ผนวก ก
ท้ายประกาศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
บัญชีรายชื่อข้าราชการตารวจที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2561
(เรียงตามตัวอักษร)
ลาดับ

ยศ

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

คะแนน

1

สิบตารวจโท หญิง

กนกกานต์

มหายศนันท์

ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 1 สถาบันส่งเสริม
สานักงานกฎหมายและคดี
งานสอบสวน
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2

สิบตารวจโทหญิง

กนกวรรณ

แสงทับทิม

ผู้บังคับหมู่งานปูองกันปราบปราม

67

3

ร้อยตารวจเอกหญิง

กนกวรรณ

กันคา

อาจารย์ (สบ1) ศูนย์ฝกึ อบรม กองบัญชาการตารวจนครบาล ศูนย์ฝกึ อบรม กองบัญชาการตารวจนครบาล

70

4

สิบตารวจโทหญิง

กนิษฐา

วิเชียรครุฑ

ผู้บังคับหมู่ ฝุายควบคุมอัตรากาลัง กองอัตรากาลัง
สานักงานกาลังพล

กองอัตรากาลัง สานักงานกาลังพล สานักงานตารวจแห่งชาติ

62

5

สิบตารวจโทหญิง

กมลวรรณ

แก้วผัด

ผู้บังคับหมู่ ฝุายอานวยการ กองกฎหมาย

กองกฎหมาย สานักงานกฎหมายและคดี

68

6

ร้อยตารวจโท

กรเอก

บริรักษ์กลุ

รองสารวัตร

กลุ่มงานพิจารณา ๑ กองมาตรฐานวินัย สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการตารวจ

62

7

พันตารวจตรี

กฤตภาส

ธนวัฒนันทกุล

สารวัตรปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรแม่โจ้ ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

60

8

ร้อยตารวจโท

กฤษฏ์

ครองยุทธ

รองสารวัตร

กองบินตารวจ

66

9

ร้อยตารวจโท

กฤษณ์

ชูเกียรติ

รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตารวจนครบาลปทุมวัน

กองบัญชาการตารวจนครบาล

62

10

พันตารวจตรี

กฤษณ์

มีบารุง

สารวัตรกองกากับการ1กองบังคับการตารวจสันติบาล1
กองบัญชาการตารวจสันติบาล

กองบัญชาการตารวจสันติบาล

60

11

พันตารวจตรี

กฤษณ์

สมณาศักดิ์

สารวัตรปูองกันปราบปรามสถานีตารวจภูธรเชียงแสน

สถานีตารวจภูธรเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

64

12

ร้อยตารวจโท

กฤษณะ

กิมไพศาล

รองสารวัตร

กองบัญชาการตารวจนครบาล

62

13

สิบตารวจตรีหญิง

กัญญ์ชติ า

ทรายน้อย

ผู้บังคับหมู่ กองร้อยที่ 4 กองกากับการควบคุมฝูงชน

กองกากับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

61

14

สิบตารวจเอกหญิง

กันยารัตน์

เอ้ยวัน

ผู้บังคับหมู่ งานเทคนิคและพัฒนาระบบ

กองกากับการศูนย์รวมข่าว กองบังคับการสายตรวจและ
ปฏิบัตกิ ารพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล

64

15

สิบตารวจโทหญิง

กาญจนา

ไตรจอหอ

ผู้บังคับหมู่กองกากับการ3 กองบังคับการ1 กองบัญชาการ
กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว
ตารวจท่องเที่ยว

64

16

สิบตารวจโท

กาพล

บรุณพันธ์

ผู้บังคับหมู่ ปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรปาย

60

17

ร้อยตารวจโทหญิง

กิ่งกานต์

ไชยวงค์

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตารวจภูธรช้างเผือก

ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตารวจภูธรภาค ๕

63

18

ร้อยตารวจเอก

กิตติธัช

คงนัทธี

รองสารวัตร(สอบสวน)

สถานีตารวจนครบาลประเวศ

60

19

พันตารวจตรี

กิตติพงษ์

ศรีดาเดช

สารวัตรฝุายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ

กองการต่างประเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ

61

20

ดาบตารวจ

กิตติศกั ดิ์

เพียงใหม่

ผู้บังคับหมู่ กองกากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา

กองกากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

63

21

ร้อยตารวจโทหญิง

เกตน์สริ ี

แช่มวงษ์

รองสารวัตร

สถานีตารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร

64

22

พันตารวจตรี

ขจรศักดิ์

ดาระภา

สารวัตร

พิสจู น์หลักฐานจังหวัดสระบุรี

61

23

ร้อยตารวจโทหญิง

ขวัญชนก

ชนะชมภู

รองสารวัตร สถานีตารวจท่องเที่ยว 1 กองกากับการ 2
กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 1

สถานีตารวจท่องเที่ยว 1 กองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
1 กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

73

สถานีตารวจภูธรเมืองขอนแก่น

ผนวก ก
ท้ายประกาศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
บัญชีรายชื่อข้าราชการตารวจที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2561
(เรียงตามตัวอักษร)
ลาดับ

ยศ

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

คะแนน

24

ร้อยตารวจโท

ขุนศึก

จันทรนคร

รองสารวัตร

กก.3 บก.สส. สตม.
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25

สิบตารวจโทหญิง

ไข่แก้ว

ไทยภักดิ์

ผู้บังคับหมู่ฝาุ ยธุรการและกาลังพล

กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจสันติบาล

69

26

พันตารวจโท

คนาวิทย์

ถานะวุฒพิ งศ์

รองผู้กากับการสืบสวน

สถานีตารวจภูธรบางปะหัน

61

27

พันตารวจโท

คมวุฒิ

จองบุญวัฒนา

รองผู้กากับการสืบสวน สถานีตารวจภูธรปากท่า

สถานีตารวจภูธรปากท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

61

28

พันตารวจเอก

คุณเดช

ณ หนองคาย

ผู้กากับการฝุายอานวยการ

ตารวจภูธรจังหวัดสตูล

60

29

พันตารวจโท

คุณประโยชน์

อารียร์ ัตนะนคร

สารวัตร

กองบัญชาการตารวจนครบาล

61

30

สิบตารวจโท

คุณภาพ

ภิญโญพันธ์

ผู้บังคับหมู่

สถานีตารวจภูธรปราสาท จังหวัดสุรินทร์

60

31

ร้อยตารวจโท

จตุพงษ์

เมตตาจิตต์

รอง สารวัตร

กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

60

32

พันตารวจโท

จรดล

สร้างเอี่ยม

สารวัตร

ตารวจภูธรจังหวัดระยอง

64

33

พันตารวจโท

จรุงศักดิ์

จารูญ

รองผู้กากับการ 4 กองบังคับการตารวจทางหลวง

กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง

67

34

สิบตารวจตรี

จักรพงษ์

ดารงเชิดชู

ผู้บังคับหมู่ สายงานปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรขุนยวม

60

35

ร้อยตารวจเอก

จักรวัฒน์

นกสกุล

นายเวร (สัญญาบัตร 1) ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

สานักงานตรวจคนเข้าเมือง

61

36

พันตารวจโท

จักริน

พิริยะจิตตะ

สารวัตร กองกากับการสืบสวน กองบังคับการตารวจนคร
บาล 4

กองบัญชาการตารวจนครบาล

64

37

ร้อยตารวจเอกหญิง

จันทร์จริ า

เวียงมูล

ผู้บังคับหมวด ฝุายปกครอง 1 กองบังคับการปกครอง

โรงเรียนนายร้อยตารวจ

69

38

ร้อยตารวจโทหญิง

จัฟนี่ ธนิษฐา

ขจีจติ ร

รองสารวัตรฝุายสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย

กองการต่างประเทศ

73

39

สิบตารวจตรี

จาตุรนต์

เหมือนแดง

ผู้บังคับหมู่(ผู้ชว่ ยพนักงานสอบสวน)

สถานีตารวจนครบาลพลับพลาไชย1

61

40

สิบตารวจโท

จารุวัตร

ขัดผาบ

ผู้บังคับหมู่ ฝุายความชอบ กองทะเบียนพล

สานักงานกาลังพล

72

41

สิบตารวจตรี

จิรภัทร

โคตรุฉนิ

ผู้บังคับหมู่งานปูองกันปราบปราม สถานีตารวจภูธรเมือง
หนองคาย

ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ตารวจภูธรภาค 4

63

42

ร้อยตารวจเอก

จิรเมธ

โชติรัตน์

รองสารวัตรสอบสวน

สถานีตารวจภูธรกันตัง

61

43

ร้อยตารวจเอกหญิง

จุฑาทิพย์

สุขขุม

รองสารวัตร กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตารวจนคร
บาล 7

กองบัญชาการตารวจนครบาล

65

44

ร้อยตารวจโทหญิง

จุฑาพร

วงศ์วัฒนเดช

รองสารวัตร

กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

66

45

สิบตารวจโทหญิง

จุฑารัตน์

เง็กเอี่ยม

ผู้บังคับหมู่ ฝุายอานวยการ กองสรรพาวุธ

สานักงานส่งกาลังบารุง

64

46

สิบตารวจโทหญิง

จุตพิ ร

ปลอดโคกสูง

ผู้บังคับหมู่

กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง

68
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ท้ายประกาศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
บัญชีรายชื่อข้าราชการตารวจที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2561
(เรียงตามตัวอักษร)
ลาดับ

ยศ

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

คะแนน

47

สิบตารวจตรีหญิง

จุฬาลักษณ์

จะงาม

ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานตรวจสอบสานวน 3 กองคดีอาญา

กองคดีอาญา สานักงานกฎหมายและคดี สานักงานตารวจแห่งชาติ

61

48

สิบตารวจตรี

เจตนิพทั ธ์

สิงห์ประเสริฐ

ผู้บังคับหมู่ (ป) สถานีตารวจภูธรโพนสวรรค์ ตารวจภูธร
จังหวัดนครพนม

สถานีตารวจภูธรโพนสวรรค์ ตารวจภูธรจังหวัดนครพนม

67

49

สิบตารวจตรี

เจนบดินทร์

อยู่เป็นสุข

ผู้บังคับหมู่

สานักงานพิสจู น์หลักฐานตารวจ

60

50

ร้อยตารวจเอกหญิง

ชญตว์

พรหมชาติ

รองสารวัตรกองกับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 44

กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 44

62

51

สิบตารวจโท

ชนะกฤช

มะเริงสิทธิ์

ผู้บังคับหมู่

สถานีตารวจท่องเที่ยว 4 กองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจ
ท่องเที่ยว 1 กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

65

52

ร้อยตารวจเอก

ชนะชล

ชินแสง

รอง สารวัตร

กองบัญชาการตารวจนครบาล

70

53

สิบตารวจโทหญิง

ชลธิชา

มาตช่วง

ผู้บังคับหมู่

กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที2่ 4

71

54

พันตารวจโท

ชลิต

โชคอมรพานิช

รองผู้กากับการ

สถานีตารวจนครบาลวังทองหลาง

67

55

พันตารวจตรี

ชวเรศวร์

มีมา

สารวัตรปูองกันปราบปราม สถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี ตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ตารวจภูธรภาค 4

63

56

พันตารวจเอก

ชัชชัย

สาเนียง

ผู้กากับการ

กองบังคับการตารวจจราจร

63

57

สิบตารวจเอก

ชัชวาล

อินโต

ผู้บังคับหมู่

กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว2

61

58

พันตารวจโท

ชัยนาม

นักไร่

รองผู้กากับการสืบสวน

สถานีตารวจนครบาลดุสติ

62

59

ร้อยตารวจโท

ชัยเมธ

คล้ายจานง

รองสารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว2 กองกากับการ2 กอง
บังคับการตารวจท่องเที่ยว2

กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

67

60

พันตารวจตรี

ชาตรี

ชราชิต

สารวัตร

กองกากับการศูนย์รวมข่าว กองบังคับการสายตรวจและ
ปฏิบัตกิ ารพิเศษ

64

61

สิบตารวจโทหญิง

ชาติยา

แซ่ตั้น

ผู้บังคับหมู่

กองบังคับการอานวยการ โรงพยาบาลตารวจ

65

62

สิบตารวจตรีหญิง

ชาลิดา

ชัยนันตา

ผู้บังคับหมู่ กองร้อยที4่ กองกากับการควบคุมฝูงชน1 กอง
บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

กองบัญชาการตารวจนครบาล

63

63

ว่าที่ ร้อยตารวจตรี
หญิง

ชิษณุชา

เปลี่ยนโพธิ์

รองสารวัตร ฝุายอานวยการ กองมาตรฐานวินัย

สานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจ

73

64

ว่าที่ ร้อยตารวจตรี

เชาวัศ

ฉันทะจารัสศิลป์

รองสารวัตร

กลุ่มงานพิสจู น์เอกลักษณ์บุคคล สานักงานพิสจู น์หลักฐานตารวจ

72

65

สิบตารวจโทหญิง

ญาดา

บุญมาลีรัตน์

ผู้บังคับหมู่ ฝุายอานวยการ สานักงานยุทธศาตร์ตารวจ

สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ

61

66

ว่าที่ร้อยตารวจตรีหญิง ญานี

วงษ์ปิ่น

รองสารวัตร

ุตารวจภูธรจังหวัดนครปฐม

67

67

ร้อยตารวจตรี

ฐกฤต

แก้วทับทิม

รองสารวัตร

กองตารวจสื่อสาร สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

63

68

สิบตารวจโทหญิง

ฐถิตา

วงศ์สขุ จันทร์

ผู้บังคับหมู่ฝาุ ยอานวยการ ส่วนตรวจสอบสานวนคดี
อุทธรณ์และฎีกา

สานักงานกฎหมายและคดี

63

69

สิบตารวจโทหญิง

ฐิตนิ ันท์

ศรีแก้วดี

ผู้บังคับหมู่ ฝุายความชอบ กองทะเบียนพล

กองทะเบียนพล สานักงานกาลังพล

68

ผนวก ก
ท้ายประกาศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
บัญชีรายชื่อข้าราชการตารวจที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2561
(เรียงตามตัวอักษร)
ลาดับ

ยศ

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

คะแนน

70

ร้อยตารวจเอก

ณฐชนม์

ชัยชาญ

รองสารวัตร

สถานีตารวจภูธรแม่จนั

63

71

ร้อยตารวจโท

ณฐรัช

กันทาธง

รองสารวัตรฝุายอานวยการ 3 กองบังคับการอานวยการ
กองบัญชาการตารวจนครบาล

กองบัญชาการตารวจนครบาล

60

72

สิบตารวจโทหญิง

ณธกร

ทัศนศรณ์

ผู้บังคับหมู่กองการเงิน

สานักงานงบประมาณและการเงิน

63

73

สิบตารวจโท

ณธพล

สุนทร

ผู้บังคับหมู่

สถานีตารวจภูธรหนองปรือ

62

74

ร้อยตารวจตรี

ณรงค์

สินสูงสุด

รองสารวัตร

สานักงานส่งกาลังบารุง

60

75

พันตารวจโท

ณรงค์ชยั

เอกฉันท์

สารวัตร (สืบสวน) สถานีตารวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา

กองบังคับการตารวจนครบาล 8 กองบัญชาการตารวจนครบาล

65

76

ร้อยตารวจเอก

ณัฏฐกิตติ์

โยวะผุย

รองสารวัตร ประจา กองการต่างประเทศ

กองการต่างประเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ

65

77

ร้อยตารวจโทหญิง

ณัฐจา

พงษ์พทิ ักษ์

นักสังคมสงเคราะห์ (สบ1)

โรงพยาบาลตารวจ

63

78

สิบตารวจโทหญิง

ณัฐนรี

บุสม์ศรีทรา

ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจยั

กองวิจยั สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ

66

79

ว่าที่ร้อยตารวจโท

ณัฐปพน

สนิท

รองสารวัตร(สอบสวน)

สถานีตารวจนครบาลบางโพงพาง

80

80

พันตารวจตรี

ณัฐพงศ์

กุลศักดิ์

สารวัตรปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรบ้านโปุง

61

81

สิบตารวจตรี

ณัฐพร

จาบไทยสง

ผู้บังคับหมู่ปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรห้วยโปุง

60

82

สิบตารวจโท

ณิภัท

เจือไทย

ผู้บังคับหมู่

กองบัญชาการตารวจนครบาล

60

83

สิบตารวจโท

ดนุพล

ตรีแก้ว

ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา

กองบัญชาการศึกษา

60

84

พันตารวจโท

ดุสติ

ภูหงษ์เพชร

สารวัตร

สถานีตารวจภูธรเขวาใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม

64

85

พันตารวจเอก

แดนไพร

แก้วเวหล

ผู้กากับการ สถานีตารวจภูธรภูผาม่าน

ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ตารวจภูธรภาค 4

65

86

พันตารวจเอก

ทรงเอก

พัชรวิชญ์

ผู้กากับการ

กองการต่างประเทศ

72

87

สิบตารวจตรี

ทวีลาภ

คล้ายจันทอง

ผู้บังคับหมู่

กองกากับการปฏิบัตกิ ารพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตารวจภูธรภาค 4

64

88

พันตารวจตรี

ทศพร

กลีบแก้ว

สารวัตรจราจร สถานีตารวจนครบาลบางเสาธง

กองบัญชาการตารวจนครบาล

66

89

พันตารวจโท

ทศพร

มั่นคง

สารวัตร สถานีตารวจน้า 6 กองกากับการ 5 กองบังคับการ
กองบังคับการตารวจน้า กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
ตารวจน้า

66

90

พันตารวจโท

ทศพล

อาไพพิพฒ
ั น์กลุ

รองผู้กากับการปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรพลกรัง จังหวัดนครราชสีมา

61

91

ร้อยตารวจโท หญิง

ทับทิม

วิเศษสุมน

รองสารวัตร กลุ่มงานจราจร กองแผนงานกิจการพิเศษ

สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ

61

92

สิบตารวจโทหญิง

ทัศณียา

บุญพูลเกิด

ผู้บังคับหมู่

กองพิสจู น์หลักฐานกลาง

61

ผนวก ก
ท้ายประกาศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
บัญชีรายชื่อข้าราชการตารวจที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2561
(เรียงตามตัวอักษร)
ลาดับ

ยศ

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

คะแนน

93

ร้อยตารวจโทหญิง

ทิพย์สดุ า

ภู่สมบูรณ์

รองสารวัตรฝุายอานวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

68

94

พันตารวจโทหญิง

ทิพวรรณ

ญาณประสิทธิ์

รองผู้กากับฝุายอานายการ 3 กองบังคับการอานวยการ
กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

61

95

พันตารวจเอก

เทพพิทักษ์

แสงกล้า

ผู้กากับการฝุายนิตกิ าร

กองบังคับการอานวยการ สานักงานส่งกาลังบารุง สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

65

96

สิบตารวจโท

เทพฤทธิ์

ศิริบุญยืน

ผู้บังคับหมู่

สถานีตารวจภูธรเมืองเชียงใหม่

62

97

สิบตารวจตรี

ธนกฤต

ชินรัตน์

ผู้บังคับหมู่จราจร

สถานีตารวจนครบาลบางกอกใหญ่

60

98

ร้อยตารวจโท

ธนโชติ

เล้าพูนผล

รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตารวจภูธรอู่ทอง

สถานีตารวจภูธรอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

65

99

ร้อยตารวจโท

ธนพล

ยิ่งงามแก้ว

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตารวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา

ภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ตารวจภูธรภาค 2

64

100 สิบตารวจโท

ธนภัทร

เศวตรัตน์

ผู้บังคับหมู่ ฝุายอานวยการ ๒ กองบังคับการอานวยการ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน

กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน

64

101 สิบตารวจตรี

ธนภูมิ

ขุนชิต

ผู้บงั คับหมู่ ทาหน้าที่ปฏิบตั ิการปูองกันปราบปราม สถานี
ตารวจภูธรบ้านหนองเอื้อง ปฏิบตั ิราชการตารวจภูธรจังหวัดตรัง

ตารวจภูธรจังหวัดตรัง

62

102 ว่าที่ร้อยตารวจตรี

ธนวิชญ์

เหลืองอ่อน

รองสารวัตร

สานักงบประมาณและการเงิน

85

103 สิบตารวจโทหญิง

ธนัญญา

เกียรติศริ ิ

ผู้บังคับหมู่ ฝุายประวัตบิ ุคคล กองทะเบียนพล

สานักงานกาลังพล

65

104 ร้อยตารวจเอก

ธม

วิภาสุรมณฑล

ผู้บังคับหมวด กองกับการตารวจตระเวนชายแดนที4่ 4

กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที4่ 4

65

105 สิบตารวจโทหญิง

ธมนวรรณ

เพชรกอ

ผู้บังคับหมู่

กองสารนิเทศ

64

106 พันตารวจโทหญิง

ธมลวรรณ

โรจน์ขจรนภาลัย

รองผู้กากับการ กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ กองตารวจสื่อสาร สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

69

107 ร้อยตารวจตรี

ธวัลกร

ทองดี

ผู้บังคับหมู่ ฝุายอานวยการ 3 กองบังคับการอานวยการ
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง

สานักงานตรวจคนเข้าเมือง

64

108 สิบตารวจโท

ธัชกร

เปลี่ยนกลิ่น

ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

ศูนย์พสิ จู น์หลักฐาน 10 สานักงานพิสจู น์หลักฐานตารวจ

65

109 สิบตารวจโท

ธัชกร

สุขสิงห์

ผู้บังคับหมู่ปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรแหลมงอบ

65

110 พันตารวจโท

ธัชพงศ์

วงศ์พฒ
ั นานิวาศ

รองผู้กากับการ

กองกากับการสืบสวน กองบังคับการตารวจนครบาล 1

65

111 ว่าที่ ร้อยตารวจตรีหญิง ธัญวรรณ

โชคชัยเพิม่ พูนผล

รองสารวัตร ฝุายสนับสนุน กองบินตารวจ

กองบินตารวจ

68

112 สิบตารวจโทหญิง

ธันย์ชนก

กิตติสยาม

ผู้บังคับหมู่ ฝุายอานวยการ กองทะเบียนพล

สานักงานกาลังพล

73

113 สิบตารวจโทหญิง

ธันยพร

อนุสรณ์บดี

ผู้บังคับหมู่ฝาุ ยการเงิน 4 กองการเงิน

สานักงบประมาณและการเงิน

81

114 พันตารวจเอก

ธานินทร์

อินทพรต

ผู้กากับการฝุายอานวยการ 5 กองบังคับการอานวยการ
กองบัญชาการตารวจนครบาล

กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจนครบาล

64

115 ร้อยตารวจเอกหญิง

ธิรดา

ชุมแสงโสภณ

รองสารวัตร ฝุายนิตกิ าร กองบังคับการอานวยการ
โรงเรียนนายร้อยตารวจ

โรงเรียนนายร้อยตารวจ

66

ผนวก ก
ท้ายประกาศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
บัญชีรายชื่อข้าราชการตารวจที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2561
(เรียงตามตัวอักษร)
ลาดับ

ยศ

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

คะแนน

116 สิบตารวจตรี

ธีระศักดิ์

ภิญโญยาง

ผู้บังคับหมู่งานปูองกันปราบปราม สถานีตารวจภูธรเมือง
หนองคาย

สถานีตารวจภูธรเมืองหนองคาย

65

117 ร้อยตารวจโท

นครินทร์

ตัณฑ์บุญมี

รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตารวจนครบาลตลิ่งชัน

สถานีตารวจนครบาลตลิ่งชัน กองบังคับการตารวจนครบาล7

70

118 สิบตารวจโทหญิง

นงลักษณ์

เรือนคา

ผู้บังคับหมู่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์

โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตารวจ

70

119 สิบตารวจโท

นที

จันทนวงศ์วาน

ผู้บังคับหมู่งานปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจนครบาลชนะสงคราม

65

120 สิบตารวจตรี

นพดล

บุตรราช

ผู้บังคับหมู่ กองร้อยที่ 3 กองกากับการควบคุมฝูงชน 1

กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

64

121 สิบตารวจตรี

นภัทร

เศษสุวรรณ

ผู้บังคับหมู่งานปูองกันและปราบปราม

สถานีตารวจภูธรบ้านท่าเลื่อน

60

122 ร้อยตารวจเอกหญิง

นภัทร

บุญจันทร์

รองสารวัตรธุรการ

สถานีตารวจภูธรโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

63

123 สิบตารวจโทหญิง

นริศรา

ชุ่มวารี

ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน กอง
อัตรากาลัง

กองอัตรากาลัง สานักงานกาลังพล

61

124 สิบตารวจโท

นฤนาท

ธรรมเจริญ

ผู้บังคับหมู่งานปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรเมืองปัตตานี

66

นฤมล

นามสวัสดิ์

รองสารวัตรฝุายอานวยการ ๓ กองบังคับการอานวยการ
ตารวจภูธรภาค ๕

ตารวจภูธรภาค ๕

67

126 สิบตารวจโทหญิง

นวรัตน์

พิริยอารีกลุ

ผู้บังคับหมู่ ฝุายอานวยการ

สานักงานจเรตารวจ

74

127 สิบตารวจโทหญิง

นวรัตน์

วงศ์รัชตโภคัย

ผู้บังคับหมู่ฝาุ ยอานวยการวิทยาลัยการตารวจ

กองบัญชาการศึกษา

65

128 สิบตารวจเอกหญิง

นันทรัตน์

ไชยมงคล

ผู้บังคับหมู่ ฝุายบริหารและธุรการ ศูนย์บริการทางการ
ศึกษา โรงเรียนนายร้อยตารวจ

ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตารวจ

62

129 สิบตารวจโทหญิง

นิชาภา

แก้วทองมูลต

ผู้บังคับหมู่ฝาุ ยควบคุมอัตรากาลัง กองอัตรากาลัง
สานักงานกาลังพล

กองอัตรากาลัง สานักงานกาลังพล

63

130 ร้อยตารวจเอกหญิง

นิตยิ า

ยิ้มศรีเจริญกิจ

ผู้บังคับหมวด ฝุายปกครอง 1

กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตารวจ

60

131 ร้อยตารวจเอกหญิง

นิศารัตน์

จอนแจ้ง

ผู้ชว่ ยนายเวร(สบ1)

กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน

62

132 ร้อยตารวจเอก

นุชา

สุนทรโกมล

รองสารวัตรสอบสวน

สถานีตารวจภูธรกระทุ่มแบน

61

133 สิบตารวจโทหญิง

เนตรนภา

แหล่งหล้า

ผู้บังคับหมู่ ฝุายงบประมาณและการเงิน กองบังคับการ
อานวยการ กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด

กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจปราบปรามยา
เสพติด

60

134 สิบตารวจโทหญิง

บุญญาพร

บุญประคม

ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานตรวจสอบสานวน 1 กองคดีอาญา

สานักงานกฎหมายและคดี

61

135 ว่าที่ ร้อยตารวจเอก

บุญเลิศ

พลแก้ว

รองสารวัตร กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 2 สถาบัน
ส่งเสริมงานสอบสวน

สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สานักงานกฎหมายและคดี

62

136 สิบตารวจโท

เบญจมาภรณ์

สังข์สที อง

ผู้บังคับหมู่ฝาุ ยปกครองและกิจกรรม

ศูนย์พฒ
ั นาด้านการข่าว กองบัญชาการตารวจสันติบาล

64

137 ว่าที่ ร้อยตารวจโทหญิง ปกิตยิ า

สุนทรบุระ

รองสารวัตร

ฝุายอานวยการ 2 กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการศึกษา

61

138 พันตารวจโท

คงวัฒนานันทน์

สารวัตร

กองกากับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 4

64

125

ว่าที่ร้อยตารวจเอก
หญิง

ปฏิพทั ธ์

ผนวก ก
ท้ายประกาศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
บัญชีรายชื่อข้าราชการตารวจที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2561
(เรียงตามตัวอักษร)
ลาดับ

ยศ

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

คะแนน

139 สิบตารวจตรี

ปฏิวัติ

กล้าหาญ

ผู้บังคับหมู่งานปูองกันปราบปราม สถานีตารวจภูธร๓ูกระดึง
ตารวจภูธรจังหวัดเลย ตารวจภูธรภาค 4
จังหวัดเลย

63

140 สิบตารวจโทหญิง

ปฐมรัตน์

ภาณุพนิ ทุ

ผู้บังคับหมู่

กองวิจยั สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ

69

141 พันตารวจโทหญิง

ปณตสรณ์

มาบารุง

สารวัตร

สานักงานกาลังพล

64

142 พันตารวจโท

ประพัทธ์

แกลงกระโทก

สารวัตรฝุายวิชาการและฝึกอบรม สานักงานส่งกาลังบารุง

สานักงานส่งกาลังบารุง

64

143 ร้อยตารวจเอกหญิง

ประภัสสร

ขจรภู

รองสารวัตรธุรการ

สถานีตารวจภูธรโพธิก์ ลาง จังหวัดนครราชสีมา

63

144 ร้อยตารวจเอกหญิง

ประภาพร

เมืองลี

รองสารวัตร

ฝุายอานวยการ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4

61

145 พันตารวจเอก

ประวิทย์

บุญธรรม

ผู้กากับสถานีตารวจภูธรบางปู

ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

64

146 สิบตารวจโท

ปรัชญ์

พิชยั

ผู้บังคับหมู่งานปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่

65

147 ว่าที่ ร้อยตารวจเอก

ปรัชญา

วธาณุวัทร์

รองสารวัตร

กองทะเบียนประวัตอิ าชญากร

63

148 ว่าที่ ร้อยตารวจเอก

ปริญญา

สีลานันท์

นักวิทยาศาสตร์ (สัญญาบัตร 1) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิด
เหตุ กองพิสจู น์หลักฐานกลาง

สานักงานพิสจู นหลักฐานตารวจ

81

149 สิบตารวจตรี

ปวรอินทร์

ตาลัย

ผู้บังคับหมู่(งานปูองกันและปราบปราม)

สถานีตารวจภูธรสะเดา

68

150 พันตารวจตรี

ปวิช

อุราสาย

สารวัตรกองกากับการสืบสวน 2

กองบังคับการสืบสวน ตารวจภูธรภาค 4

64

151 ร้อยตารวจโทหญิง

ปวีณา

ฟุงู ตระกูล

รองสารวัตรกองกากับการ3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว1

กองกากับการ3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว1 กองบัญชาการ
ตารวจท่องเที่ยว

61

152 ร้อยตารวจตรีหญิง

ปัฐมาภรณ์

รัตนจงจิตรกร

นักวิทยาศาสตร์(สัญญาบัตร1)

กลุ่มงานพิสจู น์เอกลักษณ์บุคคล สานักงานพิสจู น์หลักฐานตารวจ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

71

153 สิบตารวจโท

ปิยณัฐ

งาเนียม

ผู้บังคับหมู่ปูองกันปราบปรามสถานีตารวจภูธรรัตนาธิเบศร์ สถานีตารวจภูธรรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

63

154 สิบตารวจโทหญิง

ปิยสิริ

ศรีอาพร

ผู้บังคับหมู่

กองอัตรากาลัง สานักงานกาลังพล

61

155 พันตารวจโท

ปิยะพันธุ์

วนอุกฤษฏ์

สารวัตร

กองกากับการ3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว1 กองบัญชาการ
ตารวจท่องเที่ยว

63

156 ร้อยตารวจโทหญิง

ปิยาภรณ์

แก้วมณีโปรด

รองสารวัตรสอบสวน

สถานีตารวจนครบาลบางเขน

70

157 สิบตารวจโทหญิง

ปุณรดา

เมฆะวุฒกิ ลุ

ผู้บังคับหมู่ฝาุ ยยุทธศาสตร์ กองบังคับการอานวยการ
สานักงานส่งกาลังบารุง

สานักงานส่งกาลังบารุง

60

158 ร้อยตารวจเอกหญิง

เปมิกา

จันทนพ

รองสารวัตร ฝุายอานวยการ 8 กองบังคับการอานวยการ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน

ฝุายอานวยการ 8 กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน

70

159 สิบตารวจตรี

พงศกร

พัฒนภิรมย์

ผู้บังคับหมู่

กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 11

61

160 สิบตารวจโท

พงศกร

ภิญโญยาง

ผู้บังคับหมู่กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที1่ 1

กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที1่ 1

63

161 สิบตารวจตรี

พงศ์พนั ธ์

ราชเล็ก

ผู้บังคับหมู่ปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรเมืองพัทลุง ภูธรจังหวัดพัทลุง

62

ผนวก ก
ท้ายประกาศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
บัญชีรายชื่อข้าราชการตารวจที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2561
(เรียงตามตัวอักษร)
ลาดับ

ยศ

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

162 สิบตารวจโท

พงษ์พล

พัชนี

ผู้บังคับหมู่

163 สิบตารวจโท

พงษ์พฒ
ั น์

น้อยหัวหาด

ผู้บังคับหมู่กองกากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตารวจภูธรภาค 7

61

164 พันตารวจโท

พงษ์เพชร

จุลจาเริญทรัพย์

รองผู้กากับการ

สถานีตารวจภูธรชัยพฤกษ์

64

165 สิบตารวจตรี

พงษ์ศริ ิ

นาเหล็ก

ผู้บังคับหมู่ งานปูองกันและปราบปราม

สถานีตารวจภูธรบ้านท่าเลื่อน ตารวจภูธรจังหวัดตราด ปฏิบตั ิราชการ
ฝุายอานวยการ 1 กองบังคับการอานวยการตารวจภูธรภาค 2

62

166 ร้อยตารวจโท

พรชาติ

ชูเทศะ

รอง สารวัตร (สอบสวน)

สถานีตารวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตารวจภูธร
จังหวัดสมุทรปราการ กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 1

61

167 พันตารวจโทหญิง

พรรณชลิตา

นิสยันต์

พยาบาล(สบ3)

กลุ่มงานวิสญ
ั ญีวิทยา โรงพยาบาลตารวจ

61

168 ร้อยตารวจเอกหญิง

พรรณพร

ปกครอง

รองสารวัตรฝุายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี

ตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี

62

169 สิบตารวจโทหญิง

พรรณวดี

พลอยพีระ

ผู้บังคับหมู่ฝาุ ยจัดการสอบ กองการสอบ

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา

71

170 ดาบตารวจหญิง

พรรณวดี

ศรพรมมาส

ผู้บังคับหมู่

สานักงานตรวจคนเข้าเมือง

61

171 สิบตารวจโทหญิง

พรรณาราย

สุมาลา

ผู้บังคับหมู่กองตรวจสอบภายใน 1 สานักงานตรวจสอบ
ภายใน

สานักงานตรวจสอบภายใน

69

172 สิบตารวจตรี

พรรพิภักดิ์

หนูเกิด

ผู้บังคับหมู่ปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรอ่าวนาง จังหวัดกระบี่

62

173 สิบตารวจโทหญิง

พรศิริ

อูปคา

ผู้บังคับหมู่

ฝุายสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย กองการต่างประเทศ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

62

174 สิบตารวจโทหญิง

พรสุดา

มูลอินทร์

ผู้บังคับหมู่ ฝุายอานวยการ สานักงานเลขานุการตารวจ
แห่งชาติ

สานักงานเลขานุการตารวจแห่งชาติ

64

175 สิบตารวจโทหญิง

พรอุมา

เพ็ชร์โยธิน

ผู้บังคับหมู่ฝาุ ยอานวยการ กองอัตรากาลัง

กองอัตรากาลัง สานักงานกาลังพล

60

176 สิบตารวจตรี

พลอยวัฒน์

ทัดภูธร

ผู้บังคับหมู่ปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรหมูสี

65

177 ร้อยตารวจโทหญิง

พัชรา

ต๊ะตา

รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.ภูพงิ คราชนิเวศน์

กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กองบัญชาการ
ตารวจภูธรภาค5

69

178 ร้อยตารวจโทหญิง

พัชรี

คามจังหาร

รองสารวัตร ฝุายอานวยการ กองบังคับการสนับสนุนทาง
เทคโนโลยี

กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

69

179 ร้อยตารวจเอก

พิชาภพ

เชยใย

รองสารวัตร(สอบสวน)

สถานีตารวจภูธรแม่วาง ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

65

180 สิบตารวจโท

พิเชษฐ

รบไพรี

ผู้บังคับหมู่ปูองกันและปราบปราม

สถานีตารวจภูธรเมืองเชียงใหม่

61

181 ว่าที่ร้อยตารวจตรี

พิณทิพย์

ทองใบ

รองสารวัตร

สานักงานพิสจู น์หลักฐานตารวจ

62

พิตะวัน

สงฆ์สระน้อย

รองสารวัตร ฝุายอานวยการ 7 กองบังคับการอานวยการ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน

กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน

61

183 ร้อยตารวจเอก

พิทยา

ธนาวุฒิ

รองสารวัตร

งานสายตรวจ1 กองกากับการสายตรวจ

62

184 สิบตารวจตรี

พิทักษ์สนั ติ

กิตยิ ศ

ผบ.หมู่ กองกากับการปฏิบัตกิ ารพิเศษ กองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค 6

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค 6

61

182

ว่าที่ ร้อยตารวจเอก
หญิง

สถานีตารวจภูธรพระประแดง

คะแนน
61

ผนวก ก
ท้ายประกาศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
บัญชีรายชื่อข้าราชการตารวจที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2561
(เรียงตามตัวอักษร)
ลาดับ

ยศ

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

คะแนน

185 จ่าสิบตารวจหญิง

พิมพ์นรี

ลิ้มศรีนาค

ผู้บังคับหมู่ ฝุายตรวจลงตรา ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2

65

186 สิบตารวจโทหญิง

พิมพ์รดา

ทองนพรัตน์

ผู้บังคับหมู่

ฝุายตารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 3 กองการต่างประเทศ

66

187 สิบตารวจเอกหญิง

พิมล

แสงเพ็ญอ่อน

ผู้บังคับหมู่ ฝุายวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์บริการทางการศึกษา

โรงเรียนนายร้อยตารวจ

60

188 สิบตารวจโท

พีรพัฒน์

สีดอน

ผู้บังคับหมู่

ฝุายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ

72

189 สิบตารวจโทหญิง

เพียงนภา

วรสาร

ผู้บังคับหมู่

กองคดีอาญา สานักงานกฏหมายและคดี

65

190 ร้อยตารวจเอก

ภวดล

กุลตังวัฒนา

รองสารวัตร

สถานีตารวจภูธรโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย

67

191 สิบตารวจตรี

ภัทราวุธ

พานิช

ผู้บังคับหมู่งานปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรสิเกา จังหวัดตรัง

68

192 สิบตารวจตรี

ภาสวิชญ์

อยู่ปรางค์

ผู้บังคับหมู่กองร้อยที่ 3 กองกากับการควบคุมฝูงชน 1

กองกากับการควบคุมฝูงชนที่ 1 กองบังคับการอารักขาและ
ควบคุมฝูงชน

66

193 พันตารวจตรี

ภุชงค์

สุขเจริญ

สารวัตร

กองบัญชาการตารวจนครบาล

75

194 สิบตารวจโทหญิง

ภุริษา

จงประสานเกียรติ

ผู้บังคับหมู่ฝาุ ยประวัตบิ ุคคล กองทะเบียนพล

สานักงานกาลังพล

62

195 สิบตารวจโท

ภูมิภัทร

รอบคอบ

ผู้บังคับหมู่ ฝุายการเงิน 2 กง.

กองการเงิน สานักงบประมาณและการเงิน

63

196 สิบตารวจโท

ภูวเดช

ช้างเผือก

ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ กองพิสจู น์
หลักฐานกลาง

สานักงานพสิ จู น์หลักฐานตารวจ

67

197 พันตารวจโทหญิง

มนชนก

จารูญโรจน์

รองผู้กากับการ

กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทาความผิดทาง
เทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

82

198 ดาบตารวจ

มนตรี

กุลเกลี้ยง

ผู้บงั คับหมู่ กองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจปราบปรามยา
เสพติด 2 กองบัญชาการ ตารวจปราบปรามยาเสพติด

กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด

65

199 สิบตารวจโทหญิง

มุกชฎา

พุธวันดี

ผู้บังคับหมู่ฝาุ ยอานวยการกองบังคับการตารวจสันติบาล1

กองบัญชาการตารวจสันติบาล

69

200 ร้อยตารวจโท

มุนินทร

ถิรมนตรี

รองสารวัตร(สอบสวน)

สถานีตารวจภูธรบาเจาะ

64

201 ร้อยตารวจเอก

เมธี

ธีระสวัสดิ์

รองสารวัตร (สอบสวน) สน.ประชาชื่น

สถานีตารวจนครบาลประชาชื่น กองบังคับการตารวจนครบาล 2

66

202 ร้อยตารวจเอก

ยดาพร

มงคลเกตุ

อาจารย์ (สบ1) ศูนย์ฝกึ อบรม กองบัญชาการตารวจนครบาล ศูนย์ฝกึ อบรม กองบัญชาการตารวจนครบาล

62

203 ว่าที่ ร้อยตารวจเอก

ยศธร

เศรษฐพูธ์

รองสารวัตร กลุ่มงานที่ปรึกษา กองคดีปกครองและคดีแพ่ง กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สานักงานกฎหมายและคดี

61

204 ว่าที่ร้อยตารวจตรี

ยศวัฒน์

เผาะช่วย

วิศวกรอากาศยาน (สบ1)

กองบินตารวจ

89

205 สิบตารวจโท

ระพีพร

สมฤทธิ์

ผู้บังคับหมู่ฝาุ ยประวัตบิ ุคคล กองทะเบียนพล

สานักงานกาลังพล

64

206 สิบตารวจตรี

รัฐนันท์

วรรณประภา

ผู้บังคับหมู่ ปฏิบัตหิ น้าที่ควบคุมผู้ตอ้ งหาบนสถานี งาน
ปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรผึ่งแดด จังหวัดมุกดาหาร

64

207 พันตารวจโทหญิง

รัฐนันท์

โสภโณดร

อาจารย์ (สบ3) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝกึ อบรมตารวจภูธร
ภาค 5

ตารวจภูธรภาค 5

64

ผนวก ก
ท้ายประกาศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
บัญชีรายชื่อข้าราชการตารวจที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2561
(เรียงตามตัวอักษร)
ลาดับ

ยศ

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

คะแนน

208 ว่าที่ร้อยตารวจโท

รัฐพล

ธัญชวนิช

รองสารวัตรสอบสวน สถานีตารวจภูธรสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

สถานีตารวจภูธรสบเมย

65

209 ร้อยตารวจโทหญิง

รัตนาพร

บุญหรรษา

รองสารวัตร(สอบสวน)

สถานีตารวจภูธรประตูน้าจุฬาลงกรณ์ กองบังคับการภูธรจังหวัด
ปทุมธานี กองบัญชาการตารวจภูธรภาค1

65

210 สิบตารวจตรี

ราชาธน

ศรีพนั ธุ์

ผู้บังคับหมู่ปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรปางมะผ้า ภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

62

211 สิบตารวจโท

ฤทธิไกร

ทองอยู่

ผู้บังคับหมู่กองร้อยที่ 1กองกากับอารักขา 1(ธุรการ)

กองกากับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

64

212 สิบตารวจโทหญิง

ลภัสรดา

พรเลิศ

ผู้บังคับหมู่ ฝุายอานวยการ สานักงานเลขานุการตารวจ
แห่งชาติ

ฝุายอานวยการ สานักงานเลขานุการตารวจแห่งชาติ

68

213 สิบตารวจเอกหญิง

วนารัตน์

พิจารณ์

ผู้บังคับหมู่ ฝุายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย

ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย

63

214 สิบตารวจโทหญิง

วรรณภัสสรณ์

ม่วงเจริญ

ผู้บังคับหมู่ฝาุ ยอานวยการ1

กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง

63

215 สิบตารวจโทหญิง

วรรษมน

ล้อมเมือง

ผู้บังคับหมู่ กองกากับการ1 กองบังคับการตารวจสันติบาล2 กองบัญชาการตารวจสันติบาล

74

216 สิบตารวจโทหญิง

วรัณณิศา

ณ โมรา

ผู้บังคับหมู่ฝาุ ยงบประมาณ 5 กองงบประมาณ

สานักงานงบประมาณและการเงิน

62

217 ร้อยตารวจโทหญิง

วริศรา

สีน้าเงิน

รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตารวจนครบาลพระราชวัง

กองบังคับการตารวจนครบาล 6 กองบัญชาการตารวจนครบาล

70

218 สิบตารวจโท

วัชรพล

ขันทอง

ผู้บังคับหมู่ ฝุายเฝูาฟัง วิเคราะห์ ติดตาม และรายงาน

กองสารนิเทศ

62

219 พันตารวจโท

วัชรวิชญ์

นิธิวรรัชย์

รองผู้กากับการสืบสวนสถานีตารวจภูธรมวกเหล็ก

สถานีตารวจภูธรมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

60

220 สิบตารวจโท

วัฒนชัย

มาตวังแสง

ผู้บังคับหมู่ปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ

64

221 สิบตารวจโท

วิจติ

ว่องพรรณงาม

ผู่บังคับหมู่ปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรอัยเยอร์เวง

60

222 ร้อยตารวจเอก

วิชชุตา

กระจ่างคันถมาตร์

รองสารวัตรฝุายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลาภู ตารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลาภู

63

223 ร้อยตารวจเอก

วิชญะศักดิ์

กระแสธีป

ผู้บังคับหมวด

ฝุายปกครอง 2 กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตารวจ

67

224 พันตารวจโท

วิทวัส

บูรณะ

รองผู้กากับ

กองกากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการตารวจนคร
บาล

78

225 สิบตารวจตรี

วิมลสิริ

จันธิมา

ผู้บังคับหมู่

กองบัญชาการศึกษา

62

226 สิบตารวจโทหญิง

ศดานันท์

โหง่นคา

ผู้บังคับหมู่

ฝุายอานวยการ ศูนย์ฝกึ ตารวจ โรงเรียนนายร้อยตารวจ

61

227 ร้อยตารวจเอกหญิง

ศรสิรัศฐิ์

นิยมรส

รองสารวัตร(สอบสวน) สน.พหลโยธิน

สถานีตารวจนครบาลพหลโยธิน

67

228 ร้อยตารวจเอก

ศรุต

ทาเลดี

รองสารวัตร (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน

ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ตารวจภูธรภาค 4

63

229 สิบตารวจเอกหญิง

ศศิธร

เตชะวิเศษ

ผู้บังคับหมู่ ฝุายอานวยการ 3 กองบังคับการอานวยการ
กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

60

230 สิบตารวจตรี

ศักรินทร์

จันทร์เขียว

ผู้บังคับหมู่

สถานีตารวจภูธรไผ่โทน จังหวัด แพร่

61

ผนวก ก
ท้ายประกาศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
บัญชีรายชื่อข้าราชการตารวจที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2561
(เรียงตามตัวอักษร)
ลาดับ

ยศ

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

คะแนน

231 สิบตารวจโท

ศิขรินทร์

บุญญประภา

ผู้บังคับหมู่ฝาุ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส

กองบัญชาการตารวจสันติบาล

61

232 สิบตารวจตรี

ศิรวุฒิ

มานิพพาน

ผู้บังคับหมู่

สถานีตารวจภูธรเมืองชลบุรี

63

233 สิบตารวจโทหญิง

ศิริลกั ษณ์

อิ่มหาญ

ผู้บังคับหมู่ ฝุายงบประมาณและการเงิน กองบังคับการ
อานวยการ สานักงานพิสจู น์หลักฐานตารวจ

สานักงานพิสจู น์หลักฐานตารวจ

60

234 พันตารวจโท

ศิลา

ตันตระกูล

สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 2 กองกากับการ 3 กอง
บังคับการตารวจทางหลวง

กองบังคับการตารวจทางหลวง

70

235 สิบตารวจตรี

ศิลา

บัวขาว

ผู้บังคับหมู่กองร้อยที่ 1 กองกากับการอารักขา 1 กอง
บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

กองร้อยที่ 1 กองกากับการอารักขา 1 กองบังคับการอารักขา
และควบคุมฝูงชน

67

236 พันตารวจโท

ศิวะวงศ์

สัจจบริรักษ์

สารวัตรสถานีตารวจน้า 5 กองกากับการ 10 กองบังคับการ
สถานีตารวจน้า 5 กองกากับการ 10 กองบังคับการตารวจน้า
ตารวจน้า

62

237 สิบตารวจตรี

ศิษฐพงษ์

ชั้นไพบูลย์

ผู้บังคับหมู่

อารักขาและควบคุมฝูงชน

72

238 พันตารวจตรี

ศุภชัย

พูลแก้ว

สารวัตรปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรหางดง จังหวัดเชียงใหม่

61

239 สิบตารวจตรี

เศรษฐพงศ์

โตเขียว

ผู้บังคับหมู่

กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 43

60

240 พันตารวจโท

เศรษฐหาญ

เศรษฐภากรณ์

สารวัตรอานวยการกองกากับการศูนย์รวมข่าว กองบังคับ
การสายตรวจและปฏิบัตกิ ารพิเศษ

กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัตกิ ารพิเศษ กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล

65

241 สิบตารวจโท

สกลวรรธน์

ขวัญพรม

ผู้บังคับหมู่ สถานีตารวจท่องเที่ยว ๕ กองกากับการ ๒ กอง
กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว
บังคับการตารวจท่องเที่ยว ๓

61

242 สิบตารวจโท

สดายุ

ม่วงทอง

ผู้บังคับหมู่ฝาุ ยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สานัก
การศึกษาและประกันคุณภาพ

กองบัญชาการศึกษา

64

243 สิบตารวจโท

สดุดี

เดชขุนทด

ผู้บังคับหมู่

ฝุายอานวยการ 2 กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน

69

244 ร้อยตารวจตรี

สถาพร

เทศบรรทัด

รองสารวัตร

กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

63

245 ดาบตารวจ

สมพงษ์

กุดสงค์

ผู้บังคับหมู่ กก.1 บก.ทท.1

กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

64

246 ร้อยตารวจเอก

สมาจารย์

กษณะ

รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตารวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน

สถานีตารวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน

77

247 สิบตารวจโท

สรนันท์

โชติจริ าภิรมย์

ผู้บังคับหมู่งานปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรภูพงิ คราชนิเวศน์

65

248 สิบตารวจโทหญิง

สวรรยา

พานอังกาบ

ผู้บังคับหมู่ ฝุายประเมินบุคคล กองทะเบียนพล

สานักงานกาลังพล

60

249 สิบตารวจตรี

สักการียา

บิลเด็น

ผู้บังคับหมู่งานปูองกันปราบปรามสถานีตารวจภูธรบ้านโสร่ง ตารวจภูธรภาค9

62

250 สิบตารวจตรี

สันติราษฎร์

พละเดช

ผู้บังคับหมู่

สถานีตารวจภูธรเมืองเลย

64

251 พันตารวจเอก

สัมพันธ์

เหลืองสัจจกุล

ผู้กากับการ 1 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 2

กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 2

65

252 ร้อยตารวจเอกหญิง

สายพิน

หลาโต

รองสารวัตรฝุายทะเบียนประวัตอิ าชญากร 3 กองทะเบียน ฝุายทะเบียนประวัตอิ าชญากร 3 กองทะเบียนประวัตอิ าชญากร
ประวัตอิ าชญากร
สานักงานพิสจู น์หลักฐาน

64

253 สิบตารวจตรี

สาริน

พรหมเสนา

ผู้บังคับหมู่งานปูองกันปราบปราม

63

สถานีตารวจภูธรบ้านโคก

ผนวก ก
ท้ายประกาศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
บัญชีรายชื่อข้าราชการตารวจที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2561
(เรียงตามตัวอักษร)
ลาดับ

ยศ

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

คะแนน

254 ดาบตารวจ

สิทธิศกั ดิ์

จันราช

ผู้บังคับหมู่ กองกากับการ1 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว1 กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

64

255 สิบตารวจตรี

สิรภพ

แสงดี

ผู้บังคับหมู่งานปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรสิเกา

60

256 สิบตารวจโทหญิง

สิริกญ
ั ญา

ธงทันที

ผู้บังคับหมู่ ฝุายยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณภาพรวม

กองงบประมาณ สานักงบประมาณและการเงิน

64

257 สิบตารวจโทหญิง

สิริขวัญ

แปูนพ่วง

ผู้บังคับหมู่กองกากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

65

258 ร้อยตารวจเอกหญิง

สิริธร

พุม่ มรดก

สารวัตร(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.)

สานักงานกาลังพล

63

259 สิบตารวจโทหญิง

สิริธาร

กฤติยะโชติ

ผู้บังคับหมู่

ฝุายบริหารงานบุคคล กองบังคับการอานวยการ โรงเรียนนาย
ร้อยตารวจ

76

260 สิบตารวจโทหญิง

สิรินันท์

สุตาโย

ผู้บังคับหมู่

ฝุายประวัตบิ ุคคล กองทะเบียนพล

63

261 ร้อยตารวจโทหญิง

สุขมุ าล

ศรียะวงษ์

รองสารวัตร(สอบสวน)

สถานีตารวจนครบาลมีนบุรี

60

สุชรี า

สายสังข์

รองสารวัตร

กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

67

263 สิบตารวจโทหญิง

สุดาทิพย์

วณิกสัมบัน

ผู้บังคับหมู่ฝาุ ยบริการการประชุมและพิธีการ

สานักงานเลขานุการตารวจแห่งชาติ

68

264 ร้อยตารวจเอก

สุทธิโชติ

สมควรดี

รองสารวัตรฝุายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ตารวจภูธร ภาค4

66

265 ร้อยตารวจโท

สุทธิเดช

เหลืองทองคา

รองสารวัตร

สานักงานส่งกาลังบารุง

67

266 พันตารวจเอก

สุทธิพงษ์

พุทธิพงษ์

ผู้กากับการ

กองกากับการศูนย์รวมข่าว

63

267 สิบตารวจโทหญิง

สุธาสินี

เปราะสะเกษ

ผู้บังคับหมู่ ฝุายการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองสวัสดิการ

กองสวัสดิการ สานักงานกาลังพล

66

268 ร้อยตารวจโทหญิง

สุพชิ ฌาย์

ไข่แก้ว

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตารวจนครบาลบางนา

กองบัญชาการตารวจนครบาล

60

269 ร้อยตารวจโท

สุรภัทร์

รัตนตรัยวงศ์

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตารวจภูธรประตูน้า
จุฬาลงกรณ์

ตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

60

270 สิบตารวจโท

สุวพันธ์

อุตส่าห์

ผู้บังคับหมู่งานปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรภูพงิ คราชนิเวศน์ กองบังคับการตารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่ กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 5

63

271 พันตารวจตรี

เสฎฐวุฒิ

ประจวบสุข

สารวัตร

ฝุายอานวยการ 1 กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน

75

272 พันตารวจโท

อชรพรรณ

ไม้จตั รุ ัส

พยาบาล(สบ2)กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตารวจ

โรงพยาบาลตารวจ

61

273 ดาบตารวจ

อดิศกั ดิ์

ปูองนาลา

ผู้บังคับหมู่ กองกากับการ1 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว1 กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

68

274 ร้อยตารวจเอก

อธินาถ

อินทรบัวศรี

รองสารวัตรฝุายวิชาการและฝึกอบรม สานักงานส่งกาลัง
บารุง

สานักงานส่งกาลังบารุง

64

275 จ่าสิบตารวจ

อธิพงศ์

พรหมอินทร์

ผู้บังคับหมู่

กองกากับการ 3 กองบังคับการท่องเที่ยว 1

67

276 พันตารวจโท

อธิพชั ร์

ยิ่งศิริธนนนท์

ผู้บังคับกองร้อย(สัญญาบัตร2) กองร้อยที4่

กองกากับการอารักขา1 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

63

262

ว่าที่ร้อยตารวจเอก
หญิง

ผนวก ก
ท้ายประกาศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
บัญชีรายชื่อข้าราชการตารวจที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2561
(เรียงตามตัวอักษร)
ลาดับ

ยศ

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

คะแนน

277 ร้อยตารวจโท

อนวัช

เสริมชีพ

รองสารวัตร กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่
กองตารวจสื่อสาร

กองตารวจสื่อสาร สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

62

278 พันตารวจโท

อนันท์

วงศ์คา

สารวัตร

กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 4

64

279 พันตารวจโท

อนุชติ

ลายลักษณ์

รองผู้กากับการ 2 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 1

กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

64

280 ร้อยตารวจเอก

อนุพงศ์

มณีขตั ยิ ์

รองสารวัตร

กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที3่ 3

64

281 สิบตารวจตรี

อนุภัทร

พานิชย์ศภุ มงคล

ผู้บังคับหมู่ปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรบางโทรัด ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร

64

282 ร้อยตารวจโท

อนุศษิ ฎ์

อนันตะ

รองสารวัตร

สถานีตารวจภูธรศรีสาคร

63

283 พันตารวจตรี

อภิชาติ

เกื้อสุข

สารวัตรปูองกันปราบปราม

สภ.เมืองสระแก้ว

78

284 พันตารวจโท

อภิชาติ

อภิชานนท์

รองผู้กากับการ

กองบังคับการตารวจรถไฟ

67

285 ดาบตารวจ

อภิสทิ ธิ์

เย็นประโคน

ผู้บังคับหมู่

งานตรวจพิสจู น์มลภาวะ กองกากับการ 5 กองบังคับการตารวจ
จราจร กองบัญชาการตารวจนครบาล

62

286 สิบตารวจโท

อรรถพล

ยังน้อย

ผู้บังคับหมู่ งานปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรบางปะกง

60

287 สิบตารวจตรีหญิง

อรุณรัตน์

เฟือ่ งทรัพย์

ผู้บังคับหมู่ ฝุายอานวยการ กองบินตารวจ

กองบินตารวจ

64

288 สิบตารวจโทหญิง

อรุณรัศมี

นาผลดี

ผู้บังคับหมู่

กองคดีอาญา สานักงานกฎหมายและคดี

63

289 ร้อยตารวจเอกหญิง

อลิสมา

หวังเจริญ

ผู้บังคับหมวดฝุายปกครอง1 กองบังคับการปกครอง

โรงเรียนนายร้อยตารวจ

60

290 ร้อยตารวจโท

อัครเดช

สีเหมือน

รองสารวัตรปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรสาขลา

63

291 สิบตารวจโท

อัครพล

มณีราชกิจ

ผู้บังคับหมู่ตารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี

กองบังคับการตารวจตรวจคนเข้าเมือง 5 สานักงานตารวจตรวจ
คนเข้าเมือง

63

292 สิบตารวจเอกหญิง

อัจฉรา

เรืองศรี

ผู้บังคับหมู่

สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

60

293 สิบตารวจโทหญิง

อัจฉรา

วงศ์แสง

ผู้บังคับหมู่ ฝุายอานวยการ กองทะเบียนพล

กองทะเบียนพล สานักงานกาลังพล

62

294 สิบตารวจโทหญิง

อัจฉริยา

ดิษพงษา

ผู้บังคับหมู่

กองอุทธรณ์ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจ

72

295 สิบตารวจตรีหญิง

อัญชลี

ปฐมนันทกุล

ผู้บังคับหมู่ ฝุายตารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 3

กองการต่างประเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ

65

296 ว่าที่ร้อยตารวจโทหญิง อัญญาดา

จิรนันท์วัฒนา

รองสารวัตรฝุายวิเคราะห์ตาแหน่ง 2 กองอัตรากาลัง

กองอัตรากาลัง สานักงานกาลังพล

74

297 ร้อยตารวจโท

อัศรี

นาวงค์

รองสารวัตร

ตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

61

298 นายดาบตารวจ

อัศวิน

วงษ์ที

ผู้บังคับหมู่งานปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรหนองแค

64

299 สิบตารวจโทหญิง

อาทิฏิยา

พิสษิ ฐ์ภาคินกุญช์

ผู้บังคับหมู่ฝาุ ยตรวจสอบสานวนคดีอทุ ธรณ์

ส่วนตรวจสอบสานวนคดีอทุ ธรณ์และฎีกา สานักงานกฎหมาย
และคดี

65

ผนวก ก
ท้ายประกาศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
บัญชีรายชื่อข้าราชการตารวจที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 3/2561
(เรียงตามตัวอักษร)
ลาดับ

ยศ

ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

คะแนน

300 สิบตารวจเอกหญิง

อาทิตาพร

ตุรงค์เรือง

ผู้บังคับหมู่กองกากับการควบคุมธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

กองกากับการควบคุมธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

62

301 สิบตารวจตรี

อานนท์

รุ่งสว่าง

ผู้บังคับหมู่ปูองกันและปราบปราม

สถานีตารวจนครบาลท่าเรือ

63

302 พันตารวจเอก

อาสาฬห์

ถมยา

ผู้กากับการ ฝุายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.10

สานักงานจเรตารวจ

67

303 สิบตารวจโทหญิง

อินทิรา

อังวิทยาธร

ผู้บังคับหมู่ ฝุายอานวยการ

กองคดีปกครองและคดีแพ่ง

63

304 พันตารวจตรี

อุกฤษฎ์

ฤทธิรงค์

สารวัตร

กองตรวจราชการ 10 สานักงานจเรตารวจ

67

305 ร้อยตารวจโท

อุกฤษฏ์

ต่วนสูง

รองสารวัตรสืบสวน

สถานีตารวจภูธรวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ตารวจภูธรภาค 1

69

306 จ่าสิบตารวจ

เอกภพ

ณ ระนอง

ผู้บังคับหมู่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

64

307 สิบตารวจตรี

เอกวัฒน์

ศรีปาน

ผู้บังคับหมู่งานปูองกันปราบปราม

สถานีตารวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

61

ตรวจแลวถูกตอง

(รองศาสตราจารย ดร. ระพิณ ทรัพยเอนก)
รองผูอํานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดสอบ

