
1

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

1 ร.ต.อ. กชกวินทร สาระพงษ รองสารวัตรฝายพัฒนาหลักสูตร 1 สํานัก

การศึกษาและประกันคุณภาพ

กองบัญชาการศึกษา 69

2 ด.ต. กชกัญจ วิริยาพันธ ผบ.หมู กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 32

3 ร.ต.อ.หญิง กชพรรณ พิชิตยุทธการ รอง สว.กลุมงานการขาว บช.ปส. 56

4 ส.ต.ต. กฎชกร แสงสวัสดิ์ ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 อารักขาและควบคุมฝูงชน 59

5 ส.ต.อ. กตัญู รูคุณ ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว บก.น.2 บช.น. 40

6 ส.ต.ท. กตัญู ขุนณาลัย ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรภาค5 46

7 ส.ต.ท.หญิง กนกกาญจน กิตตินันทพงศ ผบ.หมู กลุมงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. โรงพยาบาลตํารวจ ขาดสอบ

8 ส.ต.อ. กนกชัย สุขแตม ผบ.หมู(ป.)สภ.บานหนองพลับ สภ.บานหนองพลับ 48

9 ร.ต.อ.หญิง กนกธร สุวรรณมณี รอง สว.กก.2 บก.ป. กก.2 บก.ป. 56

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

10 พ.ต.ท. กนกพงษ สําราญใจ สว.ส.รน.2กก. 6บก.รน. ส.รน.2กก.6บก.รน. ขาดสอบ

11 ด.ต.หญิง กนกพร กุญชรินทร ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอท. บช.ก. 28

12 ส.ต.อ.หญิง กนกพร ขันจันแสง ผบ.หมู ฝทว.7 ทว. สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 54

13 ด.ต.หญิง กนกภรณ กิจประสพโชค ผบ.หมู (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. สกพ. 63

14 ร.ต.อ.หญิง กนกวรรณ กันคํา อาจารย (สบ๑) ศฝร.บช.น. ศฝร.บช.น. 75

15 ส.ต.ต.หญิง กนกวรรณ ตําพู ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.บช.น. บก.อก.บช.น. 61

16 ร.ต.อ.หญิง กนกวรรณ ฤกษจันทร รองสารวัตรสอบสวน บชน 56

17 ส.ต.ท.หญิง กนิษฐา วิเชียรครุฑ ผบ.หมู ฝายควบคุมอัตรากําลัง อต. กองอัตรากําลัง สกพ. 59

18 ด.ต.หญิง กนิษฐา ภัทรกิตติกวิน ผบ.หมู ฝายอํานวยการ กองบินตํารวจ กองบินตํารวจ ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

19 ส.ต.อ. กมล สุพรรณพงศ ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 กก.4 บก.ส.3 ขาดสอบ

20 ส.ต.ต. กมล แดงเหลือบ รอง.ผบ.หมู กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด 55

21 ส.ต.ท. กมล แกวพลนอย ผบ.หมู(จร.)สน.ประชาชื่น บก.น.2 ขาดสอบ

22 ร.ต.อ. กมลชัย พิทักษไพศาลภากร รอง.สว. ( สอบสวน ) กลุมงานสอบสวนฯ บก.ปส.4 ขาดสอบ

23 พ.ต.ต.หญิง กมลทิพย เข็มนาค สว.(สอบสวน)สน.บางรัก บช.น. 46

24 ส.ต.ท.หญิง กมลทิพย สุวรรณวงศ ผบ.หมู ฝายแตงตั้ง ทพ. สํานักงานกําลังพล 61

25 ส.ต.ต. กมลพันธุ ธัญญาวุฒิ ผูบังคับหมูกองรอยที2่ กก.อารักขา1 นครบาล 59

26 ส.ต.ท.หญิง กมลลักษณ บุญพวง ผบ.หมู กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. ขาดสอบ

27 ส.ต.ต. กมลวัฒน ปานรัตน ผบ.หมูงานปองกันและปราบปราม ตํารวจภูธรภาค1 36
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

28 พ.ต.ท. กมลศักดิ์ วันประดุง รอง ผกก.8 บก.รน. บก.รน. 51

29 วาที่ ร.ต.ต. กร วงศคํา รอง สว.กลุมงานตรวจสอบและวิเคราะหฯ กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี 71

30 ส.ต.ต. กรกช ชัยชนะ ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองลําปาง ภ.จว.ลําปาง 34

31 ส.ต.อ. กรกช เทภิกัน ผบ.หมู กก.ตชด.34 ขาดสอบ

32 ส.ต.ท. กรกฎ ศรีทอง ผบ.หมู.ป. บช.น. 51

33 ร.ต.อ. กรกต เทศทอง รอง สว.กก.ตชด.13 บช.ตชด. 60

34 ส.ต.ท. กรณ รัตนจันทร ผบ.หมู.ป.สภ.พระนครศรีอยุธยา ภ.1 64

35 ส.ต.ท. กรพรหม ยอดศรีเมือง ผบ.หมู.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 51

36 ส.ต.อ.หญิง กรภัค สิทธิกุล ผบ.หมู ฝายกิจการตางประเทศ บก.อก.บช.ปส. 51



5

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

37 ส.ต.ต. กรภัทร เบ็ญจสุวรรณ ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองแมฮองสอน จว.แมฮองสอน ตํารวจภูธรแมฮองสอน ขาดสอบ

38 ส.ต.ท. กรรณิกา ทีคํา ผบ.หมู ฝอ.สลก.ตร. สลก.ตร. 65

39 ส.ต.ต. กรวัฒน สีหามาตย ผบ.หมู.ป ภูธรจังหวัดชัยนาท 57

40 ส.ต.ต. กรวิทย เครือกลางรงค ผูยังคับหมู กองกับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ขาดสอบ

41 ส.ต.ต.หญิง กรวีร เตโช ผบ.หมู. ฝอ.3 บก.อก.สทส. สทส. 52

42 ร.ต.อ. กรเอก บริรักษกุล รอง สว.กลุมงานพิจารณา 1 มน. สง.ก.ตร. กองมาตรฐานวินัย สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการตํารวจ

72

43 ส.ต.ท. กรัณยพล สุพรรณพงศ ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม สภ.คลองขนาน ภ.จว.กระบี่ ขาดสอบ

44 ด.ต. กรีฑาพงษ ศรีจําปา ผบ.หมู กก.ดส. บช.น. 50

45 ส.ต.ท. กรีพล ไอยรัตน ผบ.หมู.ป.สน.พลับพลาไชย1 บก.น.6 60
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

46 พ.ต.ท. กรุงพล พุทธิจุณ รอง ผกก.กลุมงานบริหารความเสี่ยง ยศ. สยศ. 53

47 ส.ต.ท. กฤช จันทวดีทิพย ผูบังคับหมู กองกํากับการ 5 กองบังคับการ

ปราบปราม

กองบัญชาการสอบสวนกลาง 56

48 ด.ต.หญิง กฤชญา ฤทธิ์ล้ําเลิศ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม ตํารวจภูธรภาค 7 41

49 ส.ต.ท. กฤชฐา รอดพิทักษ ผบ.หมูฝายพลาธิการ 1 พธ. กองพลาธิการ 64

50 ด.ต. กฤชรัตน ปลื้มคิด ผบ หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 35

51 ส.ต.ต. กฤดิพล ทองมา ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองสงขลา ตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา ขาดสอบ

52 ส.ต.อ. กฤต กุนแสง ผบ.หมู บช.ตชด. 52

53 ส.ต.อ. กฤต ซาวคํา ผบ.หมู ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.2 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 59

54 ร.ต.อ. กฤตกร รอดทุกข รอง สว.ฝอ.บก.น.6 บก.น.6 43
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

55 ส.ต.ต. กฤตนัย กอนคํา ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บก.อคฝ. ขาดสอบ

56 ร.ต.ท. กฤตพัฒน รัตนเสรี รอง.สว.สส.สน.ทาพระ บช.น. ขาดสอบ

57 ด.ต. กฤตภาส กาสีใจ ผบ.หมู(ป.) สภ.แมสาย จว.เชียงราย ภ.จว.เชียงราย 48

58 ส.ต.ท. กฤตภาส แกวศรี ผบ.หมู บช.ตชด. 37

59 ส.ต.ต. กฤตยภัทร สิงหวิบูลย ผูบังคับหมู กองบัญชาการตํารวจนครบาล 40

60 ส.ต.ท.หญิง กฤตยา ชางอยู ผบ.หมู บก.อก.บช.ศ. บก.อก.บช.ศ. 69

61 ด.ต. กฤตยา สุขสบาย ผบ.หมู ป.สน.พญาไท บช.น 27

62 ร.ต.ท.หญิง กฤตวรรณ เผือกโสมณ รอง สว.ฝอ.สง.ก.ต.ช. ปฏิบัติราชการ นว.สบ(1) 

ผบก.ยศ.

กองยุทธศาสตร 57

63 ด.ต. กฤตวัชร เลิศสุริยกาญจน ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.4 บช.ปส. 37
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

64 ส.ต.ท. กฤตวิทย นาคศาลา ผูบังคับหมู สภ.เมืองมุกดาหาร ขาดสอบ

65 ส.ต.ท. กฤตาณัฐ โพธิ์กลาง ผบ.หมู สตม. 55

66 พ.ต.อ. กฤติเดช วิรัชกิจ ผกก.สส.ภ.จว.สุรินทร กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร 45

67 ด.ต. กฤติเดช ชูศรีพัฒน ผบ.หมู ฝอ.บ.ตร. บ.ตร. 32

68 ร.ต.อ. กฤติเดช คงพัวะ รองสารวัตร กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. ขาดสอบ

69 ส.ต.ท. กฤติเดช พรมพิศ ผบ.หมู(ป.)สน.หนองคางพลู สน.หนองคางพลู บก.น.9 52

70 ร.ต.ท. กฤติน ชุมสวัสดิ์ นักเทคนิคการแพทย (สบ1) กลุมงานพยาธิวิทยา 71

71 ส.ต.ต.หญิง กฤติยา อรามวงค ผบ. หมู สง.ก.ต.ช. 53

72 ส.ต.อ. กฤษกร สอนโส ผบ.หมู สส. ภ.2 46
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

73 ส.ต.ต. กฤษฎวริศ ตระกูลตอวงศ ผูบังคับหมูปองกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธร

ปางมะผา

ตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน 58

74 ด.ต. กฤษฎา ยารังษี ผบ.รอย ปพ.2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ.บชน. 63

75 ส.ต.ต. กฤษฎา สุวรพันธ ผบ.หมู ป. สน. โคกคราม บชน. 51

76 ด.ต. กฤษฎา พรหมมณี ผบ.หมู(นปพ.)สภ.แมลาน สภ.แมลาน 48

77 ส.ต.ท. กฤษฎา ประเสริฐพงษ ผบ.หมู(ป.)สภ.วังคู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 45

78 ส.ต.อ. กฤษฎาการ อาสาภักดิ์ ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตาน

การกอการราย บก.สปพ.

กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. ขาดสอบ

79 พ.ต.ต. กฤษฎิ์ ศรีหาบุญทัน สว.กก.ตชด.๒๓ บช.ตชด. 52

80 ร.ต.อ. กฤษฏ ชินอักษร รองสว.สส.สภ.บางปะอิน ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 43

81 วาที่ร.ต.อ. กฤษฏ ครองยุทธ รอง สว.ฝอ.บ.ตร. กองบินตํารวจ 65



10

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

82 ส.ต.ต. กฤษณ ชูชวย ผบ.หมู(ป.) สภ.อาวนาง ขาดสอบ

83 ส.ต.ท. กฤษณ ดอกแกว ผบ.หมู งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร./ปฏิบัติ

ราชการ สง.รอง ผบ.ตร.(ปป)

บช.น. ขาดสอบ

84 พ.ต.ท. กฤษณ ฉัตรทวี นว.(สบ 3) ตร. ตร. 67

85 ร.ต.อ. กฤษณ จิตรดี รองสารวัตรสอบสวน สถานีตํารวจภูธรบานแฮด 49

86 พ.ต.ท. กฤษณกันต เกรียงทวีชัย สว.งานศูนยควบคุมการจราจร CCTV กองบังคับการตํารวจจราจร 60

87 ส.ต.ต. กฤษณรักษ สมีพันธ ผบ.หมู(ป.)สภ.บานเปด ภ.จว.ขอนแกน 38

88 ส.ต.ต. กฤษณะ นอยแจง ผบ.หมู ป.สน.พระราชวัง บก.น.6 45

89 ร.ต.อ. กฤษณะ มั่นศักดิ์ รอง สว.กก.ดส กก.ดส.บช.น. 49

90 ร.ต.อ. กฤษณะ โพธิ์ศรี รอง สว.จร.สน.บางชัน บช น. 35
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

91 ส.ต.ท. กฤษณะ บุญหลง ผบ.หมู(ป.)สภ.แมเมาะ ภจว.ลําปาง 53

92 วาที่พ.ต.ต.หญิง กฤษณัฐ รูกอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.น. บช.น. 52

93 ส.ต.ท.หญิง กฤษณา สมใจ ผบ.หมู ฝส.1 สลก.ตร. สลก.ตร. 60

94 พ.ต.ท.หญิง กฤษณา จิยิพงศ สว.ฝอ.บก.ปส.1 บช.ปส. ขาดสอบ

95 พ.ต.ท. กฤษดา มานะวงศสกุล นว.(สบ.3) สํานักงานตํารวจแหงชาติ ขาดสอบ

96 ส.ต.อ. กฤษดา อนันทสุข ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 บช.ทท 60

97 ส.ต.ท. กฤษดากร จันทรเพ็ญ ผบ.หมูส.ทท.4 กก.2บก.ทท.1 บช.ทท. 55

98 ส.ต.ท. กฤษติเมธ เปรมฤดีกรณ ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองปราจีนบุรี สภ.เมืองปราจีนบุรี จว.ปราจีนบุรี 36

99 ส.ต.ต.หญิง กฤษนัฐ ลาเหลา ผบ.หมู อฎ. สํานักงานกฎหมายและคดี ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

100 ส.ต.ท. กฤษนัย ไชยมณี ผบ.หมู จร.สน.ประชาชื่น บช.น. 48

101 ส.ต.ต. กวินทรณัช มิกาศ ผบ.หมู กองกํากับการตํารวจตระเวณชายแดนที่33 38

102 ด.ต. กวินพัฒน วสุพิพัฒโภคิน ผบ.หมู(ป) สภ.ฝาง ภ.จว.เชียงใหม 47

103 พ.ต.ต. กวีวัฒธ อภิวาท สว.(สอบสวน)สน.ทองหลอ บก.น.5 บช.น. ขาดสอบ

104 ส.ต.ต. กวีวัธน เพาพาน ผบ.หมู(นปพ)สภ.ยี่งอ มว.ฉก.นปพ.นธ12 ขาดสอบ

105 ส.ต.ต. กศิเดช พันธะไชย ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครพนม สภ.เมืองนครพนม ขาดสอบ

106 ส.ต.ท. กษิดิ์เดช อิศระกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ขาดสอบ

107 ส.ต.ท. กษิดิศ ครองแกว ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรภาค 6 51

108 ส.ต.ต. กษิดิศ ปริปุณณะ ผบ.หมู(ป.)กก.อารักขา1 กก.อารักขา1 บก.อคฝ. 57



13

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

109 ส.ต.ต. กษิเดศ จินดาโชติคุณ ผูบังคับหมู กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 49

110 ด.ต. กษิต ภิรมยไกรภักดิ์ ผบ.หมู กก1 บก.ปส.3 บช.ปส กก1 บก.ปส.3 บช.ปส 43

111 ร.ต.อ. กษิติทัต ฉ่ําชื่น รองสารวัตร(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน ภ.จว.

ลพบุรี

ตํารวจภูธรภาค1 52

112 ร.ต.ต. กษิตินาถ บุญพันธ นายชางกลเรือ(สบ 1) กรต.บก.รน. กรต.บก.รน. 68

113 พ.ต.ท. กองภพ มาสืบชาติ สวป.สน.บางซื่อ บช.น 38

114 ส.ต.ท. กองภพ มีหิริ ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.นครนายก ตํารวจภูธรจังหวัดนครนายก ขาดสอบ

115 ส.ต.อ. กอบศักดิ์ แกวศิริ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ขาดสอบ

116 วาที่พ.ต.อ. กะเกณฑ นิกรหัสชัย ผกก.สภ.สาคู สภ.สาคู 45

117 ด.ต. กัญจน ลือขจร ผบ.หมู (ป.) สน.บางบอน บก.น.9  บช.น. ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)
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ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

118 ส.ต.ต. กัญจนสรณ คงกรุดี ผบ.หมู กองรอยที3่ กก.ควบคุมฝูงชน2 บก.อคฝ 48

119 พ.ต.ท. กัญญณัช ชูใจ พยาบาล สบ2 กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. 49

120 พ.ต.ท.หญิง กัญญณัช ขําทอง สว. สกพ. 54

121 ร.ต.อ.หญิง กัญญาณัฐ สอสะอาด รองสว. (สอบสวน) กก.๑ บก.ปคม. บช.ก 54

122 ส.ต.ท. กัญญาภัค เลาหนิมิต ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.คฝ.1 บช.น. 62

123 ส.ต.อ. กัญญาภัทร คณาพันธ ผบ.หมูฝายการเงิน 4 กง. กองการเงิน 56

124 ส.ต.ท. กัณพงศ ลาภากรณ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 44

125 ส.ต.ต. กันต ปนแววงาม รอง ผบ. หมู.(ป.) ฝายปกครองและการฝก 48

126 ส.ต.ท. กันตพงศ กําแพง ผบ.หมู(ป.)สน.ทองหลอ บก.น.5 ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน
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ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

127 ส.ต.อ. กันตพัฒน เอี่ยมสอาด ผบ.หมู(ป).สภ.เมืองชลบุรี ตํารวจภูธรภาค2 ขาดสอบ

128 ส.ต.ต. กันตภณ ดํานอย ผูบังคับหมู หนวยปฎิบัติการพิเศษ สภ(บาเจาะ) ภ.จว.นราธิวาส 58

129 ส.ต.อ. กันตภณ เพชรภักดี ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองสุราษฎรธานี 43

130 ด.ต. กันตภณ ศรีนาค ผบ.หมู ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 39

131 ร.ต.อ.หญิง กันตฤทัย เกตุเอี่ยม รอง สว.กก.สส.5 บก.สส. บก.สส.บช.น. 69

132 ส.ต.ท. กันตสรรค ทองคง ผบ.หมู (ป.) ภูธรจังหวัดสงขลา ขาดสอบ

133 ส.ต.ท.หญิง กันตากานดา ทศไกร ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กองกํากับการควบคุมฝูงชน 1 56

134 ส.ต.ต. กันติทัต วรยุทธกิจอุดม ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาชื่น บก.น.2 ขาดสอบ

135 ส.ต.อ. กันย ดวงแกว ผบ.หมู ส.ทท.๑ กก.๒ บก.ทท.๑ ส.ทท.๑ กก.๒ บก.ทท.๑ 77
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน
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ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

136 ส.ต.ท. กัมปนาท ปุรินัย ผบ.หมู กก.ตชด.11 ปฏิบัติราชการ ฝอ.4 บก.

อก.บช.ตชด.

กก.ตชด.11 55

137 ร.ต.อ. กัมปนาท คํารักษ รอง สว.ฝกม.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 48

138 ส.ต.ท. กัมปนาท สอนโกษา ผบ.หมู ปองกันและปราบปราม ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ 58

139 ส.ต.อ. กัมพล คารวานนท ผบ.หมู.(จร).สน.พระราชวัง กองบังคับการตํารวจนครบาล6 49

140 พ.ต.อ. กัมพล รัตนประทีป ผูกํากับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตร ขาดสอบ

141 ร.ต.อ.หญิง กัลยกร เชษตบุตร รอง สว.กก.1 บก.ปอท. บก.ปอท. ขาดสอบ

142 ร.ต.อ. กัลยสุดา จุลประเสริฐ รองสว.กลุมงานตรวจสอบและควบคุมฯ บก.สสท. สทส. 69

143 ส.ต.อ. กัลยาณี พูนประเสริฐศรี ผบ.หมู กลุมงานการขาว บก.ขส.บช.ปส. บก.ขส.บช.ปส. 54

144 ส.ต.อ. กาญจน นาคํา ผบ.หมู ป.สภ.พะวอ สภ.พะวอ 40
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

145 ส.ต.ต.หญิง กาญจนพร ศรีสนธิ์ ผบ.หมู บช.ก. 55

146 ร.ต.อ.หญิง กาญจนา ปงกันมูล รอง สว.ตม.สุรินทร บก.ตม.4 26

147 ด.ต.หญิง กาญจนา สิมศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.ลับแล สถานีตํารวจภูธรลับแล ขาดสอบ

148 ส.ต.อ. กานตรวี ธงเดชชัย ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ขาดสอบ

149 ร.ต.อ. การดศิลา วงศชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.อาวชอ 58

150 ส.ต.อ. กําพล บรุณพันธ ผบ.หมู(ป.) ภ.จว.แมฮองสอน 47

151 ส.ต.ท. กําพล ปานนอย ผบ.หมู(ป.) สน.พระราชวัง สน.พระราชวัง บก.น.6 41

152 ส.ต.ท. กําพล จิตรอารีย ผบ.หมู บก.ตม.1 53

153 พ.ต.ต. กิจติศักดิ์ วรรณคีรี สว.กก.1 บก.ส.3 บช.ส. กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

154 ส.ต.ท. กิตตพงศ เปลาเล ผบ.หมู(ป.)สภ.ยี่สาร สภ.ยี่สาร ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 ขาดสอบ

155 ร.ต.อ. กิตติ จันทรัตน รอง สว.สส.สภ.ชัยพฤกษ ภ.จว.นนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี บช.ภ.1 ขาดสอบ

156 ส.ต.อ. กิตติกร สุนทรศิริ ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. บช.ตชด. 52

157 ส.ต.ท. กิตติกร เจริญสิริวัฒนกุล ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม สภ.สันทราย จว.เชียงใหม 60

158 พ.ต.ท. กิตติคม วิริยะกิจ สารวัตร (สอบสวน) สน.พญาไท 60

159 ส.ต.ท. กิตติคุณ ศรีสุวรรณ ผบ.หมู(ป.) ภ.จว.ราชบุรี 55

160 พ.ต.ท. กิตติคุณ ปทมานุสรณ สว.กก.4 บก.ปคม. บช.ก. ขาดสอบ

161 ร.ต.อ. กิตติคุณ ขุนพรหม รองสารวัตร สํานักงานกฎหมายและคดี ขาดสอบ

162 ร.ต.อ. กิตติชัย ศรีธรรมมา รอง สว.งานสายตรวจ3 บช.น. 68
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

163 ส.ต.ต. กิตติโชค จิตตวิชัย ผบ.หมู(ป.) สน.มีนบุรี กองบัญชาการตํารวจนครบาล ขาดสอบ

164 ส.ต.ท. กิตติโชติ สุมมาตย ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรภาค 1 62

165 ส.ต.ท. กิตติณัฏฐ นิลภา ผบ.หมู(จร.)สภ.เมืองอุทัยธานี ตํารวจภูธรภาค 6 32

166 ส.ต.ต. กิตติณัฐ โฆษะปญญาธรรม ผบ.หมู ป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ตํารวจภูธรภาค2 ขาดสอบ

167 ร.ต.ท. กิตติเดช รัชมงคลกุล รอง สว. สตม. ขาดสอบ

168 ส.ต.ต. กิตติธัช เชยบาน ผบ. หมู (ป.) สภ.ปาย จว.แมฮองสอน ขาดสอบ

169 พ.ต.ต. กิตติธัช ผองพลีศาล สว.ฝว.สท. ฝายสื่อวิทยุกระจายเสียง กองสารนิเทศ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

64

170 ส.ต.ต. กิตตินนท รื่นเวช ผบ.หมู สทส 45

171 ส.ต.ท. กิตตินันท รั้วประเสริฐ ผบ.หมู บช.น. ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

172 ส.ต.ต. กิตติพงศ กําลังเกง รอง ผบ.หมู ป. บช.น. 62

173 ส.ต.อ. กิตติพงศ บุญศิริ ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 40

174 ส.ต.อ. กิตติพงษ หงษทอง ผบ.หมู(ป)สภ.เสาไห ภจว.สระบุรี 44

175 ส.ต.ท. กิตติพงษ มุธุสิทธิ์ ผบ.หมู บช.ตชด ขาดสอบ

176 ส.ต.ท. กิตติพงษ ชูชัย ผบ.หมู(ป.)สน.สุวินทวงศ สน.สุวินทวงศ ขาดสอบ

177 ส.ต.ต. กิตติพงษ วังงอน ผบ.หมู(ป.) สภแมลานอย สภ.แมลานอย ภ.จว.แมฮองสอน ขาดสอบ

178 วาที่พ.ต.ต. กิตติพงษ จันทรมี สว.ฝอ.ผอ.ปรก.สว.ขปภ.ผก. กองแผนงานกิจการพิเศษ(สยศ.ตร.) ขาดสอบ

179 ส.ต.ต. กิตติพงษ ดําพะธิก ผบ.หมู(ป.)สภ.ปากพลี สภ.ปากพลี 53

180 ส.ต.ท. กิตติพงษ แสงฉาย ผบ.หมู (ป.) สน.บวรมงคล กองบัญชาการตํารวจนครบาล 54
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

181 พ.ต.ต. กิตติพงษ จินะ สว (สอบสวน)สภ.บอวิน สภ.บอวิน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 ขาดสอบ

182 ส.ต.ต. กิตติพศ เจนจบ ผบ.หมู(ป.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ 61

183 ส.ต.ท. กิตติพศ รสฉ่ํา ผบ.หมู ฝอ.ฯ บช.ก. 50

184 ส.ต.ต. กิตติพัฒน ศรีมีงาม ผบ.หมู(ป.) บช.น. 55

185 ส.ต.ท. กิตติพันธ คําเงิน ผบ.หมู(ป.)สภ.กรับใหญ ภ.จว.ราชบุรี 42

186 ส.ต.ท. กิตติพันธุ พวงเฟอง ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 34

187 ส.ต.ต. กิตติพิชญ พรเดชธนนันท ผูบังคับหมูกองรอยที2่ กก.อารักขา1 บก.อคฝ. บก.อคฝ. 57

188 ร.ต.ท. กิตติภณ ประเสริฐโสภา รอง.สว ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 56

189 ส.ต.ท. กิตติภัทร ทนันชัย ผบ.หมู(ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นาน ตํารวจภูธรจังหวัดนาน 45
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

190 ส.ต.ต. กิตติยศ ครองหินราช ผบ.หมู (ป) สภ.คําผักกูด ยโสธร 47

191 ส.ต.ท. กิตติวิทย บัวศรีพันธุ ผบ.หมู ป. สภ.โรงชาง สภ.โรงชาง ขาดสอบ

192 ส.ต.ต. กิตติศักดิ์ มรกตจรัสรุง ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 บก.อคฝ. 66

193 ส.ต.อ. กิตติศักดิ์ ศรีชัย ผบ.หมู (สส.) สน. บางรัก ผบ.หมู (สส.) สน. บางรัก ขาดสอบ

194 ร.ต.ท. กิตติศักดิ์ มณีวงษ ผูบังคับหมวด กองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดน ขาดสอบ

195 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ เที่ยงทัน รอง.สว.จร.สภ.ปากน้ําปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ ภ.7 31

196 ด.ต. กิตติศักดิ์ เดชชู ผบ.หมู ตม.จว.ระยอง สตม. 57

197 ส.ต.อ. กิตติศักดิ์ มินศรี ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน บชก. 35

198 พ.ต.อ. กิตติสัณห ชะนะ ผกก.สภ.บางปะกง ภ.2 50
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

199 ส.ต.ต. กิตธนพัฒน แกวทองพันธ ผูบังคับหมู (ทําหนาที่ปฏิบัติการปองกันปราบปราม) สํานักงานตํารวจแหงชาติ 45

200 พ.ต.ท. กิติศักดิ์ เกตุกะเสริม สารวัตร บก.อก.ภ.1 50

201 ส.ต.ท. กีรติ อรามวงค ผบ.หมู งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร. บก.จร. 41

202 ส.ต.อ. กีรติ ติ๊บเตปน ผบ.หมู บช.ก 56

203 ส.ต.ต. กีรติ ศรีใบ ผบ.หมู(ป.) ภ.5 ขาดสอบ

204 ส.ต.อ. กีรติ จินา ผบ.หมู(ป.) สภ.บานนา  ภ.จว.นครนายก 43

205 พ.ต.ท.หญิง กีรติภรณ สิงหวิเศษ สว. บช.ตชด. 68

206 พ.ต.อ. กึกกอง ดิศวัฒน ผกก.6  บก.ปคม. บช.ก. 64

207 ด.ต. กุญชชญา โปซิว ผบ.หมู งานอํานวยการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

208 ส.ต.ท.หญิง กุลญาภา ยศถามี ผบ.หมู ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. บก.อก.สพฐ.ตร. ขาดสอบ

209 ร.ต.อ.หญิง กุลฐรัศมิ์ รุจเจริญผล รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 53

210 ส.ต.ต. กุลธิวา ดวงมณี ผบ.หมู กองยุทธศาสตร ขาดสอบ

211 ส.ต.ท.หญิง กุลนิษฐ สันติโพธิกุล ผบ.หมู บธ.ศบศ.รร.นรต. รร.นรต. 55

212 ส.ต.อ. หญิง กุลภัส นากสุก ผบ.หมู.ฝอ.กง. กง.สงป. 63

213 วาที่พ.ต.ต.หญิง กุลวดี ฉัตรพงศไพบูลย สว.ฝอ.บก.ตม.3 บก.ตม.3 48

214 ส.ต.ท. เกงศักดิ์ ขลังธรรมเนียม ผบ.หมู (สส.) สน.ทาขาม บช.น. 45

215 ส.ต.อ.หญิง เกตุสิริ เกาะเกตุ ผบ.หมู ฝทว.7 ทว. สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 61

216 พ.ต.ท. เกริก แกวแสนตอ สว.จร.สน.ดอนเมือง บก.น.2 ขาดสอบ



25

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

217 ร.ต.อ. เกริกชัย สุขันทอง รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย ภ.1 24

218 พ.ต.ท. เกริกชัย ฉันทจิตต รอง ผกก.ป.สภ.ทุงลุง ภาค9 ขาดสอบ

219 วาที่ส.ต.ต. เกริกพงษ จั่นเจริญ รอง ผบ.หมู ศฝร.ภ.๖ ศฝร.ภ.๖ ขาดสอบ

220 ส.ต.ต. เกริกพล พรหมมิ ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองสุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี 49

221 ส.ต.อ. เกรียงไกร ศรีวิชัย ผบ.หมู.กก.ตชด.33 กก.ตชด.33 66

222 ร.ต.อ. เกรียงไกร วงศออง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง ภ.จว.ระยอง 50

223 พ.ต.ต. เกรียงไกร บุตรมาลา สว.ฝอ.1บก.อก.บช.น. บช.น. ขาดสอบ

224 ส.ต.ท. เกรียงไกร ภูสนาม ผบ.หมู(ป.)สน.รมเกลา บก.น.3 บช.น. 45

225 ร.ต.ท.หญิง เกวลิน นิ่มนวล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี ตํารวจภูธรภาค7 59
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

226 ส.ต.อ.หญิง เกศกนก โฮงคําแกว ผบ.หมู กคม.พฐก. สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ขาดสอบ

227 ส.ต.ท.หญิง เกศริน มงคล ผบ.หมูฝายกรเงิน 3 กง. กง.สงป. 60

228 ร.ต.ท.หญิง เกศรินทร วีระพันธ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระเเกว ภ.จว.สระเเกว ขาดสอบ

229 ส.ต.ท.หญิง เกศศิรินทร สินธรสวัสดิ์ ผบ.หมู ฝายวิชาการและฝกอบรมดานสงกําลังบํารุง สํานักงานสงกําลังบํารุง 68

230 ส.ต.ท.หญิง เกศินี ลิ้มศิริ ผบ.หมู กลุมงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร สยศ.ตร. 53

231 ส.ต.อ.หญิง เกษณีย สายอุน ผบ.หมู พฐ.จว.ชัยนาท สพฐ.ตร. 62

232 ส.ต.อ. เกษม มณีรัตน ผบ.หมู(ป).สภ.โรงชาง ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 37

233 ด.ต. เกษม บัวเทศ ผบ.หมู.กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี ผบ.หมู.กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 27

234 ร.ต.อ. เกษม อริวันนา รอง สว.(สอบสวน) สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 48
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

235 ด.ต. เกษมสันต แพรดํา ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 ขาดสอบ

236 พ.ต.ต. เกียรติชัย แสงศิลา สว.กก.1 บก.ปคบ. บช.ก. 47

237 ส.ต.ท. เกียรติพิทักษ แกนการ ผบ.หมู(ป.) กก.ตชด.33 กก.ตชด.33 45

238 ร.ต.ท. เกียรติศักดิ์ หาญธงชัย รอง สว.ฝอ.สตส. สํานักงานตรวจสอบภายใน 39

239 ส.ต.ท. เกียรติศักดิ์ ศรีสุพล ผบ.หมู สส.สภ.เมืองขนแกน สภ.เมืองขอนแกน 44

240 ส.ต.ท. เกียรติศักดิ์ วรรณมาลา ผบ.หมู(ป.) ภ.5 46

241 ร.ต.อ.หญิง แกวกาญจน อุนพันธุ ผบ.มว.ปค.2 บก.ปค ปค.2 บก.ปค. 34

242 ร.ต.อ.หญิง แกวใจ ชื่นใจทับ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3 สตม. 59

243 ส.ต.อ. โกญจนาท คงสิงห ผบ.หมู(ป.)สภ.แมสอด  จว.ตาก ตํารวจภูธรภาค 6 53
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

244 ส.ต.อ. โกเมศ บัวไข ผบ.หมู.ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 37

245 ด.ต. โกวิท หงษพรม ผบ.หมู บช.ก. ขาดสอบ

246 ส.ต.ท. โกวิท คํามุงคุณ ผบ.หมู บก.จร 48

247 ร.ต.อ. โกวิทย เนาวศรี รอง สว.สส.สภ.หนองขาม ภจว.ชลบุรี ขาดสอบ

248 พ.ต.ต. โกศล รัตนสุโกศล สว.กก.2 บก.ทท.2 บช.ทท. ขาดสอบ

249 ด.ต. ไกรฤกษ ผดุงกิจ ผูบังคับหมู กก.สส.3 บก.สส.บช.น. ขาดสอบ

250 ส.ต.ท. ไกรวิชญ ชํานาญ ผบ.หมู ตํารวจตระเวนชายแดน 41

251 ส.ต.ท. ไกรวิทย ยุวะบุตร ผูบังคับหมูงานอารักขาที3่ กก.อารักขา2 บก.อคฝ. งานอารักขาที3่ กก.อารักขา2 บก.อคฝ. ขาดสอบ

252 ร.ต.อ. ไกรสร คําสอน รอง.สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม ภ.จว.เชียงใหม ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

253 พ.ต.อ. ไกรสิทธิ พรหมปฏิมา ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทุงฝาย ลําปาง ตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง 48

254 ส.ต.ต. ขจรศักดิ์ เขตดอน ผบ.หมู (ป.) สน.คันนายาว สน.คันนายาว 54

255 ส.ต.อ. ขจรศักดิ์ วัฒนะนุกูล ผบ.หมู ป. สภ.เมืองกระบี่ ขาดสอบ

256 ด.ต.หญิง ขนิษฐา ศิริอุวานนท ผบ.หมู ฝายอํานวยการ ภ.จว.สุโขทัย ภ.จว.สุโขทัย ขาดสอบ

257 ด.ต. ขนิษฐา โสปนหริ ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร บช.น. ขาดสอบ

258 ส.ต.ต.หญิง ขวัญชนก รัตนมาลี ผบ.หมู จิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ 51

259 ส.ต.ต.หญิง ขวัญชนก ศักดามงคล ผูบังคับหมู กลุมงานตรวจเอกสาร กองพิสูจน

หลักฐานกลาง

สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ขาดสอบ

260 ด.ต. ขวัญชัย ชูเมือง ผบ.หมู กก.ตชด.41 กก.ตชด.41 41

261 วาที่ร.ต.อ.หญิง ขวัญฤดี คงแกวขาว รอง สว.กลุมงานเวชศาสตรครอบครัว รพ.ตร. โรงพยาบาลตํารวจ 47
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

262 ส.ต.ท.หญิง ขวัญวลี อัมพวา ผบ.หมูฝายบัญชี 1 กช. สงป. 52

263 ร.ต.อ. ขวันจชัย บัวพันธุ รอง สว.สส.สน.บางยี่ขัน บช.น. 52

264 ด.ต. ขัยวัฒน มูลมงคล ผบ.หมู ส.รน.4 กก.4บก.รน. บก.รน. 34

265 ด.ต. ขัยวัฒน เขมะสัจจกุล ผบ.หมู (สส.) ภ.4 47

266 ร.ต.ท. ขาวทิพย บุตรน้ําเพชร รอง สว.ฝอ.สลก.ตร. สลก.ตร. 54

267 พ.ต.ท. เข็มชาติ สุวะศรี รอง ผกก.สส.สภ.คลองลึก สภ.คลองลึก  ภ.จว.สระแกว ขาดสอบ

268 ส.ต.ต.หญิง เข็มทอง ชัยสุวรรณ ผบ.หมู ฝายแตงตั้ง สํานักงานกําลังพล 68

269 ด.ต. คงกฤษณ แวงนอก ผบ.หมู.ส.ทล.1กก.1 บก.ทล. 29

270 ด.ต. คงศักดิ์ สวางวงษ ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 24
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

271 ด.ต. คงศักดิ์ แสงเทียนประไพ ผบ.หมู ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 49

272 ร.ต.อ. คชพงษ จินตกานนท รอง สว.กก.2 บก.สส.ภ.5 บก.สส. 61

273 ร.ต.อ. คชรัตน คชพลายุกต รอง สว.ฝอ.ตท. กองการตางประเทศ 80

274 ร.ต.อ. คชฤทธิ์ คชพลายุกต รอง สว.ฝงป.5 งป. กองงบประมาณ 44

275 ด.ต. คชาชาญ ทิพยมนตรี ผบ.หมู ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 สตม. 39

276 ส.ต.อ. คเชนทร กระดุมผล ผู บังคับหมู งานจราจร สน.สําราญ ราษฎร  บช.น. 47

277 ส.ต.ท. คณชัย ดับพันธ ผบ.หมู(ป.) กก.สส.ภ.จว.กระบี่ ภ.จว.กระบี่ ขาดสอบ

278 ส.ต.ท. คณชาญ สวัสดี ผบ.หมู(ป.)สภ.โพธาราม ภ.จว.ราชบุรี 64

279 ด.ต. คณณัฏฐ ชูกิจธนาพัฒน ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม กก.5 บก.ปคม ขาดสอบ



32

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

280 ด.ต. คณาธิป สงพิมพ ผบ.หมู กก.๒ บก.ปอศ. บก.ปอศ. 35

281 ร.ต.อ. คณาธิป ศิริบรรณพิทักษ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9 บก.อก.ภ.9 61

282 ส.ต.ต. คณาวิศว พุฒิธรฐิติภัทร ผบ.หมู.กก.สส.บก.น.9 ตํารวจนครบาล 52

283 ส.ต.อ. คณิต บุญเกิด ผบ.หมู ส.รน.2 กก.5 บก.รน. 28

284 ส.ต.อ. คณิตศักดิ์ ถิ่นสุวรรณ ผบ.หมู ฝสส.3 สส. สทส. 47

285 ส.ต.ต. คณิตศักดิ์ ลาภทวีสมสิทธิ์ ผบ.หมู ป สน.จักรวรรดิ สน.จักวรรดิ 52

286 ด.ต. คณิน นาสา ผบ.หมู(ป.) สภ.บานโคก จว.อุตรดิตถ ภ.จว.อุตรดิตถ ขาดสอบ

287 ร.ต.อ. คณินทร กุลพานิช รอง สวป.สภ.สาขลา ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปรากร ภ.1 43

288 วาที่พ.ต.ท. คณินพัฒน แกวคํา สว.ฝายตรวจสอบสํานวนอุทธรณ อฎ. สวนตรวจสอบสํานวนคดีอุทธรณและฎีกา 76



33

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

289 ส.ต.อ. คณิศร หลางหวอด ผบ.หมู (สส.) สภ.นาหมอม ภ.จว.สงขลา ขาดสอบ

290 ส.ต.ท. คณุตม อินเถิง ผบ.หมู(จร.) สน.ภาษีเจริญ บช.น ขาดสอบ

291 พ.ต.ท. คทาธร โกไศยกานนท รอง ผกก.ฝายความรวมมือและกิจการระหวาง

ประเทศ ตท.

กองการตางประเทศ 54

292 ส.ต.ท. คทาวุธ สุดสงวน ผบ.หมู(ป.)สภ.ทาวุง ตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี ขาดสอบ

293 ร.ต.อ. คนึง ศรีกันทะ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นาน กก.สส.ภ.จว.นาน ขาดสอบ

294 ส.ต.ต. คมกริช โมรา ผบ.หมู ฝายประวัติบุคคล ทะเบียนพล สํานักงานกําลังพล ขาดสอบ

295 พ.ต.ท. คมกริช บุญเลิศ สว.(สอบสวน) บช.น. 50

296 ส.ต.ต. คมกฤษณ ไชยวัฒนนันทน ผบ.หมู(ป)สภ.สําโรงทาบ สภ.สําโรงทาบ 46

297 ส.ต.ท. คมชาญ กาลจักร ผบ.หมู(ป.)สภ.เขื่องใน ภ.จว.อุบลราชธานี 53



34

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

298 ส.ต.อ. คมเดช ฟากระจาง ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. บก.ทล. ขาดสอบ

299 ส.ต.อ. คมตสูง วีรยุทธกําจร ผบ.หมู(นปพ) ปฏิบัติราชการ ตํารวจภูธรจังหวัด

เชียงราย

กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 48

300 พ.ต.ท. คมสัน มีภักดี รอง ผกก.สส.สภ.บางปะกง ภาค 2 45

301 ส.ต.ท. คมสัน ธัญญประดิษฐ ผบ.หมู.สส.สภ.สนามชัยเขต ตํารวจภูธรภาค2 38

302 ส.ต.ต. คมสัน ชงสกุล ผบ.หมู กก.2 บก.ป บชก. 30

303 ร.ต.อ. คมสันต ติดสนิท รอง สว.สส. สภ.อมกอย ขาดสอบ

304 ด.ต. คมสันต กันตุน ผบ.หมู (ป.) สภ.ทากาศ จว.ลําพูน ตํารวจภูธร ภาค 5 27

305 ด.ต. คมสันติ์ ปานออน ผบ.หมู งานปองกันปราบปราม ภ1 34

306 ด.ต. ครรชิต หนูบุญคง ผบ.หมู(ป.)สน.ลุมพินี กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 ขาดสอบ



35

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

307 ส.ต.ท. คริษฐ หวานเสนาะ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.เมืองยะลา ภ.9 30

308 ส.ต.ท. คามิน กล่ําเพ็ชร ผบ.หมูผายธุรการและกําลังพล บก.อก.สกบ. กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานสงกําลังบํารุง 62

309 ส.ต.ต. คิมหันต ถุนพุทธดม ผบ.หมู(ป.)สภ.โพนทอง ภ.4 43

310 ส.ต.ท. คิมหันต ศฤงคาร ผบ.หมู (ธร.) ปค.กฝ. ศฝร.ภ.5 ศฝร.ภ.5 56

311 ส.ต.ต. คุณธรรม ยนตอินทร ผบ.หมู กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 37

312 พ.ต.ท. คุณวุฒิ มุตตะโสภา สว.อก.สภ.เขวาสินรินทร สภ.เขวาสินรินทร ขาดสอบ

313 ร.ต.ท. คุณากร ยวนแหล รอง สว.ฝายบรรจุ ทพ. สกพ. 57

314 ส.ต.ท. คุณากร เข็มกุล ผบหมูป.สภ.ดอยสะเก็ด สภ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 50

315 ร.ต.อ.หญิง คุนทาดา ภัธรพันธภา รอง สารวัตร สํานักงานตํารวจแหงชาติ 51



36

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

316 ด.ต. แคทริน อินทรโยธา ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. บช.ทท. 53

317 ส.ต.ท. จงวิสิฐ ยากองโค ผบ.หมู(ป.)สภ.แมลานอย ตํารวจภูธรภาค 5 41

318 ร.ต.อ.หญิง จตุพร พึ่งสถิตย รอง สว.กก.4 บก.รน. บช.ก. ขาดสอบ

319 ส.ต.ต.หญิง จตุพร ชุณหชัยชนะ ผบ.หมู กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 59

320 ร.ต.อ. จตุพร ปรีชา รอง สว.(สอบสวน) กก.4 กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ขาดสอบ

321 ส.ต.ท. จตุพล กลมพันธ ผบ.หมู บช.น ขาดสอบ

322 ด.ต. จตุภูมิ มาเจริญ ผบ.หมู สส.สน.ดอนเมือง บก.น.2 33

323 พ.ต.อ. จตุรงค กลิ่นศรีสุข ผูกํากับการ ภ.4 50

324 ส.ต.ต. จตุรพิธ นาวาศิริ ผูบังคับหมู(ป.) ตํารวจภูธรภาค 2 60



37

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

325 พ.ต.อ. จตุรภัทร สิงหัษฐิต ผกก.สส.ภ.จว.สระแกว ตํารวจภูธรจังหวัดสระแกว ขาดสอบ

326 ส.ต.ท. จรรยา สมเพาะ ผบ.หมู บช.น 61

327 ร.ต.อ.หญิง จรรยา ศรียงพะเนา รอง สว.ฝอ.ตส.3 ตส.3 61

328 ส.ต.อ. จรัญ เฉลิมศรี ผบ.หมู ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.๔ 36

329 ส.ต.ท. จรัญ ดวงสุวรรณ ผบ. หมู (ป.) สภ. หวยใหญ ขาดสอบ

330 ส.ต.ท. จริญญา บุญเรือ ผูชวยพยาบาล (ปท1) กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. 40

331 ส.ต.ต. จรินทร นาคนอย ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี 34

332 ส.ต.ต.หญิง จริยา ดวงแข ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.บช.น. บก.อก.บช.น. 53

333 ส.ต.ท. จรูญ ศิรินู ผบ.หมู(ป.)สภ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ  ภ.3 52



38

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

334 ด.ต. จักกฤษณ บุญเนตร ผบ.หมู.ฝอ.3.บก.อก.สตม. สตม. 62

335 ส.ต.ท. จักพงษ มงคล ผบ.หมู กก.ตชด.44 (ปฏิบัติราชการ ฝสสน.4 

บก.สสน.บช.ตชด.)

บช.ตชด. 49

336 ส.ต.อ. จักพันธุ หันถา ผบ.หมู (ป.) บช.น. 28

337 ด.ต. จักรกริช แตงออน ผบ.หมูจร. ภ.จว.นครววรค ขาดสอบ

338 ร.ต.อ. จักรกฤต พอชมภู รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.

ขอนแกน

ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน 57

339 ส.ต.ท. จักรกฤษ อินทโลหิต ผบ.หมู.กก.ตชด.34 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 55

340 ส.ต.ต. จักรกฤษ ชาดี ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 นครบาล 37

341 วาที่พ.ต.ท. จักรกฤษณ กองมวง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี 52

342 ด.ต. จักรพงศ ดานกระโทก ผบ.หมู(ป). สภ.เขาหินซอน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 44



39

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

343 พ.ต.ท. จักรพงศ สีบุญเรือง สว.ฝอ.บก.น.6 ฝายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจนครบาล 6 50

344 ส.ต.ท. จักรพงศ ปดชาสุวรรณ ผบ. หมู.กสก.ศพฐ. 2 ศูนยพิสูจนหลักฐาน2 38

345 ร.ต.ท. จักรพงศ แมนเมฆ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา สภ.เมืองยะลา 53

346 พ.ต.ท. จักรพงศ ตราบดี รอง ผกก.ป. ภ.7 62

347 ร.ต.อ. จักรพงศ พิทักษกรสกุล รองสารวัตรจราจร สถานีตํารวจนครบาลลุมพินี กองบัญชาการตํารวจนครบาล ขาดสอบ

348 พ.ต.ท. จักรพงษ เพชรรัตน สวป.สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 60

349 ส.ต.อ. จักรพงษ วงษสารักษ ผบ.หมู กก.3 บก.ตร.มหด.รอ.904 กก.3 บก.ตร.มหด.รอ.904 บช.ก 56

350 ร.ต.อ. จักรพงษ สุพรรณ พงศ รอง สว.สส. ภ.จว.ลําพูน  50

351 ส.ต.ท. จักรพงษ พรหม ศิริ ไพบูลย  ผบ.หมู  ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. ฝอ.7 บก.อก.บข.ก. 56
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

352 ส.ต.อ. จักรพรรณ พูนทองดี ผบ.หมู บก.น.6 ขาดสอบ

353 ส.ต.อ. จักรพันธ คชาโภชน ผบ.หมู(ป.)สภ.บางปะกง ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ตํารวจภูธรภาค 2 ขาดสอบ

354 ส.ต.ต. จักรพันธ อินตะนัย ผบ.หมู (ป) บช.น. ขาดสอบ

355 ด.ต. จักรพันธ ปานจันทร ผบ.หมู ส.รน.4 กก.11 บก.รน. 58

356 ส.ต.ท. จักรภพ เรือไหล ผบ.หมู(สส.) กก.สส. 4 บก.สส.ภ5 บก.สส.ภ.5 30

357 ส.ต.ท. จักรภพ แชมรัมย ผบ.หมู บช.ตชด ขาดสอบ

358 ส.ต.ท. จักรภัทร มุกดา ผบ.หมู พฐ.จว.กระบี่ สพฐ.ตร. 50

359 ส.ต.อ. จักรรินทร สินมา ผบ.หมู(ป) สภ.เมืองหนองคาย ภ.4 41

360 ส.ต.ท. จักรรินทร สีหรา ผบ.หมู(ผช.พงส.) สภ.ทับปุด ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

361 พ.ต.ท. จักรวัฒน เรงถนอมทรัพย สว.(สอบสวน) สน.ทาขาม กองบัญชาการตํารวจนครบาล ขาดสอบ

362 พ.ต.ต. จักรวาล สุขสุพลสิริ สว.กก.1 บก.ปส.2 บช.ปส. 54

363 ส.ต.ต. จักราช มหาวัน ผบ.หมู งานอารักขาที3่ กก.อารักขา2 กองกํากับการอารักขา2  กองบังคับการอารักขา

และควบคุมฝูงชน

35

364 ร.ต.อ. จักราวิทย กิจเจริญ รอง สว.ฝอ.บก.น.1 บช.น. 41

365 ร.ต.อ. จักริน นามมนตรี รอง สวป.สภ.บานแพว จว.สมุทรสาคร ตํารวจภูธรภาค 7 41

366 ส.ต.ท. จักรินทร สายแกว ผ.บ.หมู(จร.)ส.น.ปทุมวัน กองบัญชาการตํารวจนครบาล 52

367 ด.ต. จักรี นกแกว ผบ.หมู(นปพ.)สภ.เมืองยะลา ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 52

368 พ.ต.ต. จักเรศ อุปถัมภ สว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 46

369 วาที่ร.ต.อ.หญิง จันจิรา ไชยวงค รอง สว.ฝอ.บก.ทท.2 ฝอ.บก.ทท.2 47
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

370 ส.ต.ต.หญิง จันจิรา ชะฎา ผบ.หมู ฝายการเงิน 2 กง. สํานักงานงบประมาณและการเงิน 63

371 ส.ต.ท.หญิง จันทรจิรา เชื้ออินทร ผบ.หมูกองรอยที4่ กก.คฝ.1บก.อคฝ. บช.น. 57

372 ส.ต.ท.หญิง จันทรจิรา หุมอาจ ผบ.หมู กลุมงานแผนทางการบริหาร ยศ. กองยุทธศาสตร สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ 62

373 ส.ต.อ. จันทวงศ กิชัยรัมย ผบ.หมู(จร.) สน.พลับพลาไชย1 กองบัญชาการตํารวจนครบาล 47

374 ส.ต.ต. จาตุรนต เหมือนแดง ผบ.หมู(ผช.พงส.) บช.น. ขาดสอบ

375 ส.ต.ท. จารุกิตติ์ ไชยยงค ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองนาน 55

376 พ.ต.ต. จารุเกียรติ อมตศรีประเสริฐ สารวัตรสืบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 37

377 ร.ต.อ. จารุทรรศน ไชยวาส ผบ.มว.(สบ1) ปค.1 บก.ปค.รร.นรต. กองบังคับการปกครอง 61

378 ร.ต.อ.หญิง จารุรัตน ดวงฟู รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลําปาง ภ.5 60
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

379 ส.ต.ต. จารุวัตร มาตรา ผบ.หมู(ป) สภ.ปางมะผา ตํารวจภูธร ภาค 5 ขาดสอบ

380 ร.ต.อ. จํารัส ไชยวุฒิ รองสารวัตรสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๑ จังหวัดนนทบุรี 34

381 ด.ต. จําลอง บมขุนทด ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.สตม. บช.สตม. 63

382 ส.ต.ต. จิณณวัตร กลิ่นพงค ผบ.หมูป.สน.ดุสิต นครบาล 59

383 ร.ต.ท.หญิง จิดาภา เผาหฤหรรษ รอง สว.ฝอ.สท. กองสารนิเทศ 58

384 วาที่ร.ต.ต.หญิง จิตติญา พิพิธกุล รอง สว.ประจํา รร.นรต. รร.นรต. ขาดสอบ

385 ส.ต.ต. จิตติณัฏฐ นามเชียงใต ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรภาค 4 50

386 ส.ต.ท. จิตตินนท ธรรมโชโต ผบ.หมู พฐ.จว.กระบี่ สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 58

387 ร.ต.อ.หญิง จิตรประภา พยอมใหม พยาบาล(สบ 1) กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. 

ปรก.ขปภ.ผก.

กลุมงานพยาบาล ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

388 ส.ต.ต. หญิง จิตรลดา ทองศรีสังข ผบ.หมู ฝส.สท. กองสารนิเทศ 65

389 ส.ต.ท.หญิง จิตรสิลี ตั้งจิตสระธรรม ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. บช.น. 70

390 ร.ต.ท.หญิง จิตสุภา วิจบ รองสารวัตร(สอบสวน) ตํารวจภูธรภาค 4 55

391 ร.ต.อ. จิน มหายศ รอง สว.ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. บช.ก. 44

392 ร.ต.ท.หญิง จินณจุฑาห สัตยากรเวชกุล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แมฮองสอน ภ.5 ขาดสอบ

393 วาที่ร.ต.ท.หญิง จินดามณี สานงาม รอง สว.ฝตส.3 ตส.3 สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ

51

394 ส.ต.ท.หญิง จินตนา ดิฐกุลชัยมงคล ผบ.หมู ฝายวิชาการ งป. สํานักงบประมาณและการเงิน 67

395 ส.ต.ท.หญิง จินตปภาฬ แกวสุด ผบ.หมู กองรอยที4่ กก.คฝ.1 บก.อคฝ บช.น. 62

396 ส.ต.ต. จินตพร หมื่นแสน ผบ.หมู กชว.ศพฐ.2 สพฐ.ตร. 66
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

397 ด.ต.หญิง จิปวีณ เจริญวัย ผบ.หมู กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 40

398 ส.ต.ต. จิรบดี กะวัง ผบ.หมู(ป.)สภ.ปากชอง ภ.จว.นครราชสีมา 62

399 ส.ต.อ. จิรพงษ ชิโพ ผบ.หมู(ป.) สน.หนองคางพลู สน.หนองคางพลู บก.น.9 34

400 ร.ต.อ.หญิง จิรพร พุทธเจริญ ชางไฟฟาสื่อสาร(สบ1)กพถ.สส. สทส. ขาดสอบ

401 พ.ต.ท. จิรพัฒน ศรีเดช นว ( สบ.3 ) ตร. กําลังพล ตร. ขาดสอบ

402 พ.ต.ท. จิรพันธุ มาลาธรรมรัตน รองผกก ป.สภ.ระโนด ภ.9 46

403 ร.ต.อ. จิรภัทร บุญนํา ผูบังคับหมวดฝายปกครอง 1 กองบังคับการ

ปกครอง โรงเรียนนายรอยตํารวจ

กองบังคับการปกครอง 80

404 ร.ต.อ. จิรเมธ บุตรน้ําเพชร รอง สว.สส.บก.น.6 กองบังคับการตํารวจนครบาล6 32

405 พ.ต.ท. จิรโรจน ภูภัทรจินดา รอง ผกก.ป. ภ.3 45
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

406 ส.ต.ท. จิรวัฒน รมเย็นใจ ผบ.หมู กก.ตชด.13 กก.ตชด.13 38

407 ส.ต.ท. จิรวัฒน รัตนคันทรง ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรภาค 8 50

408 ส.ต.อ. จิรวัฒน โรจนนวกร ผบ.หมู บช.น. 60

409 ส.ต.ท. จิรวัฒน ซังทอง ผูบังคับหมู กองกํากับการ4 ขาดสอบ

410 ด.ต. จิรวัฒน แสงสุวรรณ ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ บช.ก. บช.ก. 52

411 ส.ต.ท. จิรวัฒน ตะสุ ผบ.หมู.ป.สภ.แมระมาด ภ.จว.ตาก 35

412 พ.ต.ท. จิรศักดิ์ ปานพราย สารวัตรปองกันปราบปราม สภ.หลักหา ภ.จว.ราชบุรี   ภ.๗ 43

413 ส.ต.อ. จิระเดช สาโยธา ผบ.หมู กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 39

414 ส.ต.ท. จิระเดช ใจบุญ ผบ.หมูงานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร กองบังคับการตํารวจราจรกลาง 32



47

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

415 ส.ต.อ. จิระวัฒน ธงศรี ผบ.หมู.ตม.จว.ชลบุรี สตม. 33

416 ส.ต.ต.หญิง จิรัฎฐ ชาญกล ผบ.หมู ฝอ.สท. กองสารนิเทศ 75

417 ร.ต.ท. จิรัฐติกาล เดียวจรัส รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองภูเก็ต ภ.จว.ภูเก็ต 62

418 ร.ต.อ. จิรัฐพล เกตุทับทิม รอง สว.มค.ผค.สยศ.ตร. ผค.สยศ.ตร. 24

419 ด.ต. จิรัฐยา สอนโพธิ์ ผบ.หมู กก.3 บก.ปส.1 กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 43

420 ด.ต. จิราพร จันทะรัตน ผบ.หมู บก.อก.สกบ. กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานสงกําลังบํารุง 35

421 ร.ต.อ.หญิง จิราพร สุนทรนนท รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. กองบังคับการอํานวยการ 42

422 ร.ต.อ.หญิง จิราพร ปนประณต รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 บก.อก.ภ.2 ขาดสอบ

423 ส.ต.ท.หญิง จิราภรณ มอญแสง ผบ.หมู ฝายวิเคราะหตําแหนง 1 กองอัตรากําลัง สํานักงานกําลังพล 67



48

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

424 ส.ต.ท.หญิง จิราภรณ จี๋คํา ผบ.หมู ฝอ.สง.ก.ต.ช. สง.ก.ต.ช. 56

425 ร.ต.อ.หญิง จิราภรณ ศักดารัตนกุล รอง สว.ฝสส.1 สส. สส.สทส. 45

426 ส.ต.ท.หญิง จิราภรณ นิยมสกุลกาล ผบ.หมู งานสานตรวจ 3 กก.1 บก.จร. บชน. ขาดสอบ

427 ส.ต.ท.หญิง จิราภา พวงประดิษฐ ผบ.หมู ฝอ.อฎ. อฎ. 65

428 ร.ต.อ. จิราเมธ จุลพิภพ รอง สวป.สน.ทองหลอ บก.น.5 บช.น. ขาดสอบ

429 ส.ต.อ. จิรายุ หนูเอียด ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากรอ ภ.9 36

430 ส.ต.อ. จิรายุ คําผงแดง ผบ.หมู กก.สืบสวน2 บก.สส.ภ.6 บก.สส.ภ.6 30

431 ส.ต.ต.หญิง จิรารัตน ยศสุพรม ผบ.หมู ฝายวิเคราะหตําแหนง 2 สกพ. 53

432 ส.ต.ต. จิโรจ เยี่ยมยกกุล ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส 49



49

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

433 ส.ต.ต. จิวเรศ กันทะวงค ผบ.หมู ป. สภ.อมกอย จว.เชียงใหม 45

434 ส.ต.อ. จีรพงศ ขันทองชัย ผบ.หมู ป.สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 37

435 ส.ต.ท. จีรพงศ จันสิน กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 บก.สส.ภ.5 35

436 ส.ต.ต. จีรพัฒน บุญงอก ผบ.หมู(ป.)สน.ตลิ่งชัน ชวยราชการ กองรอยที่ 3 

กก.อารักขา 1 บก. อคฝ.

กองบัญชาการตํารวจนครบาล 74

437 ร.ต.อ. จีรศักดิ์ กุลีนอย รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 40

438 ส.ต.ต. จีรศักดิ์ แกวอ่ํา ผบ.หมู.กองรอยที1่ กก.คฝ.2 บก.อคฝ บช.น 44

439 พ.ต.ท. จีระพงษ คลองยุทธ รองผกก. ฝอ.บก.อคฝ. บก.อคฝ.บชน. 37

440 ส.ต.ท. จีระพันธ ยอดทอง ผบ.หมู(ป.) สภ.ขุนหาญ ตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ขาดสอบ

441 ส.ต.ต. จีระวัฒน สุทธิแสน ผบ.หมู กก.2บก.สอ.บช.ตชด 44



50

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

442 ส.ต.อ.หญิง จุฑาทิพย จรทะผา ผบ.หมู กก.2 บก.ป. บก.ป. 59

443 ร.ต.อ.หญิง จุฑาทิพย รูปศรี รอง สว.ฝอ.บก.ปส.2 บก.ปส.2 ขาดสอบ

444 ร.ต.อ. จุฑามาศ ตุมเฉลิมชัยสกุล พยาบาล (สบ 1) กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. 49

445 ส.ต.ต.หญิง จุฑามาศ พึ่งหวาน ผบ.หมู ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 49

446 ร.ต.อ.หญิง จุฑามาศ วิไลรัตน รอง สว.(สอบสวน) สน.บางมด กองบัญชาการตํารวจนครบาล 51

447 ส.ต.ต.หญิง จุฑารัตน ใหหวัน ผบ.หมู กมค. สํานักงานกฎหมายและคดี 61

448 ด.ต. จุฑารัตน เต็มเกลี้ยง ผบ.หมู(ป.) สภ.สะเดา ภ.9 36

449 ส.ต.อ.หญิง จุฑารัตน อุดมบัว ผบ.หมู (ป.) สภ.แวงใหญ 61

450 ส.ต.ต.หญิง จุฑารินทร สุพารัต ผบ.หมู ตส.2 กองตรวจสอบภายใน2 สํานักงานตรวจสอบภายใน 47



51

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

451 ส.ต.อ.หญิง จุตติมา วิสิฐศรีพานิชย ผบ.หมู(ป.) สน.ทุงสองหอง บก.น.2 บช.น. ขาดสอบ

452 ส.ต.ท.หญิง จุติพร ปลอดโคกสูง ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 69

453 ส.ต.ท.หญิง จุไรรัตน ภูพิเศษศักดิ์ ผูบังคับหมู ฝายสารบรรณ 2 สลก.ตร. สลก.ตร. 66

454 ส.ต.อ. จุลเดช ปญญาใส ผบ.หมู(ป) สภ.เมืองอุทัยธานี ขาดสอบ

455 ส.ต.ท.หญิง จุฬาพร นาคเสม ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บช.น. 54

456 ส.ต.ต. จุฬาลักษณ เกวิโก ผบ.หมู ฝายยุทธศาสตร บก.อก.บช.ส. กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการ

ตํารวจสันติบาล

49

457 ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ ผานภพ ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.4 สตม. 59

458 ส.ต.ท. เจด็จ แกวถาวร ผบ หมู จร สน พลับพลาไชย2 บช.น 56

459 ร.ต.ท. เจตนสฤษฎิ์ จํานงนิตย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษตรสมบูรณ จว.ชัยภูมิ ตํารวจภูธรภาค 3 61



52

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

460 ส.ต.ต. เจตนิพัทธ กิจธนาพันธ ผบ.หมูกองรอยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ นครบาล ขาดสอบ

461 ส.ต.ต. เจตนิพัทธ สิงหประเสริฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.โพนสวรรค ภ.4 68

462 ส.ต.ท. เจนณรงค ชาคระธรรม ผบ.หมู(จร.).สน.พหลโยธิน บช.น. บก.น.2 46

463 ด.ต. เจนพล ใจวงค ผบ.หมู(ป) สภ.แมจัน ภจว.เชียงราย 52

464 ร.ต.อ. เจริญพร รินทะระ ผบ.มว.ปค.1 บก.ปค. รร.นรต. 38

465 ร.ต.อ. เจริญศักดิ์ จรุงกิจสุวรรณ รอง สวป.สน.บางกอกใหญ สน.บางกอกใหญ  บก.น.๗  บช.น. 56

466 ส.ต.อ. เจษฎา เงินขาว ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร 30

467 ส.ต.ต. เจษฎา มาลา ผบ.หมู(ป.) สภ.แมแจม ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 52

468 ส.ต.อ. เจษฎา คําภูยศ ผบ.หมู.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.2 บช.ทท กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 53



53

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

469 พ.ต.อ. เจษฎา ทาโพธิ์ ผกก.สภ.แกงโสภา จว.พิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก 62

470 ด.ต. เจษฎา ลูพิทักษสกุล ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.3 บช.ทท. บช.ทท. 36

471 ส.ต.ท. เจษฎา เอื้อเฟอ ผบ.หมู ป.สภ.บางแกว กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 ขาดสอบ

472 ส.ต.อ. เจษฎา วิชาเรือง ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 51

473 ส.ต.อ. เจษฎากร ซื่อดี ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.3 บก.ตม.3 40

474 ส.ต.ท. เจษฎาพร มหาชัย ผบ.หมู กก.ตชด.44 บช.ตชด. ขาดสอบ

475 พ.ต.ท. เจษฎาภรณ ออนทองคํา รอง ผกก.(สอบสวน)งานศูนยควบคุมจราจรวิภาวดี

รังสิต/ทางพิเศษ กก.2

กองบังคับการตํารวจจราจร กองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล

50

476 ด.ต. เจษฏพันธุ บุญยสุพัฒน ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. บช.ก ขาดสอบ

477 ร.ต.ท. เจษพงษ มีเพ็ชรทาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ขาดสอบ



54

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

478 ส.ต.ท. เจษรินทร ผิวสลับ ผบ.หมู(ป) ตํารวจภูธรจังหวัดระนอง ขาดสอบ

479 ส.ต.ท.หญิง ฉภิญญา สุริยธรรมกุล ผบ.หมู สก.สกพ. 55

480 ด.ต. ฉลองรัฐ ไหมละเอียด ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 62

481 ส.ต.ท. ฉลาด ศาสนาอภิชาติ ผบ.หมู.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.3 สถานีตํารวจทองเที่ยวกระบี่ 49

482 วาที่ร.ต.อ.หญิง ฉวีวรรณ สนชัย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก ภ.จว.นครนายก ขาดสอบ

483 ส.ต.ต. ฉัตรกมล ขุนเปย ผบ.หมู กองรอยที1่กก.คฝ. 2 บก.อคฝ. 47

484 ร.ต.อ.หญิง ฉัตรชนก เปสูงเนิน รอง สว.ฝกบ.บก.อก.จต. จต. ขาดสอบ

485 ส.ต.ท. ฉัตรชัย สากล ผบ.หมู กก.ตชด.33 36

486 ส.ต.อ. ฉัตรชัย แผนจันทร ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

487 ส.ต.ท. ฉัตรชัย นรพงษ ผบหมู.ป.สน.เทียนทะเล สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล ขาดสอบ

488 ส.ต.ท. ฉัตรชัย จันดาเรือง ผบ.หมู บก,จร 55

489 ส.ต.อ. ฉัตรชัย จําปานิล ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองสมุทรสาคร ตํารวจภูธรภาค 7 32

490 วาที่พ.ต.ท. ฉัตรชัย ภูเจริญ สว.อก.สภ.โนนแดง กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 41

491 ร.ต.ต. ฉัตรฑริกานต สอนทา รองสว.ประจําโรงเรียนนายรอยตํารวจ โรงเรียนนายรอยตํารวจ 64

492 พ.ต.ท.หญิง ฉัตรทิพย ชูชื่นกลิ่น สว.พท.สกพ. สกพ. ขาดสอบ

493 ส.ต.ต. ฉัตรธิราช อัครทวีทอง ผบ.หมู กองรอยที4่ กก.อารักขา1 กองกับกับการอารักขา1 43

494 ส.ต.ต. ฉัตรพระยา ทองปา ผบ.หมู(ป) ภ.จว.ระนอง 57

495 ร.ต.อ.หญิง ฉัตรพัฒน เอี่ยมทัศน รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4 ภ.4 57
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

496 ส.ต.ต. ฉัตรมงคล โคตรรักษา ผบ.หมู(ป) สภ.โคกตูม ตํารวจภูธร ภาค1 42

497 ส.ต.ท. ฉัตรมงคล ทินอย ผบ.หมู กก.ตชด.34 ขาดสอบ

498 พ.ต.ท. ฉัตรมงคล บุญกลาง สว.จร.สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 60

499 ส.ต.อ. ฉัตรวุฒิ ครุธเกตุ ผบ.หมู(ป) สภ.บานเทื่อม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 56

500 ด.ต.หญิง ฉันทนา พริกประสงค ผบ หมู กก คธม.บช.ทท บช.ทท 47

501 พ.ต.ท.หญิง ฉันสินี ไชยรักษ ผูชวย นว. (สบ.๓) ตร. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 73

502 ด.ต. เฉลิม ชางจวง ผ.บ.หมู กก.3บก.ทท.1บช.ทท กก.3บก.ทท.1บช.ทท 26

503 ส.ต.อ. เฉลิมเกียรติ เขื่อนศิริ ผบ.หมู กก.ตชด.24 บช.ตชด. ขาดสอบ

504 ส.ต.อ. เฉลิมเกียรติ อินทรปญญา ผบ.หมู จร. ภูธร ภาค7 ขาดสอบ



57

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

505 ส.ต.ต. เฉลิมเกียรติ ปรางคชัยภูมิ ผบ.หมู ฝายการเงิน 6 กง. กง.สงป. 50

506 ส.ต.ต. เฉลิมชนม ไขคํา ผบ.หมู.(ป) ตํารวจภูธรภาค 1 60

507 ด.ต. เฉลิมชัย ทองงาม ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 บก.อก.ภ.2 ขาดสอบ

508 พ.ต.ท. เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ สวญ.สภ.บางสวรรค ภ.8 51

509 พ.ต.ท. เฉลิมชาติ เจนการ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองรอยเอ็ด บช.ภ.4 ขาดสอบ

510 ส.ต.อ. เฉลิมพล ภูมีกิตติพัฒน ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ตอตาน

การกอการราย บก.สปพ.

กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 32

511 ส.ต.ท. เฉลิมพล ชอบบรรเลง ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สระแกว ตํารวจภูธรจังหวัดสระแกว 45

512 ส.ต.อ. เฉลิมพล สุขสําราญ ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 47

513 ส.ต.ท. เฉลิมพล ตุมปามา ผบ.หมู บช.ตชด. 63



58

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

514 ส.ต.ท. เฉลิมพล รัตนศรีอําไพพงศ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 62

515 ส.ต.อ. เฉลิมพล เหล็กราช ผบ.หมู กก.1 บก.ป กองบัญชาการสอบสวนกลาง 29

516 ร.ต.อ. เฉลิมพล สุนทรนนท รอง สว.ฝายแผนการสอบ กส. กองการสอบ 56

517 ส.ต.อ. เฉลิมพล ธรรมลังกา ผบ.หมู (ป.) สน.โคกคราม กองบัญชาการตํารวจนครบาล 30

518 ด.ต. เฉลิมรัช ลาสระคู ผบ.หมูงานศูนยควบคุมจราจรดวน 1 กก.2บก.จร บก.จร.(กองบังคับการตํารวจจราจร) 32

519 ส.ต.ท. เฉลิมวงศ วิจารย ผบ.หมู ตม. ตม. 50

520 ส.ต.อ. เฉลิมวุฒิ จูสกุล ผบ.หมู(ป)สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ขาดสอบ

521 ส.ต.ต. ชญตว ทิมี ผบ หมู ป.สน.สามเสน บก.น.1 60

522 ส.ต.อ. ชญากร โกศล ผูบังคับหมูกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัด

เลย

กองกํากับการสืบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดเลย 53
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

523 ส.ต.ต.หญิง ชญาณิศา ชมชื่นดี ผูบังคับหมู ฝายการจัดสวัสดิการ สก. กองสวัสดิการ 56

524 ส.ต.ท. ชญานนท รัดแดง ผบ.หมู ป.สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ 29

525 ร.ต.อ. ชญานิน พันธุภักดี รอง สว.กก.สส.บก.น.6 กก.สส.บก.น.6 52

526 ร.ต.ท.หญิง ชญานิษฐ ทองจินดา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นธ 48

527 ร.ต.อ.หญิง ชญาภา จันทรัตน รอง สว.ฝอ.บก.รน. บก.รน.บช.ก. 43

528 ด.ต. ชญาศักด หมั่นทรัพย ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.2 บก.ตม.2 42

529 ร.ต.ท.หญิง ชดาญา อุบลสุวรรณ รองสารวัตร ภ.8 43

530 ร.ต.อ. ชนกนาฏ วังสติ รอง สว. กก.1 บก.รฟ. บช.ก. 51

531 ร.ต.ต. ชนกปกรณ กายูรวัฒน รอง สว.(ป.)กก.2 บก.ปอศ. กก.2 บก.ปอศ. ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

532 ส.ต.ต. ชนกันต พาทุมโสม ผบ.หมู (ป.) สน.พระราชวัง บก.น.6 บช.น. ขาดสอบ

533 วาที่ร.ต.ท.หญิง ชนนาถ คําเหมือง รอง สว.ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 

บก.ตม.2

ขาดสอบ

534 ส.ต.ท.หญิง ชนนิกานต ภูมี ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.สทส. สทส. 59

535 พ.ต.ท.หญิง ชนมณกานต สรวงศิริถาวร สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.)สกพ. สกพ. 60

536 ส.ต.ต. ชนวัชร จันทรคําภู ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองลําปาง ภ.จว.ลําปาง ขาดสอบ

537 ร.ต.อ. ชนะชล ชินแสง ผบ.มว. ปค. 1 บก.ปค. รร.นรต. โรงเรียนนายรอยตํารวจ 65

538 ส.ต.ต. ชนะชัย ญานถวิล ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองสระบุรี ตํารวจภุธรภาค 1 48

539 ส.ต.ท. ชนะบดี เกิดศิริ ผบ.หมู(ป.)สภ.ปากน้ําประแสร ตํารวจภูธรภาค2 60

540 ด.ต. ชนะพงษ นอยผล ผบ.หมู(ป).สภ.เมืองอางทอง สภ.เมืองอางทอง 40
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

541 ส.ต.ท. ชนะพงษ ซอนสุข ผบ.หมู(จร.)สน.เพชรเกษม กองบัญชาการตํารวจนครบาล 9 47

542 พ.ต.ต. ชนะพล หลังยาหนาย สารวัตรสืบสวน ตํารวจภูธรภาค 9 29

543 พ.ต.ท. ชนะภัย วิเชียรเกื้อ รอง ผกก.3 บก.ตร.มหด.รอ.904 บก.ตร.มหด.รอ.904 56

544 ร.ต.ท. ชนะศึก โรจนพิทยากร รองสว.(สอบสวน) สน.ยานนาวา นครบาล 62

545 ส.ต.ท. ชนะสิน สินธุวงศ ผบ.หมู ป. สน.มีนบุรี 39

546 ส.ต.ท.หญิง ชนัญชิดา บุญรอด ผูบังคับหมูโรงพยาบาลนวุติสมเด็จยา โรงพยาบาล

ตํารวจ

โรงพยาบาลตํารวจ 50

547 ร.ต.อ. ชนัญญา ใยลออ รอง สว. ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว ขาดสอบ

548 ส.ต.ต. ชนัญู มุกดาหาญ ผบ.หมู (ป.) สภ.บานไผ ภ.จว.ขอนแกน ตํารวจภูธรภาค 4 33

549 ร.ต.อ. ชนัตถ หงษสิทธิชัยกุล ผบ.มว.ปค.2 บก.ปค. บก.ปค.รร.นรต. 61



62

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

550 พ.ต.ท. ชรัมภ เพ็งสุริยา รอง ผกก.ป.สภ.เทพารักษ ภ.จว.นครราชสีมา ตํารวจภูธรภาค 3 29

551 ส.ต.ท.หญิง ชนากานต ประสิทธิกุล ผบ.หมู กองรอยที่ 4 (กองรอยหญิง) บก.อคฝ. ขาดสอบ

552 ส.ต.อ. ชนากานต ศิริรัตน ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 43

553 ส.ต.ต. ชนาธิป ปลั่งกลาง ผบ.หมู (ป.) สภ.กลางดง ภ.จว.นครราชสีมา 47

554 ส.ต.ต. ชนาธิป หมั่นเพียรสุข ผบ.หมู(ป.) สภ.สามพราน สภ.สามพราน 38

555 ส.ต.ต. ชนาธิป มะโนคํา ผูบังคับหมู กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ขาดสอบ

556 ด.ต. ชนาธิป คําลือชัย ผบ.หมู กก.อารักขา1 40

557 ส.ต.ต.หญิง ชนาพร หมอนอิง ผบ.หมู ฝายสวัสดิการการเงิน สก. กองสวัสดิการ 59

558 ส.ต.ท.หญิง ชนิดา เกียรติวงศชัย ผบ.หมู ฝทว.๒ ทว. กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานพิสูจน

หลักฐานตํารวจ

61



63

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

559 วาที่ร.ต.ต. ชนินทร เคทอง นวท.(สบ 1) กสก.ศพฐ.1 สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 82

560 ส.ต.ท. ชนินทร บาดขุนทด ผบ หมู (ป).สภ.เมืองชลบุรี ตํารวจภูธรภาค 2 ,ตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี,สภ.

เมืองชลบุรี

ขาดสอบ

561 ส.ต.ท.หญิง ชนิสรา กลาหาญ ผบ.หมู ฝนบ.สง.ก.ต.ช. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ 62

562 ร.ต.อ. ชโนวิทก สีเนหะ รอง สว.(สอบสวน) บช.น. 59

563 ร.ต.อ.หญิง ชมพูนุช ไชยเดช รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี สตม. 42

564 วาที่ร.ต.ท.หญิง ชไมพร สุตตานนท รองสารวัตรฝายอํานวยการกองตํารวจสื่อสาร กองตํารวจสื่อสาร ขาดสอบ

565 ส.ต.อ. ชยดล อินทรเมือง ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระยอง ภ.2 54

566 ส.ต.ท. ชยพล ตันวงศเลิศ ผบ.หมู(ป.) สภ.บานโปง ขาดสอบ

567 ส.ต.ต. ชยพล เกิดยิ่ง ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. บช.ตชด. 59



64

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

568 ส.ต.อ. ชยพัทธ จีรพัฒนพงศ ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว ขาดสอบ

569 ส.ต.ต. ชยันธร แยบกระโทก ผบ.หมู(ป.)สภ.นครหลวง ภจว.พระนครศรีอยุธยา ภ.1 54

570 ส.ต.ท. ชยางกูร แยงไธสง ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 50

571 ส.ต.อ. ชยานันต วรรณมูล ผูบังคับหมู ฝายสนับสนุน1 กองบังคับการสนับสนุน 57

572 ส.ต.ท. ชยุต แหวเพ็ชร ผบ.หมู (ป.) ตํารวจภูธรภาค 1 ขาดสอบ

573 ร.ต.อ. ชยุต นามมณี รอง สว.จร สภ.เมืองพัทยา ตํารวจภูธรภาค2 40

574 พ.ต.ท. ชรัญชนเชษฐ พุทธิรานนท รอง ผกก.2 บก.รน. บก.รน. ขาดสอบ

575 ร.ต.อ. ชรัณ ไชยธงรัตน รอง สว. กก.3 บก.ปคม. ขาดสอบ

576 ส.ต.ต. ชรินรัตน ศิลานิล ผบ.หมู กลุมงานแผนทางการบริหาร ยศ. กองยุทธศาสตร สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ 52



65

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

577 ร.ต.อ.หญิง ชลฑิษา เหล็กมา รอง สว.พฐ.จว.นครนายก สพฐ.ตร. 52

578 ส.ต.ท.หญิง ชลธิชา จุยเตย ผบ.หมู ฝทว.3 ทว. สํานักงานพิสูจหลักฐานตํารวจ 51

579 ร.ต.อ.หญิง ชลธิชา มิสกุล รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.สส.ภ.7 ภ.7 62

580 ส.ต.ต. ชลมารค อาษาสุข ผบ.หมูงานอารักขาที2่ กก.อารักขา2 บก.อคฝ. บช.น. 52

581 ด.ต. ชลัยรัตน ภักดีนพรัตน ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. บช.ทท. 58

582 ส.ต.อ.หญิง ชลิดา ประสมทรัพย ผบ.หมู ฝอ.บก.ปค.รร.นรต. บก.ปค.รร.นรต. 55

583 ด.ต. ชลิต เนตแสงใส ผบ.หมู กก.ปพ.ปฎิบัติราชการ กก.สส.1บก.สส.ภ.1 ขาดสอบ

584 ส.ต.ต.หญิง ชลิตา ออนจู ผูบังคับหมู ฝายอํานวยการ กองตํารวจสื่อสาร กองตํารวจสื่อสาร ขาดสอบ

585 ส.ต.ท. ชวกร ตรีวสุพล ผบ.หมู(ป.)สภ.พนมสารคาม ภ.2 44



66

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

586 พ.ต.ท. ชวการ ถิราพิพัฒน สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 34

587 ด.ต. ชวดล สุวรรณภูมิ ผูบังคับหมูกองกํากับการสืบสวน ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ ขาดสอบ

588 ด.ต. ชวลิต สมศิริ ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 36

589 ส.ต.อ. ชวลิต คําแปง ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 27

590 ร.ต.ท. ชวลิต ประพันธ รองสารวัตร ตม.จว.เชียงราย 63

591 ส.ต.ท. ชวาทิพย บุญมาก ผบ.หมู ป. สภ.อัมพวา 36

592 ส.ต.อ. ชวาล กั้วะหวยขวาง ผบ.หมู.ปค. ภ.7 ขาดสอบ

593 พ.ต.ท. ชวินทร นอยสําราญ รอง ผกก กก.2 บก.สกส บช.ปส กก.2 บก.สกส บช.ปส ขาดสอบ

594 ร.ต.ท.หญิง ชวิศา ลาภมาก รอง สว.(สอบสวน) สน.หนองแขม บก.น.9 บช.น. 61



67

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

595 พ.ต.ท.หญิง ชัชชญา แสงหฤทัย รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. บก.อก.บช.ทท. ขาดสอบ

596 ส.ต.ท.หญิง ชัชชญา จําปาเงิน ผบ.หมู ฝายกิจการการฝกอบรม วตร. วิทยาลัยการตํารวจ 73

597 ด.ต. ชัชชัย สุขขี ผบ.หมู(ป.) สภ.ฉลอง ภก. ภ.8 ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 38

598 ส.ต.อ. ชัชชัย รอดเชื้อจีน ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.๗ 28

599 ส.ต.ท. ชัชพล ผาสุราษฎร ผบ.หมู (ป) ภูธรจังหวัดตราด 37

600 ส.ต.อ. ชัชวาล อินโต ผบ.หมู ฝอ. บก.ทท.2 บช.ทท. 59

601 ส.ต.ท. ชัชวาลย แสงโรจน ผบ.หมู ป. สภ.เมืองจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี 43

602 ส.ต.ต. ชัญญานุช ทรงสวัสดิ์ ผบ.หมูฝายแตงตั้ง ทพ. สกพ. 60

603 ร.ต.อ.หญิง ชัญญาภัค พุทธศรี รองสารวัตร สตม. 41



68

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

604 พ.ต.ต. ชัยณรงค จิตตสุนทร สว.สส.สภ.เมืองพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ขาดสอบ

605 ส.ต.ท. ชัยณรงค แจมจันทา ผบ.หมู(ป.)สภ.หาดใหญ ตํารวจภูธรภาค 9 ขาดสอบ

606 ร.ต.อ. ชัยณรงค จอมเล็ก นว.(สบ1) ผบก.ภจว.อุดรธานี บช.ภ.4 60

607 ด.ต. ชัยณรงค หงษสุด ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองกระบี่ 40

608 พ.ต.อ. ชัยธนันท จิรปย เศรษฐ ผกก.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน  บก.สส.บช.น. บก.สส.บช.น. 63

609 ส.ต.ท. ชัยนภันต พลเมฆ ผบ.หมู จร.สน.พลับพลาไชย 1 ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 37

610 ส.ต.ท. ชัยนรัตน ปรือทอง ผบ.หมู(ป.) สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 44

611 ส.ต.ท. ชัยประสิทธิ์ เลิศศิริ ผูบังคับงานปองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ภาค ๓ 44

612 พ.ต.อ. ชัยพร ทองนาเพียง ผกก.(สอบสวน) บก.สส.ภ.3 กลุมงานสอบสวน บก.สส.ภ.3 44



69

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

613 ด.ต. ชัยพร หุบกระโทก ผบ.หมู ส.ทล2กก.8 บก.ทล บช.ก 49

614 ส.ต.ท. ชัยพิชิต หลวงยศ ผูบังคับหมู ภ.จว.เชียงใหม ขาดสอบ

615 พ.ต.ท. ชัยภัฏ พัวพงษพันธ สว.ฝอ.1บก.อก.บช.ทท. กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 43

616 ร.ต.ท. ชัยเมศร เนติวิมลศิลป รอง สว.ฝอ.บก.ปคม บชก ขาดสอบ

617 ส.ต.ท. ชัยยศ สายฟาแลบ ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ขาดสอบ

618 ด.ต. ชัยยุทธ โรจชะยะ ผบ.หมูจราจร ตํารวจภูธรภาค2 44

619 ส.ต.ท. ชัยยุทธ แสงมโนชัย ผบ.หมู.ป.สน.เพชรเกษม บช.น 43

620 ด.ต. ชัยวัฒน พงษไพบูลย ผบ.หมู.(ป.) ภ.จว.นครสวรรค ขาดสอบ

621 ร.ต.อ. ชัยวัฒน หิรัญเกื้อ ผบ.มว.(สบ.1) ปค.2 บก.ปค. รร.นรต. รร.นรต. 66



70

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

622 พ.ต.ท. ชัยวัฒน มีมุงธรรม สว.สส.สภ.โหลงขอด ภูธรจังหวัดเชียงใหม 45

623 ส.ต.อ. ชัยวัฒน ใจงาม ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครปฐม ตํารวจภูธรภาค 7 ขาดสอบ

624 ส.ต.ต. ชัยวัฒน ถุงออด ผบ.หมู(ป) สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี 47

625 ส.ต.อ. ชัยวัฒน บุญประจักษ ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลทุงมหาเมฆ ขาดสอบ

626 ส.ต.ท. ชัยวัฒน บุญรัตน ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรภาค 5 42

627 ด.ต. ชัยเวช ทีบุญมา ผบ.หมู ส.ทล.3กก.6บก.ทล. ขาดสอบ

628 ร.ต.อ. ชาคริยา อินทะวงษ นว.(สบ1)ผบก.ตส.3 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 50

629 ร.ต.ท. ชาญชัย เขียวใจดี รอง สว.ยอส.บก.อก.รร.นรต. กองบังคับการอํานวยการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ 47

630 ส.ต.ท. ชาญชัย รักเมืองไพร ผบ.หมู(สส.)สภ.เสาหิน ภ.5 55



71

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

631 ส.ต.ท. ชาญณรงค แตงออน ผบ.หมูป. สภ.บางปะหัน 39

632 ส.ต.ท. ชาญวิทย เต็งรัง ผบ.หมู ป.สภ.ตะกั่วปา ตํารวจภูธรภาค 8 ขาดสอบ

633 ด.ต. ชาญวิทย ภาชนะ ผบ.หมู (ป.)กก.สส.ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา 46

634 ด.ต. ชาญวิราช ขะพินิจ ผบ.หมู สืบสวน สน.ทาขาม บก.น.9 บช.น. 36

635 ด.ต. ชาตรี ศรีทอง ผบ.หมู(ป)สภ.ฉิมพลี สภ.ฉิมพลี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 34

636 ส.ต.อ. ชาตรี อุดมมาลี ผบ.หมู กก.ตชด.23 47

637 ด.ต. ชาตรี กลมพันธ ผบ. หมู สส. สภ.หนองปรือ ขาดสอบ

638 ด.ต. ชาตรี เปงสลี ผบ.หมู สส. ภ.2 34

639 ส.ต.ต. ชาตรี โฉมศรี ผบ.หมู (ป.) สน.ลําหิน บช.น 37



72

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

640 ด.ต. ชาติชัย ราชคุณ ผบ.หมู กก.ตชด.43 บก.ตชด.ภาค 4 49

641 ส.ต.ต. ชาติชาคร อดีตโต ผบ.หมู(ป.) สภ.ปาย สภ.ปาย 53

642 ส.ต.ต. ชาติชาย นิลคํา ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรภาค๑ 53

643 ส.ต.ต. ชาติชาย ดารุณิกร ผบ.หมู  (ป) สภ.บางเสาธง สภ.บางเสาธง 44

644 ด.ต. ชานนท แกวไพรสี ผบ.หมู กก.ตชด.11 35

645 ส.ต.ต. ชานนทภวิศวร วุฒิภัทรสุรินทร ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรภาค1 ภจว.สมุทรปราการ 49

646 ส.ต.อ. ชาย อินทรเมือง ผบ.หมู(สส.) สภ.เมืองพัทยา ภ.จว.ชลบุรี 56

647 ด.ต. ชาฤทธิ์ แกวเพ็ง ผบ.หมู(จร.)สภ.เมืองตรัง สภ.เมืองตรัง 33

648 ส.ต.ท.หญิง ชาลิดา ชัยนันตา ผบ.หมู กองรอยที4่ กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. บช.น. 67



73

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

649 ส.ต.อ. ชิตพล เสือเพชร ผบ.หมู (ป.) สภ.แมโจ 43

650 ส.ต.ต. ชินกฤต จันทรใส ผบ.หมู ป. ภูธรจังหวัดเชียงราย ขาดสอบ

651 พ.ต.ท. ชินโชติ สุทธิรักษ สว.ฝสส.2 สส.สทส. สทส 36

652 ด.ต. ชินนกร ยานุกูล ผบ.หมู.ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 23

653 ส.ต.ต. ชินภัทร ผดุงวรศิลป ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองแมฮองสอน จว.แมฮองสอน 54

654 ส.ต.อ. ชินวัฒน วิโรจนเพ็ชร ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 สตม. 57

655 ส.ต.ท. ชินวัฒน อุดมสันติชัย ผบ.หมู(ป)สน.รมเกลา บก.น.3 ขาดสอบ

656 ส.ต.ท.หญิง ชินานันท เทพสถิตย ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กองกํากับการควบคุมฝูงชน 1 ขาดสอบ

657 ส.ต.ท. ชิษณะ เชื้อเวียง ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.ภ.4 บช.ภ.4 48



74

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

658 ส.ต.ต. ชิษณุพงศ สารบรรณ ผบ.หมู(ป)สถานีตํารวจภูธรเมืองระนอง ตํารวจภูธรจังหวัดระนอง ขาดสอบ

659 ส.ต.ต. ชีระวิทย สมุทรกิตติศักดิ์ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษตํารวจภูธรจังหวัด

นราธิวาส

56

660 ด.ต. ชีวสรรค ดวงชัยนันท ผบ.หมู (ป ) สภ.ทากาศ จว.ลําพูน ตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน 42

661 ร.ต.อ. ชีวานนท รัตนะ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.ทาหิน บก.ภ.จว.ลพบุรี บช.ภ.1 ขาดสอบ

662 ส.ต.ต.หญิง ชุติกาญจน พิมพา ผบ.หมู ฝายประวัติบุคคล ทพ. สํานักงานกําลังพล 60

663 ส.ต.ต.หญิง ชุติกาญจน อนวงษ ผบ.หมู บก.อก.สทส. สทส. 42

664 ส.ต.อ. ชุติเดช ใจลิน ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 49

665 ร.ต.อ.หญิง ชุตินาฏ มีไพบูลยสกุล รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. บช.น. 58

666 ส.ต.ท. ชุติพนธ สิริสุขสุนทร ผบ.หมู(สส.)สน.อุดมสุย บก.น.4 ขาดสอบ



75

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

667 ด.ต. ชุติพนธ บุญพรอม ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.นครนายก ภ.2 42

668 ส.ต.ต. ชุติพัฒน มีลาภ ผบ.หมู(ป.)สภ.ปากน้ําชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 47

669 ส.ต.ต. ชุติมา สินไพบูลยเลิศ ผบ.หมู กอส.พฐก. กองพิสูจนหลักฐานกลาง 44

670 ส.ต.อ. ชุติมา โพลาลัย ผบ.หมู.ป.สน.สายไหม สน.สายไหม  บก.น.2 ขาดสอบ

671 พ.ต.ท. ชุมพล บัวชุม รอง ผกก.ป.สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร บช.ภ4 ขาดสอบ

672 ด.ต. ชุมพล คงสัตย ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. ขาดสอบ

673 ส.ต.ท. ชุมสิน ชางเผือก ผบ.หมู ศฝร.บช.น. ศฝร.บช.น. 59

674 ส.ต.อ.หญิง ชุลีพร โปรงอากาศ ผบ หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 51

675 พ.ต.ท. ชูเกียรติ พินิจมนตรี สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. สกพ. 63



76

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

676 พ.ต.ท. ชูเกียรติ ไชยวิเศษ สารวัตรสอบสวน สภ.บานแฮด ขาดสอบ

677 ส.ต.อ. ชูชนะ จันปญญา ผบ.หมู(ป.) สภ.จักราช ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ภ.1 31

678 ด.ต. ชูชัย ตุนคําแดง ผบ.หมูดาน ตม.เชียงแสน บก ตม.5 43

679 วาที่ร.ต.ต. ชูชาติ อยูผลเพิ่ม รอง สว.(ป) ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท ขาดสอบ

680 ด.ต. ชูพงษ ปากกลา ผบ.หมู (ป.) สภ.เขลางคนคร จว.ลําปาง สภ.เขลางคนคร จว.ลําปาง ขาดสอบ

681 ร.ต.ต. ชูศักดิ์ โพนพินิจไชย รอง สว.จร.งานตรวจพิสูจนมลภาวะ บก.จร. 26

682 ด.ต. ชูศักดิ์ ประจงกิจ ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองพัทยา ภ.2 31

683 ด.ต. เชานวัชร รอดขวัญ ผบ.หมู.จร.สภ.ฉลอง สภ.ฉลอง ภจว.ภูเก็ต 41

684 ส.ต.อ.หญิง เชาวณีย พูลเพิ่ม ผบ.หมู งานธุรการ กก.สายตรวจ สปพ. 42



77

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

685 ด.ต.หญิง เชาวพร วรวุธิกุล ผบ.หมู ฝอ.1 ขาดสอบ

686 ส.ต.อ. เชาวลิต ดามทอง ผบ.หมู(ป.) สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 ขาดสอบ

687 ด.ต. โชค กลากสิกิจ ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 สตม. 39

688 ส.ต.ท. โชค สมสง ผบ.หมู กองรอยปฎิบัติการพิเศษกก.ตอตานการกอ

การราย

บก.สปพ. ขาดสอบ

689 ส.ต.ท. โชคชัย สีสะอาด ผบ หมูฝายบัญชี 1 กช. สงป 38

690 ร.ต.อ. โชคชัย โคตรสาขา รองสารวัตรปองกันปราบปราม สน.คลองตัน บก.น.5 บช.น. 39

691 ร.ต.ท. โชคดี ปญญาเจริญดี รอง สว.จร.สน.มักกะสัน สน.มักกะสัน ขาดสอบ

692 ร.ต.อ. โชคดี แสงมณี รอง สว(สอบสวน)ฯ สภ.ตลาดใหญ จว.พังงา 50

693 ร.ต.อ. โชคดี อินทรลักษณ รอง สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. รอง สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. 48



78

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

694 ด.ต. โชติกา นาคสวัสดิ์ ผบ.หมู ตม.จว.สุราษฎรธานี บก.ตม.6 62

695 ส.ต.ต.หญิง โชติมา นวลหงษ ผบ.หมู ฝกพ.บก.อก.จต. สํานักงานจเรตํารวจ 68

696 ร.ต.อ.หญิง โชติมา แอกทอง รอง สว.ฝายสวัสดิการบานพัก สก. สก. ขาดสอบ

697 ส.ต.ต. โชติศักดิ์ ครุฑคง ผบ.หมู กองรอยที4่ กก.อารักขา1 บก.อคฝ.บชน. กก.อารักขา1 บก.อคฝ.บชน. 58

698 ด.ต. ไชยณรงค นนทตา ผบ.หมู บก.สปพ. 21

699 พ.ต.ท. ไชยภูมิ ฉลองภูมิ สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร ภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ขาดสอบ

700 ร.ต.อ. ไชยยงค ปดตาทะสา รองสว.กก.สส.บก.น.9 บช.น. ขาดสอบ

701 ด.ต. ไชยยศ ไชยเมือง ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. บช.ก. ขาดสอบ

702 ร.ต.ท. ไชยศิริ วัฒนศิริ รอง สว.ฝอ.บก.รน. บก.รน. ขาดสอบ



79

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

703 ส.ต.ต. ซูกิฟลี ยะผา ผบ.หมู นปพ. สภ.มายอ จว.ปตตานี สภ.มายอ ขาดสอบ

704 ส.ต.อ. ซูไฮดี ยะโกะ ผบ.หมู(ป.) สภ.สุไหงปาดี ภ.จว.นราธิวาส ขาดสอบ

705 ร.ต.อ. ฌานัยย ศิลานันท รอง สว.ฝายบรรจุ ทพ. สกพ. 62

706 ร.ต.อ. ฌิพัธพงศ พระสุรัตน รอง สว.กก.ปฎิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 บก.สส.ภ.1 49

707 ส.ต.ท.หญิง เฌอกัญญ มีเพียร ผูบังคับหมูฝายการประชุม สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ 55

708 ส.ต.ต. ญากร ดวงมาลย ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.อารักขา1 บก.อคฝ. บก.อคฝ. ขาดสอบ

709 ส.ต.ท. ญาณกร ทรรปณะวิภาส ผบ.หมู(สส.)กก.สส.ภ.จว.ชุมพร ภาค8 32

710 พ.ต.ท. ญาณรงค เพิ่มพงษพิพัฒน สว.กก.สส.ภ.จว.นครนายก กก.สส.ภ.จว.นครนายก ภ.2 50

711 ด.ต.หญิง ญาณินดา ศรีนนท ผบ.หมู ฝอ.บก.สส.สตม. สตม. 29



80

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

712 ส.ต.ท. ญาณินทร พรกุณา ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล กองบังคับการอํานวยการตํารวจสันติบาล 47

713 พ.ต.ต.หญิง ญาดา จันทคนธุ สว. ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ ภ.4 49

714 ส.ต.ท.หญิง ญาดา บุญมาลีรัตน ผบ.หมู ฝอ.สยศ.ตร. สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ 58

715 ร.ต.อ.หญิง ญาดา พงรัดดา รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. บก.สปพ. 44

716 ร.ต.อ. ฐกร พิมายกลาง รอง สวป.สน.จักรวรรดิ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 68

717 ด.ต. ฐนากฤติ นวมทอง ผบ.หมู ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 บก.ตม.3 46

718 ด.ต.หญิง ฐปตา ชูเพชร ผบ.หมู.งานศูนยควบคุมจราจรดวน 2 กก.2 บก.จร บช.น. 39

719 ส.ต.ต. ฐากูร วิดีสา ผบ.หมู ป.สน.เพชรเกษม สน.เพชนเกษม ขาดสอบ

720 ส.ต.อ.หญิง ฐาณัชชา มาบุญลือ ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.สตม. บก.อก.สตม. 37



81

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

721 ร.ต.ต. ฐานทัพ สุริยะไชย รองสารวัตรประจําโรงเรียนนายรอยตํารวจ บช.รร.นรต. 61

722 ด.ต.หญิง ฐานทิพย บุษบงค ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองอุดรธานี สภ.เมืองอุดรธานี 56

723 ส.ต.ท. ฐานันดร มณีจันทรสุข ผบ.หมู ป. สภ.แมหวาด สภ.แมหวาด 47

724 ส.ต.ท. ฐานิตร อโนทัยสินทวี ผบ.หมู ฝายการเงิน2. สงป. 47

725 ร.ต.ต.หญิง ฐานิศวร เจริญสิทธิ์ภัทร อาจารย (สบ1) ศฝร.บช.น. บช.น. 56

726 ร.ต.อ. ฐาปนพงษ พึ่งมี นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ตราด ภ.จว.ตราด ขาดสอบ

727 ส.ต.ต. ฐาปนัท เลิศสิงหถาวร ผบ.หมู (ป.) สภ.บาเจาะ ภ.จว.นราธิวาส สถานีตํารวจภูธรบาเจาะ ภ.จว.นราธิวาส ขาดสอบ

728 ร.ต.ต. ฐิตติพจน อินทรขาว รอง สว.(อก.) ฝอ.3 ฝายอํานวยการ 3 36

729 ร.ต.อ.หญิง ฐิตานันท ศรีสวัสดิ์ รอง สว.ฝส.สทว.รร.นรต. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 47



82

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

730 ร.ต.อ.หญิง ฐิตาภรณ ลอยสา รอง สว.กก.6 บก.ปคม. บก.ปคม. 56

731 ส.ต.ท. ฐิตารีย บุญลอม ผบ.หมู กองรอยที4่ กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. 55

732 ด.ต. ฐิติ ภมรสูต ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 39

733 ส.ต.ท. ฐิติชัย ขวัญจุน ผบ.หมู ป. สน.ลาดกระบัง นครบาล ขาดสอบ

734 ส.ต.ท. ฐิติเชษฐ วังชวย ผบ.หมู(ป) ภจว.นราธิวาส 60

735 ส.ต.อ. ฐิติเทพ แตงไทย ผบ.หมู ส.ทท.๑ กก.๒ บก.ทท๑ กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 33

736 ร.ต.ท. ฐิติธร กมลบุตร รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ศ. บก.อก.บช.ศ. 72

737 ส.ต.ต. ฐิตินันท ธีระรัตนวรางค ผบู.หมู(ป)สภ.บานโปง จว.ราชบุรี ภูธรภาค 7 45

738 ร.ต.อ. ฐิติพงศ เวียนภูมิ รองสารวัตร ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 62
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

739 ส.ต.ท. ฐิติพงศ บุตรน้ําเพ็ชร ผบ.หมู กองการตางประเทศ 61

740 จ.ส.ต. ฐิติพงษ สาริปา ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. ขาดสอบ

741 ส.ต.อ.หญิง ฐิติพร นอยเอียด ผบ.หมู กก.สส.บก.น.1 ปฏิบัติราชการ กองรอยที4่

 กก.ควบคุมฝูงชน2

กก.สส.บก.น.1 บช.น. ขาดสอบ

742 ส.ต.ท.หญิง ฐิติมา โลวศิริวัฒน ผบ.หมู บชน. 47

743 ร.ต.อ. ฐิติวัฒน วรรณทอง รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. บก.อก.บช.ทท. 73

744 ส.ต.ท. ฐิติวัสต แกวศรี ผบ.หมู กก.สส.4 บก.สส.ภ.1 ตํารวจภูธรภาค1 ขาดสอบ

745 ร.ต.อ. ณชชน ออมทรัพย รอง สว. กก.4 บก.สกส.บช.ปส. 54

746 ส.ต.ต.หญิง ณชญาดา กุสาวดี ผบ.หมู ฝายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร 46

747 ส.ต.ต. ณฐกร พุมไพศาลชัย ผบ.หมู.งานอารักขาที3่ กก.อารักขา2 บก.อคฝ กก.อารักขา2 บก.อคฝ ขาดสอบ



84

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

748 ด.ต. ณฐกร แสงกลา ผบ.หมู บก.ตม.5 39

749 ร.ต.อ. ณฐปกร กิจสุวรรณ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค ตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค 56

750 ส.ต.อ. ณฐพงษ จิตตะวนิช ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ขาดสอบ

751 ด.ต. ณฐพบ นาคทับ ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. บก.อก.บช.ตชด. 45

752 พ.ต.ท. ณธกร เมธาพรเกษม สวป.สภ.สวนผึ้ง ภ.7 ขาดสอบ

753 พ.ต.ท. ณธเดช ทาไชย รอง ผกก.สส.สภ.บางคลา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 42

754 พ.ต.ท. ณธัชพงศ วรภัทรศิริสกุล สารวัตรปองกันปราบปราม สภ.ทาแซะ ภ.จว.ชุมพร สภ.ทาแซะ ภ.จว.ชุมพร บช.ภ.8 47

755 ส.ต.ท.หญิง ณปภัช ศรีสุภา ผบ.หมู ฝอ.สกพ. สํานักงานกําลังพล 62

756 ร.ต.อ.หญิง ณปภา ใจวงค รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 51
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

757 ส.ต.ท.หญิง ณพิชญา มโนธรรม ผบ.หมู ฝอ.กมค. กมค. 58

758 วาที่ร.ต.ต. ณภัทร งามสดใส รอง สว.กลุมงานสารสนเทศฯ ศทก. ศทก.สทส 73

759 ส.ต.อ. ณภัทร ทาพิมาย ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรภาค2 48

760 ร.ต.อ. ณภัทรวรัญญ โชติกิจไพบูลย รอง สว.งานแผน กก.ควบคุมฝูงชน 1 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน 54

761 ด.ต.หญิง ณภัทรัตน ดาวเรือง ผบ.หมู กลุมงานการขาว บก.ขส.บช.ปส. บช.ปส. 50

762 ส.ต.อ. ณภัทราวุฒิ เขื่อนเพ็ชร ผบ.หมู ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.2 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 34

763 ส.ต.ท. ณรงค บุญปลูก ผบ.หมู(ป.)สภ.ดําเนินสะดวก สภ.ดําเนินสะดวก จว.ราชบุรี 53

764 ร.ต.ต. ณรงค มีพงษ รองสารวัตรสายงานปองกันและปราบปราม กองบังคับการตํารวจทางหลวง กองบัญชาการ

สอบสวนกลาง

39

765 พ.ต.ต. ณรงค ทองนุน สว.ฝอ.5 บอ.อก.บช.ก. บช.ก. 39
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

766 ส.ต.ต. ณรงค จิตรานนท ผบ.หมู(ป.) บช.น 46

767 พ.ต.ท. ณรงคชัย เอกฉันท ผูชวย นว.(สบ3) ตร. สง.ผบ.ตร. 77

768 ส.ต.ต. ณรงคชัย ฉันทวิเศษกุล ผบ.หมู(จร.) ตํารวจภูธรภาค7 ขาดสอบ

769 ส.ต.ต. ณรงคพล พุมเกตุแกว ผบ.หมู (ผช.พงส.) บก.น.6 บช.น 53

770 พ.ต.ต. ณรงคยุทธ วรชิน สว.ฝอ.บก.น.2 บช.น. ขาดสอบ

771 ร.ต.อ. ณรงคฤทธิ์ พุมพวง รอง สว.กก.สสน.บก.ป. บช.ก. บช.ก. ขาดสอบ

772 ส.ต.ท. ณรงคฤทธิ์ วณิชศิริ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาสองยาง จว.ตาก สภ.ทาสองยาง ภ.จว.ตาก 45

773 ส.ต.ท. ณรงคฤทธิ์ แพงสุย ผบ.หมู.ป  สภ.ศรีมโหสถ บช.ภ2 33

774 ร.ต.ท. ณรงคฤทธิ์ รัตนภักดี รอง สว.ฝนส.สง.ก.ต.ช. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

775 ส.ต.ท. ณรงคฤทธิ์ เขียวมา ผบ.หมู ศฝร.บช.น. บช.น. 48

776 ส.ต.ต. ณรงคฤทธิ์ วงคชัย ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 43

777 ด.ต. ณรงคเวทย สินธุไชย ผบ หมู กก.5 บก.ปคม กองบัญชาการสอบสวนกลาง ขาดสอบ

778 ร.ต.อ. ณรงคศักดิ์ ใจทํา รองสารวัตร(สอบสวน) ภ.จว.แมฮองสอน 31

779 ส.ต.ต. ณรงคศักดิ์ พิบูลย ผบ.หมู(ป.) สภ.ขุนยวม ภ.จว.แมฮองสอน สภ.ขุนยวม ภ.จว.แมฮองสอน 36

780 ร.ต.อ. ณรงคศักดิ์ ภูตะลา รองสารวัตรปองกันปราบปราม สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย 40

781 ร.ต.อ. ณรงศักดิ์ มูลศาสตร รอง สว. กก.2 บก.ปคม. 32

782 ส.ต.อ. ณรเสฏฐ กุลเดชาวรเศรษฐ ผบ.หมู.ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล บก.ทล 31

783 ส.ต.ท. ณฤทธิ์ กรีณาวงษ ผบ.หมู(ป.)ฯ ภ.2 53
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

784 ด.ต. ณัชชา แสงสวาง ผบ.หมู ป. สภ.แมปง  จว.เชียงใหม ขาดสอบ

785 ส.ต.ท.หญิง ณัชชา ศรีทวี ผบ.หมู วบ.บก.อก.รพ.ตร. วบ.บก.อก.รพ.ตร. 68

786 วาที่พ.ต.ต.หญิง ณัชชารีย ศิริวารินทร สว.ฝอ.บก.ทท.2 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 51

787 ส.ต.ท. ณัชพล อาจเอื้อ ผบ.หมู.ป. ภ.จว.สมุทรปราการ 48

788 ส.ต.ท. ณัชพล สมควร ผบ.หมู ฝอ.บก.สส.บช.น. บก.สส.บช.น. 32

789 ส.ต.ท. ณัฎฐชัย ศรีคราม ผบ.หมู กก.ตชด.43 ตํารวจตระเวนชายแดน 45

790 ร.ต.ท. ณัฎฐณิชา พัณณราษฎรสกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เบตง ภูธรภาค9 ขาดสอบ

791 ส.ต.ต. ณัฏฐ คชภักดี ผบ.หมู.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. บช.ตชด. 57

792 ส.ต.ท. ณัฏฐ ลุงบาน ผบ.หมู ฝอ.บก.น.8 บก.น.8 54
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

793 ด.ต. ณัฏฐ ณทองจูล ผบ.หมู กก.ศูนยรวมขาว ขาดสอบ

794 พ.ต.ต. ณัฏฐกิตติ์ โยวะผุย นว.(สบ 2) ผบช.สง.ก.ตร. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ ขาดสอบ

795 วาที่ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐจิรา ชีววัฒนกิจ นว.(สบ 1) ผบก.ทพ. กองทะเบียนพล สํานักงานกําลังพล ขาดสอบ

796 ส.ต.อ. ณัฏฐชยางกูร ทาคํา ผูบังคับหมู กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 47

797 ร.ต.อ. ณัฏฐชัย โปณะทอง รองสว.จร. บก.น.2 บช.น 41

798 พ.ต.ท. ณัฏฐเดชา ฐานิสภัทราพงศ รอง ผกก.สส.สภ.พระอินทรราชา ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 65

799 ส.ต.อ. ณัฏฐพงศ เวชชศาสตร ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 67

800 ส.ต.ท. ณัฏฐพงษ ดํารงนอยเกตุ ผบ.หมู(ป.)สน.โชคชัย บก.น.4 บช.น. 39

801 วาที่ส.ต.ต. ณัฏฐพล เลิศสุวรรณนิธิ รอง ผบ.หมู(ป) ศฝร.ภ.7 ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

802 ส.ต.ท. ณัฏฐภัทร ดรุณศิลป ผบ.หมู ฝายวิเคราะห ควบคุมงบประมาณ และ

มาตรฐานพัสดุ บก.อก.สกบ.

บก.อก.สกบ. 61

803 พ.ต.ต. ณัฏฐวรรธ แกวทิพยเนตร สว.(สอบสวน) สน.ประเวศ ขาดสอบ

804 วาที่ร.ต.ต.หญิง ณัฏฐา สุขใส นวท. (สบ1) พฐ.จว.ปตตานี ปรก.กสก.ศพฐ10 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 68

805 ส.ต.ต. ณัฏฐากร อิตา ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองแมฮองสอน ภูธร 60

806 ส.ต.ท. ณัฐกรณ สัญญะเขื่อน ผบ.หมู.ป ตํารวจภูธรภาค1 ขาดสอบ

807 ส.ต.ต. ณัฐกรณ ดีเสมอ ผบ.หมู(ป) สภ.เมืองบุรีรัมย สภ.เมืองบุรีรัมย 53

808 ด.ต.หญิง ณัฐกานต บุญเลิศ ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 ขาดสอบ

809 ส.ต.ท. ณัฐกิตติ์ อวนศรี ผบ.หมู(ป.)สน.บางโพงพาง บช.น. ขาดสอบ

810 ส.ต.ต. ณัฐกิตติ์ วัฒนดิเรก ผบ.หมู ศฝร.ภ7 ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

811 ด.ต. ณัฐจักร วราสิรินนท ผบ.หมู(ป) สภ.สารภี 45

812 พ.ต.ท. ณัฐจักร มาลีเวชเชษพงศ สารวัตรสืบสวน สถานีตํารวจภูธรบางบัวทอง ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 35

813 ส.ต.ท. ณัฐจักรพนธ มียันต ผบ.หมู.ป.สน.บางยี่เรือ สน.บางยี่เรือ 42

814 ด.ต.หญิง ณัฐจิรา กันทํา ผบ.หมู กก.ปพ.สส.ภ.4 สส.ภ.4 43

815 ส.ต.ท. ณัฐชนน นวลดํา ผบ.หมู(จร.) สน.พระโขนง ขาดสอบ

816 ส.ต.ต. ณัฐชนน สัมฤทธิ์ผอง ผบ.หมู (ป.) สภ.พระพุทธบาท ภ.1 41

817 ส.ต.ต. ณัฐชัย สอนมั่น ผบ.หมู กองรอยที2่ กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บชน. 35

818 ส.ต.ท. ณัฐชา ผิวทอง ผบ.หมู กก.ตชด.22 บช.ตชด ขาดสอบ

819 ร.ต.อ.หญิง ณัฐญา เกิดโชคชัย รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 62
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

820 ส.ต.ต. ณัฐฐิดา วงษไชย ผบ.หมู ฝายบรรจุ ทพ. สกพ. 61

821 ส.ต.ต. ณัฐดนัย ยาวิละ ผบ.หมู(ป.).สภ.เมืองแมฮองสอน ตํารวจภูธรภาค5 53

822 ส.ต.ท. ณัฐดนัย สมศรี ผบ.หมู กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 ขาดสอบ

823 ส.ต.อ. ณัฐดนัย ไชยคชบาล ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 60

824 ส.ต.อ. ณัฐธพล วิเศษ ผบ.หมู.(ป) สภ.หนองตอง ภ.จว.เชียงใหม ภ.จว.เชียงใหม 50

825 ร.ต.อ.หญิง ณัฐธยาน ไปดง รอง สว.ปป.ผอ. กองแผนงานอาชญากรรม สํานักงานยุทธศาสตร

ตํารวจ

55

826 ร.ต.อ.หญิง ณัฐธยาน มาดี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย ภ.จว.บุรีรัมย 48

827 วาที่ร.ต.อ.หญิง ณัฐธิดา พฤกษานานนท นักจิตวิทยา (สบ1) กลุมงานจิตเวชและยาเสพติด 72

828 ส.ต.อ. ณัฐธิดา คงเพชรศักดิ์ ผบ.หมู ฝทว.5 ทว. สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

829 ส.ต.ต. ณัฐนนท เอียดมุสิก ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.นครนายก ตํารวจภูธรภาค2 37

830 ส.ต.ท. ณัฐนนท โคตรอาษา ผบ.หมูจร. กองบัญชาการตํารวจนครบาล ขาดสอบ

831 ส.ต.ต. ณัฐนนท ประยูรหงษ ผบ. หมู กก. อคฝ. 46

832 ร.ต.อ.หญิง ณัฐนันท ลักษมีธนานันท รอง สว.ฝายประชุมพิธีการ สลก.ตร. สลก.ตร. 36

833 ส.ต.ท. ณัฐนันท โพธิ์ชัย ผบ.หมูฯ ปรก.ภ.จว.มุกดาหาร ตํารวจภูธรภาค4 49

834 ส.ต.อ. ณัฐนัย ฉ่ํามะนา ผบ.หมู(ป)สภ.บานโปง ตํารวจภูธรภาค 7 44

835 ด.ต.หญิง ณัฐปภัสร แสนโคตร ผบ.หมู ภ4 57

836 ส.ต.ต. ณัฐพงค วิชิตาภา ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองแมฮองสอน จว.แมฮองสอน สภ.เมืองแมฮองสอน 47

837 ส.ต.ต. ณัฐพงศ ทองแทน ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่ ตํารวจภูธรภาค8 62
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

838 ส.ต.ท. ณัฐพงศ วรรณแมน ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 44

839 ส.ต.ท. ณัฐพงศ บุญทองแกว ผบ.หมู ป.สภ.ปาตอง สภ.ปาตอง 61

840 ส.ต.ต. ณัฐพงศ ยะทาตุม ผบ.หมู(ป.)สภ.ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตํารวจภูธรภาค1 43

841 ส.ต.ต. ณัฐพงศ สารบุตร ผบ.หมู (ป.) สน.สามเสน สน.สามเสน ขาดสอบ

842 ส.ต.อ. ณัฐพงศ ทิมชางทอง ผบ.หมู กก.สส.บก.น.3 บช.น. 62

843 ส.ต.ท. ณัฐพงศ นิลมานนท ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองราชบุรี ตํารวจภูธรภาค ๗ 32

844 ด.ต. ณัฐพงศ นาดี ผบ.หมู.ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. บก.ทล. ขาดสอบ

845 ส.ต.ท. ณัฐพงศ ทองคํา ผบ.หมู (จร.) สน.บางรัก สน.บางรัก 56

846 ส.ต.ท. ณัฐพงศ เจริญเกียรติภุมิ ผบ.หมู (ป.) สน.จักรวรรดิ บก.น.6 49
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

847 ส.ต.อ. ณัฐพงษ แกวลี ผบ.หมูงานสายตรวจ 2 กองบัญชาการตํารวจนครบาล ขาดสอบ

848 ส.ต.ท. ณัฐพงษ จันทรทอง ผบ.หมู กก.5 บก.ป. บช.ก ขาดสอบ

849 ส.ต.ท. ณัฐพงษ บัวคําโคตร ผบ.หมู ปรก.ตม.จว.มุกดาหาร ผบ.หมู สืบสวน ภจว. สารคาม 40

850 พ.ต.ท. ณัฐพจน คําชมภู สว.สส. ภ.5 52

851 ส.ต.ท. ณัฐพนธ กุลเฟอง ผบ.หมู กก.1 บก.รน. กก.1 บก.รน. 45

852 ร.ต.อ. ณัฐพร ทองสีนวล รอง สวป.สน.บึงกุม บช.น. ขาดสอบ

853 ส.ต.ท.หญิง ณัฐพร ชัยสิทธิดา ผบ.หมูฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.สกบ. สกบ. 64

854 ส.ต.อ.หญิง ณัฐพร มูลไชยะ ผบ.หมู ฝอ.บก.สปพ. บก.สปพ. 42

855 ส.ต.ท.หญิง ณัฐพร ขําชู ผบ.หมู ฝายการเงิน 3 กง. กง.สงป. 53



96

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

856 ด.ต. ณัฐพร จักรนารายณ ผบ.หมู งานศูนยรวมขาว กก.4 บก.จร. บช.น. ขาดสอบ

857 ส.ต.อ. ณัฐพล หอวรรธกุล ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท ขาดสอบ

858 ร.ต.อ. ณัฐพล ผลชอบ รอง สว.กก.2 บก.ป. สํานักงานตํารวจแหงชาติ ขาดสอบ

859 ส.ต.อ. ณัฐพล ขุนหอม ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.นครนายก กก.สืบสวน ภ.จว.นครนายก ขาดสอบ

860 พ.ต.ท. ณัฐพล จําบุญมา รอง ผกก.อารักขา2 บก.อคฝ. กก.อารักขา2 บก.อคฝ. 42

861 พ.ต.ท. ณัฐพล สิตานนท รอง ผกก.ป.สภ.กันทรลักษ ภ.3 77

862 ส.ต.อ. ณัฐพล ไชยปญญา ผบ.หมู.ฝอ.ตท กองการตางประเทศ ขาดสอบ

863 ส.ต.ต. ณัฐพล ออนโสม ผูชวยพนักงานสอบสวน บก.น.4 ขาดสอบ

864 ส.ต.ต. ณัฐพล นิมิตรดี ผบ.หมู งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 47
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

865 ส.ต.ท. ณัฐพล สุรพันธเสรี ผบ.หมู (ป) สํานักงานตํารวจแหงชาติ ขาดสอบ

866 ร.ต.อ. ณัฐพล เลิศเดชะ รอง สว.จร.สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. ขาดสอบ

867 ด.ต. ณัฐพล หนูเอียด ผบ.หมู (ป) บก.น.2 สน.ดอนเมือง 49

868 ส.ต.อ.หญิง ณัฐพัชร วงศเจริญ ผบ.หมู (ธร.)(สส.) สน.บางรัก บช.น. ขาดสอบ

869 ส.ต.ท. ณัฐพัชร ขวัญออน ผบ.หมู(ป.) สภ.ยะหา สภ.ยะหา ภ.จว.ยะลา 53

870 ส.ต.ท. ณัฐพัฒน ยาแกว ผบ.หมู ป.สภ.บางปู (ชวยฯ) ภ.จว.สมุทรปราการ 53

871 ส.ต.ต. ณัฐพิสิษฐ จิตรีงาม ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. บช.น. 53

872 ร.ต.ท. ณัฐภัทร เสาวภา รอง สว.(สอบสวน) สน.หวยขวาง กองบัญชาการตํารวจนครบาล 74

873 ส.ต.ต. ณัฐภัทร สุทธิ สายปราบปราม ภ.จ.วตราด 52
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

874 ร.ต.อ. ณัฐภัทร เรืองศิลปประเสริฐ รอง สว. (สอบสวน) สภ.บางกรวย ตํารวจภูธรภาค ๑ 69

875 ร.ต.ท. ณัฐภัทร กระตายนอย รองสารวัตร(สอบสวน) ตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ตํารวจภูธรภาค 1 52

876 ด.ต.หญิง ณัฐยาพัชญ ไชยยายงค ผบ.หมู กก.1 บก.ตม.1 สตม. 36

877 ส.ต.ท.หญิง ณัฐรินทร รวมสุข ผบ.หมู ฝายวิเคราะห ควบคุมงบประมาณและ

มาตรฐานพัสดุ บก.อก.สกบ.

บก.อก.สกบ. ขาดสอบ

878 ส.ต.ท. ณัฐฤทธิ์ แดงดิษฐเครี ผบ.หมู สกบ. สํานักงานสงกําลังบํารุง 51

879 ส.ต.ท.หญิง ณัฐวดี ศรีคําสุข ผบ.หมู ฝอ.กง. กองการเงิน ขาดสอบ

880 ส.ต.อ. ณัฐวรพล กุลวรพิสิษฐ ผบ.หมู กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ.บช.น. 35

881 ส.ต.ท. ณัฐวัชร บัวคําโคตร ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 สตม. 28

882 ส.ต.ท. ณัฐวัฒ แกวใจกัน ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 54



99

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

883 ส.ต.อ. ณัฐวัฒน วิริยะ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาวังผา จว.นาน ตํารวจภูธรภาค 5 48

884 ร.ต.อ. ณัฐวัตร ธงทันที รอง สวป.สน.วังทองหลาง สน.วังทองหลาง บก.นครบาล4 กองบัญญชาการ

ตํารวจนครบาล

36

885 ด.ต. ณัฐวิทย อัฐวงศ ผบ.หมู(ป.) สภ.รองกวาง จว.แพร สภ.รองกวาง จว.แพร ขาดสอบ

886 ส.ต.ต. ณัฐวิทย สิงหกาล ผบ.หมู(ป) สภ.วัฒนานคร ภ.จว.สระแกว สภ.วัฒนานคร ภ.จว.สระแกว 36

887 พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ ปญจชัย สว.จร.สน.บุปผาราม บช.น. 67

888 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ วสุนันต ผบ.หมู(ป.) สภ.สบเมย จว.แมฮองสอน 47

889 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ อินทรเอี่ยม ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว ตม.จว.สระแกว 63

890 ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ ตั๋นติ๊บ ผบ.หมู.(ป) สภ.แมสะเรียง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ขาดสอบ

891 ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ ทิพยขํา ผบ.หมู บช.ตชด. 47



100

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

892 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ ทิพยวงศา ผบ.หมู(ป) สน.รมเกลา บก.น.3 บช.น. ขาดสอบ

893 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ ทองงาม ผบ.หมู กก.สส.บก.น.9 บชน. ขาดสอบ

894 ด.ต. ณัฐวุฒิ จิตรพล ผบ.หมู(ป.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ 44

895 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ ผสมจันทร ผบ.หมู.ป.สภ.ลําลูกกา สภ.ลําลูกกา ภ.จว.ปทุมธานี ขาดสอบ

896 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ ไชยเสนา ผบ.หมู(ป.)สภ.บานฉาง จว.ระยอง จว.ระยอง ภ.2 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 37

897 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ หยังสู ผบ.หมู ป. ภ.จว.ภูเก็ต 51

898 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ ชัยรัตน ผบ.หมู ส.ทท.1กก.2บก.ทท.1 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 42

899 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ นอยสอน สารวัตร กองกํากับการสืบสวน 3 กองบังคับการ

สืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค ๕

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค ๕ 51

900 พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ ธัญญเกษตร นวท.(สบ2)กคม.ศพฐ.3 สํานักงานพิสูจนหลักฐาน 46



101

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

901 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ ทูลมณี ผบ.หมู(ผช.พงส.)สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.2 51

902 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ ไพรศรี ผบ.หมู(สส.) สภ.ขลุง ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 58

903 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ จิตรจํานงค ผูบังคับหมูงานปองกันและปราบปราม ตํารวจภูธรภาค ๘ 49

904 ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ แกวดี รอง ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา1 บก.อคฝ บก.อคฝ 45

905 ส.ต.อ. ณัฐศักดิ์ รองเมือง ผบ.หมู(ป.) ภ.8 41

906 ส.ต.ท. ณัฐิกา เตชะเปรมปรีชา ผบ.หมู ฝายประวัติบุคคล ทพ. สกพ. 66

907 พ.ต.ท.หญิง ณัฐินี สถิตานุชิต สารวัตร(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.จร. บช.น. 55

908 ส.ต.ท. ณัฐิวุฒิ จุมดวง ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองสระแกว ตํารวจภูธรจังหวัดสระแกว 45

909 ส.ต.อ. ณัฐิวุฒิ ทาวนอก ผบ.หมู (ป.) สภ.บานเสด็จ ภ.จว.ลําปาง 61



102

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

910 พ.ต.ท. ณัทกฤช นอยคําปน รอง ผกก.6 บก.ป. กองปราบปราม 31

911 ด.ต.หญิง ณัทศศิร ฐากันสิริวงศ ผบ.หมู กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 ภ.1 53

912 ส.ต.ท. ณัธฐพล ดวงแกว ผบ.หมู.(จร) สภ.เมืองอุตรดิตถ กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค6 ขาดสอบ

913 ด.ต.หญิง ณิชกมล ศรีวิชา ผบ.หมู ตม.จว.ขอนแกน บก.ตม.4 สตม. ขาดสอบ

914 ส.ต.ต.หญิง ณิชกานต แกวตา ผบ.หมู ฝอ.กมค. กมค. 61

915 ด.ต. ณิชชา สุขยิ่ง ผบ.หมู ฝายเทคโนโลยี ตม.บก.ตม.3 บก.ตม.3 สตม. ขาดสอบ

916 ด.ต. ดนัย หอมพวงศ ผบ.หมู บก.น.7 ขาดสอบ

917 ร.ต.อ. ดนัย ทองเกลี้ยง รอง สว.สส.สภ.ระแงะ ภ.จว.นราธิวาส 50

918 ส.ต.อ. ดนัยวิชญ จันทถิโรดม ผบ.หมู (ป) สน.บางบอน บช.น. 36



103

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

919 ส.ต.อ. ดนุ วิหาร ผบ.หมู(ป.) สภ.หนองปรือ สภ.หนองปรือ ภ.จว.กาญจนบุรี 49

920 พ.ต.ท. ดนุพันธุ ขวางไชย รองผูกํากับ กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 61

921 พ.ต.อ. ดนุภัทร ขวัญพสุมนต ผกก.สน. ทาเรือ บช.น. 68

922 ด.ต.หญิง ดนุลดา นวลเมือง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองตรัง ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง ภ.9 33

923 ด.ต. ดนุสรณ นุนสิงห ผบ.หมู. สตม. 45

924 พ.ต.ท. ดรุณ มณีกาศ รอง ผกก.สอบสวน สภ.วังกะพี้ ภ.จว.อุตรดิตถ 52

925 ส.ต.ท. ดลญาพร สตริทซิงเกอร ผบ.หมู กลุมงานแผนทางการบริหาร ยศ. กองยุทธศาสตร 62

926 ส.ต.อ. ดลดนัย เถียรสานารถ ผบ.หมู กก.สืบสวน4 บก.สส.ภ.4 บก.สส.ภ.4 53

927 ร.ต.อ. ดลดา สวัสดี รอง สว ฝอ.บก.ทท.1 กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว ขาดสอบ



104

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

928 ด.ต.หญิง ดลยา แสงศรีจันทร ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 บก.อก.ภ.5 52

929 ส.ต.ท. ดวง เเกววงษ ผูบังคับหมู สตม. 42

930 ส.ต.ต.หญิง ดวงกมล มหาชัยเอกอารี ผบ.หมู ฝายบรรจุ ทพ. สํานักงานกําลังพล 72

931 ด.ต.หญิง ดวงใจ อุมจันทร ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. 53

932 วาที่พ.ต.ท.หญิง ดวงใจ สําเภาแกว สว.ฝตส.1 ตส.3 สตส. 51

933 ร.ต.ท.หญิง ดวงหทัย ออนอินทร รอง สว.ฝอ.ผค. สยศ.ตร. 51

934 ส.ต.อ. ดารากรณ บุตรคําโชติ ผบ.หมู ป.สภ.เมืองมหาสารคาม สํานักงานตแหงชาติ ขาดสอบ

935 ร.ต.อ. ดาราพร ตุมชู รอง สารวัตร บก.ตม.2 43

936 ส.ต.ท. ดารุลอัส หมัดอาด้ํา ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.9 42



105

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

937 ร.ต.อ.หญิง ดาวใจ สุทธิรักษ รอง สว.ฝอ.บก.ปอท. บช.ก. 44

938 ด.ต. ดาวรุง สุขผดุง ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. บช.ก. 40

939 พ.ต.ต. ดําเนิน วินิจชัยนันท สารวัตร กองการตางประเทศ 52

940 ส.ต.อ. ดํารงศักดิ์ บัวติ๊บ ผบ.หมู(ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย 33

941 ร.ต.อ. ดิลก อินนุรักษ รอง สว.กชช.ทว. สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ขาดสอบ

942 ส.ต.ต. ดิศนันท บุญยเนตร ผบ.หมู(ป.)สภ.บางระจัน สํานักงานตํารวจแหงชาติ 62

943 ด.ต. ดุลยวิทย บินกลาง ผบ.หมู(ป) กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี 31

944 ส.ต.ท. ดุษฎี จันสีมุย ผบ.หมู งานจราจร บก.จร ขาดสอบ

945 ด.ต. เดชณรงค อินเรือง ผบ.หมู กก.ตชด.42 54



106

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

946 ด.ต. เดชณรงค ทองจันทร ผบ.หมู (ป.)สภ.ฉลอง สภ.ฉลอง/ ภ.จว.ภูเก็ต /ภ.8 41

947 ส.ต.อ. เดชมงคล นิคม ผบ.หมู(ป.) สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น. ขาดสอบ

948 ส.ต.ท. เดชฤทธิ์ เหมราช ผบ.หมู จร. บช.น. ขาดสอบ

949 พ.ต.อ. เดชา ศรีชัย ผกก.สภ.ชุมตาบง ภ.จว.นครสวรรค  ตํารวจภูธรภาค 6 52

950 ด.ต. เดชา มาลาทอง ผบ.หมู ปองกันปราบปราม สน.นางเลิ้ง 47

951 ร.ต.อ. เดชา ประเสริฐภากร รอง สว.สส.สภ.โคกสําโรง บช.ภ.1 46

952 ร.ต.อ. เดชาธร ทะเดช รอง สว.(สอบสวน) สน.ภาษีเจริญ สน.ภาษีเจริญ บก.น.9 52

953 ส.ต.ต. เดชาธร รองนา ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ 54

954 ด.ต. เดชาธร กิตินันทิภาคย ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ขาดสอบ



107

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

955 ร.ต.อ. เดชาธร คํามิ่ง รอง.สว.(สอบสวน)สภ.พระนครศรีอยุธยา ภูธร ภาค1 59

956 ร.ต.อ. เดชาธร ษรแกวธัมมัง รอยตํารวจเอกรองสารวัตรปองกันปราบปราม ภจว ขอนแกน ขาดสอบ

957 ส.ต.ต. เดชาวัต รองนา ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองหา ภ.จว.ปทุมธานี 49

958 ส.ต.ต. เดโชชัย นิลเพ็ชร ผบ.หมู ป. สภ.ยี่สาร ภ.7 44

959 ส.ต.ต. เดโชพล นิลเพ็ชร ผบ.หมู(ป.)สภ.บานโปง สถานีตํารวจภูธรบานโปง ขาดสอบ

960 ด.ต. เดนชัย บรรลุ ผบ.หมู (ป)ฯ สภ.เมืองศรีสะเกษ 31

961 ส.ต.อ. เดนณรงค นามลาย ผบ.หมู.กก.ตชด.12 กก.ตชด.12 ขาดสอบ

962 ส.ต.ต. เดนศักดิ์ เกษแกว ผบ.หมู (ป) สน.บางยี่เรือ บช.น. 46

963 ส.ต.ท.หญิง เดือน ยุคจร ผบ.หมูฝายควบคุมอัตรากําลัง อต. อต.สกพ. 59



108

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

964 ด.ต. ตพิพัฒน ประสิทธิ์นอก ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.หนองคาย ตํารวจภูธรภาค 4 36

965 ด.ต. ตระกานต เอมอิ่มธรรม ผบ.หมู กก.ดส. บช.น. ขาดสอบ

966 ส.ต.ต. ตระกูลพันธุ พิมมล ผบ.หมู กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 บก.สส.ภ.6 72

967 ส.ต.ท. ตรีทศพร แปนประดิษฐ ผบ.หมู(ป.)สภ.เกาะยาว ตํารวจภูธรจังหวัดพังงา 44

968 ส.ต.ท. ตรีภพ แสงใส ผบ.หมู.(ป.) สภ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 49

969 ส.ต.อ. ตฤณ เดชเดโช ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 บช.ทท. 50

970 ด.ต. ตฤณภณ บุญรพีภัทร ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองยะลา ภ.9 59

971 ส.ต.ท. ตวงสิทธิ์ แกวจันทรเพ็ง ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. 52

972 ส.ต.อ. ตวนอูเซ็น ตวนจาหลง ผบ.หมูปองกันปรามปราบ ภ.จว.นราธิวาส 34



109

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

973 ร.ต.อ. ตวัน ชมบานแพว รอง สว.กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. บช.ทท. 45

974 ด.ต. ตองตา ตองใจ ผบ.หมู กก.3 บก.ปส.3 บช.ปส. กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3 36

975 พ.ต.อ. ตอศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ขาดสอบ

976 ส.ต.ต. ตะวัน ลันดา ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.คฝ.1 บก.อคฝ. ขาดสอบ

977 ส.ต.ต. ตะวัน เกาะลอย ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองแมฮองสอน จว.แมฮองสอน สภ.เมืองแมฮองสอน 51

978 ส.ต.ท. ตันติกร สติรักษ ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม สถานี

ตํารวจภูธรสุคิริน

ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ตํารวจภูธรภาค 9 39

979 ร.ต.อ. ติณณภพ โพธิ์ชนะพันธุ รอง สว.กลุมงานวิชาชีพฯ ยธ. กองโยธาธิการ 45

980 ส.ต.อ.หญิง ตุลยดา จันทาสี ผบ.หมู กองรอยที4่ กก.ควบคุมฝูงชน2 บก.อคฝ. บก.อคฝ. 36

981 ด.ต. ตุลยดา ฤทธิสาร ผบ.หมู (ป) สน.บางเขน บช.น. 36



110

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

982 ส.ต.ท. ตุลยพัฒน แสงประสิทธิ์ ผบ.หมู.ป.สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ขาดสอบ

983 ส.ต.ต. ตุลยวัต ขุนเปย ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการ

พระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร.

บช.น. 48

984 ด.ต. เตชสิทธิ์ ประเสริฐเจริญกาล ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล บก.ทล ขาดสอบ

985 ส.ต.ท. เตชินท หนูบางโก ผบ.หมู สส. สภ.ทุงคอก ภจว.สุพรรณบุรี 44

986 ส.ต.ท. เติมศักดิ์ กันทะวงค ผบ.หมุ กก.ตชด.32 ขาดสอบ

987 ด.ต. ไตรภพ ณ นคร ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. กองบังคับการกองปราบปราม 44

988 ด.ต. ไตรวิชญ ธนพงศธนนท ผบ.หมู สภ.เมืองลําปาง ขาดสอบ

989 ร.ต.อ. ถาวร พันธุเปรม รองสารวัตรสืบสวน ภ.จว.นครปฐม ภาค 7 ขาดสอบ

990 ส.ต.ท. ถาวร บุญจือ ผบ.หมู จร.สน.ปทุมวัน บช.น. 48



111

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

991 ด.ต. ถิตติพงษ โสพันธ ผูบังคับหมู ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.2 ขาดสอบ

992 พ.ต.ท. ถิรภัทร จิรศรีสกุล รอง ผกก.5 บก.ส..3 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 42

993 ด.ต. ถิรมนัส ประมูล ผบ.หมู กองบังคับการตํารวจทางหลวง 44

994 ส.ต.ต. ถิรวัฒน ผมงาม ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรหนองสาหราย 48

995 ร.ต.อ. ถิรวัฒน แปนทอง สารวัตรสืบสวน สถานีตํารวจภูธรหนองขาว สถานีตํารวจภูธรหนองขาว ตํารวจภูธรจังหวัด

กาญจนบุรี

ขาดสอบ

996 วาที่ร.ต.ต. ถิรวุฒิ เฉลิมศรี วิศวกรอากาศยาน (สบ ๑) กองบินตํารวจ 63

997 ส.ต.ต. ทชา โตสินธุ ผบ.หมู(ป.)สภ.เพี้ยราม ภ.จว.สุรินทร 47

998 ร.ต.อ. ทนงศักดิ์ ยะสูงเนิน รอง สวป.สภ.กลางดง สภ.กลางดง อ.ปากชอง จว.นครราชสีมา 41

999 พ.ต.อ. ทนงศักดิ์ คํามาตย ผกก.สภ.ปากพลี ภ.จว.นครนายก 55



112

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1000 ส.ต.ท. ทนงศักดิ์ โพธิ์มะฮาด ผบ.หมู กก.ตชด.11 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. ขาดสอบ

1001 ส.ต.อ. ทนงศักดิ์ ชินภักดี ผบ.หมู สปพ. 33

1002 ส.ต.ท. ทนงศักดิ์ อาบะ ผบ  หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส ตํารวจภูธรภาค  9 ขาดสอบ

1003 ส.ต.ท. ทนุศิษฎ ถนนทอง ผบ.หมู(จร.)สน.คลองตัน บก.น.5 41

1004 ด.ต. ทรงธรรม นาคสวัสดิ์ ผบ.หมู(ป.)สภ.วังทอง สภ.วังทอง จ.พิษณุโลก 48

1005 พ.ต.ต. ทรงธรรม ศรีวงษชัย สว.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย ขาดสอบ

1006 ส.ต.ต. ทรงพล พุมมาลัย ผูบังคับหมูปองกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรแม

ฟาหลวง

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 62

1007 ส.ต.ต. ทรงพล วรยศ ผบ.หมู ฝสส.3 สส.(ศบส.2 จบ.) กองตํารวจสื่อสาร 39

1008 ส.ต.อ. ทรงพล วิลามาศ ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.2 กก.1 บก.ปส.2 บช.ปส. 30



113

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1009 ร.ต.อ. ทรงยศ บุญทนิมิตร  อาจารย(สบ ๑) ศฝร.บช.น. ศูนยฝกอบรม กองบัญชาการตํารวจนครบาล 82

1010 ด.ต. ทรงศักดิ์ เจียมสกุล ผบ.หมู กองบัญชาการตํารวจนครบาล 39

1011 ส.ต.ท. ทวิชาติ นวลสกุล ผบ.หมู ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. บช.ส. 66

1012 ส.ต.อ. ทวินันท ไตรมงคลวิวัฒน ผบ.หมู(ป.) สภ.พลูตาหลวง สภ.พลูตาหลวง ภ.จว.ชลบุรี 60

1013 ร.ต.อ. ทวีทรัพย อุดมรัตน รอง สว.ธร. สภ.โนนนารายณ จว.สุรินทร ภ.3 37

1014 ร.ต.อ.หญิง ทวีพร ภูนคร รอง สว.พฐ.จว.ราชบุรี พิสูจนหลักฐานจังหวัดราชบุรี ศูนยพิสูจน

หลักฐาน 7

ขาดสอบ

1015 ส.ต.ท. ทวีพัชร ศักดิ์คุณาพงศ ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร 42

1016 ส.ต.ท. ทวีวุธ คงถิ่น ผูบังคับหมู กองกํากับการสืบสวน ตํารวจภูธร

จังหวัดกระบี่

กองกํากับการสืบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่ ขาดสอบ

1017 ด.ต. ทวีศักดิ์ เทพญวน ผบ.หมุ ส.ทท.5 กก.2 บก. ทท.3 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 42
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1018 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์ พูลผล รอง สว.ฝายประวัติบุคคล ทพ. กองทะเบียนพล 33

1019 ด.ต. ทศพงษ คําออน ผบ.หมู ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 สตม. 39

1020 พ.ต.ต. ทศพร กลีบแกว สว.จร.สน.บางเสาธง บช.น. 29

1021 จ.ส.ต. ทศพร ชื้นโชติ ผบ.หมู กก.2 บก.ป. บช.ก. 31

1022 ส.ต.ต. ทศพร บังพล ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธร ภาค 1 ขาดสอบ

1023 ส.ต.อ. ทศพร ใจสุตะ ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 บช.ทท. 45

1024 ส.ต.ท. ทศพร สงคประเทศ ผบ.หมู ส.ทล.2กก.8บก.ทล. ผบ.หมู ส.ทล.2กก.8บก.ทล. 39

1025 ส.ต.อ. ทศพล กุลวงศ ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. บช.ก. ขาดสอบ

1026 ส.ต.ต. ทศพล บุญเฮง ผบ.หมู ฝายนิติการ บก.อก.สกบ. ฝายอํานวยการ กองบังคับการอํานวยการ 

สํานักงานสงกําลังบํารุง

44
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1027 ส.ต.ท. ทศพล รอดทรัพย ผบ.หมู กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 บก.สส.ภ.3 54

1028 พ.ต.ต. ทศพล ปญญาลิขิต สว.(สอบสวน)สภ.เมืองนครปฐม ภ.7 41

1029 ส.ต.ท. ทศพล ดวงอินทร ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรภาค1 ขาดสอบ

1030 ส.ต.อ. ทศพล แซอึ้ง ผบ.หมู กก.ดส บช.น. 38

1031 ร.ต.อ. ทศรัสมิ์ กิติธารา รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 31

1032 ส.ต.ต. ทศวรรษ คําปน ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรภาค 1 40

1033 ร.ต.ท. ทองสุข คุมสวัสดิ์ รอง.สว(ป)สภ.โพธิ์แกว สภ.โพธิ์แกว ภจว.นครปฐม 24

1034 ส.ต.อ. ทักษพัทธพล มะลิพันธ ผบ.หมู(สส.) สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 38

1035 ด.ต. ทักษิน วรรณโพธิ์ ผบ.หมูสทล1 กก4 บก.ทล สทล1กก4บก.ทล 20
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1036 ส.ต.ต. ทัดดาว เสนา ผบ.หมูฝอ.สก. กองสวัสดิการ 50

1037 ส.ต.ต. ทัตเทพ ทองแทง ผบ.หมู บช.ทท. 43

1038 ส.ต.ต. ทันพันธ พรหมเทศ ผบ.หมู.ป สภ.เมืองเชียงใหม ขาดสอบ

1039 ร.ต.ท. ทัพพสาร ปานแสง รอง สว.(สอบสวน) สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 42

1040 ร.ต.ท.หญิง ทัยชนก เอียดมา รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 ตํารวจภูธรภาค9 ขาดสอบ

1041 ส.ต.ท. ทัศเทพ เพ็ชรศรี ผบ.หมู ฝายประเมินบุคคล ทพ. ฝายประเมินบุคคล กองทะเบียนพล สํานักงาน

กําลังพล

60

1042 ร.ต.อ.หญิง ทัศนี วาโย รอง สว.ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร. สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 36

1043 ส.ต.ต. ทัศนียวรรณ พันธสวาง ครู(ปท1) กก.ตชด.22 ขาดสอบ

1044 ส.ต.ท.หญิง ทัศวรรณ ประสาทเขตการณ ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 48
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1045 วาที่ร.ต.อ.หญิง ทัสนันทน แกวตานิธิรัชต รอง สว. สพฐ.ตร. ขาดสอบ

1046 พ.ต.ท. ทัสสุมิติ์ ยอดปทุมวันล รอง ผกก. สภ.กลางใหญ ภ.จว.อุดรธานี 32

1047 ส.ต.อ.หญิง ทาริกา ปญญาดี ผบ.หมู ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร. บก.อก.สพฐ.ตร. ขาดสอบ

1048 ส.ต.อ. ทิชากร จักษุทิพย ผบ.หมู(สส.) สน.บางโพงพาง 48

1049 ส.ต.ท. ทินกร อินทะจันทร ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 40

1050 ด.ต. ทินกร สุภากาวี ผบ.หมู กก.สส.จว.พะเยา ตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา 44

1051 ด.ต. ทินกร ขอแจงกลาง ผบ.หมู(ป.)สภ.คําเขื่อนแกว สภ.คําเขื่อนแกว จว.ยโสธร ภ.3 30

1052 ร.ต.อ. ทินกรณ ทองเปรม รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม. บก.อก.สตม. 54

1053 ส.ต.ท. ทินภัทร ทะดวงสร ผบ.หมู.ส.รน.4กก.5บก.รน. บก.รน. ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1054 ส.ต.ต. ทิพเนตร แปลกโพธิ์ ผูบังคับหมูปองกันและปราบปราม กองบัญชาการตํารวจนครบาล 51

1055 วาที่ร.ต.ท.หญิง ทิพปภา อิสสระเสรี รอง สว. ฝายอํานวยการ กองบินตํารวจ กองบินตํารวจ ขาดสอบ

1056 ร.ต.อ.หญิง ทิพยนิมล ประสูติทวี รอง สว.ฝอ.บก.ส.2 บช.ส. 55

1057 ส.ต.ท.หญิง ทิพยพิมล ดวงจันทร ผูบังคับหมู ฝายสารบรรณ 2 62

1058 วาที่ร.ต.อ.หญิง ทิพยสุดา ภูสมบูรณ นว.(สบ 1)ผบก.สก. กองสวัสดิการ 80

1059 ด.ต. ทิพลาภ ฟาท ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.1 บก.ปส.1 57

1060 ส.ต.ต.หญิง ทิวานันท เนาวรุงโรจน ผบ.หมู กลุมงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. รพ.ตร. 43

1061 ร.ต.อ. ทิวาวรรณ นามวงษ รอง สว. บก.สปพ. 51

1062 ส.ต.ท. ทิสยพงษ ดวงจิต ผูบคับหมู กก.ตชด.22 54



119

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1063 พ.ต.ท. เทพนม จันทรหอม สารวัตรสืบหลักสอง บกน.9 บชน 62

1064 พ.ต.ต. เทพบดินทร นอยเมือง สารวัตร(สอบสวน) สน.หนองคางพลู สน.หนองคางพลู  บก.น.9 55

1065 ส.ต.อ. เทพศิริ ศิริวาโภ ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. บก.อก.บช.ทท. 53

1066 ร.ต.อ. ธงชัย พิศูจน รอง สวป. สถานีตํารวจนครบาลบางคอแหลม 36

1067 ร.ต.ต. ธงชัย พุกคุย รอง สว.(ป) ภ.จว.เพชรบุรี 25

1068 ส.ต.ท. ธงไท สมณา ผบ.หมูงานศูนยควบคุมงานจราจร ดวน2 กก.2 บก.จร ขาดสอบ

1069 ส.ต.ต. ธณพงษ สมนวล ผูบังคับหมู กก.ตชด.11 40

1070 ร.ต.อ. ธณัฐ ศรีวิเศษ นวท(สบ1)กอป.พฐก. สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ขาดสอบ

1071 ด.ต. ธณากรณ การะทอน ผูบังคับหมู ส.รน.3กก.11บก.รน. ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1072 ด.ต. ธธีรธร นิติธํารงพิสิฐ ผบ.หมู(ป.) สน.เทียนทะเล สน.เทียนทะเล บก.น.9 ขาดสอบ

1073 ส.ต.ท. ธนกร ธงสิบเจ็ด ผบ.หมู(ป.) สภ.เวียงมอก 44

1074 ร.ต.อ. ธนกร หนูโดด รอง สวป. ภ.2 49

1075 ส.ต.ท. ธนกร อาจหาญ ผบ.หมู ภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ตํารวจภูธรภาค 7 52

1076 ส.ต.อ. ธนกร เครือเพ็ชร ผบ.หมู งานสายตรวจ1กก.1บก.จร น. 39

1077 ส.ต.อ. ธนกร บูแกว ผบ.หมู กก.6 บก. ส1 บช.ส 35

1078 ส.ต.ท. ธนกฤต ไทยกมล ผบ.หมู(สส.สภ.บางพลี สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ 45

1079 ส.ต.ต. ธนกฤต สุตะวงค ผบ.หมู (ป.) ตํารวจภูธรภาค7 37

1080 ส.ต.ต. ธนกฤต คุมสมบัติ ผูบังคับหมูกองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 

บก.อคฝ.

บชน. 53
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1081 ด.ต. ธนกฤต สนศิริ ผบ.หมู ส.ทท.๑ กก.๒ บก.ทท๑ กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 30

1082 ร.ต.อ. ธนชาต ขวัญทองยิ้ม รอง สว.ฝอ.บก.ทท.3 บก.ทท.3 บช.ทท. ขาดสอบ

1083 ส.ต.ต. ธนชาติ ณัฐวุฒิ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครปฐม ตํารวจภูธรภาค 7 34

1084 ส.ต.ท. ธนชาติ ลาภธนวรรณ ผบ.หมู.กก.สส. กองบัญชาการตํารวจนครบาล 49

1085 ส.ต.อ. ธนชิต แสนหาญ ผบ.หมู(ป.)สภ.สระบัว สภ.สระบัว 36

1086 ส.ต.ท. ธนโชค เทียนวงษ ผบ.หมู. ป. สภ.หนองรี ภ.จว.กาญจนบุรี ตํารวจภูธรภาค7 47

1087 ส.ต.อ. ธนโชติ สมจิต ผบ.หมู(ป.)สภ.ทามวง ภ.7 38

1088 ส.ต.ท. ธนโชติ หมูคํา ผบ.หมู(สส.)กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 54

1089 ส.ต.อ. ธนโชติ ขํารักษ ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. 50



122

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1090 ส.ต.ต. ธนดล ถ้ํากระแสร ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บก.อคฝ. 52

1091 พ.ต.ต. ธนดล สุทธิพณิชพงศ สว.สส.สภ.แวง ภ.จว.สกลนคร 44

1092 ส.ต.อ. ธนเดช มณีทิพทัดบุล ผบ.หมู.กก.สส.ภ.จว.สิงหบุรี ภ.จว.สิงหบุรี ขาดสอบ

1093 ส.ต.อ. ธนเดช ไมลกุล ผบ.หมู ส.ทท.1กก.3 บก.ทท.3 บช.ทท. 46

1094 ส.ต.ต. ธนบดี ศรีคําจักร ผบ.หมู (ป.) สภ.แมจริม จว.นาน ขาดสอบ

1095 ส.ต.อ. ธนบัตร สวนแยม ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองนครปฐม ตํารวจภูธรภาค 7 50

1096 ส.ต.อ. ธนพงษ เอื้อประเสริฐ ผบ.หมู(ป.) สภ.วัดเพลง ตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 50

1097 ส.ต.ท. ธนพนธ เกนอก ผบ.หมู(ป.)สน.ลําหิน บก.น.3/บช.น. 43

1098 ส.ต.อ. ธนพนธ ศรีสุบัติ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระนอง ภ.8 44
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1099 ด.ต. ธนพร นาวาแกว ผบ.หมู สตม. ขาดสอบ

1100 ส.ต.อ. ธนพล เอียดแกว ผบ.หมู ฝทว.5 ทว. สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 65

1101 ร.ต.ท. ธนพล จันทรเสนา นักประดาน้ํา(สบ 1) กก.2 บก.รน. กก.2 บก.รน. 44

1102 ร.ต.ต. ธนพล เชิดชู รอง สว.อก.ตม.จว.อุตรดิตถ บก.ตม.5 สตม. 50

1103 ส.ต.อ. ธนพล สุวรรณบุตร ผบ.หมู(ป.)สน.บางขุนเทียน บก.น 9 48

1104 ส.ต.อ. ธนพล หวังพลายเจริญ ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. สตม. 34

1105 ส.ต.ท. ธนพล ตุลยวณิชโรจน ผบ.หมู กก.อป.บก.สส.ภ.7 บก.สส.ภ.7 41

1106 ส.ต.ท. ธนพล เหลื่อมทองหลาง ผบ.หมู(ป.)สน.บางนา สน.บางนา ขาดสอบ

1107 ส.ต.ต. ธนพล แสนจันทร ผบ.หมู ป.สน.คันนายาว กองบัญชาการตํารวจนครบาล ขาดสอบ



124

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1108 ส.ต.ท. ธนพัฒน เทพอุดม ผบหมู.(ป.) ส.ภ.ปากน้ําประเเสร ตํารวจภูตํารวจภูธรภาค2 52

1109 ส.ต.อ. ธนพัต แกวมณีแสง ผบ.หมู กก.2 บก.ทท.2 บช.ทท. กก.2 บก.ทท.2 บช.ทท. 32

1110 พ.ต.ท. ธนพิพัฒน สุภาษิตลัทธ สารวัตร กองกํากับการ 1กองบังคับการตํารวจ

มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค904

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 44

1111 ส.ต.ต. ธนภัทร คงเมือง ผบ.หมู.ฝายวิจัยและพัฒนา กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 64

1112 ส.ต.ท. ธนภัทร กันจินะ ผบ.หมู กก.ตชด.41 ขาดสอบ

1113 ส.ต.ท. ธนภัทร พรมภิชัย ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองนาน ตํารวจภูธรภาค 5 ภ.จว.นาน ขาดสอบ

1114 ส.ต.อ. ธนภัทร เศวตรัตน ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. ตชด. 52

1115 ส.ต.ต. ธนภูมิ เชื้ออินทร ผบ.หมู ป. สภ.กองกอย ตํารวจภูธรภาค5 46

1116 ส.ต.ท. ธนภูมิ ชอลําใย ผบ.หมู ฝอ.2 บก. อก. บช.ตชด. 43



125

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1117 ส.ต.อ. ธนยศ พรหมบุตร ผบ.หมู บช.ทท 47

1118 ส.ต.ต. ธนรัชต วงษกล่ํา ผบ หมู (ป.) สตช. ขาดสอบ

1119 ส.ต.ท. ธนรัฐ จันทะลุน ผบ.หมู (ป.) สภ.แสนภูดาษ ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 51

1120 ส.ต.อ. ธนรัตน หนูปน ผบ.หมู ฝายแตงตั้ง ทพ. สกพ. 38

1121 ร.ต.อ. ธนฤทธิ์ หลาพวง รองสารวัตร (สอบสวน) กองบัญชาการตํารวจนครบาล 47

1122 ส.ต.อ. ธนวัฏ ละเลิศ ผบ.หมู ฝอ.๒ บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. ขาดสอบ

1123 ส.ต.ท. ธนวัฏ ดวงเอียด ผบหมู (ป.) สภ.โคกโพธิ์ ภาค 9 26

1124 ส.ต.ท. ธนวัฒน มีแกว ผบ.หมู กลุมงานฯ คอมพิวเตอร ศทก. สทส. 64

1125 ร.ต.ท. ธนวัฒน กันตนิกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก 49
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1126 ส.ต.อ. ธนวัฒน ตุลสงวน ผบ.หมู ตํารวจภูธรภาค1 41

1127 ด.ต. ธนวัฒน ประวิชัย ผูบังคับหมู ปองกันและปราบปราม สน.ปทุมวัน 57

1128 ส.ต.ท. ธนวัสถ ดลสิงหรัตน ผบ.หมู.(ป)สน.รมเกลา บก.น.3 52

1129 ด.ต. ธนวิน อินทรฤทธิ์ ผบ.หมู ส.รน.2กก.7บก.รน. ส.รน.2กก.7บก.รน. ขาดสอบ

1130 พ.ต.ท. ธนสิษฐ ธนเศรษฐสุธี รองผกก กง.บก.อก.รพ.ตร. บก.อก.รพ.ตร. ขาดสอบ

1131 ส.ต.ท. ธนอนันต ไชยยันบูรณ ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ขาดสอบ

1132 ส.ต.ท. ธนอรรถ ผลสุวรรณ ผบ.หมู(ป) บก.ทท.1 55

1133 พ.ต.ท. ธนะ วองทรง สว.กก.2 บก.ปอท. บช.ก. 33

1134 ส.ต.อ. ธนะ มาราสา ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. กองบังคับการปราบปรามการคามนุษย ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1135 ส.ต.อ. ธนะเมศฐ ขันทสําราญจิรสิน ขาราชการตํารวจ ตํารวจภูธรภาค 2 ขาดสอบ

1136 ส.ต.ต.หญิง ธนัชชา ดําแกว ผบ.หมู ฝายอํานวยการ วพ.รพ.ตร. วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ โรงพยาบาลตํารวจ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

64

1137 พ.ต.ท. ธนัชชา ธนาดลพิพัฒน รอง ผกก.ฝรท.บก.อก.จต บก.อก.จต 44

1138 ด.ต. ธนัชพงศ นันตธนาวิจิตร ผบ.หมู จร. สภ.เมืองสมุทรสงคราม ตํารวจภูธรภาค7 ขาดสอบ

1139 ร.ต.ท.หญิง ธนัชพร เดชคุณมาก รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์แกว ตํารวจภูธรภาค7 43

1140 ส.ต.ท. ธนัดพงษ มาไกล ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 บก.สส.ภ.5 35

1141 ส.ต.ท. ธนัท จันทะสาร ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองหลวง ตํารวจภูธรภาค 1 32

1142 ร.ต.อ. ธนัทกฤตย ธรรมเจริญ รอง สว.กก.สส.1 บก. สส. ภ. 7 ภ.7 ขาดสอบ

1143 ส.ต.ต. ธนัทพันธุ เชื้อทหาร ผบ.หมู(ป) สภ.คีรีมาศ ตํารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย 48
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1144 ส.ต.ท. ธนัสม วรสูตร ผบ.หมู กก.ตชด.34 กก.ตชด.34 57

1145 พ.ต.ต. ธนา ยอดดําเนิน สว.(สอบสวน) สน.ทาเรือ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 46

1146 ส.ต.อ. ธนากร มีวงศ ผบ.หมู กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. กองกํากับการ1 กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว1 

กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว

44

1147 ส.ต.อ. ธนากร พุมประเสริฐ ผบ.หมู.ส.ทล.1กก.3 บก.ทล. บชก 37

1148 ส.ต.ท. ธนากร ชวยแกไข ผบ.หมู(ป.) สน.คันนายาว สน.คันนายาว ขาดสอบ

1149 ร.ต.อ. ธนาคาร อวนหินกอง รอง สวป.สน.ปทุมวัน บก.น.6 61

1150 พ.ต.ต. ธนาธิป จิตราคนี สว.กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 46

1151 ส.ต.ต. ธนาธิป จุฑาจันทร ผบ.ป สภ.เพี้ยราม ปรก.ชป.ปส.ภ.จว.สุรินทร สภ.เพี้ยราม 63

1152 ส.ต.ท.หญิง ธนาภรณ ออนทอง ผบ.หมู ฝายซอมบํารุง.บก.อก.รพ.ตร. ฝายซอมบํารุง.บก.อก.รพ.ตร. 56



129

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1153 ด.ต.หญิง ธนาภรณ กาหยี ผบ.หมู ฝอ.บก.อคฝ. บช.น. ขาดสอบ

1154 ร.ต.ท. ธนารักษ เข็มกําเนิด รอง สว.ฝายคลัง บก.อก. รร.นรต. 55

1155 ส.ต.อ. ธนารักษ ใจแกว ผบ.หมู.(สส.)สภ.เมืองภูเก็ต สภ.เมืองภูเก็ต ขาดสอบ

1156 ส.ต.ท. ธนาวิน ปุดจักร ผบ.หมู.จร.สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 33

1157 ด.ต. ธนาวุฒิ วงษทองดี ผบ.หมู บช.น. 62

1158 ส.ต.อ. ธนาวุฒิ ทาวนู ผบ.หมู ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.2 ศฝร.ภ.2 57

1159 ส.ต.ท. ธนิก อินทรภิรมย ผบ.หมู กลุมงานจราจร เชียงใหม กลุมงานจราจร ภจ.ว.ชม. ขาดสอบ

1160 ร.ต.อ. ธนิศร วุฒิชา รอง สว.(สอบสวน) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ภ.9 ขาดสอบ

1161 ส.ต.ต. ธนิสร เอียดมิ่ง ผบ.หมู(ป.)สน.ชนะสงคราม บช.น. ขาดสอบ



130

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1162 ส.ต.ท. ธนู พุมฉายา ผบ.หมู งชอ.บ.ตร. กองบินตํารวจ ขาดสอบ

1163 ส.ต.อ. ธเนศ จันทวงค ผบ.หมู(ป.) สน.ทาขาม กองบัญชาการตํารวจนครบาล ขาดสอบ

1164 ร.ต.อ. ธเนษฐ ศรีสงคราม รองสว(สอบสวน)สภ.สนามชัยเขต ภ.2 ขาดสอบ

1165 ร.ต.อ. ธเนส อินทากูล รอง สารวัตรปองกันปราบปราม สภ.อูทอง 38

1166 วาที่พ.ต.ท.หญิง ธมนณธร เปรมสุข สว.พภ.บก.อก. รร.นรต. ขาดสอบ

1167 ส.ต.ท. ธรงวิท นุชฉายา ผบ.หมู(สส.) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภจว.ฉะเชิงเทรา 58

1168 ส.ต.อ. ธรณินทร วรรณทวี ผบ.หมูงานปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรภาค 3 72

1169 ร.ต.อ. ธรณิศร พันธัง ชางอากาศยาน(สบ2) กองบินตํารวจ ขาดสอบ

1170 ส.ต.ต. ธรธนัสม เลาเหล็ก ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรจังหวัดนาน 51



131

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1171 ส.ต.ต. ธรรมนูญ ใจตา ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม สํานักงานตํารวจภูธรภาค 5 40

1172 ด.ต. ธรรมนูญ โมราสุข ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 สตม. 50

1173 ส.ต.อ. ธรรมนูญ กลั่นกลิ่น ผบ.หมู บช.ทท. 44

1174 ส.ต.ต. ธรรมรัตน ภานนท ผบ.หมู (ป.) สภ.นางลือ จังหวัดชัยนาท สภ.นางลือ จังหวัดชัยนาท 52

1175 ร.ต.อ. ธรรศ เชาวมานะเดช รอง สวป.สภ.แมตื่น ภ.จว.เชียงใหม สภ.แมตื่น ภ.จว.เชียงใหม ภ.5 ขาดสอบ

1176 พ.ต.ท. ธราดล เหมพัฒน รองผูกํากับการ (สอบสวน) กองบังคับการปราบปรามการคามนุษย 60

1177 ส.ต.ต. ธราดล คลายเเกว ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองเพชรบูรณ ภ.จว.เพชรบูรณ ขาดสอบ

1178 ส.ต.ท. ธราธร ธรณี ผบ.หมู (ป.) ภ.3 46

1179 ร.ต.ท. ธราธร วาสนาจรัส รอง สารวัตร(สอบสวน) สน.หนองคางพลู บช.น. 55



132

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1180 ส.ต.ต. ธราธิป อาจสามารถ ผบ.หมู ศฝร.บช.น. ศูนยฝกอบรม กองบัญชาการตํารวจนครบาล 65

1181 ร.ต.อ.หญิง ธฤตมน ยะปญญา รอง สว.ธร.สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.7 44

1182 พ.ต.ท. ธวัช ลือบางใหญ สวป. สภ.พุทธมณฑล 40

1183 ส.ต.ท. ธวัช ทองยอย ผบ.หมู(ป.)สภ.เกาะลันตา ผบ.หมู(ป.)สภ.เกาะลันตา 42

1184 ส.ต.ต. ธวัชชัย จันฑูลยตระกูล ผบ.หมู.ปองกันและปราบปราม ภจว.สมุทรปราการ 36

1185 ร.ต.ท. ธวัชชัย เหลากลม ผบ.มว. กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 50

1186 ด.ต. ธวัชชัย พงษสมัย ผบ.หมู (ป) สภ.เมืองกาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี ขาดสอบ

1187 ร.ต.ท. ธวัชชัย ตรงตอกิจ รอง สว. ภ.จว.อุตรดิตถ 44

1188 ส.ต.ท. ธวัชชัย วุฒิชาติเกรียงไกร ผบ.หมู (ป.) สภ.มหาชนะชัย ภ.จว.ยโสธร ภ.3 ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1189 ร.ต.อ. ธวัชภูมิ ชัยบุญ รอง สว. (สอบสวน) สน.วัดพระยาไกร บก.น.5 ขาดสอบ

1190 พ.ต.ต. ธวัชศิลป อํามาตย สว.สส.สภ.แมจริม จ.นาน สภ.แมจริม จ.นาน ขาดสอบ

1191 พ.ต.ต. ธวัชศิลป บุญตันหลา สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก ภ.6 66

1192 ร.ต.อ.หญิง ธวัลหทัย มีนพัฒนสันติ รอง สว.ฝอ.บก.น.3 บช.น. 55

1193 ส.ต.ท. ธัชกร ประทุมแกว ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 43

1194 พ.ต.ต. ธัชชัย บุญรอด สารวัตรอํานวยการสถานีตํารวจภูธรบานคา ภูธรจังหวัดราชบุรี 43

1195 ส.ต.ท. ธัชทวิช แกวพวง ผูบังคับหมู สน.บางบอน 55

1196 ส.ต.ท. ธัชพงศพัชร วิณิชยกุล ผบ.หมู(ป.) สภ.แมโจ 50

1197 ส.ต.อ. ธัญชนก สุทธิวโรทัย ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.ชุมพร ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร 58
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1198 ร.ต.ท.หญิง ธัญชนก ชมชายผล รองสารวัตร(สอบสวน)สภ.เมืองรอยเอ็ด ภ.จว.รอยเอ็ด ตํารวจภูธรภาค 4 48

1199 ร.ต.ท.หญิง ธัญญณัชกร เกษมณี รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ศ. กองบัญชาการศึกษา 70

1200 ด.ต. ธัญญวัฒน ลาดกระโทก ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี ตม.จว.จันทบุรี 33

1201 ด.ต. ธัญญะ แยมไสว ผบ.หมู ป. บช.น. 36

1202 ส.ต.ท. ธัญเทพ ผิวผุด ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองสมุทรปราการ ตํารวจภูธรภาค1 ขาดสอบ

1203 ส.ต.ต. ธัญพล อั้งบุญเรือง ผบ.หมู(ป.) สภ.ดอยเตา จว.เชียงใหม ตํารวจภูธรภาค 5 ขาดสอบ

1204 ส.ต.ท. ธัญพิสิทธิ์ พึ่งบุญ ผบ.หมู(ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี ภจว. สุราษฎรธานี ขาดสอบ

1205 ส.ต.ต.หญิง ธัญรดา สามจาย ผบ.หมูฝายพลาธิการ 1 พธ. กองพลาธิการ 59

1206 ร.ต.ท.หญิง ธัญลักษณ  คําชมภู  รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองอุดรธานี สภ.เมืองอุดรธานี 59
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1207 ส.ต.ท.หญิง ธัญวรัตน พงศรักธรรม ผบ.หมู กองรอยที4่ กก.คฝ.1 บก.อคฝ. บช.น. 55

1208 ส.ต.อ.หญิง ธัญวลัย ปยทรัพยสกุล ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.3 บช.ทท. 64

1209 ด.ต. ธัญวลัย วัฒนถาวรเกียรติ ผบ.หมู ฝอ.บก.ทท.1 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 57

1210 ส.ต.ท. ธัตชกัณฐ สมเจษ ผบ.หมูจร. บช.น. 38

1211 ส.ต.ต. ธัธวัช ใจวรรณะ ผบ.หมู (ป.) สภ.ขุนยวม ภ.จว.แมฮองสอน ขาดสอบ

1212 พ.ต.ต. ธันย บูรณชัย สว.(สอบสวน)สน.บางเขน บช.น. 62

1213 พ.ต.ต.หญิง ธันยณิชา อธิรัฐเดชาพงศ สว.ฝอ.ภ.จว.ลําปาง ภ.5 47

1214 ส.ต.ท. ธันยบูรณ กิตติภิญโญภาพ ผบ.หมู(ป.)สน.บางขุนนนท กองบังคับการตํารวจนครบาล 7 กองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล

54

1215 ส.ต.ท.หญิง ธันยพร อนุสรณบดี ผบ.หมู ฝายการเงิน 4 กง. กองการเงิน สํานักงานงบประมาณและการเงิน 82
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1216 ส.ต.อ. ธาดา สินสวัสดิ์ ผบ.หมู ชวยฯ กก.ปอพ.บก.สส.สตม. กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 52

1217 ส.ต.ท. ธาดา แตเจริญ ผบ.หมู (ป.) สน.ยานนาวา บก.น.6 ขาดสอบ

1218 ร.ต.ต. ธานัท พึ่งบาง รอง สว.(สส.)กก.สส.๑ บก.สส.ภ.7 กก.สส.๑ บก.สส.ภ.7 ขาดสอบ

1219 ร.ต.ท. ธานินทร สีลานินท รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 ภ.1 50

1220 ด.ต. ธานี ทองกุล ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.3 บก.ตม.3 42

1221 พ.ต.อ.หญิง ธาริดา อันทชัย ผกก.ฝอ. บช.ก. 55

1222 ร.ต.ท. ธาวิต วรรณรัตน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ ขาดสอบ

1223 ร.ต.อ.หญิง ธิฐิตา สงศิริ พยาบาล (สบ1) กลุมงานพยาบาล ขาดสอบ

1224 ส.ต.อ.หญิง ธิดารัตน สารคะณา ผูบังคับหมูสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1225 ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน ปนแกว อาจารย (สบ1) ศฝร.บช.น. บช.น. 59

1226 ร.ต.ท.หญิง ธิดารัตน ผดุงประเสริฐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ตํารวจภูธรภาค 2 62

1227 ส.ต.อ. ธิติพงศ วัยวัฒน ผบ.หมู (ป) สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี 39

1228 พ.ต.ต. ธิติภัทร คําชามา สว.(สอบสวน) สภ.ปาดังเบซาร ภ.9 48

1229 ส.ต.ต. ธีธัช สุทธิธรรมานันต ผบ.หมู ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการ

พระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร.

ขาดสอบ

1230 ส.ต.ท. ธีรโชติ คะประสิทธิ์ ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นธ. 44

1231 ร.ต.อ. ธีรเทพ นวลยง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อางทอง ตํารวจภูธรภาค 1 48

1232 ส.ต.ท. ธีรเนตร ทองไหม ผบ.หมู(ป.)สน.พหลโยธิน บก.น.2 58

1233 ส.ต.ต. ธีรพงค วงษธานี ผบ.หมู(ป)สภ.เหลาตางคํา ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 54
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1234 ร.ต.ท. ธีรพงษ มั่นประสิทธิ์ รองสารวัตรสอบสวน ตร. 54

1235 ส.ต.ท. ธีรพล สุธงษา ผบ.หมูงานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร. กองบัญชาการตํารวจนครบาล 34

1236 พ.ต.ท. ธีรพล ภูเนติ รอง ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. บช.ตชด. 35

1237 ส.ต.อ. ธีรพัฒน สิงหทอง ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 51

1238 ส.ต.ท. ธีรภัทร นิธิธรรมเจริญ ผบ.หมุ(ป.) สภ.บางปลามา ตํารวจภูธรภาค 7 43

1239 ด.ต. ธีรภัทร บุญรอด ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2 ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2 37

1240 ส.ต.ท. ธีรภัทร ออนดี ผบ.หมู รอย ปพ.2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 42

1241 ส.ต.อ. ธีรภัทร คุณทาวเทียม ผบ.หมู(ป.)สภ.นครชัยศรี สภ.นครชัยศรี ขาดสอบ

1242 ส.ต.ต. ธีรภัทร ชะนะเกตุ ผบ.หมู งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 53
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1243 ส.ต.ต. ธีรภัทร พิมสมานฐิติกุล ผบ.หมู (ป.) ภ.3 72

1244 ส.ต.ต. ธีรวัฒน จีนบุบผา ผบ.หมู (ป) ตํารวจภูธรภาค 7 ขาดสอบ

1245 พ.ต.ต. ธีรวัฒน ธนัครสมบัติ สว.ฝอ.สยศ.ตร. สยศ.ตร. 65

1246 ด.ต. ธีรวิทย นามวิจิตร ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท ตํารวจภูธรจังหวัดชัยนาท ขาดสอบ

1247 ส.ต.ท. ธีรศักดิ์ เพชรประดับ ผบ.หมู บก.ตม.3 สตม. 53

1248 ด.ต. ธีรศักดิ์ ศรีสุขนาม ผบ. หมู ป. สภ.เมืองนครปฐม สภ.เมืองนครปฐม 39

1249 ส.ต.ท. ธีรศักดิ์ เพียภูเขียว ผบ.หมู งานอารักขา 3 กก.อารักขา 2 บก.คอฝ. อคฝ. 52

1250 ส.ต.อ. ธีรศักดิ์ ตรีมาลา ผบ.หมู(ป) สภ.ราชกรูด ภ.จว.ระนอง สํานักงานตํารวจแหงชาติ 27

1251 ส.ต.ท. ธีระ มณีรัตน ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1252 ส.ต.ต. ธีระเดช สุขทอง ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก. บช.ศ. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 70

1253 ส.ต.ท. ธีระพง ทาวแกว ผบ.หมู.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 ตํารวจภูธรภาค 1 ขาดสอบ

1254 ร.ต.อ. ธีระพงษ ยอดสกุล รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี ตํารวจภูธรภาค7 29

1255 ส.ต.ต. ธีระพงษ เสียงล้ํา ผูบังคับหมู กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที3่1 ขาดสอบ

1256 ส.ต.อ. ธีระพงษ อารีเอื้อ ผบ.หมู ป. กก.1 บก.ปอท. ขาดสอบ

1257 ส.ต.อ. ธีระพงษ บุญประคม ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาหลวง ภ.จว.ลพบุรี สภ.ทาหลวง ภ.จว.ลพบุรี ขาดสอบ

1258 ส.ต.อ. ธีระพงษ วงศเจริญ ผบ.หมู(จร.) งานศูนยรวมขาว กก.4 บก.จร. บช.น. 48

1259 ส.ต.ท. ธีระพล คําวงษา ผบ.หมู(จร.)สน.พลับพลาไชย1 บช.น. ขาดสอบ

1260 ส.ต.อ. ธีระพล ดวงแกว ผูบังคับหมู ป. สภ.พบพระ จว.ตาก 35
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1261 ด.ต. ธีระยุทธ บิลเตะ ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 กก.3 บก.ทท.1 47

1262 ส.ต.ท. ธีระยุทธ พิทักษี ผบ.หมู บช.ก. 39

1263 ด.ต. ธีระวัฒน นันทะพงษ ผบ.หมู.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 41

1264 ส.ต.อ. ธีระวุฒิ บุญปอด ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 ขาดสอบ

1265 ร.ต.อ. ธีระศักดิ์ กิจมานะ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ขาดสอบ

1266 ด.ต.หญิง ธีริศรา บุญรุง ผบ.หมู (สส.) สน.บางรัก บช.น. 34

1267 ส.ต.ท. ธีวรา อินตะคํา ผบ.หมู(จร.)สน.บุปผาราม บก.น.8 41

1268 ส.ต.ท. เธียร ทองใบ ผบ.หมู(จร) สํานักงานตํารวจแหงชาติ 51

1269 ส.ต.ท. นกุลเดช ดาบจันทร ผบ.หมู(ป.)สภ.ปากชอง สภ.ปากชอง 24
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1270 พ.ต.ต. นคร ตั้งรวมทรัพย สว. (สอบสวน) สน.หวยขวาง  บก.น.1  บช.น. ขาดสอบ

1271 ด.ต. นครพิงค หงษหิน ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 44

1272 ส.ต.ท. นครินทร จินดํา ผบ.หมู(จร.)สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค8 36

1273 ส.ต.ท. นครินทร วังคีรี ผบ.หมู(ป.)สน.ทองหลอ บช.น. ขาดสอบ

1274 ส.ต.ต. นครินทร จงกลมี ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรภาค 5 56

1275 ด.ต. นคเรศ อินทรถา ผบ.หมู (จร.) สน.สายไหม 45

1276 ส.ต.ท. นควัฒน วงศไพบูลย ผบ.หมู ปองกันปราบปราม กองบังคับการตํารวจนครบาล8 41

1277 ร.ต.อ.หญิง นงลักษณ ไหวพรหม รอง สว.ตม.ฉะเชิงเทรา สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 51

1278 ส.ต.อ. นที ทองบานบอ ผบ.หมู กก.1 บก.ป. กองบัญชาการสอบสวนกลาง ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1279 ส.ต.ท. นที หนูคงไหม ผูบังคับหมูสายงานปองกันและปราบปราม บช.น. 49

1280 ส.ต.ท. นนท วัฒนกิจ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี ตํารวจภูธรภาค1 53

1281 ส.ต.ต. นนทพัทธ ราชแสนเมือง ผบ.หมู กก.สสน. บก.ป. กก.สสน.บก.ป. 48

1282 พ.ต.ท. นนทพัทธ สมบูรณจันทร รอง ผกก.ป.สภ.บันนังสตา ภ.จว.ยะลา 52

1283 ส.ต.ท. นนทวัช แกนเมือง ผบ.หมู(ป.) สภ.สุคิริน 36

1284 ส.ต.ต.หญิง นปภัค โศภาบวรกุล ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.น. ฝายอํานวยการ 1 71

1285 ส.ต.อ. นพจรัส อุดมวรางกูร ผบ.หมู(ป.)สภ.ชัยพฤกษ จว.นนทบุรี สภ.ชัยพฤกษ ขาดสอบ

1286 ส.ต.ท. นพณัฐ วารี ผบ.หมู ฝายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.

อก.สกบ.

บก.อก.สกบ. 56

1287 ส.ต.อ. นพดล เกตุรัตน ผบ.หมู.ส.ทท3 กก.1 บก.ทท1 บช.ทท กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 47
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1288 ส.ต.ท. นพดล ศรีสุวัย ผบ.หมูฝายงบประมาณและการเงิน บช.ส. 59

1289 ส.ต.ต. นพดล บุตรราช ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. กองบัญชาการตํารวจนครบาล 61

1290 ส.ต.อ. นพดล ไวรักษ ผบ.หมู(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม 47

1291 ร.ต.อ. นพดล ศรีวะรมย รอง สวป.สน.ทุงมหาเมฆ นครบาล ขาดสอบ

1292 ส.ต.ท. นพดล เจริญยิ่ง ผบ.หมู(ป.)สน.บางขุนเทียน สน.บางขุนเทียน บก.น.9 ขาดสอบ

1293 ส.ต.ท. นพดล ลิ้มประเสริฐ ผบ.หมู(นปพ.)กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ภ.5 49

1294 ร.ต.อ. นพดล คํากอง ผบ.มว.กก.ตชด.33 กก.ตชด.33 47

1295 พ.ต.ต. นพพร เรืองนุช สว.ฝอ.บก.น.6 บก.น.6 32

1296 ร.ต.อ. นพพร คงเกตุ ผบ.มว.กก.ตชด.11 บช.ตชด. 59
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1297 ส.ต.ต. นพพล นาอุดม ผบ. หมู ป. สภ.เมืองยาง ภ.จว.นครราชสีมา ตํารวจภูธร ภาค 3 ขาดสอบ

1298 ด.ต. นพรัตน จงเลิศอัมรินทร ผบ.หมู ปฯ สภ.เมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ ขาดสอบ

1299 ด.ต. นพรัตน ยอดศิลป ผบ หมู.ตม.จว.ตราด บช.สตม. 40

1300 ส.ต.ต. นพรุจ เกิดดี ผบ.หมู กองรอยที1่ กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. บก.อคฝ. 47

1301 ส.ต.อ.หญิง นภสร สีเขม ผบ.หมู ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. 47

1302 ส.ต.ต. นภัทร เศษสุวรรณ ผบ.หมู.ฝอ.ภ.จว.ตราด กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค2 64

1303 ส.ต.ต.หญิง นภัส ธระจิตสม ผบ.หมู ฝายควบคุมอัตรากําลัง อต. กองอัตรากําลัง สํานักงานกําลังพล ขาดสอบ

1304 ส.ต.ท. นภัสกร แกวยศ ผบ.หมู กลุมงานการบิน กองบินตํารวจ กองบินตํารวจ 64

1305 ส.ต.ท. นภัสรนันท จันทรพเนาว ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 1 กก.2 บก.จร. บช.น. 59
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1306 ส.ต.ท. นภัสรพี วรวงศเวสารัช ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท ตํารวจภูธรภาค1 57

1307 ส.ต.อ. นภา ไชยรัตน ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรภาค 3 50

1308 วาที่ร.ต.อ. นภาภรณ จันทสิงห พยาบาล (สบ 1) กลุมงานพยาบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ 52

1309 วาที่ส.ต.ต. นรภัทร รูทํานอง รอง ผบ.หมู ป ศฝร.ภ.5 60

1310 พ.ต.อ. นรวัตน คําภิโล ผกก.2 บก.ปส.1 บช.ปส. บช.ปส. ขาดสอบ

1311 ส.ต.ท. นรวัตน พิกุลทอง ผบ.หมู(สส.) สภ.โปงน้ํารอน ตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ขาดสอบ

1312 ส.ต.ต. นรากานต ถิ่นวงษแพง ผบ.หมู กองรอยที3่ กก. ควบคุมฝูงชน1 กองรอยที3่ กก.ควบคุมฝูงชน1 38

1313 ส.ต.อ.หญิง นราธิป เยื่อใย ผบ.หมูกองรอยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. บช.น. 52

1314 วาที่พ.ต.ต.หญิง นราพรรณ นิลสุขุม สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 46
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1315 ส.ต.อ. นราวิชญ หอมจันทร ผูบังคับหมู งานปองกันปราบปราม สภ.เมืองลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี 47

1316 ส.ต.ท. นราศักดิ์ บุญอิ่ม ผบ.หมู งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร บช.น บก.จร ขาดสอบ

1317 ส.ต.ท. นราศักดิ์ หนักแนน ผบ.หมู  งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. บก.จร. 62

1318 ด.ต. นรินทร วงษดี ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี 21

1319 ร.ต.อ. นรินทร กันทา รองสารวัตรปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา ขาดสอบ

1320 พ.ต.ท. นริศ สิริวันต สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปทส. บช.ก กก.4 บก.ปทส. 48

1321 ส.ต.ท.หญิง นริศรา นันทะชาติ ผบ.หมู สสน.บ.ตร. บ.ตร. 67

1322 ส.ต.ท.หญิง นริศรา ชุมวารี ผบ.หมู กลุมงานวิเคราะหและพัฒนาระบบงาน อต. กองอัตรากําลัง สํานักงานกําลังพล 58

1323 ส.ต.ท.หญิง นฤชล ขวัญเปรมฤทัย ผบ.หมู บก.อก.บช.ปส. บช.ปส. ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1324 ร.ต.อ. นฤชาติ เวชโช ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค๔ บช.ตชด ขาดสอบ

1325 ส.ต.ท. นฤชิต ชุติภาสธนกุล ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ผบ.หมู (ป.) 63

1326 พ.ต.ท. นฤดล ถุนพุฒดม สว.(สอบสวน) สน.ทุงมหาเมฆ บก.น.5 47

1327 ร.ต.ท. นฤทธิ์ ชลสิทธิวงษา รอง สวป.สน.จักรวรรดิ บช.น. 46

1328 ส.ต.ต. นฤบดินท บัวโภชน ผบ.หมู(ป) สภ.หางน้ําสาคร สภ.หางน้ําสาคร 72

1329 ส.ต.ต. นฤบดินทร สีหานาม ผบ.หมู(ป.)สภ.สวนพริกไทย ตํารวจภูธรภาค1 36

1330 ด.ต. นฤมล ตามสมัคร ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. บช.ทท. 46

1331 ด.ต.หญิง นฤมล ศรีลอม ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บก.อก.บช.ทท. ขาดสอบ

1332 ร.ต.อ.หญิง นฤมล จันทรเทศ รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. บช.น. 45



149

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1333 ส.ต.ท. นวคุณ ลองนาวา ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสงขลา 43

1334 ส.ต.ท. นวพล วงศาโรจน ผบ.หมู ปฯ สภ.หนองนาคํา ปรก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.4 ตํารวจภูธรภาค4 54

1335 ส.ต.อ. นวพล เนื่องหลา ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 63

1336 ส.ต.อ. นวภัทร ตาใย ผูบังคับหมู สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 52

1337 ร.ต.อ.หญิง นวภัทร นาคขําพันธุ พยาบาล สบ1 กลุมงานพยาบาลโรงพยาบาลตํารวจ ขาดสอบ

1338 วาที่ร.ต.ท.หญิง นวภัสร จิตหาญ รอง สว.ตม.จว.แพร บก.ตม.5 ขาดสอบ

1339 ส.ต.ท. นวัตกร จิตมณี ผบ.หมู ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. บก.อก.สพฐ.ตร. ขาดสอบ

1340 ส.ต.ต.หญิง นวินดา เกษมเกียรติไทย ผูบังคับหมู ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร4 กองทะเบียน

ประวัติอาชญากร

62

1341 ส.ต.ท. นักรบ นนทะภา ผม.หมู(ป.)สภ.บานโพธิ์ ตํารวจภูธรภาค2 ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1342 พ.ต.ต. นัฏฐพล แกวจันทรฉาย สว.(สอบสวน) สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี 63

1343 ส.ต.ท. นัฐชวิน ปูทอง ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองนครสวรรค สภ.เมืองนครสวรรค ภ.จว.นครสวรรค 56

1344 ส.ต.ท. นัฐชานนท พิศภักดิ์ ผบ. หมู(ป.) สภ. ทาแพ สภ. ทาแพ ภ. จว. สตูล 65

1345 ส.ต.ท. นัฐติวัฒน ทองแกมแกว ผบ.หมู งานสายตรวจ2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. บก.สปพ. 38

1346 ส.ต.อ. นัฐธิวุฒิ บุตรเฟอย ผบ.หมู ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 32

1347 ส.ต.ต. นัฐพงษ กุลมาตย รอง ผบ.หมู ผช.พงส บช.น. 67

1348 ส.ต.ท. นัฐพล โภคเนืองนอง ผบ.หมู(ป.)สภ.พานทอง สภ.พานทอง 45

1349 ส.ต.ท. นัฐพล ศรีสุราษฎร ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. กองบังคับการตํารวจจราจร 44

1350 ส.ต.ต. นัฐพล บวรบุญ ผบ.หมู(ป.) สภ.บางละมุง 55
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1351 ส.ต.ท. นัฐพล สาชิต ผบ.หมู(ป.) ภาค.4 46

1352 ส.ต.อ. นัฐวัฒน ดวงยา ผบ.หมู(ป) สภ.ปว จว.นาน สภ.ปว จว.นาน 50

1353 ส.ต.ต. นัฐวุฒิ ดาวัน ผบ.หมู บก.ส.3 35

1354 ส.ต.ท. นัทธพงศ ปรีคาน ผบ.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี 42

1355 ส.ต.อ. นัทสิทธิ์ แจมจํารัส ผบ.หมู(ป) สภ.ลาดบัวหลวง ภจว.พระนครศรีอยุธยา 53

1356 ร.ต.อ. นันทกร มัธยันต รอง สว. สถานีตํารวจทองเที่ยว 3 กก.2 บก.ทท.3 ขาดสอบ

1357 ร.ต.อ. นันทชนก ดาวลอมจันทร รอง สว. ฝายการเงิน 3 กง. กง.สงป. 76

1358 พ.ต.ท. นันทนธวัช เพียรพิชัย สว.ศฝร.บช.น. บช.น. ขาดสอบ

1359 ด.ต.หญิง นันทนภัส พุมไพจิตร ผบ หมู ฝอ.ศพฐ.5 สพฐ.ตร. 62
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1360 ร.ต.อ.หญิง นันทนภัส หอมจิตบุณย รอง สว.ฝอ.บก.สส.สตม. สตม. 53

1361 ร.ต.อ.หญิง นันทนภัส ธัญวัชรศรีกุล รอง สว.ฝอ.บก.ทท.1 บช.ทท. 53

1362 ด.ต.หญิง นันทนา นันศิริ ผบ.หมู สส. กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 50

1363 ส.ต.อ. นันทพน คําละออ ผูบังคับหมู สภ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย ภ.3 52

1364 วาที่พ.ต.ต.หญิง นันทพร แกวพรหม สว.ฝอ.2 บก.อก.สทส. บก.อก.สทส. 33

1365 พ.ต.ท. นันทพล ทองนวม รอง ผกก.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม. บช.ก. 54

1366 ด.ต. นันทพัทธ บุญชวย ผูบังคับหมู ตรวจคนเขาเมืองจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 38

1367 ด.ต. นันทพิพัฒน ไชยวงค ผบ.หมู บก.ทล. ขาดสอบ

1368 ส.ต.อ.หญิง นันทรัตน ไชยมงคล ผบ.หมู บธ.ศบศ.รร.นรต. รร.นรต. 62



153

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1369 ส.ต.ต. นันทวัชร ชูจิตต ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพังงา ตํารวจภูธรจังหวัดพังงา 54

1370 ส.ต.ท. นันทวัฒน กมลผาด ผบ.หมู(จร.)สน.โชคชัย สน.โชคชัย บก.น.4 บช.น. 56

1371 ส.ต.อ. นันทวิช กงเพชร ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 52

1372 ส.ต.ต. นันทวิช ใยนนท ผบ.หมู(ป.) สภ.รัตนวาป 60

1373 ส.ต.ท.หญิง นันทา มานะไตรนนท ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 71

1374 ส.ต.อ.หญิง นันทิญา สวนลําใย ผบ.หมู ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 53

1375 ร.ต.อ.หญิง นันทิยา รักดี รอง สว.(สอบสวน) ภ.8 68

1376 ร.ต.ท.หญิง นันทิศา ไชยศิริ รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย บก.น.4 บช.น. 55

1377 ส.ต.ต. นัยนปพร ถวัลยรัตน ผบ.หมู ฝอ.ทพ. กองทะเบียนพล ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1378 ส.ต.ต.หญิง นัยนา จอมแปง ผบ.หมู ฝอ.สลก.ตร. สลก.ตร. 62

1379 ส.ต.ท. นาคพงษ พันศรีภูมิ ผบ.หมู (สส.) สน.บางรัก บช.น. ขาดสอบ

1380 ส.ต.ท. นาฏอนงค วงศเจริญ ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 60

1381 ส.ต.ท. นาเดีย ธนโชติธันยบูรณ ผบ.หมูกลุมงานกุมารเวชกรรม รพ.ตํารวจ กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตํารวจ 58

1382 ส.ต.อ.หญิง นาตยา ปรีกมล ผบ.หมู ฝทว.5 ทว. สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 59

1383 ส.ต.อ. นาวา มาลากุล ผบ.หมู.(ป.)สภ.เถิน ภ.จว.ลําปาง ปฎิบัติราชการ

ชวย ศปปข.(สน.)

ตํารวจภูธรภาค 5 55

1384 ด.ต. นําพล ประพันธเนติกุล ผบ.หมู กก 1 บก.จร 38

1385 ส.ต.ต. นําพล ชาติทุง ผบ.หมู(ป)สภ.เหลาตางคํา ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 42

1386 ส.ต.ท. นําพล ถาโอฬาร ผบ.หมู ภาค.2 ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1387 ร.ต.อ. น้ํามนต  โพธิ์คํา รอง สว.ฝสส.๖ สส. ฝายการสื่อสาร 6 กองตํารวจสื่อสาร 49

1388 ส.ต.อ. นิกร โพพิทัก ผบ.หมู(เวรบริการ)(ส)สน.คันนายาว บก.น.2 บช.น. 41

1389 พ.ต.ท. นิกร ชูทอง รองผูกํากับการปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่ ตํารวจภูธรภาค 8 ขาดสอบ

1390 ด.ต. นิคม จีนเยี้ยน ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. 37

1391 ร.ต.อ. นิคม นาชัยภูมิ รองสารวัตรสืบสวน สถานีตํารวจภูธรบอหลวง ภ.จว.เชียงใหม บช.5 41

1392 ส.ต.อ. นิคอลิด นิแม ผบ.หมู(ป.) สภ.สะบายอย  ภ.จว.สงขลา 65

1393 พ.ต.อ. นิตย วิธินันทกิตต ผูกํากับการ ตํารวจภูธรภาค 2 50

1394 ร.ต.อ.หญิง นิตยา แขมพิมาย ผูชวย นว.(สบ 1) จตร. ตร. ขาดสอบ

1395 ด.ต.หญิง นิตยา บุงทอง ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 บช.ทท. 66
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1396 ร.ต.ท.หญิง นิตยา ถูกใจ รอง สว.(สอบสวน) สํานักงานตํารวจแหงชาติ 53

1397 ส.ต.ท. นิติ ศรีชัย ผบ.(ป.)สภใเมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ขาดสอบ

1398 ส.ต.ท. นิติกานต จันทรดวงเดิม ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สระแกว ตํารวจภูธรจังหวัดสระแกว 26

1399 จ.ส.ต. นิติชน ชาญกัน ผบ.หมู(ป) สภ.กะรน สภ.กะรน ภ.จว.ภูเก็ต 48

1400 ส.ต.อ. นิติพงษ มูลวงษ ผบ.หมู ส.ทท.5  กก.2  บก.ทท.1 บช.ทท. ขาดสอบ

1401 ส.ต.ท.หญิง นิติพร ทองงาม ผบ.หมู กองกฎหมาย 66

1402 ด.ต. นิติพัฒน ไขมุกขนุชเล็ก ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ขาดสอบ

1403 ร.ต.อ. นิติยา ออนคํา รอง สว.ฝายความชอบ ทพ. กองทะเบียนพล สํานักงานกําลังพล 39

1404 ส.ต.อ. นิติศิริ หลวงอภัย ผบ.หมู(ป.) สภ.แมสอด สภ.แมสอด ภจว.ตาก 49
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1405 ส.ต.ท. นิธิ แจมรัสมี ผบ.หมู ฝอ.ตส.2 ตส.2 69

1406 ส.ต.อ. นิธิธรรม วงศวุน ผบ.หมู กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 43

1407 พ.ต.ท. นิธิรุจน ภูวรัฐเมธาวัชร รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. บช.น. 59

1408 ส.ต.ท. นิธิศ จักขุเรือง ผบ.หมู ฝอ.บก.ทท.2 ฝอ.บก.ทท.2 55

1409 ส.ต.อ. นิพนธ สายเล็น ผบ.หมูงานสายตรวจ1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. บช.น. 63

1410 ด.ต. นิพล ฤทธิ์รา ผบ.หมู กก.3 บก.ปส.1บช.ปส. ขาดสอบ

1411 ส.ต.ท. นิพิฐพนธ รจนัย ผบ.หมู สส.สน.ปากคลองสาน บก.น.8 54

1412 พ.ต.อ. นิภพล สุขนิยม ผกก.สส.ภ.จว.นครนายก สํานักงานตํารวจแหงชาติ 51

1413 ร.ต.ท.หญิง นิภัทรา พูลพันธ รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตํารวจภูธรเมือง

ขอนแกน

ตํารวจภูธรภาค4 66
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1414 ร.ต.อ.หญิง นิภา บําเพ็ญ รอง สว.กก.คธม.บช.ทท. บช.ทท. 41

1415 ร.ต.อ. นิภาพร แปนปลิ้ม รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. สตม. 36

1416 ร.ต.อ. นิภาพร อังคะปาน รอง สว.ดาน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 สตม. 48

1417 พ.ต.อ. นิมิตร นูโพนทอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน) สกพ. สกพ. 42

1418 พ.ต.ต. นิมิตร จรรยาลักษณ สว.สอบสวน สน.โชคชัย กองบัญชาการตํารวจนครบาล 48

1419 ร.ต.อ.หญิง นิยดา ตรีครุธพันธ รอง สว.ฝายแตงตั้ง ทพ. สํานักงานกําลังพล ขาดสอบ

1420 ส.ต.ท.หญิง นิยนาฏ อินตะแกว ผบ.หมู ฝายความชอบ ทพ. สํานักงานกําลังพล 61

1421 ร.ต.อ. นิยม นอยนิล รอง สว สส บก น 3 กองบังคับการตํารวจนครบาล  3 54

1422 ร.ต.อ.หญิง นิยุดา คําโสภา รอง สว.มค.ผค. สยศ.ตร. ขาดสอบ



159

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1423 ส.ต.ท. นิรัช ไปลนรินทร ผบ.หมู(ป.)สภ.คลองหา จ.ปทุมธานี สภ.คลองหา ภ.จว.ปทุมธานี 67

1424 ส.ต.ต.หญิง นิรัชพร ดวงมูล ผบ.หมู ฝอ.บก.ส.4 บช.ส. 58

1425 ด.ต. นิรันดร บัวเกา ผบ.หมู บช.ทท. 44

1426 ส.ต.ต. นิรินธน คณหาร ผบ.หมู(ป.) ภ.จว.อุทัยธานี ขาดสอบ

1427 ส.ต.อ. นิรุตต จงศร ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 บช.ส. กองกํากับการ2 กองบังคับการตํารวจสันติบาล3 

กองบัญชาการตํารวจสันติบาล

62

1428 ด.ต. นิศานาถ พันธฤทธิ์ดํา ผบ.หมู บก.สส.สตม. สตม. 62

1429 ส.ต.ท. นิศารัตน หนอคํา ผบ.หมู ฝายสรรพาวุธ 1 สพ. กองสรรพาวุธ 55

1430 ด.ต.หญิง นิษฐารัชต ชัชวาลภาณุสิน ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. บช.ก. 42

1431 ส.ต.ต.หญิง นิสากร ศรีคํา ผบ.หมู กชว.ศพฐ.1 สพฐ.ตร. ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1432 ด.ต. นิสิต ไชยทองศรี ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.4 บก.ตม.4 สตม. 33

1433 ส.ต.อ. นิอาลาม นิมะ ผบ.หมู(นปพ.)สภ.ตันหยง ภ.จว.นราธิวาส ขาดสอบ

1434 พ.ต.ต. นุกูลพจน ศรีเจริญ สารวัตร ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร4 กองทะเบียน

ประวัติอาชญากร

62

1435 ด.ต.หญิง นุชจรี ทองหลอ ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 39

1436 ส.ต.ท.หญิง นุชจรีย รักขาว ผบ.หมู ฝอ.นต.รพ.ตร. นต.รพ.ตร. 58

1437 ร.ต.อ.หญิง นุชนารถ เส็งทอง รอง สารวัตร กองสวัสดิการ ขาดสอบ

1438 ร.ต.อ.หญิง นุชรี โคตะกะ รอง สว.ฝตพ.ตส.2 ตส.2 39

1439 ส.ต.ท.หญิง เนตรนภา แหลงหลา ผบ.หมู ฝายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส. บก.อก. 59

1440 ส.ต.ท. เนติพงศ ยาประเสริฐ ผบ.หมู(จร)เชียงใหม ตํารวจภูธรภาค5 44
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1441 ด.ต. เนวัฆเชษฏย แนมใส ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.3 บช.ทท. 39

1442 วาที่พ.ต.ต.หญิง โนรี ราศรี สว.ฝอ.ทพ. สํานักงานกําลังพล 35

1443 ส.ต.อ. บดินทร รอดเทศ ผบ.หมู.ป กก.ตชด.32 43

1444 ด.ต. บดีศร จับใจ ผบ.หมู กก.อป.บก.สส.ภ.7 ภ.7 57

1445 ส.ต.ท. บรรจง กระเชียวรัมย ผบ.หมู (ป.) บช.น. 51

1446 พ.ต.ท. บรรจง ทัพภูมี สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 35

1447 ส.ต.อ. บรรจบ ศรีวิชัยยศ ผูบังคับหมู ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดกระบี่ ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดกระบี่ 39

1448 ส.ต.ท. บรรเจิด คําเหลื่อม ผบ.หมู กก.ตชด.14 62

1449 ส.ต.ท. บรรณกร บุญสวน ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 43
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1450 ส.ต.ท. บรรณภพ สังขไพโรจน ผบ.หมู.กก1.บก.ปส.3 กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด 40

1451 ร.ต.อ. บรรพต โพธิเพชร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ราชกรูด สภ.ราชกรูด ภ.จว.ระนอง ภ.8 ขาดสอบ

1452 ด.ต. บริบูรณ ศรีภุมมา ผบ.หมู กก.1 บก.ป.บช.ก. 35

1453 พ.ต.ต. บวร สุทธิวารี สว.อก.สภ.บอไร ภ.2 ขาดสอบ

1454 พ.ต.ท. บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. บช.ตชด. 64

1455 ร.ต.อ. บัญชา ผดุงกิจ รองสารวัตร ฝทว.3 ทว.สพฐ.ตร. 48

1456 ด.ต. บัญญัติ คํารัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร ขาดสอบ

1457 พ.ต.ท. บัณฑิต พรมพล สารสัตร ตํารวจภูธรภาค 2 39

1458 ส.ต.ต. บัณฑิต ดวงทนัน ผบ.หมู(ป.)สภ.แมสะเรียง ตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน 44
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1459 ด.ต. บัณฑิต กลิ่นสุคนธ ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองสิงหบุรี สภ.เมืองสิงหบุรี 44

1460 ร.ต.อ.หญิง บารณี ชํานาญกิจ รอง สว.ฝอ.บก.น.6 บก.น.6 60

1461 ร.ต.อ. บุญชวย กันธะวงศ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.แมจัน จ.เชียงราย 37

1462 ร.ต.ต. บุญโชติ นักสิทธิ์ รอง สว.ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 สตม. 36

1463 ร.ต.ท. บุญญญิสา บุณยเกตุ รอง สว.ฝายยุทธศาสตร บก.อก.บช.ส. กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการ

ตํารวจสันติบาล

63

1464 ร.ต.อ. บุญญฤทธิ์ ทองลอย รอง สว.(สอยสวน) สน.ทาขาม บก.น.9 บช.น. 76

1465 ส.ต.ท. บุญญาณ เจะเลาะ ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม สํานักงานตํารวจแหงชาติ 53

1466 ส.ต.ท.หญิง บุญฑิลา อินสุยะ ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.บช.ก. บช.ก. ขาดสอบ

1467 ด.ต. บุญทวี โยธวงศ ผบ.หมู กก.3บก.ทท1บช.ทท. 46
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1468 ด.ต. บุญโปรด เตียวิลัย ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. กองบังคับการตํารวจทางหลวง 45

1469 ส.ต.ต. บุญยฤทธิ์ พลขันธ ผบ.หมู ฝอ.บกปส2 บช.ปส. ขาดสอบ

1470 พ.ต.ท. บุญเยี่ยม โพธิ์ศรี สารวัตรปองกันปราบปราม สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 36

1471 ส.ต.อ.หญิง บุญรัตน จันทรภักดี ผบ.หมู ศฝร.ตม. สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 54

1472 ส.ต.อ. บุญฤทธิ์ เรืองปราชญ ผบ.หมู กก.5 บก.สส.บชน. กองบัญชาการตํารวจนครบาล 76

1473 ส.ต.ท. บุญฤทธิ์ อินทสระ ผบ.หมู(ป.) สภ.ขนอม สภ.ขนอม 52

1474 ส.ต.ต.หญิง บุณยณิฐา เหลาอุดม ผบ.หมู ฝายอํานวยการ กองบินตํารวจ กองบินตํารวจ 48

1475 ส.ต.ท. บุณยวีร องอาจ ผบ.หมู สลก.ตร. สลก.ตร. 60

1476 ร.ต.อ. บุณยสิทธิ์ สุทธิทัศนพงศ รองสารวัตร สอบสวนกลาง ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1477 ร.ต.อ.หญิง บุปผา หนอสีหา รอง สว.ฝอ.บก.ปส.2 บช.ปส. 52

1478 ส.ต.ท. บุรินทร บุตรบุราณ ผบ.หมู ป. ตํารวจภูธรภาค 1 45

1479 ส.ต.ท. บุลกร ธรรมจิตต ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรภาค9 ขาดสอบ

1480 ส.ต.ต. บุษบง สวนแกว ผบ.หมู ฝอ.สส. สทส. ขาดสอบ

1481 ด.ต.หญิง เบญจพร พลรักษ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. บก.ปอท. 56

1482 ส.ต.ท. เบญจพล ธิติสุทธิ ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.3 บช.ปส 55

1483 ส.ต.ท.หญิง เบญจมาภรณ สังขสีทอง ผบ.หมูฝายปกครองและกิจกรรม ศูนยพัฒนาดานการขาว กองบัญชาการ

ตํารวจสันติบาล

67

1484 ร.ต.อ.หญิง เบญจมาศ สุขศาลา รอง สว.ฝอ.บก.ปส.2 กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 46

1485 ด.ต. เบญจวรรณ ศิริมาตย ผบ.หมู บก.ตม2 30
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1486 ร.ต.อ.หญิง เบญจวรรณ นุยเสง รอง สว.(สอบสวน) สน.บางเขน บช.น. ขาดสอบ

1487 ส.ต.อ.หญิง เบญญาภา โทพันธ ผบ.หมู ฝอ.คพ. กองคดีปกครองและคดีแพง 45

1488 วาที่พ.ต.ต.หญิง เบญญาภา หรพริ้ง สว.ฝายสวัสดิการการเงิน สก. กองสวัสดิการ 31

1489 พ.ต.ท.หญิง เบญญาภา ทองเมืองหลวง สว.ฝทว.7 ทว. สพฐ.ตร. ขาดสอบ

1490 ส.ต.ท. เบนชัย ชื่นใจ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 35

1491 พ.ต.ต. ปกปอง ฟองเลา สารวัตร (สอบสวน) สถานีตํารวจนครบาลลาดพราว กองบัญชาการตํารวจนครบาล ขาดสอบ

1492 ร.ต.อ. ปกรณ ใจภักดี รอง สว.ฝส.สทว.รร.นรต. โรงเรียนนายรอยตํารวจ 51

1493 ส.ต.ต. ปกรณ อินทรพลอย ผบ.หมู (ป.) สภ.สามควายเผือก ตํารวจภูธรนครปฐม ขาดสอบ

1494 ส.ต.อ. ปกรณ แกวเกตุ ผบ.หมู(ป)สภ.บางบัวทอง ตํารวจภูธรภาค1 40
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1495 ส.ต.ท. ปกรณ คงเลิศ ผบ.หมู .กก.ตชด.22 กก.ตชด.22 33

1496 ด.ต. ปกาฐธพลน รุงเรือนเงิน ผบ.หมู บช.ก. 27

1497 ด.ต. ปฎลศักดิ์ ยีหมะ ผบ.หมู(ป)สภ.เทพา จว.สงขลา บช.ภ.9 39

1498 ส.ต.ท. ปฎิพัทธ คําอดุลย ผบ.หมู(จร.) บช.น. 52

1499 ด.ต. ปฏิกร มีจันทร ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.งานสายตรวจ บก.สปพ. ขาดสอบ

1500 ส.ต.ท. ปฏิกรณ อินเชียง ผบ.หมู(ป.)สภ.คลองลึก ตํารวจภูธรจังหวัดสระแกว 60

1501 ด.ต. ปฏิญญา บูรณเจริญ ผูบังคับหมูปองกันและปราบปราม บก.น.5 62

1502 ด.ต. ปฏิญญา ศานติยศ ผบ.หมู (สส.) กก.สส.ภ.จว.นาน 52

1503 ส.ต.ท. ปฏินันท ปญญาเจริญ ผบ.หมู.อก.ศฝร.ภ.2 กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค2 42
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1504 ส.ต.อ. ปฏิพัทธ มาแกว ผบ.หมู(ป).สภ.เมืองพัทยา ภ.2 48

1505 วาที่ส.ต.ต. ปฏิภัทร ผัดศักดิ์ รอง ผบ.หมู ศฝร.ภ.5 29

1506 ส.ต.ต. ปฏิภาณ วรธงชัย ผบ.หมู(ป.)สภ.บอไร จว.ตราด สภ.บอไร จว.ตราด 50

1507 ส.ต.ท. ปฏิภาณ ศรีนุน ผูบังคับหมูปองกันและปราบปราม ตํารวจภูธรภาค 8 45

1508 ส.ต.ต. ปฏิภาณ อโนดาษ ผบ.หมู กองรอยที1่ กก.คฝ.1 บก.อคฝ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน 43

1509 ส.ต.ต. ปฏิภาณ ไกรทอง ผบ.หมู กก.สส.บก.น4 บชน. 63

1510 ส.ต.ต. ปฏิภาณ จําปาศรี ผบ.หมู(ป.) สภ.โพธิ์แกว สภ.โพธิ์แกว ภ.จว.นครปฐม ตํารวจภูธรภาค7 ขาดสอบ

1511 ด.ต. ปฏิวัติ พรหมแกว ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. บช.น. ขาดสอบ

1512 ส.ต.ท. ปฏิหารย ปนพัฒนพงศ ผบ.หมู กก.อป.บก.สส.ภ.7 ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1513 พ.ต.ท. ปฐพี ศรีชาย สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 8 57

1514 ส.ต.อ.หญิง ปฐมพร นอยใจ ผบ.หมู ภ.6 53

1515 ส.ต.อ.หญิง ปฐมภรณ ชํานิราชกิจ ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. บช.ทท. 53

1516 ส.ต.ท.หญิง ปฐมรัตน ภาณุพินทุ ผบ.หมู ฝอ.วจ. กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ขาดสอบ

1517 ส.ต.อ. ปณต ออนนอม ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. กก.1 บก.ปทส. บช.ก. ขาดสอบ

1518 ส.ต.ท. ปณอัฑฒ เจริญสุข ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.3 บก.ทท.3 49

1519 วาที่ส.ต.ต. ปณัศการ พรมมาลา รอง ผบ.หมู ป ภ.5 54

1520 ส.ต.ท. ปณัสย กิตติอดุลยกุล ผบ.หมู(ป.) สภ.โคกเคียน ภ.จว.นราธิวาส 58

1521 ด.ต. ปณิตา วรรณรักษ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1522 ด.ต. ปณิธาน มานพกาวี ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย ขาดสอบ

1523 ส.ต.อ. ปณิธาน เปลี่ยนเพ็ง ผบ.หมู บก.ตม.2 55

1524 วาที่ร.ต.ต.หญิง ปณิธิ นิลรัตน รอง สว.กลุมงานการรักษาความปลอดภัย ผค. สยศ.ตร. 42

1525 พ.ต.ท. ปณิธิ ชาอุน รอง ผกก. บก.น.5 บช.น. ขาดสอบ

1526 ส.ต.ท. ปณิธิ หอประเดิมอนุสรณ ผบ.หมู ป. สภ.เมืองนราธิวาส ภาค 9 55

1527 ร.ต.อ. ปณิธิศน บัวสุนทร รอง สว.ธร.สภ.วังน้ําเขียว ภ.จว.นครราชสีมา ขาดสอบ

1528 ร.ต.ท.หญิง ปติณญา เซียสวัสดิ์ รองสว.(สอบสวน) สภ.เมืองรอยเอ็ด ภูธรจังหวัดรอยเอ็ด 67

1529 พ.ต.ท. ปทัตธนน สายเนตร สว.ฝ.ภูมิภาค 3 ตท. 66

1530 ด.ต.หญิง ปทิตตา แสนประดิษฐ ผบ.หมู ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 53
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1531 ส.ต.ท.หญิง ปนัดดา บุญทองออน ผบ.หมู กรบ.กม. สํานักงานกฎหมายและคดี ขาดสอบ

1532 ร.ต.ท. ปนัสยา สามาอาพัฒน รองสารวัตร กองบินตํารวจ 46

1533 ส.ต.ต. ปภังกร อภิภัทรฐากร ผบ.หมู(ป.) สภ.วังประจบ 54

1534 ร.ต.อ.หญิง ปภัสสร สุพัฒนมงคล รอง สว.ธร.สภ.กมลาไสย สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ  ภ.4 ขาดสอบ

1535 ร.ต.ท. ปภาวดี ไตรวิชญสุสกุล รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.2 ตํารวจภูธรภาค2 33

1536 ส.ต.ท. ปรนันท แกวผง ผบ.หมู(ป) สภ.เมืองสุรินทร 48

1537 ด.ต. ปรมินทร รักจันทร ผบ.หมู. ภ.จว.ปตตานี 32

1538 ส.ต.ต. ปรเมนทร เกินกลาง ผบ.หมู บก.ตชด.ภาค1 บก.ตชด.ภาค1 36

1539 ส.ต.อ. ปรวรรณ กิจพิบูลย ผบ.หมู กก.2 บก.จร. 56
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1540 ส.ต.อ. ประ ณต นะเรศ รัมย  ผบ.หมู  กก.2 บก.ส. กก.2บก.ส.3 52

1541 ร.ต.อ. ประการ สุทธิแพทย รอง สวป. ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 53

1542 ส.ต.อ. ประกาศิต ถมจอหอ ผบ.หมู งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร. กก.5 บก.จร. บช.น. 23

1543 ด.ต. ประกิจ สักทอง ผบ.หมู ปฏิบัติราชการ ตม. จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 63

1544 ร.ต.อ. ประกิต ลาวิลาศ รองสารวัตรปองกันและปราบปราม ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 46

1545 ด.ต. ประกิต ฮาประโคน ผบ.หมู (ป.) สน.พระราชวัง สน.พระราชวัง บก.น.6 ขาดสอบ

1546 ร.ต.อ. ประครอง วงคอามาตย รองสารวัตรปองกันปราบปราม ภ.จว.รอยเอ็ด บช.ภ.4 ขาดสอบ

1547 ด.ต. ประคิน แสงทอง ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.บช.น. ขาดสอบ

1548 ร.ต.อ. ประจักร บุญณะอินทร รอง สว.จร.สภ.เขาหินซอน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 42
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1549 พ.ต.ต. ประจักษ จันทิมา สารวัตรจราจร กลุมงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม ภ.จว.เชียงใหม ขาดสอบ

1550 ร.ต.อ. ประจักษ มหาวงค รองสารวัตร บช.ตชด. 48

1551 ส.ต.อ. ประชา มณีสวาง ผบ.หมู กก.ตชด.13 27

1552 ส.ต.ต. ประชาธิป ตันเจริญ ผบ.หมู(ป.) บช.น. 51

1553 พ.ต.ท. ประติพัฒน ภูมลี รอง ผกก ป ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 56

1554 ด.ต. ประทีป ไชยพงษ ผูบังคับหมู บก.จร. 53

1555 ส.ต.ท.หญิง ประทุมพร ธรรมลังกา ผบ.หมู ฝายสงกําลังบํารุง บช.ส. ขาดสอบ

1556 พ.ต.ท. ประพฤทธิ์ เพชรพลอย รอง ผกก.(สอบสวน)สน.บางขุนนนท บช.น. 63

1557 ส.ต.ท. ประพันธ ยอยดา ผบ.หมูงานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร. บช.น. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร. 46
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1558 วาที่ร.ต.ต. ประพิณ พงศทิพยพนัส รอง สว.ฝอ.บก.อคฝ. นครบาล 52

1559 ส.ต.อ. ประภัสสร ศรีสนั่นวงษ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองจันทบุรี ตํารวจภูธร ภาค 2 (ภ.2) 58

1560 วาที่ร.ต.อ. ประภัสสร ฮอนบุตร พยาบาล (สบ1) กลุมงานพยาบาล 58

1561 ส.ต.อ. ประภัสสิริ รวดเงิน ผบ.หมู (ผูชวย พงส.) บช.น. ขาดสอบ

1562 ส.ต.ท. ประภากร จันทรประเสริฐ ผบ.หมู ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 63

1563 ส.ต.ต.หญิง ประภานิช สีติวัน ผบ.หมู.กสก.พฐก กองพิสูจนหลักฐานกลาง 70

1564 ร.ต.อ.หญิง ประภาพร เมืองลี รอง สว.ฝอ.บก.ส.4 บช.ส. ขาดสอบ

1565 พ.ต.อ. ประภาส มั่งคั่ง ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.จต. กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานจเรตํารวจ 59

1566 ส.ต.ต. ประภาส วิพันธุ ผบ.หมู (ป.) สภ.วังนอย 47
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1567 พ.ต.ท. ประมวล บัวหลวง สว.(สอบสวน)สน.ประชาชื่น บช.น. 40

1568 ร.ต.อ. ประยุทธ จันทาสี รองสว.(สอบสวน) สภ.บานแฮด สภ.บานแฮด 37

1569 ส.ต.ท. ประวิตร ยามสุข ผบ.หมู(ป.)สภ.ลาดใหญ ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ภ.7 55

1570 ส.ต.ท. ประวิทย การะจาก ผบ.หมู (ป.) สภ.พญาเม็งราย 48

1571 ด.ต. ประวิทย เจริญรัตน ผบ.หมู. บก.รฟ. 51

1572 พ.ต.อ. ประวิทย เองฉวน ผูกํากับการสืบสวนตํารวจภูธร จ. สุราษฎรธานี กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 8 59

1573 ส.ต.อ. ประวิทย สินทร ผบ.หมู ฝอ.บก.สปพ. กองบังคับการสายตรวจเเละปฏิบัติการพิเศษ ขาดสอบ

1574 ส.ต.ท. ประวิทย ถุงคําแกว ผบ.หมู(ป) ภ3 ขาดสอบ

1575 ด.ต. ประสิทธิ์ เทพเทียมทัศน ผบ.หมู สส.สน.สมเด็จเจาพระยา บช.น 38
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1576 ร.ต.อ. ประเสริฐ สีแกว รอง สว.ฝอ.ศพฐ.8 ศูนยพิสูจนหลักฐาน 8 49

1577 ด.ต. ประเสริฐ โหดหมาน ผบ.หมู (สส.) สภ.รัตภูมิ อ.รัตภูมิ จว.สงขลา 38

1578 ส.ต.อ. ประเสริฐวุฒิ ภานุรักษ ผบ.หมู ปองกันปราบปราม กองบัญชาการตํารวจนครบาล กองบังคับตํารวจ

นครบาล8

57

1579 ส.ต.ท. ประเสริฐศักดิ์ หมื่นแกว ผบ.หมู(ป) ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส 41

1580 ส.ต.ท. ประเสริฐสุข วัฒนาปญญารักษ ผบ.หมู ส.ทล.4กก.3 บก.ทล. กองบังคับการตํารวจทางหลวง ขาดสอบ

1581 ส.ต.ต. ปรัชญา ธรรมชาติ ผูบังคับหมูปองกันและปราบปราม สภ.เนินขาม สภ.เนินขาม 39

1582 ส.ต.ท. ปรัชญา อินแปง ผูบังคับหมูหนวยปฏิบัติการพิเศษตํารวจภูธรจังหวัด

เชียงใหม

ภูธรจังหวัดเขียงใหม ขาดสอบ

1583 ร.ต.ท. ปรัชญา โคตรสาขา รอง สว.สอบสวน สภ.โคกเคียน ตํารวจภูธรภาค 9 59

1584 ร.ต.อ. ปรัชญา บุปผาวัลย รอง สว.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 1 สน.พลับพลาไชย 1  บก.น.6 บช.น. 71
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1585 ส.ต.อ. ปรัชญา เกษบัวขาว ผูบังคับหมู กลุมงานระบบวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน

กองตํารวจสื่อสาร สํานักงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

44

1586 ส.ต.อ. ปรัชญา นรสิงห ผบ.หมู(จร.)สภ.ละเเม สภ.ละเเม ภ.จว.ชุมพร ตํารวจภูธรภาค8 53

1587 ส.ต.ท. ปรัชญา ศรีบูรณากาญจน ผบ.หมู กก.ตชด.13 ขาดสอบ

1588 ด.ต. ปรัตถ วัฒนะ ผบ.หมู(ป) สภ.แมปง จว.เชียงใหม 50

1589 ส.ต.ท. ปรัธนา มีทองขาว ผบ.หมู(ป.) กก.สส.ภ.จว.นาน 51

1590 ส.ต.ต. ปรัษฐา สุวรรณกุล ผบ.หมู(ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ5 ตํารวจภูธรภาค 5 ขาดสอบ

1591 พ.ต.ท. ปราการ ยูวะนิยม รองผูกํากับการ (สอบสวน) บก.น.1 บช.น. ขาดสอบ

1592 ส.ต.อ. ปราชญา รักสกุล ผบ.หมู(สส.) กก.สส.ภ.จว.แมฮองสอน 53

1593 ส.ต.ต. ปราณพันธ สังขสุข ผบ.หมู (ป.)ฯ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 59
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1594 ด.ต.หญิง ปราณี โพชะโน ผบ.หมู ตม.จว.พิจิตร บก.ตม.5 42

1595 ส.ต.ต. ปราบปราม แสนจันดี ผบ.หมู(ป).สภ.หวยทับทัน สภ.หวยทับทัน ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.๓ ขาดสอบ

1596 พ.ต.ต. ปราโมทย ศรีมวงพันธ สว.(สอบสวน) สน.จรเขนอย บช.น. ขาดสอบ

1597 ส.ต.อ. ปราโมทย อุตะมะ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 บก.สส.ภ.3 41

1598 ร.ต.อ. ปราโมทย ทิพยคุณ รองสว.ธร.สภ.วังทรายพูน ภ.จว.พิจิตร ขาดสอบ

1599 ร.ต.อ.หญิง ปริฉัตร รูรักษา รอง สว.กก.ตชด.33 (กง) บช.ตชด. 41

1600 ร.ต.ท.หญิง ปริชญา เอียดแกว รอง สว.(สอบสวน) ภ.จว.ระยอง ภ.2 ขาดสอบ

1601 ส.ต.ท. ปริญ ประเสริฐ ผบ.หมู สส. สภ.บางใหญ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 ขาดสอบ

1602 ส.ต.อ. ปริญญา ภูสนาม ผบ.หมู (ป.) สน.พหลโยธิน บช.น. 37
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1603 ส.ต.ท. ปริญญา ธนะสารสมบูรณ ผบ.หมู (ป.) ตํารวจภูธรภาค 5 52

1604 ร.ต.ท.หญิง ปริญญาภร จิดาวรกิจกุล รอง สว.ธร.สภ.บานไผ ตํารวจภูธรภาค4 44

1605 ร.ต.อ. ปรีชา สุดใจ รอง สว. ส.ทท.2 กก.1 ทท.1 บช.ทท. บช.ทท. 54

1606 ส.ต.ต. ปรีชา เวทไธสง ผบ.หมู(ป) สภ.เขาฉกรรจ ภ.2 ภ.จว.สระแกว ขาดสอบ

1607 ร.ต.อ. ปรีชา ปนตานา รอง.สว.งานตรวจพิสูจนผูขับขี่ กก 5 บก.จร บชน ขาดสอบ

1608 ร.ต.ท. ปรีชาวุฒิ นุริตานนท รอง สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. ขาดสอบ

1609 ร.ต.อ. ปรีดิ์มนัส มุสิกะนุเคราะห รอง สว.(นิติกร) บก.ตชด.ภาค 3 58

1610 ร.ต.อ. ปรีดี เจะมะยูโซะ ริง สวป.สภ.แวง ภ.จว.นราธิวาส 55

1611 ร.ต.อ.หญิง ปรียา เงินยวง รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 53
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1612 ส.ต.ต.หญิง ปรียาพร อินทพุก ผบ.หมู กก.ตชด.31 กก.ตชด.31 52

1613 ส.ต.อ.หญิง ปรียาภรณ ศิริเวช ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. บช.น. 60

1614 ส.ต.ท.หญิง ปวรลักษณ รัตนวิมลเมือง ผบ.หมู ฝกบ.บก.อก.จต. จต. 57

1615 ร.ต.ท. ปวัศนัย สมุทรประเสริฐ นวท.(สบ 1) กอส.ศพฐ.1 ศูนยพิสูจนหลักฐาน 1 62

1616 ส.ต.อ. ปวิธ ตระกูลดนย ผบ.หมู จร. ภ.จว.ลําปาง 62

1617 ส.ต.ท.หญิง ปวีณณภัทร เชาวรัตน ผย.หมู ฝอ.2 บก.อก.สทส. สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 73

1618 ร.ต.อ. หญิง ปวีณวรรณ สินธุชัย รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ป. กก.2 บก.ป. 54

1619 ส.ต.อ. ปวีณา ปุนนุช ผบ.หมู กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 55

1620 ส.ต.อ.หญิง ปสุตา อินประเสริฐ ผบ.หมู กอส.ศพฐ.3 สพฐ.ตร. 43



181

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1621 ส.ต.ท. ปองเพชร รุงสวาง ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 39

1622 ร.ต.อ.หญิง ปจมา เวชสุวรรณ รอง สว.ฝายงบประมาณและการเงิน บก.

อก.บช.ปส.

บช.ปส. 38

1623 ด.ต. ปญจภญ เจริญพร ผบ.หมู กก.ปฎิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 บก.สส.ภ.1 33

1624 วาที่ร.ต.ต. ปญชลิกา ปรางศรี พยาบาล (สบ1) กลุมงานพยาบาล ขาดสอบ

1625 พ.ต.อ. ปญญณิชช ทองขุนนา ผกก.ฝอ.บก.ทท.2 บช.ทท. 59

1626 ส.ต.ต. ปญญวัฒน ภัทรธีรเกียรติ ผบ.หมู(ป) ภ.2 51

1627 ส.ต.อ. ปญญา กําลังแรง ผบ.หมู ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 45

1628 ด.ต. ปญญา เนียมมี ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. ขาดสอบ

1629 พ.ต.อ. ปญญา กุลไทย ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.สกบ. สกบ. 48



182

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1630 ร.ต.อ. ปญญาพล ศรีเมฆ นว.(สบ 1) ผบก.ปส.4 บช.ปส. ขาดสอบ

1631 ส.ต.ท. ปญญาเรศ เจริญวงศ ผบ.หมู(ป.)สน.ชนะสงคราม บช.น. 62

1632 ส.ต.ท. ปฐพงษ ปนรอด ผบ.หมู(ป.) สภ.พยุหะคีรี สภ.พยุหะคีรี ขาดสอบ

1633 ส.ต.อ. ปณณทัต ผิวทองงาม ผบ.ผมู บก.ปคม. 37

1634 ส.ต.ท. ปณณทัต ปนเกตุ ผบ.หมู สส.สภ.เมืองสมุทรปราการ ตํารวจภูธรภาค1 44

1635 ส.ต.ต. ปณณวัฒน อุปการะ ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. กก.อารักขา 1 47

1636 ส.ต.ท. ปณณวัฒน คนซื่อ ผบ. หมู (ป.) สน.บางรัก กองบัญชาการตํารวจนครบาล ขาดสอบ

1637 ส.ต.ท.หญิง ปทมา ดิษฐรักษ ผบ.หมูกองรอยที่ 4 กก.คฝ.1 บก.อคฝ. บช.น. 58

1638 ร.ต.อ. ปสสิทธิ์ ศรีสุโพธิ์ รองสารวัตร กก.สุนัขตํารวจ 32



183

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1639 ร.ต.อ.หญิง ปาณิสรา ชํานาญกุล รอง สว.ฝายอํานวย สกส.บช.ปส. กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ขาดสอบ

1640 พ.ต.ต. ปานเทพ พงศอาทิตย สว.ฝทว.5 ทว. สพฐ.ตร. 63

1641 ส.ต.ท.หญิง ปานวาด นาฬิเกร ผบ.หมู กอจ. กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ขาดสอบ

1642 ส.ต.ต. ปาพจน วรรณพิรุณ ผบ.หมู.ป. สน.สุทธิสาร  บก.น.2  บช.น. ขาดสอบ

1643 ร.ต.อ.หญิง ปาริฉัตร เรือนนะการ รอง สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. บช.ตชด. 65

1644 ร.ต.อ.หญิง ปาริฉัตร หมูหาญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชุมแพ ตํารวจภูธรภาค 4 59

1645 ร.ต.อ. ปาริฉัตร แผนจันทร รอง สว.กก.1 บก.ปส.1 บก.ปส.1 44

1646 ส.ต.อ.หญิง ปณฑิรา บุญชู ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 55

1647 ส.ต.ท. ปติภัทร วันเพ็ญ ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1648 พ.ต.ต. ปติภูมิ ภูมิปญญานําสกุล สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. บก.อก. 46

1649 ส.ต.อ.หญิง ปยกุล เรืองฤทธิ์ ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. บก.อก.บช.ตชด. 51

1650 ส.ต.ต. ปยณัฐ สังกิจ ผบ.หมู (ป.) ตํารวจภูธรภาค 5 54

1651 ส.ต.อ. ปยณัฐ งาเนียม ปองกันปราบปราม ภ.จว.นนทบุรี 60

1652 ด.ต. ปยเดช สูติพันธ ผบ.หมู ส.รน.2 กก.9 บก.รน. บช.ก. 47

1653 ส.ต.ต. ปยธิดา บุญคง ผบ.หมู กลุมงานอาจารย วพ.รพ.ตร. โรงพยาบาลตํารวจ 63

1654 ส.ต.ต. ปยธิดา โชติทัตต ผบ.หมู ฝตท.บก.อก.บช.ปส. บช.ปส. ขาดสอบ

1655 ส.ต.ต. ปยพนธ พรมนอย ผูบังคับหมู(ป.) สถานีตํารวจภูธรนาเฉลียง ตํารวจภูธรจังหวัด

เพชรบูรณ ตํารวจภูธรภาค6

63

1656 ส.ต.อ. ปยพล วงษอินทร ผบ.หมู กองบัญชาการตํารวจนครบาล 41
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1657 ร.ต.ท. ปยพัฒน เลิศฤทธิ์ศิริกุล รอง สว. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ 62

1658 ส.ต.ท.หญิง ปยวรรณ คิดการ ผบ.หมู ฝยศ.งป. สํานักงานงบประมาณและการเงิน 60

1659 พ.ต.ต. ปยวิทย สิทธิหลอ สวป.สภ.ทับปุด สภ.ทับปุด 58

1660 ส.ต.ท. ปยะณัฐ ไกรยา ผบ.หมู(ป.) สภ.ปากเกร็ด ตํารวจภูธรภาค1 ขาดสอบ

1661 ส.ต.ต.หญิง ปยะเนตร แซลิ่ม ผบ.หมู ฝายความชอบ ทพ. สํานักงานกําลังพล 69

1662 ร.ต.อ.หญิง ปยะเนตร พงศไพบูลย รอง สว.ฝอ. ภ.8 51

1663 ส.ต.ท. ปยะพงษ พลอยพันธ ผูบังคับหมูงานจราจร บก.จร 48

1664 ด.ต. ปยะพงษ ขวัญเมือง ผบ.หมู ส.ทล.2กก.3บก.ทล ขาดสอบ

1665 วาที่พ.ต.ท. ปยะพงษ รักษา สว.ส.ทท.3กก.2บก.ทท.2 บช.ทท. 57
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1666 พ.ต.ท. ปยะพงษ เอนสาร รอง ผกก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 52

1667 ด.ต. ปยะพล โชติคุต ผบ.หมู (ปองกันปราบปราม) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง ภ.จว.ระนอง 38

1668 ร.ต.อ.หญิง ปยะวรรณ สมใจ รอง สว.ฝกม.บก.อก.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 54

1669 วาที่พ.ต.ต.หญิง ปยะวรรณ ทองดวง สว.ฝอ.บก.รฟ. บก.รฟ.(บช.ก.) 35

1670 ส.ต.ต. ปยะวุฒ วุฒิเขตต ผูบังคับหมู กก.ตชด.33 47

1671 ส.ต.ต. ปยังกูร บุญกาญจน ผบ.หมู กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 49

1672 ส.ต.ต. ปลันธน ชุมภู ผบ.หมู ฝายเงินเพิ่มและเงินประจําตําแหนง อต. สํานักงานกําลังพล 63

1673 ด.ต.หญิง ปุญชรัสมิ์ โรจนพิรญาณ ผบ.หมู ฝอ.บก.สปพ. กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 42

1674 ด.ต. ปุญญมาฆะ กรัตพงศ ผูบังคับหมู บช.ก. ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1675 ส.ต.อ. ปุญญวัฑฒ จงยิ่งเจริญ ผบ.หมู สส. บช.น. 50

1676 ด.ต. ปุณณรัตน อาษานอก ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 33

1677 พ.ต.ท. ปุณณวิช อรรคนันท สว.กก.2 บก.ปอศ. บช.ก. ขาดสอบ

1678 ด.ต. ปุณณัตถ ปทุมพิทักษ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี ขาดสอบ

1679 ด.ต.หญิง ปุณยภาญิ์ สิทธิชัย ผบ.หมู ฝอ.ศพฐ.8 สํานักงานตรวจพิสูจนหลักฐานตํารวจ 34

1680 ด.ต. เปนเกียรติ์ วงศพูล งานสืบสวน ตํารวจนครบาล 38

1681 ด.ต.หญิง เปรมรัศมี จรัสชัยธนพัต ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว ขาดสอบ

1682 ส.ต.ต. เปยมวงศ สมมงคล ผบ.หมู ป.ฯ ตํารวจภูธรภาค6 43

1683 ร.ต.อ. ไปรนาถ แสงมณี รองสารวัตรปองกันปราบปราม สภ.เพ ภ.จว.ระยอง ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1684 พ.ต.ต.หญิง ผกามาศ กมลแสน สว.สอบสวนฯ งานศูนยควบคุมจราจรดวน 1 บก.จร. 57

1685 ร.ต.อ. ผดุงศักดิ์ สงคราม รอง สว. บก.สส.สตม. 52

1686 ส.ต.อ. ผลชัย กิ่งพวง ผบ.หมู (ป)สภ.เมืองเพชรบูรณ  ภ.6 41

1687 ร.ต.อ.หญิง ผองศรี แสนสุภา รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4 บก.สส.ภ.4 53

1688 ด.ต. ผาด ยอดรักษ ผบ.หมู (ป.) ภ.จว.ชลบุรี  ภ.2 46

1689 พ.ต.ท. เผาภูมิ สมหมาย รอง ผกก.(สอบสวน) กก.6 บก.ปคม. 76

1690 พ.ต.ท. ไผท คูสันเทียะ รอง ผกก.2 บก.ปตม. บก.ปคม. บช.ก. ขาดสอบ

1691 ส.ต.อ.หญิง พกุลรัตน นวมนิ่ม ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล 46

1692 พ.ต.ต. พงคพันธ จันทาพูน สารวัตรสืบสวน สน.เทียนทะเล บก.น.9 51
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1693 ส.ต.อ. พงณุพัฒน ทัดแกว ผบ.หมู กก.ปพ.บช.ปส. กก.ปพ.บช.ปส. ขาดสอบ

1694 ร.ต.อ. พงศกร เสนีย รอง สวป.สภ.หวยยอด ภ.จว.ตรัง ภ.๙ 54

1695 ด.ต. พงศกร ธีมะวงศ ผบ.หมูงานปองกันปราบปราม ภ.จว.ปทุมธานี 49

1696 ส.ต.ท. พงศกร พัฒนภิรมย ผบ.หมู กก.ตชด.11 62

1697 ส.ต.ท. พงศกร รัตนอุดม ผบ.หมู.ป.สภ.สะบายอย ตํารวจภูะรภาค 9 36

1698 ส.ต.อ. พงศกร ใจดวง ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรภาค1 ขาดสอบ

1699 ส.ต.ท. พงศกร รักถึง ผบ.หมู (ป.) สน.มักกะสัน บก.น.1 ขาดสอบ

1700 ส.ต.อ. พงศกร ดุจเฉลิม ผบ.หมู กก.ตชด.12 ศฝร.ภ.1 32

1701 ส.ต.อ. พงศกร โคตรเจริญ ผบ.หมู บช.ก. 54
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1702 ส.ต.อ. พงศกร ไชยมี ผบ.หมู.งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. กองบัญชาการตํารวจนครบาล ขาดสอบ

1703 พ.ต.ท. พงศดนัย วิมุกติบุตร รอง ผกก.สส.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 ขาดสอบ

1704 ส.ต.อ. พงศธร ปงศรีวงษ ผบ.หมู(จร.)สน.พระราชวัง บช.น. 41

1705 ส.ต.อ. พงศธร วงษนาค ผบ.หมู(จร.) สถานีตํารวจภูธรฉลอง 46

1706 ส.ต.ท. พงศธร นาคสุวรรณ ผบ.หมู บก.ตม.3  สตม. 57

1707 ส.ต.อ. พงศธร ศุภรัตนลีลา ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.สตม. บก.อก.สตม. 62

1708 ส.ต.อ. พงศธร ใจทอง ผบ.หมู.ฝอ.ศฝร.ภ.4 ภ.4 47

1709 ส.ต.ต. พงศธร บุญประจวบ ผบ.หมู.กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 บก.สส.ภ.6 51

1710 ส.ต.ท. พงศธร แกววิฑูรย ผบ.หมู กก.สส. กก.สส.ภ.จว.ระยอง 50
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1711 ส.ต.อ. พงศธวัช กาญจนกิจเวชการ ผบ.หมู(ป) สภ.ศรีนคร ภ.จว.สุโขทัย 56

1712 พ.ต.ท. พงศปณต บัวแกว สารวัตร (สอบสวน) กก.4 บก.ปปป. บช.ก. ขาดสอบ

1713 ส.ต.อ. พงศปภัส นพคุณ ผบ.หมู กก.4 บก.สส.สตม. สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ขาดสอบ

1714 ส.ต.ท. พงศพล สมบูรณ ผบ.หมู งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร. งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร. 41

1715 ร.ต.ท. พงศพันธุ จินโรจน รอง สว.(สอบสวน) สน.พระราชวัง กองบัญชาการตํารวจนครบาล 79

1716 ส.ต.ต. พงศฤทธิ์ จินะธรรม ผบ.หมู(ป.)สภ.ภูพิงคฯ จว.เชียงใหม สถานีตํารวจภูธรภาค5 52

1717 พ.ต.ท. พงศสิน สุริยะอรุณศิริ สารวัตรฝายอํานวยการ บก.น.5 บช.น. 49

1718 พ.ต.อ. พงศสุริยะ สุวรรณพันธ ผูกํากับการ ตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี 41

1719 ร.ต.ท. พงษเชษฐ นุมมาก รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดานชาง ภ.จว.สุพรรณบุรี 60
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1720 ส.ต.อ. พงษดนัย ปรังฤทธิ์ ผบ.หมู ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.2 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 35

1721 ส.ต.ท. พงษดนัย บานเย็น ผบ.หมู ฝอ.บก.สส.บช.น. บก.สส.บช.น. ขาดสอบ

1722 ส.ต.อ. พงษดนัย ทรงสุวรรณ ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 บช.ส. 39

1723 ส.ต.ท. พงษทวี คําใจหนัก ผบ.หมู ฝอ.บก.ทท.2 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 41

1724 ส.ต.อ. พงษพัฒน แสงชาติ ผบ.หมู(ป.)สน.ศาลาแดง บช.น. 43

1725 ส.ต.อ. พงษพัฒน นามพงษ ผบ.หมู ชุดปฎิบัติการ บก.สปพ. 64

1726 ด.ต. พงษพัฒน เอกวงษา ผบ.หมู ฝสส.4 ฝสส.4 สส. สทส. 32

1727 ส.ต.ต. พงษพันธ ดวงจิตร ผบ.หมู กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. ขาดสอบ

1728 พ.ต.ท. พงษพิทักษ สิงหล้ําเลิศ รอง ผกก.ป.สภ.สรรพยา ภ.จว.ชัยนาท 56
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1729 ส.ต.อ. พงษรวี คาทวี ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.3 บช.ทท. กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 38

1730 ส.ต.ท. พงษศกร กรรมใจ ผบ.หมู(ป.)สภ.สันปาตอง ภ.จว.เชียงใหม 51

1731 ร.ต.อ. พงษศักดิ์ แสงมหาชัย รองสารวัตร ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ.บช.ก. 37

1732 ส.ต.อ. พงษศักดิ์ แจงจิต ผบ.หมู(สส.) บช.น. ขาดสอบ

1733 ส.ต.อ. พงษศักดิ์ ทองคําพันธุกุล ผบ.หมู งานสายตรวจ2กก.1บก.จร. บก.จร. 47

1734 ด.ต. พงษศักดิ์ แกนทาว ผบ.หมู งานสายตรวจ กก.สตร. กองกํากับการสายตรวจ 191 ขาดสอบ

1735 ด.ต. พงษศิริ สุริยวงศ ผบ.หมูงานปองกันและปราบปราม สถานีตํารวจภูธรเมืองนาน 41

1736 ส.ต.ท. พงษศิริ นาเหล็ก ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.2 ภ.2 59

1737 ส.ต.อ. พงษสวัสดิ์ ปงอุทา ผบ.หมู ฝอ.บก.สปพ. บช.น. 27
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1738 ส.ต.ต. พงษสันต เพชรสุวรรณ ผบ.หมู บก.สส.1 ตํารวจภูธรภาค1 43

1739 ส.ต.ท. พงสทอน ภูแยมไสย ผูบังคับหมู กองบินตํารวจ 46

1740 ส.ต.ต. พจณาพร ศรีคมศักดิ์ ผบ.หมู ฝายยุทธศาสตร บก.อก.บช.ส. บก.อก.บช.ส. 53

1741 พ.ต.ท. พจน แกวทอง รองผูกํากับการ กมค. 52

1742 ร.ต.ท. พชร รัตนวิชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย 54

1743 ส.ต.ท. พชร ภัทรอดุลย ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงมหาเมฆ บช.น. 59

1744 ส.ต.ท. พชรดนัย พันธุบุญเลิศ ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรภาค 1 37

1745 ส.ต.ท. พชรพงศ ไหมทอง ผบ.หมู กก.สส.บก.น.6 บก.น.6/บช.น. 49

1746 ร.ต.อ.หญิง พชรพร ทูลไธสง รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. บก.อก.บช.ทท. ขาดสอบ



195

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1747 ส.ต.ท. พชรพล มงคลเนตร ผบ.หมู บก.สส.ภ.5 50

1748 ส.ต.อ. พนมกร สากุลา ผบ หมู ตม.จว.สุราษฎรธานี ตม.จว.สุราษฎรธานี 33

1749 ร.ต.ต. พนมพร กําแพงแกว รอง.สว(ป.) บก.ปคม กองบัญชาการสอบสวนกลาง ขาดสอบ

1750 ส.ต.อ. พนัส สิงโสม ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 29

1751 ร.ต.อ.หญิง พนารัตน วงศปรักไพศาล รอง สว. สตม. 63

1752 ส.ต.อ. พนิดา บัวพันธ ผบ.หมู งานธุรการ กก.สายตรวจฯ บก.สปพ บก.สปพ 59

1753 ส.ต.อ. พยัคฆินทร แกวอาษา ผบ.หมู รอย ปพ.1 กก.ตอตานการกอการราย 

บก.สปพ.

กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 50

1754 ส.ต.ต. พยุงพงศ จันโทวาส ผบ.หมู (ป.) ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ตํารวจภูธรภาค 1 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

62

1755 ส.ต.อ. พรจรัญ บุญปลูก ผบ.หมู.สส.สน.บางยี่ขัน บช.น. 49



196

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1756 พ.ต.ท. พรชัย โฆษิตสุรังคกุล รอง ผกก.ฝสส.2 กองตํารวจสื่อสาร 58

1757 ร.ต.อ.หญิง พรทิพย บุญเพชร รอง สว.ฝอ.บก.ทท.1 บช.ทท. 49

1758 วาที่ร.ต.ท.หญิง พรทิพย ตงเจริญ รอง สว.ฝตส.3 ตส.3 สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ (สตส.)

50

1759 พ.ต.ต.หญิง พรทิพย อังศุภมงคล สว.ฝอ.สท. กองสารนิเทศ ขาดสอบ

1760 ส.ต.ท.หญิง พรทิพย หวยหงษทอง ผบ.หมู ฝอ.สยศ.ตร. สยศ.ตร. ขาดสอบ

1761 ส.ต.อ. พรเทพ หมื่นหาญ ผบ.หมู (ป.)สภ.กระทุมแบน สถานีตํารวจภูธรกระทุมแบน 52

1762 ส.ต.ท.หญิง พรธีรา บูรณะเสถียร ผบ.หมู ฝายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. บก.อก.บช.ส. 53

1763 ส.ต.อ. พรพงศ เหมือนดํา ผบ.หมู บช.ทท. ขาดสอบ

1764 ร.ต.ท. พรพรรณ ฤกษอัตการ รองสารวัตรหญิงฝายสรรพาวุธ1 กองสรรพาวุธ 50
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1765 ด.ต. พรพิมล คนมั่ง ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 บก.ตม.2 47

1766 ส.ต.อ.หญิง พรเพ็ญ ศรีพระจันทร ผบ.หมู พฐ.จว.นครสวรรค ศพฐ.6 สพฐ.ตร. 42

1767 ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา สุขจํานงค รอง สว.ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 49

1768 วาที่ด.ต.หญิง พรรณปพร แกนภักดี ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตาน

การกอการราย บก.สปพ.

กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. ขาดสอบ

1769 ส.ต.ต. พรรวินท เดชแพ ผบ.หมู.กก.1บกปส2 บช.ปส 48

1770 ร.ต.อ.หญิง พรรษพิมพ ประมูลศรี รอง สว.กก.ตชด.21 กก.ตชด.21 บก.ภาค2 บช.ตชด. 52

1771 ส.ต.ต.หญิง พรรักษา ศาสตรขํา ผบ.หมู ฝายจัดการระบบและฐานขอมูล ศท.ตม. ศูนยเทคโนโลยีตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตรวจ

คนเขาเมือง

ขาดสอบ

1772 พ.ต.ต.หญิง พรรัมภา พัฒนาวาท สว.สอบสวน สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 2 54

1773 ส.ต.ต. หญิง พรสวรรค มังสัง ผบ.หมู ฝอ.สส. กองตํารวจสื่อสาร 42
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1774 ส.ต.ท.หญิง พรสุดา มูลอินทร ผบ.หมู ฝอ.สลก.ตร. สลก.ตร. 60

1775 ส.ต.ท. พรหมสิทธิ์ นิลผึ้ง ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองตาก ภ.6 53

1776 ด.ต. พรอนันต สุขะปญญา ผบ.หมูป..สภ.กระทุมแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ขาดสอบ

1777 พ.ต.ต. พรอมพล นิตยวิบูลย สารวัตร บก.ทล. ขาดสอบ

1778 ส.ต.ท. พรอมรบ นวมออน ผบ.หมู กก.ตชด144 22

1779 ร.ต.อ.หญิง พรอุมา ชูสม รอง สว.ศฝร.ภ.๘ ตํารวจภูธรภาค ๘ ขาดสอบ

1780 ส.ต.ท. พฤกษชน พงษสิงหโต ผบ.หมู(ป.)สน.วังทองหลาง บช.น. 42

1781 ด.ต. พลชัย พรหมทองรักษ ผบ.หมู กก.4 บก.ปปป. บช.ก ขาดสอบ

1782 พ.ต.ต. พลปพัฒน ภูพูลทรัพย สว.กก.สส.บก.น.2 กองบัญชาการตํารวจนครบาล 51
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1783 ด.ต. พลภัทร สุขเจริญ งานปองกันปราบปราม บช.ภ.7 42

1784 ส.ต.ท. พลรัตน กาอวน ผบ.หมู(ป.) สภ.ดอยสะเก็ด สภ.ดอยสะเก็ด ภ.จว.เชียงใหม ขาดสอบ

1785 ส.ต.ต. พลวัฒน จันทรทอง ผบ.หมู.กก.สส.บกน.5 กก.สส.บกน.5. 63

1786 พ.ต.ท. พลวัฒน หงษาพล ประจํา(สบ2)สยศ.ตร. สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ 49

1787 ส.ต.อ. พลวัฒน เขมขัน ผบ.หมู กก.ตชด.33 บช.ตชด 36

1788 ส.ต.อ.หญิง พลอยไพริน สีสด ผบ.หมู ฝทว.7 ทว. สพฐ. 52

1789 ร.ต.อ.หญิง พลอยไพลิน ชนะบุญ รอง สว.งานสายตรวจ 2 บก.สปพ. บช.น. ขาดสอบ

1790 ส.ต.ต. พลากร คําพระบุรี ผบ หมู(ป.) สตช. 46

1791 ร.ต.อ. พลากร สอนเวียง รอง สว.สส.สน.คลองตัน สน.คลองตัน บก.น.5 บช.น. ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1792 ส.ต.ท. พลากร สรอยสุวรรณ ผบ.หมู ฝายวิชาการฯ บก.อก.สกบ. สกบ. ขาดสอบ

1793 ร.ต.อ. พศธน วุฒิสกุลพร รอง สว.กก.สส.บก.น.5 บชน. 51

1794 ส.ต.ท. พศพันธุ จันทรชาติ ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ขาดสอบ

1795 ส.ต.ท. พศวรรษ ขติยะสุนทร ผูบังคับหมู บช.ตชด. 40

1796 ร.ต.อ. พศิน อินทรกง รอง สว.ฝตป.บก.อก.จต. จต. 62

1797 ส.ต.ต. พศิน ชิวขุนทด ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม สภ.หนองสาหราย สภ.หนองสาหราย ขาดสอบ

1798 ร.ต.ท. พสิษฐ เงินยวง รอง สว.(สอบสวน) สถานีตํารวจนครบาลหนองแขม 57

1799 ด.ต.หญิง พัชมณ ธนวรรณวิวัฒน ผบ.หมู ปฏิบัติราชการ กก.คธม.บช.ทท. กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 50

1800 ส.ต.ต.หญิง พัชรพรรณ ชงกุล ผบ.หมู กลุมงานการรักษาความปลอดภัย ผค. สยศ.ตร. 49
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1801 ร.ต.ท. พัชรพล อินเตจะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แมโจ ภ.จว.เชียงใหม ภ.จว.เชียงใหม บช.ภ.5 65

1802 ส.ต.ท. พัชรพล ณะมาชิต ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ภูธรจังหวัดเพชรบูรณ ขาดสอบ

1803 พ.ต.ท. พัชรพิสิฐ บุญสิงหใจ รอง ผกก.ป.สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี ภ.1 62

1804 ด.ต. พัชรศร มวงรักษ ผบ.หมู บก.ปอศ 31

1805 ร.ต.อ.หญิง พัชราภรณ สองศรี รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปทส. บช.ก. ขาดสอบ

1806 ร.ต.ท.หญิง พัชราภรณ ภูมิพันธ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 60

1807 ด.ต.หญิง พัชริน สอนมาก ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท ตํารวจภูธรจังหวัดชัยนาท ขาดสอบ

1808 ด.ต. พัชรินทร ไชยสินธ ผบ.หมู ป. สภ.เมืองชลบุรี บช.ภ.2 35

1809 ร.ต.อ.หญิง พัชรี ลวงมัจฉา รอง สว.ฝสสน.3 ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. 50
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1810 วาที่ร.ต.อ.หญิง พัชรี คามจังหาร รอง สว.กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 71

1811 ส.ต.ต.หญิง พัชรีภรณ ชาญชัชวาลย ผบ.หมู ฝอ.สท. กองสารนิเทศ 60

1812 ส.ต.ท.หญิง พัชรียา ตรีสินธุ ผบ.หมู ฝช.สลก.ตร. สลก.ตร. 64

1813 ร.ต.อ. พัฒนชัย โรจนวิภาต นว.(สบ.1) ผบก.วจ. กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตร 58

1814 ส.ต.ท. พัฒนพงศ วงษารัตน ผบ.หมู.ยอส.บก.อก.รร.นรต. โรงเรียนนายรอยตํารวจ 23

1815 ส.ต.ท. พัฒนพงษ เสโน ผบ.หมู(สส.)สน.บางยี่เรือ สน.บางยี่เรือ 33

1816 ส.ต.ต.หญิง พัณณิตา มณฑาทอง ผบ.หมู ฝายความชอบ ทพ. สํานักงานกําลังพล 49

1817 ด.ต. พัทธนันท ไพรวัฒน ผบ.หมู ฝอ.บก.จร. บช.น. ขาดสอบ

1818 ร.ต.ท. พันธพิสุทธิ์ บุนนาค รอง สารวัตร ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 66
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1819 ส.ต.ต. พันธมิตร อินทรมาตย ผบ.หมู(ป.) สภ.บานเดื่อ ตํารวจภูธร ภาค4 51

1820 ด.ต. พันธศักดิ์ บุญโต ผบ.หมู (ป.)สภ.เมืองเชียงใหม สภ.เมืองเชียงใหม ขาดสอบ

1821 ส.ต.ต. พันพัด พัฒนากุล ผบ. หมู ป. ภ.จว. นครสวรรค บช.ภ.6 58

1822 พ.ต.ต. พัลลภ หริ่งรอด สารวัตรอํานวยการ สภ.บางละมุง 47

1823 ส.ต.ต. พัสกร สุจา ผบ.หมู(ป.)สภ.น้ําเพียงดิน สภ.น้ําเพียงดิน 57

1824 ส.ต.ต. พาขวัญ ทรงวาจา ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.บช.น. บช.น. ขาดสอบ

1825 ส.ต.ท. พาทิศ ไชยสังข ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาเรือ ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 58

1826 พ.ต.อ. พายัพ สมบูรณ ผกก.5 บก.จร. บก.จร. 37

1827 พ.ต.ท. พายัพ โสธรางกูล รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์แกว ตํารวจภูธรภาค 7 ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1828 ส.ต.ต. พาสกร ไชยพรม ผบ.หมู.ป.สภ.ปากเกร็ด ภ.1 43

1829 ส.ต.ต. พิชชา เจตมหันต ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรภาค 9 54

1830 ร.ต.ท. พิชชากร กองสวัสดิ์ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา 50

1831 ส.ต.ท.หญิง พิชชาภา เมฆใหม ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บช.น. 45

1832 ร.ต.ท. พิชญ สุนทรกิจ รอง สว.ฝายยุทธศาสตร บก.อก.บช.ส. กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการ

ตํารวจสันติบาล

ขาดสอบ

1833 ร.ต.อ.หญิง พิชญพิมพ สุทธิวงศ รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 65

1834 ร.ต.อ. พิชญสิณี ชุมเจริญ รองสว.กก.ดส. นครบาล 57

1835 ส.ต.อ. พิชญะ เชียงมี ผบ.หมู(ป.)สน.ภาษีเจริญ บก.น.9 34

1836 ร.ต.อ. พิชญา ไชยวัณณ รอง สว.กก.สส.บก.น.8 บก.น.8 61
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1837 ส.ต.อ.หญิง พิชญาภัค สีวันดี ผบ.หมู กสก.ศพฐ.4 สพฐ.ตร. ขาดสอบ

1838 ส.ต.ท. พิชยา ภูสมนึก ผบ.หมู(ป.) บชน. ขาดสอบ

1839 ร.ต.อ. พิชัย คงคราม รองสารวัตรปองกันปราบปราม สภ.วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 38

1840 ร.ต.อ. พิชามญชุ วุฒิชัย รอง สว.ธร ภ.4 ขาดสอบ

1841 ส.ต.ท. พิชิต บุญธรรม ผบ.หมู(ป.)สภ.พนัสนิคม ตํารวจภูธรภาค 2 ขาดสอบ

1842 ส.ต.อ. พิชิตชัย โคตสีดา ผบ.หมู กก.4 บก.ส3 33

1843 ส.ต.ท. พิชิตพล ศิริเวช ผบ.หมู กก.ตชด.44 ตํารวจตระเวนชายแดน 38

1844 ร.ต.อ. พิเชฐ เทพสุวรรณ รอง สว.ศรก.บก.ทท.1 ศรก.1155 บก.ทท.1 42

1845 พ.ต.ท. พิเชษฐ ศรีจันทรตรา รอง ผกก.ป.สภ.ดอนหัวฬอ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 55
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1846 ส.ต.อ. พิเชษฐ ปะลาวัน ผบ.หมู กก.2บก.ส.3 กก2บก.ส.3 62

1847 พ.ต.ท. พิเชษฐพงศ แจงคายคม รอง ผกก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 48

1848 ส.ต.ต. พิณพงศ พยอมหอม ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.2 ศฝร.ภ.2 ขาดสอบ

1849 ส.ต.ต. พิทยา แกวชมภู รองผูบังคับหมู ฝายปกครองฯ กองบังคับการ

ฝกอบรมตํารวจกลาง

กองบัญชาการศึกษา ขาดสอบ

1850 ส.ต.ท. พิทยา อินใหม ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8 ตํารวจภูธรภาค 8 45

1851 พ.ต.ท. พิทยา โสดาจันทร รอง.ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ตํารวจภูธรฉะเชิงเทรา ขาดสอบ

1852 ร.ต.อ. พิทยาธร สุนทรชื่น รอง สว.กก1 บก.ปทส. บช.ก. 51

1853 ส.ต.อ. พิทยารัตน คุมาเจริญกุล ผบ.หมู.ตม.จว.เชียงใหม ตม.จว.เชียงใหม 58

1854 ร.ต.อ. พิทักษ ธิราช รอง สว.กก.3 บก.สกส. บช.ปส. บก.สกส. บช.ปส. 49
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1855 ร.ต.อ. พิทักษ สุขประสาร รอง สว.สส.สภ.สีคิ้ว สภ.สีคิ้ว ภ.จว.นครราชสีมา 47

1856 ด.ต. พิทักษพงษ เผยศิริ ผบ.หมู(ป)สน.คลองตัน บก.น.5 บช.น. ขาดสอบ

1857 พ.ต.ท. พิบูลสุขญ รติเวโรจนกุล รอง ผกก.ป.สภ.สามงาม จว.พิจิตร ภ.6 สภ.สามงาม จว.พิจิตร ภ.6 57

1858 ส.ต.ท. พิพรรธนพงศ กุลหอม ผบ.หมู ป.สภ.สะตอน ภ.2 48

1859 ร.ต.ท. พิพัฒน ดํารงสุกิจ รอง สว.(สอบสวน)สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 51

1860 พ.ต.ท. พิพัฒน วองเจริญพืชผล ผูชวย นว.(สบ 3)ตร. สํานักงานกําลังพล 50

1861 ส.ต.ต. พิพัฒน ชัยชนะ ผบ.หมู(ป.)กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ภ.จว.ภูเก็ต 45

1862 ส.ต.ต. พิพัฒน กาญจนกําเหนิด ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี ตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี ขาดสอบ

1863 ด.ต. พิพัฒน โพธิ์ทอง ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.2 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 55
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1864 ส.ต.อ. พิพัฒนพงศ พึ่งเพ็ง ผบ.หมู กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 38

1865 ส.ต.อ. พิพัฒพงษ ไชยนันท ผบ. หมู ตม.จว.เชียงใหม ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 63

1866 ส.ต.อ. พิพัฒพงษ เครือนวล ผูบังคับหมูปฏิบัติงานจราจร ภูธรจังหวัดลําปาง 67

1867 พ.ต.ต.หญิง พิมชามุชุ พูลสวัสดิ์ สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 41

1868 วาที่ ร.ต.ท. 

หญิง

พิมพกานต ขันทอง พยาบาลสบ.1 กลุมงานพยาบาล  รพ.ตร. 55

1869 ส.ต.ท.หญิง พิมพร คลายสุบิน ผบ.หมู ฝายยุทธศาสตรการศึกษา สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ 70

1870 ร.ต.อ.หญิง พิมพศิริ กิติวรรณ รอง สว.ศฝร.บช.น. บช.น. 69

1871 ส.ต.ต. พิมพศิริ ญาติทอง ผบ.หมู ตม.จว.บึงกาฬ สตม. 61

1872 ร.ต.อ.หญิง พิมภัสร บุญรังศรีภัคศิริ รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 51
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1873 พ.ต.ต.หญิง พิมลพรรณ เรืองประดับ สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎรธานี ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี  ตํารวจภูธรภาค 8 53

1874 ส.ต.ต. พิมลพรรณ เพ็งถา ผบ.หมู ฝายแตงตั้ง ทพ. สกพ. 54

1875 พ.ต.ท. พิระวัตร วงศศิริเมธีกุล สารวัตรสืบสวน บก.น.6 บช.น. 63

1876 ส.ต.ต. พิริยะ เพชรสงค ผบ.หมู ฝอ.10 บก.อก.บช.ก. บช.ก. ขาดสอบ

1877 พ.ต.ท. พิริยะพันธ จันทราวุฒิ สว.(ปฏิบัติการ กอ.รมน.)สกพ สํานักงานกําลังพล ขาดสอบ

1878 ด.ต. พิรุณ คีรีวัลย ผบ.หมู กก.2บก.ทท.3 บช.ทท. ขาดสอบ

1879 ด.ต. พิรุณราศ พรหมณรงค ผบ.หมู (ป.) สน.บึงกุม บช.น. 48

1880 ส.ต.ต. พิไลลักษณ เพ็งกระแจม (ปท.1) กลุมงานพยาบาลรพ.ตร. 49

1881 ด.ต.หญิง พิไลวรรณ บรรหนองทุม ผบ.หมู(ท)(ธร)สน.หัวหมาก บก.น.4  บช.น. 49
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1882 ด.ต.หญิง พิศมัย บัวเพชร ผบ หมู ส.รฟ.หาดใหญ บชก. 29

1883 ส.ต.อ. พิศสุภา หงสจุมพล ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2 34

1884 พ.ต.ท. พิศาล ไชยรักษ สว.ฝช.สลก.ตร. สลก.ตร. 53

1885 ส.ต.ต. พิศิษฎพงษ ทรงพระ ผบ.หมู(ป.) สภ.กันทรลักษ สภ.กันทรลักษ ภ.จว.ศรีสะเกษ 53

1886 ส.ต.ต. พิเศษศักดิ์ ศิริรัตน ผบ.หมู(ป.) สภ.ดอกคําใต 39

1887 พ.ต.ท. พิษณุ เตรียมดี สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.2 บช.ทท. ขาดสอบ

1888 ส.ต.ท. พิษณุ เปรมกระโทก ผบ.หมู(ป) สภ.บานทาเลื่อน ภูธรตํารวจภาค2 46

1889 ด.ต. พิษณุ ตรีเดช ผบ.หมู(สส)สภ.โชคชัย สภ.โชคชัย ภ.จว.นครราชสีมา 46

1890 ส.ต.ท.หญิง พิสชาสิริ เออรโตลท ผบ.หมู วส.สลก.ตร. สลก.ตร. 58



211

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1891 ด.ต. พิสิทธิ์ จิตรตรง ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 43

1892 พ.ต.อ. พิสิษฐ สวัสดิ์ถาวร ผกก ตํารวจภูธรภาค1 ขาดสอบ

1893 ส.ต.ต. พิสิษฐ พุทธิเสน ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม พระนครศรีอยุธยา 39

1894 พ.ต.ท. พิสิษฐ ศรีออน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.มาบตาพุด สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง 64

1895 พ.ต.อ. พิสุทธิ์ชัย พลธนะ ผูกํากับการตรวจสอบสํานวน3 สํานักงานกฎหมายและคดี 53

1896 ส.ต.ท. พิสูจน ตาลาน ผบ.หมู(ป.) สภ.เถิน 40

1897 วาที่ส.ต.ต. พีร ศักดิ์ ใจคํา รอง ผบ.หมูฝายปกครอง ฯ บก.  ฝรก. กองบัญชาการศึกษา 52

1898 ด.ต. พีรเชษฐ ประเมติยาโน ผบ.หมู ส.ทล.2กก.3บก.ทล. ส.ทล.2กก.3บก.ทล. 27

1899 ส.ต.ต. พีรณัฐ ศรีปราชญวิทยา ผูบังคับหมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 51



212

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1900 ส.ต.ท. พีรณัฐ บุญเที่ยง ผบ.หมู(ป.) สภ.บานนา ภ.จว.นครนายก 51

1901 ร.ต.อ. พีรพงศ ไชยา รอง สวป.สน.นิมิตรใหม สน.นิมิตรใหม บก.น.3 บช.น. ขาดสอบ

1902 ส.ต.ท. พีรพงศ มุณีแกว ผบ.หมู(ป.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ 44

1903 ด.ต. พีรพงษ พรมดี ผูบังคับหมู บช.ก 47

1904 ส.ต.อ. พีรพงษ อุทธา ผบ.หมู กก.2 บก.สกส. บช.ปส. กก.2 บก.สกส. 39

1905 ส.ต.ท. พีรพล สมณะ ผบ.หมูฝายวิเคราะหฯ บก.อก.สกบ. สกบ. 50

1906 ส.ต.ต. พีรภัทร ปฐมกนก ผบ.หมู ป. สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.7 60

1907 พ.ต.ต. พีรภัทร เขียวสะอาด สวป.ลุมพินี บก.น.5  บช.น. 37

1908 ร.ต.ท. พีรวัฒน ไชยสมศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม ตํารวจภูธรภาค 5 66
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1909 ส.ต.ต. พีรวัส เผือกสังคชา ผบ.หมู(ป.) ภ.จว.ปทุธานี 45

1910 ส.ต.ท. พีรวิชญ โอมณี ผบ.หมู.(ป.)สภ.สะเดา สภ.สะเดา 43

1911 ด.ต. พีรศิลป ชมสา ผบ.หมู บช.ตชด. 38

1912 ส.ต.ท. พีระเดช สุวรรณศรี ผบ.หมู กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 334 40

1913 ส.ต.ท.หญิง พีระพร เหมะธุลิน ครู ปท.1 กก.ตชด.23 55

1914 ร.ต.อ. พีระพล ขวาของ สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 ภ.5 30

1915 ส.ต.ท. พีระพล ธรรมปญญา ผบ.หมู.ป. สภ.ศรีมโหสถ ภ.จว.ปราจีนบุรี 56

1916 ส.ต.ท. พีระพัฒน สีหไตร ผบ.หมู(ป.) สภ.นิคมพัฒนา ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง 56

1917 วาที่ส.ต.ต. พีระวัฒน ขาวงค รอง ผบ.หมู.(ป).ศฝร.ภ.5 ภ.5 60
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1918 ส.ต.ท. พีระศักดิ์ วังศธรหวาน ผบ.หมู.กก.สส.5 บช.น. 40

1919 ส.ต.ต. พีรัช อัครลาวัณย ผบ.หมู(ป.) สภ.ศรีเทพ ภ.จว.เพชรบูรณ 57

1920 ร.ต.ต. พุฒิพงศ กองแกว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี 56

1921 ส.ต.ต. พุฒิพงศ ยอดเกตุ ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธร

บางโทรัด

ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ขาดสอบ

1922 พ.ต.ต. พุฒิเศรษฐ ใหลประเสริฐ สว.อก.ธงชัย ภ.จว.ประจวบ ขาดสอบ

1923 ส.ต.อ.หญิง พุทธชาติ ชัยเพ็ชร ผบ.หมู.พฐ.จว.กระบี่ สพฐ.ตร. 46

1924 ส.ต.ต.หญิง พุทธรักษา จงศิริ ผบ.หมู กองพิสูจนหลักฐานกลาง 54

1925 ส.ต.ท. พุทธินันท มาไกล ผบ.หมู(ป.) สภ.สองแคว จว.นาน 41

1926 ร.ต.อ. เพชรรัตน หลาสาย รอง สว.ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม บก.ตม.2 40
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1927 ด.ต.หญิง เพ็ชรลัดดา ดิษฐเจริญ ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. บช.น. 43

1928 ด.ต. เพ็ญประภา ธนูสา ผบ.หมู ตม.จว.แพร บก.ตม.5 บก.ตม.5 64

1929 ด.ต. เพ็ญพิชชา ปรีฎาพาก ผบ.หมู บช.ตชด. 37

1930 ส.ต.ต.หญิง เพ็ญรัศมี ทองสาย ผบ.หมูฝอ.บก.ขส.บช.ปส. บช.ปส. 67

1931 ร.ต.อ.หญิง เพ็ญศิริ นําจันทึก รองสารวัตร บช.ทท. 59

1932 ด.ต. เพทาย ปริโยทัย ผบ.หมู(ป) ภ.จว.อุบลราชธานี 44

1933 ร.ต.ท. เพราพะงา ปญจพรรค รอง สารวัตร สันติบาล ขาดสอบ

1934 ด.ต. เพิ่มศักดิ์ แกวเพ็ง ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๑ ขาดสอบ

1935 ส.ต.อ.หญิง เพียงขวัญ เรือนฟางาม ผบ.หมู ฝทว.5 ทว. กองทะเบียนประวัติอาชญากร 52
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1936 ร.ต.อ.หญิง แพรวนภา แซเตีย รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 64

1937 พ.ต.ต. ไพฑูรย คุมศรี สว. (ปฏิบัติงานกอ.รมน.) สกพ. สํานักงานกําลังพล 59

1938 ด.ต. ไพบูลย เผาอินทรจันทร ผบ.หมู ตม.จว.เพชรบูรณ บก.ตม.5 44

1939 ส.ต.ท. ไพรัช  ออนโพธิ์แกว ผบ.หมู  งชอ.บ.ตร. กองบินตํารวจ ขาดสอบ

1940 พ.ต.ต. ไพโรจน ยังเพ็ง สว.อก. ภ.8 26

1941 ร.ต.ท.หญิง ไพลิน เสโลห รอง สว.ฝอ.บก.ทท.1 บช.ทท. 35

1942 ร.ต.อ. ไพวรรณ ถาเอ็นญวน รองสารวัตร ฝสสน.๒ บก.สสน.บช.ตชด. 49

1943 ร.ต.อ. ไพศานติ์ จั่นผอง รอง สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.2 บช.ทท. 48

1944 ส.ต.ท. ฟลดี บินมะ ผบ.หมู(ป.) สภ.ตันหยง ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส 65
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1945 ร.ต.อ. ฟาปรเมศวร ภูรินทชินธนโชติ รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปทส. บช.ก. ขาดสอบ

1946 ส.ต.ท. เฟาซี ตนหน ผบ.หมู.(สส.)สภ.ทาแพ จว.สตูล ภ.จว.สตูล 52

1947 ส.ต.ต.หญิง เฟองฟา เครือวงค ผบ.หมู ฝอ.สท. กองสารนิเทศ 61

1948 ส.ต.ท. ภคณัฐ พูลเพิ่ม ผบ.หมู(ป.) สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง ภ.9 54

1949 ส.ต.ต. ภคนัฏฐ รอบคอบ ผบ.หมูป. ภ.2 46

1950 ส.ต.ต.หญิง ภคมน กุลศิริ ผบ.หมู ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร. สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ขาดสอบ

1951 ส.ต.ต. ภควรรต มณีอินทร ผบ.หมู(ป)สภ.ศรีประจันต ภ.จว.สุพรรณบุรี 47

1952 ด.ต. ภคิไนย ไชยโชติ ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.1 บก.ทท.2 ส.ทท.5 กก.1 บก.ทท.2 47

1953 พ.ต.ท. ภพ พาหุมันโต รอง ผกก.สส.สน.บึงกุม บก.น.4  บช.น. 54



218

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1954 ส.ต.ท.หญิง ภรณพัสตร เลิศเพชรคุณ ผบ.หมู ฝายสนธิสัญญาและกฎหมาย ตท. กองการตางประเทศ 80

1955 ส.ต.อ.หญิง ภรภัสสรณ ปราบริปู ผบ.หมู รอย ปพ.2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 38

1956 พ.ต.ท. ภฤศ ฉายวัฒนะ รองผูกํากับการ กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 6 61

1957 ร.ต.ท.หญิง ภลดา ภูสุวรรณ รอง สว. ตํารวจภูธรภาค 7 ขาดสอบ

1958 ส.ต.อ. ภวนัย ภูมิสุทธาผล ผบ.หมู.สส.สภ.เมืองกระบี่ ตํารวจภูธรภาค 8 56

1959 ส.ต.อ. ภวินท อินทรโชติ ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. ขาดสอบ

1960 ส.ต.อ. ภัคจิรา ปตตะพงศ ผบ.หมู.กก.สส3.บก.สส.บช.น กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล

51

1961 ส.ต.ท. ภัคธร วารินทร ผบ.หมู.ฝอ2.บก.อก.บช.ตชด ตชด 42

1962 ด.ต. ภัทรกร พิชัยยุทธ ผบ.หมู กก.ตชด.42 บช.ตชด ขาดสอบ



219

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1963 พ.ต.ท. ภัทรกร ขาวนวล ผูชวย นว.(สบ.3)ตร ตร ขาดสอบ

1964 ส.ต.ต. ภัทรกร แกวปญญา ผบ.หมู (ป.) สภ.ภูสิงห สภ.ภูสิงห 50

1965 ด.ต.หญิง ภัทรจิดาภา สิริธญาโชติ ผบ.หมู ฝอ.บก.ปส.1 บก.ปส.1 บช.ปส. 56

1966 ส.ต.ต. ภัทรดนัย คงทน ผบ.หมู ศฝร.ภ.7 45

1967 ส.ต.ต.หญิง ภัทรดา ขันสันเทียะ ผบ.หมูฝายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการ

ตํารวจสันติบาล

64

1968 ร.ต.ท.หญิง ภัทรธิป แกวหอทอง รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 กองบังคับการอํานวยการ 77

1969 ร.ต.ท.หญิง ภัทรธีนันท ศุภกิจวิเลขการ รองสารวัตร กองการเงิน2 51

1970 ส.ต.ท. ภัทรนันท ขุสุวรรณ ผบ.หมู ป. สภ. เพ็ญ ตํารวจภูธรอุดรธานี 46

1971 ส.ต.อ. ภัทรพงศ บะคะพันธุ ผบ.หมู ฝายแตงตั้ง ทพ. สํานักงานกําลังพล 49
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1972 ส.ต.ท. ภัทรพงษ จันทรพรหม ผบ.หมู.กก.ตชด12 ผบ.หมู.กก.ตชด.12 36

1973 ส.ต.ต. ภัทรพงษ ประทาน ผบ.หมู ป.สภ.บานคอ สภ.บานคอ 48

1974 ส.ต.อ. ภัทรพล บุญสนอง ผบ.หมู บก.น4 56

1975 พ.ต.ท. ภัทรพล วัจนสุนทร รองผูกํากับการ(สอบสวน)สถานีตํารวจภูธรลําลูกกา ตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 40

1976 ส.ต.ต. ภัทรพล กลิ่นเจาะ ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 บก.อก.ภ.6 63

1977 ส.ต.อ. ภัทรพล ทุงสาคร ผบ.หมู บช.ตชด. 47

1978 ด.ต. ภัทรพล โพธิ์แสง ผบ.หมู กลุมงานวิชาการ กม. กองกฎหมาย สํานักงานกฎหมายและคดี 48

1979 ด.ต. ภัทรภูมิ จันทพรม ผบ.หมูงานสายตรวจ1 บก.สปพ. 29

1980 ด.ต. ภัทรวุฒิ ยศเจริญ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นศ. ตํารวจภูธรภาค 8 ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1981 ส.ต.ท. ภัทรศักดิ์ คงบุญ ผบ.หมู(ป.) สภ.ไมเรียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46

1982 ส.ต.ท. ภัทรสุดา บรรดาศักดิ์ ครูปท.1 กก.ตชด.12 ขาดสอบ

1983 ส.ต.ท.หญิง ภัทรา ตระกูลแผนทอง ผบ.หมู ธร.กพ.บก.อก.สกบ. บก.อก.สกบ. 61

1984 พ.ต.ท.หญิง ภัทราพร ภัทรพงศสินธุ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.1 ฝายอํานวยการ 61

1985 ส.ต.ต. หญิง ภัสดาพร เสลานอก ผูบังคับหมู กลุมงานรังสีวิทยา รพ.ตร. ขาดสอบ

1986 ด.ต.หญิง ภัสสร คงประเสริฐ ผบ.หมู ฝอ.บก.ทล. บชก. 39

1987 ส.ต.อ. ภาคภูมิ จันทรสงา ผบ.หมู(ป.)สภ.บางเสาธง สภ.บางเสาธง 50

1988 ส.ต.อ. ภาคภูมิ สุริสาร ผบ.หมู กก.ตชด.21 33

1989 ส.ต.อ. ภาคภูมิ มั่งสันเทียะ ผบ.หมู. สกพ. 39
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1990 ส.ต.ต. ภาคภูมิ อายชุม ผบ.หมู(ป.) สภ.ปลายบาง ตํารวจภูธรภาค 1 จว.นนทบุรี 40

1991 ส.ต.ท. ภาคิน อินสุทน ผบ.หมู(ป.) สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง สภ.ปากน้ํา 54

1992 ด.ต. ภาคีน พรมฟู ผบ.หมูงานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร บช.น. 63

1993 ส.ต.ต. ภาณุ ทองคลาย ผบ.หมู(ป.)สภ.กลางดง ภ.จว.นครราชสีมา 45

1994 ส.ต.อ. ภาณุเดช เกตุบางลาย ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 55

1995 ร.ต.อ. ภาณุพงศ นิ่มสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สน.หนองจอก กองบัญชาการตํารวจนครบาล 50

1996 ส.ต.อ. ภาณุพงศ นาคเสนีย ผบ.หมู ตม.จว.อางทอง ตม.จว.อางทอง บก.สตม. 31

1997 ส.ต.ท. ภาณุพงศ กาฬกาญจน ผบ.หมู ส.ทท.2กก.3บก.ทท.3 บช.ทท. 46

1998 ส.ต.อ. ภาณุพงศ นามเจริญ ผบ.หมู (ป.)สภ.เมืองชลบุรี ตํารวจภูธรภาค 2 36
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

1999 ส.ต.ท. ภาณุพงศ พลดงนอก ผบ.หมู.ป สภ.ภูเวียง ภจว.ขอนแกน ขาดสอบ

2000 ส.ต.ต. ภาณุพงศ พะลัง ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองพลับพลา จว.นครราชสีมา ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 47

2001 ส.ต.ต. ภาณุพงศ คําภิรมย ผบ.หมู ฝอ.สส. กองตํารวจสื่อสาร สํานักงานเทคโนโลยี

สารสนเทศเเละการสื่อสาร

51

2002 ส.ต.ท. ภาณุรักษ โชวสูงเนิน ผูบังคับหมู กก.1 บก.รน. กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ขาดสอบ

2003 ส.ต.อ. ภาณุวัฒน จันปนเมือง ผบ.หมู (ป.) สภ.แมจริม จว.นาน 44

2004 พ.ต.ต. ภาณุวัฒน อารีย สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.๓ 38

2005 ส.ต.อ. ภาณุวัฒน ขวัญสุข ผบ.หมู ป. สน.โคกคราม กองบัญชาการตํารวจนครบาล 60

2006 ส.ต.ท. ภาณุวัตร ฐานันตะ ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.สทส. บก.อก.สทส. ขาดสอบ

2007 ร.ต.อ. ภาณุวัตร สังขทอง รองสารวัตร กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 61
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2008 ร.ต.อ. ภาณุวิชญ ยานศิริ รอง สว.ธร.สภ.ทุงมน ภ.จว.สุรินทร  ภ.3 49

2009 ส.ต.ท. ภานุพงศ ชัยมงคล ผบ.หมู(ป.) ภ.8 ภ.จว.ชุมพร 45

2010 ส.ต.ท. ภานุพงศ วงศรอด ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรภาค 1 45

2011 ส.ต.อ. ภานุพันธ เข็มนาค ผบ.หมู บก.สส.สตม. 48

2012 ส.ต.อ. ภานุวัฒน บุญหมื่น ผบ.หมู(ป.) ภ.จว.เชียงใหม 55

2013 ด.ต. ภานุวัฒน คงแถลง ผบ.หมู กก.1บก.ตม.1 ตม.1 สตม. ขาดสอบ

2014 ส.ต.ท. ภานุวัฒน แกกลางดอน ผบ.หมู(จร.) สน.มักกะสัน บช.น. 48

2015 วาที่ร.ต.อ. ภานุวัฒน โสดานิล รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงปาดี ภ.จว.นราธิวาส 56

2016 ส.ต.ท. ภานุวัฒน สมประสงค ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.2 ศฝร.ภ.2 ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2017 ร.ต.อ. ภานุวัฒน กาละศรี รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 

บช.น.

บก.สปพ. บช.น. ขาดสอบ

2018 ส.ต.ท. ภานุวัฒน ศิลสัตย ผบ.หมู จราจร สภ.เชียงยืน สภ.เชียงยืน 42

2019 ด.ต. ภานุวัติ เปยนสีทอง ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. บก.ปอท. 44

2020 ส.ต.ต. ภานุวิชญ อินตะแสน ผบ.หมู(ป.) สภ.ขุนยวม ภ.5 53

2021 ด.ต. ภาม นันตสินธุ ผบ.หมู กก.อป.บก.สส.ภ.7 ภ.7 49

2022 ส.ต.ท. ภาวงษวัฒน ชนกสูงศักดิ์ ผบ.หมู กก.ตชด.44 ขาดสอบ

2023 ด.ต. ภาวนา เพชรสุวรรณ ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 กก.2 บก.ทท.3 44

2024 ส.ต.อ.หญิง ภาวรินทร ทองโสม ผบ.หมูกองรอยที4่ กก.ควบคุมฝูงชน2 บก.อคฝ. 59

2025 ส.ต.ท. ภาวัต จันทรปรุง ผบ.หมู(จร.) บช.น. 50
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2026 ส.ต.อ. ภาวิณห เทพวงค ผบ.หมู(ป.) สภ.สันปาตอง ขาดสอบ

2027 ส.ต.ท.หญิง ภาวิณี ชูพันธ ผบ.หมูฝายพลาธิการ 1 พธ. กองพลาธิการ 66

2028 ส.ต.อ.หญิง ภาวิณี พิเศษฤทธิ์ ผบ.หมู พฐ.จว.ชัยภูมิ พิสูจนหลักฐานจังหวัดชัยภูมิ 54

2029 ส.ต.ต. ภาสกร ศรีพระจันทร ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา2 บก.อคฝ บชน. 45

2030 ส.ต.ต. ภาสกร เนียมมีศรี ผบ.หมู(ป.) สภ.อาวนาง ตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่  ตํารวจภูธรภาค 8 ขาดสอบ

2031 พ.ต.อ. ภาสกร รัตนปนัดดา ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.น. กองบัญชาการตํารวจนครบาล 55

2032 ส.ต.ท. ภาสกร สามปาละ ผบ.หมู(ป.)สภ.บานสราง จว.ปราจีนบุรี ภูธรจังหวัดปราจีนบุรี 45

2033 ส.ต.ต. ภาสกร บัวอวม ผบ หมู (ป) สน.วังทองหลาง กองบัญชาการตํารวจนครบาล ขาดสอบ

2034 ส.ต.อ. ภาสชัย พงศพัฒนหยก ผบ.หมู(ป) สน.ดอนเมือง บก.น.2 48
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2035 ร.ต.อ. ภาสพงศ คลอยอรุณ รองสารวัตรสืบสวนภูธรจังหวัดปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ขาดสอบ

2036 พ.ต.ท. ภาสวร เรืองรอง สว. รพ.ตํารวจ ขาดสอบ

2037 ร.ต.อ.หญิง ภิญญาพัชญ พิชัย ผบ.มว.ปค.1 บก.ปค.รร.นรต. รร.นรต. 52

2038 วาที่ร.ต.ต. ภิญโญ ดวงจําปา รอง ฝอ.สว.ศพฐ.3 สพฐ.ตร. 74

2039 ด.ต. ภิญโญ พิมพาหุ ผูบังคับหมู กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 37

2040 ร.ต.ท. ภีมวัจน จิตตสงวน รอง สว.(สอบสวน)สภ.คลองหลวง ภจว.ปทุมธานี บช.ภาค.1 41

2041 ร.ต.อ.หญิง ภีรณีย ธนะนนทวราไชย นว.(สบ 1) ผบก.ตส.1 ตส.1 สตส. 78

2042 ส.ต.ต. ภีรภัทร โพรัง ผูบังคับหมู ภ.จว.ชัยภูมิ ขาดสอบ

2043 ส.ต.ท. ภีรภัสร ขันจอก ผบ.หมู  งชอ. บ.ตร. กลุมงานชางอากาศยานกองบินตํารวจ 47
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2044 ส.ต.อ. ภุชงค คงเมือง ผบ.หมู.ป.สภ.คลองขลุง ภ.จว.กําแพงเพชร ภ.จว.กําแพงเพชร ภ.6 49

2045 ส.ต.ท. ภูชิต ศรีแกว ผบ.หมู จร.สน.ลุมพินี บก.น๕ ขาดสอบ

2046 ส.ต.อ. ภูเบศวร พันธุรัตน ผูบังคับหมู ตม.จว.กาฬสินธุ บก.ตม.4 52

2047 ส.ต.ท. ภูเบศวร คุมตะบุตร ผูบังคับหมู(ปราบปราม) สถานีตํารวจภูธรเมืองชลบุรี 69

2048 ส.ต.ท. ภูผา จักรสาร ผบ.หมู(หนวยปฏิบัติการพิเศษ) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 65

2049 ร.ต.ต. ภูมิพชร ทวีศรี รอง สว.ฝตส.3 ตส.3 ฝตส.3 ตส.3 76

2050 ส.ต.อ. ภูมิพัฒน กมุลทรา ผบ.หมู จร สน.ฉลองกรุง 56

2051 ส.ต.ท. ภูมิพัฒน ธีรฉัตรธนวุฒิ ผบ.หมู จร สน.นางเลิ้ง บก.น1 บช.น. 47

2052 พ.ต.ท. ภูมิพัฒน เภารัศมี สารวัตรสืบสวน สภ.วัดเพลง ภ.จว.ราชบุรี   บช.ภ.7 46
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2053 ส.ต.ต. ภูมิภัทร บุญชด ผบ.หมู. ฝายอํานวยการ สพ. กองสรรพาวุธ 63

2054 ด.ต. ภูมิสยาม แสงปรีดานนท ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 40

2055 ส.ต.ท. ภูเมธ แสงสวาง ผบ.หมู(ป.) สภ.จุน ภ.จว.พะเยา 58

2056 ด.ต.หญิง ภูริชญา วรรณโต ผบ.หมู ฝายอํานวยการ กองบินตํารวจ กองบินตํารวจ ขาดสอบ

2057 ร.ต.ท. ภูริณัฐ เนรกัณฐี รอง สว. ฝอ.5 บก.อก. บช.น. ฝอ.5 บก.อก. บช.น. ขาดสอบ

2058 พ.ต.ท. ภูริทัต บุญชวย รอง ผกก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 58

2059 ส.ต.ท. ภูริวัจน พงคชัยธนโชติ ผบ.หมู(ป.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน 51

2060 ส.ต.ท. ภูริวัจน แถมสมดี ผบ.หมู(จร)สน.ยานนาวา บก.น.6 62

2061 ส.ต.อ. ภูวดล ศรีจันทร ผูบังคับหมู ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. 48
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2062 ด.ต. ภูวนัตท เชียงพฤกษ ผล.หมู กก.2 บก.ส.1 บช.ส. ขาดสอบ

2063 ด.ต. ภูวนาท เพชรศรี ผูบังคับหมู กก.ตชด.24 ขาดสอบ

2064 ร.ต.ท. ภูวิชญพงษ ศรีกิจรุงเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ตํารวจภูธรภาค1 58

2065 ส.ต.อ. ภูวิทย มูเก็ม ผบ.หมู ชุดปฎิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. ขาดสอบ

2066 ส.ต.อ. ภูศรีวัฒนา ดิเรกโภค ผบ.หมูงานสายตรวจ1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. บช.น. ขาดสอบ

2067 ด.ต.หญิง ภูษณิศา เพชรสินลา ผบ.หมู ฝายสรรพาวุธ 2 กองสรรพาวุธ สํานักงานสงกําลังบํารุง 50

2068 พ.ต.ท. ภูษิณธร ยี่ภู รอง ผกก.สส. กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี ขาดสอบ

2069 ร.ต.อ. ภูเอก มุสิกวงษ รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8 บก.สส.ภ.8 45

2070 ส.ต.ท. มงคล แสงรุจิ ผบ.หมู จร. บช.น. 46
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2071 ส.ต.ท. มงคล เครือเมฆ ผบ.หมู กก.อป.บก.สส.ภ.7 ขาดสอบ

2072 พ.ต.ท. มงคล นนทธีระโรจน สว.กก.3 บก.ปคบ. บช.ก 36

2073 ด.ต. มงคลปริชญ ขุนศรี ผบ.หมู ตม.จว.เลย บก.ตม.4 บก.ตม. 30

2074 ส.ต.อ.หญิง มณฑกาญจน ทรัพยสมจิตร ผบ.หมู ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา สตม. 53

2075 ส.ต.ท.หญิง มณฑกานต วงษสกุล ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บช.น. 49

2076 ร.ต.ท.หญิง มณฑิตา ไกรฤกษ รอง สว.ฝอ.บก.น.7 บช.น. ขาดสอบ

2077 ร.ต.อ. มณเฑียร โจงจาบ รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก. บชศ. 50

2078 ส.ต.ท. มณีรัตน วงคอนุกุล ผบ.หมู ฝายประวัติบุคคล ทพ. สกพ. 62

2079 ส.ต.ต. มนชนก ตางจงราช ผบ.หมู ฝายจัดการฝกอบรม ศพข.บช.ส. กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 57
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2080 พ.ต.ท. มนตชัย บุญเลิศ สว.กก.5 บก.ปทส. บก.ปทส. 42

2081 พ.ต.ต. มนตรี ปะวะภูชะโก สว.ฝายพลาธิการ 3 พธ. กองพลาธิการ 49

2082 ด.ต. มนตรี ใจสุระ ผบ.หมู สส.สน.บุปผาราม บก.น.8 37

2083 พ.ต.ท. มนตรี ชูยิ่ง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปางสีดา ภ.จว.สระแกว 42

2084 ร.ต.อ. มนตรี พาใบศรี ผบ.มว. กก.ตอตานการกอการราย ขาดสอบ

2085 ด.ต. มนตรี มารยาตร ผบ หมู ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 36

2086 วาที่ร.ต.ท.หญิง มนทิรา เทศสาลี รอง สว.ฝตส.2 ตส.3 สํานักงานตรวจสอบภายใน 35

2087 ร.ต.อ. มนพ ทองใบ รอง สว.สอบสวน กก.4 บก.ปทส. 43

2088 พ.ต.ท. มนพร ลิขิตมานนท รอง ผกก.๑ บก.ทท.๑ บช.ทท. กองกํากับการ1 กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว1 

กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว

53
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2089 ส.ต.อ. มนัส กันยะดอย ผบ.หมู ฝสส.5 สส. ปรก.ฝสส.1 สส. กองตํารวจสื่อสาร ขาดสอบ

2090 ส.ต.อ. มนัสนันท มวงไหมทอง ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 62

2091 ร.ต.อ.หญิง มนัสนันท พุทธิ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. สตม. 48

2092 ส.ต.ต. มนัสนันท แสนสมปาน ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 70

2093 ส.ต.อ. มโนมัย ถริปภัสสโร ผบ.หมู ฝอ.บก.อคฝ. บก.อคฝ. ขาดสอบ

2094 ด.ต.หญิง มยุรา สายคุม ผบ.หมู สทท.1 กก.2 บก.ทท.3 บก.ทท.3 ขาดสอบ

2095 ด.ต. มยุรี อินธรรมระ ผบ.หมู ฝทว 7 ทว. สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 40

2096 ด.ต.หญิง มลฤทัย อาสากุล ผูบังคับหมู ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.3 43

2097 ส.ต.ต. มหัศจรรย นิตยสมบัติ ผบ.หมู(ป.) สภ.รัตนาธิเบศร ตํารวจภูธรภาค 1 ขาดสอบ



234

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2098 ส.ต.อ. มะรมลี ยูโซะ ผบ.หมู(ป).สภ.เบตง ภ.จ.ว.ยะลา ภาค9 40

2099 ส.ต.อ.หญิง มะลิวัลย เพชรทิม ผบ.หมู ฝอ.สกพ. สํานักงานกําลังพล 25

2100 ร.ต.ท.หญิง มะลุลี คําคง รองสว.(สอบสวน)สภ.ศรีราชา สภ.ศรีราชา ภจว.ชลบุรี ภ.2 60

2101 ส.ต.ต.หญิง มัชมน ดวงบุญ ผบ.หมู ฝอ.บก.ส.2 บช.ส. 55

2102 ส.ต.อ.หญิง มัญธิดา ทองศรี ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย สตม. 63

2103 ร.ต.อ.หญิง มัณฑนา รักวงษ รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.1 ภ.1 ขาดสอบ

2104 ด.ต. มัทนียา เสมคํา ผบ.หมูตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 ตม.จว.นนทุบรี บก.ตม.3 42

2105 ส.ต.ท. มานพ เงินยิ่ง ผบ.หมู กก.ตชด44 ขาดสอบ

2106 ด.ต. มานพ ศรีสวัสดิ์ ผบ.หมู งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. ผบ.หมู งานอารักขาที่ 4 47



235

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2107 ส.ต.อ. มานะ นวมนารี ผบ.หมู บช.ตชด ขาดสอบ

2108 ร.ต.อ. มานัส สุระจิต รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังกะพี้ สภ.วังกะพี้ 50

2109 ส.ต.ท. มานัส ชําปฏิ ผูบังคับหมู กก.ปพ.บก.ตร.มหด.รอ.904 ขาดสอบ

2110 ร.ต.อ. มานิต รัตนจินดา รอง สว.กก.2 บก.ปคบ. กก.2 บก.ปคบ.บช.ก. 54

2111 ส.ต.อ. มารุต บุญมาลี ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร 44

2112 ด.ต. มารุต กัญชนะ ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 กองบัญชาการทองเที่ยว 27

2113 ส.ต.ต.หญิง มาลิณี ตะไลชั่ง ผบ.หมู พฐก. ขาดสอบ

2114 ด.ต.หญิง มาลินี คําโมนะ ผบ.หมู.ฝอ.6 บก.อก.ภ.5 ตํารวจภูธรภาค 5 ขาดสอบ

2115 ส.ต.ท. มาสวาง สุขสวัสดิ์ ผบ.หมู(ป) ภาค 9 31



236

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2116 ส.ต.ท.หญิง มุทิตา วินเหมือน ผบ.หมู กองรอยที4่ กก.ควบคุมฝูงชน1 กองรอยที4่ กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. บช.น. ขาดสอบ

2117 ส.ต.ต. มูฮัมหมัดชาฟค หนิเหม หนิเหม ผบ.หมู (นปพ.) สถานีตํารวจภูธรเมืองนราธิวาส 47

2118 ส.ต.ท. มูฮําหมัดยาลานิง รือสะ ผบ.หมู(ป)สภ.บูเกะตา นราธิวาส ขาดสอบ

2119 ด.ต. เมติภัทร ศรีบัวบาล ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.5 ภ.5 27

2120 พ.ต.ต. เมธชวิน โพธิ์ชนะพันธุ สว.ฝอ. ภ.6 48

2121 ส.ต.อ. เมธัส จันทะเดช ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.5 บก.ตม 5 42

2122 พ.ต.ต. เมธัส อยูคุม สวป.สน.หัวหมาก บก.น.4 (บช.น.) 72

2123 ด.ต. เมธา แกวดํา ผบ.หมู งานปองกันปราบปราม ภ.1 30

2124 ส.ต.ท. เมธาลักษณ โคตรมุงคุณ ผบ.หมู.ปรก.สภ.เมืองบุรีรัมย ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 41



237

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2125 พ.ต.ท.หญิง เมธาวรินทร เอี่ยมชู รอง ผกก.ปพ.ผอ. สยศ.ตร. 52

2126 ส.ต.ท. เมธาสิทธิ์ เบาพิมพา ผบ.หมู(ป.) ภ.จว.เชียงใหม 50

2127 ด.ต. เมธี ยาโกะ ผบ.หมู(ป.)สภ.ยะรัง จว.ปตตานี ภ.9 ขาดสอบ

2128 ด.ต.หญิง เมสิรญา จันทรไชยแกว ผบ.หมู ธร.สภ.ชะเมา ภ.8 59

2129 ส.ต.ท. แมน พิชัย ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรภาค3,ตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 42

2130 ส.ต.อ. ไมตรี จันทรมาศ ผบ.หมู สส.สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรีธรรมราช 51

2131 พ.ต.ท. ยงยุทธ หวานเหนือ สว.สส.สภ.หนองปรือ ภ.จว.ชลบุรี ขาดสอบ

2132 ด.ต. ยงยุทธ ปานทองมาก ผบ.หมู (จร) สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.7 ขาดสอบ

2133 ด.ต. ยงยุทธ ถนอมลาภ ผูบังคับหมูงานปองกันและปราบปราม สภ.เมืปรา

จีนบุรี

สภ.เมืองปราจีรบุรี ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2134 ด.ต. ยงยุทธ ตัวละมูล ผูบังคับหมู สตม. 33

2135 ร.ต.ท. ยศกร สิงหทน รอง สว.(สอบสวน)สน.ดุสิต บช.น. 34

2136 ส.ต.ต. ยศกร พื้นสวรรค ผบ.หมู(ป)สภ.พนมดงรัก สภ.พนมดงรัก ขาดสอบ

2137 ร.ต.อ. ยศชนินทร ประเสริฐโสภา รอง สว.กก.ดส.บช.น. บช.น. 25

2138 ส.ต.ต. ยศธนา แววจันทรา ผูบังคับหมู(ป) สภ.สบเมย 49

2139 ร.ต.อ. ยศธร เศรษฐพูธ รอง สว.กลุมงานที่ปรึกษา คพ. กลุมงานที่ปรึกษา กองคดีปกครองและคดีแพง 55

2140 ส.ต.ท. ยศพงศ สวยรูป ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร 41

2141 ร.ต.อ. ยศพล พันธุ รอง สว.(สอบสวน) ภ.7 58

2142 ส.ต.ต. ยศพล เคียงสูงเนิน ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรภาค 1 48



239

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2143 ร.ต.อ.หญิง ยศยา หลอหลอม รองสารวัตรธุรการ ภ.จว.สุโขทัย 41

2144 ส.ต.ต. ยศวรรรธน เขียวพรม ผบ.หมู(ป.)สภ.ยี่สาร ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม สภ.ยี่สาร 49

2145 ด.ต. ยศวริศ พรมสุวรรณ ผบ.หมูส.ทล.1กก.1บก.ทล. ส.ทล.1กก.1บก.ทล. 28

2146 พ.ต.ท. ยศวัฒน เกียรติกรทวียศ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแกน ภ.4 ขาดสอบ

2147 วาที่ร.ต.ท. ยศวิชญ ดาวลอมจันทร รอง สว.กลุมงานวิจัยพัฒนาฯ บก.สสท. สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 70

2148 พ.ต.อ. ยศศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ ผกก.สภ.ปราสาท ภจว.สุรินทร ขาดสอบ

2149 ส.ต.ท. ยุติภัทร รอดผล ผบ.หมู ปองกันและปราบปราม สถานีตํารวจภูธร

โพธิ์แกว

ตํารวจภูธรภาค7 ขาดสอบ

2150 ส.ต.ต. ยุทธการ อาสมะ ผบ.หมู (ป.) สภ.สามพราน สถานีตํารวจภูธรสามพราน 56

2151 ส.ต.ท. ยุทธการ วงษนอย ผบ.หมู(ป)สภ.ทาเรือ ตํารวจภูธรภาค7 63



240

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2152 ส.ต.อ. ยุทธณา ทางธรรม ผบ.หมู(ป.)สภ.บางปะกง ตํารวจภูธรภาค 2 ขาดสอบ

2153 ร.ต.อ. ยุทธนา ลิ้มชาโตอมตะ รอง สว.สส. สภ.โพธิ์แกว ภูธรจังหวัดนครปฐม 40

2154 ส.ต.อ. ยุทธนา สุดแสวง ผบ.หมู (ป.) สภ.ทามวง สภ.ทามวง ภ.7 51

2155 ด.ต. ยุทธนา เมืองชื่น ผบ.หมู ปพ.1 กก.ตอตานฯ กก.ตอตานฯ บก.สปพ. 62

2156 ด.ต. ยุทธนา สุดสม ผบ.หมู ตม.จว.แพร บก.ตม.5 ขาดสอบ

2157 ส.ต.ท. ยุทธนา มุกดา ผบ.หมู บช.ตชด. 48

2158 พ.ต.อ. ยุทธนา ไตรทิพย ผกก.สภ.หนองกี่ ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ขาดสอบ

2159 ส.ต.ท. ยุทธพงษ เระนุย ผบ.หมู(ป.) สภ.พุนพิน สถานีตํารวจภูธรพุนพิน 47

2160 ส.ต.ท. ยุทธพงษ วรศาสตร ผบ.หมู(ป) ภ.จว.ปทุมธานี 50



241

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2161 ส.ต.อ. ยุทธพงษ ภูมิโนนงิ้ว ผบ.หมู กก.3 บก.ปส.2 บช.ปส. ขาดสอบ

2162 ด.ต. ยุทธภูมิ เมฆขลา ผบ.หมู รอย ปพ.2 บก.สปพ. 46

2163 ส.ต.ท. ยุทธภูมิ ธรรมโม ผบ.หมู (สส.)สน.บางขุนนนท สน.บางขุนนนท 46

2164 ส.ต.ต. ยุทธศาสตร ประดับศรี ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปรามสถานี

ตํารวจภูธรปากทา

สถานีตํารวจภูธรปากทา 40

2165 วาที่พ.ต.อ.หญิง ยุพดี โถนอย นว.(สบ 4) ตร. สง.ผบ.ตร. 48

2166 ส.ต.ท. ยุรนันท สุถาลา ผบ.หมู(ป.)สภ.ปว สภ.ปว 35

2167 ร.ต.อ.หญิง ยุวดี ศรีทัยแกว รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 52

2168 ส.ต.ท.หญิง ยุวดี เลิศธนาพงศอมร ผบ.หมู ฝายบัญชี 1 กช. สงป. 64

2169 ส.ต.ต. ยูรวงศ ปทุมผาย ผบ.หมู(ป.) ภ.จว.ชลบุรี 54



242

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2170 ร.ต.อ.หญิง เยาวภา นครชัย รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ปคม. กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 43

2171 ร.ต.อ.หญิง เยาวลักษณ พะณะงาม รอง สว.(สอบสวน) กลมงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรสาคร 48

2172 ส.ต.อ. โยธิน กลั่นแตง ผบ.หมู(ป) สภ.ลําลูกกา ภ.จว.ลําลูกกา 48

2173 ส.ต.ท.หญิง รจิต กอมณี ผบ.หมูฝายพลาธิการ 1 พธ. กองพลาธิการ 41

2174 ส.ต.ท. รชต แสงคํา ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองหนองคาย ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 41

2175 ส.ต.ต. รชต บุญสุข ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.2 67

2176 ร.ต.ท. รชต วันอังคาร รองสารวัตร บช.ทท. 32

2177 ส.ต.ท. รชต กอกุลจิรวัฒน ผบ.หมู ส.รน.1กก.5บก.รน. บช.ก. 47

2178 พ.ต.อ. รชตโชค สวยกลาง ผูกํากับการ กลุมงานที่ปรึกษา กองคดีปกครอง

และคดีแพง

สํานักงานกฎหมายและคดี 48



243

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2179 ส.ต.อ. รชานนท ใจใหญ ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรภาค 2 ขาดสอบ

2180 ส.ต.ท. รชานนท เทียนไพโรจน ผบ.หมู(ป.) ภ.9 60

2181 ส.ต.ต. รฐกร ยอดแกว ผบ.หมู.(ป.)สภ.เมืองศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ ขาดสอบ

2182 ด.ต. รณชัย คํานอย ผบ.หมู บก.สส.ภ.5 52

2183 ส.ต.ท. รณทชัย หอมนาน ผบ.หมู ป. ตํารวจภูธรภาค9 50

2184 ส.ต.ท. รณพรต สวัสดี ผบ.หมูฯ สตม. 38

2185 ส.ต.ท. รณฤทธิ์ คุมดี ผบ.หมู.ป.สน.พระโขนง บช.น ขาดสอบ

2186 ส.ต.ท.หญิง รดา บุรมย ผบ.หมู กองรอยที4่ กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. บช.น 54

2187 พ.ต.ต.หญิง รดาศา หอมเย็นใจ สว.ฝกพ.บก.อก.จต. บก.อก.จต. 54



244

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2188 ร.ต.อ. รพีพงศ สารดี รอง สว. กก.6 บก.ป. กก.6 กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการ

ตํารวจสอบสวนกลาง

44

2189 ด.ต.หญิง รพีพร เพียรพนัสสัก ผบ.หมู ฝอ.บก.ฝรก. กองบัญชาการศึกษา 43

2190 ร.ต.ท.หญิง รมิตา ธนิตกุล รองสว.(สอบสวน)สภ.เมืองสมุทรสาคร ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ตํารวจภูธรภาค 7 81

2191 ส.ต.ต. รวิชญ ลือบางใหญ ผบ.หมู กสก.สพฐ.7 37

2192 ส.ต.ต. รวินดา สุขสวาง ผบ.หมูฝายพลาธิการ 1 พธ. กองพลาธิการ 67

2193 วาที่ร.ต.อ.หญิง รวินันท วงษนอม รองสารวัตร กองคดีปกครองและคดีแพง 55

2194 ร.ต.อ.หญิง รวีกานต ปวินทภิวัฒน รอง สว.ธร.สภ.เมืองลําปาง ตํารวจภูธรภาค 5 50

2195 ส.ต.ท.หญิง รวีภัทร ชํานิการ ผบ.หมู กองรอยที่ 4 บชน. ขาดสอบ

2196 ส.ต.ท.หญิง รสสุคนธ มูลเมา ผบ.หมู ฝอ.ผค. สยศ.ตร. 55



245

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2197 พ.ต.ต.หญิง รสสุคนธ จําปาทิพย สว.ฝอ.บก.น.8 ปฏิบัติราชการ ฝอ.บก.สปพ. บช.น. ขาดสอบ

2198 ส.ต.ต.หญิง รสสุคนธ ทวยเจริญ ฝอ.4 บก.อก.บช.น. ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 61

2199 ส.ต.ท. รอมฎอน ใบนานา ผบ.หมู.กก.ปพ.บก.สส.ภ5 กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษตํารวจภูธรภาค5 39

2200 ร.ต.อ.หญิง รอฮานี ดอเลาะ รอง สว.กพอ.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. ขาดสอบ

2201 ส.ต.อ. ระพีพัฒน โคจนา ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี 60

2202 ด.ต. ระพีภัทร อุสาหดี ผบ.หมู.กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี ผบ.หมู.กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 47

2203 ส.ต.ต.หญิง ระลินธร เอมสถิตย ผูบังคับหมู สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 53

2204 ร.ต.อ. รักชาติ ประสพผล รอง สวป.สภ.นครหลวง ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา บช.ภ.1 57

2205 ส.ต.ต. รักษสิทธิ์ คํานนทคอม ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรภาค 5 ขาดสอบ



246

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2206 ส.ต.อ. รังสิมันตุ อักษรดี ผบ. หมู(ป.) สถานีตํารวจภูธรหนองปรือ 51

2207 ส.ต.ท. รังสิมันตุ แสงทอง ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. กองบังคับการตํารวจจราจร 39

2208 ด.ต.หญิง รัชญา ลูกมณี ผบ.หมู บก.สส.บช.น. บช.น. ขาดสอบ

2209 ส.ต.อ.หญิง รัชญาวีร บุญมาก ผบ.หมู ฝายอํานวยการ 3 บก.อก.บช.ทท. กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว ขาดสอบ

2210 ร.ต.ท. รัชฏวิทย สิทธิโชค รอง สว.(สอบสวน) สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 44

2211 ส.ต.อ. รัชดล พลคํามาก ผบ.หมู สืบสวน สภ.ศรีสมเด็จ สภ.ศรีสมเด็จ ภ.จว.รอยเอ็ด ขาดสอบ

2212 ด.ต. รัชดาภรณ นอยจอย ผบ.หมู รอย ปพ.1 บก.สปพ. บช.น. 37

2213 พ.ต.ท.หญิง รัชดาภรณ จักรวรรดิ์ รอง ผกก.ฝายวิเคราะห ควบคุมงบประมาณ

มาตรฐานพัสดุ บก.อก.สกบ.

สกบ. 57

2214 ส.ต.ท. รัชตพงศ วงศทอง ผบ.หมู กก.1 บก.รน. กองบังคับการตํารวจน้ํา 58



247

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2215 ร.ต.ท. รัชนาท แกวกาหลง รองสว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาฬสินธุ ภูธรจังหวัดกาฬสินธุ 57

2216 ส.ต.อ.หญิง รัชนิกร เรืองศักดิ์ ผบ.หมู(ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแกน ปรก.สภ.เมืองขอนแกน 46

2217 ด.ต.หญิง รัชนิดา ทุตะกิจ ผบ.หมู ฝายบรรจุ ทพ. ทะเบียนพล ขาดสอบ

2218 ร.ต.อ.หญิง รัชนีกร ชูเกื้อ รอง สว.ฝทว.4 ทว. สพฐ.ตร. 53

2219 ด.ต. รัชพงศ แดงอําพล ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 54

2220 ส.ต.ท. รัชพงศ มัยตรีเดช ผบ.หมู.(ป).สภ.ประจันตคาม ภ.จว.ปราจีนบุรี 55

2221 วาที่พ.ต.ท. รัชพงษ หมั่นธรรม สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ศ. กองบัญชาการศึกษา 59

2222 พ.ต.ท.หญิง รัชพร ศรีพุทธรัตน ประจํา(สบ 3)สกบ สกบ. ขาดสอบ

2223 ร.ต.อ. รัชพล กลิ่นเกษร รอง สว.กลุมงานเทคโนฯ บก.ขส.บช.ปส. บช.ปส. 34
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2224 พ.ต.ต. รัฐกิตติ์ บุญสันตสุขศรี สว.(สอบสวน) สน.ลุทพินี บก.น.5 ขาดสอบ

2225 ส.ต.ท. รัฐคุณ นพคุณ ผบ.หมู(ป) สภ.วังน้ําขาว ตํารวจภูธรจังหวัดชัยนาท ขาดสอบ

2226 พ.ต.อ. รัฐชัย ศรีวิชัย ผกก.ฝายแตงตั้ง ทพ. สํานักงานกําลังพล 54

2227 ร.ต.อ. รัฐฎาพร นอยวัน ผบ.มว.ปค.2 บก.ปค. บช.รร.นรต. 51

2228 ส.ต.ท. รัฐนันท ปนจอย ผบ.หมู (ป)สภ.บานโปง ตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 45

2229 ร.ต.อ. รัฐนันท มาหานนท รอง สว. กก.2 บก.ส.3 บช.ส. 44

2230 ด.ต.หญิง รัฐนันท ตระกูลคลอยดี ผบ.หมู กลุมงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี บก.ปอท. 58

2231 ส.ต.ท. รัฐนันท ดวงวงษา ผบ.หมู (คตส.) สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร ภ.4 58

2232 พ.ต.ต. รัฐปติ ประเสริฐสม สว.(สอบสวน)สน.พระราชวัง สน.พระราชวัง บก.น.6 บช.น. ขาดสอบ



249

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2233 ส.ต.ต. รัฐพงศ ปงเมืองเหล็ก ผบ.หมู(ป.) สภ.ปาย สภ.ปาย 55

2234 ด.ต. รัฐพงษ ชนะสิทธิ์ ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. บช.ทท. 31

2235 ร.ต.ท. รัฐพล ธัญชวนิช รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.สบเมย กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน 73

2236 ส.ต.ท. รัฐพล อุบลศักดิ์ ผบ.หมู ส.ทท.2กก.1บก.ทท.2 บช.ทท. 49

2237 พ.ต.ท. รัฐพล ไชยโย สว.สส.สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแกน 44

2238 พ.ต.ท. รัฐวิชญ อนันตดิลกฤทธิ์ รอง  ผกก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ขาดสอบ

2239 ด.ต. รัฐศักดิ์ คํามี ผบ.หมู ตม.จว.เชียงใหม สตม 39

2240 ส.ต.ต. รัฐศาสตร ไขกระโทก ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บช.น. ขาดสอบ

2241 ส.ต.ท. รัฐศาสตร ศรีจันทร ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2242 ส.ต.ท. รัฐศาสตร อินวงษ ผบ.หมู(ป.)สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก 44

2243 ส.ต.ท. รัฐสภา แสนจิต ผบ.หมู.กก.ตชด.34 กก.ตชด.34 41

2244 ส.ต.ต. รัฐสักดิ์ มณีเจริญพร ผบ.หมู(ป) ภ.7 48

2245 ส.ต.ท.หญิง รัตติพร คําใส ครู ปท1 กก.ตชด.22 51

2246 พ.ต.ท.หญิง รัตติยาภรณ ครองยศ สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ศ. บช.ศ. 47

2247 ส.ต.ท. รัตนโชติ แกวชูเชิด ผบ.หมู กก.สส.4 บก.สส.ภ.1 กก.สส.4 บก.สส.ภ.1 ขาดสอบ

2248 ร.ต.ต. รัตนพงศ วงศเสาร รอง สว.(สส.)สน.บางมด บก.น.8 37

2249 ส.ต.ต. รัตนรักษ พันธุเหล็ก ผบ.หมู(ผช.พงส.)สน.บางโพ บช.น. ขาดสอบ

2250 ส.ต.ท.หญิง รัตนา อวนนิมิตร ผบ.หมู ฝอ.นต.รพ.ตร. โรงพยาบาลตํารวจ 60
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2251 ร.ต.อ.หญิง รัตนา ศรีนวคุณาพร รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี สตม. 45

2252 ร.ต.อ.หญิง รัตนา ไกรแกว รอง สว.กลุมงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. บช.ก. 34

2253 วาที่ ร.ต.ท.หญิง รัตนากร สมโพธิ์ พยาบาล สบ.1 กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. 50

2254 ส.ต.อ. รัตนากร ไตถาม ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.3 บช.ปส. กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3 53

2255 ส.ต.ท. รัตนาพร สีเหมทอง ผบ.หมู ฝายบริหารการฝกอบรม วตร. วตร. 60

2256 ร.ต.อ.หญิง รัตนาพร พรหมทา รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1 สตม. 35

2257 ร.ต.อ. รัตพนธ ขนันไทย รอง สว.ฝอ 6 บก.อก.ภ.4 บก.อก.ภ.4 53

2258 ด.ต. รัมชวัลย คงเบี้ยว ผบ.หมู ฝอ.บ.ตร. บ.ตร. ขาดสอบ

2259 ด.ต. ราชรัฐ ศรีหะรัญ ผบ.หมู ฝาย ตม.ขาเขา ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 สตม. 41
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2260 ร.ต.อ. ราชวัตร ลาบุตร นายชางกลเรือ (สบ 1) กรต.บก.รน. กรต.บก.รน. 50

2261 ส.ต.อ. ราชศักดิ์ หอมเย็น ผบ หมู ป.สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม 48

2262 ส.ต.อ. ราชัน ประโคทานัง ผบ.หมู  จร บชน 33

2263 ส.ต.ท. ราเชนทร บรรจงปน ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองพัทยา ภ.2 54

2264 ร.ต.อ.หญิง ราตรี แสนคํา รอง สว.ธร.สน.พญาไท บก.น.1 50

2265 ด.ต. ราตรี ดวงปาโคตร ผบ.หมู(กง.)สภ.เมืองไหม ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน ขาดสอบ

2266 ส.ต.อ.หญิง รุงทิวา เต็งวีระกุล ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 49

2267 ส.ต.ต.หญิง รุงนภาพร อุตะมะ ผบ.หมู ฝอ.สกพ. รรท. ผบ.หมู กก.สสน.บก.ป. ฝอ.สกพ. 57

2268 ด.ต.หญิง รุงระวี นันตาพรม ผบ.หมู บก.สปพ. บช.น. 48
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2269 ส.ต.ท. รุงโรจน ทัศเกตุ ผบ.หมู.กก.สส.1.บก.สส.ภ.5 ตํารวจภูธรภาค5 43

2270 ร.ต.ท. รุงโรจน ดอนนันชัย รองสว.(สอบสวน)สน.สุทธิสาร บก.น.2 บชน. 71

2271 ด.ต. รุงโรจน ชางทอง ผบ.หมู(ป). ภ.จว.ลพบุรี ขาดสอบ

2272 ด.ต. รุงโรจน สุวรรณพิมพ ผบ.หมู ฝอ.1 ขาดสอบ

2273 ร.ต.อ. รุงโรจน ดีมี รอง สว.(สอบสวน)สภ.บางศรีเมือง ภ.1 44

2274 ด.ต. รุงโรจน  ผล พิบูลย  ผบ.หมู  กก.สส. บก.ตม.1 กก.สส. บก.ตม.1 สตม. 46

2275 ส.ต.ท. รุงวิทย วัชรธัญญทิพย สิบตํารวจโท สํานักงานตํารวจแหงชาติ 57

2276 ด.ต.หญิง รุจรดา ใจกลา ผบ.หมู ปค.ศฝร.ภ.5 ภ.5 37

2277 วาที่พ.ต.ต. รุตินันท สัตยาชัย สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ. บช.ก. ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2278 ร.ต.ท.หญิง รุสนา เด็นมะเระ รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙ ตํารวจภูธรภาค๙ 30

2279 ร.ต.อ. เรวัต รัตนสุรินทร รอง สารวัตร กก.๓ บก.ปส.๒ 48

2280 ส.ต.อ. เรวัติ รัตนธรกรพงศ ผูบังคับหมูปองกันและปราบปราม กองบังคับการปองกันและปราบปรามการคา

มนุษย

47

2281 ร.ต.ท. เรืองชัย พิณรัตน รอง สว.(สส.)สภ.เหลาตางคํา สภ.เหลาตางคํา 32

2282 ส.ต.อ. โรจนศักดิ์ ศรีขุยออด ผบ.หมู ฝอ. บก.ฝรก บช.ศ. 63

2283 ด.ต. โรจนศักดิ์ ชัยศรี ผูบังคับหมู ส.ทล.2กก.5 บก.ทล.บช.ก ขาดสอบ

2284 ส.ต.ต. ฤทธิเกียรติ ตุนคําแดง ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ 38

2285 ด.ต. ฤทธิไกร บุษบก ผบ.หมู บช.ทท. ขาดสอบ

2286 ส.ต.ท.หญิง ลภัสรดา พรเลิศ ผบ.หมู ฝอ.สลก.ตร. สลก.ตร. 61
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2287 ร.ต.ต.หญิง ลลดา คุณยศยิ่ง รอง สว.(ป.)สภ.สันทราย จว.เชียงใหม ภ.5 ภ.จว.เชียงใหม 45

2288 ร.ต.อ.หญิง ลักขณา ประชากุล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี ตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ขาดสอบ

2289 ร.ต.อ.หญิง ลักษิกา ชื่นชูกลิ่น รองสว.(สอบสวน)สภ.กําแพงแสน ภจว.นครปฐม ภ.7 54

2290 ส.ต.อ. ลัทธนันท พงศเรืองรอง ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.3 กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 45

2291 ส.ต.อ. ลัทธพล เข็มพิลา ผบ.หมู. กก.ตอตานการกอการราย 58

2292 วาที่ร.ต.ท.หญิง ลัทธวรรณ เกตุสุริยงค รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา ภ.จว.สงขลา 33

2293 ส.ต.อ.หญิง ลาวัลย หอมสุวรรณ ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.1 สตม. 47

2294 ส.ต.ท. ลิขิต สมนึก ผบ หมู(ป.)สภ.เมืองฉะเชิงเทรา สถานีตํารวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา 33

2295 ส.ต.ท.หญิง เลวิดา วรรณชิต ผบ.หมู ฝายบัญชี 1 กช. กช. 65
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2296 ส.ต.ท. เลิศชาย พันธสน ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. กองบังคับการตํารวจจราจร 45

2297 พ.ต.อ. เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย ผกก.สน.หัวหมาก บก.น.4  บช.น. 37

2298 ส.ต.ต. วงศกร พันกลม ผบ.หมู(ผช.พงส.) บก.น.6 42

2299 ร.ต.อ. วงศธวัช เดชเดโช รอง สวป. บช.น. ขาดสอบ

2300 ส.ต.ท. วชิรพงษ ปานภูมิ ผบ.หมู(ป.)สน.ทาขาม บช.น. 35

2301 ส.ต.ท. วชิรพันธ เมืองภักดี ผบ.หมู.ป.สภ.องครักษ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 40

2302 ส.ต.ท. วชิรวิทย ดวงวิโรจน ผบ.หมู ปค.ศฝร.ภ.5 ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 ขาดสอบ

2303 ร.ต.อ.หญิง วชิรา ศิริชาติ รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 37

2304 ส.ต.ท.หญิง วชิราพร สุรวิชัย ผบ.หมู ฝายวิเคราะห ควบคุมงบประมาณและ

มาตรฐานพัสดุ บก.อก.สกบ.

สํานักงานสงกําลังบํารุง 60
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2305 ร.ต.อ. วทัญู บุญหนุน ผบ.มว.ปค.๑ บก.ปค. รร.นรต. รร.นรต. 71

2306 ส.ต.ต.หญิง วนัสญา แกวทิพย ผบ.หมู ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 55

2307 ส.ต.อ.หญิง วนาพร กะสายสี ผบ.หมู กก.สส.บก.น.3 กก.สส.บก.น.3 64

2308 ร.ต.อ.หญิง วนิดา นิวาสสิริพงศ รอง สว.กก.3 บก.ทล. บก.ทล. 66

2309 ส.ต.อ. วรกร อินวัน ผบ.หมู กก.สส.5 บก.สส บช.น กก.สส.5 บก.สส บช.น 64

2310 ส.ต.อ. วรกร ปญญารัตน ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 50

2311 ส.ต.ท. วรกรณ เขียวจีน ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรฉลอง 33

2312 ร.ต.อ. วรกัญญา คงมุณี รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. บก.อก.สตม. 62

2313 ร.ต.อ. วรกิต กี่ตระกูล รองสารวัตร (สอบสวน) สภ. เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ตํารวจภูธร

ภาค 9

80
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2314 ร.ต.ท. วรกุล บุญยะจันทร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุงสง กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 8 54

2315 ส.ต.ท. วรฉัตร วงศปญญา ผบ.หมู กลุมงานบริหารจัดการระบบเครื่อง

คอมพิวเตอร

สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 60

2316 ส.ต.ท. วรท ถินจันทร ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาหิน ภ.1 50

2317 ด.ต. วรเทพ คงพันธุ ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.3 กก.3 บก.ทท.3 บช.ทท. 53

2318 ร.ต.อ. วรธน รัตนติสรอย รอง สว.กก.3 บก.ปส.2 บช.ปส. กก.3 บก.ปส.2 บช.ปส. ขาดสอบ

2319 ร.ต.อ. วรนันท ขันแกว ผูบังคับหมวด ฝายปกครอง๑ กองบังคับการ

ปกครอง โรงเรียนนายรอยตํารวจ

โรงเรียนนายรอยตํารวจ 71

2320 วาที่ส.ต.ต. วรนาถ กาญจะแสน ผบ.หมู (ป.) ศฝร.ภ.5 ศฝร.ภ.5 ขาดสอบ

2321 ส.ต.อ. วรพงศ คงวัดใหม ผูบังคับหมู กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 38

2322 ด.ต. วรพจน ชูแสง ผบ.หมู กก.2บก.ปคบ. 42
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2323 ส.ต.ท. วรพจน อารียสุริยาศักดิ์ ผบ.หมู บช.น. 50

2324 ส.ต.ท. วรพล ภูบึงพราว ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.3 บก.ตม.3 29

2325 ส.ต.ต. วรพล สุขเจริญเดชา ผบ.(ป.)สภ.เฉลิมพระเกียรติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 54

2326 ส.ต.ท. วรพล ราญไพร ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 บก.สส.ภ.7 41

2327 ร.ต.อ. วรพัฒน เจริญมาก รอง สว.สส.สน.บางรัก บช.น. 42

2328 ส.ต.ท. วรพัฒน ยอดเรือน ผบ.หมู (ป.) ตํารวจภูธรภาค 5 57

2329 พ.ต.ต. วรภพ เจียงวงค สว.สส.สภ.ศิลาลาด ภ.จว.ศรีสะเกษ 55

2330 ร.ต.ท. วรภัทร แสงเทียนประไพ รอง สว.(สอบสวน) สน.ลาดกระบัง บก.น. 3 บช.น. 67

2331 ส.ต.ท. วรเมธ ชูวา ผบ.หมู(จร.)สน.หนองคางพลู จราจร 41
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2332 ส.ต.ต. วรเมธ แดนดงไพร ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองแมฮองสอน ภ.จว.แมฮองสอน 48

2333 ส.ต.ท. วรยศ เตาตาจันทร ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก 48

2334 ส.ต.ท.หญิง วรรณทิพา สุมนิล ผบ.หมู บก.อก.สกบ. สกบ. 51

2335 ส.ต.ท. วรรณธนะ มานะวะ ผบ.หมู(ป.) สภ.บานโพธิ์ ขาดสอบ

2336 พ.ต.ต.หญิง วรรณภา ลาน้ําเที่ยง สารวัตร ตํารวจภูธรภาค2 54

2337 ร.ต.อ. วรรณลพ รัตนวงษ รอง สารวัตร บช.ทท. 45

2338 ร.ต.อ.หญิง วรรณศิริ สุขออง รอง สว.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ปส. กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด

31

2339 พ.ต.ท. วรรณา อินเชื้อ สว.ส.รน.3 กก.4 บก.รน. บก.รน. 49

2340 ด.ต.หญิง วรรณิศา ผลชอบ ผูบังคับหมูกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัด

ลพบุรี

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2341 ส.ต.อ.หญิง วรรณิสา ศรีหงษ ผบ.หมู (ป.)สน.ลุมพินี บช.น. ขาดสอบ

2342 ส.ต.ท.หญิง วรรษมน ลอมเมือง ผบ.หมู กก.1 บก.ส.2 บช.ส. 64

2343 ด.ต. วรวัฒน คีรีมา ผบ.หมู ป. สภ.เมืองพัทลุง สภ.เมืองพัทลุง ภ.9 53

2344 ส.ต.ท. วรวิทย ปาระมี ผบ.หมู(สส.) กก.สส.ภ.จว.นาน ตํารวจภูธรจังหวัดนาน 57

2345 ส.ต.อ. วรวิทย สาระพิษ ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคม. บก.ปคม. 25

2346 ส.ต.ต. วรวุฒิ ยอดสิงห ผบ.หมู กองรอยที3่ กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. บช.น. 32

2347 ส.ต.อ. วรศักดิ์ นานันท ผบ.หมู.ป.สภ.มาบตาพุด สํานักงานตํารวจแหงชาติ 42

2348 ร.ต.อ.หญิง วรัญญา ลาดแกว รอง สว.กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. ขาดสอบ

2349 ส.ต.ท.หญิง วรัญญา เพชรแสน ผบ.หมู กลุมงานปองกันและปราบปราม

อาชญากรรม กองแผนงานอาชญากรรม

สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ 75
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2350 ส.ต.ท. วรัทภพ ศรีบุญนาค ผบ.หมู-รอง สว.กลุมงานบริหารจัดการระบบ

ฐานขอมูล ศทก.

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

73

2351 ส.ต.ท. วรากร ขวัญกําเนิด ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี ขาดสอบ

2352 ส.ต.ต. วรากร วงศนฤเดชากุล ผบ.หมู(ป.) ภ.จว.เชียงราย 55

2353 จ.ส.ต. วรากร ทองกอนสิงห ผบ.หมู ปองกันปราบปราม กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 45

2354 ส.ต.ท. วรากร มีวงศ ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี 52

2355 ส.ต.ท. วราภรณ เหลืองจารุ ผบ.หมู สสน.บ.ตร. บ.ตร. 51

2356 ส.ต.ท.หญิง วราภรณ สุขมะโน ผบ.หมูกลุมงานวิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตร สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ 53

2357 ส.ต.อ. วรายุทธ จันทรมา ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี ภ.จว.ปตตานี ขาดสอบ

2358 ร.ต.ท. วราสิทธิ์ กลมทุกสิ่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระแกว ตํารวจภูธรภาค 2 49
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2359 ส.ต.อ. วริทธิ์ธร สุวรรณศรี ผบ.หมู กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 55

2360 ด.ต. วรินทรลดา ออมสินพงศ ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1บช.ทท. ตํารวจทองเที่ยว 40

2361 ร.ต.ท.หญิง วริศภา เมฆสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองชัยภูมิ สภ.เมืองชัยภูมิ ขาดสอบ

2362 ร.ต.อ.หญิง วริศรา สีน้ําเงิน รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.น.5 บช.น. 77

2363 ส.ต.อ. วริสรา ญาติโสม ผบ.หมู ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. บก.กฝ.บช.ตชด. ขาดสอบ

2364 ส.ต.อ. วรุฒ มณีนพ ผบ.หมู กก.4 บก.ปคบ. 30

2365 ส.ต.ท. วรุณ จงนอก ผบ.หมู(ป.)สภ.เขาคิชฌกูฏ สภ.เขาคิชฌกูฏ ภ.จว.จันทบุรี ภาค2 ขาดสอบ

2366 ส.ต.อ. วรุตม ชื่นเจริญสุข ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากเกร็ด สภ.ปากเกร็ด  ภ.จว.นนทบุรี  ภ.1 56

2367 ส.ต.ต. วโรดม ไชยชนะ ผบ.หมู(สส.)กก.วข./คพ. บก.สส.ภ.5 50



264

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2368 ส.ต.ต. วโรดม ปนมี ผบ.หมู.(ป.) นครบาล 45

2369 พ.ต.ต. วโรดม กลั่นบุศย สว.ฝอ.บก.น.1 บช.น. ขาดสอบ

2370 ส.ต.ท. วลัชณัฏฐ รัตนทัตสิริกุล ผบ.หมู ภ.7 55

2371 พ.ต.ต. วลัญชรัชฎ คําแกน สว.ฝอ.บก.ปคม. บช.ก. 48

2372 ด.ต. วลัยพรรณ มณีวรรณ ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.4 ปฏิบัติราชการ ฝอ.3 บก.อก.

สตม.

ฝอ.บก.ตม.4 41

2373 ส.ต.ท. วศิน บุญมากเจริญ ผบ หมู ป. จว.เพชรบูรณ 39

2374 ส.ต.อ. วศิน แสงสุวรรณ ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. ขาดสอบ

2375 ส.ต.ต. วศิน เที่ยงทองแท ผบ.หมู.ป.สภ.บางปะกง ตํารวจภูธรภาค2 37

2376 ส.ต.อ. วสันต จันทรเต็ม ผบ.หมู กองรอย ปพ.2 กก.ตอตานการกอการราย 

บก.สปพ. บช.น.

บก.สปพ. บช.น. 46



265

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2377 ด.ต. วสันต จันทรพรม ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สระแกว ตํารวจภูธรจังหวัดสระแกว ตํารวจภูธรภาค 2 45

2378 ส.ต.ต. วสันตชัย ยิ้มละมัย ผบ.หมู(นปพ.)สภ.สุไหงโก-ลก สภ.สุไหงโก-ลก ขาดสอบ

2379 ส.ต.ต. วสุ แพทยารักษ ผบ.หมู(ป.) สภ.อัมพวา ภ.จว.สมุทรสงคราม บช.ภ.7 ตํารวจภูธรภาค 7 58

2380 ส.ต.อ. วสุ ชัชวาลกิจกุล ผบ.หมู(ป.) สภ.โพธิ์แกว ภ.จว.นครปฐม 59

2381 ส.ต.อ. วสุกิตติ์ ปานรัตน ผูบังคับหมูสืบสวน ภ.1 55

2382 ด.ต. วสุธร โมกมล ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 62

2383 ส.ต.ต.หญิง วสุธิดา บุญมี ผูบัฃคับหมู ฝายอํานวยการ ตํารวจภูธร

นครศรีธรรมราช

ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 50

2384 ส.ต.อ. วัจนนท นิลเหลือง ผบ.หมู(ป.) สภ.หนองหมากฝาย สภ.หนองหมากฝาย 50

2385 ส.ต.ท. วัชชิร ภูวาดเขียน ผบ.หมู(จร.) บชน. 52



266

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2386 ส.ต.ท. วัชรพงค อินทรนอก ผบ.หมู(ป).สภ.สําโรง ภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 38

2387 ส.ต.ท. วัชรพงษ สุวรรณวงศ ผบ.หมู(ป.)สภ.ไมเรียง สภ.ไมเรียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 55

2388 ร.ต.อ. วัชรพงษ ธริญาติ รอง สว.สส.สน.ตลาดพลู บช.น ขาดสอบ

2389 ส.ต.ต. วัชรพงษ บุญเต็ม ผบ.หมู กองรอยที2่ อารักขา1 บก.อคฝ. บช.น. ขาดสอบ

2390 ส.ต.อ. วัชรพงษ ทองออน ผูบังคับหมู กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว ขาดสอบ

2391 ส.ต.ต. วัชรพงษ แซโงว ผบ.หมู ศฝร.ภ๗ ขาดสอบ

2392 ส.ต.อ. วัชรพล พิสูตร ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.4 กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ขาดสอบ

2393 ส.ต.ต. วัชรภัทร พิชวงศ ผบ.หมู(ป.) สภ.แมฟาหลวง 56

2394 ส.ต.อ. วัชรวิทย เมืองจันทร ผบ.หมู(ป) ภ.จว.นครราชสีมา ขาดสอบ



267

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2395 ส.ต.ต. วัชรศิน ตันชนะประดิษฐ ผบ.หมู (สส.) สน.บางพลัด บก.น7 บช.น. 50

2396 วาที่ร.ต.ต. วัชระ งามเชื้อ รอง สารวัตร ประจํา บชน. บชน. 55

2397 ส.ต.อ. วัชระ วิไลลักษณ ผบ.หมู กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 38

2398 ด.ต. วัชระ เมืองแกว ผบ.หมู บช.น. ขาดสอบ

2399 ด.ต. วัชระ ตอเขต ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. ขาดสอบ

2400 ส.ต.อ. วัชระ ศรีสวัสดิ์  ผบ.หมู(จร.)สน.พระราชวัง บชน. 40

2401 พ.ต.ท. วัชระ ทองประเทือง รอง ผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ต ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 46

2402 ส.ต.อ. วัชระนันท จิระวัฒน ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองฉะเชิงเทรา สถานีตํารวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา 54

2403 ส.ต.ต. วัชรากร กันทับ ผูบังคับหมูกองกับการตํารวจตระเวนชายแดนที1่2 กองกับการตํารวจตระเวนชายแดนที1่2 52
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2404 ส.ต.ต. วัชราภรณ โสมนัส ผูบังคับหมู กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 59

2405 ร.ต.ท.หญิง วัชริณี ดาราชาติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา สภ.เมืองสงขลา 62

2406 ส.ต.ท. วัชรินทร วิเศษ ผบ.หมู.(ปองกันปราบปราม) สถานีตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 54

2407 ร.ต.อ. วัชรินทร ผลโชค รองสารวัตร กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 75

2408 ส.ต.อ. วัชรินทร แพงมาก ผบ.หมู ส.รน.2 กก.5 บก.รน. บช.ก. 42

2409 พ.ต.ท. วัฒนา จินตนามณีรัตน สารวัตร ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจกลาง  บช.ศ. ขาดสอบ

2410 ส.ต.ต. วัฒนา ปญญาแดง ผูบังคับหมู สถานีตํารวจภูธรแมเปน ขาดสอบ

2411 ส.ต.อ. วัฒนา สุพงษ ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 54

2412 ด.ต. วัฒนา แสงนิล ผบ.หมู ฝอ.บก.ทท.1 ฝอ.บก.ทท.1 65
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2413 ส.ต.ท. วัตเวศต คําลือสาย ผบ.หมู (ธร.) ปค.กฝ.ศฝร.ภ.5 ศฝร.ภ.5 48

2414 ส.ต.ท. วันเฉลิม โพธิเสน ผบ.หมู.จร บก.น.6 41

2415 วาที่ร.ต.อ. วันชัย ชูศักดิ์ รอง สว.กลุมงานการขาว บก.ขส. บช.ปส. ขาดสอบ

2416 ส.ต.อ. วันชัย แฝกสิน ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ สน.ทองหลอ บช.น. ขาดสอบ

2417 วาที่ส.ต.ต. วัยวัฒน สงคประเสริฐ รอง ผบ.หมู ปค.ศฝร.ภ.7 ศฝร.ภ.7 43

2418 พ.ต.ต. วัลลภ นุชกําบัง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคบ. กก.3 บก.ปคบ. 51

2419 ด.ต. วัลลภ เลียดดํา ผบ.หมู บก.ทล 36

2420 ส.ต.ท.หญิง วัลลภา สิทธิชัยมณีรัตน ผบ.หมูฝายการเงิน 5 กง. สํานักงานงบประมาณและการเงิน 50

2421 ด.ต.หญิง วาสนา สามสี ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 บช.ทท. ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2422 ส.ต.อ.หญิง วาสนา วรรคไธสง ผบ.หมู ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.จต. กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานจเรตํารวจ ขาดสอบ

2423 ส.ต.ท. วาสิทธิ์จริง อุนทะยานนท ผบ.หมู (ป.) ภจว.นครปฐม 53

2424 ส.ต.อ. วาสุเทพ แชมชื่น ผบ.หมู ฝอ.บก.ปทส. บช.ก. 48

2425 ส.ต.ท. วิจักษณพงค ไชยศรี ผบ.หมู(ป.)สภ.คลองกิ่ว ภ.จว.ชลบุรี ขาดสอบ

2426 ด.ต.หญิง วิจิตร มะลิสอน ผบ.หมู บก.ปคบ.บช.ก 46

2427 วาที่ด.ต.หญิง วิจิตรา แสงศรี ผบ.หมู(ป.) สน.บางซื่อ กองบังคับการตํารวจนครบาล 42

2428 ส.ต.ท. วิชชบูรณ เจริญวิสิทธิ์ ผบ.หมู บช.น. 42

2429 ร.ต.อ. วิชชุกร ออนทรัพย รอง สว.สส.สน.ดินแดง บก.น.1 51

2430 ร.ต.อ.หญิง วิชชุตา กระจางคันถมาตร นว.(สบ 1) ผบก.อธ. กองอุทธรณ สง.ก.ตร. ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2431 ส.ต.อ. วิชญะ ปลื้มมนู ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท 53

2432 ส.ต.ต. วิชยะ ตันหลา ผบ.หมู ป.สภ.อมกอย สภ.อมกอย จว.เชียงใหม 53

2433 ส.ต.ท. วิชยุตม โชติกลาง ผบ.หมู งชอ.บ.ตร. บ.ตร. 50

2434 ส.ต.ท. วิชษรุต วงศใหญ ผบ.หมู กก.2 บก.ปส.2 บช.ปส. บช.ปส. ขาดสอบ

2435 พ.ต.ท. วิชัย วันทะมาตร รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 กองบังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 7 48

2436 พ.ต.อ. วิชัย โพทุมทา ผกก.(สอบสวน)บก.สส.ภ.7 บก.สส.ภ.7 35

2437 ร.ต.อ. วิชา นครภักดี รอง สวป.สน.สายไหม บก.น.2 43

2438 ร.ต.อ. วิชาญ จันทรพิมพ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.หนองบัวลําภู กก.สืบสวน ภ.จว.หนองบัวลําภู 32

2439 พ.ต.ท. วิชาธร พิมพกลม รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแกน ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน 60



272

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2440 พ.ต.ต. วิชิต สันติสิทธิมนธร สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.3 บก.สส.ภ.3 30

2441 พ.ต.ต. วิชิต อาษากิจ สารวัตรสืบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ภาค 7 47

2442 ส.ต.อ. วิชิต ปงวัง ผบ.หมู กลุมงานชางอากาศยาน กองบินตํารวจ ขาดสอบ

2443 ส.ต.อ. วิชิต พรมดี ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. บก.อก.บช.ทท. ขาดสอบ

2444 ร.ต.ท. วิชิต ศรีทอง รอง สว.กก.6 บก.ป. บช.ก. กก.6 บก.ป. บช.ก. 50

2445 ส.ต.ท.หญิง วิชุดา มีผล ผบ.หมู กลุมงานสงเสริมและประสานงานวิจัย วจ. วจ.สยศ.ตร. 79

2446 ร.ต.อ.หญิง วิชุดา โพธิ์เกตุ รอง สว.ฝทว.3 ทว. ปฏิบัติราชการฯ ฝงป.บก.

อก.สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร. ขาดสอบ

2447 ด.ต. วิเชียร บุญทันเสน ผบ.หมู(ป.) สภ.สามโคก 46

2448 ร.ต.อ. วิเชียร ดอนชาไพร รองสารวัตร สภ.เมืองลําปาง 39
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2449 ด.ต. วิญโญ คําเอย ผบ.หมูงานปองกันปราบปราม ภ.จว.แมฮองสอน 44

2450 ด.ต. วิญาดา สีดวง ผบ.หมู งานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร. บก.จร. ขาดสอบ

2451 ด.ต. วิฑิต ตระกูลมยุรศักดิ์ ผบ.หมู กก.สืบสวน.ภ.จว.บุรีรัมย 45

2452 ส.ต.ท. วิฑูรย บุญศรี ผบ.หมู(ป.) สภ.ปาตอง 47

2453 ด.ต. วิฑูรย วรากุล ผบ.หมู บช.ตชด. ขาดสอบ

2454 ส.ต.ท. วิทญะ อิทธิสมบัติ ผบ.หมู(ป.)สภ.ตาดโตน ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร 59

2455 วาที่ส.ต.ต. วิทยา กุลธนาไพโรจน รอง ผบ.หมู ศฝร.ภ.7 ศฝร.ภ.7 ขาดสอบ

2456 ร.ต.อ. วิทยา ทุมมาสุด รอง สว. บช.ก. 32

2457 ส.ต.อ. วิทยา ปญญาทา ผบ.หมู ภ.5 59
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2458 พ.ต.ท. วิทวัช นอยพานิช สว.สอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี บช.ภ.7 58

2459 ส.ต.อ. วิทวัส นันทะเสน ผบ.หมู(ป.) สภ.สวนพริกไทย สภ.สวนพริกไทย 48

2460 ส.ต.ท. วิทวัส จันทะโสม ผบ.หมู กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. บช.ตชด 33

2461 พ.ต.ท. วิทวัส เพ็ชรรักษ สว.สภ.เสาหิน ภ.จว.แมฮองสอน 57

2462 ส.ต.อ. วิทวัส กมลผาด ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 43

2463 ส.ต.ท. วิทิต วงศชัญญา ผบ.หมู.ป.สภ.ทุงคอก ภ.จว.สุพรรณบุรี 51

2464 ร.ต.อ. วินิทร ตาลพรศรี รอง สวป.สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 49

2465 ส.ต.อ. วิบูลย พิริยะประเทืองกุล ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. บช.ก 46

2466 ด.ต.หญิง วิพร ทองวัฒนานนท ผบ.หมู (ป.) สน.สายไหม บก.น.2 34
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2467 ด.ต. วิพัสรา ไชยทองขาว ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 ขาดสอบ

2468 ร.ต.อ. วิพา คงศรี อาจารย(สบ1) ศฝร.บช.น. ศฝร. ขาดสอบ

2469 ส.ต.ท.หญิง วิภา เกิดสวัสดิ์ ผบ.หมู บช.ปส. 64

2470 ด.ต.หญิง วิภาดา ชลานันต ผบ.ฝอ.บก.สส.ภ.7 บก.สส.ภ.7 32

2471 ร.ต.อ.หญิง วิภาพร ทองประดับ รอง สว. กองอัตรากําลัง 52

2472 ร.ต.ท.หญิง วิภาวี สีน้ําเงิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแกน ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน ตํารวจภูธรภาค 4 66

2473 พ.ต.ต. วิมุติ คํามูลมี สว.กพล.ศฝต.รร.นรต. รร.นรต. 62

2474 วาที่พ.ต.ท.หญิง วิรดา สิงหดํารงค สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย ภ.5 42

2475 ส.ต.ท. วิรวัฒน จันทรประนต ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองชุมพร ตํารวจภูธรภาค8 ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2476 ร.ต.ท. วิรัญชนา แพงคํา รอง สว. ประจํา บ.ชน. กองบัญชาการตํารวจนครบาล 73

2477 ส.ต.อ. วิริยะ บุรีรักษ ผบ.หมู.ตม.จว.สระบุรี สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ขาดสอบ

2478 ส.ต.ต. วิรุฬห ชูเกียรติวนา ผบ.หมู (ป.)สภ.ขุนยวม ภ.จว.แมฮองสอน ภ.จว.แมฮองสอน 52

2479 พ.ต.ท. วิโรจน หอมเย็น สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ขาดสอบ

2480 ร.ต.อ. วิโรจน ทองนุน ผบ.มว.กก.ตชด.42 กก.ตชด.42บช.ตชด. 41

2481 ร.ต.อ. หญิง วิลัดดา ศรีนาค รอง สว.ฝายประเมินบุคคล ทพ. กองทะเบียนพล สํานักงานกําลังพล 46

2482 ส.ต.อ.หญิง วิไลลักษณ ปรีทอง ผบ.หมู สตม. 54

2483 ด.ต.หญิง วิไลลักษณ ศรีรักษา ผบ.หมู (ป.)สภ.ศรีนครินทร สภ.ศรีนครินทร 25

2484 ด.ต. วิวัฒน งามชมภู ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 บช.ทท. ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2485 ด.ต. วิวัฒนชัย โพธิ์ศรี ผบ.หมู สส. กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 32

2486 ส.ต.ท. วิศรุต ฮามะ ผบ.หมู กก.ตชด.14 49

2487 ส.ต.อ. วิศรุต เสาวโค ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 50

2488 พ.ต.อ. วิศิษฏ มะอักษร ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.1 บก.สส.ภ1. ขาดสอบ

2489 ส.ต.ท. วิษณุ เกี้ยวเกา ผบ.หมูฝายงบประมาณ 3 งป. งป.สงป.ชวยราชการ บก.ปอท. 54

2490 ด.ต. วิษณุ แกวมาก ผบ.หมู(สส.) ตํารวจภูธรภาค1 31

2491 ร.ต.อ. วิษณุ จันทพงศ รอง สว.กก.4 บก.ส.3 บช.ส. ขาดสอบ

2492 พ.ต.ต. วิษณุ ทองบุญ สวป. ตํารวจภูธรภาค7 43

2493 ส.ต.ท. วิษณุ ดุสิต ผบ.หมู กลุมงานอาจารย กองบัญชาการศึกษา 53
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2494 ส.ต.ต. วิษณุ ภารกุล ผบ.หมู(ป.)สน.บางยี่เรือ บช.น. 50

2495 พ.ต.ท. วิษณุ แพทยพิบูลย สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง ตํารวจภูธรภาค 2 57

2496 ส.ต.อ. วิสิฐ วิชัย ผบ.หมู(ป.) ภ.จว.พะเยา 56

2497 ร.ต.ท. วิสิษฐ เขาทอง รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตํารวจภูธรราชกรูด 49

2498 ส.ต.ท. วิสุทธิ์ เสาวกุล ผบ.หมู ยอส.บก.อก.รร.นรต. ขาดสอบ

2499 ส.ต.ท. วิสุทธี ตั้งธรรมเจริญ ผบ.หมู กวท.สส. กองตํารวจสื่อสาร 51

2500 ด.ต. วีนัส บุตรผล ผช.พงส. ตํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี 27

2501 ส.ต.ท. วีรภัทร ยิ่งงาม ผูบังคับหมู ฝายยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โรงเรียนนายรอยตํารวจ 44

2502 พ.ต.ท. วีรกวิน เสริมศรีธนชัย รอง ผกก. กก.3 บก.ปอศ. 46
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2503 ส.ต.ต. วีรกาญจน ไชยคํา ผบ.หมู(ป.) ภ.5 62

2504 ส.ต.ต. วีรชน ศิริเวิน ผบ.หมู (ป.)สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 50

2505 พ.ต.ท. วีรชัย เจริญไทย สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 39

2506 พ.ต.ท. วีรชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รอง ผกก.2 บก.ส.1 กก.2 บก.ส.1 บช.ส. ขาดสอบ

2507 ร.ต.ท. วีรพันธ ผลพันธิน รอง สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 50

2508 พ.ต.ต. วีรยุทธ บุญทอง สว.(สอบสวน) สน.วัดพระยาไกร บก.น.5 43

2509 ส.ต.ท. วีรยุทธ เมืองสุข ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.2 บช.ปส. กก.1 บก.ปส.2 บช.ปส. 36

2510 ร.ต.อ. วีรยุทธ ไชยสุระ รอง สว. กก.5 บก.ปอศ. 22

2511 ส.ต.อ. วีรวัฒน จันทรไทย ผบ.หมู กก.3 กองปราบปราม ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2512 พ.ต.ต. วีรวัฒน กันทับ สวป.สภ.โปรงน้ํารอน สภ.โปรงน้ํารอน ปฏิบัติราชการ สภ.พนมสารคาม ขาดสอบ

2513 ส.ต.อ. วีรศักดิ์ ทวีแสง ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บก.อคฝ. 28

2514 ส.ต.อ. วีระชาติ ทารักษ ผบ.หมู ภ.5 42

2515 ด.ต. วีระชาติ ลือชา ผบ.หมู ฝอ.บก.ทท.2 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 44

2516 ส.ต.อ. วีระเดช ชัยหงษา ผบ.หมู(ป.)สภ.นาวัง ภ.4 ขาดสอบ

2517 ร.ต.ท. วีระพงษ คุณสมิตปญญา รอง สว.(สอบสวน) สน.โคกคราม บก.น.2 ขาดสอบ

2518 ร.ต.อ. วีระพงษ อินผักแวน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตากใบ ภ.จว.นราธิวาส 60

2519 พ.ต.ต. วีระพจน บุญยก พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลบางชัน 35

2520 ด.ต. วีระยุธ ซังทอง ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2521 ส.ต.อ. วีระวัฒน ขันเดช ผบ.หมู.ป ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล 47

2522 พ.ต.อ. วีระวิทธ ผลประสิทธิ์ ผกก.ฝอ บก.ทท.1 บช.ทท. ขาดสอบ

2523 ด.ต. วีระศักดิ์ แฝงจันดา ผบ.หมู กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ.บช.น. บก.สปพ.บช.น. 39

2524 ร.ต.อ.หญิง วุฒานุสรณ พึ่งเดช รอง สว.ตม.จว.เชียงราย สตม. 40

2525 ด.ต. วุฒิ ศรีอินทร ผบ.หมู ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท.1 บก.ทท.1 39

2526 ร.ต.อ. วุฒิ ไตรยวงค รอง สวป.สน.พหลโยธิน บชน. 41

2527 ส.ต.อ. วุฒิชัย สุภาที ผบ.หมู(ป) นครบาล ขาดสอบ

2528 พ.ต.ต. วุฒิชัย นันทะโชติ สว.สภ.บานขอย ภ.จว.ลพบุรี บช.ภ.1 56

2529 ส.ต.ท. วุฒิชัย สินธนภารดี ผบ.หมู กตส.2 คด. สํานักงานกฎหมายและคดี 64
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2530 ส.ต.อ. วุฒิชัย พลอินทร ผูบังคับหมู ภ.9 62

2531 ด.ต. วุฒิชัย ธรรมมิยะ ผบ.หมู ส.ทท.6 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท 37

2532 ร.ต.อ. วุฒิชาติ โพธิ์ชนะพันธุ รองสารวัตรฝายโยธาธิการ 1 กองโยธาธิการ สํานักงานสงกําลังบํารุง 56

2533 ด.ต. วุฒิชาติ อาจนิยม ผบ.หมู(ป.) ภ.1 จว.สมุทรปราการ 49

2534 ส.ต.ท. วุฒินันต แดนคําสาร ผบ.หมู กก.1 บก.ป. บก.ป. 53

2535 ส.ต.ท. วุฒินันท นิดดา ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม สถานี

ตํารวจภูธรคลองเขื่อน

สถานีตํารวจภูธรคลองเขื่อน 41

2536 ส.ต.อ. วุฒิพงศ เบาบัวเงิน ผบ.หมู สส.บก.ตม.4 บก.ตม. 62

2537 พ.ต.ท. วุฒิพงศ หอมดี สว.กลุมงานนิติกรดานการเสริมสรางและพัฒนา

วินัย วน.

กองวินัย (วน.) 51

2538 ส.ต.อ. วุฒิพงษ พลสม ผบ.หมู กก.1 บก.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2539 ส.ต.ท. วุฒิพงษ จิตตสุนทร ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองพัทยา ตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี 38

2540 ส.ต.อ. วุฒิพงษ โยธาจันทร ผบ.หมู(ป.)สน.รมเกลา บชน. 45

2541 ส.ต.ท. วุฒิพงษ พวงพันธ ผบ.หมู(ป.) นครบาล ขาดสอบ

2542 ส.ต.ท. วุฒิพันธ ชัยแกว ผบ.หมู(ป.) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 48

2543 ส.ต.ท. วุฒิภัทร ภูภักดี ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 บก.ส.3 40

2544 ส.ต.ท. เวชยันต พงษาวดาร ผบ.หมู(ป).สภ.สุไหงปาดี ภ.จว.นราธิวาส 42

2545 ส.ต.อ.หญิง เวณิกา เพ็งสลุด ผบ.หมู ฝายกิจการตางประเทศ บก.อก.บช.ปส. ฝายกิจการตางประเทศ บก.อก.บช.ปส. 68

2546 ส.ต.อ.หญิง เวนิตา ผาลิกา ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50

2547 ส.ต.ท.หญิง ศดานันท โหงนคํา ผบ.หมู ฝายอํานวยการ ศูนยฝกตํารวจ โรงเรียน

นายรอยตํารวจ

ฝายอํานวยการ ศูนยฝกตํารวจ 65



284

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2548 พ.ต.ท. ศดิศ สุวรรณกูล รอง ผกก.สส.สภ.ควนมีด ภ.9 ขาดสอบ

2549 ส.ต.ต. ศตคุณ บุญเปยมเลิศ ผบ.หมู(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 ตํารวจภูธรภาค 5 51

2550 ร.ต.ต. ศตนันท ปาลวัฒน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ ภาค 1 60

2551 ส.ต.ท. ศตวรรษ ทิสาระ ผบ.หมู(สส.) สภ.ชางเผือก ภ.จว.เชียงใหม บช.ภ.5 43

2552 พ.ต.ท. ศรฤทธิ์ สีคํา สารวัตร(สอบสวน)สน.ลาดกระบัง บก.น.3 บช.น. ขาดสอบ

2553 ด.ต. ศรัญญา เทิมแพงพันธ ผบ.หมู ฝายตรวจคนเขาเมืองขาเขา บก.ตม.2 42

2554 ส.ต.อ.หญิง ศรัญญา ปนใจ ผบ.หมู บก.อคฝ. 37

2555 ส.ต.ท. ศรัญู คําฟู ผบ.หมู กก.ตชด.33 กก.ตชด.33 ขาดสอบ

2556 ด.ต. ศรัญยุทธ ดีโว ผบ.หมู(พม.) สภ.บานเปด จว.ขอนแกน ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2557 จ.ส.ต. ศรัณนนท ถิ่นทะเล ผูบังคบหมูปองกันปราบปราม สทท.1กก.2บก.ทท3 35

2558 ส.ต.ท. ศรัณย อุดหมอ ผบ.หมู (ป.) สภ.บานเสด็จ ภ.จว.ลําปาง 43

2559 ส.ต.ท. ศรัณย บุญธิ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ5 34

2560 ส.ต.อ. ศรัณยพงศ  สุรศัพท ผบ.หมู.ฝายสงกําลังบํารุง บก.อก.บช.ปส. ขาดสอบ

2561 ส.ต.ท.หญิง ศรัณยา พวงสะอาด ผบ.หมู ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร. บก.อก.สพฐ.ตร. 64

2562 ส.ต.ท. ศรัทธาพร สุนทรแต ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 58

2563 ส.ต.ท. ศรายุ เพ็ชรชิต ผบ.หมู(ป.) ภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี ภาค 8 ขาดสอบ

2564 พ.ต.ท. ศรายุ ดีมั่น สว.อก.สภ.วังเจา จว.ตาก ภ.จว.ตาก 40

2565 ส.ต.ต. ศรายุทธ ทินวัง ผบ.หมู(ป.)สภ.ยกกระบัตร ภ.จว.ตาก 55



286

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2566 ด.ต. ศราวิน มีคําสัตย ผบ.หมู กก.4 บก.ปอศ. บช.ก. 30

2567 ส.ต.ต. ศราวุฒิ โพธิ์พาน ผบ.หมู สพฐ. สพฐ. ขาดสอบ

2568 ส.ต.อ. ศราวุฒิ ศิริบุตร ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองอุตรดิตถ ภ.จว.อุตรดิตถ ขาดสอบ

2569 ส.ต.ท. ศราวุฒิ โปะประนม ผบ.หมู(ป.) กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 41

2570 ส.ต.ต. ศราวุธ อุชุภาพ ผบ.หมู (ป.) งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 

บก.อคฝ.

งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 52

2571 ส.ต.อ. ศราวุธ วิสิทธิ์ศาสตร ผบ.หมู กก.สส.บก.น.2 บก.น.2 บช.น. 36

2572 ร.ต.อ. ศรีรัตน เมืองทิพย รอง สว.ฝทว.6 ทว. สพฐ.ตร. ขาดสอบ

2573 พ.ต.ต. ศรีสุดา เมืองแกว สว.ฝอ.บก.ปคม. บก.ปคม. ขาดสอบ

2574 ส.ต.ท. ศรุต วงศกําแหง ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรภาค 5 43
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2575 ส.ต.ต.หญิง ศลิษา แกวอัมพร ผบ.หมูฝายปกครองและกิจกรรม กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ขาดสอบ

2576 ส.ต.ท. ศวัส สระวงษ ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองสระบุรี กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค1 48

2577 ส.ต.ท. ศวัสกร คําฮอม ผบ.หมู ป. สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ 50

2578 ร.ต.อ.หญิง ศศลักษณ สิทธิตระกูล รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 46

2579 ส.ต.ต. ศศิชา เพชรฤทธิ์ ผบ.หมู ฝอ.คด. กมค. 55

2580 ด.ต.หญิง ศศิธร ออมชมภู ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.สตม. ปรก.ตม.จว.

สมุทรปราการ

สตม. 21

2581 วาที่ร.ต.ท.หญิง ศศิธร ปดรําไพ รองสารวัตรฝายสารบรรณ1 สลก.ตร. 45

2582 ด.ต. ศศิธร ยุนแกว ผบ.หมู ฝอ.บกน.7 กองบัญชาการตํารวจนครบาล 30

2583 ส.ต.ท.หญิง ศศิธร สุขเจริญ ผบ.หมูกองรอยที่ 4 กก.คฝ.1 นครบาล 56
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2584 ส.ต.ท. ศศิธร ไขกระโทก ผบ.หมูฝายประวัติบุคคล ทพ. สกพ. ขาดสอบ

2585 ร.ต.อ.หญิง ศศินันท สาลีวัตร รอง สว.ฝอ.คด. สํานักงานกฎหมายและคดี 48

2586 ร.ต.อ.หญิง ศศิพิมพ ธรรมปญญา รอง สว. ฝอ6 บก.อก.บช.ตชด. บช.ตชด. 76

2587 ร.ต.อ.หญิง ศศิพิมล อินตะรัตน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 37

2588 ส.ต.ท.หญิง ศศิล คํานึง ผบ.หมู กตส.2 คด. สํานักงานกฎหมายและคดี 65

2589 ร.ต.อ.หญิง ศศิวิมล กุลเสนา รอง สว.ฝายแผนการสอบ กส. กองการสอบ 54

2590 ด.ต.หญิง ศศิวิมล ดอกพุฒ ผบ.หมู ฝสต.2 กต.3จต สํานักงานตํารวจแหงชาติ 40

2591 พ.ต.ท. ศษณรรฐ รัตนเศวตรวงศ รอง ผกก.2 บก.ทล. บช.ก. 50

2592 ส.ต.ท. ศักดา มุพิลา ผบ.หมู กก.ตชด.22 บช.ตชด. ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2593 ส.ต.ท. ศักดา เพ็ชรตะกั่ว ผบ.หมู ป. บชน. ขาดสอบ

2594 ส.ต.ท. ศักดา รักไทย ผบ.หมู นปพ.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม 53

2595 ด.ต. ศักดิ์คง สุวรรณ ผบ.หมู สภ.บานโพธิ์ ภจ.ว.ฉช. 27

2596 พ.ต.ต. ศักดิ์ชัย อยูรักษ สว.จร. บช.น. 69

2597 ส.ต.อ. ศักดิ์ชัย อมรภัคไพศาล ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.บช.น. บช.น. 38

2598 ร.ต.อ. ศักดิ์ชาย รีอินทร รอง.สวป.สภ.แมจัน ภจว.เชียงราย ขาดสอบ

2599 ส.ต.ท. ศักดิ์ดา โพธิ์พาน ผบ.หมู ศูนยควบคุมจราจรดวน2 กก.2 บก.จร. 52

2600 ส.ต.ท. ศักดิ์ดาวุธ ศาสตรศิลป ผบ.หมู(ป.)สภ.สิรินธร สภ.สิรินธร 46

2601 ส.ต.ท. ศักดินนท สิทธิสม ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.2 บช.ทท. กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2602 ส.ต.ต. ศักดินนท กิตติพันธุมณี ผบ.หมูงานอารักขาที5่ บก.อคฝ. ขาดสอบ

2603 ส.ต.ท. ศักดิพงศ โสมนัด ผบ.หมู (ป.) สน.นิมิตรใหม สน.นิมิตรใหม บก.น.3 54

2604 ส.ต.ต. ศักดิ์ระพี กอนคํา ผบ.หมู(ป.)สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค 42

2605 ร.ต.อ. ศักดิ์ระพี เอมพรหม รองสารวัตรสืบสวน ตํารวจภูธรภาค 6 50

2606 ส.ต.ท. ศักดิ์ระวี หมุนสมัย ผบ.หมู(ป.)สน.บางยี่เรือ สน.บางยี่เรือ บก.น.8 ขาดสอบ

2607 ส.ต.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เซนซิว ผบ.หมู กก.ตชด.13 กก.ตชด.13 ขาดสอบ

2608 ร.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ ผงบุญธรรม ผบ.มว.กก.ตชด.22 บช.ตชด. 62

2609 พ.ต.ท. ศักดิ์สุนทร เปรมานนท สารวัตร ฝายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด 2

กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 57

2610 พ.ต.ท. ศักราช สาครไพศาล รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชุมพร ภ.8 ขาดสอบ



291

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2611 ส.ต.ท. ศักรินทร อินทฤกษ ผบ.หมู(ป.) สภ.บานขอย สภ.บานขอย จว.ลพบุรี 30

2612 ส.ต.ท. ศักรินทร จันทรเขียว ผบ.หมู (ป.) สภ.ไผโทน จว.แพร สภ.ไผโทน จว.แพร 59

2613 พ.ต.ท. ศันสนะ พิริยะจิตตะ รอง.ผกก.5 บก.ส.1. กองกํากับการ 5 50

2614 ร.ต.ท.หญิง ศัสมน ธงเทียน รองสว.(สอบสวน) สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงราย 55

2615 ส.ต.ท.หญิง ศิขรินทร บุญญประภา ผบ.หมูฝายเทคโนโยลีสารสนเทศ บช.ส 58

2616 ส.ต.อ.หญิง ศิธากาญฐ นันทาทอง ผูบังคับหมู กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 58

2617 ส.ต.ท.หญิง ศิรดา บุญมี ผบ.หมู กลุมงานคดีแพง คพ. กมค. 67

2618 ส.ต.อ.หญิง ศิรปริญญ พลับมูล ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. บก.ทล. บช.ก. 62

2619 ส.ต.ต.หญิง ศิรภัสสร คูภากรณ ผบ.หมู กตส.4 คด. กองคดีอาญา สํานักงานกฎหมายและคดี 48



292

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2620 พ.ต.ท. ศิรเมศร เมธีธนวิจิตร รอง ผกก.2 บก.ปทส. กก.2 บก.ปทส.บช.ก. ขาดสอบ

2621 ร.ต.อ. ศิรเศรษฐ พวงปนเพชร ผบ.มว.กก1 บก.สอ.บช.ตชด. กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 45

2622 พ.ต.ต. ศิรัฐกรณ ปตตาเคสา สว.กก.สส.ภ.จว.ตราด ตํารวจภูธรจังหวัดตราด ขาดสอบ

2623 ส.ต.อ.หญิง ศิริญญรดา ศรีรัมย ผบ.หมูกองรอยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน2 บก.อคฝ. กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 50

2624 ร.ต.ท. ศิริณ โพธิ์สุ รองสรวัตร กองบินตํารวจ 40

2625 ส.ต.อ. ศิริเดช เดชศิริ ผบ.หมู กก.ตชด.21 36

2626 ส.ต.อ.หญิง ศิรินภา กมลรัตน ผบ.หมู กก.1 บก.ทท.3 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 61

2627 ส.ต.ต. ศิริพงษ ใยบัวขาว ผบ.หมู (ผช.พงส.) สน.พระราชวัง บก.น.6 52

2628 ส.ต.ท. ศิริพงษ รานอก ผบ.หมู ตม.จว.นครราชสีมา สตม. 37
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2629 ส.ต.อ.หญิง ศิริพร ยศสอน ผบ.หมู(ป.)สภ.ภูเวียง จว.ขอนแกน สภ.ภูเวียง จว.ขอนแกน ภ.4 40

2630 ด.ต. ศิริพร สมเสนาะ ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคม. บก.ปคม. 48

2631 ด.ต.หญิง ศิริพร สมจันทร ผบ.หมู (ป) สภ.เมืองอุดรธานี สภ.เมืองอุดรธานี 40

2632 ส.ต.ต. ศิริโรจน ทํามี ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ภาค5 59

2633 ร.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ ธรรมมา รองสว.(สอบสวน)สภ.เมืองราชบุรี ตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 45

2634 ส.ต.ท. ศิริวัฒน ศรีประทุม ผบ.หมู.ป ภ.จว.ปทุมธานี 54

2635 ส.ต.ท. ศิริวัฒน นาคหมื่นไวย ผบ.หมุ(ป.)สภ.เกาะชาง ภ.จว.ตราด 40

2636 ส.ต.อ. ศิริวัฒน มีเติม ผบ.หมู งานสายตรวจ3 กก.สายตรวจ บก.สปพ บก.สปพ ขาดสอบ

2637 ส.ต.ท. ศิริวิทย เดชทวีโชติ ผบ.หมู.สส.สภ.บางพลี สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2638 ด.ต. ศิริศักดิ์ วรรณาเขียว ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.2 สตม. 28

2639 ส.ต.ท. ศิริศักดิ์ ทองแกมแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.ธัญบุรี ขาดสอบ

2640 ส.ต.อ. ศิโรดม จตุแสน ผบ.หมู(ป.)สภ.ปาย ภ.จว.แมฮองสอน 47

2641 ร.ต.อ.หญิง ศิโรรัตน ชัยพฤกษ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 บก.ตชด.ภาค 3 51

2642 ส.ต.ต. ศิวกร ชินายศ ผบ.หมู กองรอยที2่ กก.อารักขา1 บก.อคฝ. นครบาล 42

2643 ส.ต.ท. ศิวกร โยธายุทธ ผบ.หมู พฐ.จว.สมุทรปราการ ศพฐ.1 53

2644 ส.ต.ท. ศิวกร วงษสนิท ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.3 บช.ปส. ขาดสอบ

2645 ด.ต.หญิง ศิวนารถ เกิดผล ผบ.หมู กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. 53

2646 วาที่ร.ต.อ. ศิววงศ ผลกมลวิทย รอง สวป. สน.สําราญราษฎร บก.น.6 บช.น. ขาดสอบ



295

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2647 ส.ต.ท. ศิววงศ ศรีแนน ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.2 บช.ปส. 47

2648 ด.ต. ศิวะกร มหาชัย ผบ.หมู กก.5 บก.จร.บช.น. 35

2649 ส.ต.อ. ศิวะนันท ชื่นเกษร ผบ.หมู.สส.กก.5 บก.สส.บช.น. กก.5 บก.สส.บช.น. ขาดสอบ

2650 พ.ต.ท. ศิวัช โพธิสิงห สารวัตรสืบสวน ตํารวจภูธรภาค4 ขาดสอบ

2651 ส.ต.ท. ศุทธสิทธิ์ สุทธศรีเมธีชัย ผบ.หมู.ป ภ.2 65

2652 ส.ต.อ. ศุภกร กองโส ผบ.หมู ป.สภ.เมืองพัทยา ภ.จว.ชลบุรี 32

2653 ส.ต.ท. ศุภกร พัฒกอ ผบ.หมู.ป. สภ.พุนพิน 42

2654 ส.ต.ท. ศุภกร ภุมรา ผบ.หมู ส.รน.2 กก.4 บก.รน. 37

2655 ด.ต. ศุภกร สมฤทธิ์ ผบ.หมู.ส.ทท.1 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 49
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2656 ด.ต. ศุภกร เจรจาปรีดี ผบ.หมู บก.รน. ขาดสอบ

2657 ด.ต. ศุภกร จํารัส ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. บก.รฟ. ขาดสอบ

2658 ด.ต. ศุภกร แสงทวีสุข ผบ.หมู กก.สส.4 บก.สส.บช.น. บช.น. 41

2659 วาที่ ร.ต.ต. ศุภกร เอี่ยมเจริญ รอง สว.(ป.) ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. กก.1 บก.รฟ. ขาดสอบ

2660 พ.ต.อ. ศุภกร บูรณะภักดีตระกูล ผูกํากับการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ 44

2661 ส.ต.ต. ศุภกฤษณ จันสวาง ผบ.หมู(ป) สภ.องครักษ จว.นครนายก ตํารวจภูธร ภาค2 31

2662 ส.ต.อ. ศุภกานต กิ่งกาน ผบ.หมู(ป) กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค3 ขาดสอบ

2663 ส.ต.ท. ศุภกิจ สมเกลี้ยง ผบ.หมู ป.สภ.ศรีราชา ตํารวจภูธรภาค 2 52

2664 ส.ต.ต. ศุภกิตติ์ บวบทอง ผบ.หมู(ป.) สน.ธรรมศาลา กองบังคับการตํารวจนครบาล 7 ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2665 ส.ต.ต. ศุภกิตติ์ เกษรบัว ผบ.หมู(ป.)สภ.ศีขรภูมิ ภ.จว.สุรินทร 59

2666 ด.ต. ศุภชัย บุญขาว กบ.หมู สส.บก.น.6 บช.น. ขาดสอบ

2667 ส.ต.อ. ศุภชัย สีไพสน ผบ.หมู งานสายตรวจ2 กก.สายตรวจ บก.สปพ ขาดสอบ

2668 ร.ต.อ. ศุภชัย กางออนตา รอง สวป. ภ.5 ขาดสอบ

2669 ส.ต.ต. ศุภชัย กันแกว ผบ.หมู(ป.) สภ.แมเมย 40

2670 ส.ต.ต. ศุภชัย ชั้นงาม ผบ.หมู(ป) ภูธรจังหวัดหนองคาย 43

2671 ส.ต.อ. ศุภชัย อาศนะ ผบ.หมู กก.ตชด.11 ตชด. ขาดสอบ

2672 ส.ต.ท. ศุภชัย บัวทอง ผบ.หมู(สส.)สภ.กาญจนดิษฐ สภ.กาญจนดิษฐ ขาดสอบ

2673 ด.ต. ศุภชัย ผดุงมาศ ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.2 ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 2 ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2674 ร.ต.ท. ศุภชัย สวัสดิ์ตระกูล รอง สว. กก. ปอพ. บก. สส. สตม. สตม 44

2675 ร.ต.ท. ศุภชัย วงศทิมากร รองสารวัตรสอบสวน สํานักงานตํารวจแหงชาติ 58

2676 ส.ต.ต. ศุภโชค วงคชัย ผบ.หมู(ป.)สภ.หนองนอย จว.ชัยนาท ภ.จว.ชัยนาท 39

2677 ส.ต.ต. ศุภโชค สุริยะ ผบ.หมู(จร.) สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.จว.อุทัยธานี 38

2678 ส.ต.ต. ศุภณัฐ อมรสมานกุล ผบ.หมู (ป.) ตํารวจภูธรภาค 7 ขาดสอบ

2679 ส.ต.ท. ศุภณัฐพล มั่นใจ ผบ.หมู(ป.)สภ.เขาหินซอน สภ.เขาหินซอน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 29

2680 ส.ต.ท. ศุภทัศน ตั้งนิตยวงศ ผบ.หมู (ป) บช.น. 50

2681 ส.ต.อ. ศุภพิชญ ลีลาเลิศสกุล ผบ.หมู กก.มาตํารวจ บก.สปพ. กก.มาตํารวจ บก.สปพ. 57

2682 ส.ต.อ. ศุภมร ลาบุตร ผบ.หมูกองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บชน. 70
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2683 ส.ต.ต. ศุภมิตร โมฬีชาติ ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธร ภาค 1 40

2684 ส.ต.ท.หญิง ศุภร ชนก วงศสุนันท ผบ.หมู ฝอ.อฎ. กมค. 46

2685 ร.ต.อ. ศุภรัตน มีปรีชา รอง สว.กก.1 บก.กก.1 บช.ทท. กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว ขาดสอบ

2686 ด.ต. ศุภรัศมิ์ ใบยา ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. บช.ก. 50

2687 ส.ต.ท. ศุภฤกษ จันทรแสง ผบ.หมู(ป.) กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค5 44

2688 ส.ต.ท. ศุภฤกษ ศรีนาม ผูบังคับหมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 50

2689 ด.ต. ศุภฤกษ สุวรรณโชติ ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. บก.ทล. 34

2690 ส.ต.ท. ศุภลักษณ จันทรพัน ผบ.หมู ฝอ.ตส.3 สตส. 60

2691 ส.ต.ต.หญิง ศุภวรัท ขัดผาบ ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.บช.น. บก.อก.บช.น. 57
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2692 ส.ต.ต. ศุภวิชญ อมรวรรณสิริ ผบ.หมู(ป.) ภ.จว.ตาก 37

2693 ส.ต.อ. ศุภศักดิ์ เหมือนพะวงศ ผบ.หมู กก.สส.3 บก.สส.ภ.9 กก.สส.3 บก.สส.ภ.9 ขาดสอบ

2694 ด.ต. ศุภสวัสดิ์ สวัสดิ์ตระกูล ผบ.หมูงานปองกันปราบปราม สภ.สําโรง อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี 30

2695 ร.ต.อ. ศุภสิน สีหะเสน รองสารวัตรฝายอํานวยการ สํานักงานงบประมาณและการเงิน 55

2696 ด.ต. ศุภากร จินตยะ ผบ หมู (ป) ภ.จว.กระบี่ 44

2697 ส.ต.อ.หญิง ศุภาพิชญ แสนเงิน ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 46

2698 ร.ต.อ.หญิง ศุภิสรา ธีระธรรมาภรณ รอง สว.(สอบสวน) บช.น. 63

2699 ด.ต. เศกสรรค ไชยสอน ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองปราจีนบุรี สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ขาดสอบ

2700 ส.ต.ต. เศรษฐกิจ อิ่มกมล ผบ.หมู(ป.) สภ.แมแจม 50
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2701 ร.ต.ท.หญิง โศรดา โยกุล รอง สว.(สอบสวน) ภ.7 50

2702 ส.ต.อ. สกลวรรธน ขวัญพรม ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 บช.ทท. 58

2703 ส.ต.ท. สกานต สุขอุดม ผบ.หมู (ป.) สภ.บานโปง สภ.บานโปง ภ.จว.ราชบุรี 56

2704 ร.ต.อ. สกุลไทย พิกุลศรี รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. 39

2705 ส.ต.ต. สกุลวงค พรหมพรรณ ผบ.หมู กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. บก.สอ.บช.ตชด. 44

2706 ส.ต.ต. สงคราม บุญนะรา ผบ.หมู (ป.) บก.อคฝ. บช.น. 62

2707 ส.ต.ท. สงบุญ ทรงอาษา ผบ.หมู ฝายยุทธศาสตร บก.อก.สกบ. บก.อก.สกบ. 56

2708 ส.ต.ท. สดุดี ชูสังข ผบ.หมู กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 57

2709 ร.ต.อ. สตางค พิศุทธพัลลภ รอง สว.กก.4 บก.สส.ภ.1 ตํารวจภูธร ภาค 1 ขาดสอบ



302

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2710 ด.ต. สถาพร เจริญศิริ ผบ.หมู(ป) ภจว.ชลบุรี 53

2711 ส.ต.ท. สถาพร ขําสกุล ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองลําปาง ตํารวจภูธรภาค 5 ขาดสอบ

2712 ด.ต. สถิตย วิริยา ผบ.หมู ปองกันปราบปราม สภ.ดอยสะเก็ด 41

2713 ร.ต.อ.หญิง สนธยา บุตรฮาด รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 บก.อก.ภ.4 34

2714 ด.ต. สนั่น กองนอก ผบ.หมู ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. บก.รฟ. บช.ก. ขาดสอบ

2715 ร.ต.อ. สนันทญา พุทธิรานนท รอง สวป.สรฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. บก.รฟ. ขาดสอบ

2716 ด.ต. สมเกง พรหมชนะ ผบ.หมู ฝายประมวลผล ศท.ตม. สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 52

2717 พ.ต.ท. สมเกียรติ จิ่วตั้น รองผูกํากับการ กองกํากับการ 3 กองบังคับการตํารวจน้ํา 

กองบัญชาการสอบสวนกลาง

47

2718 ด.ต. สมคิด คําสวัสดิ์ ผูบังคับหมู ตม.จว.สระแกว สตม. 63
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2719 ด.ต. สมคิด ตะโกนอก ผบ.หมู กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 40

2720 ส.ต.อ. สมคิด ดวนใหญ ผบ.หมู จร. บก.น.6 ขาดสอบ

2721 พ.ต.ท. สมชาย ภัทรกุลดิลก รอง ผกก.ฝอ.บก.น.4 บก.น.4 บช.น 50

2722 ร.ต.อ. สมชาย ทาพิลา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.จว.หนองบัวลําภู 55

2723 ด.ต. สมชาย ละออตา ผบ.หมูจราจร บช.น 35

2724 พ.ต.อ. สมชาย ธีรภัทรไพศาล ผกก.ฝอ.ศพฐ.4 สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ขาดสอบ

2725 ด.ต. สมชาย ชอบทํากิจ ผบ.งานจราจร สภ.เกาะลันตา 41

2726 ด.ต. สมนึก ปาละสอน ผูบังคับหมู บช.ภ.6 ขาดสอบ

2727 ด.ต. สมบัติ สอนประโคน ผูบังคับหมูจราจร บก.น.5 บช.น. 35
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2728 พ.ต.อ. สมบัติ ศรีคงรักษ ผกก.กลุมงานตรวจสอบสํานวนคดีภาค 6 บก.กมค.ภาค 6 ขาดสอบ

2729 ด.ต. สมบัติ สังขพาณิชย ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 46

2730 พ.ต.ต. สมบัติ ญาติตะคุ สว.กก.สส.บก.น.1 บช.น. 41

2731 พ.ต.ท. สมบูรณ เอื้อสมานไมตรี สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 53

2732 ส.ต.ท. สมประสงค ลาภไธสง ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 บก.จร. บช.น. 47

2733 ส.ต.ท. สมประสงค ปญญาคํา ผบ.หมู ปองกันปราบปราม สภ.กุดขาวปุน อ.กุดขาวปุน จ.อุบลราชธานี ภ.3 30

2734 พ.ต.อ. สมพงศ มั่นหมาย ผกก.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.ทล. กองบังคับการตํารวจทางหลวง 52

2735 พ.ต.ต. สมพงษ เกตุระติ สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. บก.สส.บช.น. ขาดสอบ

2736 พ.ต.อ. สมพงษ ไสยมรรคา ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 61
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2737 ร.ต.อ. สมพร แสนดี รอง สว.จร.สน.ทาขาม สน.ทาขาม บก.น.9 ขาดสอบ

2738 ด.ต. สมพร คงทอง ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม สภ.ระโนด จ.สงขลา 46

2739 ส.ต.อ. สมพล คํานวน ผูบังคับหมู กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 53

2740 ด.ต. สมโพชน สุพันธ ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.3 บช.ทท. 45

2741 ส.ต.ท. สมภพ พรมพัง ผบ.หมู(ป.)สภ.แมปง จว.เชียงใหม ผบ.หมู(ป.)สภ.แมปง จว.เชียงใหม ขาดสอบ

2742 ร.ต.อ. สมภพ เนียมจําเริญ รอง สว.(สอบสวน) ภ.จว.ราชบุรี 40

2743 ส.ต.อ. สมภาพ วงษบุญชา ผบ.หมู(ป.)สภ.ปาย ตํารวจภูธรภาค5 53

2744 ส.ต.ต. สมรักษ ศรีมงคล ผบ หมู(ป). สภ.เมืองสตูล 46

2745 ส.ต.อ.หญิง สมฤทัย ปอมแกว ผบ.หมู ศฝร. บช.น. 44
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2746 ร.ต.ท.หญิง สมวดี โพธิ์วัฒ รอง สว.(สอบสวน)สน.โชคชัย บช.น. ขาดสอบ

2747 พ.ต.ต. สมศักดิ์ แสวงผล สว.กก.สส.บก.น.9 บก.น.9 33

2748 ส.ต.ท. สมศักดิ์ เรศประดิษฐ ผบ.หมู งชอ.บ.ตร. งชอ.บ.ตร. 42

2749 ด.ต. สมศักดิ์ ภักดีเกียรติวงศ ผบ.หมู บช.ทท. บช.ทท. 40

2750 ส.ต.ต. สมศักดิ์ พุมอุสิต ผบ.หมู (ป.) สน.หวยขวาง สน.หวยขวาง บก.น.1 บช.น. 61

2751 พ.ต.ท. สมศักดิ์ ธิจริยา รอง ผกก.ฝายยุทธศาสตรการศึกษา สศป. สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ 52

2752 พ.ต.ต. สมหมาย รักปอม สว.(สอบสวน) สภ.บานดานลานหอย ภ.จว.สุโขทัย    ภ.๖ 49

2753 ส.ต.อ. สมัชชา ทรัพยสิน ผบ.หมู สายตรวจ2 กก.1 บก.จร. กก.1 ขาดสอบ

2754 ส.ต.อ. สมัชชา สามะคะผล ผบ.หมู (ป.) สภ.บางกรวย สถานีตํารวจภูธรบางกรวย กองบังคับการ

ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

42
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2755 พ.ต.ท. สมัชญ นาคพน สว.(สอบสวน) สภ.คลองลึก ตํารวจภูธรจังหวัดสระแกว ขาดสอบ

2756 พ.ต.ท. สมัชญ บํารุงชาติ สว.กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 60

2757 ส.ต.อ. สมิตร พาสันเทียะ ผบ.หมู รอย ปพ.2 บก.สปพ. บช.น. ขาดสอบ

2758 พ.ต.ท. สมุโรจน โรจนวงศวรรณ สว.ฝอ.บก.รฟ. บก.รฟ. ขาดสอบ

2759 ด.ต. สยาม อยูกิ่ม ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 บก.ตม.5 45

2760 พ.ต.อ. สรกฤช พันธศรี ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8 กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค8 ขาดสอบ

2761 ส.ต.ท. สรชัช กันทะวงค ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ขาดสอบ

2762 ส.ต.ต. สรณนนท จันทะมาฐรภัสกุล ผบ.หมู(ป.)สภ.แมฟาหลวง สภ.แมฟาหลวง 57

2763 ร.ต.อ. สรณัฐ นอยเมือง รอง สว.สส.สภ.เสริมงาม สภ.เสริมงาม  จว.ลําปาง 40
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2764 ส.ต.อ. สรนารถ ตัณฑเจริญรัตน ผบ.หมู.(ป.)สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ขาดสอบ

2765 ส.ต.อ. สรรคพณิช โทนแกว ผบ.หมู.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี 48

2766 ด.ต. สรรทัศน หนูนัง ผบ.หมู(คผศ.) สภ.เกาะนางคํา ภ.จว.พัทลุง ภ.9 47

2767 ส.ต.อ. สรรพกิจ แสนทวีสุข ผบ.หมู. ป งานสายตรวจ3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 46

2768 ส.ต.อ. สรรเพชญ ขวัญพุทโธ ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองนครสวรรค สภ.เมืองนครสวรรค ภ.จว.นครสวรรค 43

2769 ส.ต.ต. สรรเพชร เพชรฤทธิ์ ผบ.หมู.กองรอยที2่ กก.ควบคุมฝูงชน1 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 42

2770 ส.ต.ท. สรวินท ชาวสวน ผบ.หมู ฝายสวัสดิการการเงิน สก. กองสวัสดิการ 49

2771 ส.ต.ต. สรวิศ อินตะ ผบ.หมู(ธร.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 บก.อก.ภ.5 38

2772 พ.ต.ท. สรวิศฐ คิดดี สว(สอบสวน) ภ.จว.แพร 45
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2773 ส.ต.ต. สรวุฒิ ชัญถาวร ผบ.หมู (ป.) สน.สามเสน บก.น.1 ขาดสอบ

2774 ร.ต.อ.หญิง สรอยทอง ศรีทิน รอง สว.ฝอ.บก.ทท.3 บช.ทท. 54

2775 ด.ต.หญิง สรอยสุดา ไชยแสง ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 41

2776 พ.ต.ต. สรัญู บุรีแกว นว.(สบ 2) ผบช.ภ.8 ตํารวจภูธรภาค 8 ขาดสอบ

2777 ร.ต.อ. สรา วุฒิ เกาะกลาง  รอง สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 บก.ทท.2 ขาดสอบ

2778 ร.ต.อ. สรายุทธ ดีพันธุ รองสารวัตรสืบสวน สถานีตํารวจนครบาลดินแดง 46

2779 ส.ต.ต. สรายุทธ ติสม ผบ.หมู อก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2 กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค2 45

2780 ส.ต.อ. สรายุทธ ยศสกุล ผบ.หมู งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร. กก.5 บก.จร. 49

2781 ส.ต.ท. สราวุฒิ ประจวบวัน ผบ.หมู จร.สภ.บานโปง จว.ราชบุรี ภาค 7 46
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2782 ร.ต.อ. สราวุธ สุรางครัตน รอง สว.ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3 51

2783 ส.ต.อ. สราวุธ สงเปย ผบ.หมู(ป)สภ.ทุงหวา สภ.ทุหวา ขาดสอบ

2784 ส.ต.ท. สราวุธ อินทรโน ผบ.หมู กก2 บก.ปส2 บช.ปส บช.ปส 36

2785 ส.ต.ท. สราวุธ พิณรัตน ผบ.หมู กก.ตชด.33 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 45

2786 ส.ต.ท. สราวุธ ประดุจแกว ประทวน บก.สส.ภ.7 25

2787 ร.ต.อ.หญิง สรินยา พิมพะนิตย รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 34

2788 พ.ต.ท. สลาน สันติศาสนกุล รองผูกํากับการปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 45

2789 ร.ต.ต.หญิง สลิลดา เวชภักดิ์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.น. กองบัญชาการตํารวจนครบาล 56

2790 พ.ต.ท. สวิตต วงศเสถียรชัย รองผูกํากับการสืบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ 55
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2791 ร.ต.อ.หญิง สวิตตา พันธเดช รอง สว.พฐ.จว.แพร สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 55

2792 พ.ต.ท. สหธัญ กําบิลดีลิราช รอง ผกก.1 บก.รฟ. บก.รฟ.บช.ก. ขาดสอบ

2793 ร.ต.อ. สหพล คําพอง ผบ.มว.(ปค.๑) บก.ปค.รร.นรต 77

2794 ส.ต.อ. สหรัฐ ศรีสุข ผบ.หมูปองกันปราบปรามสถานีตํารวจนครบาล 

บางขุนนนท

กองบัญฃาการตํารวจนครบาล ขาดสอบ

2795 ส.ต.ท. สหรัฐ นาคสีหมอก ผบ.หมู ป.สน.พระราชวัง บก.น.6 62

2796 ส.ต.ต. สหรัฐ ทิศทะษะ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระยอง หนวยปฏิบัติการณพิเศษระยอง 27

2797 ส.ต.ต. สหรัฐ หอยมาลา ผบ.หมู กก.ตชด.11 28

2798 ส.ต.ต. สหัสชัย นาคสมบูรณ ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50

2799 ส.ต.อ. สอาด คําเงิน ผบ.หมู(ป.)สภ.เชียงแสน ภ.5 43
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2800 พ.ต.ท. สัญชัย ถิ่นวงษแดง รอง ผกก.2 บก.ทท.3 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว ขาดสอบ

2801 พ.ต.ท. สัญชัย บัวชุลี รอง ผกก.สส.บก.น.4 บก.น.4 บช.น. 62

2802 พ.ต.ต. สัญไชย จันทราช สารวัตรอํานวยการ ภ.2 ขาดสอบ

2803 ร.ต.อ. สัญญา สินทะสา รองสว. กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี 45

2804 ส.ต.ท. สันต ศรีสุขเจริญรัตน ผบ.หมู(จร.)สน.คลองตัน สน.คลองตัน 51

2805 ส.ต.ท. สันติภาพ สุขแสวง ผบ.หมู(ปองกันและปราบปราม สภ.บางน้ําเปรี้ยว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 42

2806 ส.ต.ท. สันติราษฎร วงษาเวียง ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. กองบังคับการตํารวจจราจร 51

2807 ร.ต.อ. สันติราษฎร เงินมั่น รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 36

2808 ส.ต.ท. สันติศักดิ์ บูรณเจริญ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปฏิบัติ

หนาที่งานสืบสวน)

ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 31
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2809 ส.ต.ท. สันติสุข ซอนกระโทก ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภจว.ฉะเชิงเทรา ขาดสอบ

2810 ส.ต.ท. สันติสุข กุลมัย ผบ.หมู ปองกันปราบปราม ภ.๖ 39

2811 ส.ต.ต. สัภยา ยานะ ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรภาค 5 49

2812 ร.ต.อ. สัมฤทธิ์ ญาณวัฒนพันธ รอง สว.ฝานสงกําลังบํารุง บก.อก.บช.ส. บก.อก.บช.ส. 37

2813 ร.ต.อ. สาคร คําเซอร รองสารวัตรปองกันปราบปราม สภ.บานกวาง ตํารวจภูธรจังหวัดแพร 44

2814 ส.ต.อ. สาทิส พากเพียร ผบ.หมู(สส.)สภ.บางพลี สภ.บางพลี 39

2815 ด.ต. สาธร จันโท ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต สภ.เมืองภูเก็ต 31

2816 ด.ต.หญิง สาธิการ โพธิสาร ผบ.หมู ฝายบรรจุ ทพ. สกพ. 41

2817 ด.ต. สาธิต สุขอราม ผบ.หมู.จร. ภ.7 ภ.จว.เพชรบุรี ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2818 ส.ต.อ. สามารถ  ธนทรัพยพล  ผบ.หมู ฝอ.ศท.ตม ศท.ตม. 30

2819 ด.ต. สายชล วานิชชัง ผูบังคับหมู ส.ทล.1กก.4บก.ทล. ส.ทล.1กก.4บก.ทล. ขาดสอบ

2820 ด.ต.หญิง สายฝน สังขโชติ ผูบังคับหมู ฝายอํานวยการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน 8 สพฐ.ตร. ขาดสอบ

2821 ร.ต.อ.หญิง สายพิน พลสามารถ รอง สวป.สน.สุทธิสาร สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 38

2822 ส.ต.ต. สายัณห รวยรื่น ผบ.หมูกองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน กองรอยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน2 บก.อคฝ. ขาดสอบ

2823 พ.ต.ท. สาริก ไชยวุฒิ สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา ตํารวจภูธรภาค 1 72

2824 ส.ต.ท. สาโรช อินทวงศ ผบ.หมู ฝายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.

อก.สกบ.

กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานสงกําลังบํารุง 52

2825 ร.ต.อ.หญิง สาวิตรี หาญคําเถื่อน รอง สว.สงค.นว.รร.นรต. รร.นรต. 65

2826 ด.ต.หญิง สาวิตรี นุมฉาว ผูบังคับหมู ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.3 23
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2827 ร.ต.อ.หญิง สาวิตรี ชุมภูชนะภัย รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6 ตํารวจภูธรภาค6 49

2828 ด.ต. สํารวจ โตเทศ ผบ.หมู กก.4 บก.ปปป. บช.ก. ขาดสอบ

2829 ด.ต.หญิง สําราญ บุรัมย ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.3 บก.ตม.3 49

2830 พ.ต.ท. สําราญ มงคลแกว รอง.ผกก.ป.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม ภ.จว.เชียงใหม ขาดสอบ

2831 พ.ต.ท. สิงหา ควรบํารุง รอง ผกก.10 บก.รน. กองบังคับการตํารวจน้ํา 55

2832 ส.ต.ท. สิทธัตถ ขอรวมคิด ผบ.หมู กก.ตชด.13 กก.ตชด.13 ขาดสอบ

2833 ส.ต.ต. สิทธา ขอรวมคิด ผบ.หมู กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 39

2834 ร.ต.อ. สิทธิชัย จุมพรม รอง สว.สอบสวน สน.ทองหลอ บก.น.5 กองบัญชาการตํารวจนครบาล 51

2835 ร.ต.อ. สิทธิชัย พรหมสิงห รอง สวป.สภ.บานฉาง สภ.บานฉาง 49
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2836 ร.ต.อ. สิทธิชัย เข็มกลัด รอง สว.งานแผน/อบรม กก.ควบคุมฝูงชน บก.อคฝ. รอง สว.งานแผน/อบรม กก.ควบคุมฝูงชน 

บก.อคฝ.

45

2837 ส.ต.ท. สิทธิชัย สายสุริย ผบ.หมู(ป.)สภ.วังนอย สภ.วังนอย 37

2838 ส.ต.อ. สิทธิชัย สุทธิรักษ ผบ.หมู งานสายตรวจ1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 40

2839 ด.ต. สิทธิโชค สุภาษา ผูบังคับหมู สภ.แมจัน จว.เชียงราย 51

2840 ส.ต.อ. สิทธิเนตร ภูกัน ผบ.หมู กก.สส.4 บก.สส.ภ.7 ตํารวจภูธรภาค 7 43

2841 ร.ต.อ. สิทธิพงศ สมพันธ รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 32

2842 ด.ต. สิทธิพงษ เชื้อมาก ผบ.หมู(ป.)สภ.เขาหินซอน สภ.เขาหินซอน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 45

2843 ส.ต.ต. สิทธิพงษ หงษเวียงจันทร ผบ.หมู งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บก.อคฝ. บช.น. 47

2844 ส.ต.ต. สิทธิพล พลดงนอก ผบ.หมู (ป.) สน.พระราชวัง สน.พระราชวัง บก.น.6 ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2845 ด.ต. สิทธิวัฒน สะระดล ผบ.หมู ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 27

2846 ด.ต. สิทธิศักดิ์ ศรีพนมเขต ผบ.หมู (ป.) ภ.จว.รอยเอ็ด บช.ภ.4 ขาดสอบ

2847 ส.ต.อ. สิทธิศักดิ์ ปดปก ผบ.หมู บช.ตชด. 32

2848 พ.ต.อ. สิทธิศักดิ์ นาคามาตย ผูกํากับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจนครบาล 4 กองบัญชาการตํารวจนครบาล ขาดสอบ

2849 ส.ต.ท. สิทธิศักดิ์ เขื่อนหมั่น ผบ.หมู กลุมงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. กองบังคับการตํารวจทางหลวง ขาดสอบ

2850 ส.ต.อ. สิทธิศักดิ์ พันธะไชย ผบ.หมู กก.ตชด.22 กก.ตชด.22 ขาดสอบ

2851 ส.ต.ท. สิทธิศาสตร อาษาภา ผบ.หมู บช.ตชด. 37

2852 ร.ต.อ. สินธร ทัตตานนท นว.(สบ 1) ผบก.ตส.2 ตส.2 68

2853 พ.ต.ท. สิปปนนท พวงขวัญ สารวัตร กองกํากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการตํารวจนครบาล 64
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2854 พ.ต.ต. สิปปนนท วังอูบ สว.ฝอ.ผค. สยศ.ตร. 48

2855 ส.ต.ท. สิรดนัย อัตชู ผบ.หมู(ป.)สน.สําราญราษฎร บก.น6 ขาดสอบ

2856 ส.ต.ท. สิรภพ ตรีฉัตรเพชร ผบ.หมู.สืบสวน.สน.ทาเรือ บก.น.5 40

2857 ส.ต.ท. สิรภัทร สาเกทอง ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. บช.ทท. 41

2858 ส.ต.ท. สิรภัทร สุภาพร ผบ.หมู(ป.) สภ.ทาอากาศยานสุวรรณูมิ ตํารวจภูธรภาค1 47

2859 ส.ต.ท. สิรวิชญ สาเจริญ ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ภ.3 48

2860 ร.ต.ท. สิรวิชญ วรสาร รองสว.(สอบสวน)สภ.บานฉาง บช.ภ.2 ขาดสอบ

2861 พ.ต.ท. สิรวิชญ หัตถปะนิตย สารวัตรปองกันปราบปราม พิจิตร 44

2862 พ.ต.ท. สิรวิชญ ทวมสุวรรณ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บอเกลือ ภ.จว.นาน 51
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2863 ร.ต.ท. หญิง สิราวรรณ ถวิล รอง สารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองตราด ภ.จว.ตราด 68

2864 ส.ต.ต. หญิง สิริกาญจน ตั้งเรือนเงิน ผบ.หมู ฝอ.สส. สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 46

2865 ร.ต.ท.หญิง สิริกานต รังคะวงษ รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตํารวจภูธรเมืองกระบี่ ตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่ ตํารวจภูธรภาค 8 76

2866 ส.ต.ท.หญิง สิรินนิศา จอมขวัญพงศ ผบ.หมู กลุมงานแผนทางการบริหาร ยศ. กองยุทธศาสตร  สํานักงานยุทธศาสตร 55

2867 วาที่ ร.ต.อ. 

หญิง

สิรินันท พุมแยม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม ภ.7 46

2868 ด.ต.หญิง สิรินันท ศรีเพ็ง ผบ.หมูงานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ.บช.น. 42

2869 ร.ต.ท. สิริลักษณ สรอยมาลี รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก บกน.6 65

2870 ส.ต.ท. สิริวัฑฒ สีมาก ผบ.หมู(สส.) สน.ทองหลอ บก.น.5 56

2871 ร.ต.อ. สีนวล คําไสล รอง สารวัตร บช.ตชด. 45



320

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2872 พ.ต.ต. สีริยา ไตรธนสมบัติ สว.ฝอ.สกพ. สกพ. 42

2873 พ.ต.ต. สืบศักดิ์ เนาวสูงเนิน สว.กก.2 บก.ปส.4 บช.ปส กก.2 บก.ปส.4 บช.ปส. 54

2874 วาที่ร.ต.ท. สุกฤตา การบรรจง ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค1 ตํารวจตระเวนชายแดน ขาดสอบ

2875 ด.ต. สุกฤตาณัท ศรีเกื้อ ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 55

2876 ส.ต.ต. สุกฤษฎิ์ สังขพุม ผบ.หมู.กองกํากับการอารักขาและควบคุมฝูงชน 

บก.อคฝ

บก.อคฝ.บชน 41

2877 ส.ต.ต. สุกฤษฎิ์ สุวรรณรัตน ผูบังคับหมูปองกันปราบปรามสภ.สุไหงโกลก ภ.9 ขาดสอบ

2878 ส.ต.ท. สุกฤษฎิ์ ถิรกมลพันธ ผบ.หมู.(สส.)กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม ภจว.เชียงใหม 52

2879 ด.ต. สุกัญญา กมุทชาติ ผบ.หมู ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4  สตม. 42

2880 ร.ต.อ.หญิง สุกัลยา ยาปอม รอง สว. ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. บช.ตชด. 57
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2881 ด.ต.หญิง สุกานดา ทวมวงษ ผบ.หมู.ส.รฟ.นพวงศ บชก. 33

2882 พ.ต.ท. สุกิจ กัลยากาญจน รอง ผกก.ฝรท.บก.อก.จต. จต. 34

2883 ด.ต. สุกิจ อนุดิเรก ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา 43

2884 ด.ต.หญิง สุขธีภรณ โรมา ผบ.หมู(ปฏิบัติงานกอ.รมน.)สกพ. สกพ. 62

2885 ร.ต.อ.หญิง สุขุมาล ศรียะวงษ รองสว.(สอบสวน)สภ.เมืองอุดรธานี ภาค4 61

2886 ร.ต.อ. สุคนธ สินตรา รอง สวป.สน.รมเกลา บก.น.3 บช.น. ขาดสอบ

2887 ด.ต. สุคีรีคงคา จรูญภาค ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. ขาดสอบ

2888 ส.ต.อ. สุชัย เสริมตระกูล ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 54

2889 พ.ต.ท. สุชาติ ปานะสุทธะ รอง ผกก.กลุมงานการรักษาความปลอดภัย ผค. สยศ.ตร. 39
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2890 ร.ต.อ. สุชาติ วิลาทอง รอง สว.กก.1 บก.ปส.2 บช.ปส. กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 53

2891 ร.ต.อ. สุชาติ ลิ้มกุล รอง สวป.สภ.นาดี จว.ปราจีนบุรี ภาค2 ขาดสอบ

2892 ร.ต.ท. สุชิรา ยะโกะ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา 52

2893 ส.ต.ท. สุเชาว แยมเมือง ผบ.หมู ป.สน.วังทองหลาง บก.น.4 45

2894 พ.ต.ต. สุณิสา นาคฉาย นว.(สบ 2 ) พตร. รพ.ตร. 50

2895 ร.ต.อ. สุณี ปนทรายมูล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย ภ.5 51

2896 ร.ต.อ. สุดจิต เรียงผา รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธานี สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี 59

2897 ส.ต.อ. สุดที่รัก ภูมิคอนสาร ผบ.หมู(ป.)สน.วังทองหลาง บก.น.4 บช.น. 45

2898 ส.ต.ท. สุดรัก ทองนวล ผบ.หมู.(ป) สภ.บอผุด ภูธรจังหวัดสุราฎรธานี 47



323

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2899 ส.ต.อ.หญิง สุดาทิพย จันทรลอย ครู(ปท1) บช.ตชด. 41

2900 ส.ต.ท.หญิง สุดาทิพย วณิกสัมบัน ผบ.หมู ฝช.สลก.ตร. สลก.ตร. 76

2901 ส.ต.ต.หญิง สุดารัตน โชคธนาชัยกุล ผูบังคับหมู กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา

กองบัญชาการศึกษา 49

2902 ร.ต.ท.หญิง สุดารัตน แกวเพ็ชรพลาย รอง สว.กก.ตชด14 บช.ตชด. 53

2903 ส.ต.อ. สุทธิชัย แสนกลา ผบ.หมู (ป.) สภ.ธัญบุรี ขาดสอบ

2904 พ.ต.ท. สุทธิชาติ ทองสหพัฒนกิจ สว.สภ.จักราช ภ.1 ขาดสอบ

2905 ร.ต.อ. สุทธิโชติ สมควรดี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 56

2906 ร.ต.อ.หญิง สุทธิดา บัวโพธิ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ขาดสอบ

2907 ส.ต.อ. สุทธินัย ชินแทน ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรภาค 8 42



324

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2908 ส.ต.ต.หญิง สุทธินี สนแกว ผบ.หมู ฝายสวัสดิการการเงิน สก. กองสวัสดิการ 50

2909 ส.ต.อ. สุทธิพงศ สุมาลี ผบ.หมู.ป.สน.วังทองหลาง บก.น.4 44

2910 พ.ต.ท. สุทธิพจน บรรจทรัพย นายเวร (สบ 2) ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4 ตํารวจภูธรภาค 4 66

2911 ส.ต.ต. สุทธิพร ลิ้มมงคล ผบ.หมู ฝายสโมสรและสันทนาการ สก. กองสวัสดิการ ขาดสอบ

2912 พ.ต.ท. สุทธิพันธ วรรณคํา รองผูกํากับการ ฝายอํานวยการ สํานักงานกฎหมายและคดี 43

2913 พ.ต.ต. สุทธิรัก ราชประโคน สว. ทท. ขาดสอบ

2914 ส.ต.อ. สุทธิวัชร เทียนศิริ ผบ.หมู (ป.) สน.บางมด 46

2915 ส.ต.ต.หญิง สุทธิสิญา สุทธิธรรม ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.บช.น. บก.อก.บช.น. 59

2916 ด.ต. สุทรรศน ทองแพ ผบ.หมู กก.ปฎิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 ผบ.หมู กก.ปฎิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 32
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2917 ร.ต.อ. สุทัศน เชื้อคําฮด รอง สว.ฝทว.3 ทว. สพฐ.ตร. ขาดสอบ

2918 ด.ต. สุทัศน ปถพี ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 42

2919 ด.ต.หญิง สุทิศา อางทอง ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสน บช.ก. ขาดสอบ

2920 พ.ต.ท. สุทีป แสงนัยนา รอง ผกก.สส.สภ.หนองเสือ สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี 56

2921 พ.ต.ต. สุเทพ สระแกว สวป.สภ.สาขลา ภ.1 26

2922 ส.ต.ต. สุธนพันธุ พวงลาโภ ผบ.หมู กก.อป.บก.สส.ภ7 สืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค7 53

2923 พ.ต.ท. สุธรรม อนอินทร สว.สภ.หนองบัวเหนือ ภ.จว.ตาก 51

2924 ร.ต.ท.หญิง สุธาวัลย บัวเนียม พยาบาล (สบ 1 ) กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. 40

2925 ส.ต.อ. สุธิธัช จันทรเจริญพูน ผบ.หมู ตชด. 34



326

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2926 ด.ต. สุธิวัฒน มณีรัตน ผูบังคับหมู บช.ก 51

2927 ส.ต.อ. สุธี แสงคลัง ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม สํานักงานตํารวจแหงชาติ 40

2928 ด.ต. สุนงราม ไชยชาญยุทธิ์ ผบ.หมู ฝอ.บก.สกส.บช.ปส. บช.ปส. 40

2929 พ.ต.ท. สุนทร เพ็ญจันทร รองผูกํากับการ กองกํากับการสืบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ 56

2930 ร.ต.ท.หญิง สุนทรี จูอี้ รองสว.(สอบสวน)สน.ประชาชื่น กองบัญชาการตํารวจนครบาล 65

2931 ส.ต.ท.หญิง สุนันทา จันทรสม ผบ.หมู กลุมงานพัฒนากฎหมาย กม. กองกฎหมาย 58

2932 ส.ต.อ.หญิง สุนารี ศรีสุวรรณ ผบ.หมู (ป.) สน.แสมดํา กองบัญชาการตํารวจนครบาล 56

2933 ด.ต.หญิง สุนิฐกา ไลไธสง ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. บช.น. 43

2934 พ.ต.ต. สุนิดา วุฒิสาร สว.สอบสวน กก.4 บก.ปทส. บก.ปทส.บช.ก. ขาดสอบ



327

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2935 ด.ต.หญิง สุนิดา ศิลปพรหมมาศ ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 56

2936 ส.ต.ท. สุนิสา พุมไสว ผบ.หมูฝายการเงิน 2 กง. กง.สงป. 52

2937 ด.ต. สุบิน คังคะวิสุทธิ์ ผบ.หมู ส.รน.4 กก.5 บก.รน. 38

2938 ส.ต.ท. สุประภา ศรีไชย ผบ.หมูกองรอยที4่ กก.คฝ.1 บก.อคฝ. บชน 63

2939 ด.ต.หญิง สุประวีณ ไชยโก ผบ.หมู ตม.จว.อุดรธานี สตม. 45

2940 ส.ต.ต. สุปรีชา ตรีไชยกุล ผบ.หมู สทส. ขาดสอบ

2941 ร.ต.อ. สุพจน อินแกว รอง สว.ฝรท.บก.อก.จต บก.อก.จต. 38

2942 ด.ต. สุพจน ทะลิ ผบ.หมู บช.ก. 41

2943 ด.ต. สุพจน แพนลิ้นฟา ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 38



328

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2944 ส.ต.อ. สุพพัต นันทชัย ผบ.หมู ฝสสน3 บก.สสน.บช.ตชด. กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 50

2945 ส.ต.ต.หญิง สุพรทิพย สุวรรณเดชาวงษ ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว. ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 51

2946 ร.ต.อ.หญิง สุพรรษา รักบุตร รอง สว.ตม.จว.สตูล สตม. ขาดสอบ

2947 ด.ต. สุพรรษา นบนอย ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. ขาดสอบ

2948 ส.ต.ต. สุพศิน สุขาภิรมย ผบ.หมู (ป.) ภ.จว.ราชบุรี 42

2949 ร.ต.อ.หญิง สุพัตรา ราษฎรนิยม รอง สว (สอบสวน) กก4 บก.ปคบ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด

เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค

45

2950 ร.ต.อ.หญิง สุพัตรา ผลจันทร รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3 ภ.3 ขาดสอบ

2951 ด.ต.หญิง สุพัตรา มีผล ผบ.หมู ตม.จว.สตูล สตม. 52

2952 ส.ต.ท. สุพิชญา สดใส ผูชวยพยาบาล (ปท1) กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. 28
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2953 ด.ต. สุภชาติ ชมละมาย ผบ.หมู ตม.จว.สมุทรสาคร สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 29

2954 ส.ต.อ. สุภเวช ชัยยะ ผูบังคับหมูงานปองกันและปราบปราม กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 44

2955 ส.ต.ท.หญิง สุภัตรา ดวงจินดา ผบ.หมู ฝอ.ศพข.บช.ส. ศพข.บช.ส. 52

2956 ส.ต.ท. สุภัทร ไชยวงศ ผบ.หมู สพ. สพ.สกบ. 50

2957 ส.ต.ท. สุภัทรชัย บุญมาก ผบ.หมู กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 ตํารวจภูธรภาค1 50

2958 ร.ต.อ.หญิง สุภัทรา ติ้งหมาด รอง สว.ฝอ.บก.ปส.1 บช.ปส. 68

2959 ด.ต. สุภาพ มียันต ผบ.หมู(สส) สภ.เกาะคา 31

2960 ด.ต.หญิง สุภาพร พรหมดี ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. บก.อก.บช.ทท. 30

2961 ร.ต.อ.หญิง สุภาภรณ สุขเอก รองสารวัตรกลุมงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร กองยุทธศาสตร 45
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2962 วาที่ส.ต.ท.หญิง สุภารัตน ภูน้ําเงิน ผบ.หมู กลุมงานคดีแพง คพ. กมค. ขาดสอบ

2963 ส.ต.อ.หญิง สุภาวดี ผิวคํา ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 บก.สปพ. บช.น. 42

2964 ร.ต.ท. สุมนัส นัดที รอง สว(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย 49

2965 ร.ต.อ. สุมาลี ธานี รองสารวัตรฝายอํานวยการ บก.ตม.3 บช.สตม. ขาดสอบ

2966 ร.ต.อ.หญิง สุมิตตา ศรีคําภา รอง สว.ฝตส.1 ตส.3 ฝตส.1 ตส.3 สตส. 47

2967 ด.ต. สุเมธ รอดเพชร ผบ.หมู บก.ทล. 37

2968 ส.ต.อ. สุเมธ ทบดาน ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองศรีสะเกษ ตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 49

2969 พ.ต.ท. สุรกิจ มรกตสุวรรณ รอง ผกก .ป. สภ.ทาหลวง จว.ลพบุรี สภ.ทาหลวง จว.ลพบุรี ภ.1 43

2970 ร.ต.อ. สุรชัย วิรัติพาส รอง สว. สตม. 57
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2971 พ.ต.ต. สุรชัย วรรณแกวราช สารวัตร บก.ปปป. ขาดสอบ

2972 ด.ต. สุรชา นันทสิงห ผบ.หมู(สส.) สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 43

2973 ส.ต.อ. สุรชาติ ขันแกว ผบ.หมูชุดปฏิบัติการ บช.น. 31

2974 ส.ต.ต. สุรเชษฎ รุงทอง ผบ.หมู(ป.) สภ.โพทะเล ภ.จว.สิงหบุรี สํานักงานตํารวจแหงชาติ 43

2975 ส.ต.ท. สุรพงษ ใจผอง ผบ.หมู(ป.) ภ.2 61

2976 พ.ต.ท. สุรพล ลวนประเสริฐ รอง ผกก.สอบสวน สน.ปทุมวัน สน.ปทุมวัน 37

2977 ส.ต.ท. สุรพล สายสังข ผบ.หมู.จร. สน.ลุมพินี บกน.5 ขาดสอบ

2978 ส.ต.ต. สุรภัฏ พาหุบุตร ผบ.หมู กก.สส.5 บก.สส บชน. 63

2979 ร.ต.อ. สุรภัทร รัตนตรัยวงศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ 

ภ.จว.ปทุมธานี

บช.ภ.1 66
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2980 ส.ต.ต. สุรยุทธ ปรีเพ็ชร ผบ.หมู(ป.)สภ.เขาบางแกรก ภ.6 43

2981 ส.ต.ท. สุรวัช อินมั่น ผบ.หมู(ป.)สภ.สวนพริกไทย ภ.จว.ปทุมธานี ขาดสอบ

2982 ส.ต.ท. สุรศักดิ์ ศรีชื่น ผบ.หมู กองกํากับการตํารวจตระเวนชายเเดนที่ ๒๒ ขาดสอบ

2983 ส.ต.ต. สุรศักดิ์ ยอแซฟ ผบ.หมู (ป.) สภ.วิภาวดี สภ.วิภาวดี ภ.จว.สุราษฎรธานี 59

2984 ด.ต. สุรศักดิ์ สิงหสูงเนิน ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท. 52

2985 ส.ต.ท. สุรโสภณ ลิ่วสุนทร ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการ

พระราชดําริ

กก.6 บก.จร. ขาดสอบ

2986 พ.ต.ท. สุระ ตั้งวัฒนกิตติกุล สารวัตรสืบ บก.น.2 บช.น. 37

2987 ร.ต.อ. สุระชาติ หนูหมาน รอง สว. สงป. 43

2988 ส.ต.อ. สุรัตน นาเจิมพลอย ผบ.หมูกองรอยที1่ กก.คฝ 2 บก.อคฝ. กองบัญชาการตํารวจนครบาล 45
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2989 ด.ต. สุริยะ มุลละมอม ผบ.หมู ป. สภ.บางปะกง 45

2990 ส.ต.อ. สุริยัน อูมา ผูบังคับหมูกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัด

ยะลา

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ขาดสอบ

2991 พ.ต.ท. สุริยา วริวงษ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ. กก.4 บก.ปคบ. 57

2992 ด.ต. สุริยา ศรีดี ผบ.หมู(ป) สภ.เมืองพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ขาดสอบ

2993 ส.ต.อ. สุริยาวุธ ทองเลิศ ผบ.หมู ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. ขาดสอบ

2994 ด.ต.หญิง สุรียรัตน ไชยโคตร ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 บก.สส.ภ.6 ขาดสอบ

2995 ด.ต.หญิง สุวภัทร พวงมะเทศ ผบ.หมู กอส.ศพฐ.3 สพฐ.ตร. 38

2996 ส.ต.ท. สุวัช ไชยโคตร ผบ.หมู(ป) บก.น.5 41

2997 ส.ต.ท. สุวัฒ ศรีไชย ผูบังหมูปองกันปราบปราม สํานักงานตํารวจแหงชาติ 45
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

2998 ร.ต.ต. สุวัฒน ราชาเดช รอง สว.(ป) สภ.บานแฮด 40

2999 ด.ต. สุวัฒน ปรมัตถ ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 บช.ส. กก.3 บก.ส.3 บช.ส. ขาดสอบ

3000 พ.ต.ท. สุวัฒน รุงทรัพยสมบัติ สว.กตส.4 คด. กมค. 54

3001 ส.ต.ท. สุวิชาญ ภูเดนผา ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.ระยอง ขาดสอบ

3002 ด.ต. สุวิมล จันทรสอน ผบ.หมู (ป) สน.บางซื่อ บช.น. 40

3003 ด.ต. สุวิทย ชูเก็น ผบ.หมู (ป) สภ.ฉลอง สภ.ฉลอง ภจว.ภูเก็ต 49

3004 ส.ต.ท. เสกสรร แสงเสน ผบ.หมู ภ.8 39

3005 ด.ต. เสกสรรค พิโสรัมย ผบ.หมู(ป) ตํารวจภูธรภาค 7 45

3006 พ.ต.ท. เสกสรรค ชุมแจม รอง ผกก.4 บก.ทล. บช.ก. 42
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3007 พ.ต.ท. เสกสรรค องอาจ สว.สส. สภ.บางบาล 41

3008 ด.ต. เสกสรรค บริบูรณ ผบ.หมู(ผช.พงส)สภ.ทุงหวา สภ.ทุงหวา ขาดสอบ

3009 ร.ต.อ. เสกสิทธิ์ กุลเจริญ รอง สว(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ บชก ขาดสอบ

3010 ส.ต.ต. เสฎฐวุฒิ สุยะ ผบ.หมู(ป.) ภ.จว.แมฮองสอน 42

3011 ส.ต.ท. เสฎฐวุฒิ บุญกุศล ผบ.หมูฝายแผนการสอบ กส. กองบัญชาการศึกษา 52

3012 ด.ต. เสฏฐวุฒิ มีสอน ผบ.หมู สส. กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 42

3013 ด.ต. เสรี จันตะ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนาน สภ.เมืองนาน ภจ.ว.นาน 27

3014 ด.ต. เสรีชัย สุขมาก ผบ หมู กก.3 บก.ทท. 1. บช.ทท. บช. ทท. ขาดสอบ

3015 ส.ต.ต. เสรีรัตน คงกลาง ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองสุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี 39
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3016 ส.ต.ต.หญิง เสาวนีย ทองขํา ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 48

3017 ร.ต.ท.หญิง เสาวนีย สระทองเตียว รอง สว.กก.ตชด.12 (กง.) บช.ตชด. 56

3018 ส.ต.ท.หญิง เสาวรจน จันทรกุลมาศ ผบ.หมู กลุมงานวิจัยและประเมินผลฯ 1 วจ. กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ 76

3019 พ.ต.ต. แสงจรรย ขันหาญ สว.ฝอ.ศพฐ.7 สพฐ.ตร. 46

3020 ร.ต.อ.หญิง แสงเดือน จันทนะ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.สตม. บก.อก.สตม. 63

3021 ร.ต.อ.หญิง แสงทอง รอดจันทร นายเวร (สบ1) ผบก.สฝจ. สพฐ.ตร. 55

3022 ด.ต. แสงเทียน บุตรดีเคน ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย สตม บก.ตม.5 41

3023 ร.ต.อ. แสงเทียน รัดทะรินทร ผบ.มว.ปค.ศฝร.ภ.1 ภ.1 49

3024 ด.ต. แสวง บุตรนามรักษ ผบ.หมู ภจว.ประจวบคีรีขันธ ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3025 วาที่พ.ต.ต. โสภณ ศิลารัตน สว.กลุมงานบริหารความเสี่ยง ยศ. สยศ.ตร. 51

3026 ส.ต.ท. โสมนัส ดอกดวง ผบ.หมู กก.ตชด.22 48

3027 ส.ต.ท. โสวรรณ กีรติชรินพาณิชย ผูบังคับหมู กลุมงานผูปวยนอก 51

3028 ร.ต.อ. โสฬส เชื้อขํา รองสารวัตร กก.3 บก.ส.3 บช.ส. 55

3029 ด.ต. หญิง นิภาพร วัฒนาธร ผบ.หมู กองกํากับการ 3 กองบังคับการ

ตํารวจสันติบาล 3

กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 34

3030 ด.ต. หญิง วราภรณ พลายดวง ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.1 ภ.1 34

3031 ด.ต. หญิงจริยาพร หัดกลา ผบ.หมู กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 48

3032 ด.ต. หญิงปาริตา หะยีนุ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส ปรก.กก.สส.ภ.

จว.นราธิวาส

ภ.จว.นราธิวาส 30

3033 ด.ต. หทัยกาญจน ทีปเนตร ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บช.ทท.2 ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3034 ส.ต.ท.หญิง หทัยชนก จอดนอก ผบ.หมู มค.ผค.สยศ.ตร. ผค.สยศ.ตร. 62

3035 ด.ต.หญิง หนึ่งฤทัย สรรเพชร ผบ.หมู ฝอ.บก.สส.บช.น. กองบัญชาการตํารวจนครบาล 43

3036 ร.ต.อ.หญิง หรรษา อยูเสนาสน รอง สว.ฝายการเงิน4กง. กองการเงิน ขาดสอบ

3037 ส.ต.อ. หฤษธิ์ อีนหมัน ผบ.หมู.(ป.)สภ.ฉลอง สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ขาดสอบ

3038 ร.ต.อ.หญิง หัทยา สัมมา รองสว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง ขาดสอบ

3039 ส.ต.ท.หญิง หัสยา พันธุมณี ผบ.หมู ฝงป.5 งป. สงป. 51

3040 ด.ต. หิรัญคณิน ทรัพยมามูล ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. บก.ทล. ขาดสอบ

3041 ส.ต.ท.หญิง เหมือนฝน นาคประสิทธิ์ ผบ.หมู ฝตพ.ตส.1 สํานักงานตรวจสอบภายใน ขาดสอบ

3042 ส.ต.ท.หญิง อคิราภ แสนโฮม ผบ.หมูกองรอยที่ 4 กก.คฝ.1 บก.อคฝ. บช.น. 57



339

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3043 วาที่ร.ต.ท.หญิง อชิดา ไผโสภา รอง สว. ประจํา บช.น. กองบัญชาการตํารวจนครบาล 73

3044 พ.ต.ท. อชิรวัตติ์ ถาวรเจริญวัฒน รอง ผกก.สส. ภ.จว.ปทุมธานี  ตร.ภ.1 ขาดสอบ

3045 ส.ต.ท. อณุลักษณ พูลพุทธา ผบ.หมู(ป.)สน.ราษฎรบูรณะ บชน. 32

3046 ด.ต. อดิเทพ ศิริพัฒน ผบ.หมู ส.รน.3 กก.4 บก.รน. ส.รน.3 กก.4 บก.รน. 42

3047 ส.ต.ต. อดิเทพ มิจนทรัพย ผูบังคับหมู ฝายอํานวยการ 6 กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจ

นครบาล

ขาดสอบ

3048 พ.ต.ท. อดิเทพฌ ภูวัช ผบ.กองรอยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. กองบัญชาการตํารวจนครบาล ขาดสอบ

3049 ร.ต.อ. อดิเรก ศรีหาคลัง รอง สว สตม 34

3050 ส.ต.อ. อดิศร ดอนอาจเอน ผบ.หมู. งานสายตรวจ4 กก.1 บก.จร 33

3051 ส.ต.อ. อดิศร อินทรธูป ผบ.หมู(ป)สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 39



340

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3052 ส.ต.ท. อดิศร บิลละหีม ผบ.หมู(ป.)สภ.หาดใหญ ภ.9 ภ.จว.สงขลา 47

3053 พ.ต.ท. อดิศร เจนประเสริฐศิลป สวป.สภ.ปากน้ําชุมพร ภ.จว.ชุมพร 51

3054 ร.ต.อ. อดิศร บุญชุม รองสารวัตร(สอบสวน)สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 61

3055 ด.ต. อดิศักดิ์ ถนอมชาติ ผบ.หมู สส. สน.ทาพระ บช.น. 57

3056 ร.ต.อ. อดิศักดิ์ วรรณศรี รอง สว. ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. 51

3057 ด.ต. อดิศักดิ์ แสนทวีสุข ผบ.หมู สส. บก.สส.บชน. ขาดสอบ

3058 ส.ต.อ. อดิศักดิ์ จันทรคง ผบ.หมู กก.1 บก.ป บก.ป 34

3059 ส.ต.ต. อดุลชาติ วรรณศรี ผบ.หมู(ป.) สภ.แมสะเรียง ภ.จว.แมฮองสอน ขาดสอบ

3060 ร.ต.ท. อติเทพ แกวประเสริฐ รองสวป.สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ภ.จว.ปตตานี ตํารวจภูธรภาค 9 53



341

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3061 ร.ต.ท. อติรุทธิ์ ประสงคเงิน รอง สว. ฝอ.4 บก.อก.ภ.1 ตํารวจภูธรภาค1 63

3062 ส.ต.ท. อธิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา  ุผูบังคับหมู(ผูชวยพนักงานสอบสวน) สภ.นาหมอม 54

3063 ส.ต.ท. อธิชัย อภัยไธสง ผบ.หมู กองบังคับการตํารวจน้ํา ขาดสอบ

3064 ร.ต.ต. อธิโชค เพชรรัตน รอง สว.จร. ภ.จว.นครปฐม ขาดสอบ

3065 ส.ต.ต. อธิบดี ขวัญงาม ผบหมู.กองรอยที3่กองกํากับการควมคุมฝูงชน1 

บก.อคฝ.

บช.น. 65

3066 ส.ต.ท. อธิปไตย ไชยลาภ ผบ.หมู กก.สส. ภ.จว.สระแกว 42

3067 ส.ต.ท. อธิภัทร พวงประโคน ผบ.หมู(ป.)  สภ.เมืองบุรีรัมย ภ.จว.บุรีรัมย ขาดสอบ

3068 ส.ต.อ. อธิวรรธน หาญกลา ผบ.หมู กลุมงานการขาว บก.ขส. บช.ปส. กองบังคับการขาวกรองยาเสพติด กองบัญชาการ

ตํารวจปราบปรามยาเสพติด

53

3069 ส.ต.ท. อธิวัฒน งามสงา ผบ.หมู.งานสายตรวจ4 กก.1 บก.จร. บก.จร 64



342

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3070 ส.ต.ท. อธิวุฒิ รักษาสังข ผบ.หมู (ป.)สภ.ไมเรียง ภ.8 ภ.จว.นครศรีธรรมราช 53

3071 ส.ต.อ. อธิศรัย ชื่นพิศาล ผบ.หมู (ป.) สภ.พนมทวน สถานีตํารวจภูธรพนมทวน 49

3072 ส.ต.อ. อธิษฐคุณ สงวนให ผบ.หมู(ป)สภ.โพธิ์แกว สภ.โพธิ์แกว ภจว.นครปฐม 35

3073 ร.ต.อ. อธิษฐพัชร มิตรวงค รองสว.สส.สน.ลุมพินี บชน. 49

3074 ส.ต.ต. อนวัช ปานสงค ผบ.หมู กก.ตชด.41 กก.ตชด.41 ขาดสอบ

3075 ร.ต.อ. อนวัช เสริมชีพ รอง สว.ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. บก.อก.บช.ส. 76

3076 ร.ต.อ. อนัญญา ศิวชาติ รอง สว.กก1.บก.ปอท. บก.ปอท./บช.ก. 39

3077 ร.ต.อ. อนันต ชวยแกว รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 สตม.. 27

3078 ส.ต.ท. อนันต ลัสมาน ผบ.หมู(ป.) สภ.สุไหงปาดี ขาดสอบ



343

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3079 ส.ต.อ. อนันต นาถวิล ผบ.หมู กองรอย ป.พ.2 กก.ตอตานการกอการราย

 บก.สปพ.

บช.น. 29

3080 พ.ต.ต. อนันตชัย บวรชุติวัต สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.)สกพ. สกพ. 58

3081 ส.ต.อ. อนันตชัย ปรางทอง ผบ.หมู งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. บช.น. 45

3082 ส.ต.ท. อนันตยศ กุลจิตติวสุธา ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.สส.ภ.9 บก.สส.ภ.๙ 57

3083 ด.ต. อนิรุต พวงเข็มแดง ผบ.หมู.สส.สน.บึงกุม บก.น.4 บช.น. 40

3084 ส.ต.อ. อนุกูล จันทรเจก ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 59

3085 ส.ต.ท. อนุกูล จันธิมา ผบ.หมู. ศูนยฝกอบรมตํารวจนครบาล 44

3086 ร.ต.อ. อนุชา แกวก่ํา รองสารวัตร(สอบสวน) สน.ทองหลอ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ขาดสอบ

3087 ด.ต. อนุชา มิตรสุวรรณ ผบ.หมู.กก.สส.บก.น.3. บช.น. 29



344

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3088 พ.ต.ต. อนุชา เทพรอด สารวัตรสืบสวน ภ.7 ภ.จว.ราชบุรี ขาดสอบ

3089 ส.ต.ท. อนุชา หาวอ ผบ.หมู (ป.) สน.มีนบุรี บช.น. ขาดสอบ

3090 ส.ต.อ. อนุชา ทอดขุนทด ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. บก.ทท.1 บช.ทท. ขาดสอบ

3091 ด.ต. อนุชา ดอนฉนวน ผบ.หมู บก.รน. 52

3092 ส.ต.อ. อนุชา รุงรัตน ผบ.หมู กก.สืบสวน2 บก.สส.ภ.6 ตํารวจภูธรภาค๖ ขาดสอบ

3093 ด.ต. อนุชาติ ฉอสวัสดิ์ ผบ.หมู(ป.) กก.3 ทท. บก.ทท.1 59

3094 ด.ต. อนุชิต แสวงดี ผบ.หมู(ป.) สทท.2 กก.1 ทท1 บช ทท บช ทท 37

3095 ส.ต.ท. อนุชิต ขยัน ผบ.หมู(ป.) สภ.จอมทอง ภ.จว.เชียงใหม ภ.5 ขาดสอบ

3096 ส.ต.อ. อนุพงศ พันธจุย ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก. สตม. บก.อก.สตม. 62



345

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3097 ส.ต.ท. อนุพงศ หลีตระกูล ผบ.หมู(ป) ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 55

3098 ด.ต. อนุพงศ แกวเชิด ผบ.หมู (ป.) ภ.จว.สุราษฏรธานี 30

3099 ส.ต.อ. อนุพันธ คงประพันธ ผูบังคับหมู กองกํากับการ5 กองบังคับการปราบปราม 

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

49

3100 ส.ต.ท. อนุรักษ พูลศักดิ์ ผบ.หมู(จร.)สภ.เมืองภูเก็ต ภ.จว.ภูเก็ต 40

3101 พ.ต.ต. อนุรักษ รัตนามาศ สว.(สอบสวน) กก.๔ บก.ปอศ. กก.๔ บก.ปอศ. 31

3102 ส.ต.อ. อนุรักษ ปฐมกําธร ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.ภ.7 บก.อก.ภ.7 (งานแผนและยานพาหนะ) 59

3103 ส.ต.ต. อนุรักษ เภาดนเด็ม ผบ.หมู(นปพ.) สภ.อัยเยอรเวง สภ.อัยเยอรเวง ภจว.ยะลา 64

3104 ส.ต.ท. อนุรักษ สุริยะมโน ผบ.หมู (จร.) กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ขาดสอบ

3105 พ.ต.ท. อนุรักษ ปริญญาสถิรกุล รอง ผกก.9 บก.รน. บก.รน. 49



346

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3106 ร.ต.อ. อนุวรรตน รักษายศ รองสารวัตรปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ขาดสอบ

3107 ส.ต.ท. อนุวัฒน ชูทอง ผบ.หมู(ป.) สภ.ปาตอง สภ.ปาตอง ภ.จว.ภูเก็ต ขาดสอบ

3108 ส.ต.อ. อนุวัฒน รีเรียบ ผบ.หมู ส.ทท.2กก.1บก.ทท.3 ทท. 37

3109 ส.ต.อ. อนุวัฒน นามโภชน ผบ.หมู (จร.) บช.ภ.1 42

3110 ด.ต. อนุวัตร อินทนชิตจุย ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. บช.ก. 24

3111 ร.ต.ต. อนุศักดิ์ กันทะวงค รอง.สว.(ป) งานอารักขาที่ 4 กก.2 บก.อคฝ. 45

3112 ด.ต. อนุสรณ แกวใจบุญ ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.

อก.บช.ส.

กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 45

3113 ด.ต. อนุสรณ เขจรศาสตร ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.1 บช.ทท 53

3114 ร.ต.อ.หญิง อนุสรา เที่ยงธรรม รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. สตม. 45



347

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3115 ร.ต.ท. หญิง อนุสรา พุมไสว รอง สว.(สอบสวน)สน.ลุมพินี บช.น. ขาดสอบ

3116 พ.ต.ท. อโนทัย ดียิ่ง สว.กก.4บก.ส.1บช.ส. บช.ส. 58

3117 พ.ต.ท.หญิง อภันตรี วรการพงศ รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 50

3118 ร.ต.อ.หญิง อภิชญา ธงศรี รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.5 บก.อก.ภ.5 38

3119 ส.ต.ท. อภิชัย บํารุงศรี ผูบังคับหมู กก.ตชด.31 ขาดสอบ

3120 ส.ต.ต. อภิชัย จันทรารักษ ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. บก.สปพ. 43

3121 ร.ต.อ. อภิชัย จันทรชู รอง สว.ฝายนิติการ ตป. สง.ก.ตร. 41

3122 ร.ต.อ. อภิชัย จันทรหอม รอง สวป. ภ.จว.สุรินทร ภ.3 45

3123 ส.ต.อ. อภิชัย หมูเดช ผบ.หมู(ป.)สน.พระโขนง บช.น. ขาดสอบ



348

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3124 พ.ต.ต. อภิชัย พันธุคงชื่น สว.สส.สภ.เชียงดาว ภ.จว.เชียงใหม 64

3125 ด.ต. อภิชาต โปดํา ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี ขาดสอบ

3126 ด.ต. อภิชาติ แดงประดับ ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 บช.ทองเที่ยว ขาดสอบ

3127 ด.ต. อภิชาติ สุตตานา ผบ.หมู ตม.จว.นนทบุรี ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 38

3128 ร.ต.อ. อภิชาติ จารุรักษ รอง สว.กก.2บก.ทท.1 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 44

3129 ส.ต.อ. อภิชาติ ใจแสง ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรหลมสัก 25

3130 ส.ต.ท. อภิชาติ พวงเฟอง ผบ.หมู ตม จว.หนองคาย บก.น.4 บก.ตม4 22

3131 พ.ต.ท. อภิชาติ เกื้อสุข สว.ฝายกีฬา สก. 69

3132 ร.ต.ท. อภิชาติ ชิงดวง รอง สว.ฝายบริหารการฝกอบรม วตร. วตร. 40



349

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3133 ส.ต.อ. อภิชิต สุขจิต ผบ.หมู(ป.)สน.พหลโยธิน กองบัญชาการตํารวจนครบาล 45

3134 ร.ต.อ. อภิเชษฐ ศรีประเสริฐ รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.สส.จชต. กลุมงานสอบสวน บก.สส.จชต. 51

3135 ส.ต.ท.หญิง อภิญญา อุปนันไชย ผบ.หมู ฝายอํานวยการ พธ. กองพลาธิการ สํานักงานสงกําลังบํารุง 57

3136 ส.ต.ท. อภิเดช เรือนแปน ผบ.หมู.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท ตํารวจภูธรจังหวัดชัยนาท ขาดสอบ

3137 ส.ต.ต. อภินันท แกวโพนยอ ผูบังคับหมูปองกันปราปปรามสถานีตํารวจภูธร

โสกกาม

สถานีตํารวจภูธรโสกกาม  ตํารวจภูธร จังหวัดบึง

กาฬ

ขาดสอบ

3138 ส.ต.ต. อภินันท ดาทอง ผบ.หมูงานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 
บช.น.

กองบัญชาการตํารวจนครบาล 68

3139 ด.ต. อภินันท ขันติวงษ ผบ.หมู(ป.) สภ.บึงบูรพ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 54

3140 ด.ต. อภินันท สุพรหมอินทร ผบ.หมู ส.ทท.1 กก. บก.ทท.1 บช.ทท. ขาดสอบ

3141 ส.ต.ท. อภินันท สีกะหวัน ผบ.หมู กก.ตชด.44 ขาดสอบ



350

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3142 พ.ต.ท. อภินันทน ฤกษนันทน สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ศ. บช.ศ. ขาดสอบ

3143 ส.ต.ต. อภิพล กุลกมลมั่น ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 45

3144 ร.ต.อ. อภิภู อินทรถา รอง สว.สส. บก.น.3 39

3145 ส.ต.อ. อภิรักษ โรนพวง ผบ.หมู ตํารวจทางหลวง 39

3146 พ.ต.ท. อภิรักษ จําปาศรี รอง ผกก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 50

3147 ส.ต.ท. อภิรักษ มณีทอง ผบ.หมู.(ป) สภ.แมสะเรียง ขาดสอบ

3148 ร.ต.อ. อภิรักษ ชายะพันธ รอง สว.กพอ.สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 28

3149 ร.ต.อ. อภิรัฐ สําราญรื่น รอง สวป.สภ.ปากน้ําระนอง กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค๘ 53

3150 ส.ต.ท. อภิลาศ เจริญอินทร ผบ.หมู(ป.) สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ 47



351

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3151 ร.ต.อ. อภิวัชร กรีโส สว.ฝงป.2 งป.สงป. สงป. 28

3152 ร.ต.อ. อภิวัฒน เรืองชูเกียรติ รอง สว.สส.สภ.เมืองพิษณุโลก  ภ.จว.พิษณุโลก  ภ.6 ขาดสอบ

3153 ร.ต.อ. อภิวัฒน คมขํา รอง สวป. สภ. จอหอ กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 45

3154 ส.ต.อ. อภิวัฒน อําไพพันธุ ผบ.หมู กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 ภ.6 41

3155 ด.ต. อภิวัฒน อุดม ผบ.หมู สส. บก.สส.บช.น. ขาดสอบ

3156 ส.ต.ต. อภิวัฒน คุณวัฒนบัณฑิต ผบ.หมู(ป) สภ.เมืองสกลนคร สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร 49

3157 พ.ต.ต. อภิวัฒน อาจอินทร สว.(สอบสวน) สน.พระโขนง บช.น. ขาดสอบ

3158 ส.ต.อ. อภิวัฒน จันทรนิล ผูบังคับหมู ภจว.ประจวบคีรีขันธ 41

3159 ส.ต.ท. อภิวิชญ หงษทอง ผูบังคับหมูกองกํากับการ1กองบังคับการ

ตํารวจสันติบาล1

กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 44



352

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3160 ร.ต.ท. อภิวุฒิ อาศนเวช รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 57

3161 พ.ต.ท. อภิสัณห ทองหมู นว(สบ3)ตร. สง.ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ขาดสอบ

3162 ส.ต.อ. อภิสิทธิ์ คํานวน ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก. 33

3163 ร.ต.อ. อภิสิทธิ์ พึ่งแยม นว.(สบ.1) ผบก.อก.บช.ทท. กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 51

3164 ด.ต. อภิสิทธิ์ คุมเครือ ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม สภ.ชะอํา 35

3165 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์ สุขจิต ผบ.หมู(ป.)สภ.ปางสีดา ภ.จว.สระแกว สภ.ปางสีดา ขาดสอบ

3166 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์ จูมี ผบ.หมู กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. ขาดสอบ

3167 พ.ต.ต. อภิสิทธิ์ หินเธาว สวป.สน.สําราญราษฎร  บก.น.6 บชน. ขาดสอบ

3168 ด.ต.หญิง อมรรัตน เทศสนั่น ผบ.หมู(ป) สภ.เมืองสมุทรปราการ ตํารวจภูธรภาค 1 56



353

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3169 วาที่ร.ต.อ. อมรรัตน มากอยู พยาบาล(สบ1) กลุมงานพยาบาล รพ.ตร. ขาดสอบ

3170 ส.ต.อ. อรชุน มหาลือ ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองเชียงใหม สภ.เมืองเชียงใหม ภ.จว.เชียงใหม 43

3171 ร.ต.อ.หญิง อรทัย สิงหทอง รอง สว.ฝอ.6 สตม. 24

3172 ด.ต.หญิง อรทัย ขุนเศรษฐ ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคบ. บก.ปคบ. ขาดสอบ

3173 ร.ต.อ.หญิง อรปรียา แพทยกลาง รอง สว.ฝทว.2 ทว. สพฐ.ตร. 49

3174 ร.ต.อ.หญิง อรพรรณ อินทรประชา รอง สว.วิเคราะหขาวฯ บก.สส.ภ.2 ภ.2 50

3175 ส.ต.ต. อรรคพล ไชยนิเวศน ผบ.หมู ฝตพ.ตส.๓ ฝายตรวจสอบพิเศษ กองตรวจสอบภายใน ๓ 60

3176 ส.ต.อ. อรรณพ นอยมะณี ผบ.หมู ฝายแตงตั้ง ทพ. สกพ. 23

3177 ส.ต.ท. อรรณพ นามอาษา ผบ.หมู (ป) สภ.เมืองบุรีรัมย ภูธรภาค 3 45



354

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3178 ส.ต.อ. อรรณพ สาขะญาณ ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 บช.ทท. 41

3179 พ.ต.ท. อรรถพงษ แสนใจวุฒิ รอง ผกก.ฝอ.บก.สสท. สํานักงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 62

3180 ส.ต.ท. อรรถพร แสนยศ ผบ.หมู ฝายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.

อก.สกบ.

กองบังคับการอํานวยการ 55

3181 ร.ต.ต. อรรถพร แปนเพชร รอง สว(ป.)งานสายตรวจ2 กก.สายตรวจ 

บก.สปพ.บช.น.

กองบัญชาการตํารวจนครบาล 35

3182 ส.ต.ต. อรรถพร สังขทอง ผบ หมู ป. ภูธรจังหวัดราชบุรี 43

3183 ส.ต.ท. อรรถพล สงศรี ผบหมู(ป)สน.พหลโยธิน บชน 53

3184 ส.ต.ต. อรรถพล แกวศรี ผบ.หมู(ป).สภ.สายบุรี ภ.9 ขาดสอบ

3185 ส.ต.ท. อรรถพล สุนันตะ ผบ.หมู ป.สน.พหลโยธิน บชน. ขาดสอบ

3186 ส.ต.ท. อรรถพล สิมบุตร ผบ.หมู กองบินตํารวจ 60



355

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3187 ร.ต.ท. อรรถพล แตงเครือมาศ รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. 46

3188 ส.ต.อ. อรรถพล ศรีสวย ผบ.หมู กก.1บก.ปส.2 บช.ปส กก.1 บก.ปส.2 บช.ปส 49

3189 ร.ต.อ. อรรถพล ชวดนุช นว.(สบ 1)ผบก.ศฝร.ภ.5 ภ.5 ขาดสอบ

3190 ด.ต. อรรถพล ออมทอง ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.3 กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว 3 ขาดสอบ

3191 ส.ต.อ. อรรถพล หัสดํา ผบ.หมู  ป.กองรอยที3่ กก.อารักขา1 บก.อคฝ. บก.อคฝ. 35

3192 พ.ต.ต. อรรถพล สินสืบผล สว.(สอบสวน)สน.ตลิ่งชัน กองบัญชาการตํารวจนครบาล ขาดสอบ

3193 ส.ต.อ. อรรถพล รักเชื้อ ผบ.หมู(สส.) สภ.โคกเคียน ภ.จว.นราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส 38

3194 พ.ต.ท. อรรถวิทย สุขทัศน สว.สส.สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50

3195 ส.ต.ต. อรรถวิทย วงศไพบูลย ผบ.หมู สืบสวน กองบังคับการตํารวจนครบาล5 46



356

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3196 ด.ต. อรรถวุธ สุวรรณรัตน ผบ.หมู ส.รน.๒ กก.๖ บก.รน. บช.ก. ขาดสอบ

3197 ส.ต.ต. อรรถศักดิ์ วงษเจริญ ผบ.หมู กองรอยที่ ๓ กก.ควบคุมฝูงชน ๒ บก.อคฝ. ขาดสอบ

3198 ส.ต.ต. อรรถศักดิ์ จิตติศักดิ์ ผบ.หมู (ป.) สน.ธรรมศาลา สน.ธรรมศาลา บก.น.7 ขาดสอบ

3199 ส.ต.ต. อรรถสิทธิ์ วงษสานนท ผบ.หมู(ธร.) ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๕ ตํารวจภูธรภาค ๕ ขาดสอบ

3200 วาที่พ.ต.ต.หญิง อรวรรณ พวงสมบัติ สว.ฝายแผนการสอบ กส. กองบัญชาการศึกษา 51

3201 ร.ต.อ.หญิง อรวรรณ พลายทอง รอง สว.กก.2 บก.ปอท. บช.ก. 46

3202 ร.ต.ท.หญิง อรวรรณ แสงทอง รอง สว (สอบสวน)สภ.เมืองลพบุรี ตํารวจภูธรภาค 1 43

3203 ส.ต.อ.หญิง อรวรรณ รุงอมรศิลป ผบ.หมู ฝอ.บก.ตม.1 บก.ตม.1 39

3204 ส.ต.ท.หญิง อรษา ภูหัดสวน ผบ.หมู (ป.) สน.ยานนาวา บก.น.6 ขาดสอบ
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3205 ร.ต.อ.หญิง อรสุมน มีแสงเพ็ชร อจ.(สบ.1) ฝายปกครองฯ บก.ฝรก.บช.ศ. บช.ศ. 57

3206 ส.ต.อ.หญิง อริญชย รุมดี ผูบังคับหมู กก.สสน.บก.ป. ขาดสอบ

3207 ส.ต.ท. อรุณทิพย อุดมหรรษากุล ผบ.หมู ฝายดนตรี สก 37

3208 ส.ต.ท.หญิง อรุณรัศมี นาผลดี ผบ.หมู ฝอ.คด. กมค. 67

3209 ร.ต.อ.หญิง อรุณลักษณ สิริรักษ ผบ.มว.ปค.1บก.ปค.รร.นรต. โรงเรียนนายรอยตํารวจ 63

3210 ส.ต.ต. อรุตต มงคลเนตร ผบ.หมู กพถ.สส. กองตํารวจสื่อสาร 39

3211 ส.ต.อ. อลงกร ฝนกา ผบ.หมู ป. สํานักงานตํารวจแหงชาติ ขาดสอบ

3212 ส.ต.ต. อลงกรณ จันทรแกวหลา ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรเมืองแมฮองสอน 49

3213 ส.ต.ท. อลงกรณ ฉิมพลี ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท. 43



358

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3214 ส.ต.ต. อลงกรณ เอี่ยมแดง ผบ.หมู(ป.) สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี 56

3215 ส.ต.ท. อลงกรณ อินเรือง ผบ.หมู (ป.) สภ.ละแม ภ.8 ภ.จว.ชุมพร 60

3216 ส.ต.อ. อลงกรณ สายแปง ผบ.หมู(ป.) สภ.แมปง ภาค 5 39

3217 ส.ต.ท.หญิง อลิสา อ่ําศรี ผบ.หมู ฝายอํานวยการ สก. สกพ. ขาดสอบ

3218 ส.ต.ท. อวิรุทธิ์ โพธิสุวรรณ ผบ.หมู (สส.) สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด 57

3219 ร.ต.อ. อสมาภรณ เกตุชุม สเตเกอร รอง สว.ฝอ.๖ บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 55

3220 ส.ต.อ. ออมสิน การดี ผบ.หมู กก.ตชด.32 บช.ตชด. บช.ตชด. 23

3221 ส.ต.ต. อะหหมัด เพริดพรอม ผูบังคับหมู งานปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี ขาดสอบ

3222 ด.ต. อัคเดช ภาณุวัฒนสุข ผบ.หมู สทล.1 กก.2 บก.ทล บช.ก บช.ก 42
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3223 ส.ต.ท. อัครเดช สุตาสุข ผบ.หมู (จร.) บช.ภ.1 47

3224 ร.ต.อ. อัครเนตร มุทาวัน รอง สว. บก.ตม.4 54

3225 ส.ต.ท. อัครพงศ ทุมแสน ผบ.หมู (ป.) ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร ขาดสอบ

3226 ส.ต.ต. อัครพงษ คงศรี ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส 53

3227 ส.ต.ต. อัครพล ยนจอหอ ผบ.หมู(ป.)สภ.แนงมุด ตํารวจภูธรภาค 3 49

3228 ส.ต.ท. อัครพล โพธิ์ทอง ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 55

3229 ร.ต.อ. อัครพล วงษสุวรรณ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. บก.อก.บช.ทท. 51

3230 ส.ต.ท. อัครพล มณีราชกิจ ผบ.หมู ตม.จว.สุรินทร บก.ตม.4 ขาดสอบ

3231 ส.ต.ท. อัครพล สุทธศิริ ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.จันทบุรี ตํารวจภูธรภาค 2 44



360

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3232 ส.ต.ต. อัครพล ตอติด ผบ.หมู ป.สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.2 60

3233 ร.ต.อ. อัครวัฒน ยินดีอารมณ รองสารวัตรกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธร

จังหวัดระยอง

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดระยอง ขาดสอบ

3234 ส.ต.อ. อัครวุธ รักพวก ผบ.(ป) สภ.ระโนด 51

3235 ส.ต.ต. อัครัฐ กระแสร ผบ.หมูงานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 45

3236 พ.ต.ท. อัคราวัส สีหธนบุญอุบล รองผูกํากับการ 6 กองบังคับการตํารวจน้ํา กองบังคับการตํารวจน้ํา กองบัญชาการตํารวจ

สอบสวนกลาง

ขาดสอบ

3237 พ.ต.ท. อัครินทร กิตติสุริยะนนท สว.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ขาดสอบ

3238 พ.ต.ต. อังกูร วรสาร สารวัตรฝายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 7 สํานักงานจเรตํารวจ 43

3239 วาที่พ.ต.ท. อังกูร เอี่ยมโพธิ์ สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47

3240 ส.ต.ต. อังกูล ประชุมรักษ ผบ.หมู(ป.) ตํารวจภูธร ภาค 1 29



361

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3241 ส.ต.อ. อังคาร ฟกหอมเกร็ด ผบ.หมู.(ป.) ภวจ.ราชบุรี 43

3242 ด.ต.หญิง อัจจิมา เกษทองมา ผบ.หมู ส.รน.1 กก.11 บก.รน. บก.รน. 47

3243 จ.ส.ต.หญิง อัจจิมาพร แกวสวาง ครู( ปท.1) กก.ตชด.24 56

3244 ร.ต.อ.หญิง อัจฉรา กุสุมาลย รอง สว.(สอบสวน) สน.บางรัก บช.น. 39

3245 ด.ต.หญิง อัจฉรา ขําเกิด ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. บก.ปคบ. 36

3246 ร.ต.อ.หญิง อัจฉรา ใยชิด รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 บก.อก.ภ.5 35

3247 ด.ต. อัจฉราวดี ปกปงเมือง ผบ.หมู บก.สส.ภ.5 ขาดสอบ

3248 ร.ต.ท.หญิง อัจฉริยากร วังกาใจ รองสว.(สอบสวน)ฯ กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 62

3249 ส.ต.อ.หญิง อัญชลี เกิดผล ผบ.หมู ฝทว.6 ทว. สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 50



362

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3250 ร.ต.อ.หญิง อัญชลี ฉิมสันเทียะ รอง สว.ฝทว.6 ทว. ทะเบียนประวัติอาชญากร ขาดสอบ

3251 ร.ต.อ.หญิง อัญชลี เหมะนิล รองสารวัตร สพฐ.ตร. 31

3252 ส.ต.ท.หญิง อัญมณี คําแหลง ผบ.หมู ฝายสงกําลังบํารุง บก.อก.บช.ปส. 56

3253 ส.ต.อ. อัฏฐชัย รื่นบรรเทิง ผบ.หมู ส.ทท 6 กก. 2 บก.ทท 1 บช.ทท บก.ทท1 34

3254 ร.ต.อ. อัฏฐวัฒณ บุญจันทรศรี ผบ.มว.กก.ตชด.๑๑ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ 44

3255 ส.ต.ท. อัฐชรพล บุญจํานงค ผบ.หมู (ป.) สภ.บานคาย ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง ขาดสอบ

3256 ด.ต. อัตฐพล รุงรัตษกสิกิจ ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 36

3257 ส.ต.อ.หญิง อัมพิกา เชื้อหมอ ผบ.หมู บก.อคฝ.  บช.น. 43

3258 ส.ต.อ. อัมราน บิลเฉลิม ผบ.หมู กก.ปพ.9 ภ.9 50



363

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3259 ส.ต.ต. อัมรินทร พิงพาต ผบ.หมู.(ป) ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 48

3260 ด.ต. อัศนัย ยังธัญญา ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1 ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1 54

3261 ร.ต.อ. อัศรี นาวงค รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต ภ.จว.ภูเก็ต ขาดสอบ

3262 พ.ต.อ. อัศวธรณ วงษสวัสดิ์ ผกก. สภ.ทาวังผา กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 53

3263 ด.ต. อัศวิน วงษที ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองแค จว.สระบุรี สภ.หนองแค 54

3264 ส.ต.ท. อัศวิน ยศรุงเรือง ผบ.หมูป.สน.พระราชวัง บก.น.6 32

3265 ส.ต.ต. อัษฎาวุธ มาละยะมาลี ผูบังคับหมู ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 47

3266 ร.ต.อ. อัษฎาศ เนตรพูดซา รองสารวัตร บช.น 31

3267 พ.ต.อ. อัษดิน สมศรี ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีบุญเรือง ตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู 61



364

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3268 ด.ต. อัษดิน ออนจาย ผบ.หมู กก.1บก.ปทส 27

3269 ส.ต.อ. อัษศดิณณ นิติวัฒนาเดชาวาณิช ผบ.หมู(จร.)สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี / ภ.2 52

3270 ส.ต.อ. อาคเนย สุตันตานนท ผูบังคับหมู กองบังคับการตํารวจนครบาล 4 42

3271 ส.ต.ท. อาคม ประสิทธิกรรม ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. กองบังคับการตํารวจจราจร 38

3272 ร.ต.อ. อาจอง เกษางาม รอง สวป.สภ.ปาซาง จว.ลําพูน ภ.5 52

3273 ส.ต.ท. อาณัฐกานต นิจเนตร ผบ.หมู กก.ตชด.41 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 47

3274 พ.ต.ท. อาณัติ อรรคสาร รองผูกํากับการจราจร กองบังคับการตํารวจนครบาล 6 กองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล

49

3275 ส.ต.ต. อาณัติ หมันเจริญ ผบ.หมู(ป) สภ.สายบุรี ภ.9 48

3276 ร.ต.ท. อาทร ทรงลํายอง รองสารวัตร ฝอ.บก.ทล. ขาดสอบ



365

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3277 ส.ต.ท. อาทิต สิงหโต ผบ.หมู ป สภ.ชัยพฤกษ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 41

3278 ส.ต.อ. อาทิตย ทองใบ ผบ.หมู ตม.จว.มหาสารคาม สตม. 55

3279 ส.ต.ท. อาทิตย กําสมุทร ผบ.หมู ภ.4 32

3280 พ.ต.ท. อาทิตย พุมทอง รอง ผกก.1 บก.ปคม. บก.ปคม. บช.ก. 51

3281 ร.ต.อ. อาทิตย ฟงเย็น รอง สว.กก.1 บก.สกส. บช.ปส. 43

3282 ร.ต.อ. อาทิตย ประเทือง รอง.สวป. กองบัญชาการตํารวจนครบาล 37

3283 ส.ต.อ. อาทิตย ฐานพานิช ผบ.หมู ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. ขาดสอบ

3284 ส.ต.ท. อาทิตย วงคเครือศร ผบ.หมู(จร.)สน.พระโขนง ตํารวจนครบาล ขาดสอบ

3285 ด.ต. อาทิตย ทานาโชติ ผบ หมู บช.ตชด ขาดสอบ



366

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3286 ส.ต.ท. อาทิตย โพธิ์ศรี ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก ตํารวจภูธรภาค6 38

3287 ส.ต.อ. อาทิตย ปญญะติ ผบ.หมูชุดปฎิบัติการ.กก.ศูนยรวมขาว.บก.สปพ. สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 30

3288 ส.ต.อ.หญิง อาทิตยา อังสุชนะวนิช ผบ.หมู กองรอยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. บช.น. 58

3289 ส.ต.ท. อานนท เพชรกุล ผบ.หมู สส.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 ขาดสอบ

3290 ร.ต.อ. อานนท เพ็ชรพะเนาว สว.กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 46

3291 ส.ต.ท. อานนท ศิริฤกษ ผบ.หมู กก.ตชด.44 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ขาดสอบ

3292 ด.ต. อานนท การชะนะไชย ผบ.หมู ส.ทท.1กก.2บก.ทท.3 ส.ทท.1กก.2บก.ทท.3 52

3293 ร.ต.อ. อานันท สุทธินันท รอง สว.สงค.นต. รร.นรต. ขาดสอบ

3294 ส.ต.ท. อานุภาพ โพธิ์พิมพ ผบ.หมู(ป.)สภ.แสนสุข จ.ชลบุรี ตํารวจภูธรภาค2 44



367

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3295 ส.ต.ท. อานุภาพ แรงเขตการ ผบ.หมู (ป.) สภ.สวี ขาดสอบ

3296 ส.ต.ท. อามีรา และอิ่ม ผบ.หมูกองรอยที4่ กก.คฝ.1 บก.อคฝ บก.อคฝ 52

3297 ด.ต. อายุทธ เปาทอง ผบ.หมู(ป) บช.น 36

3298 ส.ต.ท.หญิง อารยา มหาศักดิ์ณรงค ผบ.หมู ฝงป.2 งป. สงป. 53

3299 ส.ต.อ. อารริ๊ฟ เหมรา ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ บช.ก. ขาดสอบ

3300 ด.ต.หญิง อาริตา ดวงแกว ผบ.หมู ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. บช.ส. 56

3301 พ.ต.ท. อาริศ คูประสิทธิ์รัตน รอง ผกก.ป.สน.บางซื่อ บช.น. 46

3302 ส.ต.ต. อารีฟน เวาะเนาะ ผบ.หมู ป.สภ.สุไหงโก-ลก ภ9 55

3303 วาที่ร.ต.อ.หญิง อารีรัตน ภูรีนนท นักรังสีการแพทย สบ.1 กลุมงานรังสีวิทยา 57



368

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3304 ร.ต.อ.หญิง อารีลักษณ งันเกาะ รอง สว.ฝายงบประมาณและการเงิน บก.

อก.บช.ปส.

บช.ปส. 50

3305 ร.ต.อ. อาวุธ ทิพยวงศา ผบ.มว.(ปค1) บก.ปค. รร.นรต. บก.ปค. รร.นรต. 51

3306 พ.ต.อ. อาสาฬห ถมยา ผกก.สส.ภ.จว.สิงหบุรี ภ.1 ขาดสอบ

3307 พ.ต.ท. อํานาจ ปรีชาวาท รอง ผกก.จร.สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี 46

3308 ร.ต.อ. อํานาจ ทองทิพย ชางอากาศยาน(สบ1)งชอ.บ.ตร. บ.ตร. 45

3309 พ.ต.ท. อํานาจ กําพล สว.สอบสวน กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร 49

3310 ส.ต.ท. อําพล โชควนากุล ผบ.หมู กก.ตชด.13 31

3311 ร.ต.ท. อิงควัชร เกรียงสินกุลยศ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5 สตม. 42

3312 พ.ต.ต. อิชยา สิทธิธูรณ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี ตํารวจภูธรภาค2 42



369

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3313 ส.ต.ต. อิทธิกร ตื้อกันทะ ผบ.หมู(ป.) สภ.ทุงฝาย ภ.จว.ลําปาง ภ.5 40

3314 ร.ต.อ. อิทธิกร เกิดพละ รองสารวัตรสืบสวน กองบังคับการตํารวจนครบาล5 35

3315 ส.ต.ต. อิทธินันท คําสม รรท.ผบ.หมู.กก.สสน.บก.ป ตชด. 34

3316 ส.ต.ท. อิทธิพล ลือขุนทด ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม สํานักงานตํารวจแหงชาติ 36

3317 ด.ต. อิทธิพล ออนตา ผูบังคับหมู กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 54

3318 ร.ต.ต. อิทธิพันธ เวียงแกว รอง.สว.(ป.) บช.ก ขาดสอบ

3319 ส.ต.ท. อินทนนท ไทยประเสริฐ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ระยอง กก.สส.ภ.จว.ระยอง 30

3320 ส.ต.ท. อินทรเดช หงันเปยม ผบ.หมู(ป.)สภ.รัตนาธิเบศร ตํารวจภูธรภาค1 54

3321 ส.ต.ต.หญิง อินทิรา ณ ปอมเพ็ชร ผูบังคับหมู กลุมงานแผนถวายความปลอดภัยและ

กิจการพิเศษ

สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ขาดสอบ



370

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3322 ส.ต.ท.หญิง อินทิรา ประเสริฐศรี ผบ.หมู ฝายบัญชี 1 กช. กช. 61

3323 ส.ต.ท.หญิง อินทิรา อังวิทยาธร ผบ.หมู ฝอ.คพ. กองคดีปกครองและคดีแพง 60

3324 ส.ต.ต. อินทุชัย อินทรา ผบ.หมู(ป.).สภ.เขลางคนคร สภ.เขลางคนคร จว.ลําปาง ภ.5 54

3325 ส.ต.ท.หญิง อิศราภรณ เสืออิ่ม ผบ.หมูฝายการเงิน 5 กง. กองการเงิน สํานักงานงบประมาณและการเงิน 67

3326 ร.ต.อ.หญิง อิศราภรณ บัวแจมรัตนวงศ รอง สว.ฝตส.1 ตส.2 สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ

58

3327 พ.ต.ท. อิศราวุธ ออนนอม รอง ผกก.ฝายความรวมมือและกิจการระหวาง

ประเทศ ตท.

ตท. 75

3328 ส.ต.ต.หญิง อิศริยาพร ภักดี ผบ.หมู กชว.ศพฐ.1 สพฐ.ตร. ขาดสอบ

3329 ร.ต.อ. อิศเรศ อินทรลักษณ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.น. กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 43

3330 ส.ต.ท. อิศศรา ยะศะนพ ผบหมู กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 53



371

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3331 ส.ต.อ. อิสระ คลายวรรณ ผบ.หมู สตม. 63

3332 ส.ต.ท. อิสระพงษ ศรีอุมสุข ผบหมู จราจร สน ลาดพราว บกน 4 47

3333 ร.ต.อ.หญิง อิสรีย วราสิรินนท รอง สว.(ธร) สภ.สันทราย ขาดสอบ

3334 ด.ต. หญิง อิสสริยภัทร กาญจนโรจน ผบ.หมู ฝอ.บ.ตร. บ.ตร. 59

3335 ส.ต.ท. อุกกฤษฏ พิบูลย ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองภูเก็ต ภ.จว.ภูเก็ต ขาดสอบ

3336 ส.ต.ท. อุกฤษฎ สุภาพเจริญกุล ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.9 ตํารวจภูธรภาค 9 ขาดสอบ

3337 ร.ต.อ. อุกฤษฏ ตวนสูง รอง สว.สส.สภ.วัดสิงห จว.ชัยนาท ภ.1 60

3338 ร.ต.อ. อุดม กนกนภากุล รอง สว. บช.น. 40

3339 พ.ต.ต. อุดม โกยเก็บ สารวัตร(สอบสวน) ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง ขาดสอบ



372

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3340 ด.ต. อุดมพร รัตนะ ผบ.หมู (ป) สภ.เมืองตรัง สภ.เมืองตรัง 32

3341 ร.ต.อ.หญิง อุดมภรณ สีแหงโคตร รอง สว.ฝายการเงิน 5 กง. กองการเงิน สํานักงานงบประมาณและการเงิน 40

3342 ส.ต.ต. อุดมศักดิ์ สุขทรัพย ผูบังคับหมูปองกันและปราบปรามสถานี

ตํารวจภูธรมโนรมยจังหวัดชัยนาท

สภ.มโนรมย 50

3343 ส.ต.ต. อุดมศักดิ์ ชูสังข ผบ.หมู ภ.9 45

3344 ส.ต.ท.หญิง อุทุมพร กันทะปน ผบ.หมู ฝายนิติการ บก.อก.สกบ. กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานสงกําลังบํารุง 42

3345 ส.ต.อ. อุเทน วงศพันธ ผบ.หมู งชอ.บ.ตร. กองบินตํารวจ 50

3346 ร.ต.ต.หญิง อุบลลักษณ ศรีสุข รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ตํารวจภูธรภาค 5 31

3347 ส.ต.ต. อุบลวรรณ ขันนาม ผบ.หมูฝายงบประมาณ 6 สํานักงบประมาณและการเงิน 44

3348 ร.ต.อ.หญิง อุรชา ภูประไพ อาจารย (สบ๑) ศฝร.บช.น. บช.น. 62



373

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3349 ร.ต.อ. อุรยศ สุพรมงคลเลิศ รอง สว.ฝอ.ตท. กองการตางประเทศ 69

3350 ร.ต.อ.หญิง อุษา ขุนทอง รอง สว.ฝายประวัติบุคคล ทพ. สํานักงานกําลังพล 52

3351 ด.ต. เอก อภิญ ผบ.หมู.กก.สส.ภ.จว.ระยอง ภ.จว.ระยอง ขาดสอบ

3352 ด.ต. เอกฉันท ฤทธิไชย ผบ.หมู ฝายประวัติบุคคล ทพ. ทพ. 44

3353 ส.ต.ท. เอกฉันท ปนจี้ ผบ.หมู (จร.) สภ.แมสอด สภ.แมสอด 36

3354 จ.ส.ต. เอกชัย เกษกุล ผบ.หมู งานปองกันปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลยานนาวา กองบังคับการ

นครบาล6 กองบัญชาการตํารวจนครบาล

38

3355 ส.ต.อ. เอกชัย แสนสุริวงค ผบ.หมู กก.1 บก.ป. กองบัญชาการสอบสวนกลาง 27

3356 ส.ต.ท. เอกชัย พรมมี ผบ.หมู ศฝร.บช.น. ศฝร.บช.น. 49

3357 ส.ต.อ. เอกชัย กลิ่นหอม ผบ.หมู กก.ตชด.32 25



374

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3358 ด.ต. เอกชัย มันตะวัตร ผบ.หมู กก.1 บก.ทท.1 กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว ขาดสอบ

3359 พ.ต.อ. เอกนิรุจฒิ์ วันสิริภักดิ์ ผกก.สภ.คูคต ภ.จว.ปทุมธานี ขาดสอบ

3360 ด.ต. เอกพงค ลิ่มศิลา ผบ.หมูกองรอยปฏิบัติการพิเศษที1่ กก.ตอตาน

การกอการราย

กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 63

3361 ส.ต.ท. เอกพงศ วงษยะลา ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองขาว สภ.หนองขาว 52

3362 ด.ต. เอกพงษ อั๊งคํา ผบ.หมู ป. สน. บางรัก บช.น. 55

3363 ส.ต.ท. เอกพงษ ภูณรงค ผบ.หมู(ป).สน.บางซื่อ บช.น 45

3364 พ.ต.ท. เอกพจน สังเมียน สว.สส.สน.พระราชวัง สน.พระราชวัง บก.น.6 บช.น. ขาดสอบ

3365 ส.ต.ท. เอกพล แกวปลั่ง ผูบังคับหมูทําหนาที่ปฏิบัติการปองกันปราบปราม นครศรีธรรมราช 49

3366 ส.ต.ต. เอกภพ ปานเพชร ผบ.หมู ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ขาดสอบ



375

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3367 ร.ต.ท. เอกภพ พันธุ รอง สว.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย1 บก.น.6 บช.น. ขาดสอบ

3368 ด.ต. เอกภพ ณ ระนอง ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.2 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 68

3369 ด.ต. เอกภาวิน บุญปาน ผบ.หมู กก.ตชด.๔๒ บช.ตชด. 42

3370 ส.ต.อ. เอกรัฐ ตวนเครือ ผบ.หมู บช.ตชด ขาดสอบ

3371 ส.ต.ท. เอกรัฐ มีไชย ผบ.หมูงานศูนยรวมขาว กก.4 บก.จร. กองบัญชาการตํารวจนครบาล ขาดสอบ

3372 ส.ต.ต. เอกรัตน ศรีพัก ผบ.หมู(ป.) สภ.แสวงหา ตํารวจภูธรภาค 1 ขาดสอบ

3373 ส.ต.ท. เอกรัตน ปงกา ผบ.หมู (สส.) สน.ทาเรือ บก.น.5 40

3374 ร.ต.อ. เอกราช สมใจ รอง สว.สอบสวน สภ.อัยเยอรเวง ภจว.ยะลา ภ9 53

3375 ส.ต.ต. เอกราช จันทา ผูบังคับหมูปองกันและปราบปราม ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 64
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3376 ด.ต. เอกราช เมืองรมย ผูบังคับหมู ตํารวจภูธรภาค7 ขาดสอบ

3377 ส.ต.อ. เอกราช ใหญวงค ผูบังคับหมู กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว ขาดสอบ

3378 ส.ต.ต. เอกลักษณ สาคเรศ ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองตราด ตํารวจภูธรจังหวัดตราด 57

3379 ส.ต.ต. เอกวัฒน ศรีปาน ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรภาค 1 62

3380 ด.ต. เอนก บุญหลา ผบ.หมู(คตส.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 40

3381 ร.ต.อ. เอนกพงษ พรมโสภา รองสวป.สน.ทุงมหาเมฆ บช.น. ขาดสอบ

3382 ส.ต.อ.หญิง เอื้อมพร วิทยา ผูบังคับหมู ฝายอํานวยการ 4 กองบังคับการ

อํานวยการ

กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 68

3383 ส.ต.อ. โอภาส สวัสดี ผบ.หมู.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 46

3384 ส.ต.ต.หญิง ไอรดา ศักดิ์บริบูรณ ผบ.หมู ฝายยุทธศาตร บก.อก.บช.ปส. บช.ปส. 75
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(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

ผนวก ข.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจ ที่เขารับการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

3385 ส.ต.อ.หญิง ไอลดา สุวรรณมุกต ผบ.หมู(ป.) สภ.หวยราช ภ.จว.บุรีรัมย ขาดสอบ

3386 ส.ต.ท. ฮากีม เซะบากอ ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา ภ.9 50

3387 ร.ต.ท. ฮุดา บิลสุลตาน รอง สว.ฝายยุทธาศาตาร บก.อก.บช.ส. บก.อก.บช.ส. 45

ตรวจแลวถูกตอง

รองศาสตราจารย ดร. ระพิณ ทรัพยเอนก

ผูอํานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดสอบ
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