
1

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

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

การศึกษาและประกันคุณภาพ

กองบัญชาการศึกษา 69

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

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

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

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

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

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

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

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

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

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

ขาราชการตํารวจ

72

11 ส.ต.ท. กรีพล ไอยรัตน ผบ.หมู.ป.สน.พลับพลาไชย1 บก.น.6 60

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

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

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

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

16 วาที่ร.ต.อ. กฤษฏ ครองยุทธ รอง สว.ฝอ.บ.ตร. กองบินตํารวจ 65
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ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

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

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

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

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

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

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

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

24 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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ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

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

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

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

28 ร.ต.อ. กิตติชัย ศรีธรรมมา รอง สว.งานสายตรวจ3 บช.น. 68

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

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

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

64

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

32 ส.ต.ต. กิตติพศ เจนจบ ผบ.หมู(ป.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ 61
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

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

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

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

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

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

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

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

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



6

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

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

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

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

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

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

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

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

48 ส.ต.ท. คามิน กล่ําเพ็ชร ผบ.หมูผายธุรการและกําลังพล บก.อก.สกบ. กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานสงกําลังบํารุง 62
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

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

50 ส.ต.ท. จรรยา สมเพาะ ผบ.หมู บช.น 61

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

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

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

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

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

56 ส.ต.ท.หญิง จันทรจิรา หุมอาจ ผบ.หมู กลุมงานแผนทางการบริหาร ยศ. กองยุทธศาสตร สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ 62
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ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

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

58 ร.ต.อ.หญิง จารุรัตน ดวงฟู รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลําปาง ภ.5 60

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

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

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

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

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

64 ส.ต.ต. จินตพร หมื่นแสน ผบ.หมู กชว.ศพฐ.2 สพฐ.ตร. 66
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ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

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

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

ปกครอง โรงเรียนนายรอยตํารวจ

กองบังคับการปกครอง 80

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

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

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

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

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

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

กก.อารักขา 1 บก. อคฝ.

กองบัญชาการตํารวจนครบาล 74
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

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

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

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

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

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

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

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

80 ด.ต. ฉลองรัฐ ไหมละเอียด ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 62
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

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

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

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

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

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

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

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

88 พ.ต.ท.หญิง ชนมณกานต สรวงศิริถาวร สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.)สกพ. สกพ. 60
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

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

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

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

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

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

หลักฐานตํารวจ

61

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

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

96 ร.ต.อ.หญิง ชลธิชา มิสกุล รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.สส.ภ.7 ภ.7 62
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

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

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

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

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

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

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

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

104 ส.ต.ท.หญิง ชาลิดา ชัยนันตา ผบ.หมู กองรอยที4่ กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. บช.น. 67
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

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

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

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

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

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

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

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

112 ส.ต.ท. ฐิติเชษฐ วังชวย ผบ.หมู(ป) ภจว.นราธิวาส 60
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

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

114 ร.ต.อ. ฐิติพงศ เวียนภูมิ รองสารวัตร ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 62

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

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

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

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

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

120 ส.ต.ท.หญิง ณัชชา ศรีทวี ผบ.หมู วบ.บก.อก.รพ.ตร. วบ.บก.อก.รพ.ตร. 68
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

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

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

123 ส.ต.ท. ณัฏฐภัทร ดรุณศิลป ผบ.หมู ฝายวิเคราะห ควบคุมงบประมาณ และ

มาตรฐานพัสดุ บก.อก.สกบ.

บก.อก.สกบ. 61

124 วาที่ร.ต.ต.หญิง ณัฏฐา สุขใส นวท. (สบ1) พฐ.จว.ปตตานี ปรก.กสก.ศพฐ10 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 68

125 ส.ต.ต. ณัฏฐากร อิตา ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองแมฮองสอน ภูธร 60

126 ร.ต.อ.หญิง ณัฐญา เกิดโชคชัย รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 62

127 ส.ต.ต. ณัฐฐิดา วงษไชย ผบ.หมู ฝายบรรจุ ทพ. สกพ. 61

128 ส.ต.อ. ณัฐดนัย ไชยคชบาล ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 60
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

129 วาที่ร.ต.อ.หญิง ณัฐธิดา พฤกษานานนท นักจิตวิทยา (สบ1) กลุมงานจิตเวชและยาเสพติด 72

130 ส.ต.ต. ณัฐพงศ ทองแทน ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่ ตํารวจภูธรภาค 8 62

131 ส.ต.ท. ณัฐพงศ บุญทองแกว ผบ.หมู ป.สภ.ปาตอง สภ.ปาตอง 61

132 ส.ต.อ. ณัฐพงศ ทิมชางทอง ผบ.หมู กก.สส.บก.น.3 บช.น. 62

133 ส.ต.ท.หญิง ณัฐพร ชัยสิทธิดา ผบ.หมูฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.สกบ. สกบ. 64

134 พ.ต.ท. ณัฐพล สิตานนท รอง ผกก.ป.สภ.กันทรลักษ ภ.3 77

135 ร.ต.ท. ณัฐภัทร เสาวภา รอง สว.(สอบสวน) สน.หวยขวาง กองบัญชาการตํารวจนครบาล 74

136 ร.ต.อ. ณัฐภัทร เรืองศิลปประเสริฐ รอง สว. (สอบสวน) สภ.บางกรวย ตํารวจภูธรภาค ๑ 69
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

137 พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ ปญจชัย สว.จร.สน.บุปผาราม บช.น. 67

138 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ อินทรเอี่ยม ผบ.หมู ตม.จว.สระแกว ตม.จว.สระแกว 63

139 ส.ต.ท. ณัฐิกา เตชะเปรมปรีชา ผบ.หมู ฝายประวัติบุคคล ทพ. สกพ. 66

140 ส.ต.อ. ณัฐิวุฒิ ทาวนอก ผบ.หมู (ป.) สภ.บานเสด็จ ภ.จว.ลําปาง 61

141 ส.ต.ต.หญิง ณิชกานต แกวตา ผบ.หมู ฝอ.กมค. กมค. 61

142 พ.ต.ท. ดนุพันธุ ขวางไชย รองผูกํากับ กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 61

143 พ.ต.อ. ดนุภัทร ขวัญพสุมนต ผกก.สน. ทาเรือ บช.น. 68

144 ส.ต.ท. ดลญาพร สตริทซิงเกอร ผบ.หมู กลุมงานแผนทางการบริหาร ยศ. กองยุทธศาสตร 62
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

145 ส.ต.ต.หญิง ดวงกมล มหาชัยเอกอารี ผบ.หมู ฝายบรรจุ ทพ. สํานักงานกําลังพล 72

146 ส.ต.ต. ดิศนันท บุญยเนตร ผบ.หมู(ป.)สภ.บางระจัน สํานักงานตํารวจแหงชาติ 62

147 ส.ต.ต. ตระกูลพันธุ พิมมล ผบ.หมู กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 บก.สส.ภ.6 72

148 วาที่ร.ต.ต. ถิรวุฒิ เฉลิมศรี วิศวกรอากาศยาน (สบ ๑) กองบินตํารวจ 63

149 ส.ต.ต. ทรงพล พุมมาลัย ผูบังคับหมูปองกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรแม

ฟาหลวง

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 62

150 ร.ต.อ. ทรงยศ บุญทนิมิตร  อาจารย(สบ ๑) ศฝร.บช.น. ศูนยฝกอบรม กองบัญชาการตํารวจนครบาล 82

151 ส.ต.ท. ทวิชาติ นวลสกุล ผบ.หมู ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. บช.ส. 66

152 ส.ต.อ. ทวินันท ไตรมงคลวิวัฒน ผบ.หมู(ป.) สภ.พลูตาหลวง สภ.พลูตาหลวง ภ.จว.ชลบุรี 60
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

153 ส.ต.ท. ทัศเทพ เพ็ชรศรี ผบ.หมู ฝายประเมินบุคคล ทพ. ฝายประเมินบุคคล กองทะเบียนพล สํานักงาน

กําลังพล

60

154 ส.ต.ท.หญิง ทิพยพิมล ดวงจันทร ผูบังคับหมู ฝายสารบรรณ 2 62

155 วาที่ร.ต.อ.หญิง ทิพยสุดา ภูสมบูรณ นว.(สบ 1)ผบก.สก. กองสวัสดิการ 80

156 พ.ต.ท. เทพนม จันทรหอม สารวัตรสืบหลักสอง บกน.9 บชน 62

157 ส.ต.อ. ธนพล เอียดแกว ผบ.หมู ฝทว.5 ทว. สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 65

158 ส.ต.ต. ธนภัทร คงเมือง ผบ.หมู.ฝายวิจัยและพัฒนา กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 64

159 ส.ต.ท. ธนวัฒน มีแกว ผบ.หมู กลุมงานฯ คอมพิวเตอร ศทก. สทส. 64

160 ส.ต.ต.หญิง ธนัชชา ดําแกว ผบ.หมู ฝายอํานวยการ วพ.รพ.ตร. วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ โรงพยาบาลตํารวจ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

64
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

161 ร.ต.อ. ธนาคาร อวนหินกอง รอง สวป.สน.ปทุมวัน บก.น.6 61

162 ส.ต.ต. ธนาธิป จุฑาจันทร ผบ.ป สภ.เพี้ยราม ปรก.ชป.ปส.ภ.จว.สุรินทร สภ.เพี้ยราม 63

163 ด.ต. ธนาวุฒิ วงษทองดี ผบ.หมู บช.น. 62

164 ส.ต.อ. ธรณินทร วรรณทวี ผบ.หมูงานปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรภาค 3 72

165 พ.ต.ท. ธราดล เหมพัฒน รองผูกํากับการ (สอบสวน) กองบังคับการปราบปรามการคามนุษย 60

166 ส.ต.ต. ธราธิป อาจสามารถ ผบ.หมู ศฝร.บช.น. ศูนยฝกอบรม กองบัญชาการตํารวจนครบาล 65

167 พ.ต.ต. ธวัชศิลป บุญตันหลา สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก ภ.6 66

168 ร.ต.ท.หญิง ธัญญณัชกร เกษมณี รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ศ. กองบัญชาการศึกษา 70
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

169 ส.ต.อ.หญิง ธัญวลัย ปยทรัพยสกุล ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.3 บช.ทท. 64

170 พ.ต.ต. ธันย บูรณชัย สว.(สอบสวน)สน.บางเขน บช.น. 62

171 ส.ต.ท.หญิง ธันยพร อนุสรณบดี ผบ.หมู ฝายการเงิน 4 กง. กองการเงิน สํานักงานงบประมาณและการเงิน 82

172 ร.ต.ท.หญิง ธิดารัตน ผดุงประเสริฐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ตํารวจภูธรภาค 2 62

173 ส.ต.ต. ธีรภัทร พิมสมานฐิติกุล ผบ.หมู (ป.) ภ.3 72

174 พ.ต.ต. ธีรวัฒน ธนัครสมบัติ สว.ฝอ.สยศ.ตร. สยศ.ตร. 65

175 ส.ต.ต. ธีระเดช สุขทอง ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก. บช.ศ. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 70

176 ส.ต.ต.หญิง นปภัค โศภาบวรกุล ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.น. ฝายอํานวยการ 1 71
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

177 ส.ต.ต. นพดล บุตรราช ผบ.หมู กองรอยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. กองบัญชาการตํารวจนครบาล 61

178 ส.ต.ต. นภัทร เศษสุวรรณ ผบ.หมู.ฝอ.ภ.จว.ตราด กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค2 64

179 ส.ต.ท. นภัสกร แกวยศ ผบ.หมู กลุมงานการบิน กองบินตํารวจ กองบินตํารวจ 64

180 วาที่ส.ต.ต. นรภัทร รูทํานอง รอง ผบ.หมู ป ศฝร.ภ.5 60

181 ส.ต.ท. นราศักดิ์ หนักแนน ผบ.หมู  งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. บก.จร. 62

182 ส.ต.ท.หญิง นริศรา นันทะชาติ ผบ.หมู สสน.บ.ตร. บ.ตร. 67

183 ส.ต.ท. นฤชิต ชุติภาสธนกุล ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ผบ.หมู (ป.) 63

184 ส.ต.ต. นฤบดินท บัวโภชน ผบ.หมู(ป) สภ.หางน้ําสาคร สภ.หางน้ําสาคร 72
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

185 ส.ต.อ. นวพล เนื่องหลา ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 63

186 ส.ต.ต.หญิง นวินดา เกษมเกียรติไทย ผูบังคับหมู ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร4 กองทะเบียน

ประวัติอาชญากร

62

187 พ.ต.ต. นัฏฐพล แกวจันทรฉาย สว.(สอบสวน) สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี 63

188 ส.ต.ท. นัฐชานนท พิศภักดิ์ ผบ. หมู(ป.) สภ. ทาแพ สภ. ทาแพ ภ. จว. สตูล 65

189 ส.ต.ต. นัฐพงษ กุลมาตย รอง ผบ.หมู ผช.พงส บช.น. 67

190 ร.ต.อ. นันทชนก ดาวลอมจันทร รอง สว. ฝายการเงิน 3 กง. กง.สงป. 76

191 ด.ต.หญิง นันทนภัส พุมไพจิตร ผบ หมู ฝอ.ศพฐ.5 สพฐ.ตร. 62

192 ส.ต.อ.หญิง นันทรัตน ไชยมงคล ผบ.หมู บธ.ศบศ.รร.นรต. รร.นรต. 62



25

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

193 ส.ต.ต. นันทวิช ใยนนท ผบ.หมู(ป.) สภ.รัตนวาป 60

194 ส.ต.ท.หญิง นันทา มานะไตรนนท ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 71

195 ร.ต.อ.หญิง นันทิยา รักดี รอง สว.(สอบสวน) ภ.8 68

196 ส.ต.ต.หญิง นัยนา จอมแปง ผบ.หมู ฝอ.สลก.ตร. สลก.ตร. 62

197 ส.ต.ท. นาฏอนงค วงศเจริญ ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 60

198 ส.ต.อ. นิคอลิด นิแม ผบ.หมู(ป.) สภ.สะบายอย  ภ.จว.สงขลา 65

199 ด.ต.หญิง นิตยา บุงทอง ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 บช.ทท. 66

200 ส.ต.ท.หญิง นิติพร ทองงาม ผบ.หมู กองกฎหมาย 66
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

201 ส.ต.ท. นิธิ แจมรัสมี ผบ.หมู ฝอ.ตส.2 ตส.2 69

202 ส.ต.อ. นิพนธ สายเล็น ผบ.หมูงานสายตรวจ1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. บช.น. 63

203 ร.ต.ท.หญิง นิภัทรา พูลพันธ รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตํารวจภูธรเมือง

ขอนแกน

ตํารวจภูธรภาค4 66

204 ส.ต.ท.หญิง นิยนาฏ อินตะแกว ผบ.หมู ฝายความชอบ ทพ. สํานักงานกําลังพล 61

205 ส.ต.ท. นิรัช ไปลนรินทร ผบ.หมู(ป.)สภ.คลองหา จ.ปทุมธานี สภ.คลองหา ภ.จว.ปทุมธานี 67

206 ส.ต.อ. นิรุตต จงศร ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 บช.ส. กองกํากับการ2 กองบังคับการตํารวจสันติบาล3 

กองบัญชาการตํารวจสันติบาล

62

207 ด.ต. นิศานาถ พันธฤทธิ์ดํา ผบ.หมู บก.สส.สตม. สตม. 62

208 พ.ต.ต. นุกูลพจน ศรีเจริญ สารวัตร ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร4 กองทะเบียน

ประวัติอาชญากร

62



27

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

209 ส.ต.ท. บรรเจิด คําเหลื่อม ผบ.หมู กก.ตชด.14 62

210 พ.ต.ท. บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. บช.ตชด. 64

211 ร.ต.อ.หญิง บารณี ชํานาญกิจ รอง สว.ฝอ.บก.น.6 บก.น.6 60

212 ร.ต.ท. บุญญญิสา บุณยเกตุ รอง สว.ฝายยุทธศาสตร บก.อก.บช.ส. กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการ

ตํารวจสันติบาล

63

213 ร.ต.อ. บุญญฤทธิ์ ทองลอย รอง สว.(สอยสวน) สน.ทาขาม บก.น.9 บช.น. 76

214 ส.ต.อ. บุญฤทธิ์ เรืองปราชญ ผบ.หมู กก.5 บก.สส.บชน. กองบัญชาการตํารวจนครบาล 76

215 ส.ต.ท. บุณยวีร องอาจ ผบ.หมู สลก.ตร. สลก.ตร. 60

216 ส.ต.ท.หญิง เบญจมาภรณ สังขสีทอง ผบ.หมูฝายปกครองและกิจกรรม ศูนยพัฒนาดานการขาว กองบัญชาการ

ตํารวจสันติบาล

67



28

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

217 ส.ต.ท. ปฏิกรณ อินเชียง ผบ.หมู(ป.)สภ.คลองลึก ตํารวจภูธรจังหวัดสระแกว 60

218 ด.ต. ปฏิญญา บูรณเจริญ ผูบังคับหมูปองกันและปราบปราม บก.น.5 62

219 ส.ต.ต. ปฏิภาณ ไกรทอง ผบ.หมู กก.สส.บก.น4 บชน. 63

220 ร.ต.ท.หญิง ปติณญา เซียสวัสดิ์ รองสว.(สอบสวน) สภ.เมืองรอยเอ็ด ภูธรจังหวัดรอยเอ็ด 67

221 พ.ต.ท. ปทัตธนน สายเนตร สว.ฝ.ภูมิภาค 3 ตท. 66

222 ด.ต. ประกิจ สักทอง ผบ.หมู ปฏิบัติราชการ ตม. จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 63

223 พ.ต.ท. ประพฤทธิ์ เพชรพลอย รอง ผกก.(สอบสวน)สน.บางขุนนนท บช.น. 63

224 ส.ต.ท. ประภากร จันทรประเสริฐ ผบ.หมู ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท. 63



29

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

225 ส.ต.ต.หญิง ประภานิช สีติวัน ผบ.หมู.กสก.พฐก กองพิสูจนหลักฐานกลาง 70

226 ร.ต.อ. ปรัชญา บุปผาวัลย รอง สว.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 1 สน.พลับพลาไชย 1  บก.น.6 บช.น. 71

227 ส.ต.อ.หญิง ปรียาภรณ ศิริเวช ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. บช.น. 60

228 ร.ต.ท. ปวัศนัย สมุทรประเสริฐ นวท.(สบ 1) กอส.ศพฐ.1 ศูนยพิสูจนหลักฐาน 1 62

229 ส.ต.อ. ปวิธ ตระกูลดนย ผบ.หมู จร. ภ.จว.ลําปาง 62

230 ส.ต.ท.หญิง ปวีณณภัทร เชาวรัตน ผย.หมู ฝอ.2 บก.อก.สทส. สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 73

231 ส.ต.ท. ปญญาเรศ เจริญวงศ ผบ.หมู(ป.)สน.ชนะสงคราม บช.น. 62

232 พ.ต.ต. ปานเทพ พงศอาทิตย สว.ฝทว.5 ทว. สพฐ.ตร. 63



30

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

233 ร.ต.อ.หญิง ปาริฉัตร เรือนนะการ รอง สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. บช.ตชด. 65

234 ส.ต.อ. ปยณัฐ งาเนียม ปองกันปราบปราม ภ.จว.นนทบุรี 60

235 ส.ต.ต. ปยธิดา บุญคง ผบ.หมู กลุมงานอาจารย วพ.รพ.ตร. โรงพยาบาลตํารวจ 63

236 ส.ต.ต. ปยพนธ พรมนอย ผูบังคับหมู(ป.) สถานีตํารวจภูธรนาเฉลียง ตํารวจภูธรจังหวัด

เพชรบูรณ ตํารวจภูธรภาค6

63

237 ร.ต.ท. ปยพัฒน เลิศฤทธิ์ศิริกุล รอง สว. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ 62

238 ส.ต.ท.หญิง ปยวรรณ คิดการ ผบ.หมู ฝยศ.งป. สํานักงานงบประมาณและการเงิน 60

239 ส.ต.ต.หญิง ปยะเนตร แซลิ่ม ผบ.หมู ฝายความชอบ ทพ. สํานักงานกําลังพล 69

240 ส.ต.ต. ปลันธน ชุมภู ผบ.หมู ฝายเงินเพิ่มและเงินประจําตําแหนง อต. สํานักงานกําลังพล 63



31

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

241 พ.ต.ท. เผาภูมิ สมหมาย รอง ผกก.(สอบสวน) กก.6 บก.ปคม. 76

242 ส.ต.ท. พงศกร พัฒนภิรมย ผบ.หมู กก.ตชด.11 62

243 ส.ต.อ. พงศธร ศุภรัตนลีลา ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.สตม. บก.อก.สตม. 62

244 ร.ต.ท. พงศพันธุ จินโรจน รอง สว.(สอบสวน) สน.พระราชวัง กองบัญชาการตํารวจนครบาล 79

245 ร.ต.ท. พงษเชษฐ นุมมาก รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดานชาง ภ.จว.สุพรรณบุรี 60

246 ส.ต.อ. พงษพัฒน นามพงษ ผบ.หมู ชุดปฎิบัติการ บก.สปพ. 64

247 ร.ต.อ.หญิง พนารัตน วงศปรักไพศาล รอง สว. สตม. 63

248 ส.ต.ต. พยุงพงศ จันโทวาส ผบ.หมู (ป.) ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ตํารวจภูธรภาค 1 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

62



32

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

249 ส.ต.ท.หญิง พรสุดา มูลอินทร ผบ.หมู ฝอ.สลก.ตร. สลก.ตร. 60

250 ส.ต.ต. พลวัฒน จันทรทอง ผบ.หมู.กก.สส.บกน.5 กก.สส.บกน.5. 63

251 ร.ต.อ. พศิน อินทรกง รอง สว.ฝตป.บก.อก.จต. จต. 62

252 ร.ต.ท. พัชรพล อินเตจะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แมโจ ภ.จว.เชียงใหม ภ.จว.เชียงใหม บช.ภ.5 65

253 พ.ต.ท. พัชรพิสิฐ บุญสิงหใจ รอง ผกก.ป.สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี ภ.1 62

254 ร.ต.ท.หญิง พัชราภรณ ภูมิพันธ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 60

255 วาที่ร.ต.อ.หญิง พัชรี คามจังหาร รอง สว.กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 71

256 ส.ต.ต.หญิง พัชรีภรณ ชาญชัชวาลย ผบ.หมู ฝอ.สท. กองสารนิเทศ 60



33

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

257 ส.ต.ท.หญิง พัชรียา ตรีสินธุ ผบ.หมู ฝช.สลก.ตร. สลก.ตร. 64

258 ร.ต.ท. พันธพิสุทธิ์ บุนนาค รอง สารวัตร ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 66

259 ร.ต.อ.หญิง พิชญพิมพ สุทธิวงศ รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 65

260 ร.ต.อ. พิชญา ไชยวัณณ รอง สว.กก.สส.บก.น.8 บก.น.8 61

261 ส.ต.อ. พิเชษฐ ปะลาวัน ผบ.หมู กก.2บก.ส.3 กก2บก.ส.3 62

262 ส.ต.อ. พิพัฒพงษ ไชยนันท ผบ. หมู ตม.จว.เชียงใหม ตม.จว.เชียงใหม บก.ตม.5 63

263 ส.ต.อ. พิพัฒพงษ เครือนวล ผูบังคับหมูปฏิบัติงานจราจร ภูธรจังหวัดลําปาง 67

264 ส.ต.ท.หญิง พิมพร คลายสุบิน ผบ.หมู ฝายยุทธศาสตรการศึกษา สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ 70



34

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

265 ร.ต.อ.หญิง พิมพศิริ กิติวรรณ รอง สว.ศฝร.บช.น. บช.น. 69

266 ส.ต.ต. พิมพศิริ ญาติทอง ผบ.หมู ตม.จว.บึงกาฬ สตม. 61

267 พ.ต.ท. พิระวัตร วงศศิริเมธีกุล สารวัตรสืบสวน บก.น.6 บช.น. 63

268 พ.ต.ท. พิสิษฐ ศรีออน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.มาบตาพุด สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง 64

269 ส.ต.ต. พีรภัทร ปฐมกนก ผบ.หมู ป. สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.7 60

270 ร.ต.ท. พีรวัฒน ไชยสมศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม ตํารวจภูธรภาค 5 66

271 วาที่ส.ต.ต. พีระวัฒน ขาวงค รอง ผบ.หมู.(ป).ศฝร.ภ.5 ภ.5 60

272 ด.ต. เพ็ญประภา ธนูสา ผบ.หมู ตม.จว.แพร บก.ตม.5 บก.ตม.5 64



35

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

273 ส.ต.ต.หญิง เพ็ญรัศมี ทองสาย ผบ.หมูฝอ.บก.ขส.บช.ปส. บช.ปส. 67

274 ร.ต.อ.หญิง แพรวนภา แซเตีย รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 64

275 ส.ต.ท. ฟลดี บินมะ ผบ.หมู(ป.) สภ.ตันหยง ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส 65

276 ส.ต.ต.หญิง เฟองฟา เครือวงค ผบ.หมู ฝอ.สท. กองสารนิเทศ 61

277 ส.ต.ท.หญิง ภรณพัสตร เลิศเพชรคุณ ผบ.หมู ฝายสนธิสัญญาและกฎหมาย ตท. กองการตางประเทศ 80

278 พ.ต.ท. ภฤศ ฉายวัฒนะ รองผูกํากับการ กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 6 61

279 ส.ต.ต.หญิง ภัทรดา ขันสันเทียะ ผบ.หมูฝายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการ

ตํารวจสันติบาล

64

280 ร.ต.ท.หญิง ภัทรธิป แกวหอทอง รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 กองบังคับการอํานวยการ 77



36

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

281 ส.ต.ต. ภัทรพล กลิ่นเจาะ ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 บก.อก.ภ.6 63

282 ส.ต.ท.หญิง ภัทรา ตระกูลแผนทอง ผบ.หมู ธร.กพ.บก.อก.สกบ. บก.อก.สกบ. 61

283 พ.ต.ท.หญิง ภัทราพร ภัทรพงศสินธุ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.1 ฝายอํานวยการ 61

284 ด.ต. ภาคีน พรมฟู ผบ.หมูงานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร บช.น. 63

285 ส.ต.อ. ภาณุวัฒน ขวัญสุข ผบ.หมู ป. สน.โคกคราม กองบัญชาการตํารวจนครบาล 60

286 ร.ต.อ. ภาณุวัตร สังขทอง รองสารวัตร กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 61

287 ส.ต.ท.หญิง ภาวิณี ชูพันธ ผบ.หมูฝายพลาธิการ 1 พธ. กองพลาธิการ 66

288 วาที่ร.ต.ต. ภิญโญ ดวงจําปา รอง ฝอ.สว.ศพฐ.3 สพฐ.ตร. 74



37

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

289 ร.ต.อ.หญิง ภีรณีย ธนะนนทวราไชย นว.(สบ 1) ผบก.ตส.1 ตส.1 สตส. 78

290 ส.ต.ท. ภูเบศวร คุมตะบุตร ผูบังคับหมู(ปราบปราม) สถานีตํารวจภูธรเมืองชลบุรี 69

291 ส.ต.ท. ภูผา จักรสาร ผบ.หมู(หนวยปฏิบัติการพิเศษ) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 65

292 ร.ต.ต. ภูมิพชร ทวีศรี รอง สว.ฝตส.3 ตส.3 ฝตส.3 ตส.3 76

293 ส.ต.ต. ภูมิภัทร บุญชด ผบ.หมู. ฝายอํานวยการ สพ. กองสรรพาวุธ 63

294 ส.ต.ท. ภูริวัจน แถมสมดี ผบ.หมู(จร)สน.ยานนาวา บก.น.6 62

295 ส.ต.ท. มณีรัตน วงคอนุกุล ผบ.หมู ฝายประวัติบุคคล ทพ. สกพ. 62

296 ส.ต.อ. มนัสนันท มวงไหมทอง ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. บช.ทท. 62



38

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

297 ส.ต.ต. มนัสนันท แสนสมปาน ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. บช.ก. 70

298 ร.ต.ท.หญิง มะลุลี คําคง รองสว.(สอบสวน)สภ.ศรีราชา สภ.ศรีราชา ภจว.ชลบุรี ภ.2 60

299 ส.ต.อ.หญิง มัญธิดา ทองศรี ผบ.หมู ตม.จว.เชียงราย สตม. 63

300 พ.ต.ต. เมธัส อยูคุม สวป.สน.หัวหมาก บก.น.4 (บช.น.) 72

301 วาที่ร.ต.ท. ยศวิชญ ดาวลอมจันทร รอง สว.กลุมงานวิจัยพัฒนาฯ บก.สสท. สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 70

302 ส.ต.ท. ยุทธการ วงษนอย ผบ.หมู(ป)สภ.ทาเรือ ตํารวจภูธรภาค7 63

303 ด.ต. ยุทธนา เมืองชื่น ผบ.หมู ปพ.1 กก.ตอตานฯ กก.ตอตานฯ บก.สปพ. 62

304 ส.ต.ท.หญิง ยุวดี เลิศธนาพงศอมร ผบ.หมู ฝายบัญชี 1 กช. สงป. 64



39

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

305 ส.ต.ต. รชต บุญสุข ผบ.หมู(ป.)สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.2 67

306 ส.ต.ท. รชานนท เทียนไพโรจน ผบ.หมู(ป.) ภ.9 60

307 ร.ต.ท.หญิง รมิตา ธนิตกุล รองสว.(สอบสวน)สภ.เมืองสมุทรสาคร ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ตํารวจภูธรภาค 7 81

308 ส.ต.ต. รวินดา สุขสวาง ผบ.หมูฝายพลาธิการ 1 พธ. กองพลาธิการ 67

309 ส.ต.ต.หญิง รสสุคนธ ทวยเจริญ ฝอ.4 บก.อก.บช.น. ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 61

310 ส.ต.อ. ระพีพัฒน โคจนา ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี 60

311 ร.ต.ท. รัฐพล ธัญชวนิช รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.สบเมย กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน 73

312 ส.ต.ท.หญิง รัตนา อวนนิมิตร ผบ.หมู ฝอ.นต.รพ.ตร. โรงพยาบาลตํารวจ 60



40

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

313 ส.ต.ท. รัตนาพร สีเหมทอง ผบ.หมู ฝายบริหารการฝกอบรม วตร. วตร. 60

314 ร.ต.ท. รุงโรจน ดอนนันชัย รองสว.(สอบสวน)สน.สุทธิสาร บก.น.2 บชน. 71

315 ส.ต.อ. โรจนศักดิ์ ศรีขุยออด ผบ.หมู ฝอ. บก.ฝรก บช.ศ. 63

316 ส.ต.ท.หญิง ลภัสรดา พรเลิศ ผบ.หมู ฝอ.สลก.ตร. สลก.ตร. 61

317 ส.ต.ท.หญิง เลวิดา วรรณชิต ผบ.หมู ฝายบัญชี 1 กช. กช. 65

318 ส.ต.ท.หญิง วชิราพร สุรวิชัย ผบ.หมู ฝายวิเคราะห ควบคุมงบประมาณและ

มาตรฐานพัสดุ บก.อก.สกบ.

สํานักงานสงกําลังบํารุง 60

319 ร.ต.อ. วทัญู บุญหนุน ผบ.มว.ปค.๑ บก.ปค. รร.นรต. รร.นรต. 71

320 ส.ต.อ.หญิง วนาพร กะสายสี ผบ.หมู กก.สส.บก.น.3 กก.สส.บก.น.3 64
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

321 ร.ต.อ.หญิง วนิดา นิวาสสิริพงศ รอง สว.กก.3 บก.ทล. บก.ทล. 66

322 ส.ต.อ. วรกร อินวัน ผบ.หมู กก.สส.5 บก.สส บช.น กก.สส.5 บก.สส บช.น 64

323 ร.ต.อ. วรกัญญา คงมุณี รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. บก.อก.สตม. 62

324 ร.ต.อ. วรกิต กี่ตระกูล รองสารวัตร (สอบสวน) สภ. เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ตํารวจภูธร

ภาค 9

80

325 ส.ต.ท. วรฉัตร วงศปญญา ผบ.หมู กลุมงานบริหารจัดการระบบเครื่อง

คอมพิวเตอร

สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 60

326 ร.ต.อ. วรนันท ขันแกว ผูบังคับหมวด ฝายปกครอง๑ กองบังคับการ

ปกครอง โรงเรียนนายรอยตํารวจ

โรงเรียนนายรอยตํารวจ 71

327 ร.ต.ท. วรภัทร แสงเทียนประไพ รอง สว.(สอบสวน) สน.ลาดกระบัง บก.น. 3 บช.น. 67

328 ส.ต.ท.หญิง วรรษมน ลอมเมือง ผบ.หมู กก.1 บก.ส.2 บช.ส. 64
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ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

329 ส.ต.ท.หญิง วรัญญา เพชรแสน ผบ.หมู กลุมงานปองกันและปราบปราม

อาชญากรรม กองแผนงานอาชญากรรม

สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ 75

330 ส.ต.ท. วรัทภพ ศรีบุญนาค ผบ.หมู-รอง สว.กลุมงานบริหารจัดการระบบ

ฐานขอมูล ศทก.

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

73

331 ร.ต.อ.หญิง วริศรา สีน้ําเงิน รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.5 บช.น. 77

332 ด.ต. วสุธร โมกมล ผบ.หมู กก.ปอพ.บก.สส.สตม. 62

333 ร.ต.ท.หญิง วัชริณี ดาราชาติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา สภ.เมืองสงขลา 62

334 ร.ต.อ. วัชรินทร ผลโชค รองสารวัตร กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 75

335 ด.ต. วัฒนา แสงนิล ผบ.หมู ฝอ.บก.ทท.1 ฝอ.บก.ทท.1 65

336 พ.ต.ท. วิชาธร พิมพกลม รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแกน ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน 60



43

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

337 ส.ต.ท.หญิง วิชุดา มีผล ผบ.หมู กลุมงานสงเสริมและประสานงานวิจัย วจ. วจ.สยศ.ตร. 79

338 ส.ต.ท.หญิง วิภา เกิดสวัสดิ์ ผบ.หมู บช.ปส. 64

339 ร.ต.ท.หญิง วิภาวี สีน้ําเงิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแกน ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน ตํารวจภูธรภาค 4 66

340 พ.ต.ต. วิมุติ คํามูลมี สว.กพล.ศฝต.รร.นรต. รร.นรต. 62

341 ร.ต.ท. วิรัญชนา แพงคํา รอง สว. ประจํา บ.ชน. กองบัญชาการตํารวจนครบาล 73

342 ส.ต.ต. วีรกาญจน ไชยคํา ผบ.หมู(ป.) ภ.5 62

343 ร.ต.อ. วีระพงษ อินผักแวน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตากใบ ภ.จว.นราธิวาส 60

344 ส.ต.ท. วุฒิชัย สินธนภารดี ผบ.หมู กตส.2 คด. สํานักงานกฎหมายและคดี 64



44

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

345 ส.ต.อ. วุฒิชัย พลอินทร ผูบังคับหมู ภ.9 62

346 ส.ต.อ. วุฒิพงศ เบาบัวเงิน ผบ.หมู สส.บก.ตม.4 บก.ตม. 62

347 ส.ต.อ.หญิง เวณิกา เพ็งสลุด ผบ.หมู ฝายกิจการตางประเทศ บก.อก.บช.ปส. ฝายกิจการตางประเทศ บก.อก.บช.ปส. 68

348 ส.ต.ท.หญิง ศดานันท โหงนคํา ผบ.หมู ฝายอํานวยการ ศูนยฝกตํารวจ โรงเรียน

นายรอยตํารวจ

ฝายอํานวยการ ศูนยฝกตํารวจ 65

349 ร.ต.ต. ศตนันท ปาลวัฒน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ ภาค 1 60

350 ส.ต.ท.หญิง ศรัณยา พวงสะอาด ผบ.หมู ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร. บก.อก.สพฐ.ตร. 64

351 ร.ต.อ.หญิง ศศิพิมพ ธรรมปญญา รอง สว. ฝอ6 บก.อก.บช.ตชด. บช.ตชด. 76

352 ส.ต.ท.หญิง ศศิล คํานึง ผบ.หมู กตส.2 คด. สํานักงานกฎหมายและคดี 65



45

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

353 พ.ต.ต. ศักดิ์ชัย อยูรักษ สว.จร. บช.น. 69

354 ร.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ ผงบุญธรรม ผบ.มว.กก.ตชด.22 บช.ตชด. 62

355 ส.ต.ท.หญิง ศิรดา บุญมี ผบ.หมู กลุมงานคดีแพง คพ. กมค. 67

356 ส.ต.อ.หญิง ศิรปริญญ พลับมูล ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. บก.ทล. บช.ก. 62

357 ส.ต.อ.หญิง ศิรินภา กมลรัตน ผบ.หมู กก.1 บก.ทท.3 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 61

358 ส.ต.ท. ศุทธสิทธิ์ สุทธศรีเมธีชัย ผบ.หมู.ป ภ.2 65

359 ส.ต.อ. ศุภมร ลาบุตร ผบ.หมูกองรอยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บชน. 70

360 ส.ต.ท. ศุภลักษณ จันทรพัน ผบ.หมู ฝอ.ตส.3 สตส. 60



46

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

361 ร.ต.อ.หญิง ศุภิสรา ธีระธรรมาภรณ รอง สว.(สอบสวน) บช.น. 63

362 ส.ต.ต. สงคราม บุญนะรา ผบ.หมู (ป.) บก.อคฝ. บช.น. 62

363 ด.ต. สมคิด คําสวัสดิ์ ผูบังคับหมู ตม.จว.สระแกว สตม. 63

364 พ.ต.อ. สมพงษ ไสยมรรคา ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 61

365 ส.ต.ต. สมศักดิ์ พุมอุสิต ผบ.หมู (ป.) สน.หวยขวาง สน.หวยขวาง บก.น.1 บช.น. 61

366 พ.ต.ท. สมัชญ บํารุงชาติ สว.กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท. 60

367 ร.ต.อ. สหพล คําพอง ผบ.มว.(ปค.๑) บก.ปค.รร.นรต 77

368 ส.ต.ท. สหรัฐ นาคสีหมอก ผบ.หมู ป.สน.พระราชวัง บก.น.6 62



47

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

369 พ.ต.ท. สัญชัย บัวชุลี รอง ผกก.สส.บก.น.4 บก.น.4 บช.น. 62

370 พ.ต.ท. สาริก ไชยวุฒิ สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา ตํารวจภูธรภาค 1 72

371 ร.ต.อ.หญิง สาวิตรี หาญคําเถื่อน รอง สว.สงค.นว.รร.นรต. รร.นรต. 65

372 ร.ต.อ. สินธร ทัตตานนท นว.(สบ 1) ผบก.ตส.2 ตส.2 68

373 พ.ต.ท. สิปปนนท พวงขวัญ สารวัตร กองกํากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการตํารวจนครบาล 64

374 ร.ต.ท. หญิง สิราวรรณ ถวิล รอง สารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองตราด ภ.จว.ตราด 68

375 ร.ต.ท.หญิง สิริกานต รังคะวงษ รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตํารวจภูธรเมืองกระบี่ ตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่ ตํารวจภูธรภาค 8 76

376 ร.ต.ท. สิริลักษณ สรอยมาลี รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก บกน.6 65



48

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

377 ด.ต.หญิง สุขธีภรณ โรมา ผบ.หมู(ปฏิบัติงานกอ.รมน.)สกพ. สกพ. 62

378 ร.ต.อ.หญิง สุขุมาล ศรียะวงษ รองสว.(สอบสวน)สภ.เมืองอุดรธานี ภาค4 61

379 ส.ต.ท.หญิง สุดาทิพย วณิกสัมบัน ผบ.หมู ฝช.สลก.ตร. สลก.ตร. 76

380 พ.ต.ท. สุทธิพจน บรรจทรัพย นายเวร (สบ 2) ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4 ตํารวจภูธรภาค 4 66

381 ร.ต.ท.หญิง สุนทรี จูอี้ รองสว.(สอบสวน)สน.ประชาชื่น กองบัญชาการตํารวจนครบาล 65

382 ส.ต.ท. สุประภา ศรีไชย ผบ.หมูกองรอยที4่ กก.คฝ.1 บก.อคฝ. บชน 63

383 ร.ต.อ.หญิง สุภัทรา ติ้งหมาด รอง สว.ฝอ.บก.ปส.1 บช.ปส. 68

384 ส.ต.ท. สุรพงษ ใจผอง ผบ.หมู(ป.) ภ.2 61



49

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

385 ส.ต.ต. สุรภัฏ พาหุบุตร ผบ.หมู กก.สส.5 บก.สส บชน. 63

386 ร.ต.อ. สุรภัทร รัตนตรัยวงศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ 

ภ.จว.ปทุมธานี

บช.ภ.1 66

387 ส.ต.ท.หญิง เสาวรจน จันทรกุลมาศ ผบ.หมู กลุมงานวิจัยและประเมินผลฯ 1 วจ. กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ 76

388 ร.ต.อ.หญิง แสงเดือน จันทนะ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.สตม. บก.อก.สตม. 63

389 ส.ต.ท.หญิง หทัยชนก จอดนอก ผบ.หมู มค.ผค.สยศ.ตร. ผค.สยศ.ตร. 62

390 วาที่ร.ต.ท.หญิง อชิดา ไผโสภา รอง สว. ประจํา บช.น. กองบัญชาการตํารวจนครบาล 73

391 ร.ต.อ. อดิศร บุญชุม รองสารวัตร(สอบสวน)สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 61

392 ร.ต.ท. อติรุทธิ์ ประสงคเงิน รอง สว. ฝอ.4 บก.อก.ภ.1 ตํารวจภูธรภาค1 63



50

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

393 ส.ต.ต. อธิบดี ขวัญงาม ผบหมู.กองรอยที3่กองกํากับการควมคุมฝูงชน1 

บก.อคฝ.

บช.น. 65

394 ส.ต.ท. อธิวัฒน งามสงา ผบ.หมู.งานสายตรวจ4 กก.1 บก.จร. บก.จร 64

395 ร.ต.อ. อนวัช เสริมชีพ รอง สว.ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. บก.อก.บช.ส. 76

396 ส.ต.อ. อนุพงศ พันธจุย ผบ.หมู ฝอ.3 บก.อก. สตม. บก.อก.สตม. 62

397 ส.ต.ต. อนุรักษ เภาดนเด็ม ผบ.หมู(นปพ.) สภ.อัยเยอรเวง สภ.อัยเยอรเวง ภจว.ยะลา 64

398 พ.ต.ต. อภิชัย พันธุคงชื่น สว.สส.สภ.เชียงดาว ภ.จว.เชียงใหม 64

399 พ.ต.ท. อภิชาติ เกื้อสุข สว.ฝายกีฬา สก. 69

400 ส.ต.ต. อภินันท ดาทอง ผบ.หมูงานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 
บช.น.

กองบัญชาการตํารวจนครบาล 68



51

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

401 ส.ต.ต. อรรคพล ไชยนิเวศน ผบ.หมู ฝตพ.ตส.๓ ฝายตรวจสอบพิเศษ กองตรวจสอบภายใน ๓ 60

402 พ.ต.ท. อรรถพงษ แสนใจวุฒิ รอง ผกก.ฝอ.บก.สสท. สํานักงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 62

403 ส.ต.ท. อรรถพล สิมบุตร ผบ.หมู กองบินตํารวจ 60

404 ส.ต.ท.หญิง อรุณรัศมี นาผลดี ผบ.หมู ฝอ.คด. กมค. 67

405 ร.ต.อ.หญิง อรุณลักษณ สิริรักษ ผบ.มว.ปค.1บก.ปค.รร.นรต. โรงเรียนนายรอยตํารวจ 63

406 ส.ต.ท. อลงกรณ อินเรือง ผบ.หมู (ป.) สภ.ละแม ภ.8 ภ.จว.ชุมพร 60

407 ส.ต.ต. อัครพล ตอติด ผบ.หมู ป.สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.2 60

408 ร.ต.ท.หญิง อัจฉริยากร วังกาใจ รองสว.(สอบสวน)ฯ กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 62



52

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

409 พ.ต.อ. อัษดิน สมศรี ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีบุญเรือง ตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู 61

410 ส.ต.ท.หญิง อินทิรา ประเสริฐศรี ผบ.หมู ฝายบัญชี 1 กช. กช. 61

411 ส.ต.ท.หญิง อินทิรา อังวิทยาธร ผบ.หมู ฝอ.คพ. กองคดีปกครองและคดีแพง 60

412 ส.ต.ท.หญิง อิศราภรณ เสืออิ่ม ผบ.หมูฝายการเงิน 5 กง. กองการเงิน สํานักงานงบประมาณและการเงิน 67

413 พ.ต.ท. อิศราวุธ ออนนอม รอง ผกก.ฝายความรวมมือและกิจการระหวาง

ประเทศ ตท.

ตท. 75

414 ส.ต.อ. อิสระ คลายวรรณ ผบ.หมู สตม. 63

415 ร.ต.อ. อุกฤษฏ ตวนสูง รอง สว.สส.สภ.วัดสิงห จว.ชัยนาท ภ.1 60

416 ร.ต.อ.หญิง อุรชา ภูประไพ อาจารย (สบ๑) ศฝร.บช.น. บช.น. 62



53

ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด คะแนน

ผนวก ก.

ทายประกาศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผูสอบผานความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําป พ.ศ. 2563

(เรียงตามลําดับพยัญชนะชื่อ)

417 ร.ต.อ. อุรยศ สุพรมงคลเลิศ รอง สว.ฝอ.ตท. กองการตางประเทศ 69

418 ด.ต. เอกพงค ลิ่มศิลา ผบ.หมูกองรอยปฏิบัติการพิเศษที1่ กก.ตอตาน

การกอการราย

กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 63

419 ด.ต. เอกภพ ณ ระนอง ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.2 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 68

420 ส.ต.ต. เอกราช จันทา ผูบังคับหมูปองกันและปราบปราม ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 64

421 ส.ต.ต. เอกวัฒน ศรีปาน ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม ตํารวจภูธรภาค 1 62

422 ส.ต.อ.หญิง เอื้อมพร วิทยา ผูบังคับหมู ฝายอํานวยการ 4 กองบังคับการ

อํานวยการ

กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 68

423 ส.ต.ต.หญิง ไอรดา ศักดิ์บริบูรณ ผบ.หมู ฝายยุทธศาตร บก.อก.บช.ปส. บช.ปส. 75

ตรวจแลวถูกตอง

(รองศาสตราจารย ดร. ระพิณ ทรัพยเอนก)

ผูอํานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประธานคณะกรรมการดาํเนินงานการจัดสอบ
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