
หน้าที่ 1 จาก 56

ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน
1 0001 ร.ต.ท. กชพงษ์ ต๊ิบปะละวงค์ รอง สว.ธร.สภ.วงัประจบ จว.ตาก 79
2 0003 ร.ต.ท.หญิง กชพรรณ ภิญโญ รอง สว.กก.ตชด.42 66
3 0005 ด.ต.หญิง กนกรักษ์ ต้นโลห์ ผบ.หมู่ ตม.จว.สระแกว้ บก.ตม.3 63
4 0006 จ.ส.ต.หญิง กนกรัตน์ เหมทานนท์ ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ สพ. 62
5 0007 ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ พฒันพงศ์ ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.14 70
6 0008 ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ กิง่จันทร์ รอง สว.ฝตส.3 ตส.2 สตส. 88
7 0009 ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ สุวรรณรัตน์ รอง สว.ฝปค.ศฝร.ศชต. 75
8 0010 ร.ต.ท.หญิง กนิษฐา ชูศรี รอง สว.ฝ่ายโยธาธกิาร 1 ยธ.สกบ. 79
9 0012 ร.ต.ท.หญิง กมลทิพย์ จันทะนัน รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ1 สศป. บช.ศ. 88

10 0014 ร.ต.ท.หญิง กมลลักษณ์ อว่มทับ รอง สว.ฝอ.บก.น.7 71
11 0017 ร.ต.อ. กรกฤต ภูติยา รอง สวป.สภ.คูคต ภ.จว.ปทุมธานี 90
12 0019 ร.ต.ต. กรธชั เอยีดอุย้ รอง สว.(ป.) ตม.จว.นราธวิาส บก.ตม.6 66
13 0020 ร.ต.ท.หญิง กรนันท์ อภิรัตนกลุ รอง สว.ฝปค.ศฝร.ศชต. 90
14 0021 ร.ต.ท.หญิง กรรณิกา รัตนะ รอง สว.ฝ่ายบัญชี 1 กช. 61
15 0022 จ.ส.ต.หญิง กรรณิการ์ พลอยเปล่ียนแสง ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.สตม. 87
16 0025 ร.ต.ท.หญิง กรองแกว้ แกว้เจริญ ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.41 76
17 0032 ร.ต.ท.หญิง กฤตติกา ณ สงขลา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 62
18 0033 ร.ต.ท. กฤตพล ชาญณรงค์ รอง สว.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.บช.ปส. 68
19 0034 ร.ต.ต. กฤตเมธ รุ่งสวา่ง รอง สวป.สน.โคกคราม 87
20 0036 ร.ต.ท. กฤตลักษณ์ ปินะกาพงั รอง สว.ธร.สภ.บางแพ จว.ราชบุรี 81
21 0037 ร.ต.ท. กฤติธี หอยแกว้ รอง สว.สส.สภ.ท่าชี จว.สุราษฎร์ธานี 63
22 0038 ร.ต.ท.หญิง กฤติยากรณ์ พวงแกว้ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. 97
23 0047 ด.ต. กฤษฏาวธุ ศรีเรืองสุข ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม 66
24 0048 ร.ต.ท. กฤษณ์ จิตรดี พงส.สน.ดินแดง 74
25 0051 ร.ต.ต. กฤษณะ มีชัย รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 76
26 0052 ร.ต.ท. กฤษณะ เนินพทุธ รอง สว.ฝอ. ภ.จว.ชลบุรี 70
27 0053 ร.ต.ท.หญิง กฤษณัฐ รู้กอง รอง สว.งานศูนย์ควบคุมจราจรวภิาวดีฯ กก.2 บก.จร. 92
28 0054 ด.ต. กฤษดา คุ้มภัย ผบ.หมู่ ตม.จว.สระแกว้ บก.ตม.3 71
29 0055 ร.ต.ท. กฤษตรี โอภาสสมุทรชัย รอง สว.กก.5 บก.ส.2 88
30 0057 ด.ต. กววีงศ์ ยอยิง่ยศ ผบ.หมู่ (ส.) สน.พระโขนง 63
31 0059 ร.ต.ต.หญิง กองกาญจน์ เพช็โรภาส รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี 82
32 0061 ร.ต.อ. กอ้งสกล ภูธร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 80
33 0062 ส.ต.อ. กอบศักด์ิ โภชนา ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 67
34 0064 ส.ต.อ.หญิง กญัชริญา ชูหนู ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปอท. 62
35 0065 ร.ต.ต.หญิง กญัญวี ตะสันเทียะ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 76

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )



หน้าที่ 2 จาก 56

ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

36 0067 ร.ต.อ.หญิง กญัญาภัค มีศรีผ่อง รอง สว.กก.4 บก.ปอศ. 77
37 0068 ด.ต.หญิง กญัญาภัทร พฒันา ผบ.หมู่ ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ. 65
38 0070 ร.ต.ท.หญิง กญัรินทร์ กาบเกษร รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.ภ.2 84
39 0071 ร.ต.ท. กญัหา มาลาหอม รอง สว.กสส.2 สบส. 74
40 0072 ร.ต.ท.หญิง กณัหา สุขชัย รอง สว.ธร.สภ.พระขาว 84
41 0075 ร.ต.ท. กนัตพล ทองนุ้ย รอง สวป.สภ.รือเสาะ จว.นราธวิาส 70
42 0076 ร.ต.ท. กนัตภน ภัทรพชัรกลุ รอง สว.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.สพฐ.ตร. 68
43 0078 ร.ต.ท. กนัตวรรธน์ นิ่มนวล รอง สวป.สน.บางซ่ือ 75
44 0079 จ.ส.ต. กนัตศักด์ิ คนจริง ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดุสิต 71
45 0082 ร.ต.ท. กมัปนาท สัตย์ซ่ือ รอง สว.ฝอ.บก.น.4 73
46 0083 ด.ต. กมัปนาท ชัยนิตย์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางโพงพาง 63
47 0087 ด.ต. กมัพล กวลิรัตน์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 60
48 0088 ร.ต.ท.หญิง กลันิกา วงษ์แสนค า รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป. สง.ก.ตร 73
49 0090 ร.ต.ต.หญิง กาญจนา อนนตะชัย รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 78
50 0091 ร.ต.ท.หญิง กาญจนา เกตุแกว้ รอง สว.ธร.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 89
51 0093 จ.ส.ต.หญิง กาญจนา ศรีสุวรรณ์ ผบ.หมู่(ธร.) สภ.บูเกะ๊ตา จว.นราธวิาส 66
52 0094 ส.ต.ท.หญิง กาญจนี นาคประดิษฐ์ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ยะลา 71
53 0096 ร.ต.ท.หญิง กานต์กนก หนิษฐา รอง สว.กลุ่มงานวชิาการ กม. 78
54 0098 ร.ต.ท.หญิง กานต์นภัส เลขานุกจิ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 88
55 0100 ร.ต.ท.หญิง กานต์พชิชา ขุนแกว้ รอง สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส. 80
56 0102 จ.ส.ต. ก าธร ชุนหบดี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม 60
57 0103 จ.ส.ต. ก าธร จ่ามมาตย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มะเริง  ภ.จว.นครราชสีมา 64
58 0104 ด.ต.หญิง กิง่กาญจน์ ไชยชนะ ผบ.หมู่ ฝ่ายการฌาปนกจิสงเคราะห์ สก. 74
59 0105 ด.ต. กจิติ คล้ายส าเนียง ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองภูเกต็ จว.ภูเกต็ 78
60 0108 ด.ต. กติติ สิมาพนัธ์ ผบ.หมู่ สส.สน.ราษฎร์บูรณะ 61
61 0109 ส.ต.อ. กติติคุณ สงวนพวก ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.1 79
62 0110 ร.ต.ท. กติติชัย รุจิวนิิจฉัย พงส.สน.บึงกุม่ 80
63 0111 ร.ต.ท. กติติชัย มหานิล รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.น. 73
64 0113 ร.ต.ท. กติติเดช สิงห์ธนะ รอง สว.รพ.ดารารัศมี รพ.ตร. 79
65 0116 ร.ต.ต. กติติพงศ์ บุญคง รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.ภ.6 90
66 0118 ส.ต.อ. กติติพงศ์ กนัทาสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ฟา้หลวง จว.เชียงราย 73
67 0120 ร.ต.อ. กติติพงษ์ ชัยอนันต์ ผบ.มว.(สบ.1) กก.ตชด.33 93
68 0121 ส.ต.อ. กติติพงษ์ ลันสี ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธวิาส 62
69 0122 ร.ต.ท. กติติพล พฒุทอง รอง สว.สส.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเกต็ 79
70 0125 ร.ต.ต. กติติภัฎ แกว้วงค์ รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร จว.เชียงใหม่ 91



หน้าที่ 3 จาก 56

ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

71 0126 ร.ต.ท. กติติมศักด์ิ อนิทชยาคม พงส.สน.คลองตัน 90
72 0128 ด.ต.หญิง กติติยา ค าชมภู ผบ.หมู่ บก.อก.บช.น. 84
73 0130 ร.ต.ท. กติติวฒัน์ วงศ์ษา รอง สวป.สภ.ด่านชุมพล 73
74 0131 ส.ต.อ. กติติศักด์ิ วรรณโค ผบ.หมู่ กองตรวจสอบภายใน 3 สตส. 65
75 0132 ร.ต.ท. กติติศักด์ิ ถิน่ศิรภควตัต์ รอง สว.ธร.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 78
76 0134 ด.ต. กติติศักด์ิ ปาระมีทอง ผบ.หมู่ สส.สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่ 85
77 0136 ส.ต.อ. กติิ บุญมาก ผบ.หมู่ ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. 88
78 0137 จ.ส.ต. กติิวฒัน์ ป้านนาค ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี 72
79 0139 ร.ต.ท.หญิง กริณา โพธญิาณ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 71
80 0140 ร.ต.ท.หญิง กลุจิรา บุญธนิกานนท์ รอง สว.ฝ่ายสรรพาวธุ 2 สพ. 88
81 0141 ร.ต.อ.หญิง กลุชญา ฤทธเิรืองเดช รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1 63
82 0142 ส.ต.อ. กลุฑล บุญกจิ ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ยะลา 69
83 0143 ด.ต.หญิง กลุรัศมิ์ สีธิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 69
84 0146 ด.ต.หญิง กลุสิริ เยีย่มฉวี ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 64
85 0148 ร.ต.ท. กศุล ค้อมทอง รอง สว.กก.1 บก.ปส.4 74
86 0149 ร.ต.อ.หญิง กสุุมา บริพนัธ์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9 63
87 0150 ร.ต.ท.หญิง เกณิกา บุญมาลัย รอง สว.งานสถิติและวจิัยอบุัติเหตุ กก.5 บก.จร. 86
88 0152 จ.ส.ต. เกดิตย์ เมณฑ์กลู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 68
89 0153 ร.ต.ท. เกรียงไกร วงศ์ออ่ง รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 94
90 0154 ด.ต. เกรียงศักด์ิ อนิทนะ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ด าเนินสะดวก 80
91 0155 ร.ต.อ. เกรียงศักด์ิ มัชฌิมะบุระ รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 81
92 0156 ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ สังขผล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 70
93 0157 ด.ต.หญิง เกล้าฤดี บุญมาก ผบ.หมู่ ฝอ.บก.รฟ. 61
94 0158 ร.ต.ท.หญิง เกศรา กาวโิรจน์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.5 73
95 0160 ร.ต.ต. เกษม วิจติรบุญญาภรณ์ รอง สว.(ป.) ส.ทท.7 กก.2 บก.ทท. 84
96 0162 ร.ต.ต.หญิง เกษมศรี บัวขวญั รอง สว.กลุ่มงานพเิศษ นต.รพ.ตร. 65
97 0164 ร.ต.อ.หญิง เกษศิรินทร์ ทองทาบ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครราชสีมา 66
98 0167 ร.ต.ต. เกยีรติ ทิมงาม รอง สว.กก.5 บก.ส.2 71
99 0168 ร.ต.ท. เกยีรติกร แสนแกว้ พงส.(สบ 1) สน.พระโขนง 80

100 0169 ร.ต.ท. เกยีรติชัย นัคเร พงส.สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี 62
101 0170 ร.ต.ต. เกยีรติพงษ์ ค าแสน รอง สวป.สภ.เมืองล าพนู 95
102 0172 ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ยอดวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวนั 74
103 0173 ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ เสริมงาม พงส.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา 90
104 0174 ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ บุษย์ศรี รอง สว.ธร. สภ.หนองสาหร่าย 79
105 0176 ร.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ ธรรมราช รอง สวป.สภ.วงัประจบ จว.ตาก 90



หน้าที่ 4 จาก 56

ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

106 0178 ร.ต.ท. โกเมน อนิจ าโรง รอง สวป.สน.บางบอน 78
107 0179 ร.ต.ท. โกวทิ ถาเมือง รอง สวป.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ 80
108 0180 ร.ต.ต. โกวทิย์ ทองแผ่น รอง สวป. สภ.ดม ภ.จว.สุรินทร์ 84
109 0181 ร.ต.อ. โกศล รัตนสุโกศล รอง สว.ส.ทท.3 บก.ทท. 65
110 0183 ร.ต.ท.หญิง ใกล้รุ่ง ศรีสังห์วอน รอง สว.ธร.สภ.ด่านมะขามเต้ีย ภ.จว.กาญจนบุรี 63
111 0185 ร.ต.ท. ไกรเลิศ ภูหิรัญประเสริฐ พงส.(สบ 1) สน.พลับพลาไชย 2 93
112 0187 ร.ต.ต. ไกรสร ดีเลิศ รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีฯ ศทส.ตม. 91
113 0188 ร.ต.ต. ไกรสร สุขสี รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.ภ.2 93
114 0191 ร.ต.ท. ขจรศักด์ิ พลชยะกลุ รอง สว.สส.สภ.มูโนะ จว.นราธวิาส 80
115 0193 ร.ต.ท.หญิง ขนิษฐา วทิยาขจรศาสตร์ รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศป. บช.ศ. 65
116 0194 ร.ต.ท.หญิง ขนิษฐา วนิทะไชย รอง สว.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส. 90
117 0197 ร.ต.ท. ขวญัชัย บัวพนัธุ์ พงส.สน.บางขุนนนท์ 89
118 0199 ร.ต.ท. ขวญัชัย วงษ์แหวน รอง สว.กก.1 บก.ป. 70
119 0201 ร.ต.ท. ขวญัชัยณรงค์ เที่ยงธรรม พงส.สภ.เนินขาม ภ.จว.ชัยนาท 63
120 0203 ร.ต.ท.หญิง ขวญันภา คงจันทร์ รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ1 สศป. บช.ศ. 79
121 0205 ส.ต.อ.หญิง ขวญัเรือน ชุนดี ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ขส.บช.ปส. 74
122 0206 ด.ต.หญิง ขัตติยา ไชยมาลา ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ล าพนู 61
123 0207 ร.ต.ท. เขตคงรัฐ ธรรมสัตย์ รอง สว.ปป.ผอ.สตศ.ตร. 85
124 0208 ร.ต.ท.หญิง เขมณัฐธนัน เวยีงจันทึก รอง สว.กก.4 บก.ทท. 77
125 0209 ร.ต.ท. คงเดช ฟกัเจริญ รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ 83
126 0210 ร.ต.ท. คชสัณห์ ขุนศรี ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.3 80
127 0212 ร.ต.ท.หญิง คชาภรณ์ ผลาเหิม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง จว.ระยอง 100
128 0213 ด.ต. คเชนทร์ ศรีเมือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอนหัวฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี 65
129 0214 ร.ต.ต. คณากร การะกจิ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 74
130 0218 ร.ต.ต. คณิศร ตาเมืองมูล รอง สวป.สภ.บ้านเอือ้ม จว.ล าปาง 77
131 0220 ร.ต.อ. คทาวฒิุ หงษ์หนึ่ง พงส.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 87
132 0221 ร.ต.ท. คทาวธุ เนียมกรด รอง สว.กก.2 บก.ส.3 91
133 0224 ร.ต.ท.หญิง คนึงนิตย์ นาคทอง รอง สว.ฝ่ายวเิคราะหค์วบคุมงบประมาณและมาตรฐานพสัดุ บก.อก.สกบ. 88
134 0225 ด.ต. คมกฤช แสนมนตรี ผบ.หมู่ กก.6 บก.ส.3 91
135 0227 ด.ต. คมศรณ์ ค ามี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อรัญประเทศ 91
136 0229 ร.ต.ต. คมสัน แสงประเสริฐ รอง สว.ฝอ.บก.ส.3 73
137 0231 จ.ส.ต. คมสัน ทองรักจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากน้ าชุมพร จว.ชุมพร 82
138 0232 ด.ต. คมสันต์ จันทร์ชนะ ผบ.หมู่ ป.สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี 71
139 0233 ด.ต. คมสิทธิ์ คงสุข ผบ.หมู่ (ส.) สภ.มะเริง ภ.จว.นครราชสีมา 87
140 0234 ร.ต.ต. ครรชิต จันท่าม่วง รอง สว.กก.1 บก.ปอศ. 61
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( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

141 0235 ร.ต.ท.หญิง ครรธย์ุพา เผือกจีน รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 65
142 0236 ร.ต.ท.หญิง คริษฐา บุตรราษฎร์ รอง สว.ธร.สภ.โคกเคียน จว.นราธวิาส 74
143 0242 ร.ต.ต. ค ารพ ปิ่นทองพนัธุ์ รอง สวป.สภ.กะปง จว.พงังา 69
144 0245 ร.ต.ท. คุณศักด์ิ ศรีบูรตรานนท์ พงส.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 61
145 0246 ส.ต.อ. คุณาวฒิุ เพชรตีบ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 69
146 0248 ร.ต.ท.หญิง เครือวลัย์ จุง้ลก รอง สว.ฝอ.กต.6 จต. 88
147 0253 ร.ต.ท. จตุรพล นาคอา้ย พงส.สน.ส าราญราษฎร์ 86
148 0256 ร.ต.ท.หญิง จรรยา แกว้มณี รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.9 82
149 0260 ด.ต. จรัญ ป้อมเปี่ยม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สีสุก ภ.จว.นครราชสีมา 66
150 0263 ด.ต. จรัล ศรีบุญเรือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอนหัวฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี 74
151 0265 ร.ต.ต. จรัส โมรา รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี 70
152 0266 ด.ต. จรัส พฒัน์ทอง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี 70
153 0268 ร.ต.ท. จริยวฒัน์ แทนชืน่ พงส.สภ.เมืองภูเกต็ จว.ภูเกต็ 90
154 0269 ร.ต.ต.หญิง จริยา องึนิยม รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวติัอาชญากร 7 ทว. 69
155 0270 ส.ต.อ.หญิง จริยา พจนเสนี ผบ.หมู่ กลุ่มงานพเิศษ นต.รพ.ตร. 88
156 0271 ร.ต.ท.หญิง จริยา จุลศิลป์ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 76
157 0276 ด.ต. จรูญ พลูสวสัด์ิ ผบ.หมู่(ป.) กก.สส.ภ.จว.สงขลา 81
158 0277 ร.ต.ต. จรูญศักด์ิ ไขบรรเทา รอง สวป.สภ.บางกร่ า 75
159 0278 ร.ต.ท. จรูญศักด์ิ วงศ์ขันธ์ รอง สวป.สน.ศาลาแดง 60
160 0279 ร.ต.ท. จักรกริช ปัทมะ รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 86
161 0280 ร.ต.ท. จักรกริช แกว้ทอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี 67
162 0281 จ.ส.ต. จักรกริช การินตา ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี 78
163 0284 ด.ต. จักรกฤษณ์ ชาตวทิยา ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองภูเกต็ จว.ภูเกต็ 89
164 0286 ด.ต. จักรพงศ์ หมอนิล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เดชอดุม  ภ.จว.อบุลราชธาน 63
165 0288 ด.ต. จักรพงษ์ จันทรรัตน์ ผบ.หมู่ ยธ.สกบ. 80
166 0290 ร.ต.ต. จักรพนัธ์ บวรศิริโรจน์ รอง สว.(อก.) ตม.จว.อบุลราชธานี บก.ตม.4 73
167 0291 ส.ต.อ. จักรพนัธ์ ชูจิตต์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 68
168 0292 ร.ต.ท. จักรภพ ฉิมผุ้งพะเนา พงส.สน.มักกะสัน บก.น.1 บช.น. 92
169 0295 ร.ต.ท.หญิง จันจิรา ขันทะสอน รอง สว.งานควบคุมยทุธการและการฝึก กก.ต่อต้านการกอ่การร้าย บก.สปพ. 72
170 0296 ร.ต.ท.หญิง จันทนา ฝ่ายกระโทก รอง สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. 81
171 0299 ร.ต.ท.หญิง จันทร์ตรี บรรลือสุข รอง สว.ฝอ.บก.น.6 93
172 0300 ร.ต.ต.หญิง จันทร์เพญ็ เหล่าเมือง รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 75
173 0303 ร.ต.ท.หญิง จันทรัศม์ พลธรรม รอง สว.กพอ.สพฐ.ตร. 74
174 0304 ด.ต.หญิง จันทราทิพย์ จรูญรักษ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2 74
175 0305 ร.ต.ต.หญิง จันทรานี แสนค า รอง สว.กก.ตชด.31 85
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ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
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บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

176 0306 ร.ต.ต.หญิง จันทิมา ศิริปุณย์ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 80
177 0309 ด.ต.หญิง จารุณี ค าภีรทูล ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.๒ 72
178 0312 ส.ต.อ.หญิง จารุมา ไชยสงคราม ผบ.หมู่ สกบ. 75
179 0313 ร.ต.ต.หญิง จารุวรรณ ศรีค าวงศ์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 74
180 0314 ร.ต.ท.หญิง จารุวรรณ หอมชงค์ รอง สว.ธร.สภ.ตระการพชืพล ภ.จว.อบุลราชธานี 63
181 0315 ร.ต.ท.หญิง จารุวรรณ เรือนมา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 83
182 0316 ร.ต.ท. จารุวฒัน์ ทองยืน พงส.ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 97
183 0317 ร.ต.ท. จารุวฒัน์ พนัธศ์รี รอง สว.กก.ตชด.12 61
184 0318 ด.ต. จ านง กลมทุกส่ิง ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 84
185 0320 ด.ต. จ านงค์ กนัฮก ผบ.หมู่ กก.2 บก.กฝ. 75
186 0321 ร.ต.ต. จ านงค์ อยูค่รบ ผบ.มว.(สบ1)กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 81
187 0322 พ.ต.ท. จ าเนียร ประคองทรัพย์ พนักงานสอบสวนผู้ช านาญการพเิศษ บก.สส.สตม. 82
188 0323 ส.ต.อ.หญิง จ าปา ทองหยู ผบ.หมู่ ฝ่ายสารบรรณ 2 สลก.ตร. 65
189 0324 ร.ต.ท.หญิง จ ารัส แผ้วกระโทก รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 75
190 0326 ด.ต. จ ารัส ศรีนารอด ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 65
191 0327 ด.ต. จ าเริญ อนิทะโล ผบ.หมู่ (สส.) สภ.นาข่า  ภ.จว.มหาสารคาม 67
192 0328 ร.ต.ต. จ าเริญ พรหมชาติ รอง สว.สส.สภ.เขานิพนัธ ์จว.สุราษฎณ์ธานี 71
193 0330 ส.ต.อ. จ าลอง คงแกว้ ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 60
194 0331 จ.ส.ต. จิณเขตต์ เจริญจิตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 66
195 0332 ร.ต.ท.หญิง จิดาภา มโนสมุทร์ รอง สว.อก.ภ.จว.ล าพนู 90
196 0333 พ.ต.ท.หญิง จิตติมา ธงไชย พงส.(สบ 3) สน.พลับพลาไชย 2 93
197 0334 ร.ต.ท.หญิง จิตติมา ทองนวล รอง สว.ฝอ.ศพฐ.7 72
198 0336 ร.ต.ท. จินดา แขกปัญญา รอง สวป.สภ.เมืองอา่งทอง จว.อา่งทอง 92
199 0339 ส.ต.อ.หญิง จินตยา ไชยสงคราม ผบ.หมู่ บก.อก.สกบ. 70
200 0340 ด.ต. จิรกร หลีหาด ผบ.หมู่(ต.ท.บ.) กก.วเิคราะห์ข่าว บก.สส.ภ.9 60
201 0341 ด.ต.หญิง จิรชยา ค าทา ผบ.หมู่ บก.สส.ภ.5 74
202 0342 ร.ต.ท. จิรโชติ สาวกินั พงส.สภ.บางหลวง ภ.จว.นครปฐม 77
203 0343 ร.ต.ท. จิรโชติ พมิเทศ รอง สว.สส.สน.ดินแดง 69
204 0345 ด.ต. จิรภัทร ศรีวเิศษ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.2 65
205 0347 ส.ต.อ. จิรยุทธ์ ฉันท์มิตร ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 60
206 0350 ร.ต.ท. จิรวฒัน์ โชติวรรณวฒัน์ พงส.สน.บางนา 82
207 0351 ส.ต.อ. จิรวฒัน์ วมิุกตะลพ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บุคคโล 79
208 0352 ด.ต. จิรวฒัน์ เมืองละออง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองนราธวิาส จว.นราธวิาส 69
209 0354 ร.ต.ต. จิรวฒิุ เทพบ ารุง รอง สวป.สภ.กฉุินารายณ์  ภ.จว.กาฬสินธุ์ 60
210 0355 ด.ต. จิรศักด์ิ มั่นน้อย ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 63
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บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

211 0357 จ.ส.ต. จิรศักด์ิ เกษเกษร ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 80
212 0359 ด.ต. จิรศักด์ิ นวนจันทร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านในควน จว.ตรัง 69
213 0361 ร.ต.ท. จิระพงษ์ มากหนู รอง สวป. สภ.หนองกรุงศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ 77
214 0363 ร.ต.ท. จิระศักด์ิ มูสิการักษ์ รอง สวป.สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช 96
215 0364 ด.ต. จิระศักด์ิ รัชตพนัธ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา 73
216 0366 ร.ต.ท.หญิง จิรัญญา โลกเล่ือง รอง สว.ธร.สภ.ปักธงชัย ภ.จว.นครราชสีมา 87
217 0367 ด.ต. จิราธปิ หมายสม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อทุุมพรพสัิย 66
218 0371 ส.ต.อ.หญิง จิราภรณ์ ตาปัญโญ ผบ.หมุ่ ฝอ.สยศ.ตร. 69
219 0372 ด.ต.หญิง จิราภรณ์ เพง็แกว้ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปส.1 บช.ปส. 72
220 0375 ส.ต.อ. จิฬสงวน มณีมั่งค่ัง ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 67
221 0377 ร.ต.ท.หญิง จีรนันท์ สองสีโย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน 91
222 0378 ด.ต.หญิง จีรนันท์ วฏัลีลา ผบ.หมู่ ฝ่ายสรรพาวธุ 2 สพ. 71
223 0379 ส.ต.ท. จีรพงค์ ศรีโสดา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 74
224 0381 ร.ต.ท. จีรศักด์ิ ดังสะท้าน รอง สวป.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี 69
225 0382 ด.ต. จีระวฒัน์ คุณรัตน์ ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ป. 76
226 0384 ร.ต.ท. จีระศักด์ิ ชัยมงคล รอง สว.ปป.ผอ.สตศ.ตร. 73
227 0386 ร.ต.ท.หญิง จีราวรรณ ขวญัรอด รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.ภ.5 84
228 0387 ร.ต.ท.หญิง จุฑาทิพย์ หวานทอง รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.บช.ศ. 61
229 0390 ร.ต.ท.หญิง จุฑารัตน์ ประพนัธพ์จน์ รอง สว.กก.1 บก.ปปป. 81
230 0391 ร.ต.ท.หญิง จุติมา หนูข า รอง สว.ฝอ.10 บก.อก.ภ.9 82
231 0392 ร.ต.ท. จุมพจน์ ปิ่นวฒันะ รอง สว.ฝอ.บก.น.6 87
232 0394 ร.ต.ท.หญิง จุไรลักษณ์ วงศ์สาร รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศป. บช.ศ. 78
233 0396 ร.ต.ท.หญิง จุลจิรา แกว้อยู่ รอง สว.ฝอ.บก.น.7 60
234 0397 ร.ต.ท.หญิง จุฬาลักษณ์ โยธาราษฎร์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.5 92
235 0398 ด.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ บุญนาค ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 94
236 0401 ส.ต.อ.หญิง เจนจิรา เขียวงาม ผบ.หมู่ กลุ่มงานวจิัยพฒันาฯ บก.สสท. 62
237 0402 ด.ต. เจนวทิย์ ขาวพรม ผบ.หมู่ (จร.) สน.บุปผาราม 64
238 0403 ร.ต.ท. เจริญ สุวรรณฤทธิ์ พงส. สภ.สรรพยา ภ.จว.ชัยนาท 61
239 0405 ร.ต.ต. เจริญ เหลาเพิ่ม รอง สวป.สภ.เพนียด ภ.จว.ลพบุรี 60
240 0408 ร.ต.ท. เจริญชัย แสงสุวรรณ พงส.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา 83
241 0409 ด.ต. เจริญรัตน์ บ ารุงนา ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทับปุด จว.พงังา 66
242 0410 ส.ต.อ. เจริญวทิย์ จันทร์สมุด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะคง ภ.จว.ศรีสะเกษ 77
243 0411 ร.ต.ท. เจริญศักด์ิ ประสพ รอง สวป.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ 93
244 0412 ร.ต.ท. เจษฎา จ าเล ผบ.มว.กองก ากบัการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภยั 81
245 0413 ร.ต.ท. เจษฎา พนัธุ์แกว้ รอง สวป.สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง 81
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ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

246 0414 ร.ต.ท.หญิง เจษฎาภรณ์ ติศักด์ิ รอง สว.ฝ่ายปกครองและกจิกรรม ศพข.บช.ส. 84
247 0415 ร.ต.อ. เจษฎาวฒัน์ สัจจานันทพนัธุ์ รอง สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 80
248 0418 ร.ต.ต. ฉกาจ เจริญสุข รอง สว.อก.สภ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 78
249 0419 ร.ต.อ. ฉมาบดี สุริยะอมร ผบ.มว.ร้อย ตชด.33 67
250 0420 ร.ต.ต. ฉลอง พึ่งพงษ์ รอง สว.กก.2 บก.ส.3 62
251 0422 ร.ต.ต.หญิง ฉววีรรณ ศรีวชิัย รอง สว.ศขบ.สพฐ.ตร. 65
252 0423 ร.ต.ท. ฉัฏชัย จันทาพนู รอง สว.งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 94
253 0424 ด.ต. ฉัฐอธผิล ศรีนวลจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 85
254 0427 ด.ต. ฉัตรชัย พมิพะสาลี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าโมก ภ.จว.อา่งทอง 66
255 0428 ส.ต.อ. ฉัตรชัย ชัยมาลา ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.6 61
256 0429 ด.ต. ฉัตรชัย กลัดเกล้า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม จว.สมุทรสงคราม 85
257 0430 ร.ต.ท. ฉัตรชัย กองพนัธ์ รอง สว.ขว.กก.ตชด.23 72
258 0433 ร.ต.อ.หญิง ฉัตรปวณ์ี พงษ์สิมา รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 87
259 0434 ร.ต.ท. ฉัตรพงษ์ ธรรมสอน พงส.กก.3 บก.ปคม. 73
260 0435 ส.ต.ท. ฉัตรมงคล มีจัน่เพชร ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 73
261 0436 ร.ต.ต. เฉลา จิตรามาศ รอง สว.(อก.) ตม.จว.พงังา บก.ตม.6 71
262 0438 ด.ต. เฉลิม ราหนิ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะยาว จว.พงังา 66
263 0439 ด.ต. เฉลิม ไรทอง ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองภูเกต็ จว.ภูเกต็ 71
264 0440 ร.ต.ท. เฉลิมเกยีรติ ศิริพงษ์ รอง สว.กก.5 บก.ปคม. 63
265 0441 ด.ต. เฉลิมชัย ศรีเมืองแกว้ ผบ.หมู่ กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ฯ บก.รน. 71
266 0442 ร.ต.ท. เฉลิมโชค สภาพนัธ์ รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎรานี จว.สุราษฎร์ธานี 91
267 0443 ร.ต.ท. เฉลิมพร ลาสอน พงส.(สบ 1) สน.บางซ่ือ 78
268 0444 ส.ต.อ.หญิง เฉลิมศรี บุญธรรม ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ยะลา 65
269 0447 ด.ต. เฉลียว สายทอง ผบ.หมู่ กก.6.บก.กฝ.บช.ตชด. 72
270 0448 ร.ต.ท.หญิง เฉลียวจิตร พรหมร่วมแกว้ รอง สว.ศอพ.บช.ตชด. 80
271 0451 ร.ต.ท.หญิง ชญาณี คะยอม รอง สว.ฝอ.สตส. 81
272 0452 ร.ต.ท.หญิง ชญาน์นันท์ ธาดาพทิักษ์พร รอง สว.ฝตส.3 ตส.2 สตส. 89
273 0453 ร.ต.ท.หญิง ชญานิศ ท้าวฮ้าย รอง สว.กพอ.สพฐ.ตร. 90
274 0455 ร.ต.ท.หญิง ชญาภา แกว้วารี รอง สว.ฝอ.บก.รน. 73
275 0456 ร.ต.ต. ชณโชค เสนยีว์งศ์ ณ อยธุยา รอง สวป.สภ.เขาสมิง 68
276 0457 ด.ต. ชณินทร์ ช่างเกวยีน ผบ.หมู่ งานรักษาการณ์ ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ. 65
277 0458 ด.ต.หญิง ชดาษา อิม่ส าราญ ผบ.หมู่ งานสถิติและวจิัยอบุัติเหตุ บก.จร 64
278 0459 ร.ต.ท.หญิง ชนกนาฏ วงัสติ รอง สว.กก.ดส.บช.น. 90
279 0460 ร.ต.ท.หญิง ชนกนัต์ เจริญสุข รอง สว.ธร.สภ.สวนผ้ึง จว.ราชบุรี 77
280 0461 ส.ต.อ.หญิง ชนกานต์ ศรีบุรินทร์ ผบ.หมู ่ฝ่ายต ารวจสากลและประสานงานภมูภิาค 2 กองการต่างประเทศ 64
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ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

281 0462 ร.ต.ท.หญิง ชนชนก กลัยานิติกลุ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก 78
282 0463 ร.ต.ท. ชนธญั ขวญัใจธญัญา รอง สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี จว.สุพรรณบุรี 81
283 0465 ร.ต.ท.หญิง ชนม์ชืน่ ทิศกระโทก รอง สว.ฝส.2 สลก.ตร. 81
284 0467 ร.ต.อ.หญิง ชนัญชิดา กอ้นทองค า รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก. 82
285 0468 ส.ต.อ.หญิง ชนัญธดิา เพชระ ผบ.หมู่ กลุ่มงานวเิคราะห์และพฒันาระบบ อต 82
286 0469 ร.ต.ท. ชนัตพล จันพลงาม พงส.สน.อดุมสุข 65
287 0470 ร.ต.ท.หญิง ชนิญญา ไวยสุตรา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี 86
288 0474 ร.ต.ท.หญิง ชบาพร สิงห์ทอง รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 87
289 0475 ร.ต.ท.หญิง ชมพนูุท รามนต์ รอง สว.ธร.สภ.เขานิพนัธ ์จว.สุราษฎร์ธานี 65
290 0476 ร.ต.ท.หญิง ชมภัสสร เนียมประเสริฐ รอง สว.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส. 75
291 0477 ร.ต.ต.หญิง ชมัยภรณ์ กิม้เอีย้ง รอง สว.ฝ่ายการส่ือสาร 1 สส. 74
292 0478 ร.ต.ท. ชยกร ค ามิ่งเดชาโชติ รอง สวป.สน.หลักสอง 73
293 0479 ด.ต. ชยธร บุญมาเครือ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองลึก ภ.จว.สระแกว้ 60
294 0482 ร.ต.ท.หญิง ชยาภรณ์ วงษ์สุวรรณ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 94
295 0483 ด.ต. ชเยศ บุญดา ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.หลักสอง 78
296 0485 ส.ต.ท. ชราวธุ สุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางขนาก จว.ฉะเชิงเทรา 74
297 0486 ส.ต.อ. ชรินทร์ บุญศิริ ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 60
298 0487 ร.ต.ท. ชลทิศ ดอนเจดีย์ ผบ.หมู่ ฝ่ายประวติับุคคล ทพ. 89
299 0488 ร.ต.ท.หญิง ชลธชิา เขียวด า รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวติั ตป. สง.ก.ตร. 62
300 0489 ด.ต. ชลธี โพธิ์งาม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองเขือ่น 71
301 0490 ร.ต.ท. ชลากร คงศิริ พงส.สน.บางยีเ่รือ 91
302 0491 ร.ต.ท.หญิง ชลิญญา หงษ์หา รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 73
303 0494 ร.ต.ท.หญิง ชลิสา เนื้อแตงเย็น รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี 91
304 0495 ร.ต.อ. ชวนชัย จันทร์เติม นว.(สบ1) ผบก.ผอ. 84
305 0498 ร.ต.ต. ชวพล เดชเถร รอง สว.ฝ่ายส่ือวทิยุกระจายเสียง สท. 60
306 0499 ร.ต.ต.หญิง ขวญัใจ ศรีสุวรรณ รอง สว.กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 80
307 0500 ร.ต.ท. ชวลัณัฐ ชูรัตน์ รอง สวป.สน.หนองจอก 63
308 0503 ส.ต.อ.หญิง ชัชฎาพร ไม้เรียง ผบ.หมู่ ฝอ.สกพ. 77
309 0504 ร.ต.ท.หญิง ชัชฎาภรณ์ ด าทอง รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 83
310 0505 ด.ต. ชัชวาล ธรรมวตัร ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางบอน 83
311 0508 ด.ต. ชัชวาลย์ คร่ึงมี ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 67
312 0509 จ.ส.ต. ชัยชาญ รัตนธรรม ผบ.หมู่ ส.รน.2 กก.5 บก.รน. 72
313 0512 ร.ต.ต. ชัยณรงค์ สืบมา รอง สวป.สน.สุวนิทวงศ์ 71
314 0513 ร.ต.ท. ชัยณรงค์ หงส์ษา รอง สวป.สภ.จอมพระ ภ.จว.สุรินทร์ 67
315 0514 ร.ต.ท. ชัยณัฏฐ์ สืบสังข์ รอง สวป. สภ.คลองไผ่ ภ.จว.นครราชสีมา 81
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ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

316 0518 ร.ต.ท. ชัยพฒัน์ ทิฆะพนัธ์ รอง สว.ฝ่ายกจิการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส. 98
317 0520 ร.ต.ท. ชัยยศ ธปูหอม รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.บช.ก. 62
318 0523 ด.ต. ชัยยันต์ ระตะขันธ์ ผบ.หมู่ งานควบคุมจราจรเขตเหนือ ภ.จว.เชียงใหม่ 66
319 0524 ด.ต. ชัยยุทธ สินธทิา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนนทบุรี 62
320 0525 ร.ต.ท. ชัยยุทธภูมิ เนียมคนตรง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม 81
321 0526 ร.ต.ท. ชัยยุทธิ์ เบญจานุกร พงส.สน.บางโพงพาง 100
322 0527 ร.ต.ต. ชัยรัตน์ จันทร์สุรินทร์ พงส.(สบ 1) สน.พระโขนง 64
323 0530 จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ เกดิวเิชียร ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศร.บก.สปพ. 68
324 0531 ด.ต. ชัยวฒัน์ เปรียบกล้า ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 79
325 0532 ด.ต. ชัยวฒัน์ ดอกพกิลุ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปส.2 บช.ปส. 71
326 0533 ร.ต.ท. ชัยวฒิุ สุกใส พงส.(สบ 1) สน.ทุ่งมหาเมฆ 76
327 0534 ร.ต.ท. ชัยสิทธิ์ จันทร์ปุ่ม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 61
328 0535 ร.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ทองเรือง รอง สวป. สภ.สีค้ิว ภ.จว.นครราชสีมา 76
329 0540 ร.ต.ท. ชาญชัย อน้ด า รอง สว.กก.1 บก.ส.3 65
330 0544 ร.ต.ท.หญิง ชาญตะวนั เรียงแกว้ รอง สว.ฝอ.บก.รน. 74
331 0547 ร.ต.ท. ชาตรี เครือเถา รอง สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 87
332 0549 ร.ต.ท. ชาตรี ชูวเิชียร พงส.สภ.ถลาง จว.ภูเกต็ 73
333 0550 จ.ส.ต. ชาติชาย เจียมประเสริฐ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บึงกุม่ 60
334 0551 ด.ต. ชาติชาย ตลอดกลาง ผบ.หมู่ งานศูนยค์วบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพเิศษ กก.2 บก.จร. 89
335 0552 ด.ต. ชาติวฒิุ เทพมณีรัตนกลุ ผบ.หมู่ งานจราจร สภ.เมืองพษิณุโลก 78
336 0556 ร.ต.ท. ชาลี วงค์อยู่ รอง สว.ธร.สภ.สบปราบ จว.ล าปาง 79
337 0557 ร.ต.ต. ช านาญ โยธนิตะคุ รอง สวป.สภ.บางเสาธง  จว.สมุทรปราการ 60
338 0558 ร.ต.ท. ช านาญ ไชยหาญ รอง สวป.สภ.เกาะนางค า จว.พทัลุง 63
339 0559 ร.ต.ต. ช านาญ สุโขประสพชัย ผบ.มว.(สบ1) กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 88
340 0560 ร.ต.ท.หญิง ชิดชนก จ าดิษฐ์ รอง สว.ธร.สภ.ชัยบาดาล ภ.จว.ลพบุรี 84
341 0561 จ.ส.ต. ชิตนพกวี สีหบุตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ประจันตคาม ภ.จว.ปราจีนบุรี 64
342 0562 ร.ต.ต. ชินกร บุญสีทุม รอง สว.กก.๑ บก.ส.๓ 80
343 0563 ร.ต.อ. ชินภัทร เมืองจันทร์ รอง สวป.สภ.เทพ จว.สงขลา 80
344 0564 ร.ต.ท.หญิง ชินะตา ไอษรไพร รอง สว.ฝอ.บก.ปอท. 91
345 0565 ร.ต.ต. ชิราวฒิุ เส้ียมแหลม รอง สวป.สภ.เวยีงเกา่ ภ.จว.ขอนแกน่ 83
346 0566 พ.ต.ท. ชิษณุพงศ์ พรมมีเดช พงส.(สบ 2) สน.ท่าข้าม 79
347 0567 ร.ต.ท.หญิง ชุดาภัค เปล่ียนศรี รอง สว.ฝอ.สส. 69
348 0568 ร.ต.ท.หญิง ชุติกาญจน์ จิรธติิชัยพงศ์ รอง สว.ธร.สน.ลาดพร้าว 81
349 0569 จ.ส.ต. ชุติเดช ใสสดศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ 73
350 0571 ร.ต.ต.หญิง ชุติมา จงเจริญ รอง สว.(อก.) งานอ านวยการ กก.ศร.บก.สปพ. 77



หน้าที่ 11 จาก 56

ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

351 0572 ด.ต. ชุมพล ชุมนุม ผบ.หมู่ (ธร.)(จร.) สน.บางชัน 71
352 0577 จ.ส.ต. ชูชาติ สมนาแซง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เรณูนคร ภ.จว.นครพนม 85
353 0578 ร.ต.ท. ชูชาติ จันทโชติ รอง สว.ธร.สภ.ตะโหมด จว.พทัลุง 72
354 0580 ร.ต.ท. ชูรพงษ์ เงินท๊อก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 84
355 0581 ร.ต.ต. ชูสกลุ บุญหมื่นไวย์ รอง สว.ธร.สภ.หันคา 91
356 0586 จ.ส.ต. เชาวฤทธิ์ พรหมเสนา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี 68
357 0587 ด.ต. เชิดชัย สุระถาวร ผบ.หมู่ ตม.สระแกว้ บก.ตม.3 67
358 0589 ด.ต. โชคดี เทพแสง ผบ.หมู่ (ป) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 83
359 0590 ด.ต. โชคดี ปานจันทร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ตะกัว่ป่า จว.พงังา 86
360 0591 ร.ต.ท. โชคดี แสงมณี พงส.สภ.ตลาดใหญ่ จว.พงังา 89
361 0592 ด.ต. โชคดี พราวศรี ผบ.หมู่(ป.) สภ.ตะกัว่ป่า จว.พงังา 80
362 0593 ร.ต.อ. โชคลิขิต ฤทธิ์พชิิตชัย รอง สวป.สน.ลุมพนิี 76
363 0595 ด.ต. โชติ จิม้ล้ิม ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 81
364 0596 ร.ต.ต.หญิง โชติกา เอีย่มฤทธิ์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1 61
365 0598 ส.ต.อ. โชติภัทร์ โยธา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน 72
366 0600 ร.ต.ท. ไชยโย กล่ินกล้า รอง สว.ธร.สภ.อทุัย 66
367 0602 ร.ต.ท. ซ่อและ ดาหมาด รอง สวป.สภ.กมลา จว.ภูเกต็ 61
368 0603 ร.ต.ท.หญิง ซัมซียะห์ เกษตรกาลาม รอง สว.ฝอ.10 บก.อก.ศชต. 72
369 0605 ส.ต.อ.หญิง ซิตีฮามีน๊ะ ไชยมล ผบ.หมู่ กก.6 บก.ส.3 83
370 0608 ร.ต.ท.หญิง เฌนิศา นันติชัย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 75
371 0613 ส.ต.ท. ฐกฤต ประจักษ์ ผบ.หมู่ รร.นรต. 79
372 0615 ร.ต.ต. ฐปกร ครุฑสุวรรณ์ รอง สวป.สภ.ปรือใหญ่ ภ.จว.ศรีสะเกษ 70
373 0618 ร.ต.ท. ฐปพน แพงพมิพโ์ล้ รอง สวป.สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ 67
374 0620 ส.ต.อ. ฐากร วฒิุอคัรภิรมย์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.11 86
375 0622 ส.ต.ท. ฐาปกรณ์ โฉมจังหวดั ผบ.หมู่ ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 85
376 0623 ร.ต.อ.หญิง ฐาปนี อบุลพงษ์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 79
377 0624 ร.ต.ท.หญิง ฐาปนีย์ เครือวรพนัธุ์ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 87
378 0627 จ.ส.ต. ฐิติกร มะโดด ผบ.หมู่ ฝ่ายปฏิบัติการ ปภ.1 บก.อก.ปภ. 63
379 0629 จ.ส.ต. ฐิตินันท์ พองขุนทด ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ป่าโมก 63
380 0630 ส.ต.อ.หญิง ฐิติพร สุขนิษฐ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายประวติับุคคล ทพ. 86
381 0631 ด.ต. ฐิติพฒัน์ เผ่าน้อย ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 76
382 0632 ร.ต.ท.หญิง ฐิติยา ไท่กลาง พงส.สน.ท่าเรือ บก.น.5 97
383 0633 ด.ต. ฐิติวสัส์ กล่อมเกล้ียง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี 71
384 0637 ร.ต.ท. ณชนม์ สุวรรณเดชา ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.44 73
385 0638 ร.ต.ต.หญิง ณชิตา แกว้ดวงใหญ่ รอง สว.ธร. สภ.เมืองอ านาจเจริญ 91



หน้าที่ 12 จาก 56

ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

386 0639 ร.ต.ท. ณฐกร นวมสุข พงส.สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี 97
387 0641 จ.ส.ต. ณฐนน ผดุงฤกษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี 62
388 0642 จ.ส.ต. ณฐพงศ์ เวยีงสิมา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แหลมฉบัง 71
389 0644 ด.ต.หญิง ณฐา วภิาดิษฐากร ผบ.หมู่ ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ. 63
390 0645 ร.ต.ต. ณบวรพจน์ ปัญญา รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 80
391 0647 ร.ต.ต.หญิง ณปภัช แกว้สุขแท้ รอง สว.ฝสส.1 สส. 80
392 0648 ร.ต.ท. ณพล พาหอม รอง สวป.สน.เทียนทะเล 67
393 0649 ร.ต.อ. ณพวฒิุ มารยาตร์ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 66
394 0650 ร.ต.ท.หญิง ณพฐัธกิา ทองพลับ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 96
395 0651 ร.ต.ต. ณภนัฎฐ์ สุนันธนันท์ รอง สวป.สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี 65
396 0652 ร.ต.ท.หญิง ณภัค บุญวนิตย์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 63
397 0653 ร.ต.ท.หญิง ณภัทรพรรณ กองสีหา รอง สว.กลุ่มงานวจิัยฯ 3 วจ. 95
398 0654 ร.ต.ท.หญิง ณภัสวรรณ์ โพธิ์หิรัญ รอง สว.กก.ดส. 92
399 0655 ด.ต.หญิง ณมน จิตมโนธรรม ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 89
400 0657 ร.ต.ท. ณรงค์ พงษ์สมบูรณ์ พงส.สน.บางเสาธง 78
401 0658 ร.ต.ท. ณรงค์ ทองนุ่น รอง สว.ฝอ.บก.น.4 60
402 0661 ร.ต.ท. ณรงค์ สงค า รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.5 60
403 0662 ร.ต.ต. ณรงค์ อดุเอย้ รอง สวป.สภ.ร่องเคาะ จว.ล าปาง 80
404 0663 จ.ส.ต. ณรงค์กร ใยแกว้ ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 75
405 0665 ด.ต. ณรงค์ชัย วงษ์ดี ผบ.หมู่ สายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 64
406 0666 ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ ชัชวงษ์ พงส.สน.หนองค้างพลู 81
407 0667 ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ เหลาสิทธิ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 85
408 0668 ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ฉายศรี ผบ.หมู่ กสก.ศพฐ.9 88
409 0669 ร.ต.ท. ณรงค์วทิย์ วงศ์แพทย์ รอง สว.ธร. สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ 91
410 0670 ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ สารวงษ์ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 83
411 0671 ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ พรหมน้อย รอง สว.กก.ดส. 84
412 0672 ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ ใจท า พงส.สน.ล าหิน 62
413 0675 ร.ต.ต.หญิง ณัชชา นาคประเสริฐ รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 84
414 0678 ด.ต.หญิง ณัชธญิา ปล้องทอง ผบ.หมู่ ตม.จว.ลพบุรี บก.ตม.3 64
415 0679 พ.ต.ท. ณัฎฐวฒิุ ตุรงค์ พงส.ผู้ช านาญการพเิศษ สภ.เมืองสระบุรี 74
416 0680 ร.ต.ต. ณัฏฐกติต์ิ จิตชน รอง สว.ธร.สภ.หนองโดน ภ.จว.สระบุรี 68
417 0682 ร.ต.ต. ณัฏฐ์ชานนท์ ชัยสนิท รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ 75
418 0683 ส.ต.อ. ณัฏฐ์เดช นามแกว้ ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 82
419 0684 ส.ต.อ. ณัฏฐ์เดชน์ หน่อค าหล้า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นายายอาม 75
420 0685 ส.ต.อ. ณัฏฐพล ธรรมสุนทร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 71



หน้าที่ 13 จาก 56

ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7
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( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

421 0686 ร.ต.ต. ณัฏฐพล แกน่จันทร์ รอง สวป.สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก 89
422 0687 ร.ต.ท.หญิง ณัฏฐินิชา แสงรัศมี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 87
423 0688 ร.ต.ท.หญิง ณัฐกฤตา ระยับศรี รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. 91
424 0689 ร.ต.ท. ณัฐกานต์ ด่านเขตการณ์ รอง สวป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 82
425 0696 ร.ต.ท.หญิง ณัฐณิชา พนัธุ์โพธิ์ รอง สว.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.สพฐ.ตร 74
426 0697 ร.ต.ท. ณัฐดนัย องัคะนาวนิ พงส.สภ.บางไทร ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 80
427 0698 ด.ต.หญิง ณัฐธยาน์ สารินทร์ ผบ.หมู่ บก.อก.บช.ศ. 72
428 0700 ร.ต.ท.หญิง ณัฐธดิา ฤาชา รอง สว.(บัญช)ี ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 77
429 0703 ด.ต.หญิง ณัฐปภัสร์ อทิธพิฒิุนันท์ ผบ.หมู่ ธร.จร.สน.บางนา 63
430 0705 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ จ ารัสฉาย รอง สว.ธร.สภ.เวยีงชัย จว.เชียงราย 85
431 0706 ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ สัมฤทธิ์ตระกลู ผบ.หมู่ ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. 66
432 0708 ด.ต. ณัฐพงษ์ เสนาพงษ์ ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส. ภ.5 74
433 0710 ร.ต.ท. ณัฐพร ทองสีนวล รอง สวป.สน.ล าหิน 68
434 0711 ด.ต.หญิง ณัฐพร เขียวบัว ผบ.หมู่ ฝ่ายกฎหมายและวนิัย บก.อก.บช.ส. 63
435 0712 ส.ต.อ. ณัฐพล ประสานสอน ผบ.หมู่ ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. 65
436 0714 วา่ที่ ร.ต.ท. ณัฐพล ธรรมมาวฒิุกลู รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 88
437 0716 ส.ต.ท. ณัฐพล บานเย็น ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 62
438 0719 ร.ต.ท. ณัฐภัทร รักพนัธุ์ รอง สวป. สภ.เมืองพจิิตร 81
439 0720 ร.ต.ท.หญิง ณัฐรดี พุ่มสุดา รอง สว.กลุ่มงานระบบวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทัศน์ สส. 84
440 0721 ด.ต. ณัฐวรรธน์ วาวง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพะเยา 65
441 0722 ร.ต.ต. ณัฐวฒิุ จุลนิล รอง สว.(อก.) ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 64
442 0725 ร.ต.ท.หญิง ณัฐสมน ประทุมมา รอง สว.ผ่ายซ่อมบ ารุง บก.อก.รพ.ตร. 61
443 0727 ร.ต.ท.หญิง ณัฐสิดา จิตต์อารีทิพย์ รอง สว.ฝอ.ทพ. สกพ. 96
444 0728 ด.ต. ณันฑ์ทะชัย โพธิ์น้อย ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองภูเกต็ 67
445 0729 ด.ต.หญิง ณิชชา ปริปุณณะ ผบ.หมู่ พฐ.4 ภ.จว.ร้อยเอด็ 61
446 0730 ร.ต.ท.หญิง ณิชชาอร ด ามินเสก รอง สว.บก.อก.ภ.3 81
447 0731 ร.ต.ท.หญิง ณิชากร นาคทอง รอง สว.ฝส.สท. 78
448 0732 ร.ต.ท.หญิง ณิชาภัทร พงษ์ภักดี รอง สว.ฝอ.กก.ศร.บก.สปพ. 78
449 0733 ด.ต.หญิง ณิรัญญ์วา ธภัทรเรืองโรจน์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 66
450 0734 ร.ต.อ.หญิง ณิศศา สุโยธธีนรัตน์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 68
451 0735 ร.ต.ท.หญิง ณีรนุช กล่ันมารักษ์ รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.น. 61
452 0736 ร.ต.ท.หญิง ดรุษกร หมั่นพทิักษ์พงศ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 82
453 0737 จ.ส.ต. ดลกอ่นี ลาโหยด ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 68
454 0739 ร.ต.ท. ดลหร่อหมาน หมัดดีน พงส.สภ.สุคิริน จว.นราธวิาส 69
455 0740 ด.ต.หญิง ดวงกมล หงษ์ทอง ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 82
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456 0741 ร.ต.ท.หญิง ดวงกมล เมืองแกว้ รอง สว.กก.4 บก.ปปป. 95
457 0743 ส.ต.อ.หญิง ดวงตา แสงสุรินทร์ ผบ.หมู่ ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ. 94
458 0745 ร.ต.ต.หญิง ดวงสุดา วรรณทาป รอง สว.ฝอ.บก.น.5 บช.น. 63
459 0746 ด.ต. ดอนเจดีย์ ทาแกง ผบ.หมู่ (สส) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 70
460 0748 ร.ต.ท.หญิง ดาราธร เอกมงคลภากลุ รอง สว.ฝอ.บก.น.4 74
461 0750 ร.ต.ท.หญิง ดารีดา มามะ รอง สว.ฝอ. ภ.จว.นราธวิาส 73
462 0754 ร.ต.ท. ด าเนิน วนิิจชัยนันท์ พงส.สน.บางเสาธง 90
463 0756 ด.ต. ด าริ โฆสิต ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 76
464 0757 ร.ต.ท. ดิเรก เถาลอย รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 60
465 0758 ร.ต.ท.หญิง ดุจดาว ศรีพบิูลย์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 73
466 0763 ส.ต.อ. เดชณรงค์ ทองจันทร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเกต็ 65
467 0764 จ.ส.ต. เดชนาวา นิลไชย ผบ.หมู่ กองร้อย ปพ.1 กก.ต่อต้านการกอ่การร้าย 85
468 0765 ร.ต.ท. เดชประวร์ี บัวโค้ง รอง สว. กก.ปพ.บก.ป. 91
469 0766 ร.ต.ท. เดชพงษ์ สิงห์มณี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อา่งทอง 79
470 0767 ด.ต. เดชฤทธิ์ น้อยขุย้ ผบ.หมู่ จร. สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 80
471 0771 ร.ต.ท. เดชา จ าปาเทพ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง 78
472 0773 จ.ส.ต. เด่น สีเมืองแกว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย 67
473 0774 ส.ต.อ. เด่นชัย สุจินพร้อม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครราชสีมา 82
474 0776 ร.ต.ท. ตระการ อนิสวา่ง พงส.(สบ 1) สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร 62
475 0778 ร.ต.ท. ตฤญณภัทร์ อนิทะเกดิ รอง สว.ธร.สภ.บางระก า 78
476 0779 ร.ต.ท. ตฤณ ลีลานุช รอง สว.ธร.สภ.บางไทรัด จว.สมุทรสาคร 94
477 0780 จ.ส.ต. ตฤณกร วชิราศิริ ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 88
478 0781 จ.ส.ต. ต่วนมือฮามัดรอมือลี ลอจิ ผบ.หมู่ ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 83
479 0782 ร.ต.ต. ต่อวทิย์ จ าเริญภิญโญ รอง สว.(อก.) ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 71
480 0784 ร.ต.ต. ตะวนั ชมบ้านแพว้ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี 68
481 0786 ร.ต.ท.หญิง ตาราไต ใจกล้า รอง สว.ฝอ.บก.น.2 95
482 0787 ร.ต.ท. ติณณ์ สุมงคล รอง สวป.สภ.เมืองน่าน 94
483 0788 ร.ต.ท. ติณณภพ บุญช้าง พงส.สภ.ถ้ าพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช 60
484 0791 ร.ต.ท. ไตรภพ มงคลสุจริตกลุ พงส.สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี 69
485 0794 ด.ต.หญิง ถนอมรัตน์ สินศุข ผบ.หมู่ ฝอ.ศพข.บช.ส. 61
486 0795 ร.ต.ต.หญิง ถนอมศรี ยศสมุทร์ รอง สว.ธร.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ 66
487 0796 ส.ต.อ. ถนัดกจิ หทัยวพิธุพงศ์ ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 72
488 0800 ร.ต.ท. ถาวร เหลาเพิ่ม รอง สว.กก.2 บก.ส.3 75
489 0801 ร.ต.ท. ถาวร นวลนุกลุ ผบ.หมวด (สบ 1) กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 69
490 0802 ร.ต.ท. ถาวร เฉ่งไล่ พงส.สน.พลับพลาไชย 2 79
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491 0804 ด.ต. ทนงค์เดช อ านาจปลูก ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บ้านเอือ้ม จว.ล าปาง 85
492 0807 ส.ต.อ. ทนงศักด์ิ สืบหิรัญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พทุธมณฑล จว.นครปฐม 94
493 0808 จ.ส.ต. ทนงศักด์ิ นอใหม่ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองบุญมาก  ภ.จว.นครราชสีมา 63
494 0810 ด.ต. ทนิน นาครักษ์ ผบ.หมู่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 70
495 0811 ด.ต. ทนุธรรม ชาคระธรรม ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.4 76
496 0812 ด.ต. ทรงกลด สามัญทอง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 77
497 0813 ด.ต. ทรงธรรม พลหลวง ผบ.หมู่ จร.สน.บางชัน 72
498 0815 ร.ต.อ. ทรงพล มานพ รอง สว.กก.สส.บก.น.5 79
499 0816 ร.ต.ท. ทรงพล กลอนโพธิ์ ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.3 77
500 0817 จ.ส.ต. ทรงพล เสนสอน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าเรือ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 79
501 0818 ร.ต.ต. ทรงยศ จันทร์สวา่ง รอง สว.งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 87
502 0819 ด.ต. ทรงวทิย์ พนัธไ์ทย ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.1 60
503 0821 จ.ส.ต. ทรงวฒิุ ทองเทพ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะยาว จว.พงังา 64
504 0825 ด.ต. ทรงศิลป์ ศรีธรรม ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์ บก.ตม.6 64
505 0826 จ.ส.ต. ทวน ภูบรรสุข ผบ.หมู ่งานปอ้งกันปราบปราม สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบรีุ 61
506 0827 ร.ต.ท. ทวชิ สร้างเสริมวฒิุ พงส.สภ.แกง่คอย 81
507 0837 ร.ต.ท.หญิง ทศพร จันทร รอง สว.ธร.สน.ยานนาวา 87
508 0838 ร.ต.ท. ทศพร พวงทอง พงส.กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.2 บช.ส. 71
509 0839 ด.ต. ทศพร วงศ์บุญ ผบ.หมู่ กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ฯ บก.รน. 68
510 0840 ร.ต.ท. ทศพร อณุวงศ์ พงส.สน.ท่าเรือ บก.น.5 65
511 0841 ร.ต.ท. ทศพล อาจคุ้ม รอง สว.ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ. 96
512 0844 ร.ต.ต. ทองค า สกลุหอม รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 64
513 0845 ร.ต.ต. ทองจันทร์ กระทุ่มขันธ์ รอง สว. ธร. สภ.นาข่า ภ.จว.มหาสารคาม 95
514 0847 ร.ต.ท. ทอม สุรินเปา รอง สวป. สภ.เวยีงป่าเป้า จว.เชียงราย 68
515 0848 ส.ต.อ. ทักษพล ทองหล่อ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองจันทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ 69
516 0849 ร.ต.ท.หญิง ทัณฑิมา มีทอง รอง สว.ฝอ.บก.จร. 91
517 0850 ด.ต.หญิง ทัตชญา น้อยษา ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.สตม. 74
518 0851 ร.ต.ต. ทัตเทพ โยธาศิริ รอง สว.ฝอ. ภ.จว.นครนายก 74
519 0855 ร.ต.ท.หญิง ทัศนีพร เกือ้น้อย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 69
520 0856 ร.ต.ท.หญิง ทัศนีย์ ศรีสังข์ รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา บช.ศ. 68
521 0857 ร.ต.ท.หญิง ทัศนีย์ เชยชมศรี รอง สว.ฝ่ายการตรวจสอบงานบุคคล 2 ตป. 75
522 0858 ร.ต.ท.หญิง ทัศนีย์ จิวรรจนะโรดม รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 89
523 0859 ร.ต.ท.หญิง ทัศนีวรรณ์ เกษมหา รอง สว.ฝ่ายกฏหมายและวนิัย บก.อก.บช.ส. 71
524 0860 ร.ต.ต.หญิง ทัศนีวรรณ ธานี รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.สกบ. 60
525 0861 ส.ต.อ.หญิง ทัสมา ทองสุทธิ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปคบ. 78
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526 0862 ร.ต.ท. ท านอง พบิูลย์ รอง สวป.สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 83
527 0863 ด.ต. ทินกร สุภากาวี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพะเยา 64
528 0866 ร.ต.ต.หญิง ทิพย์วรรณ ภู่รุ่งเรือง รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภ.2 67
529 0869 ด.ต.หญิง ทิพย์สุรีย์ ทองประกอบ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 66
530 0870 ด.ต.หญิง ทิพย์หทัย รัตนสุคนธ์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.รฟ. 80
531 0871 ร.ต.ท.หญิง ทิพรวี พลูสุขเลิศ รอง สว.อก.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 89
532 0873 ด.ต. เทพรัตน์ สุนทรแกว้ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ตราด 61
533 0875 ด.ต. เทวญั อร่ามวงศ์ ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.สตม. 74
534 0876 ด.ต. เทวารินทร์ เผ่าปินตา ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 70
535 0878 ร.ต.ต. เทอดไทยศ์ แกว้มณี รอง สว.(อก.) ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.๒ 70
536 0882 ร.ต.ท. เทียนชัย ชาญเขตกรณ์ รอง สว.สส.สภ.เกา้เล้ียว ภ.จว.นครสวรรค์ 79
537 0884 ร.ต.ท. เทียนชัย กอบเกือ้ รอง สว.สส.สภ.กมลา จว.ภูเกต็ 63
538 0885 ด.ต. เทียบ ใจบุญ ผบ.หมู ่(ป.) สภ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ จว.สมุทรปราการ 71
539 0886 ร.ต.ท. เทียมทัศน์ เส้งสุ้น รอง สว.ธร.สภ.ยีง่อ จว.นราธวิาส 76
540 0887 ร.ต.ต. แทนไท จงอกัษร รอง สวป.สน.บุปผาราม 87
541 0889 ร.ต.อ. ธงค์ โตอนันต์ รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม. 81
542 0891 ด.ต. ธงชัย ไทรน้อย ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง 64
543 0894 ร.ต.ท. ธงชัย ชูแกว้ รอง สว.จร.สภ.บางปะกง 93
544 0896 ร.ต.ท. ธณ เนตรใจบุญ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง 76
545 0897 ร.ต.ท.หญิง ธนกร ชาญชายตวษิา รอง สว.ฝอ.บก.น.5 บช.น. 89
546 0900 ร.ต.ท. ธนกร แดงบุญ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อทุัยธานี 66
547 0901 ร.ต.ท. ธนกฤต ยะวงษ์ศรี รอง สว.ธร.สภ.ค าตากล้า 72
548 0903 ด.ต. ธนกฤต ทพิย์ประสานโกศล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 73
549 0905 ส.ต.อ. ธนกฤต สังข์แกว้ ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 77
550 0907 ร.ต.ท. ธนกฤษณ์ วลิาศ ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.14 65
551 0909 ร.ต.ต. ธนชาต ชาญชายตวษิา รอง สวป.ฯ สน.นางเล้ิง 65
552 0910 ร.ต.ท. ธนโชติ จันโย รอง สว.ฝอ.บก.อคฝ. 62
553 0912 ด.ต. ธนดล เชิดชู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก 81
554 0915 ร.ต.ท. ธนเดช จันทร์มาลา พงส.สน.ท่าเรือ บก.น.5 65
555 0916 ด.ต. ธนเดช สูติพนัธ์ ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.5 บก.ทท. 61
556 0917 ร.ต.ท. ธนบดี ลาภยิง่ยง ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.12 63
557 0920 ร.ต.ท. ธนพล นพถาวร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 70
558 0923 ด.ต. ธนยศ ตางาม ผบ.หมู่ (สิบเวร) (ป.) สน.บุปผาราม 61
559 0924 ร.ต.ท. ธนวฒัน์ ด้วงบัว รอง สว.ธร.สภ.บางไทร ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 60
560 0925 ร.ต.อ. ธนวฒัน์ แจ้งสวา่ง รอง สว.กก.5 บก.ปอศ. 76
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561 0928 ด.ต. ธนวชิญ์ ศรีชัยบัณฑิต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองปลิง 60
562 0930 ด.ต. ชนะกฤติ ชิดเชีย่ว ผบ.หมู่(ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเกต็ 61
563 0933 ด.ต. ธนัง เบ้าสิงสวย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูพงิค์ราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 91
564 0934 ร.ต.ท. ธนัชกรู อุน่ดี รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 69
565 0935 ร.ต.อ.หญิง ธนัชภรณ์ลักษณ์ โสมณะวตัร รอง สว.ธร.สว.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 70
566 0936 จ.ส.ต. ธนัญชัย ธนุตตรา ผบ.หมู่ (ป.) ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 80
567 0937 ร.ต.ท. ธนัตนันท์ เหล่าอารีรัตน์ พงส.สน.พลับพลาไชย 1 80
568 0938 ร.ต.ต. ธนัท ขจีจิตร รอง สวป.สภ.ลาดใหญ่ จว.สมุทรสงคราม 65
569 0939 ร.ต.ท. ธนัทกฤตย์ วรรณะ พงส.(สบ 1) สภ.บางเลน จว.นครปฐม 68
570 0940 ด.ต.หญิง ธนัทภัทร ถมมา ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.5 74
571 0941 ร.ต.ท. ธนา ปานณรงค์ รอง สว.ธร.สภ.บาเจาะ จว.นราธวิาส 70
572 0943 ร.ต.ท. ธนากร แกว้เคารพ รอง สว.กก.9 บก.กฟ.บช.ตชด. 64
573 0944 ร.ต.ท. ธนาชัย สุวรรณโท รอง สว.กก.1 บก.ส.2 89
574 0947 ร.ต.ท. ธนานุกรณ์ สิทธกินั รอง สว.ธร.สภ.เวยีงหนองล่อง จว.ล าพนู 68
575 0948 ด.ต. ธนาพทัธ์ คัมภีระ ผบ.หมู่ กก.ดส.บช.น. 78
576 0949 ร.ต.ท.หญิง ธนาภรณ์ ศรีเดช รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ศ. 93
577 0950 จ.ส.ต. ธนายุทธ พนัธชิต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โป่งน้ าร้อน 80
578 0951 ร.ต.ต. ธนารัตน์ ประดับจันทร์ รอง สว.ฝอ.บก.ปส.2 บช.ปส. 89
579 0953 จ.ส.ต. ธนาวฒิุ อุน่เรือน ผบ.หมู่(ป.) สน.ศาลาแดง 70
580 0954 ส.ต.อ. ธนาศักด์ิ ขวญัแดง ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 77
581 0956 ร.ต.ต. ธนาเสฎฐ์ ธนเวชไพบูลย์ รอง สว.บก.ส.2 64
582 0958 ด.ต.หญิง ธนิตรา ไชยพงศ์ ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.3 77
583 0959 ร.ต.ท.หญิง ธนิตา เอมพทิักษ์ รอง สว.ฝอ.สส. 93
584 0960 ด.ต. ธนู บุญธรรม ผบ.หมู่ ตม.จว.สระแกว้ บก.ตม.3 63
585 0961 ร.ต.ท. ธเนศ ทวะชาลี พงส.สน.พลับพลาไชย 1 84
586 0962 ร.ต.ต. ธเนศเมธา ฉัตรอนิตา รอง สวป.สภ.ลาดหลุมแกว้ จว.ปทุมธานี 65
587 0965 ร.ต.ต.หญิง ธมนวรรณ มณี รอง สว.ธร.สภ.คีรีรัฐนิคม 77
588 0966 จ.ส.ต.หญิง ธมลวรรณ ติงสง่า ผบ.หมู่ ฝอ.กต.9 จต. 60
589 0967 ร.ต.ท.หญิง ธร สุขเรืองวงศ์ พงส.(สบ 1) กก.1 บก.ปคม. 94
590 0968 ร.ต.ต. ธรณิศร พนัธงั ช่างอากาศยาน (สบ 1) บ.ตร. 80
591 0969 ร.ต.ท. ธรรม์นริศ มามาตร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อา่งทอง 74
592 0975 ร.ต.ท. ธรรมศักด์ิ ผาพมิูล พงส.สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี 92
593 0976 ร.ต.ท. ธรรศไนย นิธวิงศ์ รอง สว.กก.๔ บก.ปปป. 84
594 0977 ร.ต.ท.หญิง ธฤตมน ยะปัญญา รอง สว.ธร.สภ.เมืองสมุทรสาคร 92
595 0979 ร.ต.ท. ธวชัชัย จุย้ชุมแสง รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.1 84
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596 0980 ร.ต.ท. ธวชัชัย ยัง่ยืน รอง สว.สส.สภ.ทุ่งใหญ่ 63
597 0982 ร.ต.ท. ธวชัชัย ทิพย์วงษ์ รอง สวป.สน.บางพลัด 64
598 0984 จ.ส.ต. ธวชัชัย ตรงต่อกจิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลับแล จว.อตุรดิตถ์ 78
599 0987 ด.ต. ธวชัชัย ใจห้าว ผบ.หมู่ ส.ทท.6 กก.5 บก.ทท. 78
600 0988 ร.ต.ท. ธวชัศิลป์ อ ามาตย์ รอง สวป.สภ.เมืองพะเยา 69
601 0990 ด.ต. ธวฒัน์ สายแสน ผบ.หมู่ ส.รน.2 กก.4 บก.รน. 67
602 0993 ร.ต.ต. ธชักร แกว้แกมเกษด์ รอง สวป.สภ.แม่ต่ืน จว.เชียงใหม่ 81
603 0997 ร.ต.ท.หญิง ธญัชนก ขุย่เสนาะ รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.ภ.7 63
604 0998 ร.ต.ท.หญิง ธญัญธร อนิทร์สุข รอง สว.ฝ่ายวชิาการและฝึกอบรมด้านส่งก าลังบ ารุง บก.อก.สกบ. 90
605 1000 ร.ต.ท.หญิง ธญัญรัตน์ อนิกจิโรจน์ รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.ภ.6 84
606 1001 ร.ต.ท.หญิง ธญัญลักษณ์ ดาราค า รอง สว.ฝอ.กส. 92
607 1004 ร.ต.ท.หญิง ธญัญารัตน์ รัตนพนัธ์ รอง สว.ฝอ.มน. 75
608 1005 ร.ต.ท.หญิง ธญัญารัศมิ์ จันทร์พวง รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 86
609 1006 จ.ส.ต.หญิง ธญัญาลักษณ์ ปานประเสริฐ ผบ.หมู่ ฝ่ายการประชุม สลก.ตร. 60
610 1007 ร.ต.ท.หญิง ธญัณิชา ภูมิชัย รอง สว.ฝอ.3 บก.น.1 79
611 1008 ร.ต.ท.หญิง ธญันันท์ สงคราม รอง สว.ฝอ.บก.น.3 63
612 1009 ร.ต.ท.หญิง ธญัรัตน์ ศรีวารี รอง สว.ฝอ.บก.ปปป. 76
613 1010 ร.ต.ท.หญิง ธญัวรัตม์ จันทรชาติ รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.9 88
614 1012 ร.ต.ท.หญิง ธณัย์สิตา วรรัฐกติต์ิกลุ รอง สว.ฝ่ายการเงิน 1 กง. 64
615 1013 ร.ต.ท.หญิง ธนัย์รดา ชนะศึก รอง สว.ฝอ.บก.น.4 66
616 1014 ร.ต.ท.หญิง ธนัยารักษ์ ศรีวโิรจน์ รอง สว.กลุ่มงานวจิัยฯ 3 วจ.สยศ.ตร 91
617 1017 ร.ต.ท. ธานินทร์ กนัภัย พงส.สภ.จะแนะ จว.นราธวิาส 65
618 1019 ด.ต. ธานี แกว้อ าไพ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พลกรัง ภ.จว.นครราชสีมา 64
619 1020 ร.ต.ท.หญิง ธดิารัตน์ สุทัศน์ รอง สว.ฝอ.บก.รน. 94
620 1023 ส.ต.อ.หญิง ธติินันท์ แกว้ดี ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.สทส. 86
621 1028 ร.ต.ท. ธปิบดี ประทุมสุวรรณ รอง สว.ฝอ.บก.ทล. 75
622 1029 ส.ต.อ. ธรีชัย รู้รักษา ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 79
623 1030 ส.ต.อ. ธรีชัย คิดชอบ ผบ.หมู่ กก.ตชด.11 83
624 1032 ร.ต.ท. ธรีเทพ ปาปะกงั รอง สว.ฝอ.บก.น.4 77
625 1033 ส.ต.อ. ธร์ีธวชั ชาดาเม็ก ผบ.หมู่ กก.ตชด.24 78
626 1034 ร.ต.ท. ธรีนัย โคลงพมิาย พงส.สน.ลาดพร้าว 88
627 1035 ส.ต.อ. ธรีพงค์ คงประสิทธิ์ ผบ.หมู่ กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต. 60
628 1036 ด.ต. ธรีพงษ์ บุตรโพธิ์ ผบ.หมู่ งานป้องกนัปราบปราม สภ.ด าเนินสะดวก 87
629 1038 ร.ต.อ. ธรีพงษ์ ปานเกล้ียง พงส.(สบ 1) สน.บุปผาราม 64
630 1039 ด.ต.หญิง ธรีพร วชัรวรพนัธ์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 61
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631 1041 ส.ต.ท. ธรีพนัธ์ มุสาเหม ผบ.หมุ่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 62
632 1042 ส.ต.อ. ธรีภัทร พลอยเปล่ียนแสง ผบ.หมู่ รร.นรต. 94
633 1044 ร.ต.ท. ธรียุทธ โต๊ะยะเล รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 71
634 1045 ส.ต.อ. ธรีศักด์ิ ศรีสุขนาม ผบ.หมู่ กก.อป.บก.สส.ภ.7 67
635 1047 ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ กาศสนุก ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.3 81
636 1050 ร.ต.ท. ธรีะชัย กอแกว้ รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.น. 80
637 1055 ส.ต.ท. ธรีะพนัธ์ ร่มพฤกษ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.42 60
638 1056 ร.ต.ท. ธรีะยุทธ์ คงยัง รอง สว.ธร.สภ.บางพลีน้อย ภ.จว.สมุทรปราการ 88
639 1057 ร.ต.ท. ธรีะวฒัน์ บุญหลักค า รอง สว.ฝ่ายวเิคราะห์และควบคุมงบประมาณและมาตรฐานพัสดุ บก.อก.สกบ. 67
640 1059 ส.ต.ท. ธรีะวทิย์ เฉลยโภชน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าเรือ ภ.จว.พระนครศรีอย 65
641 1060 ร.ต.ท. ธรีะวฒิุ หล้าทุม รอง สว.งานธุรการ/สนับสนุน กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 73
642 1064 ด.ต. เธยีรชัย หอมจันทร์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2 69
643 1065 ร.ต.ท. นคร ค านนท์ พงส.สน.พญาไท 63
644 1066 ร.ต.ท. นคร โชคมานุสรณ์ รอง สว.ฝ่ายควบคุมอตัราก าลัง อต.สกพ. 76
645 1069 ร.ต.ท. นครินทร์ หงษ์ทอง รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศฟ. บช.ศ. 86
646 1071 ด.ต.หญิง นงคราญ เอีย่มใย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 74
647 1073 ส.ต.อ.หญิง นงนภัส ข าประเสริฐ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปคบ. 71
648 1076 ร.ต.ท.หญิง นงนุช ทองแย้ม รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.บช.ศ. 89
649 1078 ร.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ ดอนปัต รอง สว.ฝอ.บก.ส.2 91
650 1079 ด.ต.หญิง นงลักษณ์ โพธิ์หล้า ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.8 84
651 1081 ร.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ พมิพา รอง สว.ธร. สภ.ท่าวุ้ง ภ.จว.ลพบุรี 93
652 1082 ร.ต.ต. นธี ศิริทอง พงส.(สบ 1) สน.ดินแดง 64
653 1083 ด.ต. นนท์ ธญัญาพิทักษ์กุล ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 68
654 1084 จ.ส.ต. นนท์ธวิรรธน์ จินดาสุวรรณ์ ผบ.หมู่(สส.) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา 74
655 1087 ส.ต.อ. นพดล ขวญัพงษ์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สระแกว้ 61
656 1089 ส.ต.อ. นพนนท์ จันทรพรหม ผบ.หมู่(นปพ.) สภ.ยะรัง จว.ยะลา 79
657 1092 ร.ต.ต.หญิง นพปณัฎฐ์ กลุจรัสบรม รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. 85
658 1093 ร.ต.ท. นพพล ค าทอง พงส.(สบ 1) สภ.บางเลน จว.นครปฐม 75
659 1095 ร.ต.ต. นพเมทนีดล ศรีสุธรรม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 85
660 1096 จ.ส.ต. นพรัตน์ จงเลิศอมัรินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองจันทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ 73
661 1097 ร.ต.ท. นพรุจ ราชประโคน รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.ภ.3 86
662 1098 ส.ต.อ. นภดล สองวงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พทุธมณฑล จว.นครปฐม 71
663 1099 ร.ต.ท. นภสินธิ์ ปิยะรัฐ พงส.(สบ 1) สน.ชนะสงคราม 85
664 1100 จ.ส.ต.หญิง นภัทร ปรุงทองดี ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.สตม. 70
665 1101 ร.ต.ท.หญิง นภัทร บุญจันทร์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อทุัยธานี 87
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666 1104 ร.ต.ท.หญิง นภัสกร พานทอง รอง สว.กก.5 บก.รน. 90
667 1106 ร.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ พึ่งพงษ์ รอง สว.ธร.สภ.ท่าม่วง 68
668 1107 ร.ต.ท.หญิง นภัสศรณ์ บังทอง รอง สว.กบ.กก.ตชด.21 82
669 1108 ด.ต.หญิง นภา แผนสท้าน ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท. 65
670 1111 ร.ต.ท. นรวฒัน์ สุระพร รอง สว.ธร. สภ.แวงน้อย ภ.จว.ขอนแกน่ 92
671 1112 ร.ต.ท. นรวร์ี อดิเรกลาภวงศ์ ผบ.มว.กก.ตชด.33 99
672 1113 ร.ต.ท. นรสิงห์ วสิิทธิ์ รอง สวป.สน.ลาดพร้าว 78
673 1115 จ.ส.ต. นรากร รัตนประทีป ผบ.หมู่ 6 กก.5 บก.ทล. 72
674 1117 ด.ต. นราธปิ สินธุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 69
675 1118 ร.ต.ท. นรินทร์ จันทนา พงส.(สบ 1) สน.ชนะสงคราม 76
676 1120 ร.ต.ต. นรินทร กนัทา รอง สวป.สภ.เชียงค า จว.พะเยา 72
677 1123 ร.ต.ท.หญิง นริสรา อุน่แกว้ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.1 100
678 1125 ร.ต.ต. นเรศ ไสยวฒิุ รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 64
679 1126 ร.ต.ต. นเรศ ชาลีวรรณ์ รอง สว.กก.2 บก.ปส.2 บช.ปส. 65
680 1127 ร.ต.ท. นเรศ คงเรือง พงส.(สบ1) สภ.ไม้แกน่ จว.ปัตตานี 70
681 1128 จ.ส.ต. นฤทธิ์ ชลสิทธวิงษา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสิงห์บุรี 80
682 1132 ร.ต.ท.หญิง นฤมล สุธรรมวงศ์ รอง สว.ฝ่ายวจิัยและพฒันา วตร. 78
683 1135 ร.ต.ท. นวพล กติติวรกร รอง สวป.สภ.ล้ี จว.ล าพนู 81
684 1137 ร.ต.ท.หญิง นวลศิริ ชูแสวง รอง สว.ธร.สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 89
685 1138 ร.ต.ท.หญิง นหฤทัยพรรณ สระบัว รอง สว.ฝ่ายพลาธกิาร 2 พธ. 88
686 1140 ร.ต.ท.หญิง นัฐชกร ทองแกว้ รอง สว.ฝ่ายบริการการฝึกอบรม บก.ฝรก. 92
687 1141 ส.ต.อ.หญิง นัฐญา สุนทรทรัพย์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปอศ. 83
688 1143 ด.ต. นัฐวธุ ทนันเรือน ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 68
689 1145 จ.ส.ต.หญิง นัตดา แซ่เอง ผบ.หมู่ กลุ่มงานประสานงานรัฐสภา กม. 68
690 1146 ส.ต.อ. นัทที สืบใหม่ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี 86
691 1147 ส.ต.อ.หญิง นัทธธ์นัน มีสุข ผบ.หมู่ ฝ่ายประวติับุคคล ทพ. 64
692 1148 ร.ต.ท.หญิง นันท์นภัส บุญเกดิ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 80
693 1149 ร.ต.ต.หญิง นันท์นภัส ยาชะรัด รอง สว.กก.ตชด.42 94
694 1152 ด.ต.หญิง นันทนา นันศิริ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 80
695 1153 ร.ต.ต.หญิง นันท์นิชา มานุชา รอง สว.ฝอ.บก.ปส.5 บช.ปส. 88
696 1156 ร.ต.ท.หญิง นันท์ภัสกร ระก าพล รอง สว.ธร.สภ.เมืองนราธวิาส จว.นราธวิาส 93
697 1159 จ.ส.ต. นันทศิลป์ พนัธุ์บุญ ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองภูเกต็ จว.ภูเกต็ 67
698 1160 ส.ต.อ.หญิง นันทิกานต์ ราชคม ผบ.หมู่ ฝ่ายแผนการสอบ บช.ศ. 68
699 1161 ร.ต.ท. นันทิภาคย์ สอนทะ พงส.(สบ 1) สน.บางนา 67
700 1162 ร.ต.ท.หญิง นันทิยา ศิริพรรณ รอง สว.ธร. สภ.บ้านไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ 79
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701 1163 ด.ต.หญิง นัลทรา ถนอมพนัธ์ ผบ.หมู่ บก.อก.ภ.5 87
702 1164 ร.ต.ท.หญิง นัสสิณี พมิพโ์สดา รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. 98
703 1165 ร.ต.ท. นาตยา ชัยฤทธิ์ รอง สว.ฝอ.บก.ทล. 76
704 1169 ร.ต.ท.หญิง นารีรัตน์ อายุวฒันะ รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.บช.ศ. 92
705 1172 ร.ต.ต.หญิง น้ ามนต์ โพธิ์ค า รอง สว.ฝสส.2 สส. 77
706 1173 ร.ต.อ. นิกร ผลพนัธนิ ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.14 83
707 1174 ร.ต.ต.หญิง นิกร ขจรมณี รอง สวป.สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง 84
708 1181 ร.ต.ท.หญิง นิดษา จินดาศรี รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวติั ตป. สง.ก.ตร. 80
709 1182 ร.ต.ท.หญิง นิตยา พลสวา่ง รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก. 88
710 1183 ร.ต.ท.หญิง นิตยา นันตา รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 88
711 1184 ด.ต. นิตยา บุ้งทอง ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.5 บก.ทท. 87
712 1185 ร.ต.ต.หญิง นิตยา เหล่ือมแกว้ รอง สว.ธร.สภ.เทพา จว.สงขลา 70
713 1187 ร.ต.ท. นิติพฒัน์ ธงทอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 87
714 1191 ร.ต.ท.หญิง นิธชิญา มาตย์วงัแสง รอง สว.ฝปค.สฝจ. 77
715 1193 ร.ต.ท. นิธพิฒัน์ ศิริอนันต์ รอง สว.สภ.สามควายเผือก 83
716 1195 ร.ต.ท.หญิง นิธศิานันทน์ ธนนิติเวธน์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร 91
717 1197 ร.ต.ต. นิพนธ์ วงศ์รุ่ง รอง สว.กก.6 บก.ส.1 บช.ส. 84
718 1199 ร.ต.ท. นิพนธ์ ทองยืน พงส.สน.ลุมพนิี 61
719 1202 ร.ต.ท.หญิง นิภา เกยีรตินอก รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ1 สศป. บช.ศ. 93
720 1203 ร.ต.ท.หญิง นิภา แสนจันทร์ รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7 85
721 1204 จ.ส.ต.หญิง นิภาพร อา่งสุวรรณ ผบ.หมู่ กลุ่มงานส่งเสริมยา วจ.สยศ.ตร. 87
722 1205 ร.ต.ต.หญิง นิภาพร เพญ็เขตร์วทิย์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี 84
723 1206 ร.ต.ท.หญิง นิภาลักษ์ บุญตา รอง สว.ฝตส.4 ตส.1 72
724 1208 ด.ต. นิมิต อนิทรวตัร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี 60
725 1209 จ.ส.ต. นิยม ถิน่ถา ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.สตม. 83
726 1210 ร.ต.ท. นิยม ไชยซาววงค์ รอง สว.จร.สน.บางกอกใหญ่ 86
727 1211 ด.ต. นิยม สุนทราวงศ์ ผบ.หมู่ (สส.) สน.บึงกุม่ 87
728 1212 ด.ต.หญิง นิยม พลพนัธ์ ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมฯ CCTV กก.4 บก.จร. 86
729 1213 ด.ต. นิยม ใจค าลือ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 70
730 1215 ร.ต.ท. นิยม มุสิกะ พงส.(สบ1) สภ.เบตง จว.ยะลา 62
731 1217 ร.ต.ต.หญิง นิยวรรณ์ สุขธนา รอง สว.(อก.) ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. 71
732 1219 ร.ต.ท.หญิง นิรินทร์ พลจรัส รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.ภ.8 93
733 1220 ร.ต.ท. นิรุตต์ เกษา รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ศชต. 65
734 1221 ร.ต.ท. นิรุติ หรเสริฐ รอง สวป.สภ.สีดา  ภ.จว.นครราชสีมา 73
735 1223 ด.ต. นิวฒัน์ พวงศิลป์ ผบ.หมู่ ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 65
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736 1224 ด.ต. นิวฒัน์ ชิษสวสัด์ิ ผบ.หมู่ ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 62
737 1229 ด.ต. นิเวศน์ อนิทจักร์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.5 78
738 1230 ร.ต.ท.หญิง นิศารัตน์ กลุกชพร รอง สว.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.สพฐ.ตร. 84
739 1231 ร.ต.ท.หญิง นีรนุช สามทอง รอง สว.ฝ่ายวจิัยและพฒันา ศพข.บช.ส. 69
740 1234 ร.ต.ท.หญิง นุชนาถ จันทร์เทพ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 93
741 1235 ร.ต.ต.หญิง นุชนารถ เส็งทอง รอง สว.ฝ่ายสวสัดิการการเงิน สก.สกพ. 77
742 1236 ร.ต.ท.หญิง นุชรีพร วรรณโค รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.1 97
743 1238 ร.ต.อ. เนติ ศรีสกลุ พงส.สภ.โพธิ์แกว้ จว.นครปฐม 93
744 1239 ร.ต.ท. บรมวชิญ์ วงันัยกลู พงส.สน.บางทองหล่อ 66
745 1241 ร.ต.ต. บรรจบ ศรีขาว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พงังา 96
746 1243 ด.ต. บรรชา กติิรส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก 86
747 1244 ร.ต.ต. บรรพต แกว้ตา รอง สว.ฝอ.บก.ปทส. 88
748 1245 จ.ส.ต. บรรพต บาฮา ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 69
749 1246 ด.ต. บรรยง ภาราม ผบ.หมู่ จร. สภ.เขวาสินรินทร์ ภ.จว.สุรินท์ 78
750 1247 ด.ต. บรรยาย ทาลุมพกุ ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.บางขุนเทียน 62
751 1249 ร.ต.ต. บวร ศรีสุข รอง สว.(อก.) ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 60
752 1250 ร.ต.ท.หญิง บังอร จ่ายเพง็ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 76
753 1251 ร.ต.ท.หญิง บัญจรัตน์ ดีดพณิรัมย์ รอง สว.ฝดพ.ดส.2 63
754 1252 จ.ส.ต. บัณฑิต ไชยมูล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปราจีนบุรี จว.ปราจีนบุรี 68
755 1253 ร.ต.ต. บัณฑิตย์ ศรีสมาน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเกต็ 80
756 1254 ร.ต.ท. บัณณัติ มาวนั รอง สวป.สภ.บางละมุง 77
757 1255 ร.ต.ท. บัณภัทร ทองสง่า รอง สว.ธร. สภ.ชนบท  ภ.จว.ขอนแกน่ 86
758 1256 ร.ต.ท.หญิง บัวแกว้ เกง่ตรง รอง สว.ธร. สภ.เมืองยาง ภ.จว.นครราชสีมา 89
759 1266 ร.ต.อ.หญิง บุญญาภรณ์ ผัดขัน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 93
760 1269 ด.ต. บุญทัน ขันทองนาค ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.จว.สระแกว้ 70
761 1271 ร.ต.ต. บุญธรรม หมื่นเมือง รอง สว.(อก.) ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 66
762 1274 ร.ต.ท. บุญเพง็ สุปะมา รอง สว.สส.สภ.เชียงคาน ภ.จว.เลย 73
763 1277 ด.ต. บุญมี โสระถาวร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองแหน จว.ฉะเชิงเทรา 67
764 1279 จ.ส.ต. บุญยู กวรัีตนขจร ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 69
765 1281 ส.ต.อ. บุญรัตน์ รุ่งธรรม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อา่วช่อ 61
766 1283 ร.ต.ท. บุญฤทธิ์ เชิญเชือ้ พงส.สภ.ส าโรงใต้ 79
767 1288 ร.ต.อ. บุญเลิศ แอบผักแวน่ รอง สว. ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. 95
768 1290 ร.ต.ต. บุญเลิศ กิง่โคกกรวด รอง สว.ฝ่ายป้องกนัอาชญากรรม บก.อก.บช.ปส. 84
769 1293 ด.ต. บุญส่ง วทิศิริ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บึงกุม่ 63
770 1295 ร.ต.ท.หญิง บุญสิริ ช่วยชม รอง สว.ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร. 72
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ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

771 1297 ร.ต.ท.หญิง บุณยนุช สงศรี รอง สว.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ. 96
772 1300 ด.ต.หญิง บุตรี บุตรชน ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 69
773 1301 ร.ต.ท.หญิง บุตศญา มาประกอบ รอง สว.กลุ่มงานประเมินผล ยศ. 77
774 1303 ร.ต.ท.หญิง บุปผา เขียวบุญจันทร์ รอง สว.ฝอ.บก.รร.ภ.9 74
775 1305 ร.ต.ท.หญิง บูชิดา วบิูลย์ศิลป์ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1 93
776 1309 ด.ต. เบญจรงค์ ลีม๊ะ ผบ.หมู่(นปพ.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 67
777 1310 ร.ต.ต.หญิง เบญจา ซ่ือสัตย์ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 91
778 1311 ด.ต.หญิง เบญญาภา วงสุโท ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 71
779 1312 ร.ต.ท.หญิง เบญญาสิร์ิ รักขิโต รอง สว.กก.ตชด.43 79
780 1314 ร.ต.ท. ปฎิวติั เหล่าผา รอง สว.ธร.สภ.บ้านเอือ้ม จว.ล าปาง 82
781 1315 ร.ต.ท. ปฐมเดช สีดาด า รอง สวป.สน.หัวหมาก 94
782 1317 ร.ต.ท.หญิง ปณิธาน ศิริชัย รอง สว.ฝทว.3 97
783 1319 ร.ต.ท.หญิง ปติญา บัวใหญ่รักษา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 83
784 1321 ร.ต.ท.หญิง ปนัดดา กล่ินจันทร์ รอง สว.ธร.สภ.คง ภ.จว.นครราชสีมา 77
785 1322 ร.ต.ต.หญิง ปภาวรินทร์ สูญโย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 69
786 1323 ด.ต.หญิง ปภาวี สุขทวี ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ส.2 67
787 1324 ด.ต. ปรวทิย์ ประภากรไกร ผบ.หมู่ (จร.) สน.ฉลองกรุง 74
788 1326 ร.ต.อ. ประกอบ มีมาก รอง สว.สส.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 87
789 1328 ร.ต.ท. ประการ สุทธแิพทย์ รอง สวป.สภ.นาจะหลวย ภ.จว.อบุลราชธานี 63
790 1331 ร.ต.ท. ประจวบ เชือ้หมอ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6 89
791 1333 ด.ต. ประจักร์ เติมพรม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางน้ าเปร้ียว 65
792 1335 ร.ต.ท. ประจักษ์ จันทิมา รอง สว.อก.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 64
793 1336 ด.ต. ประจันทร์ แพงภูงา ผบ.หมู่ (สส.) สน.หนองแขม 76
794 1337 ด.ต. ประชา ช่วยเต้า ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางกล่ า จว.สงขลา 65
795 1339 ร.ต.ต. ประณต นาคไพจิตร รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 75
796 1341 ร.ต.ท.หญิง ประติภา ถนอมผิว รอง สว.ฝทว.1 ทว. 95
797 1342 ร.ต.ต. ประทีป มีคง รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2 76
798 1345 ร.ต.ท. ประทีป สุทา รอง สว.กก.สส.ภจว.แม่ฮ่องสอน 83
799 1346 จ.ส.ต. ประทีป จิณเสน ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 77
800 1347 ด.ต. ประทีป สุทธนินท์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.กมลา จว.ภูเกต็ 62
801 1348 ด.ต. ประทุม วชันุชา ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 72
802 1351 ด.ต. ประธาน สวสัด์ิหวา่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จอหอ ภ.จว.นครราชสีมา 83
803 1352 ด.ต. ประธาน จินดาเรือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองล าปาง 64
804 1353 ด.ต. ประนม ทองแผ่น ผบ.หมู่ ส.รน.6 กก.5 บก.รน. 64
805 1354 ด.ต.หญิง ประนัฐฎาร์ ช านาญ ผบ.หมู่ กลุ่มงานจราจร ภจว.เชียงใหม่ 70
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ผนวก ก.
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( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

806 1355 ด.ต. ประพจน์ สุโพธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธิ์แกว้ จว.นครปฐม 71
807 1359 ร.ต.ต. ประพนัธ์ คชแกว้ รอง สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส. 89
808 1362 ร.ต.ท.หญิง ประพนัธพ์ร สาริสุทธิ์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 85
809 1366 ด.ต.หญิง ประภาพร สงขกลุ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ส.1 64
810 1367 ร.ต.ท.หญิง ประภารัตน์ ปิ่นประดับ รอง สว.กลุ่มงานวจิัยฯ 3 วจ.สยศ.ตร 99
811 1369 ร.ต.ท. ประภาส เกษแกว้ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี 88
812 1370 ร.ต.ต. ประภาส ศรีสวสัด์ิ รอง สว.กก.3 บก.ปทส. 81
813 1374 ร.ต.ต. ประยงค์ แกว้สุขแท้ รอง สว.ฝสส.2 สส. 80
814 1375 ร.ต.ต. ประยงค์ มะหงส์ศรี รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สมุทรปราการ 83
815 1377 ร.ต.ต. ประยุทธ กติติพบิูลย์ รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ 93
816 1379 ด.ต. ประยูร ค ามูลตรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุรินทร์ 63
817 1380 ด.ต. ประยูร ออ่นบุญมา ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.จว.หนองบัวล าภู 71
818 1385 ด.ต. ประวชิ โชคทรัพย์ ผบ.หมู่ กก.6 บก.ส.3 69
819 1389 ร.ต.ท. ประสพชัย อดุมศิลป์ รอง สว.ธร.สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 77
820 1391 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ สุขแกว้ รอง สว.ตม.จว.สุมทรสาคร บก.ตม.3 64
821 1392 ร.ต.ต. ประสิทธิ์ อุน่ทรัพย์ รอง สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 86
822 1394 ร.ต.ท. ประสิทธิ์ กาญจนศร รอง สว.(นิติกร) ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท 67
823 1395 ร.ต.ต. ประสิทธิ์ กวัถิว้ รอง สวป.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเกต็ 79
824 1396 ร.ต.ต. ประเสริฐ ชัยวงศ์ รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 64
825 1398 ด.ต. ประเสริฐ กลุเกษมศักด์ิ ผบ.หมู่ (ส.) สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร 64
826 1401 ด.ต. ประเสริฐ ฤทธวิงค์ ผบ.หมู่(จร.) สภ.บางกล่ า จว.สงขลา 61
827 1406 ร.ต.ท. ปรัชญา บุปผาวลัย์ พงส.สน.พลับพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 91
828 1407 ร.ต.ท. ปรัญชัย สวา่งแกว้ ผบ.มว.(สบ 1) กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 75
829 1408 ร.ต.ท.หญิง ปราณี น้อยหลุบเลา รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 92
830 1409 ร.ต.ท.หญิง ปราณี มณีช่วง รอง สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 65
831 1412 ร.ต.ต. ปราโมทย์ ทิพย์คุณ รอง สว.ฝอ.บก.อก.ภ.3 61
832 1414 ร.ต.อ.หญิง ปรารถนา สวสัด์ิแจ้ง รอง สว.ฝ่ายการประชุม สลก.ตร. 62
833 1415 ส.ต.อ. ปริญญา พึ่งวงษ์ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 80
834 1417 ร.ต.ท. ปริญญา รัชอนิทร์ รอง สว.กลุ่มงานฯอาชญากรรมข้ามชาติ บก.ส.4 บช.ส. 86
835 1418 ส.ต.อ. ปริญญา ผิวผ่อง ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ. 65
836 1419 ด.ต. ปริญญา ใยอุน่ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 71
837 1422 ร.ต.ท. ปริพล แกว้พล รอง สวป. สภ.โคกงาม ภ.จว.เลย 73
838 1423 ด.ต. ปริยากร พทุธวงค์ ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย 70
839 1425 ร.ต.ท.หญิง ปริศนา สุค าภา รอง สว.วป.ผอ.สยศ.ตร 96
840 1426 ร.ต.ท.หญิง ปริศนา หนูสมตน รอง สว.ฝ่ายวจิัยและพฒันา ศพข.บช.ส. 65
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( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

841 1428 ร.ต.ต. ปรีชา สุดใจ รอง สว.กก.6 บก.ส.1 69
842 1429 จ.ส.ต. ปรีชา พร้อมสมุด ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. 88
843 1430 ร.ต.ท. ปรีชา บุญอารีย์ พงส.ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 71
844 1431 ด.ต. ปรีชา ต้ังสิริสงวน ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งมหาเมฆ 77
845 1432 ร.ต.ท. ปรีชา รัตนา รอง สวป.สน.ส าเหร่ 83
846 1435 ด.ต. ปรีชา กอ้นค า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอยสะเกด็ จว.เชียงใหม่ 71
847 1438 ร.ต.ท.หญิง ปรีดา อนินุ่น รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี จว.สุราษฎรานี 81
848 1439 ด.ต.หญิง ปรียาภรณ์ สะอาดจันทร์ ผบ.หมู่ กก.7 บก.รน. 74
849 1440 ร.ต.ท.หญิง ปรียาวดี สอนอิม่สาตร์ รอง สว.ฝตส.1 ตส.2 สตส. 78
850 1441 จ.ส.ต. ปฤษฎี ประโมสี ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 78
851 1443 ร.ต.ต. ปวริศ ปานะจินาพร รอง สวป.สภ.ฉลอง จว.ภูเกต็ 88
852 1444 ด.ต.หญิง ปวริศา ปรีชาทรงศรี ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 71
853 1445 ร.ต.ท. ปวชิ อรุาสาย พงส.สภ.รามัน ภ.จว.ยะลา 87
854 1447 จ.ส.ต. ปวณิ เจ๊ะฮะ ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 69
855 1448 ร.ต.ท.หญิง ปวณีา นารีเลิศ รอง สว.กก.2 บก.ปคบ. 87
856 1449 ร.ต.ท. ป้องเกยีรติ สังคหิรัญ รอง สว.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ. 86
857 1451 จ.ส.ต.หญิง ปัญจรัศม์ สิทธมิงคลรัชต์ ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 71
858 1452 ด.ต. ปัญญา อุย้เหง่า ผบ.หมู ่ป้องกนัและปราบปราม สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี 66
859 1455 ด.ต. ปัญญา เพช็รแกว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โป่งน้ าร้อน ภ.จว.จันทบุรี 71
860 1457 ร.ต.ท. ปัณณวชิญ์ สิทธถิวลัย์ รอง สว.กก.1 บก.ส.3 81
861 1458 ด.ต.หญิง ปัณวรรธน์ ค าจุลลา ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท. 68
862 1459 ร.ต.ท.หญิง ปัทมา บุญล้อม รอง สว.ฝ่ายพลาธกิาร 1 พธ. 93
863 1460 ร.ต.ท. ปัสสิทธิ์ ศรีสุโพธิ์ พงส.กก.2 บก.ปอท.บช.ก. 67
864 1461 ร.ต.ท.หญิง ปาณิศา บุญประจวบ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี 77
865 1463 ด.ต.หญิง ปานใจ ขาวปลอด ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 61
866 1465 ร.ต.ท.หญิง ปารณีย์ ชูแสง รอง สว.กก.ตชด.42 87
867 1466 ร.ต.ต. ปาราเมศ ศรีตองออ่น รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 77
868 1468 ร.ต.ท. ปิติภัทร ยอดด า พงส.สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร 64
869 1469 ส.ต.ท. ปิยนันท์ สีเส้ือ ผบ.หมู่ ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. 64
870 1471 ร.ต.ท.หญิง ปิยวรรณ เพชรแกว้ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 92
871 1472 จ.ส.ต. ปิยะ ทาทูน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 69
872 1474 ร.ต.ท.หญิง ปิยะเนตร พงศ์ไพบูลย์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 71
873 1476 ร.ต.ท.หญิง ปิยะรัตน์ ปริยาพร รอง สว.ฝ่ายวเิคราะห์ควบคุมงบประมาณฯ บก.อก.สกบ. 73
874 1477 ร.ต.ท.หญิง ปิยาภรณ์ หาญณรงค์ รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ ์บก.ตม.3 91
875 1478 ด.ต. ปุญญพตัน์ ทองค า ผบ.หมู่ (ป.) สน.บุคคโล 62



หน้าที่ 26 จาก 56

ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

876 1479 ร.ต.ท.หญิง ปุญญานิช นวลละออง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม 69
877 1480 ร.ต.ท.หญิง ปุญญาพร จักภิละ รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1 สศป. 92
878 1481 ส.ต.อ.หญิง ปุณณดา วญิญาธราโชติ ผบ.หมู่ ฝ่ายประวติับุคคล ทพ. 77
879 1483 ด.ต. ปุณณรัตน์ อาษานอก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองลึก ภ.จว.สระแกว้ 71
880 1484 จ.ส.ต.หญิง ปุณยนุช บุญศิริ ครู ปท.1  กก.ตชด.12 60
881 1487 ร.ต.ท.หญิง เปมิกา เทพประดิษฐ์ รอง สว.พตส.สตส. 78
882 1488 ส.ต.อ.หญิง เปรมกมล สีผ่อง ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ กองบินต ารวจ 64
883 1489 ร.ต.ท.หญิง เปรมณัช เพชรตะกัว่ รอง สว.ฝอ. ภ.จว.นราธวิาส 78
884 1490 ร.ต.ท.หญิง เปรมปรีด์ิ สร้อยส าราญ รอง สว.ฝ่ายการประชุม 2 ตป. สง.ก.ตร. 63
885 1492 ด.ต.หญิง เปรมฤดี รัตน์ชีวนิ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 62
886 1493 ร.ต.ท. เปรมศักด์ิ พทุธจ า รอง สว.งานแผน/ฝึกอบรม กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 64
887 1495 ร.ต.ต.หญิง ผกาทิพย์ กกอู่ รอง สว.ฝอ.บก.ปคบ. 84
888 1496 จ.ส.ต.หญิง ผกามาศ อนิธยิา ผบ.หมู่ ฝ่ายจัดการสอบ กส.บช.ศ. 70
889 1498 ร.ต.ต. ผดุง เดือนดี รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 70
890 1501 ร.ต.ท.หญิง ผุสดี ศรีจันทร์ รอง สว.ฝ่ายบริการการฝึกอบรม บก.ฝรก. 86
891 1502 ด.ต. เผชิญ เดิมบางชัน ผบ.หมู่ ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 64
892 1503 ร.ต.ต. เผ่าพงษ์ เย็นส าราญ รอง สว.(อก.) ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 60
893 1504 ร.ต.ท. ไผท พงศ์นุรักษ์ รอง สวป.สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธวิาส 62
894 1505 ร.ต.ท. พงค์พนัธ์ จันทาพนู รอง สวป.สน.ทุ่งครุ 83
895 1506 ร.ต.ท. พงค์ศักด์ิ คงไสย รอง สวป.สภ.ตะกัว่ป่า จว.พงังา 66
896 1509 ร.ต.ท. พงศกร เสนีย์ รอง สว.ธร.สภ.วงัวเิศษ จว.ตรัง 64
897 1510 ร.ต.ต. พงศ์ดนัย กนัยา รอง สว.กก.2 บก.ส.3 68
898 1512 ร.ต.อ. พงศธร เนติพฒัน์ รอง สว.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ. 84
899 1514 ด.ต. พงศ์พเิชษฐ ศุภจอมชัย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี 70
900 1515 ด.ต. พงศ์เพชรรัตน์ มูลวนัดี ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.จว.หนองบัวล าภู 69
901 1516 ส.ต.ท. พงศภัค ทารักษา ผบ.หมู่ ฝ่ายปฏิบัติการ ปภ.1 บก.อก.ปภ. 61
902 1517 ร.ต.ท. พงศ์ภัทร คีรีมา รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 67
903 1520 ด.ต. พงศักด์ิ รจนัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสระบุรี 66
904 1521 ร.ต.ท. พงษ์ชาญ บุนนาค รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 60
905 1523 ร.ต.ท. พงษ์ธเนศ ธนิสกลุเศรษฐ์ รอง สว.ธร.สภ.เบตง จว.ยะลา 80
906 1524 ร.ต.อ. พงษ์นรินทร์ อนันตชาติ พงส.(สบ 1) สน.พลับพลาไชย 2 73
907 1526 ส.ต.อ. พงษ์พทิักษ์ ค าสอน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สีบัวทอง 64
908 1527 ด.ต. พงษ์พพิฒัน์ จอมคีรี ผบ.หมู่ (สส.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 71
909 1528 ร.ต.ท. พงษ์เพชร คงขาว รอง สว.กก.ตชด.42 70
910 1529 ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ บุตรคาม พงส.(สบ 1) สน.บางรัก 71



หน้าที่ 27 จาก 56

ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

911 1530 ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ยอดสิงห์ รอง สวป.สน.สุวนิทวงศ์ 92
912 1531 ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ แสงมหาชัย รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 74
913 1532 ร.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ สิริพพิฒัน์พงศ์ รอง สว.สส.สภ.พะวอ จว.ตาก 66
914 1533 ด.ต. พงษ์สุพจน์ วไิชยโย ผบ.หมู่ งานตรวจพสูิจน์มลภาวะ บก.จร. 60
915 1534 ส.ต.อ.หญิง พจนา ชัยวงษ์ทิตย์ ผบ.หมู่ ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.สพฐ.ตร. 66
916 1535 ด.ต. พจนารถ วนัศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชัยบาดาล ภ.จว.ลพบุรี 64
917 1536 ส.ต.อ.หญิง พจมาน ศรีเมือง ผบ.หมู่ ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจ าต าแหน่ง อต. สกพ. 63
918 1539 ร.ต.ท. พชรพล หัสมาน รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 79
919 1541 ด.ต.หญิง พนัตนันท์ ศรีสวสัด์ิ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 71
920 1542 ร.ต.ท.หญิง พนาวนั ช่ าชอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี 85
921 1543 ด.ต.หญิง พนิดา เหมืองอุน่ จนท.ธร.(ปท1)(ธร.) สน.ทุ่งสองห้อง 71
922 1545 ด.ต. พยนต์ วรีะจิตต์ ผบงหมู่ (ป.) สภ.เมืองพทัยา 79
923 1547 จ.ส.ต. พยุงศักด์ิ ตงธิ ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 64
924 1548 จ.ส.ต.หญิง พรชนก ออ่นทอง ผบ.หมู่ ฝอ.8 บก.อก.ภ.5 85
925 1550 ด.ต. พรชัย คงเพช็ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเชียงราย 71
926 1551 ส.ต.ท. พรชัย จูมิ ผบ.หมู่(นปพ.) สภ.เทพา จว.สงขลา 71
927 1552 ส.ต.อ. พรชัย มัชฌิมวงศ์ ผบ.หมู่(นปพ.) สภ.มูโนะ จว.นริวาส 81
928 1554 ร.ต.ต.หญิง พรทิพย์ แกว้ม่วง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 85
929 1555 ร.ต.ต. พรเทพ เพช็ศรี รอง สว.(อก.) ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 61
930 1556 ร.ต.อ. พรเทพ สถาพรนุวงศ์ รอง สว.ธร.สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี 85
931 1558 ส.ต.อ.หญิง พรนภา ทองแท้ ผบ.หมู่ กลุ่มงานพจิารณา 1 มน. 75
932 1559 ร.ต.ท.หญิง พรพรรณ เตโช รอง สว.ธร.สภ.ล้ี จว.ล าพนู 76
933 1560 ร.ต.ท.หญิง พรพรรณ พนูแกว้ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 88
934 1561 ส.ต.อ.หญิง พรพมิล ขยัน ผบ.หมู่ ฝ่ายประวติับุคคล ทพ. 62
935 1563 ส.ต.อ.หญิง พรพมิล ชูศรี ผบ.หมู่ ฝ่ายเฝ้าฟัง วเิคราะห์ ติดตาม และรายงาน กองสารนิเทศ 60
936 1564 จ.ส.ต. พรไพเราะ พรหมลอย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางน้ าเปร้ียว 62
937 1567 ร.ต.ท.หญิง พรรณทิภา ชุมคง รอง สว.กลุ่มงานวจิัยและประเมินผล 1 วจ. 84
938 1568 ส.ต.อ.หญิง พรรณนิภา โชติกจิไพบูลย์ ผบ.หมู่ ฝ่ายจัดการฝึกอบรม ศพข.บช.ส. 75
939 1569 ร.ต.ท.หญิง พรศรี จันทร์สวา่ง รอง สว.กก.6 บก.รน. 66
940 1570 ร.ต.ต. พรศักด์ิ เหล่าช านาญกจิ รอง สว.ธร.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 72
941 1571 ร.ต.ท.หญิง พรศิริ สุทธรัิกษ์ รอง สว.ธร.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช 97
942 1572 ร.ต.ท.หญิง พรสรวง ยกทองมา รอง สว.ฝอ.กองโยธาธกิาร สกบ. 92
943 1575 ด.ต.หญิง พรินทร์ญาณ์ แควสยอง ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 67
944 1576 ร.ต.ท. พฤฒิพงศ์ ทรงภักดีกลุ รอง สว.จร.สภ.บางขุนนนท์ 70
945 1578 ด.ต. พลกฤต ผดุงกจิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 77



หน้าที่ 28 จาก 56

ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

946 1580 ร.ต.ต. พลเดช คุ้มจอหอ รอง สวป.สภ.จอมพระ ภ.จว.สุรินทร์ 62
947 1581 ด.ต. พลภัทร พรหมท้าว ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.ตปพ. 75
948 1583 จ.ส.ต. พลวรรช แกง้ทอง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 63
949 1584 ร.ต.ท. พลากร ถนอมพนัธ์ พงส.สน.คลองตัน 94
950 1585 ร.ต.ท. พลากร สอนเวยีง รอง สว.กลุ่มงานบริการประชาชน กองแผนงานกจิการพิเศษ 70
951 1586 ด.ต. พศกร ภักดีบุตร ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.สตม. 67
952 1589 ร.ต.ท.หญิง พชัมน วงค์ชมภู รอง สว.พตส.สตส. 93
953 1591 ร.ต.ท.หญิง พชัรภรณ์ ทองน่วม รอง สว.ฝตพ.ตส.3 68
954 1592 ร.ต.ท.หญิง พชัราภรณ์ ขัดศิริ รอง สว.กก.ตชด.32 68
955 1593 ร.ต.อ.หญิง พชัรินทร์ มีทอง รอง สว.ธร.สภ.สวา่งวรีะวงศ์ ภ.จว.อบุลราชธานี 66
956 1595 ร.ต.ต.หญิง พชัรี ชัยราชา รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 98
957 1596 ร.ต.ท.หญิง พชัรีย์ เซ่งเตียวโล่ รอง สว.กก.5 บก.ปทส. 74
958 1597 ส.ต.อ.หญิง พชัรียา บ้านสระ ผบ.หมู่ ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.บช.ศ. 88
959 1598 ร.ต.ต. พฒัน์ธนะ ยิม้ประเสริฐ รอง สว.ฝ่ายสรรพาวธุ 1 สพ. 72
960 1600 ด.ต. พฒันา ออ่นในชาติ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เทพารักษ์  ภ.จว.นครราชสีมา 60
961 1601 ร.ต.ต. พฒันา กลุกระโทก รอง สวป.สภ.กมลา จว.ภูเกต็ 78
962 1602 ร.ต.ท.หญิง พณัณ์วรา มหาพริิยกติต์ิ รอง สว.ฝตส.1 ตส.2 สตส. 86
963 1603 ด.ต.หญิง พทัธธ์นิดา รัตนคช ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 82
964 1605 จ.ส.ต. พนัธกานต์ วฒันวรางกรู ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปคม. 75
965 1607 ร.ต.ท. พนัธวจัน์ รัตน์น้ าหิน รอง สวป.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 89
966 1608 ร.ต.ต. พนัธศั์กด์ิ ภูบดีพฒัน์ภูมิ รอง สว.กก.2 บก.ปปป. 64
967 1609 ร.ต.ท. พนัธศักด์ิ ชัยทอง รอง สวป.สภ.ฉลอง จว.ภูเกต็ 84
968 1611 ร.ต.ท. พนัธุ์ธชั ต้ังรุ่น รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อา่งทอง 65
969 1614 ส.ต.อ.หญิง พกิลุทอง จรสืบ ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.สทส. 90
970 1615 ร.ต.ท.หญิง พจิาริน เจริญพร รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศพฐ.1 71
971 1617 ร.ต.ท.หญิง พชิญ์สินี ชุม่เจริญ รอง สว.ฝ่ายบัญชี 1 กช. 86
972 1618 ร.ต.ท.หญิง พชิญากร มากมาย รอง สว.ธร.กก.สายตรวจ บก.สปพ. 95
973 1619 ร.ต.ท.หญิง พชิญาพทัธ์ รอดสมบูรณ์ รอง สว.ธร.สภ.เวยีงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 84
974 1622 ร.ต.ท. พชิัย ค าพธุ พงส.สน.ปทุมวนั 79
975 1623 ร.ต.ต. พชิิต มัครมย์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 91
976 1624 ร.ต.อ. พชิิต ปินตาพฒุ รอง สว.สส.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 91
977 1625 ร.ต.ท. พชิิต ขาวสุวรรณ พงส.สภ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี 73
978 1628 ร.ต.ท. พชิิตชัย นนท์ช้าง ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.21 74
979 1629 ร.ต.ท. พชิิตพงษ์ โคตาโม รอง สว.ฝ่ายการส่ือสาร 2 สส. 94
980 1630 ร.ต.ท. พเิชฐ เทพสุวรรณ์ พงส.สน.บางยีเ่รือ 88



หน้าที่ 29 จาก 56

ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

981 1632 ร.ต.ท. พเิชษฐ์ ยินสูตร์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. 83
982 1633 ด.ต. พเิชษฐ์ จรลี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 76
983 1635 ด.ต. พเิชษฐ ไกรหมื่นไวย์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 64
984 1636 ด.ต. พเิซษฐ์ มณีรัตน์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พทัลุง 72
985 1637 ร.ต.ท.หญิง พณิวดี เพชรประดับ รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 2 บช.ศ. 75
986 1638 ร.ต.อ. พทิยวชิญ์ ค ามี นวท.(สบ 1) พฐ. จว.สมุทรปราการ 80
987 1642 ร.ต.ท. พทิักพงษ์ ทรช่วย พงส.สภ.ประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 84
988 1643 ร.ต.ท. พทิักษ์ โมมี รอง สว.กลุ่มงานประสานงานขา่งต่างประเทศ บก.ส.4 บช.ส. 85
989 1645 ร.ต.ท. พทิักษ์ ยอดจันทร์ รอง สว.ธร. สภ.สรรพยา  ภ.จว.ชัยนาท 74
990 1646 ส.ต.อ. พทิักษ์พงศ์ หมั่นงาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ล้ี จว.ล าพนู 90
991 1648 ร.ต.ต. พนิิจชัย ช านาญกจิ รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.ภ.2 85
992 1649 ร.ต.อ. พพิฒัน์ เจริญเดชธนกจิ รอง สว.กก.สส.บก.น.7 70
993 1650 จ.ส.ต. พพิฒัน์ ทาดี ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 78
994 1652 ร.ต.อ. พพิฒัน์พล มีสายมงคล ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.22 88
995 1653 ร.ต.ท. พภิพ ขาวทอง พงส.สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 81
996 1654 ร.ต.ท. พภิูษณ มากไชย รอง สว.กก.ตชด.41 77
997 1655 ร.ต.อ.หญิง พมิพม์าดา พว่งคง พงส.สน.ทองหล่อ 88
998 1657 ด.ต.หญิง พมิสิริ เกษมุติ ผบ.หมู่ (ส.) สภ.เมืองพจิิตร จว.พจิิตร 83
999 1659 ร.ต.ท. พริยุทธ แข็งแรง พงส.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 82

1000 1660 ร.ต.ต. พรัิตน์พล โบวเิชียร รอง สว.กก.2 บก.ส.3 78
1001 1661 ด.ต. พริิยะ ทองประสิทธิ์ ผบ.หมู่(ส.) สภ.ทุ่งต าเสา จว.สงขลา 70
1002 1663 จ.ส.ต.หญิง พริิยากร เดชศรี ผบ.หมู่ ฝ่ายบัญชี 1 กช. 65
1003 1664 ร.ต.อ.หญิง พศิธยา ทองสี รอง สว.กก.1 บก.ส.1 76
1004 1665 ด.ต. พศิาล สุวรรณกฏู ผบ.หมู่ ตม.จว.อบุลราชธานี บก.ตม.4 64
1005 1666 จ.ส.ต. พษิณุ บุญธรรม ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองภูเกต็ 75
1006 1667 ร.ต.ท. พษิณุ บุญยืน รอง สวป.สภ.บ้านเอือ้ม จว.ล าปาง 61
1007 1668 ร.ต.ท. พษิณุนนท์ ศรีตรัยทัศน์ รอง สวป.สภ.บ้านฉาง ภ.จว.ระยอง 72
1008 1670 ส.ต.อ. พสิิฐ ดอกค า ผบ.หมู่ ฝ่ายทะเบียนประวติัอาชญากร 5 ทว. 67
1009 1672 ร.ต.ต. พสิิษฐ์ ยอดวรีะพงษ์ รอง สว.(ป.) ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 70
1010 1673 ร.ต.ท. พสิิษฐ์ เฮงที พงส.(สบ 1) สน.ดอนเมือง 69
1011 1676 ส.ต.อ.หญิง พสุิทธพิร วราโชคลีนนท์ ผบ.หมู่ ฝ่ายพธิกีารและการรับรอง ตท. 77
1012 1677 ส.ต.อ. พรีพงศ์ ปราบณรงค์ ผบ.หมู่ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.สกบ. 71
1013 1679 ร.ต.ท. พรีพล รุมพล รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 71
1014 1681 ด.ต. พรีะ ด ารงฤทธิ์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.พญาไท 87
1015 1683 ด.ต. พรีะพงษ์ แลวาฤทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 68



หน้าที่ 30 จาก 56

ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

1016 1684 ด.ต. พรีะพล เย็นทรวง ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 86
1017 1688 ร.ต.อ. พรีะศักด์ิ เวชกามา นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 1) รพ.ตร. 77
1018 1689 ร.ต.อ.หญิง พรีายุ มั่นอนุรักษ์ รอง สว.ฝ่ายบรรจุ ทพ. 68
1019 1690 ร.ต.ท. พฒิุชัย จันทร์ทอง ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.42 86
1020 1692 ร.ต.ต. พฒิุเมธ บุญโต รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.1 67
1021 1693 ร.ต.ท. พทุธพงษ์ กลุโท รอง สวป.สภ.เบตง จว.ยะลา 85
1022 1694 ร.ต.ท. พทุธษาชาด พมิพน์นท์ รอง สว.ฝอ.บก.ปทส. 88
1023 1695 ร.ต.ต. พทุธา สายศร รอง สว.ฝอ.บก.น.8 61
1024 1696 ส.ต.อ. พทุธพิร กาญจนะ ผบ.หมู่ ฝ่ายป้องกนัอาชญากรรม บก.อก.บช.ปส 61
1025 1699 ร.ต.ท.หญิง เพชรรัตน์ หล้าสาย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ล าพนู 79
1026 1700 ร.ต.ท.หญิง เพชรอนิทนิล พดูหวาน รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 78
1027 1702 ร.ต.ท.หญิง เพญ็ประภา รัตนเนนย์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อา่งทอง 68
1028 1704 ส.ต.ท. เพิ่มพลู เอีย่มทอง รอง สว.ธร.สน.สายไหม 89
1029 1707 ร.ต.ท. ไพฑูรย์ เกรียงไกรเดช พงส.สภ.เมืองชลบุรี 67
1030 1708 ด.ต. ไพฑูรย์ ลัมยศ ผบ.หมู่ กก.สส.(นปพ.) ภ.จว.น่าน 67
1031 1709 ส.ต.อ. ไพฑูรย์ เพยีตะเณร ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 71
1032 1711 ร.ต.ท. ไพบูลย์ แกว้มณี พงส.(สบ 1) สน.หัวหมาก 75
1033 1714 ร.ต.ท. ไพรวรรณ ต๊ันหลก พงส.กก.2 บก.ป. 73
1034 1718 ด.ต. ไพรัช จันทร์เรือง ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางนา 64
1035 1719 ร.ต.ท. ไพรัชช์ ทองสุข รอง สว.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.บช.ปส. 66
1036 1720 ส.ต.อ. ไพรินทร์ ชะตาดี ผบ.หมู่ฝ่ายประวติับุคคล ทพ. 73
1037 1721 ร.ต.ต.หญิง ไพรินทร์ ผิวขาว รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 77
1038 1722 ด.ต.หญิง ไพเราะ กลมกล่อม ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 60
1039 1724 ร.ต.ต. ไพโรจน์ คชศิริ รอง สว.(อก.) ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 68
1040 1727 ร.ต.ท. ไพโรจน์ ตาสาย รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 87
1041 1729 จ.ส.ต. ไพโรจน์ สมัครพนัธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 64
1042 1730 ด.ต. ไพโรจน์ สระทองอนิทร์ ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองภูเกต็ จว.ภูเกต็ 77
1043 1731 ร.ต.ท. ไพศานต์ิ จัน่ผ่อง รอง สวป.สภ.ชุมแสง ภ.จว.นครสวรรค์ 65
1044 1734 ร.ต.ท. ไพศาล หะนิแร รอง สวป.สน.บางชัน 69
1045 1736 จ.ส.ต. ไพศาล แพนสกลุ ผบ.หมู่ งานศูนย์รวมข่าว กก.4 บก.จร. 75
1046 1739 ร.ต.อ. ภครพล ใจจริง พงส.สน.บางนา 74
1047 1740 ร.ต.ท. ภควฒัน์ แสนตัน รอง สว.ฝ่ายวชิาการสรรหา กส. 82
1048 1741 ร.ต.ท. ภณภัทร รัตนศรี รอง สวป.สน.บางบอน 83
1049 1742 ส.ต.อ.หญิง ภณิตา เกดิศิริ ผบ.หมู่ บช.ปส. 64
1050 1743 ร.ต.ท. ภฤศธร อยูท่อง พงส.สภ.เขาชัยสน จว.พทัลุง 80



หน้าที่ 31 จาก 56

ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

1051 1744 ส.ต.ท. ภวตั จันทาวฒิุเดช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี 71
1052 1746 จ.ส.ต. ภัทธพล กมลทิพย์ ผบ.หมู่ (สส.) สน.วดัพระยาไกร 63
1053 1749 ด.ต.หญิง ภัทร์กรกมล พงษ์โรจน์ทิต ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 75
1054 1750 ร.ต.ท.หญิง ภัทรนันทน์ สายบุตร รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ศ. 63
1055 1751 ร.ต.ท. ภัทรพล ถ้วยทอง ผบ.มว.(สบ 1) ปค.ศฝร.ภ.2 77
1056 1752 ร.ต.ท. ภัทรพล โขมะนาม พงส. สภ.บ้านกุม่ ภ.จว.ลพบุรี 69
1057 1754 ร.ต.ต. ภัทรวฒัน์ อทุธยิา รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 97
1058 1756 ด.ต. ภัทรศักด์ิ โสดานาค ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. 68
1059 1757 จ.ส.ต.หญิง ภัทราภรณ์ ศรีภิรมย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพษิณุโลก 70
1060 1758 ร.ต.ท.หญิง ภัทรามาศ สุรพล รอง สว.ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร. 77
1061 1759 ส.ต.อ.หญิง ภัทราวดี พฒัโน ผบ.หมู่ ฝ่ายพฒันา สฝจ.สพฐ.ตร. 88
1062 1760 ร.ต.ต. ภัทราวธุ บุแกว้ รอง สว.บก.ตชด.ภาค 1 69
1063 1761 ร.ต.ท.หญิง ภัทรินทร์ทิพย์ ธาระสิทธิ์ รอง สว.ฝ่ายกจิการนักศึกษา สบร. 95
1064 1762 จ.ส.ต.หญิง ภัสสร ปะสัน ผบ.หมู่ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 1 จต. 75
1065 1763 ด.ต.หญิง ภสัสร์ชญาภกัด์ิ สอนสุภาพ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.1 72
1066 1764 ร.ต.ท. ภาคย์ ภาคพชิเจริญ รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 97
1067 1767 ร.ต.ท. ภาณุ ศิริโภคพฒัน์ รอง สวป.สภ.เมืองพงังา จว.พงังา 68
1068 1769 ร.ต.ท. ภาณุพงศ์ พื้นสันเทียะ พงส.สน.บึงกุม่ 92
1069 1771 ร.ต.ท. ภาณุวชิญ์ ยานศิริ รอง สว.ธร.สภ.ทุ่งมน ภ.จว.สุรินทร์ 83
1070 1772 ร.ต.ท. ภาณุวทิย์ บุญกวา้ง รอง สว.ธร.สภ.องครักษ์ จว.นครนายก 67
1071 1775 ร.ต.ต. ภานุวฒัน์ สิทธิ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 88
1072 1777 ร.ต.อ. ภานุวฒัน์ โฉมยงค์ รอง สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. 88
1073 1778 ด.ต.หญิง ภายอม สันอดุร ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.5 66
1074 1779 ร.ต.ท. ภารินทร์ ประสิทธธิรรม พงส.สน.ส าราญราษฎร์ 86
1075 1781 ร.ต.อ.หญิง ภาวณีิ อรอรรถ รอง สว.กก.ตชด.22 75
1076 1782 ร.ต.ท.หญิง ภาวณีิ ด้วงนุ้ย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 66
1077 1784 ร.ต.ท.หญิง ภาวนิี ไกยกลู รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 85
1078 1785 ร.ต.ต. ภาสกร ศรีสุวรรณ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.1 74
1079 1788 ร.ต.ท.หญิง ภิชญาดา สวสัศรี ผบ.หมู่ กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ผอ. 77
1080 1793 ด.ต. ภูชิสส์ วนิัยดี ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเกต็ 76
1081 1794 ด.ต. ภูดินันท์ ธนกติิธรรม ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพงังา จว.พงังา 60
1082 1795 ร.ต.ต. ภูดิศ พทิักษ์รัตนาภา รอง สว.กก.2 บก.ส.3 87
1083 1797 ด.ต. ภูบดินทร์ เหลากลม ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ. 76
1084 1801 ร.ต.ท. ภูริท หมื่นอนันต์ รอง สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 79
1085 1802 ร.ต.ต. ภูรินท์ ผาติอ าไพวงศ์ รอง สว.ฝอ. ภ.จว.สิงห์บุรี 61
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ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

1086 1803 ร.ต.ท. ภูรีภัทร ไชยแสง รอง สว.ฝอ.ศพฐ.3 64
1087 1804 ส.ต.อ. ภูวดล พกัเรือง ผบ.หมู่ ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. 75
1088 1805 ร.ต.อ. ภูวดล คณาดา พงส. สภ.ท่าเรือ  ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 68
1089 1809 ร.ต.ท. ภูวชิพนธ์ สุกใส พงส.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 79
1090 1816 ร.ต.ต. มณฑล รักความสุข รอง สว.(อก.) ตม.จว.นราธวิาส บก.ตม.6 60
1091 1824 ร.ต.ต. มนตรี เวยีงเงิน รอง สวป.สน.นางเล้ิง 80
1092 1826 ร.ต.อ. มนตรี รักชาติ รอง สวป.สน.ห้วยขวาง 88
1093 1827 ส.ต.อ. มนตรี เขียวพระอนิทร์ ผบ.หมู่ ฝ่ายควบคุมอตัราก าลัง อต. 76
1094 1830 ร.ต.ท. มนตรี ปิงแกว้ รอง สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 79
1095 1831 ร.ต.ท.หญิง มนทิชา จริงจิตร รอง สว.ฝอ.บก.ปทส. 88
1096 1832 ร.ต.ท.หญิง มนัชกร ทองแถม รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.1 73
1097 1833 ด.ต.หญิง มนัสนันท์ พทุธิ ผบ.หมู่ ฝ่ายสวสัดิการการเงิน สก. 74
1098 1834 ร.ต.ท.หญิง มนัสนันท์ กระดังงา รอง สว.ฝสส.1 สส. 95
1099 1835 ร.ต.ท.หญิง มนัสนันท์ ใจงาม รอง สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 86
1100 1836 ร.ต.ท.หญิง มนัสสา ฝ่ายภักดี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 83
1101 1837 ร.ต.ต. มนุญ จ ารูญพติร รอง สวป.ภ.จว.นนทบุรี 70
1102 1839 ด.ต. มนูญ นาคคง ผบ.หมู่(ป.) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา 61
1103 1840 ส.ต.อ.หญิง มยุรา สายคุ้ม ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 64
1104 1841 ร.ต.ท.หญิง มยุรีย์ กงนอก รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก.บช.ศ. 65
1105 1842 ร.ต.ต. มล แกว้นามอม รอง สว.กก.3 บก.ปปป. 80
1106 1844 ด.ต. มะยูโซะ กาซอ ผบ.หมู่(จร.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธวิาส 62
1107 1847 ร.ต.อ. มังกร แสนมา พงส.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 74
1108 1848 ร.ต.ท.หญิง มัทนา สังข์ทอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อา่งทอง 63
1109 1849 ร.ต.ท.หญิง มัทนาวดี หิติ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 78
1110 1850 ร.ต.ท.หญิง มัลลิกา ยาเจริญ รอง สว.สภ.กลัยาณิวฒันา จว.เชียงใหม่ 93
1111 1852 ร.ต.ต. มานพ ชิราพฤกษ์ รอง สวป.สภ.คลองลาน จว.ก าแพงเพชร 82
1112 1855 ร.ต.อ. มานะ บุญสม รอง สว.(จร.) สน.บางมด 89
1113 1857 ร.ต.ท.หญิง มานิดา วรวสุิทธวิงศ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง จว.ระยอง 74
1114 1858 ด.ต. มานิต หน่อสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ 70
1115 1860 ร.ต.ท. มาโนช แกว้เขียว รอง สว.ธร.สน.คันนายาว 74
1116 1864 ร.ต.ท. มารุต แกว้ดี รอง สวป. สภ.หนองสาหร่าย 64
1117 1868 ร.ต.ท.หญิง มาลินี สักลอ รอง สว.ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส. 91
1118 1870 ด.ต.หญิง มาลี กอ๋งตา ผบ.หมู่ กก.นปพ.บก.สส.ภ.5 61
1119 1871 ร.ต.ท. มาหะมัด ดามูนะ รอง สว.ธร.สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ 68
1120 1874 ร.ต.ท. มิตรชัย พรมจันทร์ พงส.สน.สุวนิทวงศ์ 81
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ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
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บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

1121 1876 ร.ต.ท. มุทธาพฒัน์ ตะโน รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.1 76
1122 1878 ส.ต.อ.หญิง มุทิตา เครือวฒิุกลุ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปอศ. 92
1123 1879 ด.ต. มูฮัมมัด หะยีอาแว ผบ.หมู่ ตม.จว.นราธวิาส บก.ตม.6 61
1124 1880 ด.ต. เมธา แกว้ค า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปะอนิ 66
1125 1881 ร.ต.ต. เมธี ผาสอน รอง สว.ฝสต.1 กต.6 จต. 75
1126 1882 ร.ต.ท. เมธี มูลศรี รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป. สง.ก.ตร 89
1127 1886 ร.ต.ท.หญิง เมษยา สัตนาโค รอง สว.ฝอ.นต.รพ.ตร. 72
1128 1887 ร.ต.ต. เมือง แย้มฉวาก รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 72
1129 1888 ส.ต.อ. เมืองแมน แสนวงัสี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาแห้ว  ภ.จว.เลย 72
1130 1889 ร.ต.ท. แมน โฉมอทุัย รอง สว.สส.สภ.ทับปุด จว.พงังา 67
1131 1890 ด.ต. ไมตรี ชมชืน่ ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 88
1132 1891 ร.ต.ท. ยกษณภัก สายเชือ้ รอง สว.ฝ่ายสรรพาวธุ 1 สพ. 88
1133 1894 จ.ส.ต. ยงยุทธ ทรงทิม ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.1 64
1134 1895 ร.ต.ท. ยงยุทธ กลุธร รอง สว.ธร.สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ 78
1135 1896 ด.ต.หญิง ยมาพร ยมาภัย ผบ.หมู่ กก.1 บก.ตม.1 76
1136 1897 ด.ต. ยศกร สรรพวธุ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอด็ 70
1137 1898 ด.ต. ยศกร สวสัดี ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี 78
1138 1900 ด.ต. ยศฐพชัร์ ควรประกอบกจิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางพลี 77
1139 1901 ร.ต.ท. ยศณรินทร์ ดอกไม้ รอง สว.กลุ่มงานวเิคราะห์และพฒันาระบบ อต.สกพ. 76
1140 1905 จ.ส.ต. ยศวรรษณ์ ฉาบพมิาย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี 68
1141 1906 ร.ต.ท. ยศวริศ ยะสานติทิพย์ รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่ 85
1142 1908 ร.ต.ต. ยอด ยังมะลัง รอง สวป.สน.จรเข้น้อย 85
1143 1909 ด.ต. ยอดยิง่ สิทธโิน ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 75
1144 1915 ส.ต.อ. ยุทธการ กาญจนรักษ์กลุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามพราน จว.นครปฐม 71
1145 1916 จ.ส.ต. ยุทธชัย ทองบุญชืน่ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 60
1146 1918 ร.ต.ท. ยุทธชาติ เหล็กงาม พงส. สภ.ม่วงเฒ่า ภ.จว.อบุลราชธานี 71
1147 1919 ร.ต.อ. ยุทธนา ล าเภา รอง สว.สส.สน.ประเวศ 73
1148 1922 ร.ต.ท. ยุทธนา พน้ภัย รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 85
1149 1923 ส.ต.อ. ยุทธพงษ์ เรืองฤทธิ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเกต็ 69
1150 1925 ร.ต.ท. ยุทธพนัธุ์ ค าแกว้ พนักงานสอบสวน ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 79
1151 1928 ด.ต.หญิง ยุพา ชมมาลี ผบ.หมู่ (ธร.) สน.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 95
1152 1929 ด.ต.หญิง ยุพา เกดิมาตร์ ผบ.หมู่ (ปป.) สน.ล าลูกกา 80
1153 1930 ด.ต.หญิง ยุพาพรรณ บูรณะสัมฤทธิ์ ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 70
1154 1931 ร.ต.ท.หญิง ยุพนิ พนัธจ์ันทร์ รอง สว.ฝตส.3 ตส.2 สตส. 68
1155 1932 ร.ต.ท.หญิง ยุภาวดี แสนหาญ รอง สว.ธร.กก.สายตรวจ บก.สปพ. 89
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( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

1156 1933 ร.ต.ท.หญิง ยุวดี แผ่นผา รอง สว.กก.6 บก.ส.3 92
1157 1934 ร.ต.ท.หญิง ยุวธดิา วงษาบุตร รอง สว.ฝอ.บก.สสท. 89
1158 1936 ร.ต.ท.หญิง ยูศิริ แน่นชารี รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 88
1159 1938 ส.ต.อ.หญิง เยาวลักษณ์ ลายทิพย์ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.สทส. 72
1160 1939 ร.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ์ ชูใจ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 80
1161 1943 ร.ต.ท.หญิง รจนา แกว้วรรณา รอง สว.ฝอ.บก.รฟ. 73
1162 1944 ร.ต.ต. รชต กลุบุตร รอง สว.สภ.ห้วยราช ภ.จว.บุรีรัมย์ 64
1163 1945 ร.ต.ท.หญิง รชยา ขาวผ่อง รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 75
1164 1946 ร.ต.ท. รฐนนท์ ทิพย์คุณ พงส.กก.1 บก.ปปป. 81
1165 1948 ร.ต.อ. รณภูมิ โกมลกติิสกลุ ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.14 84
1166 1949 ร.ต.ท. รณภูมิ เพิ่มพนู พงส.สภ.เมืองภูเกต็ จว.ภูเกต็ 85
1167 1950 ด.ต. รณยุทธ บุญเนตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพนเขวา  ภ.จว.ศรีสะเกษ 70
1168 1952 ร.ต.ต.หญิง รติมา ชูไทย รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 80
1169 1953 ด.ต.หญิง รติรส ศุภก าเนิด ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 79
1170 1954 ส.ต.ท. รติวฒัน์ สุขวจิิตร ผบ.หมู่ กก.ตชด.42 80
1171 1959 ร.ต.ท.หญิง รวพิร เกือ้กลู รอง สว.กลุ่มงานความมั่นคง ผก. 86
1172 1960 ส.ต.อ.หญิง รวศิรา ขัติวงศ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายประวติับุคคล ทพ. 65
1173 1961 ส.ต.อ.หญิง รสริน ปิ่นชุม ผบ.หมู่ฝ่ายวชิาการการประกนัคุณภาพ สศป. 78
1174 1962 ร.ต.ท. รอมือลี กาซอ รอง สว.กก.6 บก.ป. 74
1175 1963 ร.ต.ต.หญิง ระเบียบ แสงสุวรรณ รอง สว.ฝอ.กต.5 จต. 65
1176 1964 ร.ต.ท.หญิง ระพพีร เวชยชัย รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.สทส. 83
1177 1968 ส.ต.อ.หญิง รักษ์ธกิาร แสงข า ผบ.หมู่ จต. 67
1178 1969 ด.ต. รังสรรค์ สุขนอก ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 69
1179 1970 ร.ต.ท. รังสฤษฏ์ อทุัยชิต รอง สว.กก.5 บก.ส.3 77
1180 1971 ด.ต. รังสิต เทพรักษาฤาชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองล าปาง 70
1181 1972 ร.ต.ท.หญิง รังสิมา ทางดี รอง สว.ฝ่ายวทิยบริการ วตร.บช.ศ. 97
1182 1973 ร.ต.ท.หญิง รัชชาภัสสร์ ช่างสี รอง สว.ฝ่ายจัดการฝึกอบรม ศพข.บช.ส. 87
1183 1974 ร.ต.ท.หญิง รัชณีพร ภักดีบุญ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 87
1184 1977 ด.ต.หญิง รัชตา ชัยพรกรีติ ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.6 71
1185 1978 ร.ต.ท.หญิง รัชนก เนตรโรจน์ รอง สว.ฝอ.บก.ส.4 76
1186 1979 ด.ต.หญิง รัชนี ตาเจริญเมือง ผบ.หมู่ กลุ่มงานจราจร ภจว.เชียงใหม่ 81
1187 1980 ร.ต.ต. รัชพล เหลากลม รอง สวป.สน.ยานนาวา 86
1188 1981 ร.ต.ท. รัชพล บัวย้อย รอง สวป.สภ.บ้านสร้าง จว.ปราจีนบุรี 95
1189 1983 ร.ต.อ. รัชภูมิ ทักขิณะ รอง สว.สส.สภ.พบพระ จว.ตาก 87
1190 1986 ร.ต.ท. รัฐนันท์ ท าลานดี รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. 73
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1191 1988 ร.ต.ท.หญิง รัตณา ค าเพช็ร รอง สว.ฝ่ายพลาธกิาร 2 พธ. 63
1192 1989 ร.ต.ท.หญิง รัตติกาล ทองสด รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี 85
1193 1992 จ.ส.ต. รัตนพงษ์ มณีโชติ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี 61
1194 1993 ร.ต.ท.หญิง รัตนา เมฆอบั รอง สว.ฝ่ายการประชุม 1 ตป. 84
1195 1994 ร.ต.ท.หญิง รัตนา รัตนพนัธ์ รอง สว.ส านักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์ รร.นรต. 85
1196 1995 ด.ต.หญิง รัตนา บุญรอด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เฉลิมพระเกยีรติ ภ.จว.นครราชสีมา 72
1197 1996 จ.ส.ต.หญิง รัตนาภรณ์ เหล่าพสัิย ผบ.หมู่ กองสารนิเทศ 76
1198 1998 ร.ต.อ. รัถพร โยเหลา ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.13 91
1199 1999 จ.ส.ต.หญิง รัสรินทร์ สังข์สวสัด์ิ ผบ.หมู่ กลุ่มงานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม ผอ. 63
1200 2000 ร.ต.ท. ราชนัย ชินายศ พงส.(สบ 1) กก.1 บก.ปคม. 95
1201 2001 ร.ต.ท. ราชพล สิงห์สองคอน รอง สว.งานแผน/ฝึกอบรม กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 75
1202 2002 ร.ต.ท. ราชวฒัน์ อนิทรโสภา รอง สวป.สน.พหลโยธนิ 67
1203 2003 ร.ต.ท. ราชศักด์ิ ทองวไิล รอง สวป. สภ.ทุ่งมน ภ.จว.สุรินทร์ 65
1204 2005 ร.ต.ท.หญิง ราณี ศรีบุญเรือง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 60
1205 2006 ร.ต.ท.หญิง ราตรี กสิวฒัน์ รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 85
1206 2008 ส.ต.อ.หญิง ราตรี จันประทุม ผบ.หมู่ ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 1 อต. 68
1207 2010 ด.ต.หญิง รินดา ม่วงเถือ่น ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2 63
1208 2011 ร.ต.ท. ริยงค์ ลักษณะ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.น. 74
1209 2012 ร.ต.ท.หญิง รุ่งณภา อิน่แกว้ รอง สว.ฝตส.2 ตส.1 สตส. 69
1210 2015 ร.ต.ท. รุ่งธรรม เมษะยศพฒัน์ รอง สวป.สภ.ก าแพงแสน 84
1211 2016 ร.ต.ท.หญิง รุ่งนภา ปี่แกว้ รอง สว.ภ.จว.เพชรบุรี 65
1212 2017 ร.ต.ท. รุ่งนิรันดร์ สอาดเอีย่ม รอง สว.ธร.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี 75
1213 2019 ด.ต. รุ่งเรือง บุบผาโภชน์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 70
1214 2021 ร.ต.ท. รุ่งโรจน์ เกดิแกว้ รอง สว.สส.สภ.กมลา จว.ภูเกต็ 61
1215 2022 ร.ต.ท.หญิง รุ่งลาวรรณ์ ปาวงค์ รอง สว.ธร. สภ.ม่วงเฒ่า ภ.จว.อบุลราชธานี 63
1216 2023 ร.ต.ท. รุ่งวทิย์ ขวญัมา พงส.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 79
1217 2024 ด.ต. รุ่งวทิย์ เมืองจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อทุุมพรพสัิย 66
1218 2027 ร.ต.ท.หญิง รุจิกาญจน์ ร่องจิก รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 72
1219 2028 ด.ต. รุจิภาส จันทร์สุข ผบ.หมู่ ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 60
1220 2029 ร.ต.ท. เรวฒัน์ คงชู รอง สวป.สภ.ปากพะยูน จว.พทัลุง 67
1221 2034 ร.ต.ท. เรืองวทิย์ ดวงจินดา พงส.(สบ 1) สน.บุปผาราม 72
1222 2035 ร.ต.ท. เรืองศักด์ิ หุนตระณี พงส.สน.บางกอกน้อย 61
1223 2036 ด.ต.หญิง ฤดีวลัย์ ชมกลุ ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.สตม. 68
1224 2037 ร.ต.ท. ฤทธิ์ โกงกาง รอง สว.ฝ่ายควบคุมอตัราก าลัง อต. 73
1225 2038 ร.ต.ต. ฤทธกิร เผือกผ่อง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 74
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1226 2040 ด.ต. ฤทธศัิกด์ิ พงษ์เพชร ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 64
1227 2041 ร.ต.ท.หญิง ลดาวลัย์ หอมหวล รอง สว.ฝ่ายพลาธกิาร 1 พธ. 66
1228 2042 ร.ต.ต.หญิง ลภัส พรรณรา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 71
1229 2044 ด.ต.หญิง ลภัสรดา อมรสิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จักราช ภ.จว.นครราชสีมา 67
1230 2045 ร.ต.ท.หญิง ลภัสรดา หอมนวพล รอง สว.ฝ่ายการเงิน 3 กง.สงป. 64
1231 2047 ด.ต. ลลดา คุณยศยิง่ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 81
1232 2048 ร.ต.ท.หญิง ละมัย เชือ้ล้ินฟา้ รอง สว.ธร.สน.บางโพ 84
1233 2049 ร.ต.ท.หญิง ละออง วรีะบริรักษ์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1 63
1234 2050 ด.ต. ละเอือ้น สัตยารังสรรค์ ผบ.หมู่(ป.) กก.ปพ.ศชต. 66
1235 2052 ร.ต.ท.หญิง ลักษณ์ภวลัย์ น้อยภาษี รอง สว.กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. 66
1236 2053 ร.ต.ต. ลักษณะ เภรีมาศ รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8 88
1237 2054 ร.ต.ท.หญิง ลัดดา กกกล่ิน รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. 80
1238 2055 ร.ต.ต.หญิง ลัดดา จันทะสะเร รอง สว.กก.9 บก.รน. 69
1239 2056 ด.ต.หญิง ลัดดาวลัย์ ศรีกล่ินดี ผบ.หมู่ ธร.สน.บุคคโล 70
1240 2058 ร.ต.ท.หญิง ลัลนา สุวรรณทรัพย์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 88
1241 2059 ร.ต.ท.หญิง ล าจวน กล้ากระโทก รอง สว.ฝ่ายวชิาการสรรหา กส. 86
1242 2060 ร.ต.ต. ลือชัย พนัธา รอง สว.ฝ่ายซ่อมบ ารุง บก.อก.รพ.ตร. 62
1243 2063 ร.ต.ท. เลอสรรค์ อริยรัฐวงศ์ รอง สว.ฝ่ายควบคุมอตัราก าลัง อต.สกพ. 78
1244 2064 ร.ต.ต. เลิศชาย สังข์ทอง รอง สวป.สน.ยานนาวา 71
1245 2065 ร.ต.ท. เลิศศักด์ิ ปิ่นละออ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 80
1246 2067 ส.ต.อ. วงศธร พเิมย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาด้วง ภ.จว.เลย 72
1247 2069 ส.ต.อ. วจพาสน์ เครือสุวรรณ ผบ.หมู่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.สพฐ. 78
1248 2070 ร.ต.ท. วชิร ชยธวชั รอง สวป.สภ.นครชัยศรี 75
1249 2074 ร.ต.ท. วชิรวทิย์ กติติเศรษฐการ พงส.สภ.แม่ปิง.จว.เชียงใหม่ 94
1250 2075 จ.ส.ต. วชิระ อมัรินทร์ ผบ.หมู่ ส.ทท.7 กก.2 บก.ทท. 84
1251 2077 ร.ต.ท. วชิระ ปัญญาฤทธิ์ พงส. สภ.หมูสี  ภ.จว.นครราชสีมา 93
1252 2078 ร.ต.ต.หญิง วชิราพมิพ์ จันทร์ทอง รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 75
1253 2085 ด.ต. วรชัย ชนะชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 61
1254 2086 ร.ต.อ.หญิง วรณัน พอ่นุ้ย นักวทิยาศาสตร์ (สบ 1) กองพสูิจน์หลักฐานกลาง 97
1255 2087 ร.ต.ท.หญิง วรณัน อนุรักษ์ลาภวงศ์ รอง สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 72
1256 2089 ด.ต. วรพรต สมบูรณ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.1 บก.อคฝ. 67
1257 2091 ด.ต. วรพนัธุ์ ศรีวงค์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 60
1258 2093 ด.ต. วรพสิิษฐ์ โคตะพนัธ์ ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.8 70
1259 2094 ร.ต.ท. วรภพ เจียงวงค์ รอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี 92
1260 2096 ร.ต.ท. วรรณชัย สุขแจ่ม รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 86
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1261 2099 ร.ต.ท.หญิง วรรณภา วฒิุเจริญ รอง สว.ธร.กก.สุนัขและม้าต ารวจ บก.สปพ. 93
1262 2101 ร.ต.ท. วรรณลพ รัตนวงษ์ รอง สวป.สภ.บางปะหัน 64
1263 2102 ส.ต.อ.หญิง วรรณวไิล ธรุะธรรม ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 77
1264 2103 ด.ต.หญิง วรรณวไิล ทบธรรม ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 74
1265 2105 ร.ต.ท.หญิง วรรณา เตชะสุรังกลู รอง สว.ฝอ.สกพ. 93
1266 2106 ด.ต.หญิง วรรณา ภู่กนั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีส าโรง จว.สุโขทัย 65
1267 2107 ร.ต.ต.หญิง วรรณี ทองแดง รอง สว.ธร. สภ.กะพอ้ จว.ปัตตานี 73
1268 2108 ด.ต.หญิง วรรษิดา ล้อมวงศ์ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.นครราชสีมา 78
1269 2109 จ.ส.ต.หญิง วรลักษณ์ ศรีธรรมพงษ์ ผบ.หมู่ ฝอ.กองโยธาธกิาร 60
1270 2110 ร.ต.ท.หญิง วรวรรณ ศรีมงคล รอง สว.ฝอ.ทพ. สกพ. 87
1271 2111 จ.ส.ต. วรวชิัย บุญรักษา ผบ.หมู ่กลุ่มงานเก็บกูแ้ละตรวจพสูิจน์วัตถุระเบดิ บก.สปพ. 76
1272 2113 ร.ต.ท. วรวทิย์ เพช็รสีขาว รอง สว.ฝ่ายวเิคราะห์ต าแหน่ง 2 อต. 81
1273 2114 ร.ต.ท. วรวทิย์ สุ่มมาตย์ รอง สวป. สภ.ธวชับุรี ภ.จว.ร้อยเอด็ 79
1274 2117 ร.ต.ท. วรวฒิุ อดุมศิลป์ รอง สวป.สภ.บ้านแหลม 68
1275 2119 ร.ต.ท.หญิง วรัญญา เรืองศรี รอง สว.ฝอ.บก.ทท. 80
1276 2120 ร.ต.ท. วรัณธรณ์ ภิราษร รอง สวป.สน.ห้วยขวาง 77
1277 2121 ส.ต.ท. วรากร ทองกอ้นสิงห์ ผบ.หมู่ รร.นรต. 82
1278 2122 ด.ต. วราโชติ ขันนาค ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปอศ. 72
1279 2123 ด.ต.หญิง วราภร สวา่งใจ ผบ.หมู่ ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 83
1280 2126 ร.ต.ท.หญิง วราลี สุขสวสัด์ิ รอง สว.ฝอ.บก.ปคม.บช.ก. 94
1281 2127 ด.ต.หญิง วริฐา เต็มรุ่ง ผบ.หมู่ ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. 60
1282 2128 จ.ส.ต. วริทธิ์ธร ค าแฝง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านฝาง ภ.จว.ขอนแกน่ 76
1283 2129 ร.ต.ท. วรินทร พอ่นุ้ย รอง สว.ฝ่ายฝึกอบรม สฝจ. สพฐ.ตร. 90
1284 2132 ร.ต.ท.หญิง วรุณรัตน์ ขันติธรีะโฆษิต รอง สว.ธร.กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 88
1285 2133 ร.ต.ท. วรุตม์ พรมลาย พงส.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 76
1286 2134 ร.ต.ท.หญิง วลัยพร เอบุญมา รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4 61
1287 2135 จ.ส.ต. วศิน มีทอง ผบ.หมู่ สส.สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี 61
1288 2138 ร.ต.ท. วสันต์ รักษากลุ รอง สว.กก.1 บก.ส.3 72
1289 2142 ร.ต.ท. วสันต์ เศรษฐนันท์ รอง สว.ธร.สภ.ค าชะอ ีภ.จว.มุกดาหาร 62
1290 2147 ส.ต.ท. วสุธา ยอแซฟ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเกต็ 65
1291 2149 ร.ต.ต. วชัรพงศ์ ประยงค์เพช็ร รอง สว.ธร.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 65
1292 2150 ร.ต.ท. วชัรพงษ์ พวงบุตร ผบ.มว.กก.ตชด.21 74
1293 2151 ร.ต.ต. วชัระ กรพทิักษ์ รอง สวป. สภ.ชุมตาบง  ภ.จว.นครสวรรค์ 62
1294 2153 ร.ต.ท.หญิง วชัรา ค าทะเนตร รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.น. 62
1295 2156 ด.ต. วชัรินทร์ ปิตโต ผบ.หมู่ ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 80
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ผนวก ก.
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( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

1296 2163 ส.ต.อ. วชัเรนทร์ เหลือผล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง 76
1297 2164 ร.ต.ท. วฒันชัย ธนกวนิวงศ์ พงส.สน.พญาไท 78
1298 2167 ร.ต.ท. วฒันพฒัน์ กลุวบิูลย์ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.1 70
1299 2169 ร.ต.ท.หญิง วฒันา โตสกลุ รอง สว.ฝตส.1 ตส.1 82
1300 2171 ร.ต.ต. วนัชัย พนัธุ์แตงไทย รอง สว.(อก.) ตม.จว.อบุลราชธานี บก.ตม.4 69
1301 2172 ร.ต.ท. วนัชัย พนัธเ์ฉลิมชัย รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๒ 85
1302 2173 ร.ต.ท. วนัชัย พยัคฆา พงส. สภ.กระชอน ภ.จว.นครราชสีมา 65
1303 2174 ร.ต.ต. วนัปีต์ิ หะยีเจะแว รอง สว.ศูนย์ยุทธวธิตี ารวจ บก.ฝรก. 63
1304 2175 ร.ต.ท. วนัเผด็จ แท่นรัตน์ รอง สวป.สน.ส าเหร่ 81
1305 2177 ร.ต.ท. วลัลพ ชะวชิ รอง สว.กก.ตชด.44 76
1306 2179 ร.ต.ท. วลัลภ เชียงกา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม 75
1307 2181 จ.ส.ต.หญิง วศัราพร ปัททุม ผบ.หมู่ ฝทว.2 ทว. 76
1308 2185 ร.ต.ท.หญิง วารี มาลัยทัด รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สทส. 89
1309 2186 ร.ต.ท.หญิง วารุวรรณ หุ่นเล็ก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 80
1310 2187 ร.ต.ท.หญิง วาสนา ปิ่นเงิน รอง สว.ฝตพ.ตส.3 ส านักงานตรวจสอบภายใน 68
1311 2188 ร.ต.ท.หญิง วาสนา จันทรวรุิฬห์ รอง สว.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.บช.ศ 84
1312 2189 ร.ต.ต.หญิง วาสนา กัน่เม่า รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ อฎ. 72
1313 2190 ร.ต.ท. วคิิด โอษคลัง รอง สวป. สภ.ชัยบาดาล ภ.จว.ลพบุรี 63
1314 2192 ส.ต.อ.หญิง วจิิตร มะลิสอน ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปคบ. 66
1315 2193 ร.ต.ท. วชิยุทม์ ชืน่ยศ รอง สว.กวช.1 สบส. 92
1316 2195 ร.ต.ต. วชิัย เทพรอด รอง สว.ภ.จว.กาญจนบุรี 72
1317 2196 จ.ส.ต. วชิัย นิติยะกลุ ผบ.หมู่ กก.5 บก.ส.2 63
1318 2197 ร.ต.ท. วชิัย มีขวญั พงส.สน.ราษฎร์บูรณะ 81
1319 2198 ร.ต.ท. วชิัย ปันนา รอง สวป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 82
1320 2200 ร.ต.อ. วชิัยเดช น้อยมณี รอง สวป.สน.บุปผาราม 70
1321 2201 ร.ต.ท. วชิาญ นามแสงผา รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.น. 83
1322 2203 ร.ต.ต. วชิาญ สีสมบัติ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 80
1323 2204 ด.ต. วชิาญ อ าพนัธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี 73
1324 2208 ด.ต. วชิิต หมื่นเที่ยง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 66
1325 2209 จ.ส.ต. วชิิต ทินสุวรรณ์ ผบ.หมู่ ฝอ.8 บก.อก.ภ.9 62
1326 2210 ร.ต.ท.หญิง วชิุดา จันทรพงษ์ รอง สวป.สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี 94
1327 2211 ร.ต.ต. วเิชษฐ์ โคตรบุตร รอง สว.กก.ตชด.24 83
1328 2212 ร.ต.ท. วเิชษฐ ศิริงาม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 63
1329 2214 ร.ต.ท. วเิชียร จันทน์เทศ พงส.สน.พญาไท 63
1330 2215 ส.ต.อ. วเิชียร ทากอ๋ง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 82
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1331 2216 ด.ต. วเิชียร รักษา ผบ.หมู่ (สส.) สน.ฉลองกรุง 77
1332 2217 ร.ต.ท. วเิชียร เขาพาใน รอง สว.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ. 64
1333 2221 ร.ต.ท. วโิชติ หมีพลัด รอง สว.กก.ตชด.43 65
1334 2222 ร.ต.ท. วโิชติ บุญมี รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 75
1335 2223 ร.ต.ท. วญิญา ขวญัเกล้ียง รอง สว.กก.ตชด.44 81
1336 2224 ร.ต.ท. วญิญู วอ่งวตัรพงศ์ รอง สว.ธร.สภ.เกาะยาว จว.พงังา 65
1337 2225 ส.ต.อ. วฑูิรย์ สินโต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี 75
1338 2226 ร.ต.ท. วฑูิรย์ ธงน าทรัพย์ พงส.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 70
1339 2227 ร.ต.ท. วฑูิรย์ ค ามา รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 76
1340 2231 ร.ต.ท. วทิยา ขันติจิตร รอง สว.ฝ่ายวเิคราะหค์วบคุมงบประมาณและมาตรฐานพสัดุ บก.อก.สกบ. 67
1341 2232 ร.ต.อ. วทิยา บุญสุข รอง สวป.สภ.หนองปลิง  ภ.จว.นครสวรรค์ 69
1342 2233 วา่ที่ ร.ต.ท. วทิยา กดัุน รอง สวป. สภ.ล าดวน  ภ.จว.สุรินทร์ 72
1343 2235 ร.ต.ต. วทิูรย์ วรรณไชย รอง สวป. สภ.หนองหญ้าปล้อง  ภ.จว.เลย 79
1344 2236 ร.ต.ต. วธิรูย์ ทับเพง็ รอง สว.(ปป)ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 66
1345 2239 ร.ต.อ. วนิัย เชยบาน รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5 73
1346 2240 จ.ส.ต. วนิัย เวชกามา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 72
1347 2242 ด.ต. วนิัย โพธิ์พรม ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 61
1348 2245 ร.ต.ท. วนิัย ชูฟอง รอง สวป.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง 86
1349 2248 ร.ต.ท.หญิง วภิาดา วงษ์วาร รอง สว.ฝตส.2 ตส.1 สตส. 68
1350 2249 ร.ต.ท.หญิง วภิาพร ทองบุญ รอง สว.ฝอ.บก.ส.4 71
1351 2250 ร.ต.ท.หญิง วภิาวรรณ ปัญญาปรุ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระแกว้ 75
1352 2252 ด.ต. วมิล เพช็รคม ผบ.หมู่(ป.) สภ.เทพา จว.สงขลา 77
1353 2256 ร.ต.ต.หญิง วมิลวรรณ เฉิดประภากร รอง สวป.สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่ 77
1354 2258 ร.ต.ท. วริะศักด์ิ พพิศิ พงส.สภ.บางมด 70
1355 2259 ร.ต.ท. วริะศักด์ิ วรรณโสภา รอง สว.สส.สภ.เมืองนครพนม 91
1356 2262 ร.ต.ท. วรัิช สติมั่น รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 74
1357 2263 จ.ส.ต. วรัิช โชคธนาสิน ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป. 61
1358 2264 ร.ต.ต. วรัิต ทิมกล่ัน รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 72
1359 2266 ร.ต.ต. วรัิตน์ ปัญญามา รอง สว.(ป.) ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 67
1360 2267 ร.ต.ท. วรัิตน์ ตะคุณนะ รอง สวป.สน.หนองจอก 73
1361 2270 ด.ต. วรัิตน์ ขวญัทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โชคนาสาม  ภ.จว.สุรินทร์ 64
1362 2271 ร.ต.ท. วโิรจน์ น้อมเศียร รอง สวป.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 67
1363 2272 ร.ต.ท. วโิรจน์ ฤกษ์สุขกาย รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.1 74
1364 2274 ร.ต.ต. วโิรจน์ เล็กทอง รอง สวป.สภ.ห้วยโป่ง แม่ฮ่องสอน 93
1365 2275 ร.ต.ท. วโิรจน์ ทองนุ่น รอง สว.กก.ตชด.41 60
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1366 2276 ร.ต.ท.หญิง วลัิดดา ศรีนาค รอง สว.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ. 85
1367 2278 ร.ต.ท.หญิง วไิลพร สัญจรโคกสูง รอง สว.ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั สก. 84
1368 2279 ร.ต.ท.หญิง วไิลรัตน์ ยวนเมือง ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.6 76
1369 2280 ด.ต.หญิง วไิลรัตน์ คเชนทร์ชาติ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โนนสูง ภ.จว.นครราชสีมา 69
1370 2281 ร.ต.ท.หญิง วไิลลักษณ์ โสดากลุ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 74
1371 2282 ร.ต.ท.หญิง วไิลวรรณ ทองค าชุม พงส.สน.ปทุมวนั 90
1372 2283 ร.ต.ท.หญิง วไิลวรรณ ทิพรองพล รอง สว.ฝอ.ตป. 62
1373 2285 ร.ต.ท. ววิฒัน์ พงษ์ปัญญาศรี นายเวร (สบ 1) ผบก.ภ.จว.ตาก 90
1374 2286 ร.ต.ท. ววิฒัน์ ประสพบัว รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ศ. 68
1375 2290 ด.ต. วศิรุต สีนวล ผบ.หมู่ ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. 72
1376 2292 ร.ต.ท.หญิง วศัิลยา พน้ภัยพาล รอง สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 66
1377 2294 ร.ต.ท. วษิณุ ทองบุญ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร 73
1378 2296 ร.ต.อ. วษิณุ บุญมา รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 81
1379 2299 จ.ส.ต. วษิณุพงศ์ อา่งมัจฉา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ส าโรงทาบ ภ.จว.สุรินทร์ 72
1380 2301 ร.ต.ท. วสัินต์ เหมือนสิงห์ รอง สวป.สน.อดุมสุข 61
1381 2305 ร.ต.ท. วรีชาติ ราชราวี รอง สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 81
1382 2306 ร.ต.ท. วรีพงศ์ แกว้เล็ก พงส.สน.ทุ่งมหาเมฆ 94
1383 2307 ส.ต.อ.หญิง วรีพร สุขโข ผบ.หมู่ ฝ่ายนิติการ บก.อก.สกบ. 72
1384 2308 ร.ต.ท. วรีภัทร์ วลัิย พงส.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 94
1385 2310 ด.ต. วรีภัทร ใจงาม ผบ.หมู่(จร.) สภ.สวนพริกไทย 65
1386 2311 ร.ต.ต. วรียุทธ์ อ ามาตย์ รอง สว.กก.2 บก.ส.3 75
1387 2312 ร.ต.ท. วรียุทธ บุญทอง พงส.สน.ภาษีเจริญ 70
1388 2315 ด.ต. วรีวชั ไชยค า ผบ.หมู่ (จร.) สภเวยีงชัย จว.เชียงราย 65
1389 2320 ร.ต.ต. วรีะ ปัญญาหอม รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 77
1390 2323 จ.ส.ต. วรีะพงศ์ แกว้น้ าลักษณ์ ผบ.หมู่ กก.2 บก.ส.3 84
1391 2324 ส.ต.อ. วรีะพงศ์ เมืองราม ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 64
1392 2326 ร.ต.ท วรีะพล อปุชิต พงส.สน.ชนะสงคราม 83
1393 2327 ด.ต. วรีะยุทธ เกดิพละ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพงังา จว.พงังา 68
1394 2328 ร.ต.ต. วรีะยุทธ อดทน รอง สวป.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง 83
1395 2330 ด.ต. วรีะศักด์ิ แสงดิษฐ ผบ.หมู่ ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 60
1396 2332 ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ทองบ่อ พงส.(สบ 1) สน.ทุ่งสองห้อง 84
1397 2334 ร.ต.ต. วรีะศักด์ิ นิคมรักษ์ รอง สวป.สภ.โพนเขวา ภ.จว.ศรีสะเกษ 74
1398 2336 ร.ต.ท.หญิง วฒุานุสรณ์ พึ่งเดช รอง สว.ฝอ.บก.น.7 71
1399 2340 จ.ส.ต. วฒิุชัย เวชคง ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 79
1400 2342 ร.ต.ท. วฒิุชัย สุภาสืบ รอง สว.กก.สส.ภจว.แม่ฮ่องสอน 82



หน้าที่ 41 จาก 56

ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

1401 2344 ส.ต.อ. วฒิุชัย ศิริมุสิกะ ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 81
1402 2345 ส.ต.อ. วฒิุชัย ชาตรี ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.จว.นราธวิาส 62
1403 2346 ร.ต.ต. วฒิุโชติ จันทร์พลอย รอง สว.กก.3 บก.ส.1 บช.ส. 88
1404 2347 ร.ต.ต. วฒิุนันท์ อสิริยวงศ์ปรีดี รอง สว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 63
1405 2348 ด.ต. วฒิุนันท์ ถมปัทม์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองลาน จว.ก าแพงเพชร 62
1406 2349 ร.ต.ท. วฒิุนันท์ ขันทองนาค พงส.สภ.ปากน้ าประแสร์ จว.ระยอง 66
1407 2350 ร.ต.อ. วฒิุพงศ์ หอมดี รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรปราการ 91
1408 2352 ร.ต.ท. วฒิุพงษ์ ยุทธธนชัย รอง สว.กก.2 บก.ส.3 86
1409 2353 จ.ส.ต. วฒิุพงษ์ หงษารัมย์ ผบ.หมู ่กลุ่มงานเก็บกูแ้ละตรวจพสูิจน์วัตถุระเบดิ บก.สปพ. 69
1410 2354 ด.ต. วฒิุพงษ์ ปากเสนาะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา 75
1411 2359 ร.ต.ต. ไวพจน์ สุวรรณมุข รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 75
1412 2361 ร.ต.ท.หญิง ศกนุตลา ปาชิโร รอง สว.ฝท.สท. 89
1413 2364 ร.ต.ท. ศตวรรษ กนัแกว้ รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 72
1414 2365 ส.ต.อ.หญิง ศรัญญา จันทร์คง ผบ.หมู่ ฝ่ายประวติับุคคล ทพ. 61
1415 2366 ร.ต.ท.หญิง ศรัญญา เขือ่นค า รอง สว.ธร.สภ.โขงเจียม ภ.จว.อบุลราชธานี 67
1416 2369 ร.ต.ท. ศรัณย์พร ไววอ่ง รอง สว.ฝตส.4 ตส.1 79
1417 2371 ร.ต.ท. ศรายุทธ บุญแจ่ม พงส.(สบ 1) สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง 97
1418 2372 ร.ต.ท. ศราวฒุ พทิักษ์ รอง สว.อก.สภ.ธงชัย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 68
1419 2373 ส.ต.ท. ศราวฒิุ เกง่ระบ า ผบ.หมู่ กก.ตชด.41 73
1420 2376 ร.ต.ต. ศราวธุ วงศ์อาษา รอง สว.กก1 บก.ป 68
1421 2378 ร.ต.ท. ศราวธุ เอบิกิง่ พงส.สน.พระโขนง 86
1422 2379 ร.ต.ท. ศราวธุ ตะดวงดี พงส.(สบ 1) กก.5 บก.ปอศ. 69
1423 2380 ร.ต.ต. ศราวธุ กสิชีวนั รอง สวป.สภ.เมืองล าปาง 62
1424 2381 ร.ต.ท. ศราวธุ รัตน์สุวรรณ รอง สว.ธร.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.ก าแพงเพชร 70
1425 2382 ร.ต.ท.หญิง ศรีจันทร์ แขนโพธิ์ รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.ภ.1 62
1426 2383 ร.ต.ท.หญิง ศรีดา วงษ์ลา รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สทส. 87
1427 2384 ร.ต.ท.หญิง ศรีนภา มั่งมูล รอง สว.ธร. สภ.นายูง  ภ.จว.อดุรธานี 61
1428 2385 ส.ต.อ. ศรีพยัคฆ์ พลัลภอศัวนัย ผบ.หมู ่(ป.) สภ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ จว.สมุทรปราการ 75
1429 2386 ด.ต.หญิง ศรีไพร บุญวฒันา ผบ.หมู่ กก.3 บก.ส.1 74
1430 2387 ร.ต.ท.หญิง ศรีวรรณ ประเสริฐสุข รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. 92
1431 2389 ร.ต.ท.หญิง ศรีสุดา เอีย่มอุน่ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.1 61
1432 2392 ร.ต.ท.หญิง ศลิษา ทรงคาศรี รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 88
1433 2394 ร.ต.ท.หญิง ศศิธร ชาญอาวธุ รอง สว.ฝ่ายพลาธกิาร 2 พธ. 72
1434 2397 จ.ส.ต.หญิง ศศิธร สุสิคง ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 88
1435 2399 ร.ต.ท.หญิง ศศิมา ขันบุรี รอง ผบ.ร้อย (สบ 1) กองร้อยที ่4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 77



หน้าที่ 42 จาก 56

ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

1436 2401 ร.ต.ท. ศศิศศ์ จันทร์อนิทร์ พงส.สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ 73
1437 2404 ส.ต.อ. ศักด์ิกริน วรารัตนกรี ผบ.หมู่ ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 66
1438 2407 จ.ส.ต. ศักด์ิชัย กนัทะวะ ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 81
1439 2409 ร.ต.ท. ศักด์ิชาย ศรีวชิัยอนิทร์ รอง สว.ฝอ.วน. 90
1440 2410 ร.ต.ต. ศักด์ิณรงค์ ค าพรหม รอง สวป.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล 61
1441 2411 ร.ต.ท. ศักด์ิดา บัวทอง รอง สว.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. 60
1442 2412 ร.ต.ท. ศักด์ิระพี เอมพรหม พงส.สภ.ชุมแสง 78
1443 2413 ร.ต.ท. ศักด์ิสยาม ชูเชิด รอง สว.ธร.สภ.อา่วลึก จว.กระบี่ 72
1444 2414 ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ บุญยศ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 77
1445 2417 ส.ต.ท. ศักริน การามา ผบ.หมู่(ป.) กก.สส.ภ.จว.สงขลา 71
1446 2419 ร.ต.ท. ศัตรูพา่ย จันดี รอง สว.ธร. สภ.ปรางค์กู ่ภ.จว.ศรีสะเกษ 89
1447 2420 ร.ต.ต. ศาสตรา สีเข็ม รอง สว.กก.1 บก.ส.2 66
1448 2424 ส.ต.อ. ศิราวฒิุ จ าปาวงค์ ผบ.หมู่ สกบ. 69
1449 2425 ร.ต.ต. ศิริ เพช็ร่ี รอง สว.กก.6 บก.ส.1 81
1450 2428 ร.ต.ท. ศิริชัย บาฮา พงส.(สบ1) สภ.เบตง จว.ยะลา 83
1451 2429 ด.ต.หญิง ศิรินดา กสิบุตร ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.3 82
1452 2430 ร.ต.ท.หญิง ศิรินภาพร ปฏิพนัธ์ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 64
1453 2431 ร.ต.ท.หญิง ศิรินุช สุนทรศิริ รอง สว.ฝ่ายแผนการสอน บช.ศ. 93
1454 2433 ร.ต.ท. ศิริปกรณ์ ใจงาม รอง สวป.สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 93
1455 2434 ร.ต.ท. ศิริพงษ์ โสมภีร์ พงส.สภ.อูท่อง จว.สุพรรณบุรี 74
1456 2435 ด.ต. ศิริพงษ์ กาวลิะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.งาว จว.ล าปาง 85
1457 2436 ร.ต.ท. ศิริพงษ์ ทองยัง พงส.สภ.รามัน จว.ยะลา 65
1458 2437 ร.ต.ท.หญิง ศิริพร เหลือสะอาด รอง สว.ธร.สน.บางเสาธง 73
1459 2440 ด.ต.หญิง ศิริพร ไทยโต ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2 73
1460 2441 ร.ต.ท.หญิง ศิริพรรณ กติติศิริเวทย์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม 96
1461 2442 ส.ต.อ.หญิง ศิริเพญ็ คุณารักษ์ ผบ.หมุ่ ฝ่ายจัดการสอบ กส.บช.ศ. 64
1462 2444 ด.ต.หญิง ศิริมา ช่วยยา ผบ.หมู่ ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 66
1463 2446 ร.ต.ท. ศิริรัตน์ ไชยวเิชียร รอง สวป.สภ.ฉลอง จว.ภูเกต็ 92
1464 2447 ด.ต.หญิง ศิริลักษณ์ เสริมสุขต่อ ผบ.หมู่ ธร.สน.ส าราญราษฎร์ 81
1465 2448 ร.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ พลูศิริ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 94
1466 2449 ร.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ ภู่จินดา รอง สว.ธร.สภ.เชียงค า จว.พะเยา 81
1467 2451 ด.ต. ศิริศักด์ิ โสภณอมัพรสกลุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางบาล ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 71
1468 2455 ร.ต.ท. ศิวกานต์ รัตนเดชอดุม รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 95
1469 2456 ด.ต. ศิวนาถ บรรพตะธิ ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 68
1470 2460 ด.ต. ศุกล อร่ามรุ่งอรุณ ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.จว.นครราชสีมา 77



หน้าที่ 43 จาก 56

ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

1471 2461 จ.ส.ต. ศุภกร ศรีชมภู ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมข้อมูลใบส่ัง กก.3 บก.จร. 64
1472 2465 ร.ต.ท. ศุภชัย แพง่เมือง พงส.(สบ 1) สน.บางขุนนนท์ 81
1473 2466 ร.ต.ท. ศุภชัย มาลัยประเสริฐ รอง สว.ฝ่ายสนับสนุน บ.ตร. 90
1474 2467 ด.ต. ศุภชัย ปิ่นแกว้ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเกต็ 85
1475 2469 ส.ต.ท. ศุภชัย ช่วยเรือง ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 68
1476 2470 ส.ต.อ. ศุภโชค แม้ไพบูลย์ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.สตม. 72
1477 2471 ร.ต.ท. ศุภโชค ดีแกว้ รอง สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 71
1478 2476 ร.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ์ ท้าวทอง รอง สว.ฝอ.ศพฐ.1 74
1479 2477 ร.ต.ท. ศุภวชิญ์ จินุกลู รอง สวป.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเกต็ 75
1480 2482 ด.ต. เศรษฐศิริ ธรุะงาน ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางพลัด 65
1481 2485 ร.ต.อ. สกลภัทร พฒุตาล ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.32 96
1482 2486 ส.ต.อ. สกลวรรธน์ ยะไชยศรี ผบ.หมู่(นปพ.) สภ.บูเกะ๊ตา จว.นราธวิาส 73
1483 2487 ร.ต.ท. สกลวฒัน์ ชินรัมย์ รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.1 68
1484 2488 ร.ต.ท.หญิง สกทิา พลูบ าเพญ็ รอง สว.ฝอ.สง.กตช. 74
1485 2489 ร.ต.ต.หญิง สกลุไทย พกิลุศรี รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 63
1486 2490 ร.ต.ท. สงกรานต์ แสนแกว้ รอง สว.กก.ตชด.33 91
1487 2491 ร.ต.ท. สงคราม สุทธสิร พงส.สภ.ท่าม่วง 70
1488 2493 จ.ส.ต. สงวน ฮุยอาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาหวา้ ภ.จว.นครพนม 67
1489 2495 ด.ต. สงัด สุวรรณนพรัตน์ ผบ.หมู่(จร.) สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี 69
1490 2498 ร.ต.ต. สถาพร ขิยะพฒัน์ รอง สว.ฝอร.สพฐ.ตร. 73
1491 2499 ร.ต.ต. สถาพร ตันจก รอง สว.กก.ตชด.14 62
1492 2500 ร.ต.ต. สถาพร ด ารัสการ รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวติัอาชญากร 7 ทว. 71
1493 2501 ร.ต.ท. สถาพร ขวญัเทพ รอง สวป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช 87
1494 2502 ส.ต.อ. สถาพร ธนาภรณ์ ผบ.หมู่ สส. สภ.แวง้ จว.นราธวิาส 60
1495 2503 ร.ต.ท. สถิตย์ ค าแกว้ รอง สวป. สภ.จอมพระ ภ.จว.สุรินทร์ 73
1496 2507 ร.ต.ท. สนศักด์ิ รวมสุข รอง สวป. สภ.เมืองเชียงราย 70
1497 2513 ร.ต.ท. สนิท ด าทอง รอง สว.ธร.สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 71
1498 2514 จ.ส.ต. สนิท อนิคีรี ผบ.หมู่(ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 69
1499 2515 ร.ต.ท.หญิง สภาพร สอนสุวทิย์ รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.น. 89
1500 2522 จ.ส.ต. สมเกยีรติ พาออ่น ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 74
1501 2524 ด.ต. สมเกยีรติ กองแกว้ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชิงทะเล จว.ภูเกต็ 64
1502 2525 ด.ต. สมควร มงคล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ ามวบ จว.น่าน 85
1503 2526 ด.ต.หญิง สมควร ค้างคาว ผบ.หมู่ กก.4 บก.ทท. 64
1504 2527 ร.ต.ต. สมคิด จักรน้อย รอง สวป.สน.ท่าข้าม 74
1505 2528 ร.ต.ท. สมคิด ทรัพย์ส่ง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 72
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ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7
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( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

1506 2529 ร.ต.ต.หญิง สมจิต พกิลุวงษ์ รอง สว.(อก.) ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ บก.ตม.2 67
1507 2532 ด.ต. สมเจตน์ สมตัว รอง สว.ฝอ.บก.สส.สตม. 64
1508 2534 ร.ต.ท. สมใจ ทองมอญ พงส.สภ.พนมทวน 60
1509 2538 ร.ต.ท. สมชาย ยอดปรางค์ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 67
1510 2539 ร.ต.ท. สมชาย แสนมิตร รอง สว.ฝอ.อต.สกพ. 85
1511 2540 ร.ต.ต. สมชาย สาริกบุตร รอง สวป.สน.โคกคราม 68
1512 2541 ร.ต.ต. สมชาย วริมย์รัตน์ รอง สว.กก.สส.บก.น.6 82
1513 2545 ด.ต. สมชาย ยีจ่อหอ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา 72
1514 2549 ร.ต.ท. สมนึก ภู่ประภา รอง สวป.สน.ยานนาวา 79
1515 2557 ร.ต.ต. สมบัติ ด าก าเนิด รอง สวป.สน.ประเวศ 64
1516 2558 ด.ต. สมบัติ สุทธอิาจ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางชัน 62
1517 2559 ร.ต.ท. สมบัติ ขอดทอง พงส.สน.สามเสน 66
1518 2560 ร.ต.ต. สมบัติ ข าพลู รอง สวป.สภ.แม่พริก จว.ล าปาง 94
1519 2563 ร.ต.ต. สมปอง นิพขันธ์ รอง สว.ฝอ.บก.ปคม.บช.ก. 74
1520 2564 ร.ต.ต. สมปอง ขวญัพทุโธ รอง สว.ธร. สภ.ปางมะค่า ภ.จว.ก าแพงเพชร 89
1521 2565 ร.ต.ต. สมพงค์ รักสถาน รอง สว.ธร. สภ.คลองท่อม จว.กระบี่ 62
1522 2567 ร.ต.ท. สมพงศ์ ทองรอด รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 61
1523 2570 ร.ต.ท. สมพงษ์ กาฬภักดี รอง สวป.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 76
1524 2574 ร.ต.ท. สมพร ชอบกล้า รอง สว.กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4 71
1525 2576 ร.ต.ท. สมพร เงาสมรูป รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. 87
1526 2577 ร.ต.ท.หญิง สมพร ยังแหยม รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. 68
1527 2578 ร.ต.ท. สมพร ป้องมาตย์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 71
1528 2579 ร.ต.ต. สมพร ถึงแสง รอง สวป.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ 63
1529 2583 ร.ต.ท. สมพศิ ออ่นมา พงส.สน.บางขุนเทียน 65
1530 2584 ร.ต.ท. สมภพ นทีมุ่งเจริญ รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. 80
1531 2585 ร.ต.ท. สมภพ ทัพทอง พงส.(สบ 1) สน.พลับพลาไชย 2 94
1532 2586 ร.ต.ท. สมภพ โตเจริญ รอง สว.ฝอ.บก.ส.1 90
1533 2588 ร.ต.ท. สมภพ เกษรมาศ รอง สวป.สภ.สากอ จว.นราธวิาส 90
1534 2590 ร.ต.ท. สมโภชน์ ธโีรภาส รอง สว.ฝอ.บก.จร. 64
1535 2594 จ.ส.ต. สมยศ ฟุ่มฟองฟู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าไม้รวก 62
1536 2595 ร.ต.ท. สมยศ อุม่อยู่ ผบ.มว.(สบ 1) ปค.ศฝร.ภ.1 65
1537 2596 ร.ต.ท. สมยศ คลังเงิน พงส.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา 77
1538 2598 ร.ต.ต.หญิง สมฤดี พึ่งน้อย รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 66
1539 2599 ร.ต.ต. สมศักด์ิ แพสุพฒัน์ รอง สว.(อก.) ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 78
1540 2601 ร.ต.ท. สมศักด์ิ อยุสีรักษ์ รอง สว.ธร.สภ.เมืองพทัยา 91
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1541 2605 ร.ต.ต. สมศักด์ิ ประเสริฐศักด์ิ รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 1 96
1542 2609 ร.ต.ต. สมศักด์ิ จุย้ชุม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเกต็ 84
1543 2610 ด.ต. สมศักด์ิ ยินห้อง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองภูเกต็ จว.ภูเกต็ 89
1544 2611 ร.ต.ต. สมศักด์ิ ศรีขวญั รอง สว.กก.ส.ภ.จว.ยะลา 64
1545 2612 ร.ต.ต.หญิง สมสวย ไตรรัตน์ รอง สว.กก.ตชด.13 90
1546 2617 ด.ต. สมัย นาแพงสอน ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 63
1547 2618 ด.ต. สมัย ศรีสด ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 80
1548 2623 ร.ต.ต.หญิง สยุมพร เกดิเนียม รอง สว.ฝอ.บก.ปส.1 บช.ปส. 89
1549 2624 ส.ต.อ. สรกฤช ชุม่ใจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อมกอ๋ย จว.เชียงใหม่ 92
1550 2626 ร.ต.ท. สรชัย หนูหมอก พงส.สภ.มูโนะ จว.นราธวิาส 82
1551 2627 ร.ต.ท. สรธญัญ์ เกดิฤทธิ์ พงส.สน.ลุมพนิี 61
1552 2631 ร.ต.ท.หญิง สรวยี์ กษิรา รอง สว.ฝ่ายโยธาธกิาร 1 ยธ. 89
1553 2632 จ.ส.ต.หญิง สร้อยสุดา ไชยแสง ผบ.หมู่ ฝ่ายสารนิเทศ 1 กองสารนิเทศ 62
1554 2633 ร.ต.ต. สรายุทธ พฒุหมื่น รอง สว.ฝอ.บก.ปทส. 61
1555 2634 ร.ต.ท. สรายุทธ พลิามา รอง สว.ธร.สภ.วดัสิงห์ จว.ชัยนาท 72
1556 2635 ด.ต. สราวฒิุ ประชุม ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางซ่ือ 61
1557 2636 ด.ต. สราวธุ ผุดเพชรแกว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สว ีจว.ชุมพร 67
1558 2637 ร.ต.ต. สราวธุ เครือชารี รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ. 92
1559 2639 ร.ต.ท.หญิง สรินยา ทองเพช็ร์ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 86
1560 2640 ร.ต.ต. สฤต มะนูน รอง สวป.สภ.คลองเขือ่น 71
1561 2641 ร.ต.ต. สวสั ดอนปิ่นไพร รอง สว.กวท.สส.สทส. 91
1562 2642 ร.ต.ต. สวสัด์ิ วรุีณรัตน์ รอง สว.ฝ่ายพิธีการเขา้เมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 84
1563 2646 ร.ต.ท. สหรัตน์ หลวงสิริธนสิน พงส.สน.ดอนเมือง 80
1564 2647 ส.ต.อ.หญิง สหัตธญา จันต๊ะหอม ผบ.หมู่ ฝ่ายธรุการและก าลังพล บก.อก.บช.ส. 61
1565 2648 ร.ต.ท. สหัส ฉิมคล้าย รอง สว.กก.ซถ.1 บก.สส.ศชต. 87
1566 2650 ร.ต.ท. สหัสชัย มณฑา พงส.สน.ดินแดง 67
1567 2651 ร.ต.อ. สะอาด มิ่งไชย รอง สว.กก.สส.บก.น.8 68
1568 2652 ร.ต.อ. สังกาศ ศรีแกว้ ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.32 91
1569 2654 ร.ต.ต. สังวร ทวนัเวทย์ รอง สว. ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท. 78
1570 2656 ร.ต.ท. สัญชัย แสนพนัธ์ รอง สว.กลุ่มงานอาจารย์ 72
1571 2659 ร.ต.ต. สัญญา ขาวละออ รอง สว.(อก.) ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 66
1572 2660 ร.ต.ท. สัญญา โพธารส พงส.สภ.เมืองนนทบุรี 60
1573 2662 จ.ส.ต. สัญญา สุขนุ้ย ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.9 61
1574 2663 จ.ส.ต. สัณชัย ซ่ือตรง ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป. 76
1575 2664 ด.ต. สันติ พงษ์สุวรรณ ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 76
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1576 2665 ร.ต.ท. สันติ แนวจ าปา รอง สว.กลุ่มงานวเิคราะห์และประเมินผล ผอ.สยศ.ตร. 92
1577 2666 จ.ส.ต. สันติ อยูเ่ย็น ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูหลวง  ภ.จว.เลย 70
1578 2670 ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ ช านาญธรุะกจิ รอง สว.สภ.โคกเคียน จว.นราธวิาส 61
1579 2672 ส.ต.อ. สากล มาตย์นอก ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 78
1580 2675 ร.ต.ท. สาคร บัวภา รอง สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ 69
1581 2676 ร.ต.อ.หญิง สาทินี ช านาญนาค รอง สว.ธร.สน.พญาไท 67
1582 2677 ด.ต. สาทิศ สวา่งวงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.อดุมสุข 64
1583 2680 ร.ต.ท. สาธติ ช่อเกตุ รอง สวป.สภ.บ้านท่าเล่ือน ภ.จว.ตราด 84
1584 2681 ส.ต.ท. สาธติ ภูมิพชิญาภัค ผบ.หมู่ ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 78
1585 2684 ด.ต. สามารถ แฉล้มเขตร์ ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.สตม. 63
1586 2685 ด.ต. สามารถ จันทร ผบ.หมู่ (จร.) สน.ลาดพร้าว 65
1587 2686 พ.ต.ต. สามารถ กล่ินเกล้า พงส.ผนก.สน.ฉลองกรุง 85
1588 2687 ร.ต.ท. สามารถ ทวกีาญจน์ ผบ.หมู่ ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. 77
1589 2689 ด.ต. สามิตร์ ธรรมศิริ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเชียงราย 60
1590 2690 ร.ต.ต. สายชล สุขโข รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 90
1591 2692 ร.ต.ท.หญิง สายนที ศรีเดช รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี 63
1592 2693 ร.ต.ท.หญิง สายพนิ พลสามารถ รอง สว.ฝอบก.น.5 70
1593 2694 ร.ต.ท.หญิง สายรุ้ง วงษ์บุญชา รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 97
1594 2696 ร.ต.ท.หญิง สายสุณีย์ ม่วงมอย รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 98
1595 2698 ด.ต. สายัณท์ ยาปะโลหิต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเชียงราย 68
1596 2702 ร.ต.ท. สาริน อนิต้อ รอง สวป.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 88
1597 2703 ร.ต.ต. สาโรจน์ ปรีชาศิลป์ รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 60
1598 2705 ร.ต.ท.หญิง สาวญิ์ตรี เรืองชัย รอง สว.ธร.สภ.นาจอมเทียน 90
1599 2707 ด.ต.หญิง สาวติรี วเิชียรฉาย ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2 65
1600 2714 ร.ต.ท. ส าราญ ปัญญาสงค์ รอง สว.ฝ่ายโยธาธกิาร 1 ยธ. 69
1601 2718 ร.ต.ท. ส าราญ ล่องเซ่ง ผบ.มว.(สบ1) สภ.กาบัง จว.ยะลา 69
1602 2721 ร.ต.ท. ส าเริง ด านุ่น รอง สว.กก.1 บก.ปทส. 70
1603 2722 ร.ต.ท. ส าเริง แกว้มณี พงส.สน.บางโพงพาง 62
1604 2723 ส.ต.ท. ส าเริง หนูนวล ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 63
1605 2725 ด.ต. ส าอาง ศรีเมือง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.สตม. 62
1606 2726 ด.ต. สิงขร สุทธนะ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ดอยสะเกด็ จว.เชียงใหม่ 60
1607 2728 ด.ต. สิงหา เรืองวฒิุเดช ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 64
1608 2729 ร.ต.ท. สิงหา ส าราญจริง รอง สวป.สภ.ตะกัว่ปา จว.พงังา 91
1609 2732 จ.ส.ต. สิทธชิัย รอดเอยีด ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.1 92
1610 2736 ร.ต.ต. สิทธพิงษ์ สัตยาภรณ์ รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.สกบ. 74
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1611 2737 ส.ต.อ. สิทธพิร โสภวงัค์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.42 61
1612 2740 ด.ต. สิทธศัิกด์ิ ศรีพนมเขต ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ดอนหัวฬ่อ  ภ.จว.ชลบุรี 69
1613 2741 ด.ต. สินธช์ัย เกดิสุข ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 69
1614 2742 จ.ส.ต. สินธุ์ อสุพล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพะเยา 80
1615 2745 ด.ต. สิรภพ โชติพฒันพบิูลย์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภจว.จว.เชียงใหม่ 63
1616 2746 ร.ต.ท.หญิง สิรภัทร ใจซ่ือ รอง สว.ฝ่ายพพิธิภัณฑ์ สท. 77
1617 2747 ร.ต.ท. สิรยศ แสนสุข พงส.สน.พระราชวงั 80
1618 2750 ร.ต.ท.หญิง สิริกร บุญเนตร รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.น. 75
1619 2753 จ.ส.ต.หญิง สิรินทิพย์ ออ้ยมูล ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.4 บก.ทท. 60
1620 2754 ร.ต.ท.หญิง สิริเนตร สุวรรณมณี รอง สว.กก.5 บก.ป. 89
1621 2756 ด.ต.หญิง สิริรัชต์ ภูมิภาค ผบ.หมู่ ฝอ.บก.จร. 62
1622 2760 ร.ต.ท.หญิง สุกญัญา ปูชะพนัธ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี 91
1623 2761 ร.ต.ท.หญิง สุกญัญา แซ่ต้ัง รอง สว.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.บช.ปส. 83
1624 2762 ร.ต.ท.หญิง สุกญัญา หอมสมบัติ รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ. 95
1625 2763 ร.ต.ต.หญิง สุกญัญา ศิลาฤทธิ์ รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ พธ. 61
1626 2764 ร.ต.อ.หญิง สุกญัญา พรรณขาม รอง สว.ธร.สภ.เฉลิมพระเกยีรติ  ภ.จว.สระบุรี 97
1627 2767 ร.ต.ท. สุกนั กองฟู พงส.(สบ 1) สน.บางขุนนนท์ 73
1628 2769 ด.ต. สุกจิ แสงเพิ่ม ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.6 62
1629 2770 จ.ส.ต. สุกจิ อนิกวา ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง 72
1630 2774 จ.ส.ต. สุขุม สุแพง ผบ.หมู ่งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 71
1631 2775 ร.ต.ต. สุคนธ์ จูมศิลป์ รอง สวป.สภ.ส าโรงทาบ ภ.จว.สุรินทร์ 60
1632 2776 ด.ต. สุคนธ์ ภิรมย์เพญ็ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 62
1633 2780 ร.ต.ท.หญิง สุจิตรา ศรีเสือ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 74
1634 2781 ร.ต.ต.หญิง สุจิตรา เม่งเอยีด รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 81
1635 2782 ร.ต.ท.หญิง สุจินดา อาจหาญ รอง สว.ธร.สภ.เมืองพจิิตร 60
1636 2784 ร.ต.ท.หญิง สุจินตนา โสภาเวทย์ รอง สว.กง.สภ.สีค้ิว ภ.จว.นครราชสีมา 96
1637 2785 ด.ต.หญิง สุชัญญา จันทร์ยิม้ ผบ.หมู่ สรฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 60
1638 2786 ส.ต.อ.หญิง สุชาดา นาคกรี ผบ.หมู่(ธร.) สภ.กาบัง จว.ยะลา 72
1639 2787 ร.ต.ท. สุชาติ วงศ์ศิริ รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรสงคราม 62
1640 2789 ร.ต.ต. สุชาติ ล้ิมกลุ รอง สวป.สภ.นาดี ภ.จว.ปราจีนบุรี 85
1641 2791 ร.ต.ท. สุชาติ ทิตย์วงค์ รอง สว.ธร.สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ 91
1642 2796 ส.ต.อ. สุเชาว์ ช่วยขาว ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเกต็ 73
1643 2797 ร.ต.ท.หญิง สุณิชตา ทองหนองกอย รอง สว.ฝตส.4 ตส.1 76
1644 2799 ร.ต.ท.หญิง สุดฤทัย วยัวฒัน์ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 64
1645 2801 ร.ต.ท.หญิง สุดาพร ค าลือ รอง สว.ธร.สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 61
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1646 2802 วา่ที่ ร.ต.ท.หญิงสุดารัตน์ หุตะจูฑะ รอง สว.ฝตส.1 ตส.3 79
1647 2803 ส.ต.อ.หญิง สุทธดิา แลสันกลาง ผบ.หมุ่ ฝ่ายธรุการและก าลังพล บก.อก.บช.ส. 78
1648 2805 จ.ส.ต. สุทธพิงศ์ ดีเจริญ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 75
1649 2810 ร.ต.ต.หญิง สุทธี พรหมมา รอง สว.ฝอ.วน. 83
1650 2814 ร.ต.อ. สุทิน เนียมศรี รอง สว.ส.ทท.7 กก.2 บก.ทท. 87
1651 2815 จ.ส.ต. สุทิน พนัธุ์วเิศษ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พยัคฆภูมิพสัิย ภ.จว.มหาสารคาม 76
1652 2822 ร.ต.ท.หญิง สุธาทิพย์ นววธิากาญจน์ รอง สว.ฝอ.วจ.สยศ.ตร. 68
1653 2825 ร.ต.อ.หญิง สุธดิา อนิทร์ดี พงส. สภ.เมืองหนองบัวล าภู 89
1654 2826 ร.ต.ท.หญิง สุธสิา บุญรังศรี รอง สว.ธร. สภ.เพนียด ภ.จว.ลพบุรี 67
1655 2828 ร.ต.ท. สุธี พมิพการ รอง สว.กก.ตชด.42 77
1656 2829 ร.ต.ท. สุธชีัย ธริาช พงส.กก.1 บก.ปคม. 81
1657 2831 ร.ต.ท. สุนทร สมสุข พงส.สน.บางซ่ือ 94
1658 2833 ร.ต.ท.หญิง สุนทรี สุธาธร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 71
1659 2836 ร.ต.ท.หญิง สุนันท์ มหาทุมะรัตน์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 86
1660 2837 ร.ต.ท.หญิง สุนิดา ชลวานิช รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2 85
1661 2839 ด.ต.หญิง สุนิสา เพยขุนทด ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.นครราชสีมา 74
1662 2841 ด.ต.หญิง สุนี ด่านเจริญจิต ผบ.หมู่ รร.นรต. 81
1663 2843 ร.ต.ท.หญิง สุนีรักษ์ นันทะวงศ์ นว.(สบ 1) ผบก.ฝรก. 82
1664 2845 ส.ต.อ. สุบิล บิลร่าหมาน ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.นราธวิาส 61
1665 2847 ส.ต.อ.หญิง สุปราณี ทองค า ผบ.หมู่ ฝอ.อต. 78
1666 2850 ส.ต.อ. สุพจน์ แสงสมเรือง ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางกอกน้อย 87
1667 2853 ร.ต.ท. สุพจน์ ทรัพย์อไุรรัตน์ รอง สวป.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 86
1668 2855 ด.ต. สุพจน์ เกตทอง ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองภูเกต็ จว.ภูเกต็ 60
1669 2856 ร.ต.ท. สุพจน์ ขาวขวญั รอง สวป.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี 85
1670 2858 ด.ต. สุพร นาคะวะรังค์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.1 68
1671 2859 ร.ต.ท. สุพรรณ เห็มสมัคร รอง สว.ธร.สน.สุวนิทวงศ์ บก.น.3 89
1672 2860 ส.ต.อ. สุพรรณี สองศรี ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.4 61
1673 2863 ร.ต.ท. สุพล ศรีพกั รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 86
1674 2868 ส.ต.อ.หญิง สุพตัรา ไชยฤทธิ์ ผบ.หมู่ กก.5 บก.ส.3 66
1675 2869 ด.ต.หญิง สุพตัรา ขอสุข ผบ.หมู่ ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ. 77
1676 2871 ร.ต.ท.หญิง สุพชิชา ศรีสุวรรณ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 70
1677 2872 ร.ต.ท.หญิง สุพชิฌาย์ นรสิงห์ รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.นนทบุรี 66
1678 2873 ร.ต.ท.หญิง สุพชิฌาย์ ปาละ รอง สว.ฝอ.บก.ปปป. 67
1679 2874 ร.ต.ท.หญิง สุพนิดา แสงด า รอง สว.ฝอ.บก.น.8 69
1680 2877 ร.ต.ต. สุภัท โชติสินสุกลุ รอง สว.ธร.สภ.สากเหล็ก จว.พจิิตร 88
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1681 2878 ร.ต.ท.หญิง สุภัทรา ปรัชญา รอง สว.กก.3 บก.ส.3 92
1682 2879 ร.ต.ท. สุภัส พรหมเผ่า รอง สว.ธร.สภ.อมกอ๋ย จว.เชียงใหม่ 87
1683 2880 ร.ต.ต.หญิง สุภา จูสนิท รอง สว.(อก.) ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 71
1684 2881 ร.ต.ท.หญิง สุภา สุดเขต รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 83
1685 2883 ร.ต.ต.หญิง สุภางค์กาญจน์ มนตรีพศิาล รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม. 89
1686 2884 ร.ต.ท.หญิง สุภาพร อนิทร รอง สว.ธร.กก.สายตรวจ บก.สปพ. 89
1687 2886 ร.ต.ท.หญิง สุภาพรรณ สมบูรณ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ 61
1688 2888 ร.ต.ท.หญิง สุภิญญา องัสุมาลี รอง สว.อก.สน.ท่าเรือ 67
1689 2890 ด.ต.หญิง สุมล ชืน่อารมย์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 74
1690 2891 ด.ต.หญิง สุมาลี ศรีพรหมนิล ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.ภ.6 71
1691 2892 ร.ต.ท.หญิง สุมาวดี เจียรเจริญ รอง สว.ฝ่ายบริหารงานวิจยั ศูนยบ์ริการทางการศึกษา รร.นรต. 72
1692 2894 ด.ต. สุเมธ สุขช่วง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ 74
1693 2895 ด.ต. สุเมธี พรมอทุัย ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 69
1694 2896 ร.ต.ท.หญิง สุรกญัญา ค าศรี รอง สว.ส านักงานคณบดี คณะต ารวจศาสตร์ รร.นรต. 89
1695 2899 จ.ส.ต. สุรเชษฐ์ เรืองรุ่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหมี่ ภ.จว.ลพบุรี 66
1696 2906 ด.ต. สุรพนัธ์ สิทธพิลูทอง ผบ.หมู่ ตม.จว.เลย บก.ตม.4 62
1697 2907 ร.ต.ต. สุรภัทร ปานทอง รอง สว.งานธรุการ กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 70
1698 2908 ร.ต.ท. สุรย์พศช์ เครือธนกลุ รอง สว.ธร. สภ.หนองขาหย่าง ภ.จว.อทุัยธานี 87
1699 2910 ร.ต.ท. สุรวชั ต่อสวย รอง สว.สส.สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 72
1700 2915 ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ธรุะพนัธ์ รอง สว.กลุ่มงานวชิาการ 1 สบส. 89
1701 2916 ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ภักดี รอง สว.กลุ่มงานวเิคราะห์ฯ กองแผนงานกจิการพเิศษ 77
1702 2917 ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ด ากรี รอง สวป.สภ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี 66
1703 2918 ร.ต.ท. สุรศักด์ิ สังข์แกว้ พงส.สน.ลุมพนิี 60
1704 2920 ส.ต.อ. สุรศักด์ิ ทองกระจ่าง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี 77
1705 2922 จ.ส.ต. สุรสิทธิ์ สมรูป ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 64
1706 2924 ด.ต. สุระกจิ แข็งขันธุ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 61
1707 2925 ร.ต.ท. สุระชัย นึกกระโทก รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3 63
1708 2927 ร.ต.ต. สุรัต รัตนภักดี ผบ.มว.(สบ 1) กองร้อยที่ 4 กก.คฝ.1 บก.อคฝ 77
1709 2928 ร.ต.ท. สุรัตน์ เพชรินทร์ พงส.สน.ดินแดง 90
1710 2930 ด.ต. สุริญณ์ ทิพย์สิงห์ ผบ.หมู ่งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 74
1711 2932 ด.ต. สุรินทร์ เจริญใจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแพ 62
1712 2933 ด.ต. สุรินทร์ ยีมะสะและ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ห้วยขวาง 86
1713 2936 จ.ส.ต. สุรินทร์ กลับใจได้ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี 65
1714 2939 ด.ต. สุริยัน อกัษรกลาง ผบ.หมู่ (จร.) สน.หลักสอง 68
1715 2941 ร.ต.ท. สุริยา ทองสมุทร รอง สว.ธร.สภ.น้ าโสม จว.อดุรธานี 79
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1716 2942 ด.ต.หญิง สุริยาภร ด าศรี ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 62
1717 2943 ร.ต.ท.หญิง สุรีย์พร สุขสุพฒิั รอง สว.ฝ่ายวชิาการและฝึกอบรมด้านส่งก าลังบ ารุง บก.อก.สกบ. 97
1718 2945 ร.ต.ท.หญิง สุวภัทร ออ่นด า รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท 74
1719 2951 ร.ต.ท.หญิง สุวรรณา เรือนค า รอง สว.อก.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 80
1720 2954 ร.ต.ต. สุวจัชัย วฒันา รอง สว.ธร.สภ.พระพทุธบาท จว.สระบุรี 65
1721 2955 ร.ต.ท. สุวฒัน์ พงพนันา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระแกว้ 73
1722 2956 ร.ต.ท. สุวฒัน์ พนิทิสืบ รอง สวป.สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย 76
1723 2957 ร.ต.ท.หญิง สุวฒันา กลุกจิ รอง สว.ฝยศ.บก.อก.จต. 83
1724 2959 ร.ต.ต. สุวชิทัศน์ วเิศษศรี รอง สว.ตม.จว.อบุลราชธานี บก.ตม.4 69
1725 2961 ส.ต.อ. สุวทิย์ อาศจินดา ผบ.หมู่ กก.อป.บก.สส.ภ.7 73
1726 2962 ร.ต.ท. สุวทิย์ เจริญฤทธิ์ รอง สว.กก.ตชด.14 88
1727 2964 ด.ต. สุวทิย์ ชูช่วย ผบ.หมู่(ป.) สภ.อา่วลึก จว.กระบี่ 72
1728 2965 จ.ส.ต. สุวทิย์ พรมภักดี ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 76
1729 2967 ร.ต.อ.หญิง สุวมิล มูลพนิิจ รอง สว.ฝ่ายควบคุมอตัราก าลัง อต. 79
1730 2969 ร.ต.ท. เสกสรร เสนาะโสตร์ รอง สว.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.บช.ปส. 86
1731 2971 ด.ต. เสกสรรค์ สิงห์ชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองล าปาง 89
1732 2972 ด.ต. เสกสัน ปิ่นละมัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช 62
1733 2973 ร.ต.ท. เสกสัน หัดที รอง สว.ธร.สน.ส าเหร่ 79
1734 2974 ร.ต.ท. เสฎฐวฒิุ ประจวบสุข รอง สว.จร.สน.บางกอกน้อย 99
1735 2975 ด.ต. เสฏฐพงศ์ จินุศร ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 72
1736 2978 ร.ต.ท. เสถียร ค าแกว้ รอง สว.ธร. สภ.ส าโรงทาบ ภ.จว.สุรินทร์ 62
1737 2984 ด.ต. เสรี โชติพานิช ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 61
1738 2988 ส.ต.อ.หญิง เสาวภา ผดุงทอง ผบ.หมู่ กลุ่มงานการบิน กองบินต ารวจ 78
1739 2992 ร.ต.ท.หญิง เสาวลักษณ์ จ าปาทอง รอง สว.ฝสส.5 สส. 75
1740 2994 ส.ต.อ. โสพสั เชือ้ข า ผบ.หมู่(นปพ.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 67
1741 2995 ร.ต.อ.หญิง โสพศิ พศิพรรณ รอง สวป.สภ.พนุพนิ จว.สุราษฎร์ธานี 84
1742 2997 ร.ต.ท. โสภณ ทาเชาว์ พงส.สน.ท่าเรือ บก.น.5 76
1743 2999 ร.ต.ท. โสภณ คุววฒันานนท์ พงส.(สบ 1) สน.เทียนทะเล 91
1744 3000 ด.ต. โสภณ สวาขาโต ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปคบ. 76
1745 3002 ด.ต.หญิง โสภณา เต็มชุม่ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเขา้ ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 74
1746 3004 ร.ต.ท.หญิง โสภา สงวนถ้อย รอง สว.ฝอ.สตส. 76
1747 3005 ร.ต.ท.หญิง โสภา ธรรมวงษา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 67
1748 3006 ร.ต.ท.หญิง โสภาวดี อคัรบวรเดช รอง สว.งานฝึกอบรมสุนัขฯ กก.สุนัขและม้าต ารวจ บก.สปพ. 63
1749 3007 จ.ส.ต.หญิง โสภิตา โกนสัก ผบ.หมู่ ฝ่ายประวติับุคคล ทพ. 64
1750 3009 ร.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ พงษ์สมบูรณ์ รอง สว.สน.จักรวรรดิ 64
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1751 3010 ร.ต.ท. หยกเพชร วรรณพฤกษ์ รอง สว.กก.3 บก.ปปป. 87
1752 3014 จ.ส.ต. เห็น นนธจิันทร์ ผบ.หมู่ ส.รน.1 กก.4 บก.รน. 74
1753 3015 ร.ต.ต. อชิรวทิย์ มณีวงศ์ รอง สวป.สภ.บางพลีน้อย ภ.จว.สมุทรปราการ 68
1754 3016 ร.ต.ท. อณิรุจน์ อตัถาผล รอง สวป.สน.บางขุนนนท์ 64
1755 3017 ร.ต.ต. อดล เพชรคีรี รอง สวป. สภ.กระทู้ จว.ภูเกต็ 64
1756 3019 ร.ต.ท. อดินันท์ หมดจด พงส.สภ.มูโนะ จว.นราธวิาส 67
1757 3020 ร.ต.ท. อดิศร หวงัอาลี รอง สวป.สน.บึงกุม่ 86
1758 3022 ร.ต.ท. อดิศักด์ิ ขันละ รอง สว.กลุ่มงานพเิศษ นต.รพ.ตร. 89
1759 3023 จ.ส.ต. อดิศักด์ิ ศรีรักษา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 60
1760 3027 ส.ต.อ. อดิศักด์ิ ศรีราม ผบ.หมู่ นปพ. กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 73
1761 3028 ร.ต.ท. อดิศักด์ิ สลีมิน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 96
1762 3029 ด.ต. อดุล ส าเภาแกว้ ผบ.หมู่(ป.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช 69
1763 3031 ร.ต.ท. อดุลย์ เด็งแจ่ม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ก าแพงเพชร 70
1764 3034 จ.ส.ต. อดุลย์ ฮามิ ผบ.หมู่(ป.) สภ.มูโนะ จว.นราธวิาส 60
1765 3036 ร.ต.ท. อธปิ ตรีประเสริฐสกลุ พงส.(สบ 1) สภ.เทพสถิต จว.ชัยภูมิ 88
1766 3040 ด.ต. อธวิฒัน์ ปรีเพชรรัตน์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางนา 60
1767 3041 ร.ต.ท. อธวิฒัน์ ดวงมณี รอง สว.กก.ดส. 66
1768 3042 ด.ต. อธวิฒัน์ เบญจามฤต ผบ.หมู่ กลุ่มจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 73
1769 3043 ร.ต.ท.หญิง อธษิฐาน พรหมขุนทอง รอง สว.ฝอ.พธ. 81
1770 3045 ร.ต.ท.หญิง อนงค์ สมมุติรัมย์ รอง สว.กลุ่มงานวจิัยฯ 1 วจ. 88
1771 3048 ร.ต.ท. อนันต์ ทะวาผักแวน่ พงส. สภ.เมืองนครพนม 79
1772 3049 ด.ต. อนันต์ บุญรอด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธิ์กลาง ภ.จว.นครราชสีมา 64
1773 3050 ด.ต. อนันต์ กอ๋งแกว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 77
1774 3052 ด.ต. อนันต์ สุขประเสริฐ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 75
1775 3053 ร.ต.ท. อนิวตัร สุบงกช พงส.สภ.ด่านช้าง 79
1776 3056 ร.ต.ต. อนุชา กาญจนสกลุ รอง สวป.สน.ทองหล่อ 82
1777 3059 ส.ต.อ. อนุชา ดอนฉนวน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาสิงโต ภ.จว.สระแกว้ 91
1778 3060 ร.ต.ท. อนุชา ทองสวา่ง รอง สว.ธร.สภ.บูเกะ๊ตา จว.นริวาส 76
1779 3061 จ.ส.ต. อนุชาต สนิทพนัธ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 72
1780 3064 ร.ต.ท. อนุชิต ยีโหวะ๊ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 89
1781 3067 จ.ส.ต. อนุภาพ จันทร์ขาว ผบ.หมู่ สภ.ทุ่งทอง จว.ภูเกต็ 66
1782 3068 ร.ต.ต. อนุรักษ์ สุพรรณกลาง รอง สว.ธร.สภ.โนนไทย  ภ.จว.นครราชสีมา 73
1783 3072 ส.ต.อ. อนุศรน์ เรืองแกว้ ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 78
1784 3073 ร.ต.ท. อนุศักด์ิ สิงห์ดง พงส.(สบ 1) สภ.แวง จว.สกลนคร 74
1785 3074 ร.ต.ต. อนุศิษย์ เนตรถนอมศักด์ิ รอง สว.กก.2 บก.ส.1 82
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1786 3075 ร.ต.อ. อนุสรณ์ สมุทรกติติศักด์ิ รอง สว.สถานีต ารวจน้ า 2 บก.รน. 83
1787 3076 จ.ส.ต. อนุสรณ์ แกว้ใจบุญ ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 65
1788 3077 ร.ต.ท. อนุสรณ์ เขือ่นค า พงส. สภ.ม่วงเฒ่า ภ.จว.อบุลราชธานี 60
1789 3078 ร.ต.ท.หญิง อภิชญา ธงศรี รอง สว.กลุ่มงานพเิศษ นต.รพ.ตร. 89
1790 3079 ร.ต.ต. อภิชนนท์ แกน่พรม รอง สว.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. 86
1791 3080 ร.ต.ท. อภิชัย จันทร์หอม รอง สวป.สภ.ส าโรงทาบ ภ.จว.สุรินทร์ 75
1792 3082 ร.ต.ท. อภิชาต พลายละหาร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม 93
1793 3085 ด.ต. อภิชาติ เสียงสุวรรณ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บุปผาราม 80
1794 3086 ร.ต.ท. อภิชาติ บุรวฒัน์ รอง สว.ธร.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี 73
1795 3088 ร.ต.ต. อภิชาติ ปัดภัย รอง สวป.สภ.เมืองตาก 88
1796 3090 ร.ต.ท.หญิง อภิญญา บุญกระเต้ือง รอง สว.ฝ่ายสรรพาวธุ1 สพ. 88
1797 3091 ร.ต.ท.หญิง อภิญญา เพชรมุณี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 65
1798 3092 ร.ต.อ. อภิเดช เทพวลัย์ รอง สว.จร.สน.ทุ่งสองห้อง 89
1799 3094 ด.ต. อภินัน สุนทร ผบ.หมู ่(ป.) สภ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ จว.สมุทรปราการ 64
1800 3101 ด.ต. อภิวฒัน์ อดุม ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.บช.น. 63
1801 3103 ร.ต.ต. อภิวฒัน์ โชติกมาศ รอง สวป.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง 70
1802 3104 ส.ต.อ. อภิวนัท์ ผดุงกลุ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคป. 82
1803 3105 ร.ต.ท. อภิวชิญ์ สนใจ รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม จว.สมุทรสงคราม 68
1804 3107 ร.ต.ต. อภิวชิญ์ หนูบุญ รอง สว.สส.สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎ์ธานี 76
1805 3108 ด.ต. อภิศักด์ิ หมอกแกว้ ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 64
1806 3112 ร.ต.ท. อภิสิทธิ์ พนัธพ์ราน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 65
1807 3113 ร.ต.ต. อมร สุขีรัตน์ รอง สว.(อก.) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. 64
1808 3115 ด.ต. อมรเทพ อาบสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สาวชะโงก จว.ฉะเชิงเทรา 67
1809 3116 ร.ต.ต.หญิง อมรรัตน์ ผดุงพร รอง สว.ฝปค.สฝจ.สพฐ.ตร. 69
1810 3117 ร.ต.ต.หญิง อมรรัตน์ แกว้เอีย่มสุข รอง สว.ฝ่ายพิธีการเขา้เมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 68
1811 3120 ส.ต.อ.หญิง อมรา เจริญพรทิพย์ ผบ.หมู่(ธร.) สภ.จะกวะ๊ จว.ยะลา 80
1812 3121 ร.ต.ท.หญิง อรทัย กนุอก รอง สว.ฝตส.2 ตส.1 สตส. 78
1813 3123 ร.ต.ต.หญิง อรทัย เอีย่มปัญญากลุ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 80
1814 3124 ร.ต.ท.หญิง อรพรรณ ล้านชูศรี รอง สว.กก.2 บก.ป. 94
1815 3125 ร.ต.ท.หญิง อรพรรณ พรหมดี รอง สว.กก.6 บก.ปปป. 66
1816 3126 ร.ต.ท.หญิง อรพนิ สาธร รอง สว.งานติดตามประเมินผล กก.3 บก.จร. 77
1817 3127 ร.ต.ท.หญิง อรรจนาฎ เขียวจันทร์ รอง สว.ฝอ.บก.ปคม.บช.ก. 94
1818 3129 ร.ต.ต. อรรถพงษ์ ผลประเสริฐ รอง สวป.สน.ทุ่งครุ 86
1819 3130 ร.ต.ต. อรรถพจน์ ปทุมานนท์ รอง สว.กทส.ศทส.ตม. 98
1820 3132 ร.ต.ท. อรรถพล เจริญพร พงส.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 68



หน้าที่ 53 จาก 56

ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

1821 3135 ร.ต.ท.หญิง อรวรรณ ทรงอยู่ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อตุรดิตถ์ 95
1822 3136 ร.ต.อ.หญิง อรษา เชีย่วเวช รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1 63
1823 3139 ส.ต.อ.หญิง อรอมุา บุญเพชร ผบ.หมู่ ฝ่ายประวติับุคคล ทพ. 61
1824 3140 จ.ส.ต.หญิง อรอมุา ชูเกล้ียง ผบ.หมู่ พฐ.จว.นครศรีธรรมราช 73
1825 3142 ร.ต.ท.หญิง อรัญญา สุขเอยีด รอง สว.กลุ่มงานจราจร ผก. 90
1826 3145 ด.ต.หญิง อริญชยา พนัทอน ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 73
1827 3146 ร.ต.อ. อริย์ธชั อธสุิรีย์มาศ พงส.สน.พลับพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 85
1828 3149 ด.ต. อรุณ อนิต๊ะ ผบ.หมู่ กลุ่มจราจร ภจว.เชียงใหม่ 65
1829 3152 ส.ต.อ. อรุณจรัส ศรีสะอาด ผบ.หมู่ กก.อป.บก.สส.ภ.7 69
1830 3155 ร.ต.ท.หญิง อรุณี แสงศรีจันทร์ รอง สว.ฝตส.1 ตส.2 สตส. 76
1831 3156 ส.ต.อ. อลงกต สมสุข ผบ.หมู ่(ป.) สภ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ จว.สมุทรปราการ 66
1832 3157 ร.ต.ท.หญิง อลิตสรา วงษ์แกว้ รอง สว.ฝ่ายแต่งต้ัง ทพ. 89
1833 3158 ร.ต.ท. อคันี ณ บางช้าง พงส. สภ.หน้าพระลาน ภ.จว.สระบุรี 76
1834 3159 จ.ส.ต. อคัรชัย โกศลพฒิุพงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากกู ภ.จว.สุรินทร์ 87
1835 3160 ร.ต.ท. อคัรเดช แกว้ร่องด า รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 62
1836 3163 ร.ต.ท. อคัรเดช จันทวมิล รอง สว.ธร.สภ.สร้างคอม  ภ.จว.อดุรธานี 89
1837 3164 ส.ต.อ. อคัรเดช หนูจีน ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 71
1838 3165 ร.ต.ท. อคัรพล วงษ์สุวรรณ รอง สว.กก.ตชด.11 85
1839 3166 ร.ต.ท. อคัรพชัร์ ภัทรพลจรัสชัย รอง สวป.สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี 83
1840 3167 จ.ส.ต. อคัรภัทร วงศ์แกน่ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 66
1841 3168 ร.ต.ต. อคัรวฒัน์ รักษา รอง สว.กก.1 บก.ส.1 62
1842 3169 ร.ต.ท. อคัรวฒัน์ ทิพย์สุรกลุ พงส.กก.2 บก.ปคบ. 75
1843 3172 ร.ต.ท. องักรู เอีย่มโพธิ์ พงส.สภ.จะแนะ จว.นราธวิาส 77
1844 3173 ร.ต.ท.หญิง องัคณา สืบวงษ์ รอง สว.ฝอ.บก.น.3 65
1845 3174 ร.ต.ท.หญิง องัคณา ชัยบัง รอง สว.ฝ่ายกจิการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส. 95
1846 3175 ร.ต.ท.หญิง อจัฉรา ปรีการ ผบ.หมวด (สบ 1) กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 64
1847 3176 ร.ต.ท.หญิง อจัฉรา บุตรแพง รอง สว. ฝอ. ภ.จว.นครราชสีมา 91
1848 3179 จ.ส.ต.หญิง อญัชราภรณ์ ทิค า ผบ.หมู่ ฝสส.2 สส. 65
1849 3181 ร.ต.ท.หญิง อญัชลี แจ้งหล า รอง สว.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.บช.ศ 76
1850 3182 ร.ต.ท.หญิง อญัชลี นุชแกว้ฟา้ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 67
1851 3183 ร.ต.ท.หญิง อญัชิกร สุริยศักด์ิ รอง สว.ฝอ.บก.จร. 96
1852 3187 ร.ต.ท. อตัพล ธนธรรม รอง สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 96
1853 3188 ด.ต.หญิง อนัธกิา วงค์ใหม่ ผบ.หมู่ กลุ่มงานจราจร ภจว.เชียงใหม่ 77
1854 3190 ร.ต.ท. อบัดุลอาซิซ คงคาลิหมีน รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 66
1855 3192 ร.ต.ต.หญิง อมัพา อยูปู่น รอง สว.ธร. สภ.วเิชียรบุรี ภ.จว.เพชรบูรณ์ 77
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ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

1856 3193 ร.ต.ท.หญิง อมัรา วฒุพนัธ์ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 77
1857 3195 จ.ส.ต. อศันัย ยังธญัญา ผบ.หมู่ ส.รน.4 บก.รน. 87
1858 3197 ร.ต.ต. อศัวนิ สอนไข่ รอง สว.(สส)ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 73
1859 3199 ร.ต.ท. อษัฎาวธุ ทองสวรรค์ พนักงานสอบสวน ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 75
1860 3200 ร.ต.ท. อสันี สามาทุม พงส.สภ.แสนสุข 92
1861 3201 ร.ต.ท.หญิง อสัมาอ์ ตาเดอนิทร์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 60
1862 3202 ร.ต.ท. อสัวนิ จันโท พงส.สภ.บางละมุง 81
1863 3205 ร.ต.ท. อาคม สุขแล้ว พงส.สภ.สังขะ ภ.จว.สุรินทร์ 78
1864 3207 จ.ส.ต. อาคม ขอดค า ผบ.หมู่ (สส.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 77
1865 3209 ส.ต.อ. อาชมิน สาและ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา 62
1866 3212 ร.ต.ท. อาทิตย์ ศิลาเพชร รอง สว.กก.6 บก.ส.1 92
1867 3213 ร.ต.ท. อาทิตย์ ชัยประคองชีพ รอง สว.กก.1 บก.ส.1 72
1868 3215 ร.ต.ท. อาทิตย์ ชิณวงศ์ พงส.สน.ท่าเรือ บก.น.5 76
1869 3221 ด.ต.หญิง อาทิตยา ปานเครือ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปอศ. 63
1870 3222 ร.ต.ท. อานนท์ อดุมประชารักษ์ พงส.(สบ 1) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี 84
1871 3223 ร.ต.ท. อานนท์ ศรีมารักษ์ รอง สว.ธร. สภ.กระโพน ภ.จว.สุรินทร์ 81
1872 3224 ร.ต.ต. อานนท์ เพช็รพะเนาว์ รอง สวป. สภ.เขาสิงโต ภ.จว.สระแกว้ 81
1873 3229 ร.ต.ท.หญิง อาภาภรณ์ ปัญญาจันทร์ รอง สว.ธร.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 74
1874 3230 ร.ต.ท.หญิง อาภิชา อนิทยา รอง สว.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. 68
1875 3233 ร.ต.ท.หญิง อารยพร แซ่ขวย รอง สว.ฝ่ายบัญชี 3 กช. 76
1876 3235 ร.ต.ท. อารี ขันธสิทธิ์ รอง สว.กก.3 บก.ส.3 68
1877 3236 ร.ต.ต. อารีย์ แวเต๊ะ รอง สว.สส.สภ.อยัเยอร์เวง จว.ยะลา 70
1878 3237 ร.ต.ท.หญิง อารียา เขียวมณี รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ส. 97
1879 3240 ส.ต.อ. อารุล สาดอาหลี ผบ.หมู่(นปพ.) สภ.เจาะไอร้อง จว.นริวาส 65
1880 3242 ร.ต.อ. อาวธุ ข าแผลง รอง สวป. สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี 70
1881 3243 ด.ต. อาแว อาแซดอยิ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา 77
1882 3246 ร.ต.อ. อ านาจ เนตรกลาง พงส.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา 80
1883 3247 ร.ต.ต. อ านาจ นิ่มฟกั รอง สว.ตส.1 สตส. 64
1884 3248 ร.ต.ท. อ านาจ วรศาสตร์ รอง สว.กพอ.สพฐ.ตร. 79
1885 3249 ร.ต.ท. อ านาจ อยูสุ่ข รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 77
1886 3250 ส.ต.อ. อ านาจ คงทอง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 86
1887 3252 ร.ต.ท. อ านาจ เผ่นจันทึก รอง สว.ธร. สภ.สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา 80
1888 3257 ร.ต.ท.หญิง อ าพร สุริยะไชย รอง สว.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ. 89
1889 3259 ด.ต. อ าพล มณีโชติ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดอนเมือง 68
1890 3260 ร.ต.ท. อ าพล สมอไทย รอง สว.กก.ตชด.12 72
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ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

1891 3262 ร.ต.ท. อทิธกิร เกดิพละ รอง สวป.สน.ดุสิต 64
1892 3263 จ.ส.ต. อทิธพิล เดชสุภา ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 บก.ตชด.ภาค 1 บช.ตชด. 60
1893 3264 ร.ต.ท. อทิธพินัธ์ วศิิษฐ์ด ารงกลุ รอง สวป.สภ.เขาย้อย 85
1894 3267 ร.ต.ท.หญิง อนิทุอร รุ่งเรือง รอง สว.ฝอ.กมค. 62
1895 3268 ร.ต.ท.หญิง อนิธสุ แกว้ไฝ รอง สว.กก.ตชด.43 83
1896 3271 จ.ส.ต. อปิรอเหม เหมเย๊ะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา 66
1897 3272 ส.ต.อ. อศิเรศ เกตุเกษร ผบ.หมู่ กก.อป.บก.สส.ภ.7 69
1898 3273 ร.ต.ท. อศิเรศ พลูสวสัด์ิ รอง สวป.สภ.บางกรวย 70
1899 3274 ด.ต. อสิมาแอน พลลิพงั ผบ.หมู่(สส.) สภ.ควนโดน จว.สตูล 60
1900 3275 วา่ที่ ร.ต.ท.หญิงอสิริยาภรณ์ วรรณะ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเกต็ 61
1901 3277 ด.ต. อดุม คงอภัย ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 62
1902 3278 ร.ต.ต. อดุม ปิยนุสรณ์ รอง สว.(อก.) ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 64
1903 3279 ด.ต. อดุม กลุพนัธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวนพริกไทย 71
1904 3280 ร.ต.ต. อดุม อุน่ใจ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 78
1905 3282 ร.ต.ท.หญิง อดุมพร นิตะโย รอง สว.ฝอ.บก.น.3 73
1906 3283 ส.ต.อ. อดุมพร รองสวสัด์ิ ผบ.หมู่ ตส.1 ส านักงานตรวจสอบภายใน 67
1907 3285 จ.ส.ต. อดุมศักด์ิ มีโต ผบ.หมู ่กลุ่มงานเก็บกูแ้ละตรวจพสูิจน์วัตถุระเบดิ บก.สปพ. 77
1908 3286 ร.ต.ต. อดุมศักด์ิ พรมแด รอง สวป. สภ.เขาสิงโต ภ.จว.สระแกว้ 81
1909 3290 ร.ต.ท. อทุัย กรมรินทร์ รอง สวป.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี 80
1910 3293 ร.ต.อ.หญิง อทุัยทิพย์ ชะโนวรรณ รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก. 91
1911 3294 ร.ต.ท. อทุัสน์ วรีะศักด์ิการุณย์ รอง สว.ฝอ.บก.อคฝ. 68
1912 3295 ร.ต.อ. อทุิศ นิมิตพงศ์พร รอง สวป.สภ.คลองกิว่ จว.ชลบุรี 70
1913 3296 ร.ต.ท. อธุร ชืน่จิตร รอง สว.กก.1 บก.ป. 91
1914 3297 ร.ต.ท. อปุการ ศิลานิล รอง สวป.สภ.แกง่กระจาน จว.เพชรบุรี 76
1915 3298 ด.ต. อรุุพงษ์ ภูพวก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี 60
1916 3300 ร.ต.ท.หญิง อษุา ศรีบุญเรือง รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 2 บช.ศ. 79
1917 3301 ร.ต.ท. เอกชัย แสงค า รอง สว.งานธรุการ กก.สุนัขและม้าต ารวจ บก.สปพ. 80
1918 3302 ร.ต.ท. เอกชัย ใจดี รอง สวป.สภ.บ้านเอือ้ม จว.ล าปาง 84
1919 3303 ส.ต.อ. เอกชัย เทือกสุบรรณ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองภูเกต็ จว.ภูเกต็ 72
1920 3304 ส.ต.อ. เอกดนัย จิรวฒัน์ ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 65
1921 3305 ด.ต. เอกราช ชาตวทิยา ผบ.หมู่(จร.) สภ.ทุ่งทอง จว.ภูเกต็ 75
1922 3307 ร.ต.ท. เอกองค์ ค าลือ รอง สวป.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 71
1923 3308 ร.ต.ต. เอนก ชุมภูหมุด รอง สวป.สน.ตล่ิงชัน 75
1924 3309 ร.ต.ต. เอนกชัย ไทรหยี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 86
1925 3310 ด.ต. เอนกชัย สิงห์ทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 79



หน้าที่ 56 จาก 56

ล ำดับที่ รหัสผู้เข้ำสอบ ยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง คะแนน

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฉบบัลงวันที่ 1๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2556
( เรยีงล ำดับตำมตัวอักษร )

1926 3311 ร.ต.ท. เอนกพงษ์ พรมโสภา พงส.(สบ 1) สน.บางโพงพาง 81
1927 3312 ร.ต.ท. โอภาส บางเล่ห์ รอง สว.กก.3 บก.ส.2 86
1928 3313 ร.ต.ท. โอภาส จตุราภิรมย์ รอง สวป.สภ.บางระก า 77
1929 3314 ร.ต.ท. โอภาส วฒิุพานิช พงส.สภ.ห้วยกระเจา จว.กาญจนบุรี 76
1930 3315 ด.ต. โอวาท ทาใจ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองล าพนู 74
1931 3316 ส.ต.อ. โอษฐ์ชนะ คชประดิษฐ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 71
1932 3317 ร.ต.ท. โอฬาร มีผลกจิ รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. 66
1933 3319 ร.ต.ต. ไอยรัชต์ รักชาติ รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีฯ ศทส.ตม. 73
1934 3320 จ.ส.ต. ฮัสบุลเลาะห์ อาวงั ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธวิาส 61

ตรวจแล้วถกูต้อง

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม.
 (  พชัรา   มิ่งไม้   )

                พ.ต.อ.หญิง


