63
9483 นาย รพีพัฒน์ ทินกูล ขาดสอบ
9484 น.ส. รพีพัฒน์ วัดเผือก 50
9485 น.ส. รพีแพรว แป้นปล้ืม 66
9486 น.ส. รภัทภร ทองเสภี ขาดสอบ
9487 น.ส. รภัทภร ปราณีตวศิน 49
9488 น.ส. รมณียา ทองรักทอง 73
9489 น.ส. ร่มธรรม ต้ันเส้ง 62
9490 น.ส. รมยกร ค าสามารถ 53
9491 น.ส. รมย์ธีรา รัตนรวมการ 32
9492 นาย รมย์รวินท์ ฉัตรธงชัยกุล 65
9493 น.ส. รมย์รวินท์ หน่อไชย 46
9494 น.ส. รมิดา เรืองศรี 28
9495 น.ส. รมิตา คีรีโชติชีวิน 45
9496 น.ส. รมิตา ธนศักด์ิสุรางค์ ขาดสอบ
9497 น.ส. รมิตา ผุดวรรณา ขาดสอบ
9498 น.ส. รลิตา บรรเทาพิษ 62
9499 นาย รวิชญ์ เช้ือเวียง 48
9500 น.ส. รวิชาพร เรืองช่วย ขาดสอบ
9501 น.ส. รวินท์ทิพย์ พลเวียงธรรม ขาดสอบ
9502 น.ส. รวินท์นิภา แน่นหนา 69
9503 น.ส. รวินท์นิภา หาญย่ิง ขาดสอบ
9504 นาย รวินันท์ แสนเมือง 62
9505 น.ส. รวิปรีญา ปะสาวะทัง 50
9506 น.ส. รวิปรียา มุณีศรี ขาดสอบ
9507 น.ส. รวิพร พุ่มส าเนียง 59
9508 น.ส. รวิพรรณ หอมสุดชา ขาดสอบ
9509 น.ส. รวิวรรณ ข าเจริญ 50
9510 น.ส. รวิวรรณ ตรีทัพ 38



หน้า 318/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9511 น.ส. รวิวรรณ บ ารุงพืช ขาดสอบ
9512 น.ส. รวิวรรณ ยอดค า 54
9513 น.ส. รวิวรรณ ศรีทุมมา 41
9514 น.ส. รวิษฎา มาชัยยะ ขาดสอบ
9515 น.ส. รวิษฎาพร รุ่งเรือง 78
9516 น.ส. รวิสรา จวงเงิน ขาดสอบ
9517 น.ส. รวิสรา จุฬามณี ขาดสอบ
9518 น.ส. รวิสา ใจบุญ 30
9519 น.ส. รวิสุดา กะลาสี 62
9520 นาย รวีภัทร พิมแก้ว 65
9521 นาย รวีวัฒน์ ศรีสุระ ขาดสอบ
9522 น.ส. รสจมา จันทร์ฝาก 59
9523 น.ส. รสริน คงหน่อ 45
9524 น.ส. รสริน มากิตติธร ขาดสอบ
9525 น.ส. รสรินทร์ กาฬภักดี 46
9526 น.ส. รสรินทร์ ชมภูนิช ขาดสอบ
9527 น.ส. รสรินทร์ ชูสังวาลย์ 54
9528 น.ส. รสรินธร บุญประสิทธ์ิ 48
9529 นาย รสวัต จรัสกฤติกร 59
9530 น.ส. รสสุคนธ์ คชยาพันธ์ ขาดสอบ
9531 น.ส. รสสุคนธ์ เฉลิม 68
9532 น.ส. รสสุคนธ์ บริวงษ์ 51
9533 น.ส. รสสุคนธ์ สายทวี 34
9534 น.ส. รสสุคนธ์ แซ่โล๊ะ 69
9535 น.ส. รสิกา พลวัฒน์ 43
9536 น.ส. รอยพิมพ์ สัณฑมาศ 38
9537 น.ส. รอฮานา สิงห์พิทักษ์กุล 55
9538 น.ส. รอฮานิง สะอิ 36
9539 น.ส. รอฮานี เบนตีอิูมาร ขาดสอบ
9540 น.ส. รอฮีมะห์ มะแอ 65



หน้า 319/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9541 นาย รอฮีมัน มะงายี 52
9542 นาย รอฮีมี ดือเลาะ 59
9543 นาง ระพีพรรณ เกษรหอม ขาดสอบ
9544 น.ส. ระพีพรรณ ทองสิมา 55
9545 น.ส. ระพีพรรณ วงศ์ค า 37
9546 น.ส. ระพีพรรณ สร้อยวัน 57
9547 นาย ระพีพัฒน์ นิตุธร 61
9548 น.ส. ระวีวรรณ นุ่มทองค า 38
9549 น.ส. รักชนก ทนทาน ขาดสอบ
9550 นาย รักชาติ นนท์ปฏิมากุล 59
9551 น.ส. รักติบูล อนุตรพงษ์สกุล ขาดสอบ
9552 น.ส. รักษณาลี จอมอาสา 57
9553 น.ส. รักษ์สุดา เทียมทอง 56
9554 น.ส. รักษิณา นุชนวล 63
9555 น.ส. รักษิณา ศรีเมือง 61
9556 น.ส. รักษิตา ศรีสูงส่ง 61
9557 น.ส. รังษิยา เตชะพกาพงษ์ 49
9558 น.ส. รังสินี สุนันท์ 65
9559 นาย รังสิมันต์ เกตุสุวรรณ ขาดสอบ
9560 นาย รังสิมันต์ เปอร์เชาว์ 33
9561 นาย รังสิมันต์ หลังชาย 32
9562 นาย รังสิมันต์ุ ฮังการ์ด ขาดสอบ
9563 น.ส. รังสิมา ศรีไชย 59
9564 น.ส. รังสิมา สง่าวงศ์ 58
9565 น.ส. รังสิมา สุวรรณรอด ขาดสอบ
9566 น.ส. รังสิมา แสงแก้ว 75
9567 น.ส. รังสิยา แก้วฝ่ายนอก 51
9568 นาย รัชกฤช สุขขิณี 53
9569 น.ส. รัชชริญ พณิชธนัญญา ขาดสอบ
9570 นาย รัชชวิช สุขแก้ว 56



หน้า 320/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9571 นาย รัชชานนท์ เงินมีศรี 53
9572 นาย รัชชานนท์ นิกรแสน 66
9573 นาย รัชชานนท์ ภูนาขาว ขาดสอบ
9574 นาย รัชชานนท์ ภูมิวิจิตร ขาดสอบ
9575 นาย รัชชานนท์ วงค์กัณทรักษ์ 56
9576 นาย รัชชานนท์ หิรัญสุข 59
9577 นาย รัชชานันท์ ลิขสิทธ์ิ 54
9578 น.ส. รัชญา ประสารรส 36
9579 น.ส. รัชญาภรณ์  สาแก้ว 26
9580 น.ส. รัชฎา พานิช 63
9581 น.ส. รัชฎาพร ดีทะเล 57
9582 น.ส. รัชฎาพร ทุนร่องช้าง ขาดสอบ
9583 น.ส. รัชฎาพร บ ารุงตา 26
9584 น.ส. รัชฎาพร ศรวงษ์ 74
9585 น.ส. รัชฎาภรณ์ ชมภูธวัช ขาดสอบ
9586 น.ส. รัชฎาภรณ์ ไชยวัฒนาวุฒิกูล 76
9587 น.ส. รัชฎาภรณ์ บูรพา 60
9588 นาง รัชฎาภรณ์ ผิวผ่อง 54
9589 น.ส. รัชฎาภรณ์ ล้อมวงษ์ 58
9590 น.ส. รัชฎาภรณ์ วารี 42
9591 น.ส. รัชฎาภรณ์ ศรีจันทร์ 43
9592 น.ส. รัชฏาพร สุทธศิริ 66
9593 น.ส. รัชดา รัดทุง 50
9594 น.ส. รัชดาพร คิดรัมย์ 57
9595 น.ส. รัชดาพร บานช่ืน ขาดสอบ
9596 น.ส. รัชดาพร ย่ิวอ่อน ขาดสอบ
9597 น.ส. รัชดาพร อร่ามรักษ์ 52
9598 น.ส. รัชดาภรณ์ เพ็ชรพิมาย 29
9599 น.ส. รัชดาภรณ์ โยธพล 43
9600 น.ส. รัชดาภรณ์ เล็กประเสริฐ 52



หน้า 321/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9601 น.ส. รัชดาภรณ์ อนุสูตร์ 61
9602 น.ส. รัชดาภา ย้ิมแก้ว 50
9603 น.ส. รัชดาวรรณ เทียนชัยทัศน์ ขาดสอบ
9604 น.ส. รัชธนาณัญต์ ศรีน้ าทอง 61
9605 น.ส. รัชนก จันทรา ขาดสอบ
9606 น.ส. รัชนก จิตรชนะ ขาดสอบ
9607 น.ส. รัชนก ทองขาว 41
9608 น.ส. รัชนก สมิงไพร 26
9609 น.ส. รัชนก สุวรรณพันธ์ ขาดสอบ
9610 น.ส. รัชนก อุตตะมะ 46
9611 น.ส. รัชนาพร ขันทะ 46
9612 น.ส. รัชนาวีย์ ศรีคงคา 70
9613 น.ส. รัชนิญา รักธรรม 69
9614 น.ส. รัชนิวรรณ แก้วมณี 54
9615 น.ส. รัชนี คัทวี 36
9616 น.ส. รัชนี พ่ึงกุศล 72
9617 นาง รัชนี รัตนมุณี 56
9618 น.ส. รัชนีกร แก้วอ่อน 53
9619 น.ส. รัชนีกร ชาวนาฝ้าย 31
9620 น.ส. รัชนีกร นามบุดดี ขาดสอบ
9621 น.ส. รัชนีกร นิลแก้ว 57
9622 น.ส. รัชนีกร พลช านาญ ขาดสอบ
9623 น.ส. รัชนีกร ภูวงษ์ยางนอก 27
9624 น.ส. รัชนีพร ขาวจันทร์คง ขาดสอบ
9625 น.ส. รัชนีย์ ท้าวขว้าง ขาดสอบ
9626 น.ส. รัชนีย์ ผ่องพันธ์ ขาดสอบ
9627 น.ส. รัชนีวรรณ ดาวนันท์ 51
9628 น.ส. รัชนุช อุทัยแสง 53
9629 นาย รัชพงษ์ ค าพร 37
9630 นาย รัชพล เครือพิชยะการกุล ขาดสอบ



หน้า 322/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9631 นาย รัชพล จ ารูญรัตน์ 67
9632 นาย รัชพล ไตรกิตยานุกูล 31
9633 นาย รัชภูมิ สาลีงาม 47
9634 น.ส. รัชยาพร โพธ์ิรินทร์ 56
9635 น.ส. รัชริฎา ภักดีราช 60
9636 น.ส. รัชรินทร์ จันปุ่ม 61
9637 น.ส. รัชวงศ์ นิตยสมบัติ ขาดสอบ
9638 นาย รัชสรณ์ วงษ์จันทร์ 69
9639 น.ส. รัญชน์ธีรา ทองขวัญ 57
9640 น.ส. รัญชนา ฉิมพาลี 39
9641 น.ส. รัญชนา อารยรุ่งโรจน์ 63
9642 น.ส. รัญชนาทิพย์ ขุ่มด้วง 53
9643 น.ส. รัญดา ธนาณัฐวุฒิ 69
9644 นาย รัฐกร แท่นบุบผา ขาดสอบ
9645 นาย รัฐกร วงศ์ละคร 50
9646 นาย รัฐกฤต จิตรสกุล 65
9647 นาย รัฐกานต์ แดวงษ์ ขาดสอบ
9648 นาย รัฐชาตื ภูมิสถิตย์ 37
9649 น.ส. รัฐฐินันท์ ค าบุญเรือง 75
9650 น.ส. รัฐติกาญจน์ โชตินิกร 44
9651 นาย รัฐธรรมนูญ ภารกิจโกศล 48
9652 นาย รัฐธรรมนูญ สุทปา 39
9653 นาย รัฐพงศ์ วนาเกษมสุข 66
9654 นาย รัฐพล แก่นม่ัน ขาดสอบ
9655 นาย รัฐพล สีระโก ขาดสอบ
9656 นาย รัฐภูมิ แสนสุวรรณ์ 65
9657 นาย รัฐวัฒน์ ค าประพันธ์ 57
9658 นาย รัฐวุฒิ ธนาค า 61
9659 นาย รัฐวุฒิ พัฒนชัยวงศ์ ขาดสอบ
9660 นาย รัฐศักด์ิ ก าหอม 53



หน้า 323/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9661 นาย รัฐศาสตร์ พิลาทอง ขาดสอบ
9662 น.ส. รัฐสุดา ปินะถา ขาดสอบ
9663 น.ส. รัตติกา ทาสีค า ขาดสอบ
9664 น.ส. รัตติกานต์ ชูเกียรติวนา ขาดสอบ
9665 น.ส. รัตติการ์ นามยอม ขาดสอบ
9666 น.ส. รัตติการ อุยมา ขาดสอบ
9667 น.ส. รัตติกาล กาญจนแก้ว ขาดสอบ
9668 น.ส. รัตติกาล บุญชูศรี 50
9669 น.ส. รัตติกาล บุญมา ขาดสอบ
9670 น.ส. รัตติกาล ปานเล็ก 53
9671 น.ส. รัตติกาล เพ็ชรสิงห์ 50
9672 น.ส. รัตติกาล เพ่ิมมิตร 46
9673 น.ส. รัตติกาล มณียศ 48
9674 น.ส. รัตติกาล ยังน้อย 35
9675 น.ส. รัตติกาล วงษ์เสถียร 65
9676 น.ส. รัตติกาล สกุลมาก ขาดสอบ
9677 น.ส. รัตติกาล สุขย่ิง 46
9678 น.ส. รัตติกาล หมุนแทน ขาดสอบ
9679 น.ส. รัตตินา กาฬดิษฐ์ 50
9680 นาง รัตติยา คนาเถ 40
9681 น.ส. รัตติยา ชนะพจน์ 53
9682 น.ส. รัตติยา ปานไทย 34
9683 น.ส. รัตติยา ผ้าขาว 39
9684 น.ส. รัตติยา หนูในน้ า 63
9685 น.ส. รัตติยา อินทรไทยวงค์ 45
9686 น.ส. รัตติยากร เทพประสิทธ์ิ 54
9687 น.ส. รัตติยากร บุญเกล้ียง 36
9688 น.ส. รัตติยากร แฝงเมืองคุก 42
9689 น.ส. รัตติยากร ไวนุสิทธ์ิ ขาดสอบ
9690 น.ส. รัตติยากร อินทร์นุ่น 66



หน้า 324/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9691 นาย รัตนกร ทองค า ขาดสอบ
9692 น.ส. รัตนกานต์ วณิชย์กุล ขาดสอบ
9693 น.ส. รัตน์เกล้า กล่ินขจร 46
9694 น.ส. รัตน์ชฎาพร ทองธุรี 47
9695 นาย รัตน์ชัย ว่องไว 67
9696 นาย รัตนชัย ช่วยเม่อง 34
9697 น.ส. รัตนชาติ คงจันทร์ 45
9698 น.ส. รัตนชาติ มงคลอร่ามรัตน์ 60
9699 น.ส. รัตนชาติ รักซ้อน ขาดสอบ
9700 น.ส. รัตน์ติ สมณสิงห์ ขาดสอบ
9701 น.ส. รัตน์ธิดา เทพกิจ 52
9702 นาย รัตนพงษ์ กองพันธ์ 48
9703 น.ส. รัตนพร จันทรเสนา 45
9704 น.ส. รัตนพัฒน์ บุญมี 53
9705 น.ส. รัตนภรณ์ กล่ินรส 49
9706 น.ส. รัตน์มณี มณีรัตน์ 53
9707 น.ส. รัตนมาตุ สกุลนา 50
9708 น.ส. รัตนวลี เล่ือนแก้ว 63
9709 น.ส. รัตนวัณณ์ นาคสวัสด์ิ 47
9710 นาย รัตนศักด์ิ ทับจิตต์ 34
9711 น.ส. รัตนศิริ นิภาโยธิน 66
9712 น.ส. รัตน์สุดา ค าค้อ 50
9713 น.ส. รัตนา คุ้มสุภา 54
9714 น.ส. รัตนา จงปลูกกลาง 31
9715 น.ส. รัตนา บุญมี 40
9716 น.ส. รัตนา บุตรสีลี 39
9717 น.ส. รัตนา ศรีจ านงค์ 33
9718 น.ส. รัตนา สนิทมัจโร 47
9719 น.ส. รัตนา สีลาพล 35
9720 น.ส. รัตนากร ประสิทธิกรรม ขาดสอบ



หน้า 325/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9721 น.ส. รัตนากร สารค า 48
9722 น.ส. รัตนาพร จันทร์เจริญ 51
9723 น.ส. รัตนาพร บุญบรรลุ 53
9724 น.ส. รัตนาพร พลสวัสด์ิ ขาดสอบ
9725 น.ส. รัตนาภรณ์ ขวัญอ่อน 28
9726 น.ส. รัตนาภรณ์ คงฤทธ์ิ 35
9727 น.ส. รัตนาภรณ์ ชัยมณี 46
9728 น.ส. รัตนาภรณ์ เช่ียวชาญ 61
9729 น.ส. รัตนาภรณ์ ทองแก้ว 44
9730 น.ส. รัตนาภรณ์ ปัจจัยโก 48
9731 น.ส. รัตนาภรณ์ มหาบัน 63
9732 น.ส. รัตนาภรณ์ มาตรนอก 34
9733 น.ส. รัตนาภรณ์ รัตนมณี 64
9734 น.ส. รัตนาภรณ์ สมนึก 62
9735 น.ส. รัตนาภรณ์ สอดสูงเนิน 52
9736 น.ส. รัตนาภรณ์ สายแก้ว 58
9737 น.ส. รัตนาภรณ์ สุทธิรัตน์ 35
9738 น.ส. รัตนาภรณ์ โสภาค 65
9739 น.ส. รัตนาวดี ดีจริง 42
9740 น.ส. รัตนาวดี ทองมา 29
9741 น.ส. รัตนาวดี รักษ์มณี 40
9742 นาย รัตพนธ์ เป็นตามวา ขาดสอบ
9743 น.ส. รัตพร หิริสมบูรณ์ ขาดสอบ
9744 น.ส. รัตมณี หม่ืนแผ้ว ขาดสอบ
9745 นาย รัตฤชา กีรติชนานนท์ 45
9746 น.ส. รัตวัลย์ จันทร์แจ่ม 61
9747 น.ส. รัติยาพร พยัคฆะ ขาดสอบ
9748 น.ส. รัถยา เมณฑ์กูล 61
9749 น.ส. รัศจิรางค์ อร่ามรัศมีกุล ขาดสอบ
9750 น.ส. รัศม์ศิธร มนต์กันภัย ขาดสอบ



หน้า 326/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9751 น.ส. รัษฎาภรณ์ หลานน้อย 38
9752 น.ส. รัษฎ์ิษิกรณ์ ทรงนาศึก 34
9753 น.ส. รัสรินทร์ กิตติกรณ์พัฒน์ 74
9754 นาย ราชภัทร ภู่เจริญศิลป์ 74
9755 นาย ราชรัฐ ยอดสุทธิ 50
9756 นาย ราชันทร์ แจ่มฟ้า 53
9757 นาย ราชานนท์ ฉัตร์ไตรภพ 61
9758 น.ส. ราชาวดี ชวนสมบูรณ์ 52
9759 น.ส. ราชาวดี ศรีทิพย์ ขาดสอบ
9760 นาย ราเชนทร์ เศรษฐธาดากุล 53
9761 น.ส. ราฎียา ไมดินเกาส์ 54
9762 น.ส. ราณี อ้นบุตร 56
9763 น.ส. ราตรี แก้วคง 49
9764 น.ส. ราตรี โชคธนะกิจพูนผล 46
9765 น.ส. ราตรี นวลศรี 34
9766 น.ส. ราตรี ยาโด 47
9767 น.ส. รามาวดี ขันทองดี 46
9768 น.ส. รามาวดี ขุนบุญ 54
9769 นาย รามิล ล าพล ขาดสอบ
9770 น.ส. ริญญภัสร์ ชัชวาลย์ภัสร์ 30
9771 น.ส. ริญญภัสร์ สิริตุลยพงศ์ 67
9772 น.ส. ริญญารัศม์ิ อัครด ารงฤทธ์ิ 54
9773 น.ส. ริญท์ดา นันตา 66
9774 น.ส. รินทร์ลดา ใจค า ขาดสอบ
9775 น.ส. รินทร์ลภัส สายเครือปัน 60
9776 น.ส. รินทร์ลิตา สิทธิวัฒนภัสร์ 71
9777 น.ส. รินทราย โต้หนองแปน 63
9778 น.ส. รินรดา เจ๊ะอาแว ขาดสอบ
9779 น.ส. รินรดา ทิพย์กองลาด 57
9780 น.ส. รินรดา บุญกล่อม 66



หน้า 327/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9781 น.ส. รินรดา ศรีนารอด 72
9782 น.ส. รินรดา เอมอมร 64
9783 น.ส. รินรดี เจ๊ะอาแว 50
9784 น.ส. รินรดี อนุเปโฐ 60
9785 น.ส. รินลณี อายินดี 50
9786 นาย ริฟกี มณีชยางกูร ขาดสอบ
9787 น.ส. ริสา งามภักตร์ 54
9788 น.ส. ริสา จันทร์ประสพพร 42
9789 นาย รีซูวัน สะกาลี 40
9790 น.ส. ร่ืนฤดี แสนพรม 39
9791 น.ส. รุ่งกานดา สอนเวียง 60
9792 น.ส. รุ่งกานดา อยู่สบาย 48
9793 น.ส. รุ่งกานต์ วงษ์คงค า 47
9794 น.ส. รุ่งจิต สมบัติมาก ขาดสอบ
9795 น.ส. รุ่งตะวัน ทวีบุตร 54
9796 น.ส. รุ่งตะวัน เทพเสนา 53
9797 น.ส. รุ่งตะวัน เพ็ชรตรา 66
9798 น.ส. รุ้งตะวัน ทิพย์ไสยาสน์ 60
9799 น.ส. รุ้งตะวัน รัตนยศ 67
9800 น.ส. รุ่งทิพย์ ชูศรี ขาดสอบ
9801 น.ส. รุ่งทิพย์ บุญครอง 73
9802 น.ส. รุ่งทิพย์ บุษราค า 28
9803 น.ส. รุ่งทิวา ด าสะอาด 38
9804 น.ส. รุ่งทิวา บุญพรม 78
9805 น.ส. รุ่งทิวา ป้องค า ขาดสอบ
9806 น.ส. รุ่งทิวา โพธ์ิแก้วกุล 48
9807 น.ส. รุ่งทิวา ยะย่าเป้า 67
9808 น.ส. รุ่งทิวา รายาจิ ขาดสอบ
9809 น.ส. รุ่งทิวา สังสมานันท์ ขาดสอบ
9810 น.ส. รุ่งทิวา อ่ าขวัญ ขาดสอบ



หน้า 328/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9811 น.ส. รุ้งทิวา เพ่ิมทอง ขาดสอบ
9812 น.ส. รุ่งนภา กลสามัญ 41
9813 น.ส. รุ่งนภา กุลยะ 33
9814 น.ส. รุ่งนภา เกษมศรี 49
9815 น.ส. รุ่งนภา แก้วสุพรรณ์ 46
9816 น.ส. รุ่งนภา แข็งแรง 60
9817 น.ส. รุ่งนภา งานยางหวาย 31
9818 น.ส. รุ่งนภา แซ่ย่าง 50
9819 น.ส. รุ่งนภา ต่อวงศ์ 73
9820 น.ส. รุ่งนภา เทพแดง 48
9821 น.ส. รุ่งนภา เพชรก่ิง ขาดสอบ
9822 น.ส. รุ่งนภา วัชระจิติพงศ์ 61
9823 น.ส. รุ่งนภา ศรีทองแท้ 33
9824 น.ส. รุ่งนภา สังข์สินไชย 38
9825 น.ส. รุ้งนภา สีแก้ว 38
9826 น.ส. รุ้งพลาย รักษาสวัสด์ิ 51
9827 น.ส. รุ่งไพลิน แก้วหนู ขาดสอบ
9828 น.ส. รุ่งรภี สะสันเทียะ 52
9829 น.ส. รุ่งรวี แจ้งใจ 61
9830 นาย รุ่งระวิน แก้วชมภู 64
9831 น.ส. รุ้งระวี ชุติมาแสงตระกูล 62
9832 น.ส. รุ่งรัตน์ บัวจันทร์ 46
9833 นาย รุ่งโรจน์ เทียนสว่างชัย 67
9834 นาย รุ่งโรจน์ ปินใจกุล ขาดสอบ
9835 น.ส. รุ่งฤดี สุขมาก 38
9836 น.ส. รุ่งฤทัย หมวดทอง 36
9837 น.ส. รุ้งลาวัลย์ รัตนสว่างวงศ์ 68
9838 น.ส. รุ่งอรุณ บุญรักชาติ 56
9839 นาย รุ่งอรุณ สุจันทร์ 37
9840 นาย รุจเจริญ วิใจยา ขาดสอบ



หน้า 329/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9841 นาย รุจรวี กระจ่างศรี 47
9842 น.ส. รุจาภา แสนชัยยา 47
9843 นาย รุจิกร บุญส่ง ขาดสอบ
9844 น.ส. รุจิดา สุวรรณเทน 56
9845 น.ส. รุจิรดา จันทร์ละออง 69
9846 น.ส. รุจิรดา รูขะจี 66
9847 น.ส. รุจิรา ชนะพาล ขาดสอบ
9848 น.ส. รุจิรา ไชยโชค ขาดสอบ
9849 น.ส. รุจิรา ทะรังษี 35
9850 น.ส. รุจิรา นาสมใจ 34
9851 น.ส. รุจิรา พาสะโร 31
9852 น.ส. รุจิรา ยาดี 51
9853 น.ส. รุจิรา รุ่งรัตน์ ขาดสอบ
9854 น.ส. รุจิรา ศรีอุบล 43
9855 น.ส. รุจิรา สอนสมนึก ขาดสอบ
9856 น.ส. รุจิราภรณ์ ธรรมสิทธ์ิ 64
9857 น.ส. รุจิษยา ยอดระบ า 55
9858 น.ส. รุซัยนีย์ ทิพย์ร่วง 47
9859 นาย รุวิภาส ทองประสูตร 73
9860 น.ส. รุสซาน่า นุกูล 46
9861 น.ส. รุสซียะห์ เจ๊ะดอเล๊าะ 34
9862 น.ส. รุสนา ทองใบเพชร 26
9863 น.ส. รุสมัยนา อะเหล๊าะ 36
9864 น.ส. รุสมีนี กุลาม 30
9865 นาย รุสลัน กาก้า 52
9866 นาย รุสลัน บูชิ 69
9867 นาย รุสลัน สาและ 57
9868 น.ส. รุสลาวาตี ไบเตะ 65
9869 น.ส. รุสวาตี แดงเต๊ะ 55
9870 น.ส. รูซานา เจ๊ะหน๊ะ 66



หน้า 330/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9871 น.ส. เรณุการ์ สอนผัด ขาดสอบ
9872 น.ส. เรณุมาศ ชุมประเสริฐ 49
9873 น.ส. เรไร ชุมกระโทก 28
9874 น.ส. เรวดี คนคล่อง 43
9875 น.ส. เรวดี เจียมผักแว่น 47
9876 นาย เรวัฒน์ สวัสด์ิเอ้ือ 49
9877 น.ส. เรศวริยา ทะเรรัมย์ 42
9878 นาย เรืองยศ เยาวภักด์ิ 39
9879 นาย เรืองวงศ์ เรืองประดับกุล 55
9880 นาย เรืองวิชญ์ นวลโคกสูง ขาดสอบ
9881 นาย เรืองศักด์ิ จันบัว 42
9882 น.ส. เรืองแสง ตัญญะเกตุ 55
9883 น.ส. เรือนแสนงาม เปล่ียนทองค า 35
9884 นาย โรม ตันตินวะชัย 61
9885 น.ส. โรสมี บิลอับดุลล่าห์ 67
9886 น.ส. โรสไฮดา เบญจสมัย ขาดสอบ
9887 น.ส. โรสิตา หล๊ะหมุด 67
9888 นาย ฤกรชวัล โพธาราม 42
9889 น.ส. ฤดี ภูมี ขาดสอบ
9890 นาย ฤทธาพาสน์ ธนาโนวรรณ 58
9891 นาย ฤทธิกรณ์ บุญเล้ียง ขาดสอบ
9892 นาย ฤทธิเกียรติ ชูรูป 76
9893 นาย ฤทธิเกียรติ ต้องถือดี 50
9894 น.ส. ฤทัยชนก มิตรวงค์ ขาดสอบ
9895 น.ส. ฤทัยรัตน์ เมืองหลวง 50
9896 น.ส. ฤทัยรัตน์ สินราช 51
9897 น.ส. ฤทัยลักษณ์ นิติไพบูลย์ ขาดสอบ
9898 น.ส. ฤทัยวรรณ พืชสิงห์ 55
9899 น.ส. ฤทัยวัลย์ เจริญสุข 53
9900 น.ส. ฤาชุตา มุเส็มสะเดา 63



หน้า 331/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9901 นาย ฤๅชัย โชติกมาศ ขาดสอบ
9902 น.ส. ลฎาภา สรรคพงษ์ 34
9903 น.ส. ลดา ถนอมลิขิตวงศ์ 63
9904 น.ส. ลดาวรรณ สุกใส 57
9905 น.ส. ลดาวัลย์ คงนุ้ย ขาดสอบ
9906 น.ส. ลดาวัลย์ วิริยกาญจนสกุล 56
9907 น.ส. ลภัสกร จังเกตุทอง 60
9908 น.ส. ลภัสฐนันท์ ชาญรัตนพิทักษ์ 45
9909 นาง ลภัสธิรัตน์ นิธิสิริกุล 53
9910 น.ส. ลภัสรดา การเพ็ชร 60
9911 น.ส. ลภัสรดา คล้ายบรรจง 51
9912 น.ส. ลภัสรดา คัชมาตย์ 52
9913 น.ส. ลภัสรดา แนวเมือง 43
9914 น.ส. ลภัสรดา ป่ินแก้ว 62
9915 น.ส. ลภัสรดา เมืองใจ 60
9916 น.ส. ลภัสรดา รัตน์ธนดล 59
9917 น.ส. ลภัสรดา ศิลากุล ขาดสอบ
9918 น.ส. ลภัสรดา สุขจันทร์ 46
9919 น.ส. ลลดาภัทร นภัทรธนาสิน 60
9920 น.ส. ลลนันท์ สุขดิษฐ 57
9921 น.ส. ลลนา แสงบัวพา 48
9922 น.ส. ลลิญา แผนกระโทก 65
9923 น.ส. ลลิตตา อินทะสอน 60
9924 น.ส. ลลิตภัทร เดชะคัมพร 36
9925 น.ส. ลลิตภัทร รัสมีจรรย์ 47
9926 น.ส. ลลิตภัทร ศรีสวัสด์ิ 64
9927 น.ส. ลลิตวดี จันทร์อ่อน 56
9928 น.ส. ลลิตา คงเอียด 27
9929 น.ส. ลลิตา ชุมสวัสด์ิ 54
9930 น.ส. ลลิตา ซิยางคบุตร 55



หน้า 332/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9931 น.ส. ลลิตา โตนุช 63
9932 น.ส. ลลิตา ธรรมวิเศษ 57
9933 น.ส. ลลิตา นาชัยบูรณ์ ขาดสอบ
9934 น.ส. ลลิตา นานอน 57
9935 น.ส. ลลิตา นุ่มโพธ์ิ ขาดสอบ
9936 น.ส. ลลิตา เนียมสง ขาดสอบ
9937 น.ส. ลลิตา บ ารุงชนม์ 29
9938 น.ส. ลลิตา บุญมาทน 58
9939 น.ส. ลลิตา พิชัยค า ขาดสอบ
9940 น.ส. ลลิตา มาทา 37
9941 น.ส. ลลิตา เมฆลอย 51
9942 น.ส. ลลิตา ย่ังยืน 48
9943 น.ส. ลลิตา ราชนิยม ขาดสอบ
9944 น.ส. ลลิตา วิวัฒนานุกุล ขาดสอบ
9945 น.ส. ลลิตา สกุลหงษ์ 52
9946 น.ส. ลลิตา สร้างวัด 62
9947 น.ส. ลลิตา สุ่มมาตย์ ขาดสอบ
9948 นาง ลลิตา สุวรรณอาภรณ์ 56
9949 น.ส. ลลิตา อยู่สถิตย์ ขาดสอบ
9950 น.ส. ลลิตา อริยธรรมกิจ 67
9951 น.ส. ลลิตา เอียบบุญก่อ 54
9952 น.ส. ลลิตาภรณ์ ค าแจ่ม ขาดสอบ
9953 น.ส. ลลินา รสหอม 24
9954 น.ส. ลลิภัทร วงค์สมบัติ 70
9955 นาย ล้อมพงศ์ พระนามศรี 44
9956 น.ส. ลออรัตน์ ตาทา 61
9957 น.ส. ละมัย ลาภภิญโญ 52
9958 น.ส. ละมัย สินธุชน 32
9959 น.ส. ละอองดาว ไพรขจี 49
9960 น.ส. ลักขณา บุตรมาศ 47



หน้า 333/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9961 น.ส. ลักขณา เพชรภูเวียง ขาดสอบ
9962 น.ส. ลักขณา โพธ์ิศรี 53
9963 น.ส. ลักขณา เวชการี ขาดสอบ
9964 น.ส. ลักขณา อินทะโร 68
9965 น.ส. ลักคณา สารบรรณ์ 34
9966 น.ส. ลักษณ์ธนา รัตนพันธ์ 57
9967 น.ส. ลักษณพร วรวิทยธาดา 67
9968 น.ส. ลักษณารีย์ เรืองจิต 43
9969 น.ส. ลักษมณ ศิลาเฮ้า 37
9970 น.ส. ลักษมี ล าจวน 42
9971 น.ส. ลักษิกา จิตรใจ ขาดสอบ
9972 น.ส. ลักษิกา ธรรมวิชัยพันธ์ 59
9973 น.ส. ลักษิกา ผิวงาม 38
9974 น.ส. ลักษิกา แพงมา 59
9975 น.ส. ลักษิกา เภามี 48
9976 น.ส. ลักษิกา ล้ิว 36
9977 น.ส. ลักษิกา วิไลรัตน์ 55
9978 น.ส. ลักษิกา ศรีทองสุข 61
9979 น.ส. ลักษิกา ศรีภักดี 47
9980 น.ส. ลัดดา จันทร์ย้อย 48
9981 น.ส. ลัดดาวรรณ ถ่ินกาญจน์ 65
9982 น.ส. ลัดดาวรรณ นามวงศ์ 53
9983 น.ส. ลัดดาวัลย์ ชูเจริญ 40
9984 น.ส. ลัดดาวัลย์ ทองโอย 44
9985 น.ส. ลัดดาวัลย์ ทาดวงตา 67
9986 น.ส. ลัดดาวัลย์ โพธ์ิงาม 43
9987 น.ส. ลัดดาวัลย์ ศรีค าแหง 61
9988 น.ส. ลัดดาวัลย์ ฮ่ันตระกูล 36
9989 น.ส. ลัดาาวัลย์ ผลสิน ขาดสอบ
9990 นาย ลัทธพล รักษาพล 68



หน้า 334/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

9991 น.ส. ลัทธวรรณ เมืองหนู 50
9992 น.ส. ลัทธวรรณ อุภัยภักตร์ 61
9993 น.ส. ลันชนา เปาะอาเดะ ขาดสอบ
9994 น.ส. ลัภย์พร พิลากุล 39
9995 น.ส. ลัลน์ลลิต เพชรรามวงศ์ 55
9996 น.ส. ลัลนา แก้วระดี 44
9997 น.ส. ลัลนา แผนสมบูรณ์ 68
9998 น.ส. ลาภกิจ จิโรภาส 58
9999 น.ส. ลายสลัก แสนนก 58
10000 น.ส. ลาวัณย์ จิตรมณียพันธ์ ขาดสอบ
10001 น.ส. ลาวัณย์ ทวีโภค 56
10002 นาย ลิขิต เคหา 54
10003 นาย ลิขิต สุวรรณสิทธ์ิ 66
10004 น.ส. ลินจง ดาวเรือง 59
10005 น.ส. ลินดารัตน์ ใจหล้า 43
10006 น.ส. ลิลล่ี ส าสู 59
10007 น.ส. ลิษา เขมเศรษฐา ขาดสอบ
10008 น.ส. ลีลาวดี ขาวงาม 56
10009 น.ส. ลีฬาภัทร พรมพันธ์ 65
10010 นาย ลุกมาน เจ๊ะหลง 56
10011 นาย ลุกมาน บินมะราเฮง 47
10012 นาย ลุกมาน เฮาะมะ 67
10013 นาย ลุคมันซ์ จุลถาวร ขาดสอบ
10014 น.ส. ลูซ่ี สไมยพร ทิร์ลเวลล์ 75
10015 นาย เลอสรวง เย้ือนหนูวงศ์ 16
10016 น.ส. เลิศลักษณ์ ชลนวกุล 50
10017 น.ส. ไลลา ปาจอ 51
10018 น.ส. วงณภาพร ประทุมทอง 44
10019 นาย วงศกร มูลเป็ง 61
10020 นาย วงศธร ดาทอง ขาดสอบ



หน้า 335/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10021 นาย วงศธร มาคะสิระ 59
10022 นาย วงศธร รุ่งสวัสด์ิ 73
10023 นาย วงศพัทธ์ ใบไม้ ขาดสอบ
10024 นาย วงศ์วรัญ ชูสงค์ ขาดสอบ
10025 นาย วจนะ บุญญะสุวรรณ ขาดสอบ
10026 น.ส. วชิดา ขุนสารวัตร 26
10027 น.ส. วชิร ญา ณ์  พันธ์ุ วิเศษ 58
10028 นาง วชิรญา สุจาริกุล 48
10029 น.ส. วชิรญาณ์ ก้อนค าดี 52
10030 น.ส. วชิรญาณ์ โฉมเฉลา ขาดสอบ
10031 น.ส. วชิรญาณ์ ทองขาว 55
10032 นาย วชิรวิชญ์ สินสวัสด์ิ 48
10033 นาย วชิรวิทย์ แก้วบ้านเหล่า ขาดสอบ
10034 นาย วชิรวิทย์ ช้างเยาว์ 60
10035 นาย วชิรวิทย์ เน้ือจีน ขาดสอบ
10036 นาย วชิรวิทย์ ประวะภูตา 60
10037 นาย วชิรวิทย์ เสนาธรรม 81
10038 นาย วชิรวิทย์ โสภณศิริกุล 63
10039 นาย วชิรวิทย์ อุตตะมะ ขาดสอบ
10040 นาย วชิระ จินาเดช ขาดสอบ
10041 นาย วชิระ ศรีโห้มี ขาดสอบ
10042 นาย วชิรากรณ์ พรหมจันทร์ ขาดสอบ
10043 น.ส. วชิรานันท์ วะสูงเนิน ขาดสอบ
10044 น.ส. วชิราพร เลิศอาภาจิตร์ 61
10045 น.ส. วชิราพรรณ หลีกัง 37
10046 น.ส. วชิราภรณ์ ค าตะ 32
10047 น.ส. วชิราภรณ์ ช้อยชด 49
10048 น.ส. วชิราภรณ์ ด่านสาคร 57
10049 น.ส. วชิราภรณ์ ตาค า 50
10050 น.ส. วชิราภรณ์ เนยชัยภูมิ 44



หน้า 336/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10051 น.ส. วชิราภรณ์ พรกุณา 52
10052 น.ส. วชิราภรณ์ ย้ิมประเสริฐ 27
10053 น.ส. วชิราภรณ์ ศรีนวล 43
10054 น.ส. วชิราภรณ์ ศรีหาวงษ์ 35
10055 น.ส. วชิราภรณ์ สังข์ทอง ขาดสอบ
10056 น.ส. วชิราภรณ์ อภัยภักด์ิ ขาดสอบ
10057 น.ส. วชิรารัตน์ ย้ิมประเสริฐ 29
10058 นาย วฒพงษ์ หารสูงเนิน 64
10059 นาย วณัฐดนัย แดงไฟ 63
10060 นาย วณัฐพงศ์ ณัฐสิทธิโสภณ 59
10061 นาย วณิชชากร อัศวภาณุมาศ 52
10062 น.ส. วณิชยา ขานเกตุ ขาดสอบ
10063 น.ส. วดาหวัน สอนค า 44
10064 น.ส. วดีนาถ ทองแท้ 56
10065 น.ส. วดีพงษ์ คงเจริญ 61
10066 นาย วทัญญู ศรีเมฆ ขาดสอบ
10067 น.ส. วทันยา ดิสโร 64
10068 น.ส. วทานิกา เตโช ขาดสอบ
10069 น.ส. วธัญญา คงศาสตรา 60
10070 น.ส. วธิดา เมืองแก้ว 45
10071 น.ส. วนพร ลิม 56
10072 น.ส. วนภรณ์ ชมเมือง 48
10073 นาย วนราช กิมาคม 67
10074 นาย วนัช อัมพาผล 69
10075 น.ส. วนัชชภา ย่ีโกเฮง 37
10076 น.ส. วนัชญา แพงมา 34
10077 นาย วนัส โต๊ะทอง 58
10078 น.ส. วนัสนันท์ ตันตระกูล 32
10079 น.ส. วนัสบดี ผลทอง 44
10080 น.ส. วนาลี ต้ังฝาย 51



หน้า 337/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10081 น.ส. วนิชยา พูลสวัสด์ิ 46
10082 น.ส. วนิชา กังวานกัมปนาท 51
10083 น.ส. วนิดา ขอมหงษ์ ขาดสอบ
10084 น.ส. วนิดา เขียวแก้ว 26
10085 น.ส. วนิดา ค าภาอินทร์ 48
10086 น.ส. วนิดา จิตม่ัน 38
10087 น.ส. วนิดา ถาวร 39
10088 น.ส. วนิดา นารีจัน 67
10089 น.ส. วนิดา นิลเนตร 30
10090 น.ส. วนิดา เนียมสิน 42
10091 น.ส. วนิดา บุญผ่อง 57
10092 นาง วนิดา เบ็ญสลามัน 56
10093 น.ส. วนิดา ปาโท 56
10094 น.ส. วนิดา เผียะผาบรัตนะ 45
10095 น.ส. วนิดา พรหมชาติ ขาดสอบ
10096 น.ส. วนิดา ยมเกิด ขาดสอบ
10097 น.ส. วนิดา รอดเพชร 55
10098 น.ส. วนิดา รักสายสัมพันธ์ 49
10099 น.ส. วนิดา เลิศธะนะไชย 65
10100 น.ส. วนิดา ศรีอ่อน 76
10101 น.ส. วนิดา สมประสงค์ ขาดสอบ
10102 น.ส. วนิดา สังวาลย์ ขาดสอบ
10103 น.ส. วนิดา สายสินธ์ุ 60
10104 น.ส. วนิดา เสริมเหลา 54
10105 น.ส. วนิดา หมาดเต๊ะ ขาดสอบ
10106 น.ส. วนิดา อ่าวลึกน้อย ขาดสอบ
10107 น.ส. วนิตา คงโกมินทร์ ขาดสอบ
10108 น.ส. วนิศรา ศรีสังข์ ขาดสอบ
10109 น.ส. วนิสา ฝ่ายเดช ขาดสอบ
10110 นาย วรกรณ์ ก่ิงม่ัน 63



หน้า 338/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10111 น.ส. วรกาณต์ วงษา 59
10112 น.ส. วรกานต์ กันทะยา 50
10113 นาย วรกานต์ เตโช 60
10114 นาย วรฉัตร แก้วคีรี 47
10115 น.ส. วรชนก สามัญบุตร 46
10116 นาย วรชาติ ขลากระโทก 61
10117 นาย วรเชษฐ์ เรือนเจริญ 28
10118 นาย วรโชติ น่ิมนวล ขาดสอบ
10119 น.ส. วรฎางค์ ชุนหโสภณ 71
10120 น.ส. วรณชานันท์ ลภัสธนัทมนต์ 64
10121 นาย วรณัฐ สินธพทอง 61
10122 นาย วรณัน บุญประดิษฐ์ 44
10123 น.ส. วรณัน มีนาราฎร 76
10124 น.ส. วรณิศา สมสุขเจริญ ขาดสอบ
10125 นาย วรดร ลาชมภู 64
10126 น.ส. วรดา จินดาวงศ์ ขาดสอบ
10127 น.ส. วรดา ช่ืนตา ขาดสอบ
10128 น.ส. วรดา อรบุตร 50
10129 นาย วรเดช พิมพ์คง 65
10130 นาย วรเดช มนัสมโนธรรม 67
10131 น.ส. วรธนพัณ แก้วแก่น 49
10132 นาย วรธรรม เกิดสวัสด์ิ ขาดสอบ
10133 นาย วรธัช มณี ขาดสอบ
10134 น.ส. วรนันท์ แดงมะแจ้ง 71
10135 น.ส. วรนัสนันท์ โคตะนนท์ ขาดสอบ
10136 น.ส. วรนารถ อุดกล้ิง 59
10137 น.ส. วรนิษฐา เกล้ียงด า 37
10138 น.ส. วรนุช เมืองโคตร ขาดสอบ
10139 น.ส. วรนุช ศิริวัฒน์ 37
10140 น.ส. วรนุช สุวมาตร 58



หน้า 339/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10141 น.ส. วรปภา พรหมคง ขาดสอบ
10142 นาย วรปัญญา มโนการ ขาดสอบ
10143 นาย วรพงษ์ อินทรไทยวงค์ 62
10144 น.ส. วรพนิต แสงศรี 67
10145 นาย วรพล พรหมเงิน ขาดสอบ
10146 นาย วรพล มงคลานันท์กุล 45
10147 นาย วรพัฒน วัตณโสพล 63
10148 น.ส. วรพิชชา แก้วตา 34
10149 น.ส. วรพิชชา ทานา ขาดสอบ
10150 นาย วรภัทร นาวารี 52
10151 นาย วรเมธ หนูบรรจง ขาดสอบ
10152 น.ส. วรยา ธิราช 50
10153 น.ส. วรยากร ค าสะอาด 40
10154 น.ส. วรรณกรานต์ เหรียญมงคลชัย ขาดสอบ
10155 น.ส. วรรณกาญจน์ วราสินธ์ุ ขาดสอบ
10156 น.ส. วรรณกานต์ เงางาม 46
10157 น.ส. วรรณกานต์ จันทร์ชมภู 58
10158 น.ส. วรรณฉัตร ฮีมินกูล 47
10159 น.ส. วรรณชนก เหมือนศรีเพ็ง 33
10160 นาย วรรณชิต ยากะจิ 63
10161 น.ส. วรรณทนา พัฒนสุวรรณ์ 60
10162 น.ส. วรรณทนีย์ สุวรรณโมสิ 53
10163 น.ส. วรรณธิดา ตันต้อง ขาดสอบ
10164 น.ส. วรรณนภา สุริยา ขาดสอบ
10165 น.ส. วรรณนรี หนูอินทร์ ขาดสอบ
10166 น.ส. วรรณนารี ได้ทุกทาง 33
10167 น.ส. วรรณพร คงแก้ว ขาดสอบ
10168 น.ส. วรรณพร บุญเหลา 53
10169 น.ส. วรรณพร เปรมทวี 52
10170 น.ส. วรรณพร เฝ้าหาผล ขาดสอบ



หน้า 340/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10171 น.ส. วรรณพร ฤทธ์ิมหันต์ 60
10172 น.ส. วรรณพร วัฒนะ 40
10173 น.ส. วรรณพร สมนึก 67
10174 น.ส. วรรณพร สว่างไสว 68
10175 น.ส. วรรณพร สอนทุ่ง 64
10176 น.ส. วรรณพร หลักบุญ 50
10177 น.ส. วรรณภรณ์ พรหมบุตร 47
10178 น.ส. วรรณภัทริศา ยกล้วน 52
10179 น.ส. วรรณภา ชูแก้ว 51
10180 น.ส. วรรณภา ดีม่ัน ขาดสอบ
10181 น.ส. วรรณภา พิศมัย 44
10182 น.ส. วรรณรัตน์ กาศรี 50
10183 น.ส. วรรณรัตน์ เปรมศรี 68
10184 นาย วรรณรัตน์ แป๊ะแก้ว 52
10185 นาง วรรณรัตน์ ผิวงาม 31
10186 น.ส. วรรณรัตน์ เมธาพรไพบูลย์ 61
10187 น.ส. วรรณวนัช ประศาสตร์ศิลป์ 44
10188 น.ส. วรรณวรางค์ ทองน้อย ขาดสอบ
10189 น.ส. วรรณวลี กล่อมใจ 32
10190 นาย วรรณวัฒน์ กะระกล ขาดสอบ
10191 น.ส. วรรณวิภา แน่นอุดร 57
10192 น.ส. วรรณวิภา สรวงศิริ 51
10193 น.ส. วรรณวิมล วังพิลาภ 72
10194 น.ส. วรรณวิมล สายสมร 60
10195 น.ส. วรรณวิมล สุกก่ า 55
10196 น.ส. วรรณวิศา รัตนะ 38
10197 น.ส. วรรณวิษา สวยสาย 54
10198 น.ส. วรรณวิสา ศรีพรม 58
10199 น.ส. วรรณศิธร ช่างจักสาน 52
10200 น.ส. วรรณศิริ เย็นใจ 23



หน้า 341/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10201 น.ส. วรรณา ศรพรม ขาดสอบ
10202 น.ส. วรรณา สร้อยระย้า 60
10203 น.ส. วรรณา โอจ้า 60
10204 น.ส. วรรณิกา ปัตะวงษ์ 58
10205 น.ส. วรรณิกา ยานะธรรม 61
10206 น.ส. วรรณิกา เสาวภาคย์ 46
10207 น.ส. วรรณิดา เพาะไธสง ขาดสอบ
10208 น.ส. วรรณิดา รัตนวิเศษศรี 55
10209 น.ส. วรรณิตา ทศไชย ขาดสอบ
10210 น.ส. วรรณิภา เชียงเครือ 30 (น่ังสอบผิดท่ีน่ัง)
10211 น.ส. วรรณิภา เศษแสงศรี 60
10212 น.ส. วรรณิศา บอกขุนทด ขาดสอบ
10213 น.ส. วรรณิศา พัฒนามงคลสกุล ขาดสอบ
10214 น.ส. วรรณิศา อร่าม 50
10215 น.ส. วรรณี บัวศร 49
10216 น.ส. วรรณี ศรีชัย ขาดสอบ
10217 นาย วรรธน์ศักด์ิ ด าแข็ง 57
10218 นาย วรรธนะ รัตนจันทร์ 70
10219 น.ส. วรรธนันท์ แสงอรุณ 57
10220 นาย วรรธนัย แตงจ่ัน 54
10221 น.ส. วรรธพร โอทอง 35
10222 น.ส. วรรวิศา ไชยอนงค์ศักด์ิ 45
10223 น.ส. วรรวิษา บุญประเสริฐ 59
10224 น.ส. วรรวิษา พะวงจิตร 41
10225 น.ส. วรรษชล ตันติกุล ขาดสอบ
10226 น.ส. วรรษมณ เปรมปริก 52
10227 น.ส. วรรษมน พรหมทอง 51
10228 น.ส. วรรษมน รัตนศรี 45
10229 น.ส. วรรษมล พิกุลกานตเลิศ 51
10230 น.ส. วรฤทัย ดวงดี 50



หน้า 342/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10231 น.ส. วรฤทัย เมืองงาม ขาดสอบ
10232 น.ส. วรลภา ภูมิใจอวด 46
10233 น.ส. วรวลัญช์  ลิตโต 44
10234 น.ส. วรวรรณ โง่นลุน 50
10235 น.ส. วรวรรณ ชัยวงค์ษา ขาดสอบ
10236 น.ส. วรวรรณ พิมพ์สุวรรณ์ 37
10237 น.ส. วรวรรนธ์ เจริญวงศ์วรากุล 50
10238 น.ส. วรวลัญช์ จันด า 62
10239 น.ส. วรวลัญช์ ใจสันกลาง ขาดสอบ
10240 น.ส. วรวลัญช์ พันธ์ุยางน้อย 62
10241 นาย วรวลัญช์ ศรีสุวรรณ์ 70
10242 น.ส. วรวลัณณ์ ค ามงคล ขาดสอบ
10243 นาย วรวัจน์ ปรางวิรุฬห์ 57
10244 นาย วรวัช อารยางกูร ขาดสอบ
10245 นาย วรวัฒน์ กล่ินสุคนธ์ 69
10246 นาย วรวัฒน์ บัวมีธูป 67
10247 นาย วรวัฒน์ หลังนุ้ย ขาดสอบ
10248 นาย วรวิช ทรงสุวรรณ์ 67
10249 นาย วรวิช ปานทองแก้ว 30
10250 นาย วรวิทย์ บ าเพ็ญสมัย ขาดสอบ
10251 นาย วรวิทย์ วงค์รัสมี 52
10252 นาย วรวิทย์ โสมา 64
10253 นาย วรวี ปาลรังษี ขาดสอบ
10254 น.ส. วรวีร์ กล่ าแก้ว 65
10255 น.ส. วรวีร์ ช่วยแก้ว 32
10256 น.ส. วรวีร์ หนูพลิก 55
10257 นาย วรวีร์ อาด า 32
10258 นาย วรวุฒิ คุณุ ขาดสอบ
10259 นาย วรวุฒิ เผือกกล่อม ขาดสอบ
10260 นาย วรวุฒิ สาเหล่ ขาดสอบ



หน้า 343/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10261 นาย วรศักด์ิ บุญขวาง 57
10262 นาย วรศิลป์ วงษ์จันทร์ดี 73
10263 น.ส. วรเษ ใจนันตา 50
10264 น.ส. วรัชยา ชูตะวณิชย์ 48
10265 น.ส. วรัชยา พัทบุรี 64
10266 น.ส. วรัชยา ยินดี 45
10267 น.ส. วรัญชลี คงช่วย 31
10268 น.ส. วรัญชลี อัมภาโรจน์ 59
10269 นาย วรัญชิต ปัญญายืน 37
10270 น.ส. วรัญญา ก้อนแก้ว 46
10271 น.ส. วรัญญา กุวงษา 44
10272 น.ส. วรัญญา เกษมสุขโชติ 68
10273 น.ส. วรัญญา ค าดี 59
10274 น.ส. วรัญญา ชูด า 52
10275 น.ส. วรัญญา ทองวงค์ 58
10276 น.ส. วรัญญา บัวทอง ขาดสอบ
10277 น.ส. วรัญญา ผู้สมบูรณ์วัฒนา 50
10278 น.ส. วรัญญา พุธเพ็ง 49
10279 น.ส. วรัญญา เฟ่ืองนวกิจ 74
10280 น.ส. วรัญญา ศรีวัง 52
10281 น.ส. วรัญญา ศิริโชติ ขาดสอบ
10282 น.ส. วรัญญา สมบูรณ์ 39
10283 น.ส. วรัญญา สีมาน 29
10284 น.ส. วรัญญา สุนารักษ์ 69
10285 น.ส. วรัญญา สุวรรณเสรี 75
10286 น.ส. วรัญญา หนูเพชร ขาดสอบ
10287 น.ส. วรัญญา หมาดลี 52
10288 น.ส. วรัญญา อวยพร 53
10289 น.ส. วรัญญา อ่ิมพร ขาดสอบ
10290 น.ส. วรัญญา อุบลค า ขาดสอบ



หน้า 344/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10291 นาย วรัญญู ชัยขันธ์ 53
10292 น.ส. วรัญฑิญา ธาดา 57
10293 น.ส. วรัญรัตน์ วรรณสุวรรณ 68
10294 น.ส. วรัฒฐญา กล่ินแย้ม 78
10295 น.ส. วรัณญา ทวะชารี 45
10296 น.ส. วรัณพร ขวัญค า 57
10297 นาย วรัท จันทร์เจริญ 52
10298 น.ส. วรัทยา วงษ์วัฒนาสุข 61
10299 น.ส. วรันธร หน่อแก้ว 36
10300 น.ส. วรัมพร รักพ่ึง 45
10301 น.ส. วรัลชญาน์ บุญสันต์สุขศรี 29
10302 น.ส. วรากร ถ่ินวงษ์แพง 51
10303 นาย วรากร วงศรีแก้ว ขาดสอบ
10304 น.ส. วรากร โสะขาว 41
10305 น.ส. วรากานต์ ทับทิมอ่อน 67
10306 น.ส. วรางคณา เงาะปก 49
10307 น.ส. วรางคณา ไชยชิต 67
10308 น.ส. วรางคณา บิลยะกาย 56
10309 น.ส. วรางคณา บุปผา 64
10310 น.ส. วรางคณา พยัคฆ์ทอง 60
10311 น.ส. วรางคณา พรมจันทร์ 63
10312 น.ส. วรางคณา มรดกไทย 39
10313 น.ส. วรางคณา ยองเพชร ขาดสอบ
10314 น.ส. วรางคณา ศรีรับขวา ขาดสอบ
10315 น.ส. วรางคนา จวงส าโรง ขาดสอบ
10316 นาย วราเทพ อาษากิจ 45
10317 น.ส. วรานันท์ กาวิชา 62
10318 น.ส. วรานันท์ ก าเนิดทอง 50
10319 น.ส. วรานันทน์ เสถียร ขาดสอบ
10320 น.ส. วรานิตย์ ราชกิจจา 45



หน้า 345/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10321 น.ส. วรานุช พัฒนสุวรรณ์ 50
10322 น.ส. วราพร นอกไธสง 58
10323 น.ส. วราพร พ้ืนผาทองค า 51
10324 น.ส. วราพร เพ็ชร์ทอง 63
10325 น.ส. วราพร ศรีสุข 56
10326 น.ส. วราพรรณ ปันต๊ิบ 62
10327 น.ส. วราพัชร จันทร์เส้ง 62
10328 น.ส. วราพัชร แพรวงษ์ 37
10329 น.ส. วราภรณ์ กาฬภักดี 51
10330 น.ส. วราภรณ์ โกกะพันธ์ ขาดสอบ
10331 นาง วราภรณ์ ค าพิจารณ์ 43
10332 น.ส. วราภรณ์ จ านงนิตย์ ขาดสอบ
10333 น.ส. วราภรณ์ ไชยมณีย์ 52
10334 น.ส. วราภรณ์ โต๊ะเส็น 32
10335 น.ส. วราภรณ์ ทองชนะิ 67
10336 น.ส. วราภรณ์ ธาตุสุวรรณ 46
10337 น.ส. วราภรณ์ นาคมาศ 45
10338 น.ส. วราภรณ์ นามคง 74
10339 น.ส. วราภรณ์ นิยมไทย 42
10340 น.ส. วราภรณ์ เน้ือสะอาด 42
10341 น.ส. วราภรณ์ บัวอุไร 44
10342 น.ส. วราภรณ์ ฝ่ายเดช 39
10343 น.ส. วราภรณ์ พิศเพ็ง 53
10344 น.ส. วราภรณ์ พูลศิลป์ 55
10345 น.ส. วราภรณ์ โพธิกุล 62
10346 น.ส. วราภรณ์ ภิรมย์ภุมรา ขาดสอบ
10347 น.ส. วราภรณ์ ภุมรินทร์ 43
10348 น.ส. วราภรณ์ เมืองทอง 55
10349 น.ส. วราภรณ์ ยอดอาจ ขาดสอบ
10350 น.ส. วราภรณ์ ย่ิงพิมาย 62



หน้า 346/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10351 น.ส. วราภรณ์ เรียบส าเร็จ 60
10352 น.ส. วราภรณ์ วีรสิทธิโชต 60
10353 น.ส. วราภรณ์ สุขบางนพ 69
10354 น.ส. วราภรณ์ สุรินทร์เลิศ 62
10355 น.ส. วราภรณ์ เสรีอภิวัฒน์ ขาดสอบ
10356 น.ส. วราภรณ์ แสงนวล ขาดสอบ
10357 น.ส. วราภรณ์ อยู่เกิด 84
10358 น.ส. วราภรณ์ บุญสอน 61
10359 น.ส. วราภา แตงทอง 43
10360 น.ส. วรารักษ์ เจิมจุ้ย 55
10361 น.ส. วรารัตน์ แก้วชนะ 45
10362 น.ส. วรารัตน์ จอมศักด์ิ 39
10363 น.ส. วรารัตน์ พลพิมพ์ 55
10364 น.ส. วรารัตน์ เมืองเจริญ ขาดสอบ
10365 น.ส. วรารัตน์ โลประโคน ขาดสอบ
10366 น.ส. วรารัตน์ สมัตถะ ขาดสอบ
10367 น.ส. วราลี คงวารี 65
10368 นาย วราวุฒิ ปัญญายงค์ 52
10369 นาย วราวุฒิ เมืองสงวน ขาดสอบ
10370 นาย วราวุฒิ สาวเสม 58
10371 น.ส. วราศิณี คงเล็ก 53
10372 นาย วริทธ์ิ ฮะอุรา 59
10373 นาย วริทธ์ินนษ์ ธนัธโชคโภคิน 57
10374 นาย วริทธ์ินันท์ พงษ์บัณฑิต 59
10375 น.ส. วริทธินันท์ นันทะจันทร์ 44
10376 น.ส. วรินทร นิลจินดามาศ 71
10377 น.ส. วรินทร์ทิพย์ ตรงต่อการ 40
10378 น.ส. วรินทร์ทิพย์ ศรีเศษนาม ขาดสอบ
10379 น.ส. วรินทร์ธร อังก์วราชัชวาล 67
10380 น.ส. วรินทร์พร วีระเกียรติ 69



หน้า 347/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10381 น.ส. วรินธร ชัยมนตรี ขาดสอบ
10382 น.ส. วรินยุพา จุลวงศ์ 47
10383 น.ส. วรินลักษณ์ แสงศรี ขาดสอบ
10384 น.ส. วริยา ศิริภูมิ ขาดสอบ
10385 น.ส. วริยา อาจหาญ 56
10386 น.ส. วริยารัชต์ แสงกอง 48
10387 นาย วริศ กระจายเกียรติ 66
10388 นาย วริศ โกบบาหลี 41
10389 น.ส. วริศรา กาละวัง ขาดสอบ
10390 น.ส. วริศรา เครือเนียม ขาดสอบ
10391 น.ส. วริศรา จันทะบุบผา 79
10392 น.ส. วริศรา ดีวงษ์ 52
10393 น.ส. วริศรา เดชพงศ์ประทีป 61
10394 น.ส. วริศรา ตันวราวุฒิกูล 65
10395 น.ส. วริศรา ทองไชยภพ ขาดสอบ
10396 น.ส. วริศรา ท่าข้าม 57
10397 น.ส. วริศรา บรภาค 56
10398 น.ส. วริศรา บุญโต 73
10399 น.ส. วริศรา บุญเรือง 68
10400 น.ส. วริศรา ประเสริฐศักด์ิ 55
10401 น.ส. วริศรา ปาดา 38
10402 น.ส. วริศรา พยัคฆ์เกรง ขาดสอบ
10403 น.ส. วริศรา ภัทรพลสวัสด์ิ 45
10404 น.ส. วริศรา รุ่งเรือง ขาดสอบ
10405 น.ส. วริศรา ลังกาพิน ขาดสอบ
10406 น.ส. วริศรา วงษ์โท 65
10407 น.ส. วริศรา ศรีนวล ขาดสอบ
10408 น.ส. วริศรา ศรีหาบุตร 30
10409 น.ส. วริศรา เศวตศิลป์ ขาดสอบ
10410 น.ส. วริศรา สนทนา 74



หน้า 348/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10411 น.ส. วริศรา สีหา 37
10412 น.ส. วริศรา เส้งเสน 49
10413 น.ส. วริศรา หาสุข 61
10414 น.ส. วริศรา อยู่ดี 39
10415 น.ส. วริศรา อร่ามพงษ์ 54
10416 น.ส. วริษฐา จันทรินทร์ 63
10417 น.ส. วริษฐา ป๋ันค า 63
10418 น.ส. วริษฐา รังผ้ึง ขาดสอบ
10419 น.ส. วริษฐา สิริชูทรัพย์ 64
10420 น.ส. วริษา คงสุจริต 55
10421 น.ส. วริษา บินสอาด 55
10422 น.ส. วริษา วงศ์ศรี ขาดสอบ
10423 น.ส. วริษา ชนะกุล 44
10424 น.ส. วริสรา กิจสามารถ 55
10425 น.ส. วริสา เกสรินทร์ 62
10426 นาย วรุณ สมานเพชร 72
10427 น.ส. วรุณยุภา งามสม 66
10428 น.ส. วรุณรัตน์ ถือเงิน 63
10429 นาย วรุต ทาเชาว์ 61
10430 นาย วรุตม์ ทองค า ขาดสอบ
10431 น.ส. วโรชา มาลี 61
10432 นาย วโรดม ฉิมเรือง 40
10433 น.ส. วฤทธ์ิ จันทร์แก้ว 72
10434 น.ส. วลัญชพร ดวงสว่าง 45
10435 น.ส. วลัยลักษณ์ แปงแก้ว 39
10436 น.ส. วลัยพร วณิชธนะพัฒน์ 50
10437 น.ส. วลัยภรณ์ หนูเนตร 57
10438 น.ส. วลัยลักษณ์ ศรีสงค์ ขาดสอบ
10439 น.ส. วลินนิภา จอกจอหอ 62
10440 น.ส. วลีพร สายใจ 65



หน้า 349/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10441 นาย วศิน ไกรเทพ ขาดสอบ
10442 นาย วศิน คงดี 52
10443 นาย วศิน บากไธสง ขาดสอบ
10444 น.ส. วศินี ชาคริยานุ ขาดสอบ
10445 น.ส. วศินี ทาสุวรรณ 40
10446 น.ส. วศินี พรหมแก้ว 65
10447 น.ส. วศินี เพชรยังพูล 48
10448 น.ส. วศินี อินกอง 57
10449 นาย วสันต์ กอสุวรรณ 55
10450 นาย วสันต์ ทองพันธ์ ขาดสอบ
10451 นาย วสันต์ ธรรมดา ขาดสอบ
10452 นาย วสันต์ เสาร์ค า 43
10453 นาย วสันต์ชัย ย้ิมละมัย 61
10454 น.ส. วสิราภรณ์ วิชาชัย 48
10455 นาย วสิษฐ์พล ประทีปแสง 56
10456 น.ส. วสุกาญจน์ บวกสิน ขาดสอบ
10457 น.ส. วสุนธรา เทวะ 52
10458 น.ส. วสุพร หิรัญสิทธ์ิ 55
10459 นาย วสุพล ค าเขียว 57
10460 นาย วสุพล สุวรรณเทวะคุปต์ ขาดสอบ
10461 น.ส. วสุศิวกัญญา ธีรภัทรกร 59
10462 นาย วัชชุกร พิรักษ์ ขาดสอบ
10463 นาย วัชฌิระ ไพศาล 53
10464 น.ส. วัชดา อาด า 38
10465 นาย วัชธากร มาทอง 49
10466 น.ส. วัชนีย์ จันทร์ปัญญา 59
10467 นาย วัชรธีร์ อวนศรี 43
10468 นาย วัชรพงค์ นิธิไพจิตมาศ 56
10469 นาย วัชรพงศ์ คงเมฆา 35
10470 นาย วัชรพงศ์ สถิรศาสตร์ 43



หน้า 350/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10471 นาย วัชรพงศ์ หวังสุวรรณ 70
10472 นาย วัชรพงษ์ เพ็ชรต้ังตระกูล 69
10473 นาย วัชรพล เกินชัย 70
10474 นาย วัชรวิทย์ จันทราช 60
10475 นาย วัชรวิทย์ มูสิก้ิม ขาดสอบ
10476 นาย วัชระ บัวบุญชู 37
10477 นาย วัชระ ภู่ทองค า ขาดสอบ
10478 นาย วัชระ เหล็กเกิดผล 45
10479 นาย วัชรา จันเดชา 56
10480 น.ส. วัชรากร ชุ่มเย็น 32
10481 นาย วัชรากร แสงสุขดี 56
10482 น.ส. วัชราพร ดีระดา 63
10483 น.ส. วัชราภรณ์ กางกรณ์ 59
10484 น.ส. วัชราภรณ์ ชอบรัก ขาดสอบ
10485 น.ส. วัชราภรณ์ ทองเน้ือขาว 43
10486 น.ส. วัชราภรณ์ นิลข า 62
10487 น.ส. วัชราภรณ์ ปานโต 38
10488 น.ส. วัชราภรณ์ ภูมิประเสริฐ ขาดสอบ
10489 น.ส. วัชราภรณ์ แสงทอง 58
10490 น.ส. วัชราภรณ์ หินเกล็ด 46
10491 น.ส. วัชราวลี ศรีค า ขาดสอบ
10492 นาย วัชริต ปันผสม 48
10493 นาย วัชรินทร์ คงสุคนธ์ 49
10494 น.ส. วัชรินทร์ โฉมเรือง 35
10495 นาย วัชรินทร์ ติลวรรณกุล 60
10496 นาย วัชรินทร์ เทศธรรม 39
10497 นาย วัชรินทร์ ว่องไว 41
10498 น.ส. วัชรี ข าสอาด 30
10499 น.ส. วัชรี คนเพียร 35
10500 น.ส. วัชรี จิระภักด์ิ 57



หน้า 351/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10501 น.ส. วัชรี ต่างสี ขาดสอบ
10502 น.ส. วัชรี ศรีสมาน 56
10503 น.ส. วัชรี อุ่นผาง 65
10504 น.ส. วัชรีญา ปุริมายะตา ขาดสอบ
10505 น.ส. วัชสยวรรณ ทรัพย์ศรีโสภณ 63
10506 นาย วัฒนชัย ราชบัวโคตร 57
10507 นาย วัฒนชัย วิทยสิงห์ 52
10508 นาย วัฒนชัย แวงชัยภูมิ ขาดสอบ
10509 นาย วัฒนพงษ์ รวมใหม่ 51
10510 นาย วัฒนสุวรรณ สุวรรณประภาพร 66
10511 นาย วัฒนา จันทร์ตรี 62
10512 น.ส. วัณณิตา แก้วภักดี ขาดสอบ
10513 น.ส. วัทนวิภา พุทธหล้า ขาดสอบ
10514 นาย วัทน์สิริ ดวงแก้ว 55
10515 นาย วันจักรี บุญศรี ขาดสอบ
10516 นาย วันจักรี สบาย 60
10517 นาย วันเฉลิม ศรีจันทร์ขาว ขาดสอบ
10518 นาย วันเฉลิม แหวนหล่อ 57
10519 นาย วันชัย เทพศิริ 24
10520 นาย วันชาติ เกตุชีพ 47
10521 น.ส. วันฎี พรมนนท์ 45
10522 น.ส. วันดี ปิยะวรรณ 50
10523 น.ส. วันทกานต์ ชูขันธ์ 46
10524 น.ส. วันทน์ณภัทร เปรมปรีด์ิสิริ ขาดสอบ
10525 น.ส. วันทนา ทรัพย์อนันต์ ขาดสอบ
10526 น.ส. วันทนา ธิสุกะ 65
10527 น.ส. วันทนา ลีปอพาน 54
10528 น.ส. วันทนีย์ พรมวังขวา 51
10529 น.ส. วันทนีย์ อินทร์ตุ้ม 40
10530 น.ส. วันทิยา นัครี ขาดสอบ



หน้า 352/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10531 น.ส. วันนาดาร์ แวบือราเฮง 46
10532 น.ส. วันเพ็ญ พงษ์เพียจันทร์ 55
10533 น.ส. วันมูนีเราะฮ์ นฤชิต 42
10534 น.ส. วันวิสา เก่งสนาม 38
10535 น.ส. วันวิสา ดีสงคราม 49
10536 น.ส. วันวิสา ปกครอง 29
10537 นาง วันวิสา โพธ์ิศรี ขาดสอบ
10538 น.ส. วันวิสา สัจจะญาติ 60
10539 น.ส. วันวิสาข์ กิจพิทักษ์ 51
10540 น.ส. วันวิสาข์ กุลสุวรรณ 33
10541 น.ส. วันวิสาข์ แก้วเรือง 61
10542 น.ส. วันวิสาข์ ธนรัตนานนท์ 42
10543 น.ส. วันวิสาข์ นาคชุ่ม 55
10544 น.ส. วันวิสาข์ พลรักดี 44
10545 น.ส. วันวิสาข์ วิญญาปา ขาดสอบ
10546 น.ส. วันใหม่ พรหมศิลา 47
10547 นาย วันอัสรี ยาการียา 49
10548 นาย วันอีดือเรส แวฮามะ 18
10549 นาย วันอุสมาน เจ๊ะยูโซ๊ะ 35
10550 น.ส. วัลนิกา คุณาวงษ์ 50
10551 น.ส. วัลภา ย้ิมละมัย 43
10552 น.ส. วัลย์ลดา ท้วมเพ็ง 71
10553 น.ส. วัลย์ลิยา รัตนประเสริฐ ขาดสอบ
10554 นาย วัลลภ เปร่ืองสมบูรณ์ ขาดสอบ
10555 น.ส. วัลลภา ทิวทอง 55
10556 น.ส. วัลลภา วังทะพันธ์ 43
10557 นาย วัศพล พิงเกาะ 53
10558 น.ส. วัศยา ฉ่ าแก้ว 71
10559 น.ส. วัสนนันท์ บุญรักษา ขาดสอบ
10560 น.ส. วาทิตา พร้ิงเพลิด 55



หน้า 353/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10561 น.ส. วาทินี ศิริอมรพรรณ ขาดสอบ
10562 น.ส. วาทินี หวอตะเห ขาดสอบ
10563 น.ส. วานาเทียร์ ขาวเนตร 45
10564 น.ส. วานิสลา สุขจาด 69
10565 น.ส. วานิสสา เอียบสกุล 51
10566 น.ส. วานีต้า ชอบหวาน 43
10567 นาย วายุ ปรังการ ขาดสอบ
10568 นาย วายุ เมืองฝ้ัน 63
10569 น.ส. วายุภักด์ิ แอบไธสง 63
10570 น.ส. วาราดา ศรีส าราญ 68
10571 นาย วาริน มีนุ่น 51
10572 น.ส. วารินทร์ สวนมะลิ 57
10573 น.ส. วารินทร์ อาจกล้า 46
10574 นาย วาริพันธน์ คุณดิลกสังวร ขาดสอบ
10575 นาย วาริศ ศรีศศลักษณ์ 56
10576 น.ส. วารี ธรรมสอน ขาดสอบ
10577 น.ส. วารี ปานจ่ิง 46
10578 น.ส. วารีรัตน์ นวลทอง 42
10579 น.ส. วารุณี กองแก้ว ขาดสอบ
10580 น.ส. วารุณี คลองร้ัว 44
10581 น.ส. วารุณี คุ้มพาล ขาดสอบ
10582 น.ส. วารุณี แม้นกิตติ 51
10583 น.ส. วารุณี สอนเพ็ง ขาดสอบ
10584 น.ส. วาสนา กาค า 62
10585 น.ส. วาสนา คงสูงเนิน 49
10586 น.ส. วาสนา คชประเสริฐ 71
10587 น.ส. วาสนา ณ ล าปาง 60
10588 น.ส. วาสนา ณ วิเชียร 59
10589 น.ส. วาสนา นาคสงค์ ขาดสอบ
10590 น.ส. วาสนา นาคสุข 54



หน้า 354/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10591 น.ส. วาสนา น า 50
10592 น.ส. วาสนา บุญพิค า ขาดสอบ
10593 น.ส. วาสนา พรหนองแสน 47
10594 น.ส. วาสนา พูนวงศ์ 50
10595 น.ส. วาสนา เพ็งจันทร์ 49
10596 น.ส. วาสนา ม่วงแกม 43
10597 น.ส. วาสนา ยอดออน 44
10598 น.ส. วาสนา ศรีมุกข์ ขาดสอบ
10599 น.ส. วาสนา สารค า 51
10600 น.ส. วาสนา หวันอาหลี 41
10601 น.ส. วาสิฏฐี ภูแช่มโชติ ขาดสอบ
10602 นาง วาสิตา ดีแก้ว 22
10603 น.ส. วาสุกรี ค าภา ขาดสอบ
10604 น.ส. วาสุกานต์ กลีบเมฆ 44
10605 นาย วิกรานต์ สุภิมารส 55
10606 น.ส. วิกานดา สุดโสม 51
10607 น.ส. วิกานดา อนุกูล 31
10608 น.ส. วิกาวี สุวรรณอ าภา 50
10609 น.ส. วิจิตรพรรณ ศรีเจริญ 68
10610 น.ส. วิจิตรา ขันธ์เขต 37
10611 น.ส. วิจิตรา งามวิจิตร 55
10612 น.ส. วิจิตรา นาโพธ์ิ 50
10613 น.ส. วิจิตรา พูลเพ่ิม 47
10614 น.ส. วิจิตรา รอดฤทธ์ิ 65
10615 น.ส. วิจิตรา ส่องเสนา 51
10616 น.ส. วิจิตรา สุริยโชติ 64
10617 น.ส. วิจิตรา แสงแก้ว 54
10618 น.ส. วิจิตรา หน่อค าหล้า 43
10619 น.ส. วิจิตรา อินทราช 48
10620 น.ส. วิชชุดา วะสุวรรณ 55



หน้า 355/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10621 น.ส. วิชชุตา ฤทธิเดช 75
10622 น.ส. วิชชุลดา นิลช านาญ 52
10623 นาย วิชญพงศ์ รัตนนา 54
10624 นาย วิชญพนธ์ ป้อมงาม 53
10625 นาย วิชญ์พล พรสิงห์ 81
10626 นาย วิชญ์พล ภู่ศิลป์ ขาดสอบ
10627 นาย วิชญ์ยุตม์ สีหะวงษ์ ขาดสอบ
10628 นาย วิชญ์วิสิฐ พรหมดา 68
10629 นาย วิชญ์ศรุต ศรีคง 42
10630 นาย วิชญะ เขียวกล่ า 59
10631 นาย วิชญะ นวลระแหง 52
10632 นาย วิชญะ เนียมค า 49
10633 น.ส. วิชญา ปลูกสร้าง 62
10634 น.ส. วิชญาณี พุทธิพิริยางกูร 72
10635 น.ส. วิชญาดา ชุมผอม 53
10636 น.ส. วิชญาดา เพ็ชรกอ 63
10637 น.ส. วิชญาดา สุดเอ้ือม 74
10638 น.ส. วิชญาดา สุวิทยาภรณ์ ขาดสอบ
10639 น.ส. วิชญาพร แก้วเล็ก 41
10640 น.ส. วิชญาพร ค าแก่น 53
10641 น.ส. วิชญาพร ช่วยแท่น 68
10642 น.ส. วิชญาพร ฝางค า 74
10643 น.ส. วิชญาพร สุทธินุ้ย ขาดสอบ
10644 น.ส. วิชญาภรณ์ แก้วยวน ขาดสอบ
10645 น.ส. วิชฎาภรณ์ ทับลัง 49
10646 น.ส. วิชนาถ ประทักษากุล 53
10647 นาย วิชย์ ทองสีนาค 50
10648 น.ส. วิชยา วงศ์ปุณณวัฒน์ 73
10649 นาย วิชัย ดอนดี ขาดสอบ
10650 นาย วิชัย เมืองทอง 31



หน้า 356/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10651 นาย วิชาญชัย บัวทรัพย์ 67
10652 น.ส. วิชิดา พัชรกุลธาดา 41
10653 น.ส. วิชิตา วิโรจน์โภคา ขาดสอบ
10654 น.ส. วิชุดา เครือจันทร์ตา ขาดสอบ
10655 น.ส. วิชุดา นินชานนท์ ขาดสอบ
10656 น.ส. วิชุดา พรมมา 39
10657 น.ส. วิชุดา มากมี 47
10658 น.ส. วิชุดา รถไธสงค์ ขาดสอบ
10659 น.ส. วิชุดา สายเจียง 44
10660 น.ส. วิชุดา สุพรม ขาดสอบ
10661 น.ส. วิชุดา หวานเย็น ขาดสอบ
10662 นาย วิเชฐ จงกลาง 59
10663 นาย วิเชียร ตันติประดิษฐ์ 50
10664 นาย วิเชียร มณีเนียม 54
10665 นาย วิเชียร รู้เง่ือน ขาดสอบ
10666 น.ส. วิญาศิณี ปัญใจนา 46
10667 น.ส. วิณิชชา วงษ์รอด 43
10668 น.ส. วิติตา ธุสมุทร 50
10669 นาย วิทย์ชนุ จันทวงศ์ 50
10670 นาย วิทยา พิษพรรณ์ ขาดสอบ
10671 นาย วิทยา มงคลรัตน์ ขาดสอบ
10672 นาย วิทยา สุริยเอก 45
10673 นาย วิทวัส เกตศรัทธา 59
10674 นาย วิทวัส คงย้ิม ขาดสอบ
10675 นาย วิทวัส ตันบุตร 53
10676 นาย วิทวัส ส่งศักศิริกุล 26
10677 นาย วิธวินท์ ห้าสังข์ 59
10678 นาย วิธวินทร์ คลอวุฒิวัฒน์ 49
10679 น.ส. วิธิตา ทองล่ิม ขาดสอบ
10680 นาย วินัย น้องคนึง 44



หน้า 357/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10681 นาย วินัย วงษ์ชมภู ขาดสอบ
10682 นาย วินัย แฮกหล่าง 47
10683 นาย วินิจ วงษ์สามาน 51
10684 น.ส. วิภวานี อ่อนภักดี ขาดสอบ
10685 น.ส. วิภา ข่าขันมะลี 49
10686 น.ส. วิภา สารักษ์ 62
10687 น.ส. วิภาขวัญ อาจชอบการ 41
10688 น.ส. วิภาดา ขันอ่อน ขาดสอบ
10689 น.ส. วิภาดา โจนลายดา ขาดสอบ
10690 น.ส. วิภาดา ช่างท า 47
10691 น.ส. วิภาดา ตรีฤกษ์ศรี 62
10692 น.ส. วิภาดา ทองเรือง 45
10693 น.ส. วิภาดา นกแก้ว ขาดสอบ
10694 น.ส. วิภาดา ปวงเกษม 49
10695 น.ส. วิภาดา พรมนิล 51
10696 น.ส. วิภาดา ภู่สวัสด์ิ 47
10697 น.ส. วิภาดา มามาตร 59
10698 น.ส. วิภาดา เมธีลักษณ์ 64
10699 น.ส. วิภาดา รุ่งเรืองย่ังยืน 50
10700 น.ส. วิภาดา วิภากูล 34
10701 น.ส. วิภาดา สาโสม ขาดสอบ
10702 น.ส. วิภาดา สุวรรณกลาง 48
10703 น.ส. วิภาดา อุทธา 51
10704 น.ส. วิภาพร นนทะดี ขาดสอบ
10705 น.ส. วิภาพร พรบุญ 50
10706 น.ส. วิภาพร พลนิล 28
10707 น.ส. วิภาพร ฟีสันเทียะ 57
10708 น.ส. วิภาพร แสนแก 37
10709 น.ส. วิภาพร อ ามาตหิน ขาดสอบ
10710 น.ส. วิภารัต ฤทธิศักด์ิ 31



หน้า 358/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10711 น.ส. วิภารัตน์ ทิศนุ่น 41
10712 น.ส. วิภารัตน์ ผลมาตร 43
10713 น.ส. วิภารัตน์ มงคล 48
10714 น.ส. วิภารัตน์ วิทูธีรศานต์ 64
10715 น.ส. วิภารัตน์ อภิบูลย์สุวรรณ์ 55
10716 น.ส. วิภาวดี กลมสร้อย ขาดสอบ
10717 น.ส. วิภาวรรณ์ วิชัยรัมย์ ขาดสอบ
10718 น.ส. วิภาวรรณ พานตะโก 39
10719 น.ส. วิภาวรรณ เสาเวียง 51
10720 น.ส. วิภาวิน แซ่โก 54
10721 น.ส. วิภาวี จงบุรี ขาดสอบ
10722 น.ส. วิภาวี จันทร์เกษร 48
10723 น.ส. วิภาวี ชัยศิริ 62
10724 นาง วิภาวี ชูสุทน ขาดสอบ
10725 น.ส. วิภาวี ทองสุพรรณ 52
10726 น.ส. วิภาวี เทพภูเวียง 65
10727 น.ส. วิภาวี บุญเรือง 35
10728 น.ส. วิภาวี ศรีสมัย 53
10729 น.ส. วิภาวี สอนจันทร์ ขาดสอบ
10730 น.ส. วิภาวี สังข์วรรณะ ขาดสอบ
10731 น.ส. วิภาวี หนูแสง 60
10732 น.ส. วิภาวี อุปพงษ์ 61
10733 น.ส. วิมณทิพย์ ประทุมเกษ ขาดสอบ
10734 น.ส. วิมพ์วิภา ขินาวัง 70
10735 น.ส. วิมล หวลคิด 45
10736 น.ส. วิมล ค าสัตย์ 48
10737 นาง วิมลจันทร์ กุลสอนนาน 47
10738 น.ส. วิมลมาศ เดชสุข 50
10739 น.ส. วิมลรัตน์ พรมหนองอ้อ ขาดสอบ
10740 น.ส. วิมลรัตน์ มานะรัตน์ 54



หน้า 359/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10741 น.ส. วิมลรัตน์ รักขันโท 38
10742 น.ส. วิมลสิริ สมุทรกลาง 24
10743 น.ส. วิมลิน วงศ์พราหมณ์ 53
10744 น.ส. วิมาลา ดินแดง 71
10745 นาย วิรชัย หน่อนาค 39
10746 น.ส. วิรดา หละเขียว 61
10747 นาย วิระพงษ์ โตไร่ 53
10748 นาย วิระวุฒิ วงค์พุฒ 52
10749 น.ส. วิรัชยา โถแก้วเขียว 38
10750 น.ส. วิรัญชนา ธรรมชัย 46
10751 น.ส. วิรัญชนา อาสายุทธ 46
10752 น.ส. วิรัญญ์ภัทร กฤตยพิสิฐ 73
10753 น.ส. วิรัญญา เตจ๊ะ 64
10754 น.ส. วิรัญญา หม่วยปู้ ขาดสอบ
10755 นาย วิรัตน์ สอนส าราญ 26
10756 น.ส. วิรันพัชร โพธ์ิรัตน์ 66
10757 น.ส. วิรัลพัชร์ บุญแท้ 50
10758 น.ส. วิรัลยุพา ณ พัทลุง 56
10759 น.ส. วิรากร ชนะพงษ์ 67
10760 น.ส. วิรากานต์ รัตน์ใหม่ ขาดสอบ
10761 น.ส. วิราวรรณ์ ผลาฤทธ์ิ 55
10762 น.ส. วิราวรรณ บัวศรี 44
10763 น.ส. วิราวรรณ วงษ์นาศรี ขาดสอบ
10764 น.ส. วิราศินี ค าประเทือง 54
10765 น.ส. วิริญลักษณ์ สายน้อย ขาดสอบ
10766 นาย วิริทธ์ิพล สุรางค์พนา 58
10767 น.ส. วิรินท์ลดา พุทธขันธ์ 59
10768 นาย วิริยะธัช ฉันทะ 66
10769 น.ส. วิริยา ธรรมศร 67
10770 น.ส. วิริยา มูลสาร 37



หน้า 360/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10771 น.ส. วิริยา เร่ิมวงศ์ ขาดสอบ
10772 น.ส. วิริยาภา งานดี 52
10773 น.ส. วิริศรา พรหมรักษ์ 62
10774 น.ส. วิรุณกาญจน์ นิยมไทย 50
10775 น.ส. วิรุฬห์ อยู่สะบาย 64
10776 น.ส. วิรุฬห์การ ข าเพ็ง 46
10777 นาย วิโรจน์ โชติรุ่งโรจน์ ขาดสอบ
10778 นาย วิโรจน์ เอติยัติ 37
10779 น.ส. วิลันดา เสียงแจ้ว 56
10780 น.ส. วิลัย ทองสุข 46
10781 น.ส. วิลัยพร วิลาศลัด ขาดสอบ
10782 น.ส. วิลัยลักษณ์ ยะปัญญา 53
10783 น.ส. วิลัยลักษณ์ อร่ าค า 48
10784 น.ส. วิลาวดี ศรีชู 36
10785 น.ส. วิลาวรรณ กูสัน 53
10786 น.ส. วิลาวัณย์ จ ารัสศรี 40
10787 น.ส. วิลาวัณย์ จินดา 59
10788 น.ส. วิลาวัณย์ พรพนานุรักษ์ 62
10789 น.ส. วิลาวัณย์ ศรีสุภา 63
10790 น.ส. วิลาวัลย์ กลางนคร 65
10791 น.ส. วิลาวัลย์ เทพนุรักษ์ 32
10792 น.ส. วิลาวัลย์ บุญลอด 57
10793 น.ส. วิลาวัลย์ สีชมภู ขาดสอบ
10794 น.ส. วิลาศิณี ด้วงสูงเนิน 35
10795 น.ส. วิลาศิณี ไพศาลพันธ์ 40
10796 น.ส. วิลาสิณีย์ นาคปรุง 55
10797 น.ส. วิลาสินี เจ๊ะเต๊ะ 52
10798 น.ส. วิลาสินี แปงอินทร์ ขาดสอบ
10799 น.ส. วิลาสินี ราษีกฤษ ขาดสอบ
10800 น.ส. วิลาสินี ศรีทรัพย์ 51



หน้า 361/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10801 น.ส. วิลาสินี สกุลไทย ขาดสอบ
10802 น.ส. วิลาสินี สงฆ์รักษ์ ขาดสอบ
10803 น.ส. วิลาสินี สุทธิชล 42
10804 น.ส. วิลาสีนี จุโฑปะมา ขาดสอบ
10805 น.ส. วิไล ลิลิตวัฒน์ ขาดสอบ
10806 น.ส. วิไลพร สาขามุละ 51
10807 น.ส. วิไลรัตน์ ต๊ะต้องใจ ขาดสอบ
10808 น.ส. วิไลรัตน์ ธรรมจินโน 38
10809 น.ส. วิไลรัตน์ วังทอง 44
10810 น.ส. วิไลลักษ์ ชัยสงค์ 51
10811 น.ส. วิไลลักษณ์ เพ็ญเขตรวิทย์ 55
10812 น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลหร่ัง 52
10813 น.ส. วิไลลักษณ์ อุ่นใจ 48
10814 น.ส. วิไลวรรณ จันมา 36
10815 น.ส. วิไลวรรณ จ าปาทอง 49
10816 น.ส. วิไลวรรณ ดวงสีทอง 39
10817 น.ส. วิไลวรรณ ร่องยืด 36
10818 น.ส. วิไลวรรณ เลิศแตง 49
10819 น.ส. วิวรรณา นิลรัตน์ 65
10820 น.ส. วิววิไล วังสุนทร 51
10821 นาย วิวัชรชัย ทอนฮามแก้ว ขาดสอบ
10822 นาย วิวัฒน์ โคตะพันธ์ ขาดสอบ
10823 นาย วิวัฒน์ นนศิริ 58
10824 นาย วิวัฒน์ ปัญญาโกศลบุญ ขาดสอบ
10825 นาย วิวัฒน์ พัทบุรี ขาดสอบ
10826 นาย วิวัฒน์ มีเจริญ 71
10827 น.ส. วิวิศนา กุลชา 28
10828 น.ส. วิศนีย์ ขวัญตา 60
10829 นาย วิศรุต กูบกระบ่ี 57
10830 นาย วิศรุต เต็มแก้ว ขาดสอบ



หน้า 362/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10831 นาย วิศรุต รุ่งรัตนชาวลา 50
10832 นาย วิศรุต สว่างพงษ์ 50
10833 นาย วิศรุต สินสมบัติ 47
10834 นาย วิศรุต อินทรสถาพร ขาดสอบ
10835 นาย วิศรุตต์ ขวัญสิริด ารง ขาดสอบ
10836 น.ส. วิศรุตา ศรีสุข 47
10837 นาย วิศวิน ทองประ 64
10838 น.ส. วิศัลย์ศยา เจียมจิตร์ ขาดสอบ
10839 น.ส. วิศัลย์ศยา วัชรภิรมย์ 55
10840 น.ส. วิศัลย์ศยา สีมาฤทธ์ิ ขาดสอบ
10841 น.ส. วิศาข์ บุญพ่ึง 64
10842 นาย วิศิษศักด์ิ เอียการนา 43
10843 นาย วิเศษชัย วิเศษสิงห์ 49
10844 นาย วิษณุ ทบลา 63
10845 นาย วิษณุ ปงลังกา 59
10846 นาย วิษณุ โลมากุล 46
10847 นาย วิษณุกร นิยมไทย 57
10848 นาย วิษรุจน์ สีหัวโทน 45
10849 น.ส. วิสณี นทีวิริยะวรกุล 54
10850 น.ส. วิสสุตา คงสิน ขาดสอบ
10851 นาย วิสัชนา กล่ินหอม 52
10852 น.ส. วิสา เรืองจันที 56
10853 น.ส. วิสาข์รัช บุญญานุกูลกิจ ขาดสอบ
10854 น.ส. วิสาขา สุขภิรมย์ 53
10855 น.ส. วิสุดาพร ทองวรณ์ 31
10856 นาย วิสุทธ์ิ โสะหาบ 54
10857 นาย วิสุทธ์ิ ไหมชู 42
10858 นาย วิสุทธิพงษ์ พูลวิหก ขาดสอบ
10859 น.ส. วิสุทธิยา สัสดี 46
10860 น.ส. วีณา ทับแมลง ขาดสอบ



หน้า 363/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10861 น.ส. วีณา ศรีวัง 54
10862 น.ส. วีธิชา วินวีร์ 61
10863 น.ส. วีนัสนันท์ เก้ือลาย 56
10864 นาย วีรชัย อินแสง 40
10865 นาย วีรชาติ บิลนุกูล ขาดสอบ
10866 น.ส. วีรดา ทองค า 60
10867 นาง วีรพงศ์ ด้วงเช่ียว 53
10868 นาย วีรพงษ์ คล้ายแสง 57
10869 นาย วีรพงษ์ บุญจีน 37
10870 นาย วีรพนธ์ แสนแสบ 56
10871 นาย วีรพัฒ ขาวกระจ่าง ขาดสอบ
10872 นาย วีรภัทร์ เต 60
10873 นาย วีรภัทร จันตาวงศ์ ขาดสอบ
10874 นาย วีรภัทร ภูวัช ขาดสอบ
10875 นาย วีรภัทร มีจิตต์ 51
10876 นาย วีรภัทร วงศ์อ่อน 28
10877 น.ส. วีรยา กล่ินตัน 61
10878 น.ส. วีรยา ก าบัง 52
10879 น.ส. วีรยา เหมนิมัด 56
10880 นาย วีรยุทธ์ นิลพงศ์ 58
10881 นาย วีรยุทธ จิตนธรรม 41
10882 น.ส. วีร์ลักษิกา หาญสุวรรณ์ 48
10883 น.ส. วีรวรรณ อินอ่อน ขาดสอบ
10884 นาย วีรวัฒน์ ทุมวงค์ 48
10885 นาย วีรวัฒน์ ศรีเรือง 72
10886 นาย วีรวัตร ปิติ 58
10887 น.ส. วีรวัลย์ วอนเผ่ือน 44
10888 นาย วีรวิชจ์ วิรัชเศวตร์ ขาดสอบ
10889 นาย วีรวิชญ์ ตันติธนันต์ชัย 70
10890 นาย วีรวิชญ์ ทองค า 32



หน้า 364/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10891 นาย วีรวุฒิ นิลจันทร์ 59
10892 นาย วีระ พัฒนทวีลาภ 70
10893 นาย วีระชัย ปานคีรี ขาดสอบ
10894 นาย วีระเทพ บุญวิเศษ 54
10895 นาย วีระพงษ์ ศรีเอ่ียม ขาดสอบ
10896 นาย วีระพล วงษ์จันนา ขาดสอบ
10897 นาย วีระพล สมัครกิจ 45
10898 นาย วีระยุทธ ธนะสมบัติ 57
10899 นาย วีระยุทธ วาระตระกูล 62
10900 นาย วีระวัฒน์ ใสแก้ว 67
10901 นาย วีระวุฒิ ไพบูลย์ 60
10902 น.ส. วีระสตรี ธรรมโชติ 55
10903 นาย วีรากร หาญพรหม 70
10904 น.ส. วีรานุช เพชรทอง ขาดสอบ
10905 น.ส. วีรินทร์ โตง้ิว 47
10906 น.ส. วีรินทร์พิมล วงศ์ไฝ ขาดสอบ
10907 น.ส. วีรินทร์ภัทร์ อุประโมงค์ 73
10908 นาย วุฒิชัย เกิดโถ ขาดสอบ
10909 นาย วุฒิชัย แซ่แต้ ขาดสอบ
10910 นาย วุฒิชัย พรหมมินทร์ ขาดสอบ
10911 นาย วุฒิชัย วรทวีทรัพย์ ขาดสอบ
10912 นาย วุฒิพงศ์ เก่ียวพันธ์ 48
10913 นาย วุฒิพงศ์ แก้วมาก 50
10914 นาย วุฒิพงศ์ เขียวฟู 64
10915 นาย วุฒิพงษ์ เคร่ืองทอง 40
10916 นาย วุฒิพงษ์ จันทร์สะอาด 63
10917 นาย วุฒิพงษ์ ผาภู 29
10918 น.ส. วุฒิพร เนตรสุรา 60
10919 นาย วุฒิภัทร ไข่มุกข์ ขาดสอบ
10920 นาย วุฒิเมธส์ วังค า 50



หน้า 365/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10921 นาย วิุฒิชัย ติยะบุตร 54
10922 น.ส. เวณุกา กองสิน 57
10923 น.ส. เวทิณี เช้ือหมอ 34
10924 นาย เวทิน นิเท 68
10925 น.ส. เวธกา เขียวปัญญา ขาดสอบ
10926 น.ส. เวธกา ไชยพลฤทธ์ิ 66
10927 น.ส. เวธกา มากค า ขาดสอบ
10928 น.ส. เวธิกา ช่วยชู 44
10929 น.ส. เวธินี หม่ืนแสน ขาดสอบ
10930 น.ส. เวลุกา ศรีหาวงค์ 34
10931 น.ส. เวสิยา ทองมณี 47
10932 นาย แวยูโซฟ แวมูซอ 69
10933 นาย แวอับดุลเลาะ แวและ 42
10934 นาย แวฮัมดาน แวหะมะ 52
10935 นาย ไวทยา ปิยรุ่งโรจน์ ขาดสอบ
10936 น.ส. ศกลภัค วงศ์ประทุม 48
10937 น.ส. ศกลวรรณ จันทร์สุวรรณ 55
10938 น.ส. ศกลวรรณ วงจันทร์ 51
10939 น.ส. ศกลวรรณ แสงสุข 54
10940 น.ส. ศจิกา ข าวงษ์ 61
10941 น.ส. ศจีวิมล ทิมกลับ 50
10942 นาย ศชาณภพ สุขสมจิตร 65
10943 นาย ศฎายุส จีดล าดวน 74
10944 น.ส. ศดานันท์ ชุมเพ็ชร 63
10945 นาย ศตธน สีมาพานิช ขาดสอบ
10946 น.ส. ศตพร แสงอนันต์ 72
10947 น.ส. ศตพร อิสระ ขาดสอบ
10948 นาย ศตวรรษ ดิษฐ์คล้าย 37
10949 นาย ศตวรรษ ป๋ันเขียว ขาดสอบ
10950 นาย ศตวรรษ สระไพ 77



หน้า 366/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10951 นาย ศตวรรษ สังข์ห่อ ขาดสอบ
10952 น.ส. ศนิญา นิลกระวัตร 62
10953 น.ส. ศภัศรัชต์ ค าผง 50
10954 น.ส. ศภิสรา สมโรจน์ ขาดสอบ
10955 น.ส. ศมน ลายเงิน 59
10956 น.ส. ศมนวรรณ ค าหล้า 36
10957 น.ส. ศมภา ศรีธรรมศักด์ิ 58
10958 นาง ศมิษฐา สิงห์สุริย์ 61
10959 น.ส. ศยามล แสงห้อย 39
10960 น.ส. ศรธนรัตน์ ไชยคงดีสวัสด์ิ 52
10961 นาย ศรรกฏิยพงศ์ ฟูเต็มวงศ์ 55
10962 นาย ศรราม สุขส าราญ 66
10963 น.ส. ศรศิรินทร์ สุขศรีเพ็ง 49
10964 น.ส. ศรสวรรค์ สายกูด 41
10965 น.ส. ศรสวรรค์ แสงอินทร์ 51
10966 น.ส. ศรสวรรค์ โสตแก้ว ขาดสอบ
10967 น.ส. ศรอนงค์ วัฒนธรรม ขาดสอบ
10968 น.ส. ศรัญญา กันนิดา 50
10969 น.ส. ศรัญญา จันทร์พรมมา 49
10970 น.ส. ศรัญญา เจียงภูเขียว 48
10971 น.ส. ศรัญญา แช่มอุบล ขาดสอบ
10972 น.ส. ศรัญญา ด าแก้ว ขาดสอบ
10973 น.ส. ศรัญญา บัวน้อย ขาดสอบ
10974 น.ส. ศรัญญา บุญช่วย 31
10975 น.ส. ศรัญญา ปานแดง ขาดสอบ
10976 น.ส. ศรัญญา เพชรภูมี 64
10977 น.ส. ศรัญญา เฟรเซอร์ ขาดสอบ
10978 น.ส. ศรัญญา มะโนปัญญา ขาดสอบ
10979 น.ส. ศรัญญา เมิดไธสง ขาดสอบ
10980 น.ส. ศรัญญา วงศ์หมุด 57



หน้า 367/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

10981 น.ส. ศรัญญา สวัสดิกุล ขาดสอบ
10982 น.ส. ศรัญญา สุวรรณ์วงษ์ 69
10983 น.ส. ศรัญญา แสงทอง 48
10984 น.ส. ศรัญญา หนูเรียง 43
10985 นาย ศรัญญู ตนมิตร์ ขาดสอบ
10986 น.ส. ศรัณญา เช่ียนม่ัน 62
10987 น.ส. ศรัณญา โพธ์ิขุนทด ขาดสอบ
10988 นาย ศรัณย์ ดิษฐาน ขาดสอบ
10989 นาย ศรัณย์ สัธนานันต์ ขาดสอบ
10990 นาย ศรัณย์ สุตมิตร 57
10991 นาย ศรัณย์ เสาหงษ์ 81
10992 นาย ศรัณยกุล สิงหกลางพล 37
10993 นาย ศรัณยพงศ์ ขันแข็ง ขาดสอบ
10994 นาย ศรัณยพงศ์ ทะนันตา 65
10995 น.ส. ศรัณย์พร วรดูลย์ 47
10996 น.ส. ศรัณย์พร สวนแก้ว 48
10997 น.ส. ศรัณย์พร สามารถ 51
10998 น.ส. ศรัณย์พร สุขจีน 33
10999 น.ส. ศรัณย์พร เสริมศิริโสภณ ขาดสอบ
11000 น.ส. ศรัณย์พิชชา เหล่าอุ่นอ่อน 50
11001 น.ส. ศรัณย์ภรณ์ นามเชียงใต้ ขาดสอบ
11002 น.ส. ศรัณย์ภัทร ผินแสง 58
11003 น.ส. ศรัณย์รัชญ์ ชัชวาลย์ภัสร์ 65
11004 น.ส. ศรัณย์รัชต์ อินต๊ะขัน 59
11005 นาย ศรัณย์วิทย์ ไชยการ ขาดสอบ
11006 น.ส. ศรัณยา พลายด้วง ขาดสอบ
11007 น.ส. ศรัณยา ศรีสวัสด์ิ 50
11008 นาย ศรัณยู ประยูรหงษ์ 67
11009 นาย ศรัณยู รัตนวราห 57
11010 นาย ศรัทธา โมราสุท 59



หน้า 368/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11011 น.ส. ศรันย์พร ธงไชย ขาดสอบ
11012 น.ส. ศรันย์พร อนุศาสนนันท์ ขาดสอบ
11013 น.ส. ศรันยพร ไตรวิญ์สกุล 51
11014 น.ส. ศรันยา ทับทอง 38
11015 นาย ศรันยู ภูโสภา 68
11016 นาย ศรายุทธ บุญเสถียรวงศ์ ขาดสอบ
11017 นาย ศรายุทธ ภูพันนา 40
11018 น.ส. ศรารัตน์ จินดาวงศ์ 55
11019 น.ส. ศราวดี มีอาษา 34
11020 นาย ศราวุฒิ ถนอมสุข 58
11021 นาย ศราวุฒิ พ่ึงอ่ า 84
11022 นาย ศราวุฒิ วัดเล็ก 40
11023 นาย ศราวุฒิ ส้ินโศรก 30
11024 นาย ศราวุธ ใจนนถีย์ ขาดสอบ
11025 น.ส. ศรินญา กาบตุ้ม 49
11026 น.ส. ศรินญา ปาณูปกรณ์ 60
11027 น.ส. ศรินทร์ญา สุดทอง 53
11028 น.ส. ศรินทร์ทิพย์ พรมลี 39
11029 น.ส. ศรินทิพย์ จึงเจริญทรัพย์ 62
11030 น.ส. ศรินยา ชีวะพันธ์ 51
11031 น.ส. ศรินยา โพธิสอน 38
11032 น.ส. ศรินรัตน์ ฤทธ์ิภู่ 53
11033 น.ส. ศรีประภา บุญมาก 56
11034 น.ส. ศรีแพร คงทวี 35
11035 น.ส. ศรีวรรณ ประโมทนังค์ 59
11036 นาย ศรีวิชัย พงษ์ฤกษ์ 68
11037 น.ส. ศรีสกุล ไชยจิตต์ 48
11038 น.ส. ศรีสุดา การพร้อม 51
11039 น.ส. ศรีสุดา จันทิมะนัน 61
11040 น.ส. ศรีสุดา ฉัตรสุดารัตน์ 46



หน้า 369/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11041 น.ส. ศรีสุดา ธรรมทินโณ 47
11042 น.ส. ศรีสุดา บุญวิเศษ 44
11043 น.ส. ศรีสุรัตน์ วิเชียรกองเกิน 52
11044 น.ส. ศรีหทัย มณฑาทอง 61
11045 น.ส. ศรุดา ช่วยคุ้มภัย 60
11046 น.ส. ศรุดา พลรักษ์ 52
11047 นาย ศรุต หลังยาหน่าย 60
11048 น.ส. ศรุตา ณะนวล 65
11049 น.ส. ศรุตา พูลสวัสด์ิ 64
11050 น.ส. ศรุตา สอาดโอษฐ์ 57
11051 นาย ศรุติกร สีสุข ขาดสอบ
11052 น.ส. ศฤงคาร พานแก้ว 43
11053 น.ส. ศลิษา ค าโคตรสูนย์ 31
11054 นาง ศลิษา พันธ์คงวัฒนา 45
11055 น.ส. ศลิษา พูลทวี 50
11056 น.ส. ศลิษา มะตุริม 47
11057 น.ส. ศวรรยา ช่อล าใย 54
11058 น.ส. ศวิตา นาคจีนวงศ์ 53
11059 น.ส. ศวิตา สิมงาม ขาดสอบ
11060 น.ส. ศศลักษณ์ แก้วมณี 72
11061 น.ส. ศศวัน นวลวิลัย 47
11062 น.ส. ศศิ เดชสุภา 65
11063 น.ส. ศศิกร สารีผล 69
11064 น.ส. ศศิกาญจน์ ทองค าป้ัน 61
11065 น.ส. ศศิกาญจน์ พลดี ขาดสอบ
11066 น.ส. ศศิกาญจน์ สุวรรณมาลย์ 64
11067 นาง ศศิกานดา ผาแก้ว 40
11068 น.ส. ศศิกานต์ กองกุณะ 66
11069 น.ส. ศศิกานต์ กัลยะกูล 47
11070 น.ส. ศศิกานต์ จันทรวัฒน์ ขาดสอบ



หน้า 370/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11071 น.ส. ศศิกานต์ จันยัง 50
11072 น.ส. ศศิกานต์ ทูลประโคน 60
11073 น.ส. ศศิกานต์ นิลเล็ก 51
11074 น.ส. ศศิกานต์ มัธยมกูล ขาดสอบ
11075 น.ส. ศศิชา พูลสวัสด์ิ 59
11076 น.ส. ศศิชา โพธิวงษ์ ขาดสอบ
11077 น.ส. ศศิชา อาจยุทธ์ 73
11078 น.ส. ศศิณัฎฐ์ เขียวอรุณ 55
11079 น.ส. ศศิธร ขวัญจ่า 65
11080 น.ส. ศศิธร ขาวฟู 32
11081 น.ส. ศศิธร คชายนต์ 43
11082 น.ส. ศศิธร ค าภูแสน 53
11083 น.ส. ศศิธร จงใจงาม 55
11084 น.ส. ศศิธร เจือกโว้น 44
11085 น.ส. ศศิธร ทองมุสิทธ์ิ 55
11086 น.ส. ศศิธร ทับมาก ขาดสอบ
11087 น.ส. ศศิธร เทียมมาลา ขาดสอบ
11088 น.ส. ศศิธร ธิการ 36
11089 น.ส. ศศิธร นามจุมจัง 61
11090 น.ส. ศศิธร นามลี ขาดสอบ
11091 น.ส. ศศิธร นาส าแดง 57
11092 น.ส. ศศิธร นิลแก้ว 64
11093 น.ส. ศศิธร บัวระบัน 49
11094 น.ส. ศศิธร บุญกองชาติ 31
11095 น.ส. ศศิธร บุราณ 29
11096 น.ส. ศศิธร พรหมเทพ 61
11097 น.ส. ศศิธร โพธินันทวงศ์ 66
11098 น.ส. ศศิธร ไพฑูรย์เนรมิต 57
11099 น.ส. ศศิธร ฟักคง 54
11100 น.ส. ศศิธร ภูศิริ 48



หน้า 371/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11101 น.ส. ศศิธร เมืองนาง 55
11102 น.ส. ศศิธร รอดประเสริฐ 59
11103 น.ส. ศศิธร วิโสจสงคราม 43
11104 น.ส. ศศิธร สอนแสงง 43
11105 น.ส. ศศิธร แสงลี 66
11106 น.ส. ศศิธร แสนเผ่า 48
11107 น.ส. ศศิธร หนูสม ขาดสอบ
11108 น.ส. ศศิธร หอประสงค์ 61
11109 น.ส. ศศิธร หิงไธสง 47
11110 น.ส. ศศิธร อรุณแจ้ง 67
11111 น.ส. ศศินภา กันตะนา 55
11112 น.ส. ศศินันท์ แก้วประพาฬ 54
11113 น.ส. ศศินันท์ ขุนทอง 44
11114 น.ส. ศศินันท์ ชัยโย 43
11115 น.ส. ศศินันท์ ช่ืนหล่อสังข์ 52
11116 น.ส. ศศินันท์ บุญนอก 53
11117 น.ส. ศศินันท์ ระวิสะญา 56
11118 น.ส. ศศินา ทองค า 27
11119 น.ส. ศศินา นาคเสน 42
11120 น.ส. ศศินา มาสุข ขาดสอบ
11121 น.ส. ศศินา เย่ียงย่ิงเจริญ 51
11122 น.ส. ศศินา ศรีพวงษ์ 33
11123 น.ส. ศศินา อาษา 53
11124 น.ส. ศศินิภา ชาวเวียง ขาดสอบ
11125 น.ส. ศศินิภา ทวีสกุลรัตน์ 52
11126 น.ส. ศศินิภา เทียนภู่ 58
11127 น.ส. ศศินิภา ศรีดวงใจ 32
11128 น.ส. ศศินิภา อนันตศิริ 52
11129 น.ส. ศศินุช คงช่วย 52
11130 น.ส. ศศิปพร ศรีวิไชย 66



หน้า 372/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11131 น.ส. ศศิประภา ข่มอาวุธ ขาดสอบ
11132 น.ส. ศศิประภา จันทร์ศรี 57
11133 น.ส. ศศิประภา ทรัพย์ประมาณ 24
11134 น.ส. ศศิประภา เทียนเกษมสุข 52
11135 น.ส. ศศิประภา ผาดศรี ขาดสอบ
11136 น.ส. ศศิประภา พินไธสง 41
11137 น.ส. ศศิประภา แพทย์เจริญ 50
11138 น.ส. ศศิประภา มีสีผ่อง 41
11139 น.ส. ศศิปรียา ผลสุขขา 64
11140 น.ส. ศศิปวีร์ ขุนเพชร์ 32
11141 นาย ศศิพงษ์ วงศ์ศรีวิเชียร 48
11142 น.ส. ศศิพร กุลพันธ์ุ 59
11143 น.ส. ศศิพัชร์ สัยเวศ 30
11144 นาง ศศิพิมพ์ จันต๊ะวงศ์ ขาดสอบ
11145 น.ส. ศศิพิมพ์ บุญพา 57
11146 น.ส. ศศิภัทร บุญประกอบ 32
11147 น.ส. ศศิภาวรรณ หอมชวน 49
11148 น.ส. ศศิมา ทองแกมแก้ว ขาดสอบ
11149 น.ส. ศศิมา วัดน้อย 32
11150 น.ส. ศศิมา สุดสาคร 37
11151 น.ส. ศศิมาพร มาดา ขาดสอบ
11152 น.ส. ศศิมาภรณ์ นินทะลาด 38
11153 น.ส. ศศิยาพัชร์ พชรจินดานนท์ ขาดสอบ
11154 น.ส. ศศิรมณ เพชรเจริญ 52
11155 น.ส. ศศิรัตน์ คงประโคน 66
11156 น.ส. ศศิรินทร์ พลอยนัด ขาดสอบ
11157 น.ส. ศศิลักษณ์ จันทรมณี ขาดสอบ
11158 น.ส. ศศิลากาญจน์ คงศรีรัตน์ 53
11159 น.ส. ศศิวรรณ จันทร์ศรี 49
11160 น.ส. ศศิวรรณ นาวาทอง 41



หน้า 373/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11161 น.ส. ศศิวรรณ ปาวงค์ 59
11162 น.ส. ศศิวรรณ เพชรชูกูล 62
11163 น.ส. ศศิวรรณ ภูวงษ์ 34
11164 น.ส. ศศิวรรณ มุสิด 48
11165 น.ส. ศศิวรรณ ศิริตัน ขาดสอบ
11166 น.ส. ศศิวรรณ อรรคอดุลย์ 44
11167 น.ส. ศศิวราภรณ์ เหมรา ขาดสอบ
11168 น.ส. ศศิวิภา อิสรานุวัฒน์ 47
11169 น.ส. ศศิวิมล กล้าหาญ 55
11170 น.ส. ศศิวิมล กองแก้ว 51
11171 น.ส. ศศิวิมล กุศลจิต 63
11172 น.ส. ศศิวิมล จันทร์ศิริ 41
11173 น.ส. ศศิวิมล เตมิยะ 52
11174 น.ส. ศศิวิมล ทองแก้ว ขาดสอบ
11175 น.ส. ศศิวิมล ภาเรือง 29
11176 น.ส. ศศิวิมล ภิวัฒน์ 63
11177 น.ส. ศศิวิมล มาลาพงษ์ ขาดสอบ
11178 น.ส. ศศิวิมล มูลผม 41
11179 น.ส. ศศิวิมล ลครพล ขาดสอบ
11180 น.ส. ศศิวิมล วิชัยผิน 48
11181 น.ส. ศศิวิมล วิสีปัตน์ 63
11182 น.ส. ศศิวิมล สนธิช่วย 37
11183 น.ส. ศศิวิมล สะสมทรัพย์ 44
11184 น.ส. ศศิวิมล ส าโรง 60
11185 น.ส. ศศิวิมล แสงเมือง 57
11186 น.ส. ศศิวิมล เหมียนคิด 39
11187 นาย ศศิศ ทองเผือก ขาดสอบ
11188 น.ส. ศศิสกุล ประเสริฐสังข์ 62
11189 น.ส. ศศิโสภา นบนอบ 54
11190 น.ส. ศศิโสม บุตรกลัด 41



หน้า 374/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11191 น.ส. ศษิฐธนันต์ ธนันต์เดชฐานนท์ 64
11192 น.ส. ศสิณา ฝ่ังขวา 49
11193 น.ส. ศสิยา รักเปีย 52
11194 นาย ศักด์ิกานต์ ขอดเตชะ 42
11195 นาย ศักด์ิดา ปะละเขียว 53
11196 นาย ศักดิเทพ ชัยวิชิตร 35
11197 นาย ศักด์ิธนธิป เพชรชู 49
11198 นาย ศักดิธัช ศักด์ิแก้ว 40
11199 นาย ศักดินนท์ หนองหาญ ขาดสอบ
11200 นาย ศักด์ินรินทร์ ทาปาระ 64
11201 นาย ศักด์ิพิสิทธ์ิ รู้แพร่ ขาดสอบ
11202 น.ส. ศักด์ิภูเดือน เขียวแก้ว 37
11203 นาย ศักด์ิรินทร์ อาซามิง 43
11204 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ค าวิจิตร 45
11205 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ทวีคุณ 73
11206 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ เพ่ิมพรสวัสด์ิ ขาดสอบ
11207 นาย ศักด์ิอรุณ เอ่งเส่ง 64
11208 นาย ศักรินทร์ คุรุโคตร ขาดสอบ
11209 น.ส. ศันศนีย์ สมต๊ะ 59
11210 น.ส. ศันสนีย์ ทับทิมทอง ขาดสอบ
11211 น.ส. ศันสนีย์ ปรารมย์ 70
11212 น.ส. ศันสนีย์ อิรัชวา 52
11213 น.ส. ศันสนีย์ ดอเลาะ 47
11214 น.ส. ศัลยมน หอมจันทร์ 37
11215 น.ส. ศัสยา นิยมนรเศรษฐ์ 58
11216 น.ส. ศาธิญา เกตุป้ัน 46
11217 น.ส. ศานตมน รัตนชัย 46
11218 น.ส. ศานตมล เพ็งเล็ง ขาดสอบ
11219 นาย ศานติพงศ์ ประจันทร์ 28
11220 น.ส. ศานันทินี ทิศแก้ว ขาดสอบ



หน้า 375/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11221 นาย ศาศวัต แก้วมาลา 58
11222 น.ส. ศิขรินทร์ ปัญญาบุญ 56
11223 น.ส. ศิตา ณ ถลาง 57
11224 น.ส. ศิตา มูลทรา 34
11225 น.ส. ศิธามาศ พรรณา 36
11226 น.ส. ศินาพร พรมเมือง 34
11227 น.ส. ศินีลักษณ์ ญะเมืองมอญ 61
11228 น.ส. ศิยาพร แก้วทอน 49
11229 นาย ศิรชัช นาชัยเพ็ชร ขาดสอบ
11230 น.ส. ศิรดา แก่นจันทร์ 44
11231 น.ส. ศิรดา แก้วมัน 58
11232 น.ส. ศิรดา โกสีนาม ขาดสอบ
11233 น.ส. ศิรดา ตอสูงเนิน 55
11234 น.ส. ศิรดา ทองแก้ว 62
11235 น.ส. ศิรดา มณีกาศ ขาดสอบ
11236 น.ส. ศิรประภา ค านก ขาดสอบ
11237 น.ส. ศิรประภา ฉลองแดน ขาดสอบ
11238 น.ส. ศิรประภา พิมพการ 67
11239 น.ส. ศิรประภา อุฮาด 50
11240 น.ส. ศิรภัสร์ โชติกลาง 31
11241 น.ส. ศิรภัสสร ธัญญะวานิช 59
11242 น.ส. ศิรภัสสร ปราบวิชิต 65
11243 น.ส. ศิรภัสสร เปร่ืองการ 50
11244 น.ส. ศิรภัสสร มาแก้วสอง 50
11245 น.ส. ศิรภัสสร รักนุช 56
11246 น.ส. ศิรภัสสร ศิลป์ประกอบ 58
11247 น.ส. ศิรภัสสร แสงแก้ว 58
11248 น.ส. ศิรภัสสร หม่ืนพรมแสน ขาดสอบ
11249 น.ส. ศิรภัสสร  นวลขาว 37
11250 นาย ศิรยุทธ แท่นภู 36



หน้า 376/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11251 นาย ศิรวัฒน์ ก้ัวสิทธ์ิ ขาดสอบ
11252 นาย ศิรวิทย์ ช้างแก้ว 50
11253 นาย ศิรสิทธ์ิ สุคนธศิริพร 62
11254 น.ส. ศิระประภา สมพันธ์แพ 51
11255 นาย ศิรัชฌกรณ์ แก้วบท 62
11256 น.ส. ศิราณี บัวพล 28
11257 น.ส. ศิราณี วงค์รีชา 29
11258 น.ส. ศิราพร สิทธิสมบูรณ์ ขาดสอบ
11259 น.ส. ศิราภา จีรังสุวรรณ 64
11260 น.ส. ศิราวรรณ บุตตะโยธี 35
11261 น.ส. ศิริกร หนูแก้ว 69
11262 น.ส. ศิริกัญญา กรอกกลาง ขาดสอบ
11263 น.ส. ศิริกัญญา พงศ์พิทยายุทธ 60
11264 น.ส. ศิริกัลยา ชาตบุษป์ 34
11265 น.ส. ศิริกาญจน์ ฟองสมุทร ขาดสอบ
11266 น.ส. ศิริกุล กุลใบ ขาดสอบ
11267 น.ส. ศิริกุล นาคหิรัญโสภณ 66
11268 น.ส. ศิริขวัญ เพ็ชรประสมกูล 54
11269 น.ส. ศิริขวัญ สันติวัฒนาพร ขาดสอบ
11270 น.ส. ศิริจรรยา คารวนันท์ 52
11271 น.ส. ศิริจันทร์เพ็ญ เอ่ียมจ ารัส ขาดสอบ
11272 นาย ศิริชัย เรืองอร่าม ขาดสอบ
11273 นาง ศิริญ สักลอ 41
11274 น.ส. ศิริญญา ปุ่นสุวรรณ 54
11275 น.ส. ศิริญญา พรประสิทธ์ิ 51
11276 น.ส. ศิริญญาภรณ์ บุตรพรม 61
11277 น.ส. ศิริญดา สมุทรสาคร 63
11278 น.ส. ศิริญา มีโภคกิจ 60
11279 น.ส. ศิริญา เรืองเดช 49
11280 น.ส. ศิริญาภรณ์ หงษ์ทอง 57



หน้า 377/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11281 น.ส. ศิริณัชกมล วงษ์พานิช 49
11282 นาย ศิริทรัพย์ อรกุล ขาดสอบ
11283 น.ส. ศิริทิพย์ กองแก้ว 42
11284 น.ส. ศิริทิพย์ ช่วยข า 30
11285 น.ส. ศิริทิพย์ ประจิตร 46
11286 น.ส. ศิริธรรม จิตต์งาม ขาดสอบ
11287 น.ส. ศิริน กระจ่างดี 64
11288 น.ส. ศิรินญา ม่ันดอนเรือ ขาดสอบ
11289 น.ส. ศิรินญาภรณ์ บุญเครือ 45
11290 นาย ศิรินทร์ มีสมบูรณ์ 66
11291 นาย ศิรินทร์ อุโพธ์ิ 46
11292 น.ส. ศิรินทิพย์ บุญทะระ 55
11293 น.ส. ศิรินทิพย์ ประดับศิลป์ 33
11294 น.ส. ศิรินทิพย์ สวนดอกไม้ ขาดสอบ
11295 น.ส. ศิรินภา แก้วสกุล 70
11296 น.ส. ศิรินภา คณะดี 57
11297 น.ส. ศิรินภา ใจเอิบ 45
11298 น.ส. ศิรินภา ตางาม 47
11299 น.ส. ศิรินภา นวลละออง 58
11300 น.ส. ศิรินภา บุญเร่ิม ขาดสอบ
11301 น.ส. ศิรินภา พรมแก้ว 52
11302 น.ส. ศิรินภา พรมลา 54
11303 น.ส. ศิรินภา วงค์ตุ้ย 51
11304 น.ส. ศิรินภา สายคง ขาดสอบ
11305 น.ส. ศิรินภา สุตโสม ขาดสอบ
11306 น.ส. ศิรินภา อรรควงษา 62
11307 น.ส. ศิรินภา อองกุลนะ 51
11308 น.ส. ศิรินภาภรณ์ ทองพูน 44
11309 น.ส. ศิรินัฐ ด านาดี ขาดสอบ
11310 น.ส. ศิรินันท์ จุลนันท์ 59



หน้า 378/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11311 น.ส. ศิรินันท์ ต้ินซุ่ย ขาดสอบ
11312 น.ส. ศิรินันท์ ประพันธ์พจน์ ขาดสอบ
11313 น.ส. ศิรินันท์ พาธุรัตน์ ขาดสอบ
11314 น.ส. ศิรินันท์ สารจันทร์ 48
11315 น.ส. ศิรินาถ ถาดทอง 55
11316 น.ส. ศิรินาถ ปรีชา 51
11317 น.ส. ศิรินาถ ยตะโคตร 59
11318 น.ส. ศิรินิภา สังข์สุวรรณ 62
11319 น.ส. ศิรินุช ทองสุขดี 68
11320 น.ส. ศิริบุญภากรณ์ สุวรรณวัฒน์ 75
11321 นาย ศิริบูรณ์ เมธาเจริญพันธ์ุ 59
11322 น.ส. ศิริประภา รัชดาชาน 62
11323 นาย ศิริพงษ์ ปากบารา ขาดสอบ
11324 น.ส. ศิริพร แก้วตระกูล 45
11325 น.ส. ศิริพร แก้วมุณี 57
11326 น.ส. ศิริพร ชุนงาม ขาดสอบ
11327 น.ส. ศิริพร ทองศรี 43
11328 น.ส. ศิริพร เทพวงค์ 55
11329 น.ส. ศิริพร บุญกาญจน์ 40
11330 น.ส. ศิริพร ป้ันคล้าย ขาดสอบ
11331 น.ส. ศิริพร พรรณมาตร 57
11332 น.ส. ศิริพร พราหมณ์ช่ืน 64
11333 น.ส. ศิริพร พิกุลทอง 39
11334 น.ส. ศิริพร มณีมัญชุพร ขาดสอบ
11335 น.ส. ศิริพร มิตรประสาร 46
11336 น.ส. ศิริพร ไม้ล าดวน 64
11337 น.ส. ศิริพร โลมาแจ่ม 52
11338 น.ส. ศิริพร สุขส าราญ 55
11339 น.ส. ศิริพร อยู่บุญ 52
11340 น.ส. ศิริพรรณ วรรณโคตร ขาดสอบ



หน้า 379/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11341 น.ส. ศิริพักตร์ ไหว้พรหม 40
11342 น.ส. ศิริพิชญ์ลดา พิลาธรรม 42
11343 น.ส. ศิริพิมล สนิทบุญ ขาดสอบ
11344 น.ส. ศิริเพชร เพ็ชรตะก่ัว 34
11345 น.ส. ศิริเพ็ญ ชาวเชียงขวาง ขาดสอบ
11346 น.ส. ศิริเพ็ญ ศรีคงทอง ขาดสอบ
11347 น.ส. ศิริภัสสร ยังมี ขาดสอบ
11348 น.ส. ศิริภา เศียรอุ่น 51
11349 น.ส. ศิริมา ถามุลเลศ 62
11350 น.ส. ศิริมาศ กองตุ้ย 35
11351 น.ส. ศิริมาศ พูนแสง 51
11352 น.ส. ศิริมาศ ศิริวงศ์ 35
11353 น.ส. ศิริยาภรณ์ เช้ือลางสาด 56
11354 น.ส. ศิริรักษ์ วรวัฒน์ 39
11355 น.ส. ศิริรัตน์ แก่นแก้ว 38
11356 น.ส. ศิริรัตน์ แก่นท้าว ขาดสอบ
11357 น.ส. ศิริรัตน์ ข าตรี 45
11358 น.ส. ศิริรัตน์ ค าเขียว 51
11359 น.ส. ศิริรัตน์ จงวิท า 50
11360 น.ส. ศิริรัตน์ ทองด้วง 51
11361 น.ส. ศิริรัตน์ ทับทิมไสย 67
11362 น.ส. ศิริรัตน์ นาคพงษ์ 32
11363 น.ส. ศิริรัตน์ บัวค า 59
11364 น.ส. ศิริรัตน์ บุญเรือง ขาดสอบ
11365 นาย ศิริรัตน์ เปียกสันเทียะ 25
11366 น.ส. ศิริรัตน์ มณีฉาย ขาดสอบ
11367 น.ส. ศิริรัตน์ มานะกิจ 33
11368 น.ส. ศิริรัตน์ ศิวะบวร 31
11369 น.ส. ศิริรัตน์ สงย้อย 35
11370 น.ส. ศิริรัตน์ สุพร 42



หน้า 380/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11371 น.ส. ศิริรัตน์ สุภาพันธ์ 52
11372 น.ส. ศิริรัตน์ แสงเจริญ 49
11373 น.ส. ศิริรัตน์ หอมแม้น 56
11374 น.ส. ศิริรัตน์ เกล้ียงกลม 58
11375 น.ส. ศิริลักษ์ บาหลัง ขาดสอบ
11376 น.ส. ศิริลักษณ์ ข่ีทอง ขาดสอบ
11377 น.ส. ศิริลักษณ์ จ าอินถา 44
11378 น.ส. ศิริลักษณ์ ใจคง 47
11379 น.ส. ศิริลักษณ์ ฉัตรศรี 75
11380 น.ส. ศิริลักษณ์ ดุลยลา 58
11381 น.ส. ศิริลักษณ์ นุ่มน่ิม 52
11382 น.ส. ศิริลักษณ์ บุญลอง 66
11383 น.ส. ศิริลักษณ์ ประพันธ์พจน์ 49
11384 น.ส. ศิริลักษณ์ ปานานนท์ 47
11385 น.ส. ศิริลักษณ์ พาราศิลป์ 69
11386 น.ส. ศิริลักษณ์ พิมพรัตน์ 55
11387 น.ส. ศิริลักษณ์ แพงพฤกษ์ภูมิ 49
11388 น.ส. ศิริลักษณ์ มงคลยง 42
11389 น.ส. ศิริลักษณ์ ย่ังยืน 63
11390 น.ส. ศิริลักษณ์ เยาวโรจน์ ขาดสอบ
11391 น.ส. ศิริลักษณ์ รักงาม 40
11392 น.ส. ศิริลักษณ์ รุ่งแจ้ง ขาดสอบ
11393 น.ส. ศิริลักษณ์ วิชชุตารัช ขาดสอบ
11394 น.ส. ศิริลักษณ์ สมเพ็ชร ขาดสอบ
11395 น.ส. ศิริลักษณ์ แสนจ าสาร 52
11396 น.ส. ศิริวงศ์ พัฒโน 52
11397 น.ส. ศิริวดี ทองช่วย 58
11398 น.ส. ศิริวรรณ์ สวัสด์ิศรี 48
11399 น.ส. ศิริวรรณ เกษรจรุง ขาดสอบ
11400 น.ส. ศิริวรรณ จันทร์แจ้ง 56



หน้า 381/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11401 น.ส. ศิริวรรณ ชนะคช 56
11402 น.ส. ศิริวรรณ ชิตพูล 62
11403 น.ส. ศิริวรรณ ดวงตีมูล 20
11404 น.ส. ศิริวรรณ นาชัยเพชร 31
11405 น.ส. ศิริวรรณ บุญเส็ง 49
11406 น.ส. ศิริวรรณ บุญหนัก ขาดสอบ
11407 น.ส. ศิริวรรณ ประทุมวงศ์ ขาดสอบ
11408 น.ส. ศิริวรรณ รอดรักษา 26
11409 น.ส. ศิริวรรณ รักบุตร 68
11410 น.ส. ศิริวรรณ วงษ์วิภาค 54
11411 น.ส. ศิริวรรณ ศรีทองค า 53
11412 น.ส. ศิริวรรณ ศุภศรี 42
11413 น.ส. ศิริวรรณ สกลไพร 44
11414 น.ส. ศิริวรรณ สายทองสุข ขาดสอบ
11415 น.ส. ศิริวรรณ สายเพ็ญ 40
11416 น.ส. ศิริวรรณ อะชัยยัง ขาดสอบ
11417 นาย ศิริวัฒน์ จิตพยัค 51
11418 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์ก าจัดภัย 37
11419 น.ส. ศิริวัฒนา ค าเสียง 50
11420 น.ส. ศิริวัลย์ ดอนเมือง ขาดสอบ
11421 น.ส. ศิริวิมล กุลมาตย์ 38
11422 น.ส. ศิริวิรุณ จงเทพ ขาดสอบ
11423 น.ส. ศิริวีณา วงค์ค าหาญ 45
11424 นาย ศิริวุฒิ วรรณุวาศ 36
11425 นาย ศิริศักด์ิ สิริสุภาวิตานนท์ 34
11426 นาย ศิริศักด์ิ หาริพงษ์ ขาดสอบ
11427 น.ส. ศิริโสภา ทิพย์ชาติ 42
11428 น.ส. ศิริอาภา ศรีสุพรรณ 51
11429 น.ส. ศิรีย์รัศม์ิ เมฆส่อน 59
11430 น.ส. ศิโรรัตน์ ทองเย็น 42



หน้า 382/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11431 น.ส. ศิโรรัตน์ ผิวทอง ขาดสอบ
11432 น.ส. ศิโรรัตน์ แพงศรี 29
11433 นาย ศิลา  เจริญพงศ์  ขาดสอบ
11434 นาย ศิวกร คามดา 50
11435 นาย ศิวกร จะวะนะ ขาดสอบ
11436 นาย ศิวกร ทองทวี 56
11437 นาย ศิวกร ธรรมศร ขาดสอบ
11438 นาย ศิวกร โยธายุทธ ขาดสอบ
11439 นาย ศิวกร โวหาร 51
11440 นาย ศิวกร สุขเพ่ิม 64
11441 นาย ศิวกิตต์ิ สินพัฒน์เดชา 53
11442 นาย ศิวนาจ ยามี 52
11443 น.ส. ศิวนาถ เกษหอม 29
11444 น.ส. ศิวนาถ รักษาพล 59
11445 น.ส. ศิวพร ไพเราะห์ 43
11446 น.ส. ศิวพร วงษ์วิทย์ 59
11447 น.ส. ศิวพร อุพลเถียร 28
11448 น.ส. ศิวมัย กุสสัย 40
11449 น.ส. ศิวลักษณ์ รักศรี 61
11450 นาย ศิวะ ปานเดย์ 65
11451 นาย ศิวะชัย พานทอง 61
11452 น.ส. ศิวะพร อังคะจันทร์ 56
11453 น.ส. ศิวัชญา บรรจงปรุ ขาดสอบ
11454 น.ส. ศิวากร วงษาเภา 45
11455 นาย ศิวานนท์ ฝูงดี 54
11456 น.ส. ศิวาพร ทองแย้ม ขาดสอบ
11457 น.ส. ศิวาพร เมืองเหนือ ขาดสอบ
11458 น.ส. ศิวาพร แสงอนันต์ ขาดสอบ
11459 น.ส. ศิวาภรณ์ โกกะพันธ์ 74
11460 น.ส. ศิวารินทร์ บุญภูมิ ขาดสอบ



หน้า 383/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11461 นาย ศิวาวุธ นามปัญญา 56
11462 น.ส. ศิวิมล ยอดจิต 47
11463 น.ส. ศุกร์พรรษา โพธิสาน 63
11464 นาย ศุกล เกษมพิณ ขาดสอบ
11465 นาย ศุจิ จินตบูรณพันธ์ุ 68
11466 น.ส. ศุจินธรา ศรีประวัติ 55
11467 น.ส. ศุจีภรณ์ ซ่ือตรง 52
11468 น.ส. ศุจีภรณ์ ลีโสม ขาดสอบ
11469 นาย ศุทธิเกียรติ แก้วตรีวงษ์ 61
11470 นาย ศุทธิณัฐ พูนจิตร์ผ่อง 78
11471 น.ส. ศุทธินี กับปุละวัน 72
11472 น.ส. ศุทธินี เกิดด้วง 45
11473 น.ส. ศุทธินี คงแก้ว 56
11474 น.ส. ศุทธินี ชาบรรทม 41
11475 น.ส. ศุทธินี ถวาย 67
11476 น.ส. ศุทธินี โนดประโคน 47
11477 น.ส. ศุทรา หอมจันทร์ 60
11478 น.ส. ศุธาทิพย์ สีดารักษ์ ขาดสอบ
11479 น.ส. ศุธาสินี ฤทธ์ิมนตรี 35
11480 น.ส. ศุปีญา เหง่ียมกลาง 50
11481 นาย ศุภกร เกล้ียงจุ้ย ขาดสอบ
11482 น.ส. ศุภกร ไกรคง 59
11483 นาย ศุภกร ขวัญเจ้า ขาดสอบ
11484 นาย ศุภกร ชนะวรรณ 38
11485 นาย ศุภกร ทองวิจิตร 58
11486 นาย ศุภกร ทับจีน 47
11487 นาย ศุภกร บัวชุม 68
11488 นาย ศุภกร ประภาสะวัต ขาดสอบ
11489 นาย ศุภกร พันธ์ุศักดานนท์ 57
11490 นาย ศุภกร มณีรัตน์ 45



หน้า 384/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11491 นาย ศุภกร มะกรูดอินทร์ 43
11492 น.ส. ศุภกร ศรีสุข ขาดสอบ
11493 นาย ศุภกรณ์ ภุมมาลา 37
11494 นาย ศุภกฤดิ แป้งหิรัญ 58
11495 นาย ศุภกฤต ทับมะเริง 40
11496 นาย ศุภกฤต ผันผาย ขาดสอบ
11497 น.ส. ศุภกาญจน์ จันทร์ยืนยง 67
11498 น.ส. ศุภกานต์ เพชรสวัสด์ิ 58
11499 น.ส. ศุภกานต์ วินิจสร 42
11500 น.ส. ศุภกานต์ สุขสุเกตุ 61
11501 นาย ศุภกิจ ขุนพินิจดี 43
11502 นาย ศุภกิจ รอดชีพ ขาดสอบ
11503 นาย ศุภกิต อินสอน 52
11504 นาย ศุภกิตต์ิ จ่ีทิพย์ 37
11505 น.ส. ศุภชญา แซ่เฮ้ง ขาดสอบ
11506 นาย ศุภชัย กุประดิษฐ์ 64
11507 นาย ศุภชัย ปานโบ 60
11508 นาย ศุภชัย อุตรมาตย์ 68
11509 นาย ศุภโชค บุญเรือง ขาดสอบ
11510 นาย ศุภโชค สุทธิรักษ์ ขาดสอบ
11511 น.ส. ศุภณัฏชยา อินชะนะ ขาดสอบ
11512 นาย ศุภณัฐ ชุมผอม 37
11513 นาย ศุภณัฐ ภูมิมตร 52
11514 นาย ศุภณัฐ เมฆเวียน 59
11515 นาย ศุภณัฐ เลิศจิรกุล 54
11516 นาย ศุภณัฐ สุขเนียม 46
11517 นาย ศุภณัฐ เหมือนจันทร์ 41
11518 นาย ศุภณัฐ อรุณสุวรรณ ขาดสอบ
11519 น.ส. ศุภดา เพชรไทย 45
11520 นาย ศุภดิตถ์ สมนึก 38



หน้า 385/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11521 น.ส. ศุภธิดา ตาเมือง 60
11522 น.ส. ศุภธิดา มันทะติ 47
11523 น.ส. ศุภนันท์ หนูช่วย ขาดสอบ
11524 น.ส. ศุภนิดา ทูนทับ 54
11525 น.ส. ศุภนิดา ธรรมจักร์ 59
11526 น.ส. ศุภนิดา พ่ึงเจริญ 63
11527 น.ส. ศุภนิดา อินทรโชติ 55
11528 น.ส. ศุภนิตย์ กาจกล้า 55
11529 น.ส. ศุภนิตรา สารโพคา 51
11530 น.ส. ศุภปาจรีย์ สร้อยสุวรรณ 39
11531 น.ส. ศุภพร ศรีสิทธิการ 69
11532 น.ส. ศุภพิชญ์ แกล้วกล้า 45
11533 นาย ศุภมงคล ปราชญ์โกสินทร์ 57
11534 น.ส. ศุภมาส เชิงโกเมศ 30
11535 น.ส. ศุภมาส ทองยอดแก้ว 41
11536 น.ส. ศุภมาส ฝ้ันจักสาย 44
11537 น.ส. ศุภมาส พาค า ขาดสอบ
11538 น.ส. ศุภมาส ภูมิโคกรักษ์ ขาดสอบ
11539 น.ส. ศุภมาส ยอดนวล 34
11540 น.ส. ศุภมาส สมสอน 40
11541 นาย ศุภมิตร เบิกนา 45
11542 นาย ศุภมิตร สิงคลี 62
11543 นาย ศุภยงค์ สุริพันธ์ุ ขาดสอบ
11544 นาย ศุภยศ เอ่ียมละออ ขาดสอบ
11545 น.ส. ศุภรดา บึงลอย ขาดสอบ
11546 น.ส. ศุภรดา พวงสมบัติ 60
11547 น.ส. ศุภรดา วงษ์บุบผา 57
11548 น.ส. ศุภรักษ์ เนตรหาญ ขาดสอบ
11549 น.ส. ศุภรัตติยา ม่ันพุฒ ขาดสอบ
11550 น.ส. ศุภรัตน์ จีนสมทรง 49



หน้า 386/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11551 น.ส. ศุภรัตน์ วงษ์วิรัตน์ 65
11552 น.ส. ศุภรัตน์ โส๊ะหมัด 57
11553 น.ส. ศุภรัตน์ เหลืองทองวัฒนา 59
11554 น.ส. ศุภรัสม์ิ โครงกาพย์ 43
11555 น.ส. ศุภรา ศิริปาลกะ 54
11556 นาย ศุภเรศร์ ค าทวี 65
11557 นาย ศุภฤกษ์ สิงห์สกุล 55
11558 นาย ศุภฤกษ์ ไหลงาม 62
11559 น.ส. ศุภลักษณ์ กล่อมกล่ านุ่ม ขาดสอบ
11560 น.ส. ศุภลักษณ์ คงกลับ ขาดสอบ
11561 น.ส. ศุภลักษณ์ คงแก้วขาว 33
11562 น.ส. ศุภลักษณ์ ค าสี 62
11563 น.ส. ศุภลักษณ์ เจียมสกุล ขาดสอบ
11564 น.ส. ศุภลักษณ์ ชัยดวงสี 35
11565 น.ส. ศุภลักษณ์ นิเทียน 47
11566 น.ส. ศุภลักษณ์ พกแดง 35
11567 น.ส. ศุภลักษณ์ พรหมมินทร์ 66
11568 น.ส. ศุภลักษณ์ แสงหิม 32
11569 นาย ศุภลักษณ์ อุ่นเรือน 45
11570 น.ส. ศุภลักษณ์ เอกวารีย์ ขาดสอบ
11571 น.ส. ศุภวรรณ มากมี 49
11572 น.ส. ศุภวรรณ สันติเจริญกมล 55
11573 น.ส. ศุภวรรณ หนูทอง 50
11574 นาย ศุภวิชญ์ กล่ าเมือง 72
11575 นาย ศุภวิชญ์ พัฒนพิสุทธ์ิ 51
11576 นาย ศุภวิชญ์ รัตนโชติ ขาดสอบ
11577 นาย ศุภวิชญ์ เสารอง 62
11578 นาย ศุภวิชย์ คงสวัสด์ิ 44
11579 นาย ศุภวิทย์ ประสานสุข 28
11580 นาย ศุภวุฒิ ปาติมานนท์ 48



หน้า 387/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11581 น.ส. ศุภสรา ภู่สุดแสวง 44
11582 น.ส. ศุภสุดา พิมพิสุทธ์ิ 54
11583 น.ส. ศุภสุตา ภู่ผ่าน 64
11584 น.ส. ศุภอติกานต์ ศุภกฤตธนพิชญ์ 61
11585 นาย ศุภักษร แพงเนตร 28
11586 น.ส. ศุภัคชญา เพ็งโอ 47
11587 น.ส. ศุภัคพิชาญ์ วิภาพุฒิพงศ์ 75
11588 น.ส. ศุภัชฌา ณะนวล 55
11589 น.ส. ศุภัชฌา อุ่นพานทอง ขาดสอบ
11590 น.ส. ศุภัทรกาญจน์ นุชนารถ ขาดสอบ
11591 น.ส. ศุภัสรา อินเทพ 30
11592 น.ส. ศุภากร จันทรัตน์ 70
11593 น.ส. ศุภากร ดวงมีวัน ขาดสอบ
11594 น.ส. ศุภากร ทรงล ายอง 34
11595 น.ส. ศุภากร แสงจันทึก ขาดสอบ
11596 นาง ศุภางค์ อังสท์ ขาดสอบ
11597 น.ส. ศุภางค์ณิช ทองทา ขาดสอบ
11598 นาย ศุภาณัฐ รัตนวนพันธ์ุ 75
11599 น.ส. ศุภานัน จันทกูล 58
11600 น.ส. ศุภานัน ตามะ 37
11601 นาง ศุภานัน เรืองพรหม 64
11602 น.ส. ศุภานันท์ เช้ืออุ่น ขาดสอบ
11603 น.ส. ศุภานิช ทองประไพ 46
11604 น.ส. ศุภานิดา ลาดนอก 55
11605 น.ส. ศุภาพัทธ์ บุญยะเดช 56
11606 น.ส. ศุภาพิชญ์ ชลัมพุช 59
11607 น.ส. ศุภาพิชญ์ ชูนาค 54
11608 น.ส. ศุภาพิชญ์ ไชยประสิทธ์ิ 57
11609 น.ส. ศุภาพิชญ์ แซ่เตียว ขาดสอบ
11610 น.ส. ศุภาพิชญ์ บาลี 42



หน้า 388/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11611 น.ส. ศุภาพิชญ์ เบ้าพิมพา 62
11612 น.ส. ศุภาพิชญ์ พ่วงเฟ่ือง 62
11613 น.ส. ศุภาพิชญ์ ภูอาภรณ์ 66
11614 น.ส. ศุภาพิชญ์ วงศ์ม่าน 64
11615 น.ส. ศุภาพิชญ์ อภิวัฒน์วราวงศ์ 62
11616 น.ส. ศุภาลักษณ์ แก้วชิน 47
11617 น.ส. ศุภาลัย สนธิรักษ์ 38
11618 น.ส. ศุภาวรรณ ช่วยบ ารุง 59
11619 น.ส. ศุภาวรรณ เติมประชุม 35
11620 น.ส. ศุภาวรรณ ศรีพรหม 48
11621 น.ส. ศุภาวรรณ เสาสูง 46
11622 นาง ศุภาวิณี มัทเธอุส 67
11623 น.ส. ศุภาวิณี ศรีหาเลิศ 29
11624 น.ส. ศุภิกา กงแก้ว 75
11625 น.ส. ศุภิกา คาดหมาย ขาดสอบ
11626 น.ส. ศุภิกา ช ารัมย์ 42
11627 น.ส. ศุภิกา ภักดีภักด์ิ ขาดสอบ
11628 น.ส. ศุภิสรา ก่ิงแก้ว 60
11629 น.ส. ศุภิสรา กุลสุวรรณ 67
11630 น.ส. ศุภิสรา โก้สกุล 55
11631 น.ส. ศุภิสรา ซิวช่ืน ขาดสอบ
11632 น.ส. ศุภิสรา นรน่ิม 56
11633 น.ส. ศุภิสรา บัวสิงห์ 61
11634 น.ส. ศุภิสรา พรหมนิมิตร ขาดสอบ
11635 น.ส. ศุภิสรา ลัคนาศิโรรัตน์ ขาดสอบ
11636 น.ส. ศุภิสรา สถิรกุล 67
11637 น.ส. ศุริสา ชนะนาค 42
11638 น.ส. ศุรีญ์มาศ คูณสุขสวัสด์ิ 58
11639 น.ส. ศุรีย์ภรณ์ กัลณา 34
11640 น.ส. ศุลิษา สิมพาลดง 53



หน้า 389/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11641 น.ส. ศุวณี จ าปาดะ 51
11642 นาย เศกรัฐ ปัญโญ 51
11643 นาย เศกสิทธ์ิ วิเศษศักด์ิศรี 69
11644 น.ส. เศธิณี สุจิตร์ 40
11645 นาย เศรษฐกาญจน์ อินดี 49
11646 นาย เศรษฐการ เศรษฐเกรียงไกร 49
11647 นาย เศวตฉัตร โอสถสงเคราะห ขาดสอบ
11648 น.ส. โศภิดา แสนโท 49
11649 น.ส. โศภิตชาห์ บุญพา 59
11650 น.ส. โศภิษฐ์ ทองหนูเอียด 66
11651 น.ส. โศภิษฐ์ ศุภชารี 47
11652 น.ส. โศภิษฐา กระต่ายทอง 54
11653 น.ส. โศภิษฐา ศรีธานี 46
11654 น.ส. โศรยา ยูโซะ 59
11655 นาย ษมากร นวลไทย ขาดสอบ
11656 น.ส. ษาริณี วงศ์ค า 50
11657 นาย สกลพัฒน์ ตัญญะเกตุ ขาดสอบ
11658 น.ส. สกาวกาญจน์ สาวาปี 62
11659 น.ส. สกาวใจ งามเลิศ 46
11660 น.ส. สกาวเดือน เช้ือพหล 63
11661 น.ส. สกาวเดือน หวัดพงศ์ 44
11662 น.ส. สกาวฟ้า บ าเรอจิตต์ ขาดสอบ
11663 น.ส. สกาวรัตน์ เกษเจริญคุณ 57
11664 น.ส. สกาวรัตน์ ธรรมศักด์ิ 59
11665 น.ส. สกาวรัตน์ ปานเกล้ียง 39
11666 น.ส. สกาวรัตน์ ย่ิงยง 57
11667 น.ส. สกาวลักษณ์ สังขวนาวร ขาดสอบ
11668 น.ส. สกุณตลา ครุฑานุช 54
11669 นาย สกุล ช้างแก้วมณี 47
11670 น.ส. สกุลกาญจน์ สนอ่วม 32



หน้า 390/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11671 น.ส. สกุลตรา พลราช ขาดสอบ
11672 น.ส. สกุลตลา อุปบุตร ขาดสอบ
11673 น.ส. สกุลทิพย์ ชัยภูริโภควัชร์ 49
11674 น.ส. สกุลรัตน์ จันทรัตน์ 65
11675 น.ส. สกุลรัตน์ บัวแก้ว 54
11676 น.ส. สกุลรัตน์ พิมพ์ทอง 53
11677 น.ส. สกุลวดี แสนพลเมือง 59
11678 นาย สงกรานต์ วรรณารุณ 69
11679 นาย ส่งศักด์ิ กิติโกฬะ 41
11680 นาย สดุดี นุ่มเรืองรัน ขาดสอบ
11681 นาย สดุดี ศรีศรยุทธ์ 41
11682 น.ส. สตรีรัตน์ กุลนาแปง ขาดสอบ
11683 น.ส. สตรีรัตน์ ศรีรักษ์สูงเนิน ขาดสอบ
11684 น.ส. สถภาภรณ์ อุตมูล 13
11685 นาย สถาปนา โคลนกระโทก 61
11686 นาง สถาพร กันทะเตียน ขาดสอบ
11687 นาย สถาพร เจริญรบ 24
11688 นาย สถาพร บุนนาค 52
11689 น.ส. สถาพร สุขศรีวรรณ 63
11690 นาย สถิต โคตสี 47
11691 นาย สนธกร อันผาสุข 63
11692 นาย สนธยา เชตวัน ขาดสอบ
11693 น.ส. สนารักษ์ วงษ์ป่ิน 71
11694 น.ส. สบันงา สุวรรณศิริ 42
11695 น.ส. สปันงา อมรวิทย์ 58
11696 น.ส. สปันนา ตัณฑิกุล 71
11697 นาย สพลดนัย ชินนาพันธ์ 63
11698 นาย สภา ไชยสัตย์ ขาดสอบ
11699 นาย สมเกียรติ บัวจุด ขาดสอบ
11700 น.ส. สมจิต ณ พัทลุง ขาดสอบ



หน้า 391/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11701 นาย สมเจตน์ ฤกขะวุฒิกุล 43
11702 นาย สมชาติ มาลีถาวร 42
11703 นาย สมชาย เกิดผล ขาดสอบ
11704 น.ส. สมดังใจ กูลเก้ือ 58
11705 น.ส. สมนธรรศ รอดชุม ขาดสอบ
11706 น.ส. สมปอง ทรัพย์สมบัติ 28
11707 นาย สมพล ข าหาญ 69
11708 นาย สมพล โตถาวร ขาดสอบ
11709 น.ส. สมพิศ ช่วยเพชร ขาดสอบ
11710 นาย สมมารถ ผลาการ 33
11711 น.ส. สมฤดี กมุติรา 50
11712 น.ส. สมฤดี ฉายแสง ขาดสอบ
11713 น.ส. สมฤดี ช านาญ 60
11714 นาง สมฤดี ซานทานา ขาดสอบ
11715 น.ส. สมฤดี เตียวประทีป 47
11716 น.ส. สมฤดี ยะสุกิม 59
11717 น.ส. สมฤดี วงษ์สวัสด์ิ 58
11718 น.ส. สมฤทัย เข็มน้อย ขาดสอบ
11719 น.ส. สมฤทัย ไชยนาศรี 49
11720 น.ส. สมฤทัย เดชวิจิตร ขาดสอบ
11721 น.ส. สมฤทัย มูสิกะ 47
11722 น.ส. สมฤทัย สิริปราณชล 67
11723 น.ส. สมล ปัจจัย 49
11724 น.ส. สมลักษณ์ เรืองฤทธ์ิ 68
11725 นาย สมศักด์ิ จักวาโชติ ขาดสอบ
11726 นาย สมศักด์ิ ศิริวรรณ 47
11727 น.ส. สมสกุล สังสกุล ขาดสอบ
11728 น.ส. สมสิรี มาดาสิทธ์ิ 55
11729 ว่าท่ี ร.ต.หญิง สมหญิง ดิสระ ขาดสอบ
11730 น.ส. สมหทัย เพ่ิมพูลศักด์ิ 56



หน้า 392/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11731 น.ส. สมัชญา ยุทธโท 40
11732 น.ส. สมัชญา วรามิตร 63
11733 น.ส. สมัญญา ธารเอ่ียม 66
11734 นาย สมากรณ์ แห้วเหมือน 61
11735 นาย สมาธิ พยัคปาน 55
11736 นาย สมานพันธ์ุ ดีมงคล 68
11737 น.ส. สมิตตา เพ็ชรมาก 70
11738 น.ส. สมิตา ข าแก้ว 55
11739 นาง สมิตา ใจแก้ว ขาดสอบ
11740 น.ส. สมิตา โชคบุญเจริญ 56
11741 น.ส. สมิตา ทองบุญเหลือ ขาดสอบ
11742 น.ส. สมิตานัน อุดมณี ขาดสอบ
11743 นาย สมิทธ์ ประยูรยวง 56
11744 น.ส. สมิหลา ทองจันทร์ 61
11745 นาย สยาม ยางทอง 44
11746 น.ส. สยุมพร หวังประโยชน์ ขาดสอบ
11747 นาย สรกฤช ขุนทองพันธิิุ 63
11748 นาย สรกฤช ธีรพุฒิกร 64
11749 นาย สรจักร์ เลิศพิพัฒน์มงคล ขาดสอบ
11750 นาย สรชัช นาคทรรพ ขาดสอบ
11751 นาย สรชา กัณฑ์หา 47
11752 น.ส. สรญา แพนลา 39
11753 น.ส. สรณ์ฤทัย ยะนา ขาดสอบ
11754 นาย สรณ์สิริ ชาตะวิทยากูล 64
11755 นาย สรธร คงสมปราชญ์ 32
11756 นาย สรยุทธ สิงห์ค า 58
11757 นาย สรรกฤษ ช่วงโชติ ขาดสอบ
11758 นาย สรรเพชญ เปล่ียนศรี 51
11759 นาย สรรเพชญ พ่วงพลอย 50
11760 น.ส. สรรเพชุดา บัวมี ขาดสอบ



หน้า 393/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11761 น.ส. สรรัตน์ ตาตุ ขาดสอบ
11762 น.ส. สรวงสุดา สุวรรณอาจณ์ 49
11763 น.ส. สรวณี พรมวงษา 31
11764 น.ส. สรวรรณ โปจีน 50
11765 น.ส. สรวรรณ พรหมแก้ว 45
11766 น.ส. สรวรรณ ศรีเมือง 57
11767 นาย สรวิชญ์ ทองปัตย์ ขาดสอบ
11768 นาย สรวิชญ์ ภู่สกุล 58
11769 นาย สรวิชญ์ ลามะไหย์ ขาดสอบ
11770 นาย สรวิชญ์ อินทร์จันทร์ 61
11771 นาย สรวิศ ใจบุญ 50
11772 นาย สรวิศ ทิศสุขใส 48
11773 นาย สรวิศ ประสิทธิเขตรวิทย์ 70
11774 นาย สรวิศ พยุงศักด์ิ 69
11775 นาย สรวิศ สืบบุตร 47
11776 น.ส. สรวีย์ ทองรัตน์ 60
11777 น.ส. สรวีย์ ใหมดี ขาดสอบ
11778 นาย สรสิชา ระแบบเลิศ 86
11779 นาย สรสิทธ์ิ ผ่องการ ขาดสอบ
11780 น.ส. สร้อยทิพย์ พุกเงิน 56
11781 น.ส. สร้อยเพชร ซ่ิวส าราญ 28
11782 น.ส. สร้อยเพชร เด๙ฉกรรจ์ 43
11783 น.ส. สร้อยสุดา จันทร์หยวก 56
11784 น.ส. สร้อยสุดา พัฒนราช ขาดสอบ
11785 น.ส. สร้อยสุดา เพชรสงคราม 64
11786 น.ส. สรัญญา ขนอม ขาดสอบ
11787 น.ส. สรัญญา วงศ์การะเกด 59
11788 น.ส. สรัญญา สว่างวงศ์ 37
11789 น.ส. สรัญญา สุวรรณ์วงค์ 51
11790 น.ส. สรัญญา อันรักษ์งาม 39



หน้า 394/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11791 น.ส. สรัลนุช เจียวก๊ก 52
11792 น.ส. สรัลนุช บุญนาค 55
11793 น.ส. สรัลพร ภักดีอุธรณ์ ขาดสอบ
11794 น.ส. สรัลพร สมพงศ์ 46
11795 น.ส. สรัลรัตน์ มูลอ้น 43
11796 นาง สรัลลัทธ์ อมรฤทธิเกียรติ ขาดสอบ
11797 น.ส. สราญตา พรมทองบุญ 52
11798 น.ส. สราญรัตน์ วิเศษสมิต ขาดสอบ
11799 น.ส. สราทิพย์ กล่ินบรรจง ขาดสอบ
11800 นาย สรายุทธ ธิปัตย์ 45
11801 นาย สรายุทธ มณีบุตร 52
11802 น.ส. สรารัตน์ คชสิทธ์ิ ขาดสอบ
11803 น.ส. สรารัตน์ ดวงดาว 54
11804 น.ส. สรารัตน์ นกแย้ม 43
11805 นาย สราวุฒิ ทองแดง 57
11806 นาย สราวุฒิ สิงห์แก้ว ขาดสอบ
11807 นาย สราวุฒิ อนุรักษ์ 57
11808 นาย สราวุธ ดวงมาลย์ 53
11809 นาย สราวุธ บุญจันทร์ 64
11810 น.ส. สริตมาตา ฤกษ์ตุลา 44
11811 น.ส. สริตา ชูชาติ ขาดสอบ
11812 น.ส. สริตา ธีระราษฎร์ 54
11813 น.ส. สริตา บัวทอง 54
11814 น.ส. สริตา บุทธิจักร 46
11815 น.ส. สริตา โพธิรุกข์ 52
11816 น.ส. สริตา รักษาศิริ 44
11817 น.ส. สริตา ศรีพิทักษ์ 52
11818 น.ส. สริตา แสงสุวรรณ 52
11819 น.ส. สรินยา ยอดมงคล 49
11820 น.ส. สริยาภรณ์ คล้ายพุธ 58



หน้า 395/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11821 น.ส. สรีวรรณ์ พงษ์วร 59
11822 น.ส. สรีสุดา ลครร า 61
11823 น.ส. สโรชา กระทุ่มขันธ์ 52
11824 น.ส. สโรชา แก้วเกตุ 49
11825 น.ส. สโรชา ชุมภูอินทร์ 50
11826 น.ส. สโรชา ดินจันทร์ 52
11827 น.ส. สโรชา ตันตรา 62
11828 น.ส. สโรชา พุทธิชน 45
11829 น.ส. สโรชา โพธ์ิเท้ียม 56
11830 น.ส. สโรชา ภูมิสมบัติ 54
11831 น.ส. สโรชา ยวนจิตร 48
11832 น.ส. สโรชา รัตน์ประทุม 44
11833 น.ส. สโรชา สวัสด์ิเก้ือ 44
11834 น.ส. สโรชา แสงสุวรรณ 64
11835 น.ส. สโรชา หมานหีม 56
11836 นาย สโรชิน สุทธิพงศ์ 55
11837 น.ส. สโรชินี ตันวิรัตน์ 43
11838 น.ส. สโรชินี ประกอบทรัพย์ 59
11839 น.ส. สลักฝัน นาคทับ 49
11840 น.ส. สลิดา ศรีสมบัติ ขาดสอบ
11841 น.ส. สลินดา พรหมมินทร์ ขาดสอบ
11842 น.ส. สลิลเกตน์ พงศ์ศรีเจริญ 51
11843 น.ส. สลิลทิพย์ กาญจนพันธ์ุ 58
11844 น.ส. สลิลทิพย์ ค าใส 44
11845 น.ส. สลิลทิพย์ ตีบกลาง ขาดสอบ
11846 น.ส. สลิลทิพย์ เทียนชัย 75
11847 น.ส. สลิลทิพย์ ปานพิมพ์ ขาดสอบ
11848 น.ส. สลิลทิพย์ ป่ินแก้ว 51
11849 น.ส. สลิลทิพย์ ม่วงงาม 54
11850 น.ส. สลิลทิพย์ ยืดยาว 63



หน้า 396/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11851 น.ส. สลิลทิพย์ วันค า 56
11852 น.ส. สลิลพัชร์ ผดุงเอกธนากานต์ 71
11853 น.ส. สลิลรัตน์ ชุมศิริ 32
11854 น.ส. สลิลลา เทพมูล ขาดสอบ
11855 น.ส. สวนันท์ ปถมกุล 55
11856 น.ส. สวนันท์ วนาลีสิน 51
11857 น.ส. สวนีย์ สันติภราดรกุล ขาดสอบ
11858 นาย สวรรค์ วันตาแสง 68
11859 น.ส. สวรรยา กาญจนพันธ์ ขาดสอบ
11860 น.ส. สวรรยา มีสิน 51
11861 น.ส. สวรส รัตนอร่ามสวัสด์ิ 64
11862 น.ส. สวรินทร์ ฉิมมี 66
11863 นาย สวัสด์ิ ฮันเย็ก 43
11864 น.ส. สวิตตา ค างาม 45
11865 น.ส. สวิทตา ประกอบแก้ว 26
11866 นาย สหชัย แก้วเสน 56
11867 นาย สหชัย จันทร์สุรไพโรจน์ 69
11868 นาย สหชัย นุชแก้ว 48
11869 นาย สหณัฏฐ์ ดุจวรรณ 70
11870 นาย สหพันธ์ เย็นเพชร ขาดสอบ
11871 นาย สหรักษ์ เข็มวิชัย 70
11872 นาย สหรัฐ คล่องแคล่ว ขาดสอบ
11873 นาย สหรัฐ เจริญผล ขาดสอบ
11874 นาย สหรัฐ ตัดสายชล 62
11875 นาย สหรัฐ ทรัพย์เกิด 58
11876 นาย สหรัฐ สวัสด์ิประวิทย์ 65
11877 นาย สหรัฐ เอราวรรณ์ 37
11878 นาย สหรัถ ประสีทอง ขาดสอบ
11879 นาย สหวุฒิ สุริยะจันทร์ 71
11880 น.ส. สอฝีหย๊ะ หมัดลิหมีน 54



หน้า 397/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11881 น.ส. สะเก็ดดาว หวัดพงศ์ 52
11882 นาย สัก รักษ์สาคร ขาดสอบ
11883 น.ส. สัญจิตรา พาทิดี 66
11884 นาย สัญชัย บุญแจ้ง ขาดสอบ
11885 นาย สัญญพงศ์ สืบมงคลชัย 66
11886 นาย สัญญา ฤทธ์ิสว่าง 37
11887 นาย สัณฐิติ เวียงสี ขาดสอบ
11888 น.ส. สัณณิยา หิรัญสถิตย์ 46
11889 นาย สัณห์วิชา ภูเหมือนบุตร 49
11890 น.ส. สัตตบงกช มูละจงกล 55
11891 นาย สัตยา ประคนธรรม 59
11892 น.ส. สัตยาพร สวยงาม 45
11893 นาย สัทพงศ์ วงค์เทพ ขาดสอบ
11894 น.ส. สันต์ฤทัย มะศิริ 64
11895 นาย สันติ เกาะแก้ว ขาดสอบ
11896 นาย สันติ มีฤทธ์ิ 35
11897 นาย สันติพัฒน์ สุขสินชัย 52
11898 นาย สันติภาพ เก้าเอ้ียน ขาดสอบ
11899 นาย สันติราษฏร์ ศรีพระจันทร์ ขาดสอบ
11900 นาย สันติสุข บุดสีทัด 51
11901 นาย สันติสุข ยุรยาตร์ 50
11902 น.ส. สันนิภา ประสงค์ 75
11903 นาย สัภยา คาค าเมล์ 47
11904 นาย สาการียา บินสาแม ขาดสอบ
11905 นาย สาครินทร์ สิทธิสาคร 47
11906 นาย สาทร ทิพย์เนตร 42
11907 นาย สาทิตย์ บุตรน้ าเพชร 52
11908 น.ส. สาทินี กานดา ขาดสอบ
11909 น.ส. สาทินี ภัทรธนโชติ 39
11910 นาย สาทิส เสกอ่วม 45



หน้า 398/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11911 น.ส. สาธิดา พงษ์ศิริเดช 56
11912 น.ส. สาธิดา รุ่งเรืองกุลดิษฐ์ 65
11913 น.ส. สาธิดา อุบลกาญจน์ 52
11914 นาย สาธิต สรสิทธ์ิ ขาดสอบ
11915 นาง สาธิตรี ภาค า 35
11916 น.ส. สาธิตา ทรัพย์รวงทอง 74
11917 น.ส. สาธิตา แสงค าไพ ขาดสอบ
11918 น.ส. สาธิตา เหลืองสุก ขาดสอบ
11919 น.ส. สาธิมา สุวรรณการณ์ 39
11920 น.ส. สาธิยา พุทธกูล ขาดสอบ
11921 น.ส. สาธิยา สัจจวิรานนท์ 56
11922 นาย สานิตย์ ทิมฤกษ์ ขาดสอบ
11923 นาย สาปไตย พลนาค 56
11924 นาย สามารถ ยานวงษ์ 53
11925 น.ส. สามีเราะห์ สามะเระ 36
11926 นาย สายชล บุญสาร 35
11927 น.ส. สายชล สุดทองคง 32
11928 น.ส. สายทิพย์ ปานเกิด 43
11929 น.ส. สายธาร คุ้มครอง 44
11930 น.ส. สายธาร เตชะพัฒนา 57
11931 น.ส. สายนภา ก่ิงแก้ว 41
11932 น.ส. สายน้ าทิพย์ พวงแก้ว 46
11933 น.ส. สายพลอย งามเลิศ 49
11934 น.ส. สายวิรุฬห์ จันทะนาข่า 61
11935 น.ส. สายสุดา อุปโย 56
11936 น.ส. สายไหม ตันธนสิน 29
11937 นาย สารัช ภานุสถิตย์ 66
11938 น.ส. สาริกา โกเสนตอ ขาดสอบ
11939 น.ส. สารินาถ์ จิตต์สกูล 46
11940 นาย สาริศ ผ่องธัญญา ขาดสอบ



หน้า 399/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11941 น.ส. สารีณี ไชทอง 36
11942 น.ส. สาลิณี ทัดจันทร์ 57
11943 น.ส. สาลินี ทรัพย์รวงทอง 52
11944 น.ส. สาลินี เพ็งกระจ่าง 52
11945 น.ส. สาลินี มือกะ ขาดสอบ
11946 น.ส. สาลินี ไล้ทองค า 58
11947 น.ส. สาลินี ศรีประดิษฐ์ 51
11948 น.ส. สาวิณี แก้วกุล 52
11949 น.ส. สาวิณี สอาดรัตน์ 66
11950 น.ส. สาวิตตรี เฉลิมชัยวินิจกุล 71
11951 น.ส. สาวิตตรี ทิมทอง 42
11952 น.ส. สาวิตรี จอมบุญเรือง 60
11953 น.ส. สาวิตรี จันทวารา ขาดสอบ
11954 น.ส. สาวิตรี ชุติวัฒนกุล 43
11955 น.ส. สาวิตรี ต้นโพธ์ิ 65
11956 น.ส. สาวิตรี แตงชุมพล ขาดสอบ
11957 น.ส. สาวิตรี เทพทอง 42
11958 น.ส. สาวิตรี ปาลาเร่ 53
11959 น.ส. สาวิตรี เพ็งจันทร์ 66
11960 น.ส. สาวิตรี มีแดนไผ่ ขาดสอบ
11961 น.ส. สาวิตรี ย้ิมค า 34
11962 น.ส. สาวิตรี เวศยากุล 43
11963 น.ส. สาวิตรี สิงห์สิทธ์ิ 44
11964 นาง สาวิตรี สุริยจักรวาฬ 76
11965 น.ส. สาวิตรี หิตโกเมท 37
11966 น.ส. สาวิตรี อยู่ลือ ขาดสอบ
11967 น.ส. สาวิตรีรัก เร่งเงียบ 52
11968 น.ส. สาวินี ระเบียบโอษฐ์ 41
11969 น.ส. สาวินี วงษ์เสถียร 72
11970 น.ส. สาศิณี สุขเกษม 41



หน้า 400/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

11971 นาย สิงหนาท ทองกาง 46
11972 นาย สิงหราช พรหมมา 48
11973 นาย สิงหา วิเศษสิงห์ 52
11974 น.ส. สิชล หม่ืนศรี 43
11975 น.ส. สิญากร กันหารัตน์ 44
11976 น.ส. สิดาพร ม่วงศิริ 76
11977 น.ส. สิตานัน ตัณฑ์เจริญรัตน์ 62
11978 น.ส. สิตานัน วรรณเลิศ 47
11979 น.ส. สิตานัน เสียงล้ า ขาดสอบ
11980 น.ส. สิตานันท์ บริสุทธ์ิ 71
11981 น.ส. สิตานันท์ ปารมีศรีจรรยา 51
11982 น.ส. สิตามณี ไกรทอง 62
11983 นาย สิทฐกานต์ สุขพรหม 47
11984 นาย สิทธา พลจันทร์ 53
11985 นาย สิทธิกร ธรรมรักษา 59
11986 นาย สิทธิกร มูลสวัสด์ิ 59
11987 นาย สิทธิกร แสงประดับ 44
11988 นาย สิทธิชนม์ สมปัญญาธิวงศ์ 47
11989 นาย สิทธิชัย กองแก้ว 69
11990 นาย สิทธิชัย พัฒจันทร์ 43
11991 นาย สิทธิชัย เยาวเรศ 45
11992 นาย สิทธิชัย แวววงศ์ 51
11993 นาย สิทธิโชค วังคีรี 48
11994 นาย สิทธิโชค สีแก้ว 23
11995 นาย สิทธิโชค เฮงประสาทพร 52
11996 น.ส. สิทธิณี ปฐมก าธร ขาดสอบ
11997 น.ส. สิทธินี ศรีปรีชาชาญ 45
11998 นาย สิทธิพงษ์ บัวประเสริฐ 33
11999 นาย สิทธิพล ไภนิคม ขาดสอบ
12000 นาย สิทธิพันธ์ กันกอบ 56



หน้า 401/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12001 นาย สิทธิวิชญ์ ทวีกิตพฤกษ์ ขาดสอบ
12002 นาย สิทธิศักด์ิ บังเมฆ 51
12003 นาย สิทธิศักด์ิ เพชรน้อย 44
12004 นาย สิทธิศักด์ิ เพียรขุนทด 26
12005 นาย สินธร กิตติเศรษฐ ขาดสอบ
12006 นาย สินาด มงกุฎทอง 36
12007 น.ส. สินิรจันทร์ ครุฑวิวัฒนะ ขาดสอบ
12008 น.ส. สินี บุญประดับ 59
12009 น.ส. สินีกาญจน์ ศิริรัตน์สัตยะกุล 61
12010 น.ส. สินีณัฐ ตรงวานิชนาม 73
12011 น.ส. สินีนาฎ สิงหกุล 64
12012 น.ส. สินีนาฏ เพ็ชรประเสริฐ 61
12013 น.ส. สินีนาฏ แสงประเสริฐ 34
12014 น.ส. สินีนาฏ หนูเล่ียง ขาดสอบ
12015 น.ส. สินีนาถ เพชรสว่าง 62
12016 น.ส. สินีนาถ สุขใจ 46
12017 น.ส. สินีนารถ ศรีวรษา ขาดสอบ
12018 นาย สิรกานติ๋ เอ้ืออรุณ ขาดสอบ
12019 นาย สิรณัฎฐ์ ทัศนวิภาส 41
12020 นาย สิรธาร ขิณาวงค์ 54
12021 น.ส. สิรพร หลวงฟอง 55
12022 นาย สิรพล สนิท 73
12023 นาย สิรภพ มงคลกิจวิบูล 37
12024 นาย สิรภพ ส าแดงเดช 51
12025 น.ส. สิรภัทร จัดท่ี 41
12026 น.ส. สิรภัทร ปัทมโกมล ขาดสอบ
12027 น.ส. สิรภัทร ปานแก้ว 55
12028 น.ส. สิรภัทร วิจิตรโสภา 63
12029 น.ส. สิรภัทร เวโรจน์ 76
12030 น.ส. สิรภัทร สถิรนันท์ 56



หน้า 402/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12031 น.ส. สิรภัทร สารอินจักร์ 60
12032 น.ส. สิรภัทร หินขาว 44
12033 น.ส. สิรภัทร อาจแสวง 76
12034 นาย สิรยศ พรมยะดวง ขาดสอบ
12035 นาย สิรวัชร บรรลือ 45
12036 นาย สิรวิชญ์ เกตุบางลาย 73
12037 นาย สิรวิชญ์ ชุมชอบ ขาดสอบ
12038 นาย สิรวิชญ์ ทบประดิษฐ์ 55
12039 นาย สิรวิชญ์ รอดพันธ์ ขาดสอบ
12040 นาย สิรวิชญ์ เรือนดี 56
12041 นาย สิรวิชญ์ ศรีประเสริฐ 60
12042 นาย สิรวิชญ์ หนูเขียว 54
12043 น.ส. สิราวรรณ โกมุต 38
12044 น.ส. สิราวรรณ ทับมาก 55
12045 นาย สิริ เชาวน์วาณิชย์กุล 70
12046 น.ส. สิริกร จงศรี 62
12047 น.ส. สิริกร ปะวะกุล ขาดสอบ
12048 น.ส. สิริกร ยมนานนท์ 66
12049 น.ส. สิริกัญญา มิสโร 36
12050 น.ส. สิริกันยา อนันตเสนา 67
12051 น.ส. สิริกัลยา ศรีสาวงศ์ 51
12052 น.ส. สิริกาญจน์ กุลเวิล 38
12053 น.ส. สิริกาญจน์ ปริญญาวุฒิ 48
12054 น.ส. สิริกาญจน์ พานะกิจ 75
12055 น.ส. สิริกาญจน์ เพชรสง ขาดสอบ
12056 น.ส. สิริกาญจน์ มีสุข 54
12057 น.ส. สิริกาญจน์ วงศ์กังวาน 49
12058 น.ส. สิริกาญจน์ หัวใจฉ่ า ขาดสอบ
12059 น.ส. สิริกานต์ เจือกโว้น 43
12060 น.ส. สิริกานต์ แซ่โค้ว 48



หน้า 403/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12061 น.ส. สิริกานต์ เทพสอน 38
12062 น.ส. สิริกานต์ สุนทรกานท์ 46
12063 น.ส. สิริขวัญ ศรีอนันต์ 58
12064 น.ส. สิริคเณศ พินิจสถิร 52
12065 น.ส. สิริจรรยา แสงรุ่งสว่าง 54
12066 นาย สิริชัย จันทร์แบบ 75
12067 น.ส. สิริชาพร ส่งนาไผ่ 39
12068 น.ส. สิริญดา ชาตะสิงห 67
12069 น.ส. สิริญา ผลยฤทธ์ิ 55
12070 น.ส. สิริณัฎฐ์ิมาฎา แดงช่วง ขาดสอบ
12071 น.ส. สิริณัฏฐ์ ลัทธิธนธรรม 59
12072 น.ส. สิริธร วาจาสัตย์ 71
12073 น.ส. สิริธร สุขยฤกษ์ 59
12074 น.ส. สิรินทิพย์ วิชิต 54
12075 น.ส. สิรินธร คงแก้ว 44
12076 นาง สิรินพรรณ สมิธฐ์หิรัญ 45
12077 น.ส. สิรินภรณ์ ศรีพุฒ 55
12078 น.ส. สิรินภา เรืองชาญ 34
12079 น.ส. สิรินภา แสงรุจิ 61
12080 น.ส. สิรินภา โสภาพันธ์ 51
12081 น.ส. สิรินยา ทองรักษ์ ขาดสอบ
12082 น.ส. สิรินยา ปรินทอง 56
12083 น.ส. สิรินยา แสงตา 39
12084 น.ส. สิรินรักษ์ พันธ์ุเหล็ก 67
12085 น.ส. สิรินรัตน์ สงวนทรัพย์ 55
12086 น.ส. สิรินันท์ นิรงบุตร 35
12087 น.ส. สิรินันท์ อินทอง 52
12088 น.ส. สิรินาฏ หมาดหลู ขาดสอบ
12089 น.ส. สิรินาถ นวมพะเนียด 63
12090 น.ส. สิรินาถ โปด า 63



หน้า 404/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12091 น.ส. สิรินาถ พรมชุมสา ขาดสอบ
12092 น.ส. สิรินาถ สายเครือปัน ขาดสอบ
12093 น.ส. สิรินาถ สุธรรมวิจิตร 24
12094 น.ส. สิรินาถ หอมไชยแก้ว 51
12095 น.ส. สิริปภา จันทรเสนา 43
12096 น.ส. สิริประภา ขันแก้ว 58
12097 น.ส. สิริประภา จันทรักษา 62
12098 น.ส. สิริประภา อ๊อดประโคน 30
12099 น.ส. สิริปรียา กันตะปีติ 49
12100 นาย สิริพงศ์ คล่องสิริถาวร ขาดสอบ
12101 นาย สิริพงษ์ สิทธิบุศย์ ขาดสอบ
12102 น.ส. สิริพร ใจน้ า 37
12103 น.ส. สิริพร พรหมมา 42
12104 น.ส. สิริพร พุทธราช 42
12105 น.ส. สิริพร ภักดีงาม 37
12106 น.ส. สิริพร ภูศรี 41
12107 น.ส. สิริพร ยืนยง ขาดสอบ
12108 น.ส. สิริพร ศรีขวัญ 35
12109 น.ส. สิริพร สอนท่าโก 54
12110 น.ส. สิริพร อินทร์สุข ขาดสอบ
12111 น.ส. สิริพร อุดมศิลป์ 51
12112 น.ส. สิริพรรณ พรรณะ 42
12113 น.ส. สิริพัชร ช่วงกรุด ขาดสอบ
12114 น.ส. สิริภรณ์ นันติ 39
12115 น.ส. สิริภัณฑิราค์ ลัคณา 61
12116 น.ส. สิริภัทร กันตังกุล 43
12117 น.ส. สิริภัทร ภมรภูริวิรุฬห์ 68
12118 น.ส. สิริภากร จงสงวน 68
12119 น.ส. สิริภากร หลวงสิริธนสิน 39
12120 น.ส. สิริภากรฌ์ แกล้วกล้า ขาดสอบ



หน้า 405/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12121 น.ส. สิริภาลักษณ์ บุญข่ายพงศ์ 75
12122 นาย สิริมงคล สิงห์รุณ 50
12123 น.ส. สิริมนต์ บ้านโพธ์ิ ขาดสอบ
12124 น.ส. สิริมา เขียวประเสริฐ 57
12125 น.ส. สิริมา โชคสวัสด์ิธนะกิจ 55
12126 น.ส. สิริมา แซ่ย่อง 41
12127 น.ส. สิริมา โภคาสุข 62
12128 น.ส. สิริมา ยงเจริญ ขาดสอบ
12129 น.ส. สิริมาส งามเฉลา 36
12130 น.ส. สิริยา ต้ินเหมือน ขาดสอบ
12131 น.ส. สิริยา ศรีสมบูรณ์ 59
12132 น.ส. สิริยา สุขประสงค์ 74
12133 น.ส. สิริยากร กาญจนโพชน์ 34
12134 น.ส. สิริยากร ช่างสากล 44
12135 น.ส. สิริยากร ชุมสุข 55
12136 น.ส. สิริยากร ต้นลาภเจริญ 33
12137 น.ส. สิริยากร บุญคุณ 59
12138 น.ส. สิริยากร พนมเขตต์ 44
12139 น.ส. สิริยากร หมอเพชร ขาดสอบ
12140 น.ส. สิริยาภรณ์ กันปู 62
12141 น.ส. สิริยุพา จันทร์ทองสุข 56
12142 น.ส. สิริรัก สิงหาชัย 46
12143 น.ส. สิริรัตน์ ทองภูธร ขาดสอบ
12144 น.ส. สิริรัตน์ นาเครือ 50
12145 น.ส. สิริรัตน์ พิมพกัณต์ 51
12146 น.ส. สิริรัตน์ ศรีค าจีน 49
12147 น.ส. สิริรัตน์ ศุภลักษณ์ 40
12148 น.ส. สิริรัตน์ หมัดศิริ 51
12149 น.ส. สิริลักษณ์ ไซฮาด 57
12150 น.ส. สิริลักษณ์ ปัญญา 62



หน้า 406/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12151 น.ส. สิริลักษณ์ ม่ันหมาย ขาดสอบ
12152 น.ส. สิริลักษณ์ มีค า 46
12153 น.ส. สิริลักษณ์ สนใจแท้ ขาดสอบ
12154 น.ส. สิริลักษณ์ สมบัติวงค์ 64
12155 น.ส. สิริวรรณ ดิษบุรี 69
12156 น.ส. สิริวรรณ ทองเน่ือง 27
12157 น.ส. สิริวรรณ ทับสุริ 49
12158 น.ส. สิริวรรณ ส าราญ 54
12159 นาย สิริวัฒชัย ทองเพียง 38
12160 นาย สิริวัฒนา สมบัติ 54
12161 น.ส. สิริวิภา ยาประดับ 56
12162 น.ส. สิริวิมล กาญจนา ขาดสอบ
12163 น.ส. สิริวิมล แข็งแรง ขาดสอบ
12164 น.ส. สิริวิมล คงภักดี 58
12165 น.ส. สิริวิมล สมประสงค์ 41
12166 น.ส. สิริโสภา เลบ้านแท่น ขาดสอบ
12167 น.ส. สิรีธร ตัณฑิกุล 39
12168 น.ส. สิรีธร เหลือผล 51
12169 น.ส. สิรีรัศม์ิ เบญจศุภาพงศ์ 63
12170 น.ส. สิเรียม รุ่งเรืองจรัส 64
12171 นาย สิโรจน์ โรจนรัตนาพงศ์ 62
12172 น.ส. สิลิน เกตุรัตน์ 54
12173 นาย สิห์ วรรษาวุธ 77
12174 น.ส. สีตลา พิศแลงาม 63
12175 น.ส. สีตีซาราห์ หาญจริง 59
12176 น.ส. สีตีไฟรุส เจ๊ะอาลี 65
12177 น.ส. สีฝุ่น คชพันธ์ุ 58
12178 นาย สีหรา รัตนชัยวรรณ 68
12179 นาย สุกฤต ขุนทองจันทร์ 54
12180 นาย สุกฤต หนูชิต 43



หน้า 407/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12181 น.ส. สุกฤตา ใสสด 54
12182 น.ส. สุกฤตา หม่ืนหาจง 45
12183 นาย สุกฤษฎ์ิ โทวิยะพันธ์ 63
12184 นาย สุกฤษฎ์ิ มีกอง 34
12185 น.ส. สุกฤษฎ์ิจรรย์ จันทสุวรรณ์ 49
12186 นาย สุกฤษฏ์ิ ตาค า 54
12187 น.ส. สุกัญญา แก้วขอมดี 54
12188 น.ส. สุกัญญา ค าเเสน 51
12189 น.ส. สุกัญญา จงรัก 35
12190 น.ส. สุกัญญา ชุมทอง 46
12191 น.ส. สุกัญญา ไชยเสนา 58
12192 น.ส. สุกัญญา ด่านศรีสุข 36
12193 น.ส. สุกัญญา น้อยบุตร 59
12194 น.ส. สุกัญญา นิลแก้ว 45
12195 น.ส. สุกัญญา บุญสนอง 38
12196 น.ส. สุกัญญา เปล่งงูเหลือม 51
12197 น.ส. สุกัญญา ผางพันธ์ 34
12198 น.ส. สุกัญญา ม่วงศรี ขาดสอบ
12199 น.ส. สุกัญญา มาตย์แก้ว 41
12200 น.ส. สุกัญญา มุงคุณค าชาว 82
12201 น.ส. สุกัญญา ราชทรัพย์ ขาดสอบ
12202 นาง สุกัญญา ราชอินทร์ 43
12203 น.ส. สุกัญญา วงค์อินตา ขาดสอบ
12204 น.ส. สุกัญญา วงศ์แก้ว ขาดสอบ
12205 น.ส. สุกัญญา วงษ์มาก 53
12206 น.ส. สุกัญญา สาขุน 41
12207 น.ส. สุกัญญา สามัญ 45
12208 น.ส. สุกัญญา อ้อนประเสริฐ 49
12209 น.ส. สุกัญญา อินทรทิพย์ 45
12210 น.ส. สุกัญญา อินทร์พิมพ์ ขาดสอบ



หน้า 408/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12211 น.ส. สุกัลญา พิมพา 42
12212 น.ส. สุกัลป์จิรา พัชร์พลวัฒ ขาดสอบ
12213 นาย สุกัลย์ รัตนส าเนียง 68
12214 น.ส. สุกัลยา ภาพิรมย์ 64
12215 น.ส. สุกัลยา สกุลทรัพย์มณี 40
12216 น.ส. สุกาญจนา นาคเกล้ียง 64
12217 น.ส. สุกานดา กุฎี ขาดสอบ
12218 น.ส. สุกานดา ฐานวิเศษ 47
12219 น.ส. สุกานดา ทองน่วม 47
12220 น.ส. สุกานดา เพ็ชรสว่าง 64
12221 น.ส. สุกานดา ยีมะเย็ง 63
12222 น.ส. สุขภาดา สุขสุวรรณ 48
12223 นาย สุขสันต์ พันรังษี 46
12224 นาย สุขสันต์ อนุชาติ 23
12225 น.ส. สุขิตา สัตตวุธ 58
12226 นาย สุขุมชาติ ทะแก้ว 51
12227 น.ส. สุขุมาล หิรัญ ขาดสอบ
12228 น.ส. สุคณฑา สังข์สุวรรณ 65
12229 น.ส. สุคนธ์ทิพย์ แจ้งจิตร 66
12230 น.ส. สุคนธรัตน์ หมัดยะมา 70
12231 น.ส. สุคนธา บุญนาค 67
12232 น.ส. สุจรรยา น้ าทองค า 64
12233 น.ส. สุจวิมล ใจยะสุ ขาดสอบ
12234 น.ส. สุจารี สีสัน 49
12235 น.ส. สุจิตตรา ถินมานัด 50
12236 น.ส. สุจิตตรา แสงอ าไพ 53
12237 น.ส. สุจิตตา ตะราษี 31
12238 น.ส. สุจิตรา การะกัน 62
12239 น.ส. สุจิตรา คงทอง 23
12240 น.ส. สุจิตรา จันต๊ะนัน 30



หน้า 409/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12241 น.ส. สุจิตรา ธุระกิจ 71
12242 น.ส. สุจิตรา น้อยรักษา ขาดสอบ
12243 น.ส. สุจิตรา บุตรเรียง 37
12244 น.ส. สุจิตรา พงษ์สงวน 57
12245 น.ส. สุจิตรา ยาระศรี 61
12246 น.ส. สุจิตรา ศรีสุข 46
12247 น.ส. สุจิตรา สายใหม่ 49
12248 น.ส. สุจิตรา สีคง ขาดสอบ
12249 น.ส. สุจิตรา สุนทรวัตร์ 36
12250 น.ส. สุจิตรา อัสสาภัย ขาดสอบ
12251 น.ส. สุจิตราภา บุณยายน 52
12252 น.ส. สุจิรา เจ๊ะดุหมัน 45
12253 น.ส. สุจิรา ลีสม 21
12254 น.ส. สุชญา คุ้มภัย 57
12255 น.ส. สุชญา เช่นรัมย์ 50
12256 น.ส. สุชญา ป้อทองค า 38
12257 น.ส. สุชฎา แสงจันทรานันท์ ขาดสอบ
12258 นาย สุชล กาญจนศิริ 58
12259 นาย สุชล เบญจรัตนานนท์ 64
12260 นาย สุชัจจ์ ค าศรี 50
12261 น.ส. สุชัญญา ทองเสมอ 43
12262 น.ส. สุชัญญา นิมมานพิภักด์ิ 52
12263 น.ส. สุชัญญา พวงธรรม ขาดสอบ
12264 นาง สุชัญญา พิมพ์เสริฐ ขาดสอบ
12265 น.ส. สุชัญญา ฟักข า ขาดสอบ
12266 น.ส. สุชัญญา มนต์แคล้ว ขาดสอบ
12267 น.ส. สุชัญญา เมทินโน ขาดสอบ
12268 น.ส. สุชัญญา ย้ิมประพันธ์ 53
12269 น.ส. สุชัญญา วงค์ชัย 46
12270 น.ส. สุชัญญา สุคันธมาลา 53



หน้า 410/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12271 น.ส. สุชัญญา สุนนท์ชัย 66
12272 นาย สุชา ขีดขิน 68
12273 น.ส. สุชาฐิณี ไชยสุดีนันท์ 65
12274 น.ส. สุชาดา กองแดง 46
12275 น.ส. สุชาดา การ่อแก้ว ขาดสอบ
12276 น.ส. สุชาดา ขันนาแล 69
12277 น.ส. สุชาดา คะเรารัมย์ ขาดสอบ
12278 น.ส. สุชาดา จันทะสะเร 62
12279 น.ส. สุชาดา ชาดี 37
12280 น.ส. สุชาดา เต้าปราจีน 31
12281 น.ส. สุชาดา ทองบุญยัง 49
12282 น.ส. สุชาดา ทองเล่ม 34
12283 น.ส. สุชาดา น้ าค า ขาดสอบ
12284 น.ส. สุชาดา บุตรภักดี 51
12285 น.ส. สุชาดา ปานเมือง 46
12286 น.ส. สุชาดา พ่วงฟัก 54
12287 น.ส. สุชาดา ศรีวรกุล 59
12288 น.ส. สุชาดา ศรีโสภาวิมาน 65
12289 น.ส. สุชาดา สมบัติทยานนท์ 53
12290 น.ส. สุชาดา สมบูรณ์พันธ์ 51
12291 น.ส. สุชาดา สมพิศ ขาดสอบ
12292 น.ส. สุชาดา สมัครนิล 46
12293 น.ส. สุชาดา ส าเนียงล้ า 51
12294 น.ส. สุชาดา สุขสงวน 73
12295 น.ส. สุชาดา เสมอ ขาดสอบ
12296 น.ส. สุชาดา อินทรนุ่ม ขาดสอบ
12297 น.ส. สุชาดา อ้ึงประเสริฐ 60
12298 นาย สุชาธิษณ์ พรหมโชติ ขาดสอบ
12299 น.ส. สุชานรี โสดารัตน์ 57
12300 น.ส. สุชานันท์ กัญชะนะกาญ 52



หน้า 411/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12301 น.ส. สุชานันท์ กันชะนะ 60
12302 น.ส. สุชานันท์ ค านวนสินธ์ุ 58
12303 น.ส. สุชานันท์ จันทรมิตร 55
12304 น.ส. สุชานันท์ อริยานนท์ 57
12305 น.ส. สุชานาฎ ภิญโญทรัพย์ 56
12306 น.ส. สุชานาฏ หมายแร่ 78
12307 น.ส. สุชานาถ ใจปี ขาดสอบ
12308 น.ส. สุชานาถ แปงค า 72
12309 น.ส. สุชานาถ ไวว่อง 53
12310 น.ส. สุชานาถ สิงคิวิบูลย์ 61
12311 น.ส. สุชานุช ทุ่งเขียวขจี 32
12312 น.ส. สุชานุช เท่ียงดี 30
12313 น.ส. สุชารัตน์ เกาะแก้ง 38
12314 น.ส. สุชารัตน์ แก้วสุพรรณ์ ขาดสอบ
12315 น.ส. สุชาริณี ทองภู ขาดสอบ
12316 น.ส. สุชาวดี ชูด า 49
12317 น.ส. สุชาวดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา 40
12318 น.ส. สุชาวดี เทพาศักด์ิ ขาดสอบ
12319 น.ส. สุชาวดี พันคง 53
12320 น.ส. สุชาวดี เมาลี 48
12321 น.ส. สุชาวดี หอมยามเย็น 61
12322 น.ส. สุชาวลี กันหาประกอบ 42
12323 น.ส. สุชาสิณี พิมาทัย 57
12324 น.ส. สุชาอร จงจิต 41
12325 น.ส. สุชิตา พรรณราย ขาดสอบ
12326 น.ส. สุชีรา ชูรัตน์ 40
12327 นาย สุเชษฐ์ ล่ิมศิริโชติสุนทร ขาดสอบ
12328 น.ส. สุญิศา ยอดสุวรรณ 53
12329 น.ส. สุฑาทิพย์ มะลิทอง 45
12330 น.ส. สุฑามาศ บัวศรีภูมิ 41



หน้า 412/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12331 น.ส. สุฑารัตน์ อินทสุวรรณ์ 48
12332 น.ส. สุฒานันท์ ทองเกษร 58
12333 น.ส. สุณัฏฐอร จันทร์สว่าง 43
12334 น.ส. สุณัฏฐา ไชยนา ขาดสอบ
12335 น.ส. สุณัฏฐา บุญควง 56
12336 น.ส. สุณิชา แก้วมณีสุข ขาดสอบ
12337 น.ส. สุณิชา ชัยวัง 56
12338 น.ส. สุณิศา คมสัน 33
12339 น.ส. สุณิษา เจริญใจ 58
12340 น.ส. สุณิสา ก ามา 28
12341 น.ส. สุณิสา ด้วงนิยม 49
12342 น.ส. สุณิสา ต้นจันทร์ 59
12343 น.ส. สุณิสา ทิพวัลย์ 72
12344 น.ส. สุณิสา พิมพ์คง 41
12345 น.ส. สุณิสา เมฆนาคา 41
12346 น.ส. สุณิสา รุ่งสว่าง ขาดสอบ
12347 น.ส. สุณิสา สุขประเสริฐ 51
12348 น.ส. สุณิสา หัตถศิลป์ 69
12349 น.ส. สุณีย์ ยอดระบ า ขาดสอบ
12350 น.ส. สุดธิดา ทนน้ า ขาดสอบ
12351 น.ส. สุดา มูลสันเทียะ 51
12352 น.ส. สุดากาญจน์ ยุคลธร 59
12353 น.ส. สุดาชนก วิศิษฐ์ชนะชัย 43
12354 น.ส. สุดาทิพย์ น้อยฤทธ์ิ 41
12355 น.ส. สุดาพร มูลสาร 79
12356 น.ส. สุดาพร ศรีนรจันทร์ 35
12357 น.ส. สุดาพร สินสุภา 30
12358 น.ส. สุดาภรณ์ แก้วเพ็ง ขาดสอบ
12359 น.ส. สุดาภรณ์ จงสวัสด์ิ 44
12360 น.ส. สุดาภรณ์ ศรีเสน 47



หน้า 413/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12361 น.ส. สุดารัตน์ กันนิกา 50
12362 น.ส. สุดารัตน์ แก้วภูมิแห่ 37
12363 น.ส. สุดารัตน์ เขียนบุตร 46
12364 น.ส. สุดารัตน์ คงสมบูรณ์ 43
12365 น.ส. สุดารัตน์ จันทร์แก้วงาม 68
12366 น.ส. สุดารัตน์ จันทร์ขุนทด ขาดสอบ
12367 น.ส. สุดารัตน์ ฉ่ าช้ืน ขาดสอบ
12368 น.ส. สุดารัตน์ ชอบสุข ขาดสอบ
12369 น.ส. สุดารัตน์ ชูเสน ขาดสอบ
12370 น.ส. สุดารัตน์ เชียงแรง 41
12371 น.ส. สุดารัตน์ ดวงเกตุ 29
12372 น.ส. สุดารัตน์ ตรีวัย 37
12373 น.ส. สุดารัตน์ ไตรรัตน์ 44
12374 น.ส. สุดารัตน์ บุญรัตน์ ขาดสอบ
12375 น.ส. สุดารัตน์ บุรีรัตน์ 58
12376 น.ส. สุดารัตน์ เบ้าชาลี 62
12377 น.ส. สุดารัตน์ ปัสสาค า 41
12378 น.ส. สุดารัตน์ พงศ์ศิริภักดี 52
12379 น.ส. สุดารัตน์ พระลักษ์ 44
12380 น.ส. สุดารัตน์ พลสุวรรณ์ ขาดสอบ
12381 น.ส. สุดารัตน์ พัฒน์ทอง 59
12382 น.ส. สุดารัตน์ พิมพ์ทอง 36
12383 น.ส. สุดารัตน์ โพธ์ิศรี ขาดสอบ
12384 น.ส. สุดารัตน์ ภาควิหก 38
12385 น.ส. สุดารัตน์ ภิรมรักษ์ 50
12386 น.ส. สุดารัตน์ มะณีรัตน์ 38
12387 น.ส. สุดารัตน์ ม่ังมี 59
12388 น.ส. สุดารัตน์ มีภพ 51
12389 น.ส. สุดารัตน์ รุ่งเรือง 52
12390 น.ส. สุดารัตน์ ลาภโนนเขวา 55



หน้า 414/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12391 น.ส. สุดารัตน์ วงศ์ฟองทอง 63
12392 น.ส. สุดารัตน์ สังข์นุ่น ขาดสอบ
12393 น.ส. สุดารัตน์ สัตยา 51
12394 น.ส. สุดารัตน์ สุทธิพรม 53
12395 น.ส. สุดารัตน์ แสวงจิตต์ 54
12396 น.ส. สุดารัตน์ หารี 68
12397 น.ส. สุดารัตน์ อรรคศรี 56
12398 น.ส. สุดารัตน์ อักษรกูล 61
12399 น.ส. สุดารา กัลปพฤกษ์ 58
12400 น.ส. สุดาวรรณ เกตสมิง 60
12401 น.ส. สุดาวรรณ เข็มรัมย์ 50
12402 นาย สุตนันท์ หัตถกอง 51
12403 น.ส. สุตาภัทร พระวิสัตย์ ขาดสอบ
12404 น.ส. สุตาภัทร มโนรัตน์สกุล 63
12405 น.ส. สุตาภัทร สายทอง 58
12406 น.ส. สุตาภัทร เสวกวิหารี 65
12407 น.ส. สุติรักษ์ เข็มนาค ขาดสอบ
12408 น.ส. สุทธดา ฤกษ์จันทร์ 50
12409 น.ส. สุทธารมย์ บัวช่ืน 57
12410 น.ส. สุทธิกานต์ คงพันธ์ ขาดสอบ
12411 น.ส. สุทธิกานต์ ชูเพชร 50
12412 นาย สุทธิกานต์ โปร่งจิตร ขาดสอบ
12413 น.ส. สุทธิกานต์ พิสุทธ์ิเธียร ขาดสอบ
12414 น.ส. สุทธิกานต์ สร้อยโพธ์ิพันธ์ุ ขาดสอบ
12415 น.ส. สุทธิกานต์ สุพรรณ์ 45
12416 น.ส. สุทธิกานต์ เอียดรักษ์ ขาดสอบ
12417 นาย สุทธิเกียรติ พันธุมาศ 48
12418 นาย สุทธิเกียรติ มูลสวัสด์ิ 61
12419 น.ส. สุทธิชา ต๊ะเสาร์ 59
12420 น.ส. สุทธิชา พิงเกาะ 44



หน้า 415/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12421 น.ส. สุทธิณี นามแก้ว 59
12422 น.ส. สุทธิดา จันทร์พร้ิม 53
12423 น.ส. สุทธิดา ชัยนารักษ์ 40
12424 น.ส. สุทธิดา ไชยมงคล 55
12425 น.ส. สุทธิดา ตระแก้วจิตร 38
12426 น.ส. สุทธิดา ทองผาย 50
12427 น.ส. สุทธิดา ประทุมมา ขาดสอบ
12428 น.ส. สุทธิดา แป้งหอม 59
12429 น.ส. สุทธิดา พัฒนธรรมานันต์ 50
12430 น.ส. สุทธิดา แพงน้อย 30
12431 น.ส. สุทธิดา ภักดีปัญญา 50
12432 น.ส. สุทธิดา ยศชินากูล ขาดสอบ
12433 น.ส. สุทธิดา วงศ์สุนทรทรัพย์ 51
12434 น.ส. สุทธิดา เสนจันทร์ฒิไชย 46
12435 น.ส. สุทธิดา เสนากัสป์ 37
12436 น.ส. สุทธิดา อินทฤทธ์ิ 27
12437 น.ส. สุทธิดา อุปฌาย์ 45
12438 น.ส. สุทธิตา อดุลย์จิตต์ 57
12439 น.ส. สุทธินี ป่ันเทียนทอง 52
12440 นาย สุทธิพงศ์ ประเสริฐแก้ว 63
12441 นาย สุทธิพงษ์ จันทร์ฉาย 30
12442 นาย สุทธิพงษ์ ว่องฟ้ืน 77
12443 นาย สุทธิพงษ์ ศรีตัมภวา 63
12444 น.ส. สุทธิพร สุขล้ิม 44
12445 น.ส. สุทธิพรรณ หม่ืนคิด 57
12446 น.ส. สุทธิภรณ์ คอนมะแสง 52
12447 น.ส. สุทธิมนต์ กุลบุตร 55
12448 น.ส. สุทธิมา อุ่นสร 52
12449 น.ส. สุทธิยา มาหาเจริญ 57
12450 นาย สุทธิรักษ์ วังโน 51



หน้า 416/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12451 น.ส. สุทธิรักษ์ หลักหาญ 39
12452 นาย สุทธิรัตน์ เหล่าด้ิม 27
12453 น.ส. สุทธิรา บัวจันทร์ 40
12454 น.ส. สุทธิลักษณ์ ปัญญาพิมพ์ 43
12455 น.ส. สุทธิวรรณ ช่ืนจิตต์ ขาดสอบ
12456 น.ส. สุทธิษา เพ็ญศรี ขาดสอบ
12457 น.ส. สุทัตตา ร าวุธ 47
12458 น.ส. สุทัตตา วงค์นาม 54
12459 น.ส. สุทัตตา แหม่มเพชร 55
12460 นาย สุทัศน์ วิจิตรสมบัติ 37
12461 นาย สุทัศน์ สุวรรณเหม 55
12462 น.ส. สุทามาศ ปู่แก้ว ขาดสอบ
12463 น.ส. สุทารัตน์ กรีวาส 35
12464 น.ส. สุทิพย์ ทวีหนุน 44
12465 น.ส. สุทิวดี สมปา 57
12466 น.ส. สุทิศา คงไทย ขาดสอบ
12467 น.ส. สุทิศา บัวด า 34
12468 น.ส. สุธากร กระบัตร 56
12469 น.ส. สุธาดา บุญโสม 46
12470 น.ส. สุธาดา เล่ียวบุ้นกิม 46
12471 น.ส. สุธาทิพย์ ช้างเพชร ขาดสอบ
12472 น.ส. สุธาทิพย์ ทับพิมล 34
12473 น.ส. สุธาทิพย์ ย้ือเผ่าพันธ์ 52
12474 น.ส. สุธาทิพย์ รองเดช 58
12475 น.ส. สุธาทิพย์ สมเขาใหญ่ ขาดสอบ
12476 น.ส. สุธาทิพย์ สารีนันท์ ขาดสอบ
12477 น.ส. สุธามาศ ชากลาง 29
12478 น.ส. สุธามาศ ตันเถียร 42
12479 น.ส. สุธารทิพย์ ระวาดชิต 63
12480 น.ส. สุธารัตน์ ธรรมวงค์ 36



หน้า 417/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12481 น.ส. สุธารัตน์ ปานบุญ 44
12482 น.ส. สุธารัตน์ รัตนชัยวโรบล 54
12483 น.ส. สุธาวัลยล์ ค าแหง 47
12484 น.ส. สุธาวี ย้ิมภักดี ขาดสอบ
12485 น.ส. สุธาศิณี บุญมา 48
12486 น.ส. สุธาสิณี ทาบโลหะ 47
12487 น.ส. สุธาสินี จันทร์พราว 46
12488 น.ส. สุธาสินี ฉัพพรรณรังษี 52
12489 น.ส. สุธาสินี ธุปะละ 54
12490 น.ส. สุธาสินี นัยสุภาพ 69
12491 น.ส. สุธาสินี ประทุมชาติ 63
12492 น.ส. สุธาสินี เป็นไชย 47
12493 น.ส. สุธาสินี พละศักด์ิ 33
12494 น.ส. สุธาสินี เมืองมงคล 69
12495 น.ส. สุธาสินี อ่อนแก้ว ขาดสอบ
12496 น.ส. สุธาสินี อุปพระจันทร์ 62
12497 น.ส. สุธิชา อินทจันทร์ 52
12498 น.ส. สุธิดา ขุนจันทร์ 57
12499 น.ส. สุธิดา จันทราตรี ขาดสอบ
12500 น.ส. สุธิดา ชมสวนสวรรค์ 38
12501 น.ส. สุธิดา ทุ่มแก้ว 66
12502 น.ส. สุธิดา รักษา 42
12503 น.ส. สุธิดา ศรีธนสาร ขาดสอบ
12504 น.ส. สุธิดา ศิริหล้า 58
12505 น.ส. สุธิดา ศิลาวงศ์ ขาดสอบ
12506 น.ส. สุธิดา สงวน 72
12507 น.ส. สุธิดา ส าลี ขาดสอบ
12508 น.ส. สุธิตา แก้วโยน ขาดสอบ
12509 น.ส. สุธิตา คงสุข 41
12510 นาย สุธินันท์ ผดุงรัตน์ ขาดสอบ



หน้า 418/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12511 น.ส. สุธินี นุ้ยเด็น 47
12512 น.ส. สุธินี บรรจงเก็บ 49
12513 น.ส. สุธินี บุญยงค์ 44
12514 น.ส. สุธินี พงษ์ศิริเดช 51
12515 น.ส. สุธินี พิทักษ์สรยุทธ 47
12516 น.ส. สุธินี หงสาวดี 27
12517 น.ส. สุธินีย์ พรหมมาศ 51
12518 นาย สุธิมนต์ บุญช่วย ขาดสอบ
12519 น.ส. สุธิมา คันธาวัฒน์ 68
12520 น.ส. สุธิมา จันทร์สวี 43
12521 น.ส. สุธิมา ปฏิรัตนัง 51
12522 น.ส. สุธิรา จิสวัสด์ิ ขาดสอบ
12523 น.ส. สุธิรา พงศ์บุรพัฒน์ 54
12524 น.ส. สุธิรา หล่อเวสารัชกร 69
12525 น.ส. สุธิศา ยืนย่ัง 49
12526 น.ส. สุธิศา แสนพรม 60
12527 น.ส. สุธิษา โรจน์รัตน์ 37
12528 น.ส. สุธิสา เพชรข า 39
12529 น.ส. สุธิสา สีดาเสถียร 55
12530 นาย สุธี จันทร์แดง 37
12531 น.ส. สุธีธิดา เหล่าเรือง 35
12532 น.ส. สุธีธิดา อินทรศิริ 26
12533 นาย สุธีย์ มะโนชัย ขาดสอบ
12534 น.ส. สุธีรา ดีช่ืน 67
12535 น.ส. สุธีรา ทรัพย์พ่วง 43
12536 น.ส. สุธีรา ศรีวัฒนพงศ์ 58
12537 น.ส. สุธีรา สายเย็นใจ ขาดสอบ
12538 น.ส. สุนทรี บัวอาจ 61
12539 น.ส. สุนทรี บุญเหลือ ขาดสอบ
12540 น.ส. สุนทรี หิรัญวดี ขาดสอบ



หน้า 419/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12541 น.ส. สุนทรีลักษณ์ ตุ่นทอง ขาดสอบ
12542 น.ส. สุนัฎฐา ชูสุวรรณ 59
12543 น.ส. สุนัตตา ศรีพาค า 46
12544 น.ส. สุนันทา ค าดี 39
12545 น.ส. สุนันทา จันสิริ 41
12546 น.ส. สุนันทา ดีทอง 38
12547 น.ส. สุนันทา บุญค้ าชู 46
12548 น.ส. สุนันทา ประเสริฐศรี 47
12549 น.ส. สุนันทา ภาราศรี 56
12550 น.ส. สุนันทิพย์ สีดาแก้ว 53
12551 น.ส. สุนันเทพ ปานะโปย 37
12552 น.ส. สุนันรัตน์ ไพบูลย์ 58
12553 น.ส. สุนารี สุขรมย์ 51
12554 น.ส. สุนิฎฐา นนทเภท 50
12555 น.ส. สุนิฐตรา มีนายน 55
12556 น.ส. สุนิตา กรดมณี 64
12557 น.ส. สุนิตา ไชยเดช 49
12558 น.ส. สุนิตา ติงหวัง 46
12559 น.ส. สุนิตา ยังมี 61
12560 น.ส. สุนิตา อนุรักษ์ ขาดสอบ
12561 น.ส. สุนิศา ค าตา 54
12562 น.ส. สุนิศา บัวเมืองปัก 50
12563 น.ส. สุนิษา จารุพันธ์ 36
12564 น.ส. สุนิษา เช้ือทอง 74
12565 นาง สุนิษา ทิพประมวล ขาดสอบ
12566 น.ส. สุนิษา มีสุขศรี 46
12567 น.ส. สุนิษา วิบูลย์กิจ 33
12568 น.ส. สุนิษา หอมนาน 46
12569 น.ส. สุนิสา กล้วยนิจ 19
12570 น.ส. สุนิสา การะเกตุ 58



หน้า 420/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12571 น.ส. สุนิสา เกยดอน 25
12572 น.ส. สุนิสา ขันเขต 32
12573 น.ส. สุนิสา เดือนอุ่ม 35
12574 น.ส. สุนิสา ทรัพย์มาก 47
12575 น.ส. สุนิสา นาพรม 67
12576 น.ส. สุนิสา บัวค า 57
12577 น.ส. สุนิสา พลเสน 31
12578 น.ส. สุนิสา มีชัย 46
12579 น.ส. สุนิสา วาริสาร 41
12580 น.ส. สุนิสา สมนิยาม ขาดสอบ
12581 น.ส. สุนิสา สีชมภู 32
12582 น.ส. สุนิสา สุพอ 39
12583 น.ส. สุนิสา โสภณพิเชฐ 50
12584 น.ส. สุนีพร แก้วเรือง ขาดสอบ
12585 น.ส. สุนีย์ แย้มคุ้ม 53
12586 นาย สุบิน มีชนะ 48
12587 นาย สุประดิษฐ์ ศรีหม่ืนไวย 47
12588 น.ส. สุประภา ปัทถาพงษ์ 54
12589 น.ส. สุประวีณ์ กาญจนก าเหนิด 70
12590 น.ส. สุประวีณ์ กาบแก้ว 43
12591 นาย สุประวีณ์ เจริญจิตต์ 65
12592 น.ส. สุประวีณ์ ดวงภักดี 65
12593 น.ส. สุประวีณ์ ตาลวงศาณินันท์ 49
12594 น.ส. สุประวีณ์ ศิริพร 51
12595 น.ส. สุประวีณ์ สีสัน 39
12596 น.ส. สุปราณี จันทโสด 55
12597 น.ส. สุปราณี เดชปาน 47
12598 น.ส. สุปราณี นาคอ้าย 46
12599 น.ส. สุปราณี สงค์ค าจันทร์ 40
12600 น.ส. สุปราณี ส าราญไพรสนธ์ 49



หน้า 421/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12601 น.ส. สุปรีญา อนันต์ประกฤติ 76
12602 น.ส. สุปรีญารัตน์ มหาผล 61
12603 น.ส. สุปรียา จุลนันท์ 64
12604 น.ส. สุปรียา นามศิริ 52
12605 น.ส. สุปรียา บุญประคม ขาดสอบ
12606 น.ส. สุปรียา พังยาง ขาดสอบ
12607 น.ส. สุปรียา มุหะหมัด ขาดสอบ
12608 นาง สุปรียา เรืองแหล้ ขาดสอบ
12609 น.ส. สุปรียา วงศ์ประทุม 57
12610 น.ส. สุปรียา วิไลลักษณ์ 67
12611 น.ส. สุปวีณ์ ป่ินแก้ว 60
12612 น.ส. สุปวีณ์ มาศคีรีวงศ์ 61
12613 น.ส. สุปาณี สิทธิพันธ์ 57
12614 นาย สุพจน์ สร้อยแก้ว ขาดสอบ
12615 น.ส. สุพชยาฌ์ สหัสภิรมย์ 47
12616 นาย สุพรชัย ค ามนตรี ขาดสอบ
12617 น.ส. สุพรพรรณ คงมณี ขาดสอบ
12618 น.ส. สุพรรณชญา สุขเล็ก 52
12619 น.ส. สุพรรณณี กาเมืองลือ 54
12620 น.ส. สุพรรณนิกา ชัยวงศ์ 52
12621 น.ส. สุพรรณวดี ด าข า ขาดสอบ
12622 น.ส. สุพรรณษา เตียงงา 56
12623 น.ส. สุพรรณษา ยะใจม่ัน 42
12624 น.ส. สุพรรณษา วิจิตรไพโรจน์ 38
12625 น.ส. สุพรรณา พัฒนา 58
12626 น.ส. สุพรรณิกา วังมณี 57
12627 น.ส. สุพรรณิการ์ ทองสุข 52
12628 น.ส. สุพรรณิการ์ หวังดี ขาดสอบ
12629 น.ส. สุพรรณิดา ค าลือ 68
12630 น.ส. สุพรรณี ธีรธารา ขาดสอบ



หน้า 422/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12631 น.ส. สุพรรษา กล่ินโท 55
12632 น.ส. สุพรรษา กันยะพันธ์ ขาดสอบ
12633 น.ส. สุพรรษา ชาวนาฟาง 49
12634 น.ส. สุพรรษา ตันศรานนท์ ขาดสอบ
12635 น.ส. สุพรรษา ทองเขียว 60
12636 น.ส. สุพรรษา ประพันธ์ 44
12637 น.ส. สุพรรษา พราหมณ์สงฆ์ 59
12638 น.ส. สุพรรษา ภูพวก 60
12639 น.ส. สุพรรษา รากรักษ์ 57
12640 น.ส. สุพรรษา สีสุกใส 53
12641 น.ส. สุพรรษา อธิลาภ 51
12642 น.ส. สุพรรษา อริยเสริมบุญ 56
12643 น.ส. สุพรรษา อาษาภา 30
12644 น.ส. สุพัชชา วงค์สุวรรณ์ 35
12645 น.ส. สุพัชฌา ปานด ารงค์ 72
12646 น.ส. สุพัชญ์ณัฏฎา จันทร์แผง ขาดสอบ
12647 น.ส. สุพัชนีย์ ธรรมวงศ์ 58
12648 น.ส. สุพัชรา ไกรประยูร 48
12649 น.ส. สุพัฒตรา ชูอินทร์ 33
12650 น.ส. สุพัฒตรา เตชะวรรรโต 53
12651 น.ส. สุพัฒตา โคตรสะขึง 42
12652 นาย สุพัฒน์ ริิุงเรืองใบหยก ขาดสอบ
12653 น.ส. สุพัตรา เกกินะ 27
12654 น.ส. สุพัตรา เกิดปากแพรก 50
12655 น.ส. สุพัตรา ขอมกระโทก 44
12656 น.ส. สุพัตรา ขันบุญ ขาดสอบ
12657 น.ส. สุพัตรา คุ้มสัตตา 54
12658 น.ส. สุพัตรา จันสน 34
12659 น.ส. สุพัตรา จิรธนะวงษ์ 53
12660 น.ส. สุพัตรา ฐิติเจริญศักด์ิ 65



หน้า 423/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12661 น.ส. สุพัตรา เถาว์ทวี ขาดสอบ
12662 น.ส. สุพัตรา เทพบุรี 32
12663 น.ส. สุพัตรา นพเคราะห์ ขาดสอบ
12664 น.ส. สุพัตรา นิฤนารถ ขาดสอบ
12665 น.ส. สุพัตรา โนนจาด 47
12666 น.ส. สุพัตรา พลภักดี ขาดสอบ
12667 น.ส. สุพัตรา พิมพ์สมาน 43
12668 น.ส. สุพัตรา โภสาราด 46
12669 น.ส. สุพัตรา มากรุง 44
12670 น.ส. สุพัตรา มิทิน 44
12671 น.ส. สุพัตรา ใยโพธ์ิทอง 43
12672 น.ส. สุพัตรา เรืองศรี 36
12673 น.ส. สุพัตรา วุฒิสาร 61
12674 น.ส. สุพัตรา ศรีบุญ 45
12675 น.ส. สุพัตรา สิทธิสมาน 62
12676 น.ส. สุพัตรา แสงอรุณ ขาดสอบ
12677 น.ส. สุพัตรา โสภาพ 65
12678 น.ส. สุพัตรา อ่อนแก้ว 55
12679 น.ส. สุพิชชา นนทะพา ขาดสอบ
12680 น.ส. สุพิชชา บุญประคม 41
12681 น.ส. สุพิชฌาย์ ขวัญกวิน ขาดสอบ
12682 น.ส. สุพิชฌาย์ ถาวรจิตร 51
12683 น.ส. สุพิชฌาย์ ปัญโญแก้ว ขาดสอบ
12684 น.ส. สุพิชฌาย์ ป่ินทอง 75
12685 น.ส. สุพิชฌาย์ ผินกลาง 39
12686 น.ส. สุพิชฌาย์ รัตติทวีวัฒน์ 61
12687 น.ส. สุพิชญา แก้วพวงค์ 47
12688 น.ส. สุพิชญา ฉิมวงศ์ 71
12689 น.ส. สุพิชญา ชาญณรงค์ 48
12690 น.ส. สุพิชญา แช่มช่ืน 57



หน้า 424/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12691 น.ส. สุพิชญา ซาเสน 56
12692 น.ส. สุพิชญา นวลจันทร์ 51
12693 น.ส. สุพิชญา นามจันทร์ทึก 62
12694 น.ส. สุพิชญา บัวข า 43
12695 น.ส. สุพิชญา พรมสุรินทร์ 57
12696 น.ส. สุพิชญา ย้ิมแย้ม 56
12697 น.ส. สุพิชญา ลูกเหล็ม 57
12698 น.ส. สุพิชญา เศวตเลข 65
12699 น.ส. สุพิชญา สุดสงค์ 48
12700 น.ส. สุพิชญา อุปัญญ์ 49
12701 น.ส. สุพิชา จ าปาวงษ์ 37
12702 น.ส. สุพิชา อุ่นเสียม 35
12703 น.ส. สุพิญาภรณ์ โพธ์ิก่ิง 40
12704 นาย สุพินิจ คุณาวงค์ 63
12705 น.ส. สุพิมล บุญชัย 57
12706 น.ส. สุภควันต์ ไชยวรณ์ 37
12707 น.ส. สุภจิตา สังข์แสง 78
12708 น.ส. สุภชา ครองระวะ 48
12709 น.ส. สุภชา จ่ายหนู 71
12710 น.ส. สุภญาณี พวงจันทร์ ขาดสอบ
12711 น.ส. สุภนันท์ ทริตชาติ 48
12712 น.ส. สุภมชายาพร นวลกลับ 42
12713 น.ส. สุภรัตน์ดา เพชรบูรณ์ 46
12714 น.ส. สุภัค ชุมแสงศรี 55
12715 น.ส. สุภัค ตีเงิน 37
12716 น.ส. สุภัค พรมสาร 53
12717 น.ส. สุภัค ส้ินโศรก 56
12718 น.ส. สุภัควดี น่ิมนวน ขาดสอบ
12719 น.ส. สุภัจฉรา เครือด้วง 52
12720 น.ส. สุภัชชา ช านิธุระการ 57



หน้า 425/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12721 น.ส. สุภัชชา ทองรอด 47
12722 น.ส. สุภัชชา ทาจวง 57
12723 น.ส. สุภัชชา สันแก้ว 49
12724 น.ส. สุภัทตรา สุสดี 36
12725 น.ส. สุภัทตา ลิขิตวาส 48
12726 น.ส. สุภัทรสรณ์ ธรรมจาดี 56
12727 น.ส. สุภัทรา จักร์แก้ว 64
12728 น.ส. สุภัทรา ผาสุขฤทธ์ิ 55
12729 น.ส. สุภัทรา พันธ์พฤกษ์ 73
12730 น.ส. สุภัทรา มอมขุนทด ขาดสอบ
12731 น.ส. สุภัทรา อินพิทักษ์ 53
12732 น.ส. สุภัทราลักษณ์ บุญสาร 54
12733 น.ส. สุภัสรา ทองชนะ 42
12734 น.ส. สุภัสสร เกษมพิณ 29
12735 น.ส. สุภัสสร นิยม 54
12736 น.ส. สุภัสสร พิมพ์จันทร์ 51
12737 น.ส. สุภัสสร เมฆทอง 61
12738 น.ส. สุภัสสร ล่ิมสกุล 64
12739 น.ส. สุภัสสรณ์ สุขแก้ว 39
12740 น.ส. สุภัสสรา คล่องประมง ขาดสอบ
12741 น.ส. สุภัสสรา จันทรคณา ขาดสอบ
12742 น.ส. สุภัสสรา ท าสุนา 61
12743 น.ส. สุภัสสรา ธรรมวงค์ 68
12744 น.ส. สุภัสสรา บูริตธรรม 63
12745 น.ส. สุภัสสรา ภูหัดสวน 39
12746 น.ส. สุภัสสรา สิงห์ทอง ขาดสอบ
12747 น.ส. สุภัสสรา หงษาค า 66
12748 น.ส. สุภา ทิพย์เนตร 58
12749 น.ส. สุภากาญจน์ ณ ตะก่ัวทุ่ง 33
12750 น.ส. สุภาณี พรหมเกิด 69



หน้า 426/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12751 น.ส. สุภาณี วงค์เล้ียง ขาดสอบ
12752 น.ส. สุภาณี หมีทอง 42
12753 น.ส. สุภาทิพย์ ศรีแต 48
12754 น.ส. สุภาธิดา สุขช่ืน 51
12755 น.ส. สุภานรี ศรีวิลัย ขาดสอบ
12756 น.ส. สุภานัน บุญทัน 54
12757 น.ส. สุภานัน พุกพิกุล 57
12758 น.ส. สุภานัน เพชรรัตน์ 45
12759 น.ส. สุภาพร คงทอง 36
12760 น.ส. สุภาพร จินดารัศมี 58
12761 น.ส. สุภาพร เจ๊ะโส๊ะ 67
12762 น.ส. สุภาพร ชูประพันธ์ 41
12763 น.ส. สุภาพร เด็ดขาด 43
12764 น.ส. สุภาพร ไตยราช ขาดสอบ
12765 น.ส. สุภาพร ทองโสม 61
12766 น.ส. สุภาพร ทิพย์เนตร 56
12767 น.ส. สุภาพร ทิพย์มณี 37
12768 น.ส. สุภาพร ทิพหม้อ 49
12769 น.ส. สุภาพร บุญช่วย 42
12770 น.ส. สุภาพร บุตรเขียว 53
12771 น.ส. สุภาพร พรมมา 51
12772 นาง สุภาพร พูลจวง 57
12773 น.ส. สุภาพร แพงลุนหล้า 51
12774 น.ส. สุภาพร วงศ์วรรณา 35
12775 น.ส. สุภาพร วังทะพันธ์ 48
12776 น.ส. สุภาพร วิเศษศรี 33
12777 น.ส. สุภาพร โสภัณนา 58
12778 น.ส. สุภาพร อารีเอ้ือ ขาดสอบ
12779 น.ส. สุภาภร จักรแก้ว 56
12780 น.ส. สุภาภรณ์ กลางโคตร ขาดสอบ



หน้า 427/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12781 น.ส. สุภาภรณ์ แก้วกล้า 46
12782 น.ส. สุภาภรณ์ เนตรวัน 48
12783 น.ส. สุภาภรณ์ พิณทอง 60
12784 น.ส. สุภาภรณ์ เมืองค า ขาดสอบ
12785 น.ส. สุภาภรณ์ แย้มประโคน 46
12786 น.ส. สุภาภรณ์ ลารคร 38
12787 น.ส. สุภาภรณ์ ศรัทธาวงศ์เลิศ 62
12788 น.ส. สุภาภรณ์ ศรีแก้ว 59
12789 น.ส. สุภาภรณ์ สุ่มทรัพย์ 52
12790 น.ส. สุภาภรณ์ เหมทานนท์ 49
12791 น.ส. สุภาภรณ์ อ้นชู 51
12792 น.ส. สุภาภรณ์ อารง 49
12793 น.ส. สุภารัตน์ ทองย่ิงมาก 54
12794 น.ส. สุภารัตน์ ปุณขันธ์ุ 49
12795 น.ส. สุภารัตน์ พุอ้อย 52
12796 น.ส. สุภารัตน์ สมิทธิ 67
12797 น.ส. สุภารัตน์ อุไรวงศ์ ขาดสอบ
12798 น.ส. สุภาริน ศรีเลิศรับสุข 52
12799 น.ส. สุภาวดี แก้วคูณ 43
12800 น.ส. สุภาวดี โกติรัมย์ 66
12801 น.ส. สุภาวดี โกสินทร์ 59
12802 น.ส. สุภาวดี จันต๊ะคาด 40
12803 น.ส. สุภาวดี จันทร์เจียม 52
12804 น.ส. สุภาวดี ฉ.เจริญผล ขาดสอบ
12805 น.ส. สุภาวดี ชูติระกะ 35
12806 น.ส. สุภาวดี ทองศิริ 67
12807 น.ส. สุภาวดี ฝ้ันไฝ ขาดสอบ
12808 น.ส. สุภาวดี พันธ์พืช 55
12809 น.ส. สุภาวดี เพชรโปรี 46
12810 น.ส. สุภาวดี โพธ์ิศรี ขาดสอบ



หน้า 428/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12811 น.ส. สุภาวดี มาช่วย ขาดสอบ
12812 น.ส. สุภาวดี ย่ิงยง 51
12813 น.ส. สุภาวดี สรรพลุน ขาดสอบ
12814 น.ส. สุภาวดี สุขพินิจ 50
12815 น.ส. สุภาวดี สุขสีแก้ว 60
12816 น.ส. สุภาวดี เหลากลม 52
12817 น.ส. สุภาวดี แหวนเงิน 56
12818 น.ส. สุภาวดี อุดมชาติ 42
12819 น.ส. สุภาวนี กล่ินหอม ขาดสอบ
12820 น.ส. สุภาวรรณ เทศศรีเมือง 56
12821 น.ส. สุภาวรรณ ประเสริฐศรี 38
12822 น.ส. สุภาวิณี บ ารุงศรี 52
12823 น.ส. สุภาวิตา ธานี 57
12824 น.ส. สุภาวินี อินทองดี 41
12825 นาย สุภาษิต เดชขุนทด 63
12826 น.ส. สุภาสร ละครศรี 53
12827 น.ส. สุภิตรา ผะก่าค าแหลง 32
12828 น.ส. สุมณฑา แก้วบุตร 51
12829 น.ส. สุมณฑา สมัครนิล 46
12830 น.ส. สุมนฑา ศรีสุวรรณ ขาดสอบ
12831 น.ส. สุมนทิพย์ ด้วงค าแดง 64
12832 น.ส. สุมาลัย กิจวิกรานต์ ขาดสอบ
12833 น.ส. สุมาลี คลังอาจ 38
12834 น.ส. สุมาลี ยางหาด 43
12835 น.ส. สุมิตตา ตุ้มเอ่ียม 47
12836 น.ส. สุมิตรา กันใจศักด์ิ 34
12837 น.ส. สุมิตรา จานรัมย์ ขาดสอบ
12838 น.ส. สุมิตรา หลุยบัวใหญ่ 60
12839 น.ส. สุมิตรา หอมนาน 64
12840 น.ส. สุมิตรา อยู่ยืน 58



หน้า 429/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12841 น.ส. สุมิตรา อานาโกตา ขาดสอบ
12842 น.ส. สุมินตรา พันธ์ุไพโรจน์ 48
12843 น.ส. สุมินตรา เร่ือศรีจันทร์ 41
12844 น.ส. สุมินตรา สีหาขันธ์ 44
12845 น.ส. สุมินทร์ญา ชูชีวา 52
12846 น.ส. สุมีนตรา พัฒชนะ 45
12847 นาย สุเมธ เขียวสด ขาดสอบ
12848 นาย สุเมธ นันทราช 37
12849 น.ส. สุเมธา สาครข า 51
12850 น.ส. สุเมธินี ชมยินดี 66
12851 นาย สุเมษ วงศ์เมืองแสน ขาดสอบ
12852 นาย สุรเกียรติ ไกยราช 38
12853 นาย สุรชัย มูลทา 66
12854 นาย สุรชัย อาแวหะมะ 57
12855 นาย สุรชาติ วิวัฒน์ปรีชานนท์ ขาดสอบ
12856 นาย สุรเชษฐ์ ธรรมธร 78
12857 นาย สุรเชษฐ์ โพธ์ิสองช้ัน ขาดสอบ
12858 นาย สุรเชษฐ์ ริทธิโต 68
12859 นาย สุรเชษฐ์ หลงครุฑ 46
12860 นาย สุรเชษฐ์ อ่ินแก้ว 51
12861 น.ส. สุรดา คล้ายสุริยา 60
12862 นาย สุรเดช จ๋ิวเจริญ 65
12863 น.ส. สุรนัชชา กิมสมบูรณ์ 49
12864 น.ส. สุรนุช ชัยฤทธ์ิ ขาดสอบ
12865 นาย สุรบถ ล้วนกล้า 54
12866 นาย สุรพงษ์ บุญก าเหนิด 71
12867 นาย สุรพัศ สิทธิสร ขาดสอบ
12868 น.ส. สุรภา มหาขันตรี 59
12869 นาย สุรวินทร์ พันธ์ุช่ืน 70
12870 นาย สุรศักด์ิ จันทะศรี 59



หน้า 430/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12871 นาย สุรศักด์ิ วรานนท์ 51
12872 นาย สุรศักด์ิ ศรีพล 62
12873 นาย สุรสิทธ์ิ เกษมุล 58
12874 นาย สุรสิทธ์ิ จ ารัสไว 36
12875 นาย สุรสิทธ์ิ ต้ังหม่ัน 65
12876 นาย สุรสิทธ์ิ บิลโต๊ะเเละ 66
12877 นาย สุรสิทธิ ใจระย้า 34
12878 นาย สุรสีห์ คงคาหลวง 55
12879 นาย สุรเสกข์ อาวัชนานุกุล 69
12880 น.ส. สุรัชดา คุณาพันธ์ุ 70
12881 น.ส. สุรัชวดี อินทแสง 41
12882 น.ส. สุรัญญา โฮ้เต้ก้ิม 77
12883 น.ส. สุรัตน์วดี หิทาโร ขาดสอบ
12884 น.ส. สุรัตนวดี ทศช่วย 39
12885 น.ส. สุรัถญา ภูพานเพ็ชร 41
12886 น.ส. สุรัมภา อ่อนกระท่อน 56
12887 น.ส. สุรัยญา รอหีมมะ 48
12888 น.ส. สุรัสวดี แก้วมัน 55
12889 น.ส. สุรัสวดี เมืองแพน 51
12890 น.ส. สุรัสวดี ศรีสวรรคาลัย ขาดสอบ
12891 น.ส. สุรัสวดี สุขขะ 31
12892 น.ส. สุรางคณา นิลกาญจน์ 53
12893 น.ส. สุรางคณา ฤทธิภักดี 45
12894 น.ส. สุรางคนา ปิกลม 42
12895 น.ส. สุรารักษ์ ธรรมวิฐาน ขาดสอบ
12896 น.ส. สุรารักษ์ ยังส้มป่อย 42
12897 น.ส. สุราวรรณ ขุราษี 59
12898 น.ส. สุริญญา พรดีมา 22
12899 น.ส. สุรินยา ดวนใหญ่ 57
12900 น.ส. สุรินี มูลปัญญา ขาดสอบ



หน้า 431/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12901 นาย สุริยะ แซ่ต๋ัน 45
12902 นาย สุริยะ เมฆโสภณ 36
12903 นาย สุริยะ อิทธิเวชสกุล 59
12904 นาย สุริยะชัย เท่ียงจันทึก 56
12905 นาย สุริยัน ค าสามน้อย 42
12906 นาย สุริยา แซ่ตัง ขาดสอบ
12907 นาย สุริยา ดาราวรรณ์ ขาดสอบ
12908 นาย สุริยา สูตแก้ว 50
12909 น.ส. สุริยาพร ศรีเนินกล้วย 44
12910 น.ส. สุริยุ ศิริสวัสด์ิ 55
12911 น.ส. สุริวัลย์ โลหะเวช 57
12912 น.ส. สุริวิภา ปินะกัน ขาดสอบ
12913 น.ส. สุริศา ศรีภูธร 56
12914 น.ส. สุรีซา หะยีมะเกะ 56
12915 น.ส. สุรีพร ทองเปลว ขาดสอบ
12916 น.ส. สุรีพร วรรณแก้ว 45
12917 น.ส. สุรีพร วิทยาขาว 62
12918 น.ส. สุรีพรรณ เสาร์มนตรี 64
12919 น.ส. สุรีภรณ์ บุญปัน 47
12920 น.ส. สุรีย์นิภา บุญโชติ 60
12921 น.ส. สุรีย์พร ทองหล่อ 48
12922 น.ส. สุรีย์พร เรืองกสิกรณ์ 37
12923 น.ส. สุรีย์รักษ์ ล้ิมอยู่เจริญ 58
12924 น.ส. สุรีย์รัตน์ ภิรมย์ปักษา ขาดสอบ
12925 น.ส. สุรีย์ลักษณ์ ฝาวัง 37
12926 น.ส. สุรีรัตน์ ตุ้มนิลกาล 37
12927 น.ส. สุรีรัตน์ ธรรมจง 58
12928 น.ส. สุรีรัตน์ นามวงศ์ 51
12929 น.ส. สุรีรัตน์ หัตถนิรันดร์ 57
12930 น.ส. สุรีลักษณ์ แสไพศาล ขาดสอบ



หน้า 432/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12931 น.ส. สุไรยา หมัดขรี 43
12932 น.ส. สุไรยา หมัดระหมาน 39
12933 น.ส. สุลักขณา สารุณา 50
12934 น.ส. สุลัดดา ล าสมุทร 51
12935 น.ส. สุลาวัลย์ จันทร์นี 39
12936 น.ส. สุลีพร เกตุสุข 35
12937 นาย สุไลมาน จันทร์ตุด 67
12938 น.ส. สุวจี ขุนทองนุ่ม 43
12939 น.ส. สุวจี บู่สามสาย ขาดสอบ
12940 น.ส. สุวจี เวียนโคกสูง 57
12941 นาย สุวฉัฐ ศิริธัญญารัตน์ 59
12942 น.ส. สุวดี ชาญวานิชบริการ ขาดสอบ
12943 น.ส. สุวนันท์ ขอสุข 44
12944 น.ส. สุวนันท์ ขุนไกร 51
12945 น.ส. สุวนันท์ คงตุก 37
12946 น.ส. สุวนันท์ ดีทุ่ง 45
12947 น.ส. สุวนันท์ เดชะพันธ์ 67
12948 น.ส. สุวนันท์ ธรรมสุโข ขาดสอบ
12949 น.ส. สุวนันท์ น้ าแก้ว ขาดสอบ
12950 น.ส. สุวนันท์ บุญจันทร์ 36
12951 น.ส. สุวนันท์ ป้องทรัพย์ 54
12952 น.ส. สุวนันท์ พรมสอน 30
12953 น.ส. สุวนันท์ ศรีวัง 67
12954 น.ส. สุวนันท์ สมบูรณ์ ขาดสอบ
12955 น.ส. สุวนันท์ สะอาด 51
12956 น.ส. สุวนันท์ สุนา 52
12957 น.ส. สุวพัชร การโชติ 38
12958 น.ส. สุวพิชญ์ บ าราบ 63
12959 น.ส. สุวพิชญ์ อ่อนประเสริฐ 63
12960 น.ส. สุวภัทร นวสุธารัตน์ 62



หน้า 433/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12961 น.ส. สุวภัทร วิเชียร 59
12962 น.ส. สุวภัทร สุวรรณชาตรี 56
12963 น.ส. สุวรรณมณี เกตุวงศ์ตระกูล 65
12964 นาย สุวรรณรัตน์ ภัทรรัตนปกรณ์ ขาดสอบ
12965 น.ส. สุวรรณรัตน์ สนวิจิตร 66
12966 น.ส. สุวรรณา นิสะนิ 62
12967 น.ส. สุวรรณา บัวแก้ว 67
12968 น.ส. สุวรรณา พุฒตาล ขาดสอบ
12969 น.ส. สุวรรณา มาลีหวล 58
12970 น.ส. สุวรรณา สุขทอง ขาดสอบ
12971 น.ส. สุวรรณี ค ามา ขาดสอบ
12972 น.ส. สุวรรณี ชะเอม ขาดสอบ
12973 น.ส. สุวรรณี พิมพ์ศรี 51
12974 น.ส. สุวรรณี ภักดี 43
12975 น.ส. สุวรรณี ลาเต๊ะ ขาดสอบ
12976 น.ส. สุวรรณี สินสวัสด์ิ 36
12977 น.ส. สุวรา อินนุ่น 74
12978 น.ส. สุวริษฐา ผาสุข 55
12979 น.ส. สุวลักษณ์ ศรีสันต์ 40
12980 นาย สุวศิน ชินสร้อย 68
12981 น.ส. สุวัจณี เหมราช 62
12982 น.ส. สุวัจนา ภูมิสาตร 59
12983 น.ส. สุวัจนี รักการงาน 61
12984 น.ส. สุวัจนี อุปถัมภ์ 38
12985 นาย สุวัฒน์ เล่ืองยศลือชากุล ขาดสอบ
12986 น.ส. สุวัฒนา บุญสาย 43
12987 นาย สุวัธชัย สินจันทร์ ขาดสอบ
12988 น.ส. สุวันษา ชวรัตน์โชติวงศ์ 58
12989 น.ส. สุวารี แก้วพิมพรม 47
12990 น.ส. สุวารีย์ ก๊กใหญ่ 38



หน้า 434/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

12991 น.ส. สุวารีวัลย์ อดิลักษณ์ถิรชน 38
12992 นาย สุวิจักษ์ สมศักด์ิ 79
12993 น.ส. สุวิชตรา บุญยวง 45
12994 นาย สุวิชา ศิลป์เสน ขาดสอบ
12995 นาย สุวิทย์ พรรณรังษี ขาดสอบ
12996 น.ส. สุวิภา พินิจพล 46
12997 น.ส. สุวิภาพร ศรีเนตร 54
12998 น.ส. สุวิภาวรรณ สุวรรณรัตน์ 51
12999 น.ส. สุวิมล เงินถา 49
13000 น.ส. สุวิมล จันทร์ด า 53
13001 น.ส. สุวิมล ช่วยด า ขาดสอบ
13002 น.ส. สุวิมล ชุ่มชูจันทร์ 65
13003 น.ส. สุวิมล ทองชาติ 48
13004 น.ส. สุวิมล ทองนอก 41
13005 น.ส. สุวิมล นราทรัพย์สิริ 48
13006 น.ส. สุวิมล บัวศรี 49
13007 น.ส. สุวิมล โออินทร์ ขาดสอบ
13008 น.ส. สุวิรยา เจียมเจริญ 51
13009 น.ส. สุวิลักษณ์ อินทร์จันทร์ ขาดสอบ
13010 น.ส. สุหัทยา นิลโกสีย์ 69
13011 น.ส. สุหัทยา เสริมสกุล 70
13012 น.ส. สุอาภา แซ่ย้ี 70
13013 น.ส. สุฮัยรีน สะแปอิง 31
13014 น.ส. สุฮัยลา หล าปูเต๊ะ 50
13015 น.ส. สุไฮนี ตีโงง 39
13016 น.ส. สุไฮลา หมัดอาดัม 55
13017 น.ส. สิุทธิพร สุขน่ิมนวล ขาดสอบ
13018 นาย สูไลมัน มะดีเย๊าะ 55
13019 นาย เสกสรร ทองอินทร์ 41
13020 นาย เสกสิทธ์ิ แสงเรือน ขาดสอบ



หน้า 435/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13021 นาย เสฎฐวุฒิ พิมพ์ประเสริฐ ขาดสอบ
13022 นาย เสฎฐวุฒิ สีล้ิม 45
13023 นาย เสฎฐวุฒิ อ่อนสอาด 41
13024 น.ส. เสฎฐ์ศศิฎา วิธานธีรกุล ขาดสอบ
13025 นาย เสฏฐวุฒิ กาบแก้ว 48
13026 นาย เสถียร กิจส าราญกร ขาดสอบ
13027 นาย เสริมวิทย์ บรมพิชัยชาติกุล 57
13028 น.ส. เสาวคนธ์ ชาติดา ขาดสอบ
13029 น.ส. เสาวคนธ์ ด าเนิน ขาดสอบ
13030 น.ส. เสาวณิต เต็มเป่ียม 47
13031 น.ส. เสาวณีย์ สุวรรณมาศ 56
13032 น.ส. เสาวนิตย์ โพลงพันธ์ 56
13033 นาง เสาวนิตย์ ลึบแบร์ท 60
13034 น.ส. เสาวนีย์ บุราเลข 45
13035 น.ส. เสาวนีย์ สาหนิ 46
13036 น.ส. เสาวภา คงเจริญ 37
13037 น.ส. เสาวภา จันทร์ฝาก 48
13038 น.ส. เสาวภา ตุละวิภาค 42
13039 น.ส. เสาวภา เศรษฐรินทร์ 63
13040 น.ส. เสาวภาพ ใจยาว ขาดสอบ
13041 น.ส. เสาวรส ชุมแก้ว 59
13042 น.ส. เสาวรส ท่วมสุข 37
13043 น.ส. เสาวรัตน์ แกนภูเขียว 57
13044 น.ส. เสาวรัตน์ บุนนาค 50
13045 น.ส. เสาวรัตน์ แสงเก้ือหนุน 51
13046 น.ส. เสาวลักษณ์ กมลภพ 41
13047 น.ส. เสาวลักษณ์ กองแก้ว 64
13048 น.ส. เสาวลักษณ์ กุลมัย 30
13049 น.ส. เสาวลักษณ์ คงโนนกอก 30
13050 น.ส. เสาวลักษณ์ คงเมือง ขาดสอบ



หน้า 436/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13051 น.ส. เสาวลักษณ์ ค าไพ ขาดสอบ
13052 น.ส. เสาวลักษณ์ ชูตรัง ขาดสอบ
13053 น.ส. เสาวลักษณ์ แดงสกล 45
13054 น.ส. เสาวลักษณ์ โตแจ้ง ขาดสอบ
13055 น.ส. เสาวลักษณ์ ทองมาลี 48
13056 น.ส. เสาวลักษณ์ ทาทิพย์ 24
13057 น.ส. เสาวลักษณ์ บุตรโชติ 52
13058 น.ส. เสาวลักษณ์ ม่วงงาม 52
13059 น.ส. เสาวลักษณ์ เมฆะธนาศักด์ิ 44
13060 น.ส. เสาวลักษณ์ เยาว์ด้วง 52
13061 น.ส. เสาวลักษณ์ ฤทธิเดช 36
13062 น.ส. เสาวลักษณ์ เล้ียนทอง 33
13063 น.ส. เสาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ 55
13064 น.ส. เสาวลักษณ์ ศิลาคต ขาดสอบ
13065 น.ส. เสาวลักษณ์ สถานรัมย์ ขาดสอบ
13066 น.ส. เสาวลักษณ์ สมวงศ์ ขาดสอบ
13067 น.ส. เสาวลักษณ์ สาหล้า ขาดสอบ
13068 น.ส. เสาวลักษณ์ สุทธิมาศ ขาดสอบ
13069 น.ส. เสาวลักษณ์ โสรัจ 33
13070 น.ส. เสาวลักษณ์ อ้วนศิลา 41
13071 น.ส. เสาวลักษณ์ อ่อนชาติ 52
13072 น.ส. เสาวลักษณ์ อาคมานุวัตร 53
13073 น.ส. แสงดาว กลอนกลาง 44
13074 น.ส. แสงดาว แย้มแสง ขาดสอบ
13075 น.ส. แสงเดือน จันทรา 24
13076 น.ส. แสงเดือน ยานบุญ ขาดสอบ
13077 น.ส. แสงเดือน สุพรรณ์กลาง 25
13078 นาง แสงเดือน ฮาทธาเวย์ 55
13079 นาย แสงตะวัน ปาสาจัง ขาดสอบ
13080 น.ส. แสงทิวา บุญยอด 65



หน้า 437/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13081 น.ส. แสงรวี เกิดเทวา 35
13082 น.ส. แสงรวี จันทร์ลาพา 45
13083 น.ส. แสงรวี มีทรัพย์ 55
13084 น.ส. แสงระวี ขันตี 38
13085 น.ส. แสงระวี บุญค้ า 34
13086 นาย แสงสุรี ยาเล๊าะ 46
13087 นาย แสนผา ค าภา ขาดสอบ
13088 น.ส. โสนธี แก่นเหล็ก ขาดสอบ
13089 นาย โสภณ ใจเขียนดี ขาดสอบ
13090 นาย โสภณ ตะยะชา ขาดสอบ
13091 นาย โสภณ บุญเทศ ขาดสอบ
13092 น.ส. โสภาพร บุญแก้ว 58
13093 น.ส. โสภาภรณ์ เข็มบุญ 50
13094 น.ส. โสภิดา จ่ันจุ้ย 62
13095 น.ส. โสภิดา ทองส่งโสม ขาดสอบ
13096 น.ส. โสภิดา พ่วงชาวนา 41
13097 น.ส. โสภิต บุญวงค์ 48
13098 น.ส. โสภิตตา ปัญญา 43
13099 น.ส. โสภิตนภา แก้วจีน 48
13100 น.ส. โสภิตนภา ด้วงกลาง 66
13101 น.ส. โสภิตา ค ามงคล ขาดสอบ
13102 น.ส. โสภิตา นิหะ 47
13103 น.ส. โสภิตา บุญไทย 42
13104 น.ส. โสภิตา ยอดตาค า 69
13105 น.ส. โสภิษฐ์ เอ่ียมโชติสกุลชัย 61
13106 น.ส. โสมฤดี ดุลยะสัตย์ 53
13107 น.ส. โสรญา กุลธรรม ขาดสอบ
13108 น.ส. โสรญา เพชรดี 44
13109 น.ส. โสรญา อ่อนวรรณะ 57
13110 น.ส. โสรยา กันนะพันธ์ุ ขาดสอบ



หน้า 438/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13111 น.ส. โสรยา ตันจริญ 65
13112 น.ส. โสรยา สุขยืน ขาดสอบ
13113 นาย หงสมัตถ์ พิทักษ์วงศ์ 80
13114 น.ส. หงส์ฤดี อนันทขาล 30
13115 น.ส. หทัยกานต์ ดวงตา 60
13116 น.ส. หทัยชนก คุมรอบ 62
13117 น.ส. หทัยชนก ใจผ่อง ขาดสอบ
13118 น.ส. หทัยชนก ทนทาน 58
13119 น.ส. หทัยชนก นันทกิจ ขาดสอบ
13120 น.ส. หทัยชนก บุญช่วย 60
13121 น.ส. หทัยชนก ปัญญาปลิว 50
13122 น.ส. หทัยชนก ปานทับ 54
13123 น.ส. หทัยชนก แผนสท้าน 51
13124 น.ส. หทัยชนก พงษ์จุ้ย 60
13125 น.ส. หทัยชนก พิทักษ์กิจ ขาดสอบ
13126 น.ส. หทัยชนก เพชรพิรี 49
13127 น.ส. หทัยชนก เพ่ิมศรี 51
13128 น.ส. หทัยชนก ภู่เชย 51
13129 น.ส. หทัยชนก วงศ์จรัสเกษม 50
13130 น.ส. หทัยชนก สมสะอาด 30
13131 น.ส. หทัยชนก เส็งนา 42
13132 น.ส. หทัยชนก อิศรางกูร ณ อยุธยา 33
13133 น.ส. หทัยชนันบ์ กานต์การันยกุล ขาดสอบ
13134 น.ส. หทัยทิพย์ ซุ่นก่ี 43
13135 น.ส. หทัยธัญวรัตน์ ประมงมุข 35
13136 น.ส. หทัยภรณ์ จรจรัญ 58
13137 น.ส. หทัยภัทร เขียวจีน 61
13138 น.ส. หทัยภัทร คุณทะวงษ์ 44
13139 น.ส. หทัยภัทร ทิพย์มาก 50
13140 น.ส. หทัยภัทร พิมพ์หนู 63



หน้า 439/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13141 น.ส. หทัยภัทร เอียดวาโร 29
13142 น.ส. หทัยรัตน์ พูลพิพัฒน์ ขาดสอบ
13143 น.ส. หทัยรัตน์ มงคลบุตร 36
13144 น.ส. หทัยรัตน์ เมืองอินทร์ 56
13145 น.ส. หทัยรัตน์ สุวรรณรัตน์ 61
13146 น.ส. หทัยรัตน์ หรรษาวงค์ 52
13147 น.ส. หทัยวัลลภ ทับทิมไทย ขาดสอบ
13148 น.ส. หน่ึงฤดี โกสีย์ 29
13149 น.ส. หน่ึงฤทัย พละศักด์ิ 61
13150 น.ส. หน่ึงฤทัย พิมพ์คีรี ขาดสอบ
13151 น.ส. หน่ึงฤทัย พุ่มชุมแสง ขาดสอบ
13152 น.ส. หน่ึงฤทัย ฟ้าครอบ 40
13153 น.ส. หน่ึงฤทัย วัฒนวรวิทย์ 33
13154 น.ส. หน่ึงฤทัย สิริกันต์วรวงค์ 56
13155 น.ส. หน่ึงฤทัย สู่พิทักษ์ 52
13156 น.ส. หน่ึงฤทัย หงษ์ย้ิม 41
13157 น.ส. หน่ึงศิลป์ ขัติยะหล้า 61
13158 น.ส. หม่อนไหม รุณชิต ขาดสอบ
13159 น.ส. หยกฟ้า ไกรนรา 57
13160 น.ส. หยดเทียน เพชรสุวรรณ 34
13161 น.ส. หยาดพิรุณ มณีศรี ขาดสอบ
13162 นาย หรรษกรณ์ หาญกล้า 59
13163 นาย หรรษธร เภสัชชา 55
13164 น.ส. หรรษา ชัยกูล 74
13165 น.ส. หรรษา บุญคุ้ม ขาดสอบ
13166 นาย หริรัศม์ิ หิรัญสถิตย์ 45
13167 นาย หฤกฏ์ คุณาจารย์ 40
13168 นาย หฤกริช สาสุนทร 54
13169 นาย หฤทธ์ิ บริเพชร 54
13170 น.ส. หฤทัย ค าจันทร์ป้อ 38



หน้า 440/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13171 น.ส. หฤทัย จักรทอง 52
13172 น.ส. หฤทัย ประชุมมาศ 43
13173 น.ส. หฤทัย พร้อมมณี 54
13174 น.ส. หฤทัย ยอดใสย์ ขาดสอบ
13175 นาย หฤษฎ์ิ สระแก้ว 46
13176 น.ส. หัตถ์ทัยทิพย์ กิติวัลย์กุล 69
13177 น.ส. หัทยา บูชา 48
13178 น.ส. หัทยา ประไว 30
13179 น.ส. หัทยา สิงห์แก้ว 37
13180 น.ส. หัทยา สุดเสนาะ 72
13181 น.ส. หัทยาภรณ์ สนมน้อย 39
13182 นาย หัสดิน มาดายัง ขาดสอบ
13183 นาย หัสดินทร์ ฉิมมาลี 46
13184 น.ส. หัสยา ทวี 52
13185 น.ส. หัสยา สุจา ขาดสอบ
13186 นาย หัสวรรษ บัวเรือง 62
13187 นาย หาญชัย ทิพย์รัตน์ 58
13188 นาย หาญชัย พันธ์ุสถิตย์วงศ์ 34
13189 นาย หาญชัย วรเดชวราสกุล 62
13190 นาย หิรัญกฤษฎ์ิ ค ามูล 43
13191 น.ส. หิรัณยา อภิพงษ์ 61
13192 น.ส. เหมือนแพร ศรีภิรมย์ 62
13193 น.ส. อกนิษฐ์ โทนทอง 52
13194 น.ส. อคิราภ์ ย้ิมเจริญพรสกุล 67
13195 น.ส. อจลญา ทองสา ขาดสอบ
13196 น.ส. อชิตา นระเเสน 64
13197 น.ส. อชิรญา บัวพร 46
13198 น.ส. อชิรญา พรหมสถิตย์ 66
13199 น.ส. อชิรญา เพ็งวิชัย 49
13200 น.ส. อชิรญา โลหิตยา 53



หน้า 441/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13201 น.ส. อชิรญา สมนาศักด์ิ 55
13202 น.ส. อชิรญาณ์ ค าสมบูรณ์ 53
13203 น.ส. อชิรญาณ์ ประดับมุข 65
13204 น.ส. อชิรญาณ์ อาสุ ขาดสอบ
13205 นาย อชิระ เน่ืองกันยา 25
13206 น.ส. อฑิตยา ยิบมันตะสิริ 77
13207 น.ส. อณิสรา สมนุช ขาดสอบ
13208 นาย อณุชา ชาวิชัย 56
13209 น.ส. อโณชา กระโหมวงศ์ 52
13210 น.ส. อโณชา อินทชิต 55
13211 น.ส. อโณทัย ไกรงาม 62
13212 น.ส. อโณทัย สงคราม 36
13213 นาย อดิกันต์ เกตุสมิทธ์ิ 78
13214 นาย อดิเทพ พรหมปองสุข ขาดสอบ
13215 นาย อดิเทพ รินถา 36
13216 นาย อดินันท์ สาเล็ง ขาดสอบ
13217 นาย อดิพงษ์ ช่อรักษ์ ขาดสอบ
13218 น.ส. อดิภา คณะเจริญ 44
13219 น.ส. อดิภา สายสุวรรณ์ ขาดสอบ
13220 นาย อดิศร แจ้งกระจ่าง 41
13221 นาย อดิศร แซ่ไฮ้ ขาดสอบ
13222 นาย อดิศร บรรคูเนิน 50
13223 นาย อดิศร พิมพุฒ 34
13224 นาย อดิศร เสมทับ 36
13225 นาย อดิศักด์ิ มีสัตย์ 58
13226 นาย อดิศักด์ิ แสนอุบล 51
13227 นาย อดิศักด์ิ หลวงไกร 42
13228 นาย อดิษฐ์ศักด์ิ จิราพันธ์ 40
13229 นาย อดุลย์ อโนดาษ 49
13230 นาย อติกร คงเมือง 56



หน้า 442/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13231 น.ส. อติกาณต์ แฟนประโคน 61
13232 น.ส. อติกานต์ แกล้วกล้า 51
13233 น.ส. อติกานต์ รวยกร 29
13234 น.ส. อติกานต์ วรรณะ 52
13235 นาย อติเทพ คล้ายเพ็ชร 72
13236 นาย อติเทพ พิทยธาราธร ขาดสอบ
13237 น.ส. อติพร เท่งประกิจ 45
13238 นาย อติราช จันทราภรณ์ 57
13239 น.ส. อทิตตยา ผลเพ่ิม 66
13240 น.ส. อทิตยา ก้อนทอง 62
13241 น.ส. อทิตยา กาหล 33
13242 น.ส. อทิตยา ตุนก 38
13243 น.ส. อทิตยา นุ่นนุ้ย 47
13244 น.ส. อทิตยา บุรมย์ 36
13245 น.ส. อทิตยาทร ทะนิน 44
13246 น.ส. อทิตา สุนทรลักษมี 49
13247 น.ส. อทิตา อ่ิมทอง 54
13248 น.ส. อทิติยา ใจสุทธ์ิ 59
13249 น.ส. อธิกา โยพันดุง 54
13250 น.ส. อธิกุล อินต๊ะแสน 42
13251 นาย อธิคม อิทธิฤทธ์ิ ขาดสอบ
13252 นาย อธิชัย ชูศรีโฉม 51
13253 น.ส. อธิชา ประทุมเวียง 49
13254 น.ส. อธิฐาน ศรีสวัสด์ิ 64
13255 น.ส. อธิณัฐฐชา จริยธัญรัตน์ 65
13256 นาย อธิน และสุวรรณ 37
13257 นาย อธิป สุมาพา ขาดสอบ
13258 น.ส. อธิปภา กุลบุตร 50
13259 นาย อธิปราษฎร์ กัณหา 60
13260 นาย อธิพงษ์ ชัยสงคราม 47



หน้า 443/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13261 นาย อธิพงษ์ ฤทธ์ิจรูญ 54
13262 น.ส. อธิภรณ์ ทองเกตุ ขาดสอบ
13263 นาย อธิวัฒน์ สิมมาเคน 53
13264 นาย อธิวัธน์ ศรีวิชัย 61
13265 น.ส. อธิษฐญา อิสระศักด์ิ 67
13266 น.ส. อธิษฐาน คุปตามร 60
13267 น.ส. อธิษฐาน ยืนหาญ 63
13268 น.ส. อธิษะยา พันตา 77
13269 น.ส. อนงค์นาฎ เกิดเกาะกลาง ขาดสอบ
13270 น.ส. อนงค์นาฎ เสืออินโท 38
13271 น.ส. อนงค์นาฏ กิตติโสภา 48
13272 น.ส. อนงค์นาถ ลาป้อง 72
13273 น.ส. อนงค์นารถ จันทร์เลขา 46
13274 น.ส. อนงนาฎ ฤๅวิชา 82
13275 น.ส. อนรรฆมณี ศรีโยธา 43
13276 นาย อนวัช เผ่าวิจารณ์ 45
13277 นาย อนวัช พุทธสุภะ 56
13278 นาย อนวัช หีดดาษ 47
13279 น.ส. อนัญญา คงสุวรรณ ขาดสอบ
13280 น.ส. อนัญญา จันทา ขาดสอบ
13281 น.ส. อนัญญา โพธ์ิสุวรรณ ขาดสอบ
13282 น.ส. อนัญญา วงศ์แสงเทียน ขาดสอบ
13283 น.ส. อนัญญา สุขแก้ว 48
13284 น.ส. อนัญญา แสงทนต์ 57
13285 น.ส. อนัญญา หนูแก้ว 50
13286 น.ส. อนัญญา อินนุรักษ์ 33
13287 น.ส. อนัญญาพร สนิท ขาดสอบ
13288 น.ส. อนัญพร กิตติเฉลิมพล 49
13289 น.ส. อนัญพร นาคะตะ 48
13290 น.ส. อนันชนา แซ่จิว 69



หน้า 444/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13291 นาย อนันดา ดาเด๊ะ 63
13292 นาย อนันดา หีมเจริญ ขาดสอบ
13293 นาย อนันต์ กรมวงค์ 46
13294 นาย อนันต์ ศักดิกุล 26
13295 นาย อนันต์ หะระตี 40
13296 น.ส. อนันตกานต์ ปะมัทธะ 63
13297 นาย อนันตชัย เกตุมณี 59
13298 นาย อนันตชัย บุญทีฆ์ 40
13299 นาย อนันตชัย ร่มร่ืน 56
13300 น.ส. อนันตญา เถ่ือนถ้ าแก้ว ขาดสอบ
13301 น.ส. อนันตญา พัฒนพิบูลย์ ขาดสอบ
13302 นาย อนันต์สิทธ์ิ นิลสังข์ 52
13303 น.ส. อนันตาพร โสอิน 31
13304 น.ส. อนันยา ภักดีสุวรรณ ขาดสอบ
13305 นาย อนัส หวังยี 39
13306 น.ส. อนามิกา จิระวิโรจน์ 63
13307 น.ส. อนามิกา สีพล ขาดสอบ
13308 น.ส. อนาวรรณ เกิดปรางค์ 82
13309 น.ส. อนิตา แก้วบุญมี ขาดสอบ
13310 นาย อนิรุจน์ ย่ิงผล 39
13311 นาย อนิรุธ ภักดีถ่ินไพร 47
13312 น.ส. อนิลทิตา บุญปู่ ขาดสอบ
13313 น.ส. อนิสา ชอบงาม 40
13314 น.ส. อนิสา มุวรรณสินธ์ุ 40
13315 น.ส. อนุชธิดา เมืองประเทศ 32
13316 นาย อนุชา จาปรัง 68
13317 นาย อนุชา ตันตยากรณ์ 72
13318 นาย อนุชา พิสมัย 42
13319 นาย อนุชา สมบูรณ์ 28
13320 นาย อนุชิต ทิศกระโทก ขาดสอบ



หน้า 445/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13321 นาย อนุชิต พลายเวช 52
13322 น.ส. อนุตรา พระคง 66
13323 น.ส. อนุธิดา จิตนุรักษ์ 49
13324 น.ส. อนุธิดา แพทย์สมาน ขาดสอบ
13325 นาย อนุพงศ์ แซ่ฮ้อ 67
13326 นาย อนุพงศ์ บุญมา 41
13327 นาย อนุพงศ์ พุ่มเพ็ชร 30
13328 นาย อนุพงศ์ ไหมเหมือน 51
13329 นาย อนุพงษ์ ครุฑน้อย ขาดสอบ
13330 นาย อนุพงษ์ สรรค์พฤกษ์สิน 40
13331 นาย อนุภัทร สินกิจจาทรัพย์ ขาดสอบ
13332 น.ส. อนุรดี หวังสกุล 68
13333 นาย อนุรักษ์ เกตุเลขา 71
13334 น.ส. อนุรักษ์ จันปัญญา 31
13335 นาย อนุรักษ์ เผ่าพงศ์ 32
13336 นาย อนุรักษ์ เอ่ียมศรีรักษ์ 22
13337 น.ส. อนุรัญญาฑ์ ตันพชราติวานนท์ 55
13338 นาย อนุรัตน์ ค ามา 63
13339 นาย อนุลักษณ์ ประดิษฐ 49
13340 นาย อนุวัฒน์ กองขุนชาติ ขาดสอบ
13341 นาย อนุวัฒน์ สีกลัด ขาดสอบ
13342 นาย อนุวัตร อ่อนมะเสน 31
13343 นาย อนุวัตร อุ่มบุญ 33
13344 น.ส. อนุศรา ค ายันต์ 35
13345 นาย อนุสรณ์ ต้ังเจริญ ขาดสอบ
13346 นาย อนุสรณ์ ศรีวรรณ 66
13347 นาง อนุสรา กองทรัพย์ ขาดสอบ
13348 น.ส. อนุสรา ชูช่ืน 66
13349 น.ส. อนุสรา แท่นเกิด ขาดสอบ
13350 น.ส. อนุสรา นุ้ยคดี 29



หน้า 446/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13351 น.ส. อนุสรา พรหมสวัสด์ิ ขาดสอบ
13352 น.ส. อนุสรา มหายศ 48
13353 น.ส. อนุสรา ศรีใจตัน ขาดสอบ
13354 น.ส. อนุสรา สิงห์ทอง ขาดสอบ
13355 น.ส. อนุสรา สีราชา 54
13356 น.ส. อนุสรา หงษ์คอย ขาดสอบ
13357 น.ส. อนุสรา อักษรพิมพ์ 67
13358 นาง อนุสา แย้มกล่ิน ขาดสอบ
13359 นาย อนุสิษฐ์ พิบูลเกียรติกุล 49
13360 นาย อโนชา เจริญวรรณ 49
13361 น.ส. อโนชา อินพาเพียร ขาดสอบ
13362 นาง อโนชา อ้ึงมณีภรณ์ 68
13363 น.ส. อพิญญา เพชรเมือง 49
13364 นาย อพิสิทธ์ิ โวหารกล้า 38
13365 น.ส. อภัสนันท์ กันธรส 54
13366 น.ส. อภัสนันท์ เพชรวรากร 48
13367 น.ส. อภัสรา ชนะกุล 65
13368 น.ส. อภัสรา สีเขียว 29
13369 น.ส. อภัสราวดี เมืองแก้ว 34
13370 น.ส. อภัสสร หอมอ่อน 63
13371 นาย อภิจิตร ยอดมาลี ขาดสอบ
13372 นาย อภิฉัตร มัทการ 53
13373 น.ส. อภิชญา แก้ววิจิตร 64
13374 น.ส. อภิชญา ค ารัง ขาดสอบ
13375 น.ส. อภิชญา พลาอาด ขาดสอบ
13376 น.ส. อภิชญา พิทยภูวไนย ขาดสอบ
13377 น.ส. อภิชญา เพ็ชรพัว 55
13378 น.ส. อภิชญา รัตนโชติ ขาดสอบ
13379 น.ส. อภิชญา สถิติรัต ขาดสอบ
13380 น.ส. อภิชญา สวนขวัญ 57



หน้า 447/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13381 น.ส. อภิชญา แสนมา ขาดสอบ
13382 น.ส. อภิชญา อินธิแสน 50
13383 นาย อภิชน ยืนชีวิต ขาดสอบ
13384 น.ส. อภิชนา เรือนสูง 65
13385 นาย อภิชัย เองสิริด ารงกุล 64
13386 นาย อภิชา ยอดผล ขาดสอบ
13387 นาย อภิชา หอละเอียด 58
13388 นาย อภิชาต เข่ือนเพชร 56
13389 นาย อภิชาต นุ่มวงษ์ ขาดสอบ
13390 นาย อภิชาติ คงหนู 22
13391 นาย อภิชาติ จันทร์เมือง 48
13392 นาย อภิชาติ ฉิมเนียม 35
13393 นาย อภิชาติ ทองอินทร์ 37
13394 นาย อภิเชษฐ์ ธานีกุล ขาดสอบ
13395 นาย อภิเชษฐ์ นิลพันธ์ุ 64
13396 นาย อภิโชติ ม่ันศักด์ิ 49
13397 น.ส. อภิญญา กนกแก้ว 58
13398 น.ส. อภิญญา คนรู้ ขาดสอบ
13399 น.ส. อภิญญา ค าเก่ง 36
13400 น.ส. อภิญญา เจริญฤทธ์ิ 61
13401 น.ส. อภิญญา ชนะวิเศษ 62
13402 น.ส. อภิญญา ชาญเลิศ 60
13403 น.ส. อภิญญา ชิดนอก 52
13404 น.ส. อภิญญา ทศพร 44
13405 น.ส. อภิญญา ทาเกิด 39
13406 น.ส. อภิญญา บับพาน 62
13407 น.ส. อภิญญา บุญประสงค์ 39
13408 น.ส. อภิญญา บุปผาเผ่า 45
13409 น.ส. อภิญญา ปรักมาส 53
13410 น.ส. อภิญญา พระนา ขาดสอบ



หน้า 448/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13411 น.ส. อภิญญา พลันสังเกตุ ขาดสอบ
13412 น.ส. อภิญญา พวงศรี 47
13413 น.ส. อภิญญา ภู่สวัสด์ิ 41
13414 น.ส. อภิญญา มามาต 52
13415 น.ส. อภิญญา มาศมงคลกุล 65
13416 น.ส. อภิญญา มิล าเอียง 52
13417 น.ส. อภิญญา เมืองหลวง 43
13418 น.ส. อภิญญา ลาโสภา 41
13419 น.ส. อภิญญา ลุงคะ 50
13420 น.ส. อภิญญา วิสาลีวัฒน์ 43
13421 น.ส. อภิญญา ศรีสงคราม 30
13422 น.ส. อภิญญา ศักด์ิเพชร 49
13423 น.ส. อภิญญา สดสระน้อย 37
13424 น.ส. อภิญญา สาโทรัตน์ 66
13425 น.ส. อภิญญา แสงเดือน 43
13426 น.ส. อภิญญา แสนจู ขาดสอบ
13427 น.ส. อภิญญา แสนหลวง ขาดสอบ
13428 น.ส. อภิญญา หมายพิทักษ์พงศ์ 54
13429 น.ส. อภิญญา หล้าก่ า 51
13430 น.ส. อภิญญา หาญชนะ 52
13431 น.ส. อภิญญา หานุสิงห์ 35
13432 น.ส. อภิญญา อาคมานุวัตร 36
13433 น.ส. อภิญญา อามาตย์สมบัติ 62
13434 น.ส. อภิญญา อ าคาศักด์ิ 45
13435 น.ส. อภิญญา อินทร์ลอย 58
13436 น.ส. อภิญญาฎา สนชาวไพร ขาดสอบ
13437 น.ส. อภิญรญา บุญมูสิก 64
13438 นาย อภิเดช บุญวิเศษ ขาดสอบ
13439 นาย อภิเดช พิเนตรเสถียร ขาดสอบ
13440 นาย อภิเดช ยอดขันธ์ 68



หน้า 449/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13441 นาย อภินัทธ์ รักษา 49
13442 นาย อภินันท์ บัวผัน 67
13443 นาย อภินันท์ บู่สกุล 57
13444 นาย อภินันท์ ปะจูสามะ 46
13445 นาย อภิบดินทร์ แก้วเนตร ขาดสอบ
13446 นาย อภิเบศ แซ่ว่อง 60
13447 น.ส. อภิภรณ์ ไชยวงศ์ 49
13448 นาย อภิภู คงคาศรีเพชร 49
13449 น.ส. อภิรจิต ทินนะรัมย์ ขาดสอบ
13450 น.ส. อภิรดา นอระพา 65
13451 น.ส. อภิรดา สมสนุก ขาดสอบ
13452 น.ส. อภิรดี ปาปะข า 30
13453 น.ส. อภิรดี รามันอะ 32
13454 น.ส. อภิรตา ชุมแก้ว ขาดสอบ
13455 น.ส. อภิรพรรณ รักนิสสัย 60
13456 น.ส. อภิรมณ์ โมระเดช ขาดสอบ
13457 น.ส. อภิรมย์ ค าภักดี 40
13458 นาย อภิรัก โคตรเจริญ ขาดสอบ
13459 นาย อภิรักษ์ แสงม่ัน 39
13460 น.ส. อภิลักษณ์ ฮัมดาหลี 49
13461 นาย อภิวัฒน์ จูมสุพรรณ 66
13462 นาย อภิวัฒน์ มะโนชัย 54
13463 นาย อภิวัฒน์ วิริยะภาพ ขาดสอบ
13464 นาย อภิวัฒน์ สอนสงวน 59
13465 นาย อภิวัฒน์ สุวรรณก าเนิด 51
13466 นาย อภิวัฒน์ เอ้ือมเอิบ 58
13467 นาย อภิวิชญ์ ฤทธิเดช ขาดสอบ
13468 นาย อภิเศรษฐ์ รินรดาทิตาวีร์ 42
13469 น.ส. อภิษฎา นันทมิตร 69
13470 น.ส. อภิษฎา ประสิทธ์ิเขตกิจ 84



หน้า 450/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13471 น.ส. อภิสรา ค าสิงห์ใส 36
13472 น.ส. อภิสรา จันทรชิต ขาดสอบ
13473 น.ส. อภิสรา ไชยยะ 51
13474 น.ส. อภิสรา ดาราย 73
13475 น.ส. อภิสรา นาคบัว 57
13476 น.ส. อภิสรา บัวสม ขาดสอบ
13477 น.ส. อภิสรา บุญเรศ 53
13478 น.ส. อภิสรา เพชรทอง 56
13479 น.ส. อภิสรา มงคลกิจภักดี ขาดสอบ
13480 น.ส. อภิสรา รักไธสง 62
13481 นาย อภิสฤษฎ์ิ อดิลักษณ์ถิรชน 55
13482 นาย อภิสิทธ์ิ ขันตี 33
13483 นาย อภิสิทธ์ิ เครือวัลย์ ขาดสอบ
13484 นาย อภิสิทธ์ิ เจริญวิริยะภาพ 44
13485 นาย อภิสิทธ์ิ โตเล็ก 62
13486 นาย อภิสิทธ์ิ บินชัย 54
13487 นาย อภิสิทธ์ิ ปานปิน 40
13488 นาย อภิสิทธ์ิ วิชัยศึก 26
13489 นาย อภิสิทธ์ิ สุขศรีใส ขาดสอบ
13490 นาย อภิสิทธ์ิ เอ้ียวศุภมงคล 62
13491 น.ส. อมนตรา ทันฑ์ธนากูล 62
13492 นาย อมร ดูบย์ ขาดสอบ
13493 น.ส. อมร บุญไสว ขาดสอบ
13494 น.ส. อมรกานต์ หวังสุขกลาง 47
13495 นาย อมรชัย ซ้ิมฉันท์ 52
13496 นาย อมรชัย สายถ่ิน 45
13497 นาย อมรเทพ แก้วกัน 47
13498 นาย อมรเทพ จงเจตดี 52
13499 น.ส. อมรพันธ์ุ ปานชูสิงห์ 29
13500 นาย อมรภูมิ จตุรภัทรพร 71



หน้า 451/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13501 น.ส. อมรรักษ์ แสนค า 53
13502 น.ส. อมรรัตน์ โจมชู 50
13503 น.ส. อมรรัตน์ ฉิมพาลี 67
13504 น.ส. อมรรัตน์ ชาญกล 70
13505 น.ส. อมรรัตน์ ทองเบ้ือง 46
13506 น.ส. อมรรัตน์ เทพสุภา ขาดสอบ
13507 น.ส. อมรรัตน์ เทียมทัน 39
13508 น.ส. อมรรัตน์ ธนาธีระวัฒน์กุล 51
13509 น.ส. อมรรัตน์ บุญครุฑ 24
13510 น.ส. อมรรัตน์ ปัดมะริด ขาดสอบ
13511 น.ส. อมรรัตน์ ภิรมย์รอด 39
13512 น.ส. อมรรัตน์ ร้อยแก้ว 40
13513 น.ส. อมรรัตน์ สระทอง 43
13514 น.ส. อมรรัตน์ สีแสด ขาดสอบ
13515 น.ส. อมรรัตน์ เสาร์สิงห์ 62
13516 น.ส. อมรรัตน์ หงษ์พร 53
13517 น.ส. อมรรัตน์ เอ่งฉ้วน 43
13518 น.ส. อมรรัตน์ เอ้ียงเอ่ียม 60
13519 น.ส. อมรรัตน ซาวทองค า 30
13520 น.ส. อมรวรรณ จรุงกล่ิน 58
13521 น.ส. อมรวรรณ แซ่เจียว ขาดสอบ
13522 น.ส. อมรศรี กันธิยะ 51
13523 น.ส. อมรสิริ ก่ังแฮ 48
13524 น.ส. อมรัตน์ ชนะณรงค์ 64
13525 น.ส. อมรา พุมนวล 35
13526 น.ส. อมราพร สีริ 41
13527 น.ส. อมราภรณ์ เวียงธรรม 48
13528 น.ส. อมราวดี เมืองใสสันต์ 67
13529 น.ส. อมลณัฐ ชัยชนะ 47
13530 น.ส. อมลณัฐ ตรีแก้ว 59



หน้า 452/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13531 น.ส. อมลณัฐ ภิวัฒน์วุฒิกุล 58
13532 น.ส. อมลณัฐ ศรีโชละ 53
13533 น.ส. อมลรดา โควาวิสารัช 57
13534 น.ส. อมลรดา วงศ์น้ าค า 42
13535 น.ส. อมลวรรณ ภวนะวิเชียร 53
13536 น.ส. อมลวรรณ ลือโลก 33
13537 น.ส. อมิตตรา จีนทู 52
13538 น.ส. อมิตรา ค าลือ 67
13539 น.ส. อมิตา มากวงค์ 63
13540 น.ส. อมิตา มูดอ 29
13541 น.ส. อมิตา รัตนมุสิก 72
13542 น.ส. อมิตา วรวาท 31
13543 น.ส. อรกานต์ กล่ินดี 44
13544 น.ส. อรกานต์ โลหิตานนท์ 65
13545 น.ส. อรจิรา นาคมีศรี 61
13546 น.ส. อรชร จารัตน์ 67
13547 น.ส. อรชา ผลปาน ขาดสอบ
13548 น.ส. อรชุมา โพธ์ิเจริญ ขาดสอบ
13549 น.ส. อรญา ทองประจวบโชค ขาดสอบ
13550 น.ส. อรญา สุยสุทธ์ิ 59
13551 น.ส. อรฐภัทรสรณ์ ภักดีรักษ์ 41
13552 น.ส. อรณิช ย่ิงไทย ขาดสอบ
13553 น.ส. อรณิช หยาตา 63
13554 น.ส. อรณิชา ทองอ้น ขาดสอบ
13555 น.ส. อรณิชา พิพัฒน์เพ็ชรภูมิ ขาดสอบ
13556 น.ส. อรณิชา หนูพร 46
13557 น.ส. อรณิชา อนุนนท์ 51
13558 น.ส. อรณี นาคเเก้ว 47
13559 น.ส. อรดา กล่อมจิตร 58
13560 น.ส. อรดิศ ใจกล้า 44



หน้า 453/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13561 น.ส. อรทัย คูประสิทธ์ิ 55
13562 น.ส. อรทัย เครืออินทร์ 47
13563 น.ส. อรทัย จ าปาทอง 49
13564 น.ส. อรทัย จิตกตัญญู 61
13565 น.ส. อรทัย ติสองเมือง 56
13566 น.ส. อรทัย นามไธสง ขาดสอบ
13567 น.ส. อรทัย บุญค้ า ขาดสอบ
13568 น.ส. อรทัย บุณรังษี 58
13569 น.ส. อรทัย รอดรักษา 41
13570 น.ส. อรทัย สัตถาผล 56
13571 น.ส. อรทัย อ่อนดี 37
13572 น.ส. อรทัย เอการัมย์ 48
13573 น.ส. อรไท ประภา ขาดสอบ
13574 น.ส. อรธิดา ผลจันทร์ 59
13575 น.ส. อรธีรา สันหมาด 54
13576 น.ส. อรนงค์ อินทร์ใหญ่ 50
13577 น.ส. อรนภา ศรีกันใจ 53
13578 น.ส. อรนภา อดุลยดา 36
13579 น.ส. อรนรินทร์ โสพิกุล 39
13580 น.ส. อรนิชา ม่ันคง 36
13581 น.ส. อรนิชา เม็นไทยสงค์ 38
13582 น.ส. อรนิภา โพธ์ิค า ขาดสอบ
13583 น.ส. อรนุช ผลค า 50
13584 น.ส. อรประภาวรรณ รามแก้ว 61
13585 น.ส. อรปรีญา แพงป้อง 36
13586 น.ส. อรปรียา จะบัง 50
13587 น.ส. อรปรียา นิลหา ขาดสอบ
13588 น.ส. อรปรียา ย่องมณี 35
13589 น.ส. อรปรียา สันติพิทักษ์ 62
13590 น.ส. อรปวีณา ทองคโชค ขาดสอบ



หน้า 454/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13591 น.ส. อรพรรณ ประวัง 41
13592 น.ส. อรพรรณ วงค์แก้ว 47
13593 น.ส. อรพรรณ วงษ์งอ 59
13594 น.ส. อรพรรณ แสงน้อย 42
13595 น.ส. อรพรรณ อภิวันทาชินวงศ์ ขาดสอบ
13596 น.ส. อรพิชา บัวบาน ขาดสอบ
13597 น.ส. อรพิน พัดริม 40
13598 น.ส. อรพินท์ เผ่าจินดา 28
13599 น.ส. อรพิมพ์ ค้ าชู 53
13600 น.ส. อรพิมล จิวัฒนไพบูลย์ ขาดสอบ
13601 น.ส. อรพิมล บุญคง 43
13602 น.ส. อรไพลิน ธนบดีธรรมจารี 37
13603 น.ส. อรไพลิน ศิริวะรา 36
13604 น.ส. อรภา เมืองอินทร์ ขาดสอบ
13605 น.ส. อรยา การินทร์ 37
13606 น.ส. อรยา พัฒน์กิจ ขาดสอบ
13607 น.ส. อรยา สกุลกิตติวงศ์ ขาดสอบ
13608 น.ส. อรยา สร่างยานาง 59
13609 น.ส. อรยา สีแค 47
13610 น.ส. อรยา สุปรียวัฒน์ 54
13611 น.ส. อรยา สุริโย 71
13612 น.ส. อรยา อินเทพ 50
13613 นาย อรรคชัยกฤษณ์ หัสภาค 55
13614 นาย อรรคเดช สินเภตรา ขาดสอบ
13615 นาย อรรคพล มงคลไทย 69
13616 นาย อรรณนพ ท่าพิมาย 59
13617 นาย อรรณพ บุญมาหา 59
13618 นาย อรรณพ เพชรสุวรรณ 37
13619 นาย อรรณพ เลิศจิรกุล 53
13620 น.ส. อรรณิตา คุ้มบ้าน ขาดสอบ



หน้า 455/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13621 นาย อรรถกร นาคบุญช่วย 50
13622 นาย อรรถชัย ศรีแสงใส 60
13623 นาย อรรถพล เเย้มขวัญ ขาดสอบ
13624 นาย อรรถพล ก๋องแก้ว 73
13625 นาย อรรถพล แก้วนัน 56
13626 นาย อรรถพล คงชูมี 62
13627 นาย อรรถพล เจริญไชย 38
13628 นาย อรรถพล ช่วยชนะ 65
13629 นาย อรรถพล สุ่นศรี 60
13630 นาย อรรถพันธ์ เพียขันทา 55
13631 นาย อรรถวิชญ์ เกียวประเสริฐ 46
13632 นาย อรรถวิทย์ โกมินทรชาติ 76
13633 นาย อรรถสิทธ์ิ สีเขียว 45
13634 น.ส. อรรัตน์ เอ่ียมสมบัติ 49
13635 น.ส. อรรัมภา ตราชู 61
13636 น.ส. อรฤทัย เงินเล่ียม 54
13637 น.ส. อรฤทัย เทพมาศ 30
13638 น.ส. อรลิกา สุวรรณศรี ขาดสอบ
13639 น.ส. อรวดี โต๊ะเส็น 72
13640 น.ส. อรวรรณ กมลรัตน์ ขาดสอบ
13641 น.ส. อรวรรณ ขวัญเนตร 69
13642 น.ส. อรวรรณ ขุนจันทร์ดี 45
13643 น.ส. อรวรรณ คงแก้ว 30
13644 น.ส. อรวรรณ จันไทย 30
13645 น.ส. อรวรรณ ณรงค์ไชย ขาดสอบ
13646 น.ส. อรวรรณ ทักษิณพิลา 46
13647 น.ส. อรวรรณ นพรัตน์ 57
13648 น.ส. อรวรรณ พรหมเมตตา 41
13649 น.ส. อรวรรณ พันธ์ุเป่ียม 53
13650 น.ส. อรวรรณ เพชรพูนทรัพย์ ขาดสอบ



หน้า 456/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13651 น.ส. อรวรรณ ล้ิมสมบัติ ขาดสอบ
13652 น.ส. อรวรรณ ศรีเท่ียง 37
13653 น.ส. อรวรรณ สามหาดไทย ขาดสอบ
13654 น.ส. อรวรรณ สิทธิจักร์ 60
13655 น.ส. อรวรรณ หลินมา 40
13656 น.ส. อรวรรณ เหลืองเจริญลาภ 53
13657 น.ส. อรวรรยา จันทร์แจ่ม 45
13658 น.ส. อรวรรยา บุญมาก ขาดสอบ
13659 น.ส. อรวรรยา แสงง้ิว ขาดสอบ
13660 น.ส. อรวรินธ์ เวียงแก้ว 42
13661 นาง อรวสุฌาฎา เว็ลลิกามะ 51
13662 น.ส. อรศรี ตันหุน 52
13663 น.ส. อรศิรี ศุภมงคล 44
13664 น.ส. อรศุภรา พิพิธพิทักษ์ ขาดสอบ
13665 น.ส. อรษา แก้วสม ขาดสอบ
13666 น.ส. อรษา ภาระดี 49
13667 น.ส. อรสา เกตุศรีเมฆ 67
13668 น.ส. อรสา แท่นเกิด ขาดสอบ
13669 น.ส. อรสา ศรีอุทธา 43
13670 น.ส. อรสิรา ค าร้ิว 26
13671 น.ส. อรอนงค์ กุหลาบขาว 55
13672 น.ส. อรอนงค์ ขุนพิลึก 38
13673 น.ส. อรอนงค์ คงแทน 48
13674 น.ส. อรอนงค์ จงจิตร 61
13675 น.ส. อรอนงค์ จันทคุณ 43
13676 น.ส. อรอนงค์ ชาวเชียงขวาง 48
13677 น.ส. อรอนงค์ เซอแลน 67
13678 น.ส. อรอนงค์ แซ่หลิม ขาดสอบ
13679 น.ส. อรอนงค์ ทองมี ขาดสอบ
13680 น.ส. อรอนงค์ ท้าวแปง ขาดสอบ



หน้า 457/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13681 น.ส. อรอนงค์ น้ าค้าง 36
13682 น.ส. อรอนงค์ ม่อยจังหาร ขาดสอบ
13683 น.ส. อรอนงค์ ยศชู 53
13684 น.ส. อรอนงค์ รัตนทอง 50
13685 น.ส. อรอนงค์ วงค์มอย 44
13686 น.ส. อรอนงค์ วิจิตรจ านงค์ 68
13687 น.ส. อรอนงค์ อภัยพงษ์ 41
13688 น.ส. อรอุมา เกล้ียงสุวรรณ 52
13689 น.ส. อรอุมา คล้ายสมบัติ 40
13690 น.ส. อรอุมา จันทร์อ่อน 57
13691 น.ส. อรอุมา จันทรอุบล 43
13692 น.ส. อรอุมา โผยเขียว ขาดสอบ
13693 น.ส. อรอุมา มณีเลิศอุดม 40
13694 น.ส. อรอุมา สมดวง 24
13695 น.ส. อรอุมา สมานกิจ 47
13696 น.ส. อรอุมา สุวรรณมณี 55
13697 น.ส. อรอุมา เสลา ขาดสอบ
13698 น.ส. อรอุมา อ่ิมท่ัว 56
13699 นาย อรังกาล สะยะวุฒิ 32
13700 น.ส. อรัชพร เตอะอ าภา 70
13701 น.ส. อรัชพร อินทรพฤกษา 58
13702 นาย อรัญ กันตังกุล 47
13703 นาย อรัญ โพล้งวงษ์ 54
13704 น.ส. อรัญญา เทียมจัตุรัส 50
13705 น.ส. อรัญญา แผลงศร 51
13706 น.ส. อรัญญา มัจฉา 39
13707 นาย อริญชย์ ธรรมวุฒิ 68
13708 นาย อริญช์ยวรรธณ์ วรรณปัด 55
13709 น.ส. อริญา อ่อนดี 50
13710 น.ส. อริณ์ญนรีย์ สรรพสูป ขาดสอบ



หน้า 458/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13711 น.ส. อรินดา วีระกุล ขาดสอบ
13712 น.ส. อรินทร์ตรา ไชยรัชชานนท์ 63
13713 น.ส. อริยะพร ค าหล่อ 71
13714 น.ส. อริยา เรือนจันทร์ 50
13715 น.ส. อริยาภรณ์ นามภูงา 64
13716 น.ส. อริศรา ธนะวงศ์ 45
13717 น.ส. อริศรา บู่ทองจันทร์ 33
13718 น.ส. อริศรา ปะดุกะ 65
13719 น.ส. อริศรา สมศรี 52
13720 น.ส. อริษา ลิบลับ 34
13721 น.ส. อริษา หนูเอียด ขาดสอบ
13722 น.ส. อริษา อุบลแก้ว 40
13723 น.ส. อริสรา คล่องใจ 58
13724 น.ส. อริสรา จ่ันเพ็ชร 53
13725 น.ส. อริสรา จ ารัส 54
13726 น.ส. อริสรา จิตณรงค์ 40
13727 น.ส. อริสรา ญาณวิชราพร 65
13728 น.ส. อริสรา เด็ดดวง 44
13729 น.ส. อริสรา บ ารุงไทย ขาดสอบ
13730 น.ส. อริสรา พรหมอินทร์ 53
13731 น.ส. อริสรา พลชนะ 72
13732 น.ส. อริสรา ย่อเปย ขาดสอบ
13733 น.ส. อริสรา ยอแสง 62
13734 น.ส. อริสรา รอดพ้น 42
13735 น.ส. อริสรา รานอก 43
13736 น.ส. อริสรา สกุลเรือง 55
13737 น.ส. อริสรา สุวรรณจันทร์ 54
13738 น.ส. อริสรา หม่ันดี 49
13739 น.ส. อริสรา หลิมวงค์ 28
13740 น.ส. อริสรา หัสนีย์ ขาดสอบ



หน้า 459/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13741 น.ส. อริสา ชาญอาวุธ ขาดสอบ
13742 น.ส. อริสา ด่านพัฒนานุรักษ์ 31
13743 น.ส. อริสา ตอสูงเนิน 44
13744 น.ส. อริสา นนทะโคตร์ 57
13745 น.ส. อริสา พาพินิจ 41
13746 น.ส. อริสา แพน้อย 62
13747 น.ส. อริสา สัมมาทิตฐิ 47
13748 น.ส. อริสา สุวรรณวาสี 56
13749 น.ส. อริสา อาดตันตรา 44
13750 น.ส. อรุณฉาย ค าแดง 57
13751 นาย อรุณชัย บ่มไล่ 59
13752 นาย อรุณรักษ์ ศิริ 39
13753 น.ส. อรุณรัตน์ แก้วสังข์ 53
13754 น.ส. อรุณรัตน์ พลเสนา ขาดสอบ
13755 น.ส. อรุณรัตน์ ยอดสิงห์ 58
13756 น.ส. อรุณรุ่ง ดอนดาไพร ขาดสอบ
13757 น.ส. อรุณโรจน์ โยชน์สุวรรณ 48
13758 น.ส. อรุณโรจน์ สุขอ่ า 53
13759 น.ส. อรุณวดี วงค์อินทร์ 58
13760 นาง อรุณศรี เมฆมณี 55
13761 น.ส. อรุณี กิจนุกูล 51
13762 น.ส. อรุณี ศรีสังข์ 47
13763 น.ส. อรุณีย์ วิมลทรง 45
13764 นาง อรุโณทัย บุญถึง ขาดสอบ
13765 น.ส. อรุโณทัย เพ็ชรนอก 47
13766 น.ส. อโรชา นามมงคูณ 54
13767 น.ส. อโรชา ศิลาคุปต์ 49
13768 นาย อลงกต ซิงรัมย์ ขาดสอบ
13769 นาย อลงกต มหาวงษ์ ขาดสอบ
13770 นาย อลงกรณ์ แดงบุญเรือง 28



หน้า 460/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13771 นาย อลงกรณ์ ปัญจะ 61
13772 นาย อลงกรณ์ พลราช 71
13773 นาย อลงกรณ์ ภูพนาแสง ขาดสอบ
13774 นาย อลังการ แสนเย็น 58
13775 น.ส. อลันนา นันทปรีชา 54
13776 น.ส. อลิชา ไพรเท่ียง 31
13777 น.ส. อลิน เกิดฉ่ า ขาดสอบ
13778 น.ส. อลิศรา จันดาเบ้า 56
13779 น.ส. อลิษา คงนวน 48
13780 น.ส. อลิษา จองระหงษ์ ขาดสอบ
13781 นาง อลิษา ช่วยเกล้ียง 29
13782 น.ส. อลิษา โตไพบูลย์ 57
13783 น.ส. อลิษา ทองมี ขาดสอบ
13784 น.ส. อลิษา ทองแม้น 56
13785 น.ส. อลิษา เนาวรัตน์ 52
13786 น.ส. อลิษา รอดสุด 44
13787 น.ส. อลิษา ศรีเคลือบ 72
13788 น.ส. อลิสสา สายแสงจันทร์ 56
13789 น.ส. อลิสา คุณประสาท 55
13790 น.ส. อลิสา จันทร์วัน 52
13791 น.ส. อลิสา ช้ินป่ินเกลียว 52
13792 น.ส. อลิสา เนินกลาง 60
13793 น.ส. อลิสา พิศแลงาม 35
13794 น.ส. อลิสา ยังจิตร 64
13795 น.ส. อลิสา วัลลานนท์ 63
13796 น.ส. อลีนดา เกตศรีพรม ขาดสอบ
13797 น.ส. อวยพร หนูสันเทียะ 32
13798 น.ส. อวรดา อุ่นภักดี ขาดสอบ
13799 น.ส. อวัชฎา บ้ังทอง 63
13800 น.ส. อวัชฎา สีดี 59



หน้า 461/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13801 น.ส. อวัสดา อูมาสะ 37
13802 นาย อวิโรธน์ แสงอรุณ 43
13803 น.ส. อสมา กล่อมจิตต์ 34
13804 น.ส. อสมา จริงจิตร 58
13805 น.ส. อสมา สีเมฆ 59
13806 น.ส. อสมา สุนทรพงศ์ 51
13807 น.ส. อสมา อ่อนน้อม 41
13808 น.ส. อสมาภรณ์ ตะเภาน้อย 63
13809 น.ส. อสมาภรณ์ ศรีประสม ขาดสอบ
13810 น.ส. ออมคุณ ศิลาเกษ ขาดสอบ
13811 น.ส. อะคิโกะ ทานากะ 57
13812 น.ส. อะจฉรา จันทร์สว่าง 50
13813 น.ส. อะมานะฮ์ ดินกาหมีน 45
13814 นาย อักรอม ยูโซ๊ะ 64
13815 น.ส. อักษรสวรรค์ ภิรมย์ใส 32
13816 น.ส. อักษรา ทิพย์ขริณทร์ ขาดสอบ
13817 น.ส. อักษราภัค อินทร์หมี 56
13818 นาย อัคคี อัศวชิน 70
13819 นาย อัครกุล มูลเมือง 68
13820 นาย อัครชัย เจริญกัลป์ 53
13821 นาย อัครเดช แก้วประดิษฐ์ 56
13822 นาย อัครเดช จงไกรจักร์ ขาดสอบ
13823 นาย อัครเดช ดวงค า ขาดสอบ
13824 นาย อัครเดช ศรีวิชัย 44
13825 นาย อัครเดช สาระวัน 69
13826 นาย อัครเดช สุพะลัม ขาดสอบ
13827 นาย อัครเทพ พละกาพ 45
13828 นาย อัครพงศ์ เชาวลักษณ์ ขาดสอบ
13829 นาย อัครพงษ์ ลาวิลาศ 34
13830 นาย อัครพล กอนสีลา 44



หน้า 462/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13831 นาย อัครพล ต่อติด 56
13832 นาย อัครพล พุ่มพฤกษ์ 49
13833 นาย อัครพล ภิรมย์ ขาดสอบ
13834 นาย อัครพล ศรีดาวงศ์ 41
13835 นาย อัครวัฒณ์ สัตยภิรมณ์ ขาดสอบ
13836 นาย อัครวัฒน์ สินบรรจงจิตต์ 33
13837 นาย อัครวิทย์ สิงห์ทอง ขาดสอบ
13838 นาย อัครวิทย์ เหล่าทองสาร ขาดสอบ
13839 นาย อัครเศรษฐ์ นันท์ธนาวรกุล 69
13840 นาย อัครา ครองแสนเมือง 55
13841 น.ส. อังกวรรณ ก้ิมบัว 51
13842 นาง อังคณา ขานอ่อนตา 55
13843 น.ส. อังคณา คงชูศรี 44
13844 น.ส. อังคณา คงศิริ 52
13845 น.ส. อังคณา จันทวงษ์ 44
13846 น.ส. อังคณา เจริญพร 57
13847 น.ส. อังคณา นาคยศ ขาดสอบ
13848 น.ส. อังคณา ลายทิพย์ 57
13849 น.ส. อังคณา วงศ์เมือง 59
13850 น.ส. อังคณา วัดน้อย 36
13851 น.ส. อังคณา ศรีขวัญ 69
13852 น.ส. อังคณา สองเมืองสุข 45
13853 น.ส. อังคณา สุวรรณพันธ์ 59
13854 น.ส. อังคณา โสภาแปง 55
13855 น.ส. อังคณา เหล่าบุตรดีวงศ์ ขาดสอบ
13856 น.ส. อังคณา อินทศร 56
13857 น.ส. อังค์วรา โมราศิลป์ 31
13858 น.ส. อังควรา เหล่าสุโพธ์ิ 50
13859 น.ส. อังควิภา วัดกลาง 37
13860 น.ส. อังศณา จิตเอ้ือเฟ้ือ 57



หน้า 463/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13861 น.ส. อังศุธร บัวเรือง 58
13862 น.ส. อังศุนิจ วังแสง 52
13863 น.ส. อังศุมาลย์ บุญถนอม 44
13864 น.ส. อังศุมาลิน นิมิตศรีวรนาถ 41
13865 น.ส. อังศุมาลิน ประสพพันธ์ุ 53
13866 น.ส. อังศุมาลี บูราณ ขาดสอบ
13867 นาง อังสุมาลย์ หล่มเหลา ขาดสอบ
13868 น.ส. อัจจิมา ตรีคาม ขาดสอบ
13869 น.ส. อัจจิมา ปิตาภรณ์โศภิต ขาดสอบ
13870 น.ส. อัจจิมา เย็นในธรรม 58
13871 น.ส. อัจจิมา สารมะโน 45
13872 น.ส. อัจจิมาพร สุวรรณสิงห์ ขาดสอบ
13873 น.ส. อัจฉพร ทองสุข 49
13874 น.ส. อัจฉรา ขันทะ 67
13875 น.ส. อัจฉรา ค าสีสังข์ ขาดสอบ
13876 น.ส. อัจฉรา ญาณะวุฒิโท 45
13877 น.ส. อัจฉรา โตส้ม 55
13878 น.ส. อัจฉรา ท่ังทอง 55
13879 น.ส. อัจฉรา ทางธรรม 47
13880 น.ส. อัจฉรา ธะนะ 62
13881 น.ส. อัจฉรา นาต๊ิบ 52
13882 น.ส. อัจฉรา ประทุม 64
13883 น.ส. อัจฉรา ปันระสี 36
13884 น.ส. อัจฉรา พรหมพนัส 35
13885 น.ส. อัจฉรา แฟสันเทียะ 48
13886 น.ส. อัจฉรา วงธรรม 51
13887 น.ส. อัจฉรา สงเคราะห์ 67
13888 น.ส. อัจฉรา แสงสว่าง 50
13889 น.ส. อัจฉรา หาญนอก 56
13890 น.ส. อัจฉรา อนันทพิทักษ์ 43



หน้า 464/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13891 น.ส. อัจฉรา อัถศรี 60
13892 น.ส. อัจฉรา เอ้ียวน้อย 55
13893 น.ส. อัจฉราพร ละราคี 44
13894 น.ส. อัจฉราพรรณ ดวงประเสริฐ 51
13895 น.ส. อัจฉราพรรณ พระสุรัตน์ 54
13896 น.ส. อัจฉราพรรณ หอมระหัด 62
13897 น.ส. อัจฉราพรรณีย์ โมรัฐเถียร 31
13898 น.ส. อัจฉราภรณ์ นุ่นชูผล 45
13899 น.ส. อัจฉราภรณ์ ปัญจบุตร 42
13900 นาง อัจฉราภรณ์ อนุกูลเมธีการ ขาดสอบ
13901 น.ส. อัจฉราวดี วงศ์ละคร 65
13902 น.ส. อัจฉราวรรณ อิสโร 46
13903 น.ส. อัจฉริดา โฉมยงค์ 46
13904 น.ส. อัจฉริยะ ชาญด้วยกิจ ขาดสอบ
13905 น.ส. อัจฉริยา จันสินธ์ุ 52
13906 น.ส. อัจฉริยา ทิพย์หมัด 60
13907 น.ส. อัจฉริยา ศิลาอาสน์ 36
13908 น.ส. อัจฉริยาภรณ์ พงษ์ศิริ ขาดสอบ
13909 น.ส. อัจฉริยาภรณ์ พ้ืนผา 54
13910 น.ส. อัจฉรีย์ ชูขาว 44
13911 น.ส. อัจฉรียา ยมรัตน์ 36
13912 น.ส. อัชฌาดา สวนเข่ือน 68
13913 นาย อัชรอฟ บูดิง ขาดสอบ
13914 นาย อัซรีย์ ซี 47
13915 น.ส. อัซละมีย์ สาแล๊ะ ขาดสอบ
13916 น.ส. อัญชฎา รัศมีเฉลิมลาภ 52
13917 น.ส. อัญชนา ตอนศรี 55
13918 น.ส. อัญชนา ภาชนะกาญจน์ 53
13919 น.ส. อัญชนา มลสุขราช ขาดสอบ
13920 น.ส. อัญชนา มุณีแนม 54



หน้า 465/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13921 น.ส. อัญชนา สมานวิวัฒน์ ขาดสอบ
13922 น.ส. อัญชนา แสนอินทร์ ขาดสอบ
13923 น.ส. อัญชนิกา ดิษฐบรรจง 72
13924 น.ส. อัญชมา อุนาศรี 43
13925 น.ส. อัญชรินทร์ ศรีจันทร์ 41
13926 น.ส. อัญชลี ก่อปรีชา 38
13927 น.ส. อัญชลี คงสุทธิ 51
13928 น.ส. อัญชลี คตภูธร ขาดสอบ
13929 น.ส. อัญชลี ประศรีเวท า 66
13930 น.ส. อัญชลี ผ่องอ าพัน 54
13931 น.ส. อัญชลี พอนไทย 57
13932 น.ส. อัญชลี โวหาร ขาดสอบ
13933 น.ส. อัญชลี สารปิน 44
13934 น.ส. อัญชลี สุทธหลวง 49
13935 น.ส. อัญชลี หวลศรีทัย 48
13936 น.ส. อัญชลี อินทวงศ์ 50
13937 น.ส. อัญชลี นกเทศ 43
13938 น.ส. อัญชิญาภรณ์ ประสมทรัพย์ 67
13939 น.ส. อัญชิรา ดนเสมอ ขาดสอบ
13940 น.ส. อัญชิษฐา แซ่เฮ้ง 35
13941 น.ส. อัญชิษฐา ตันอ๋อ 59
13942 น.ส. อัญชิษฐา ทองเฉลิมพงษ์ 66
13943 น.ส. อัญชิษฐา นาคเด่น ขาดสอบ
13944 น.ส. อัญชิษฐา รองเดช 71
13945 น.ส. อัญชิษฐา รักทอง ขาดสอบ
13946 น.ส. อัญชิษฐา ละอองจันทร์ 62
13947 น.ส. อัญชิษฐา วันทะนะ 53
13948 น.ส. อัญชิษฐา อินหนองฉาง 71
13949 น.ส. อัญชิสา คงจรัส 55
13950 น.ส. อัญชิสา จรัสเรืองอุทัย 40



หน้า 466/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13951 น.ส. อัญชิสา ดนเสมอ ขาดสอบ
13952 น.ส. อัญชิิษฐา เรียบร้อย ขาดสอบ
13953 น.ส. อัญญ์ชิสา โสภาแสง 38
13954 น.ส. อัญญ์ดามัณฑ์ กันเอ้ียง ขาดสอบ
13955 น.ส. อัญญาณี รุ่งสว่าง 60
13956 น.ส. อัญญารัตน์ เขียวภักดี 48
13957 น.ส. อัญญารัตน์ คล้ายหัด 51
13958 น.ส. อัญฑิการ์ ณ สงขลา 51
13959 น.ส. อัญธิญา ฉันทสุเมธากุล 53
13960 น.ส. อัญธิญา หอมเกษร 47
13961 น.ส. อัญธิดา ขุมเพ็ชร์ 51
13962 น.ส. อัญธิตา คงแก้ว 60
13963 น.ส. อัญมณี โจ้งบุตร 48
13964 น.ส. อัญมณี ประเสริฐศรี 52
13965 น.ส. อัญมณี ฟูแก้ว ขาดสอบ
13966 นาง อัญมณี มากศิริ 47
13967 น.ส. อัญมณี อ านวยพรพิทักษ์ 55
13968 น.ส. อัญรินทร์ สถิรกุลวรพัฒน์ 76
13969 น.ส. อัญรินทร์ อรุณเศวตสิทธ์ิ 53
13970 น.ส. อัญลญา ระน้อย ขาดสอบ
13971 น.ส. อัฏฐกฤตา สโมรินทร์ 26
13972 น.ส. อัฐฌามาศ เทพการ 58
13973 น.ส. อัฐฐาภรณ์ พราหมณ์คง 66
13974 น.ส. อัฐภิญญา ช่ออังชัญ ขาดสอบ
13975 นาย อัฐวรรษ แสงข า ขาดสอบ
13976 นาย อัฑฒวิชญ์ น่ิมพิทักษ์พงศ์ 60
13977 น.ส. อัณณ์ชญาน์ สน่ันนารี 65
13978 น.ส. อัณดาลีฟ บูกุ๊ 48
13979 น.ส. อัณศยา จันทร์หอม 49
13980 นาย อัตถชัย วีระการ ขาดสอบ



หน้า 467/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

13981 น.ส. อัตวรรณ ศรีจันทร์ 54
13982 นาย อัทธนีย์ วงศ์วลัยมาศ 54
13983 น.ส. อัธยา ตาเจริญ 50
13984 นาย อันดามัน นิลนวล 66
13985 น.ส. อันธิกา ช่วยบ ารุง ขาดสอบ
13986 น.ส. อันน์ บุญเลิศ 38
13987 นาย อันนัส ตูแป 48
13988 น.ส. อันนา จันทร์หอม 45
13989 นาย อับดลฆอเล็บ ฮะอุรา 49
13990 นาย อับดุลเลาะ สาแม 40
13991 นาย อับดุลฮากีม ตาผา ขาดสอบ
13992 นาย อับดุลฮารีฟ ทิพย์อุด 45
13993 นาย อับบาส จ าปากลาย 67
13994 นาย อับบาส เจะกายอ 48
13995 นาย อัฟนันต์ เจะเตะ 44
13996 นาย อัฟฟาล บูเดียะ 56
13997 น.ส. อัมธิชา กันยาเลิศ ขาดสอบ
13998 น.ส. อัมพกา แพชนะ ขาดสอบ
13999 น.ส. อัมพรชม วรธรรมเมธี ขาดสอบ
14000 น.ส. อัมพวรรณ ศรีปลาด 39
14001 น.ส. อัมพวัน ชินศักด์ิชัย 57
14002 น.ส. อัมพิกา เครือสาร 46
14003 น.ส. อัมพิกา เปล้ืองทุกข์ 50
14004 น.ส. อัมพิรา ผัดโน 52
14005 น.ส. อัมไพภรณ์ ฝูงใหญ่ 58
14006 น.ส. อัมภัชฌา ชนะสิทธ์ิ 57
14007 นาย อัมรัน ซามะ 47
14008 น.ส. อัมริตา นาคคร้ืน 38
14009 น.ส. อัมรินทร์ ไชยสมิต 42
14010 นาย อัมฤทธ์ิ แป้นไทย ขาดสอบ



หน้า 468/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

14011 น.ส. อัยย์ลดา ปวงขจร 47
14012 น.ส. อัยรดา มณีศรี ขาดสอบ
14013 น.ส. อัลฟาตีฮะห์ มะหะมะ 41
14014 น.ส. อัลลนา เสมอสา 62
14015 น.ส. อัลลาวัลย์ สมุททัย ขาดสอบ
14016 น.ส. อัลวาณี สุริยะสุนทร 45
14017 นาย อัศม์เดช เชาวนพานิช 58
14018 นาย อัษฎา ทางทอง ขาดสอบ
14019 นาย อัสดินทร์ หามะ 60
14020 นาย อัสนี กิจสุดแสง 61
14021 น.ส. อัสนี ค าเงิน 54
14022 น.ส. อัสมะ ลาโบะ 43
14023 น.ส. อัสมะ สะอิ 41
14024 น.ส. อัสมา กิติสาธร 46
14025 น.ส. อัสมา ฉิมวิเศษ 60
14026 น.ส. อัสมา มูละ 38
14027 น.ส. อัสมา ศรีนิล ขาดสอบ
14028 น.ส. อัสมา สมานวงศ์ 54
14029 น.ส. อัสมา อนันตกูล 57
14030 น.ส. อัสมา อีซอ 51
14031 นาย อัสมี บุตรแอ 52
14032 น.ส. อัสมีนี แวสมาแอ 51
14033 น.ส. อัสราพร ภักดี 59
14034 น.ส. อัสรีณา เด็งแพร 69
14035 นาย อัสลี ฮายีบู 41
14036 น.ส. อัสวานีย์ บูงอสายู 55
14037 นาย อัสอารี เจ๊ะมิง 53
14038 นาย อากาศ ภาษีสวัสด์ิ ขาดสอบ
14039 น.ส. อาคิรา ชัยยะ ขาดสอบ
14040 น.ส. อาจรีย์ กาศเกษม 62



หน้า 469/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

14041 น.ส. อาจรีย์ แก้วสังข์ 24
14042 น.ส. อาจรีย์ วันเมือง ขาดสอบ
14043 น.ส. อาจารี มานะวงศ์ 56
14044 นาย อาชัญ โฆษิตสันติวงศ์ 48
14045 น.ส. อาซีซ๊ะ เส็นเหล็ม 54
14046 นาย อาซีซี ยีมะยี 65
14047 น.ส. อาซีลา ปิ 41
14048 นาย อาซูวัน มะแซ 47
14049 นาย อาณกร หม่ันทวี 53
14050 น.ส. อาณิส มะอีซอ 63
14051 นาย อาดัม ดาโอะ 63
14052 น.ส. อาดีล๊ะ กาเดร์ 31
14053 น.ส. อาดีล๊ะห์ ปะนาฆอ 34
14054 น.ส. อาเดียร์ มะเกะ 47
14055 น.ส. อาทร ทิพย์รักษ์ 43
14056 น.ส. อาทิตญา แสงจันทร์ ขาดสอบ
14057 นาย อาทิตย์ พรหมบุตร 49
14058 นาย อาทิตย์ พลเตชะ ขาดสอบ
14059 นาย อาทิตย์ ภิญโญ ขาดสอบ
14060 นาย อาทิตย์ วาเละ 40
14061 นาย อาทิตย์ สารารัตน์ 30
14062 นาย อาทิตย์ สินสืบผล ขาดสอบ
14063 นาย อาทิตย์ เสวันนา 45
14064 น.ส. อาทิตย์ติยา ประสงค์ดี ขาดสอบ
14065 นาย อาทิตย์ธวัช วิไลลักษณ์ 44
14066 นาย อาทิตย์อุทัย พัดโท 55
14067 น.ส. อาทิตยา ขวัญสุข 59
14068 น.ส. อาทิตยา จันทร์พรมมา 58
14069 น.ส. อาทิตยา ช่วยทอง 61
14070 น.ส. อาทิตยา ไชยวงศ์ 64



หน้า 470/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

14071 น.ส. อาทิตยา ไชยศรี ขาดสอบ
14072 น.ส. อาทิตยา ถนอมกล่ิน 20
14073 น.ส. อาทิตยา ทองปล้ืม 37
14074 น.ส. อาทิตยา นนทค าจันทร์ 54
14075 น.ส. อาทิตยา บุตรแดงน้อย ขาดสอบ
14076 น.ส. อาทิตยา พิมพ์ทอง 51
14077 น.ส. อาทิตยา พูลแก้ว 47
14078 น.ส. อาทิตยา มณีงาม 51
14079 น.ส. อาทิตยา มูลเอก 57
14080 น.ส. อาทิตยา สิงหราชา 67
14081 น.ส. อาทิตยา สืบสาย 47
14082 น.ส. อาทิตยา สุขแปง 56
14083 น.ส. อาทิตยา สุวรรณหงส์ 50
14084 น.ส. อาทิตยา เสาะรส 58
14085 น.ส. อาทิติยา เทียมเมฆ 62
14086 น.ส. อาทิติยา ฤทธิขาบ ขาดสอบ
14087 น.ส. อาทิติยาพร ทาตล 50
14088 น.ส. อาทิมา โซะเบ็ญอาหลี ขาดสอบ
14089 น.ส. อาทิมา เด่นสุนทร ขาดสอบ
14090 นาย อานนท์ กุญบุญญา 57
14091 นาย อานนท์ แก้วศรีมาก 47
14092 นาย อานนท์ ตันญาศิริ ขาดสอบ
14093 นาย อานนท์ นิลละออ 55
14094 นาย อานนท์ มากแสง ขาดสอบ
14095 นาย อานนท์ ศรีใจวงศ์ ขาดสอบ
14096 นาย อานนท์ สืบสาย 39
14097 นาย อานนท์ สุจจิตรจูล 62
14098 นาย อานันท์ นาคฤทธ์ิ 55
14099 น.ส. อานีตา ยีตูวา 50
14100 นาย อานูวา เจ๊ะอารง 44



หน้า 471/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

14101 นาย อาบูมูซา แจมเช็ด 46
14102 นาย อาฟานดี ปูเตะ 61
14103 นาย อาฟานด้ี เจะยะ 51
14104 น.ส. อาภรณ์ ทัศนียสกุลชัย 65
14105 น.ส. อาภัทรสรณ์ ศรีสมาน 47
14106 น.ส. อาภัสนันท์ สมบูรณ์มนต์ 48
14107 น.ส. อาภัสรา กุลสินธ์ ขาดสอบ
14108 น.ส. อาภัสรา คงสบาย 55
14109 น.ส. อาภัสรา รุ่งอรุณนิติรักษ์ ขาดสอบ
14110 น.ส. อาภัสรา ไหมเพชร์ 70
14111 นาย อาภากร เกิดศิริ ขาดสอบ
14112 น.ส. อาภากร ทับธนะ 46
14113 น.ส. อาภากร นามสว่าง 53
14114 น.ส. อาภาพร คงแก้ว ขาดสอบ
14115 น.ส. อาภาพร จรมา ขาดสอบ
14116 น.ส. อาภาพร พิมพ์โม้ 35
14117 น.ส. อาภาพร พิลาวงษ์ 51
14118 น.ส. อาภาพิม แสงศรี 45
14119 น.ส. อาภาภรณ์ ดรุณเนตร 67
14120 น.ส. อาภาภรณ์ พวงหอม 62
14121 น.ส. อาภาภรณ์ เย่ียมค านวน 49
14122 น.ส. อาภาภรณ์ สุทธิรักษ์ ขาดสอบ
14123 น.ส. อาภารัตน์ ทองย่น 49
14124 น.ส. อาภาศิริ หนูเอียด 41
14125 น.ส. อาภาสิริ อ๋องต๋ัว 56
14126 น.ส. อาภิญญา เศรษฐรินทร์ 71
14127 นาย อามัรร์ ซาลีมาแซ 44
14128 น.ส. อามานี มูซอ 44
14129 น.ส. อามิน่า นันสมบัติ 61
14130 นาย อามีน เลาะแม 48



หน้า 472/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

14131 น.ส. อามีนา โกบแม็ง 62
14132 น.ส. อามีนา สาเม๊าะ 54
14133 นาย อายุบ มะประสิทธ์ิ 50
14134 น.ส. อายูซะห์ สาแม 54
14135 น.ส. อารญา บุญโฉม ขาดสอบ
14136 น.ส. อารดา นพรัตน์ 58
14137 น.ส. อ่ารดา แดงนาเพียง ขาดสอบ
14138 นาย อารยะ วัฒนายนต์ ขาดสอบ
14139 น.ส. อารยา นามเพ็ง 30
14140 น.ส. อารยา บุญรักษา 63
14141 น.ส. อารยา ปาจิตร์ 65
14142 น.ส. อารยา มณีรักษ์ 55
14143 น.ส. อารยา ไม้เขียว 32
14144 น.ส. อารยา เรืองผิว ขาดสอบ
14145 น.ส. อารยาพร แซ่เจีย 67
14146 น.ส. อาริญา ดอนเส 52
14147 น.ส. อาริญาพร ผลทับทิม 42
14148 นาย อาริฟ มะยาซิง ขาดสอบ
14149 น.ส. อาริยา อรุณวัฒนา 43
14150 น.ส. อาริศสา กิจขุนทด 41
14151 น.ส. อาริษา วิจะสิกะ 50
14152 น.ส. อาริษา แสงสุข 43
14153 น.ส. อาริสรา หมัดเจริญ 53
14154 น.ส. อาริสา ด้วงต้อย 67
14155 น.ส. อาริสา มีพระจันทร์ 59
14156 น.ส. อาริสา ย่ิงเชิดงาม 37
14157 นาย อารี ไชยมงคล 39
14158 น.ส. อารีญา นิติยวงศา 59
14159 น.ส. อารีญา พราหมณพันธ์ุ 51
14160 น.ส. อารีญา อารีพงษ์ 41



หน้า 473/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

14161 น.ส. อารีนา หลานต า 59
14162 น.ส. อารีพร ก่อทอง 51
14163 นาย อารีฟ มามุ 47
14164 น.ส. อารีย์ หลีเยาว์ 51
14165 น.ส. อารีย์ยา แหล่ยัง 53
14166 น.ส. อารีย์รัตน์ จันทร์ต๊ะมุ่ย 39
14167 น.ส. อารีย์รัตน์ อ านวย 53
14168 น.ส. อารียา กาวีวน ขาดสอบ
14169 น.ส. อารียา คงอ่ิม 71
14170 น.ส. อารียา ดิษฐกระจัน 34
14171 น.ส. อารียา ตุ่นค า 56
14172 น.ส. อารียา ทองรูจี ขาดสอบ
14173 น.ส. อารียา ประทุมมาศ 32
14174 น.ส. อารียา พาระแพน 39
14175 น.ส. อารียา ภูเกาะ 30
14176 น.ส. อารียา ยอดค าปา 44
14177 น.ส. อารียา ยอดสง่า 62
14178 น.ส. อารียา วันก ามิโก 56
14179 น.ส. อารียา ศรีคชไกร 26
14180 น.ส. อารียา ศรีงาม ขาดสอบ
14181 น.ส. อารียา ศิริเมฆา 64
14182 น.ส. อารียา สายทอง ขาดสอบ
14183 น.ส. อารียา สืบศรี ขาดสอบ
14184 น.ส. อารียา สุวรรณวงศ์ 70
14185 น.ส. อารียา สุวัฑฒนะ 65
14186 น.ส. อารียา แสงสุวรรณ 55
14187 น.ส. อารียา หาดอ้าน 55
14188 น.ส. อารีรัตน์ ครุฑปักษี 48
14189 น.ส. อารีรัตน์ จัดจ้าง ขาดสอบ
14190 น.ส. อารีรัตน์ จันทร์สระฮาง ขาดสอบ



หน้า 474/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

14191 น.ส. อารีรัตน์ ฉิมนุ่ม 34
14192 น.ส. อารีรัตน์ ทาค าสุข 54
14193 น.ส. อารีรัตน์ บุญเกิด 44
14194 น.ส. อารีรัตน์ พรมจันทร์ 47
14195 น.ส. อารีรัตน์ พะชะนะ 49
14196 น.ส. อารีรัตน์ รินฟอง 35
14197 น.ส. อารีรัตน์ ศรีวรรณ 52
14198 น.ส. อารีรัตน์ สุระนารถ 48
14199 น.ส. อารีรัตน์ สุริวงศ์ ขาดสอบ
14200 น.ส. อารีรัตน์ สุอ้าย ขาดสอบ
14201 น.ส. อารีรัตน์ แสงทรงศิลป์ 30
14202 น.ส. อารีรัตน์ อ้นทองสุก 64
14203 น.ส. อารีษา ใจเป่ียม ขาดสอบ
14204 น.ส. อาลาวียะห์ ติมอ 65
14205 น.ส. อาลิษา ทศพร ขาดสอบ
14206 น.ส. อาลิษา นาทุ่ง 40
14207 นาย อาลีฟ สนิหวี 42
14208 น.ส. อาลียะฮ์ บุญเป็ง 55
14209 น.ส. อาวาติฟ มะเต๊ะ 56
14210 น.ส. อาวาตีฟ ยามา 57
14211 น.ส. อาวีณา สุขเหลือง 57
14212 นาย อาวุธ วงศ์นิคม 59
14213 นาย อาศิระ สุระพร 47
14214 นาย อาหะมะไฟโรส โตะละ 43
14215 น.ส. อาอีซะห์ กือจิ 56
14216 น.ส. อาอีดะห์ สะตาปอ 50
14217 นาย อ านวย พวงแก้ว 52
14218 น.ส. อ านวยพร จักพิระ 53
14219 นาย อ านาจ แก้วรวม ขาดสอบ
14220 น.ส. อ าพร กุลพัฒน์ 41



หน้า 475/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

14221 น.ส. อ าพร บุญเอก 50
14222 นาย อ าพล เกษเเก้ว 35
14223 น.ส. อ าพาวรรณ นิสสัย 53
14224 น.ส. อ าภา หวังอารีย์ 47
14225 นาย อ าราน เจ๊ะแต 46
14226 นาย อิกรอม เจะหะ 53
14227 นาย อิควัน วายาโยะ 54
14228 น.ส. อิงครัตน์ สงวนศักด์ิ ขาดสอบ
14229 น.ส. อิงชุตา ปลอดภัย 57
14230 น.ส. อิงพร ต๊ิบเมืองมา 54
14231 น.ส. อิงฟ้า จิระรัตน์ 60
14232 นาย อิทธิกร เกษตรเอ่ียม ขาดสอบ
14233 นาย อิทธิกร คุรุนุศาสก์ 62
14234 นาย อิทธิกร จารเทพ ขาดสอบ
14235 นาย อิทธิกร ภู่แพร ขาดสอบ
14236 นาย อิทธินันท์ สุดชดา ขาดสอบ
14237 นาย อิทธิพงษ์ เคนสมศรี ขาดสอบ
14238 นาย อิทธิพัฒน์ เล็กเริงสินธ์ุ ขาดสอบ
14239 นาย อิทธิพัทธ์ กองสังข์ 59
14240 นาย อิทธิพัทธ์ คงดี 54
14241 นาย อิทธิพัทธ์ บุญช่วยสุข 52
14242 นาย อิทธิฤทธ์ิ นินทะลาด 54
14243 น.ส. อินทิพร แก้วงาม 54
14244 น.ส. อินทิรา กาญจนาภรณ์ 53
14245 น.ส. อินทิรา จันทร์แป้น 49
14246 น.ส. อินทิรา ชุ่มใจ 42
14247 น.ส. อินทิรา ชูก้าน 45
14248 น.ส. อินทิรา ดวงชัยยา 43
14249 น.ส. อินทิรา ปุยฝ้าย 41
14250 น.ส. อินทิรา ศรีสุพรรณ 58



หน้า 476/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

14251 น.ส. อินทิรา เสมค า 71
14252 น.ส. อินทิรา อินทนิล 38
14253 น.ส. อินทิรา  ูกิูลแก้ว ขาดสอบ
14254 น.ส. อินท์ุชนก อนุ ขาดสอบ
14255 น.ส. อินทุอร แนไพร 32
14256 น.ส. อินทุอร ปะก าแหง ขาดสอบ
14257 น.ส. อินทุอร วงศ์พระราช 50
14258 น.ส. อินทุอร หัวใจแก้ว 59
14259 น.ส. อินธุอร จิบทอง ขาดสอบ
14260 น.ส. อินนรินทร์ จ๋ันโปแว่น ขาดสอบ
14261 น.ส. อิบตีซัม แลเม๊าะ 48
14262 นาย อิบรอฮิม บินอาบูด 73
14263 น.ส. อิริยนา มากหลาย 40
14264 น.ส. อิลฮามด์ เฮงบารู ขาดสอบ
14265 น.ส. อิศญลักษม์ิ สิริปุญญเวคิน 61
14266 น.ส. อิศรา กองค า 56
14267 นาย อิศรา บัวเพชร ขาดสอบ
14268 นาย อิศรา วิลาศรี 59
14269 น.ส. อิศราภรณ์ เท่ียงตรง 62
14270 น.ส. อิศราภรณ์ วังสระ ขาดสอบ
14271 น.ส. อิศราภรณ์ สิงห์บุรี ขาดสอบ
14272 นาย อิศเรศ หีดจันทร์ 57
14273 นาย อิศวมินทร์ ภะวะภูตานนท์ ขาดสอบ
14274 น.ส. อิษยา ดอกผ้ึง ขาดสอบ
14275 น.ส. อิสนีย์ ค่ายทอง ขาดสอบ
14276 น.ส. อิสปรียา ดุลยเวสาสุข 36
14277 นาย อิสฟิตรีฮามัดดาเนียล อุมา 49
14278 นาย อิสมาอีล หะยีหามะ ขาดสอบ
14279 นาย อิสรพงษ์ เชาวรัตน์ 35
14280 นาย อิสรภาพ นามวงษ์ 35



หน้า 477/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

14281 นาย อิสระพงศ์ อิสระภาพ ขาดสอบ
14282 นาย อิสระพงษ์ วงค์คม ขาดสอบ
14283 น.ส. อิสราภรณ์ ราชกระโทก 66
14284 น.ส. อิสราวดี องค์จิรัฐติกาล ขาดสอบ
14285 นาย อิสริยะ ค าเอม 32
14286 น.ส. อิสริยา โทสาลี 52
14287 น.ส. อิสริยา พันธ์ุดวง ขาดสอบ
14288 น.ส. อิสริยา แสนเนตร 44
14289 น.ส. อิสรี ถนอมใจ 30
14290 น.ส. อิสรีย์ วิเชียรกันทา 51
14291 น.ส. อิสรีย์ ศรีจันทร์ 61
14292 น.ส. อิสรีย์ สายะนันท์ 71
14293 น.ส. อิสรีย์ สุพรรณพรม ขาดสอบ
14294 น.ส. อิสรีย์ เส็มหย้ง 46
14295 น.ส. อิสรียา สีสมบัติ 52
14296 น.ส. อิสหนา เพ็งไทร 63
14297 นาย อุกฤษ สอนกล่อม 48
14298 น.ส. อุณาลิน ครองชนม์ 38
14299 น.ส. อุดมจิตร ไชยวรรณ 43
14300 นาย อุดมพงค์ เย็นศิริ 44
14301 นาย อุดมพล หวังบรรจงกิจ ขาดสอบ
14302 น.ส. อุดมลักษณ์ กลมพันธ์ 34
14303 นาย อุดมศักด์ิ ปัณณราช 44
14304 นาย อุทัย ไชยตะวงศ์ 54
14305 น.ส. อุทัยทิพย์ รุสโซ่ 63
14306 น.ส. อุทัยวรรณ พิลาพันธ์ 39
14307 นาง อุทุมพร ชาวเวียง ขาดสอบ
14308 น.ส. อุทุมพร บุญส าเร็จ 31
14309 น.ส. อุทุมพร สุขชนะ ขาดสอบ
14310 น.ส. อุทุมพร แสงเดือน 62



หน้า 478/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

14311 น.ส. อุบลรัตน์ เฉิดฉ้ิม 51
14312 น.ส. อุบลรัตน์ จันเรืองศรี 32
14313 น.ส. อุบลวรรณ กระจง 64
14314 น.ส. อุบลวรรณ คุ้มวงศ์ 45
14315 น.ส. อุบลวรรณ ซุ้นสุวรรณ 51
14316 น.ส. อุบลวรรณ ทัพซ้าย 50
14317 นาย อุมัร อุโหยบ 38
14318 น.ส. อุมา บิลหมัน 57
14319 น.ส. อุมาพร กล่ินนรันดร์ 56
14320 น.ส. อุมาพร ข าทอง 49
14321 น.ส. อุมาพร จันมิตร 55
14322 น.ส. อุมาพร ต่ันเล่ง 63
14323 น.ส. อุมาภรณ์ แก้วมี 66
14324 น.ส. อุมาภรณ์ พูลสวัสด์ิ 30
14325 น.ส. อุมาภรณ์ อินโสม 42
14326 น.ส. อุมารินทร์ ทองอนันต์ 49
14327 น.ส. อุรัสญา เหตวรางกูร 56
14328 น.ส. อุรัสยา ค ามะวัน 62
14329 น.ส. อุไร เปรมทา 35
14330 น.ส. อุไรพร กลับเมือง 34
14331 น.ส. อุไรพร ดวงพิลา 29
14332 น.ส. อุไรรัตน์ แก้ววิลัย 38
14333 น.ส. อุไรรัตน์ ทับทิมศรี ขาดสอบ
14334 น.ส. อุไรรัตน์ ทึงสร้างแป้น 47
14335 น.ส. อุไรวรรณ์ ศรีขวัญ ขาดสอบ
14336 น.ส. อุไรวรรณ คชวรรณ 54
14337 น.ส. อุไรวรรณ เสียงเพราะ 34
14338 นาย อุลฟี มามะ 41
14339 น.ส. อุษณิษา ร้อยลา ขาดสอบ
14340 น.ส. อุษณี ภักดีสาร 43



หน้า 479/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

14341 น.ส. อุษณีย์ คุณา 52
14342 น.ส. อุษณีย์ โมสิกะ 65
14343 น.ส. อุษณีย์ ล้ิมสวัสด์ิกิติพร 46
14344 น.ส. อุษณีย์ หัสเหร็ม 31
14345 น.ส. อุษณีย์ อินทรา ขาดสอบ
14346 น.ส. อุษณีษ์ ศรีวีระกุล ขาดสอบ
14347 น.ส. อุษา รวมสุข 58
14348 น.ส. อุษา อ่อนป้ัน 50
14349 น.ส. อุสนายาตี บินมะอุง ขาดสอบ
14350 นาย อุสมาน ปาเซ 42
14351 นาย อุสมาน วงศ์หมัดทอง 42
14352 น.ส. อุสุมา บุญช่วย 63
14353 นาย เอกคณพิชญ์ พิลาภ 68
14354 นาย เอกฉันท์ ปันจ้ี ขาดสอบ
14355 นาย เอกชัย พิณมาศ 35
14356 นาย เอกชัย ศรีทวีป 46
14357 นาย เอกชัย เหล็กด า 43
14358 นาย เอกณัฏฐ์ วงศ์ศรีใส 61
14359 นาย เอกดนัย ศรีบุญเรือง ขาดสอบ
14360 นาย เอกธนิก ประทุมแสงหิรัญ 66
14361 น.ส. เอกนารี ยะทวานนท์ 67
14362 นาย เอกพงศ์ สหะรัตน์ ขาดสอบ
14363 นาย เอกพงษ์ อภินันทนพงศ์ 75
14364 นาย เอกพจน์ เช่ียวชาญ 35
14365 นาย เอกพัฒน์ แดงพยนต์ 41
14366 นาย เอกภพ ท่าพิมาย 28
14367 นาย เอกเมธี ร่มเย็น 61
14368 นาย เอกรัฐ กล่อมจิตต์ ขาดสอบ
14369 นาย เอกรัฐ แวมิง ขาดสอบ
14370 นาย เอกรัตน์ ด้วงฤทธ์ิ 40



หน้า 480/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

14371 นาย เอกรัตน์ สุวรรณนะ 67
14372 นาย เอกราช เพ็ชรมุด 24
14373 นาย เอกลักษณ์ เช้ือสอาด 38
14374 นาย เอกวัฒน์ เพียกขุนทด ขาดสอบ
14375 นาย เอกวิชญ์ จ านงจิต 39
14376 นาย เอกวุฒิ ปานด า 55
14377 นาย เอกสกุล เปานาเรียง 41
14378 น.ส. เอกอนงค์ หลีสกุล ขาดสอบ
14379 น.ส. เอกอรกร จิระนคร 52
14380 น.ส. เอกอาภา ทองพานิช 56
14381 น.ส. เอมนิกา เทียนไสว 68
14382 น.ส. เอมมิกา ไชยจันทร์ 43
14383 น.ส. เอมมิลา โงนมณี 67
14384 น.ส. เอมอร ไชยอุโคตร 61
14385 น.ส. เอมอร แสงแก้ว 44
14386 น.ส. เอมิกา ทนันชัย 43
14387 น.ส. เอราฟาเดียร์ ยะโก๊ะ 44
14388 น.ส. เอวาลิน ปลาสุวรรณ 70
14389 น.ส. เอษรา ย้ิมละมัย 59
14390 น.ส. เอ้ือการย์ แก้วหนู 72
14391 น.ส. เอ้ือการย์ ชาวล้ีแสน 28
14392 น.ส. เอ้ือการย์ อ่ิมน้อย 52
14393 น.ส. เอ้ือมพร เวียงสมุทร 51
14394 น.ส. เอ้ืออังกูร อนันตพันธ์ ขาดสอบ
14395 น.ส. แอน ย้ิมละออ 67
14396 น.ส. แอเสาะ ยูโซะ 57
14397 น.ส. โอบบุญ ถูกหมาย 66
14398 น.ส. โอปอล์ ขักขะโร ขาดสอบ
14399 นาย โอภาส ธนูศิลป์ ขาดสอบ
14400 นาย โอฬาร หวังกังวานโสต ขาดสอบ



หน้า 481/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

14401 น.ส. ไอซ๊ะ ลีม๊ะ 36
14402 น.ส. ไอนิง เบญจภูวดล 47
14403 น.ส. ไอย์ลดา น้อยชนะ 42
14404 น.ส. ไอยวรรณ วิเชียรซอย 39
14405 น.ส. ไอยา สีลา 57
14406 น.ส. ไอริณ รักสนิท 53
14407 น.ส. ไอรินลดา จิโรจธนพงศ์ 49
14408 น.ส. ไอรินลดา พรมมา 47
14409 น.ส. ไอลดา เกิดสุข 57
14410 น.ส. ไอลดา ชัยวงษ์ ขาดสอบ
14411 น.ส. ไอลดา บุญรอด 68
14412 น.ส. ไอลดา เริงหิรัญ 34
14413 น.ส. ไอลดา สุจริต ขาดสอบ
14414 น.ส. ไอศิกา เมืองมา 51
14415 นาย ฮัซซาน บารู 79
14416 น.ส. ฮันนา เทพจันตา 46
14417 น.ส. ฮัสนียะ บินต่วน 46
14418 น.ส. ฮัสรีน่า มูฮัมหมัด 49
14419 น.ส. ฮากีมะฮ์ เจ๊ะโด 46
14420 นาย ฮาซันต์ เจ๊ะยะ 58
14421 น.ส. ฮาซีเย๊าะ อาแว 62
14422 น.ส. ฮานะ เฮงยามา 61
14423 น.ส. ฮานาดี เบ็ญดุสะ ขาดสอบ
14424 น.ส. ฮานาน่ี มะหะหมัด 72
14425 น.ส. ฮานีซะห์ มูฮิ 52
14426 น.ส. ฮานีฟาห์ เจ๊ะมะ 68
14427 นาย ฮาฟิซ นารีเปน 47
14428 นาย ฮาฟีซันต์ สาแมง 49
14429 น.ส. ฮายาบี ภูมรินทร 55
14430 นาย ฮารูน ขวัญคาวิน 61



หน้า 482/482            

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

ผนวก ข
ท้ายประกาศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
บัญชีรายช่ือผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 

ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓

14431 น.ส. ฮาวา พูลเพ่ิม 44
14432 นาย ฮาสือรี บูละ 55
14433 น.ส. ฮีดายะห์ เรียงเสนาะ 57
14434 นาย ฮีลาล ปาแนแจกะ ขาดสอบ
14435 น.ส. ฮุสนา เกษมสมาน 60
14436 นาย ฮุสนี เสมาสี 55

ตรวจแล้วถูกต้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร. ระพิณ ทรัพย์เอนก)
ผู้อ านวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ประธานคณะกรรมการด าเนินงานการจัดสอบ


