
หนา้ที ่1 จาก 3

ค ำช้ีแจง : ผูเ้ขา้รับการทดสอบ จะตอ้งผา่นเกณฑก์ารทดสอบทั้ง 2 ส่วน ดงัน้ี

ส่วนที่ 1 วิชากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานจราจร จ านวน 50 ขอ้ หรือ  100%
ส่วนที่ 2 วิชาทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ความปลอดภยัฯ จ านวน 35 ขอ้ หรือ  70%

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน

1 ร.ต.ท.ประสงค ์นอ้มระวี สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 47 97 /
2 ร.ต.อ.วงศธร แต่งตั้ง สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 44 94 /
3 ด.ต.คมสนัต ์ราชสมบติั สน.ตล่ืงชนั บก.น.7 บช.น. 50 47 97 /
4 ส.ต.ท.โยธินวฒัน์ บญุยอ สน.บางกอกนอ้ย บก.น.7 บช.น. 50 41 91 /
5 ด.ต.บญุส่ง กนัทะวงศ์ สน.บางกอกนอ้ย บก.น.7 บช.น. 50 41 91 /
6 พ.ต.ต.พีระพฒัน์ อุดมตระกลูวงศ ์ สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 48 98 /
7 ร.ต.ท.นิติชยั กนัชาติ สน.บางเสาธง บก.น.7 บช.น. 50 40 90 /
8 ด.ต.วีระศกัด์ิ สมภกัดี สน.บางเสาธง บก.น.7 บช.น. 50 39 89 /
9 ร.ต.อ.อภิชยั ท่ีรัก สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 48 98 /
12 ด.ต.อรชุน วรธนากร ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 38 88 /
13 ด.ต.ปิยศกัด์ิ อุบล ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. บช.ก. 46 48 94 /
14 ด.ต.วรศกัด์ิ เจริญฤทธ์ิ ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. บช.ก. 42 44 86 /
11 ด.ต.ครรชิต อคัรวิบลูย์ ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 45 95 /
10 ร.ต.ท.วิโรจน์ ขนุแกว้ ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 45 95 /
15 ส.ต.ท.นทัพล อินทะวงค์ สภ.หันคา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 45 44 89 /
16 ร.ต.ต.คณาธิป ห้ากี สภ.หางน ้าสาคร ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 45 95 /
17 ร.ต.ต.สุวรรณ์ แกว้ค  าไสย ์ สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทมุธานี ภ.1 50 46 96 /
18 ร.ต.อ.จ านง จนัทร์เปรม สภ.หนองเสือ ภ.จว.ปทมุธานี ภ.1 48 47 95 /
19 ส.ต.ท.ณัฐวฒัน์ บวัละคร สภ.โคกสลุง ภ.จว.ลพบรีุ ภ.1 45 48 93 /
20 ร.ต.อ.นิกร วงษสุ์วรรณ สภ.ทา่หิน ภ.จว.ลพบรีุ ภ.1 50 47 97 /
21 ร.ต.ต.ชาญ ทีค  า สภ.ทา่หิน ภ.จว.ลพบรีุ ภ.1 50 47 97 /
22 ส.ต.ท.ศรันย ์บญุรอด สภ.บา้นขอ่ย ภ.จว.ลพบรีุ ภ.1 43 47 90 /
23 ด.ต.นิรันดร์ ศรีทองภาพ สภ.เมืองลพบรีุ ภ.จว.ลพบรีุ ภ.1 50 48 98 /
24 ส.ต.อ.พรเทพ แยม้วงษ ์ สภ.เมืองลพบรีุ ภ.จว.ลพบรีุ ภ.1 50 47 97 /
25 ร.ต.ท.ธีนพฒัน์ อศัวเมธานนท์ สภ.บางพลี ภ.จว.สมทุรปราการ ภ.1 50 50 100 /
26 ร.ต.อ.วีระชยั พุ่มแกว้ สภ.พระสมทุรเจดีย์ ภ.จว.สมทุรปราการ ภ.1 40 46 86 /
27 ร.ต.อ.ชชัภณ รัตนวงษ์ สภ.เมืองสมทุรปราการ ภ.จว.สมทุรปราการ ภ.1 50 47 97 /
28 ด.ต.สุรชยั ร่ืนบญุ สภ.ส าโรงใต้ ภ.จว.สมทุรปราการ ภ.1 50 44 94 /
29 ส.ต.อ.น าโชค โมราเจริญ สภ.วิหารแดง ภ.จว.สระบรีุ ภ.1 48 50 98 /
30 ด.ต.ณัฐภูมิ ทองเผือก สภ.ไชโย ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 43 47 90 /
31 ส.ต.ท.เนติพงศ ์สุขอุบล สภ.เขาคิชฌกฏู ภ.จว.จนัทบรีุ ภ.2 50 48 98 /
32 ด.ต.ชาญณรงค ์ญาณรักษ์ สภ.เมืองจนัทบรีุ ภ.จว.จนัทบรีุ ภ.2 46 48 94 /
33 ส.ต.ต.เศรษฐศาสตร์ กล่ินหวล สภ.บางน ้าเปร้ียว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 43 93 /
34 ส.ต.ต.ปฏิพล เรือนวิเชียร สภ.บางน ้าเปร้ียว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 48 48 96 /
35 ร.ต.อ.กนกพฒัน์  เสตะจิตร์ สภ.เมืองชลบรีุ ภ.จว.ชลบรีุ ภ.2 38 36 74 /
36 ส.ต.อ.กฤตภทัร เรืองเดชวงศ์ สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบรีุ ภ.2 50 46 96 /
37 ด.ต.อนนัต ์สนัทะวงศ์ สภ.หนองใหญ่ ภ.จว.ชลบรีุ ภ.2 45 47 92 /

ศูนย์บริหำรงำนจรำจร ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ (ศจร.ตร.)

ประกำศผลกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ปฏบัิติงำนด้ำนจรำจร ประจ ำปี 2564

ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ
สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

ฉบับที่ 2  (วันที่ 6 กรกฎำคม 2564)



หนา้ที ่2 จาก 3

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

38 ร.ต.อ.ประเสริฐ เคยเห็น สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบรีุ ภ.2 48 49 97 /
39 ร.ต.ต.สุระ แสงรัมย์ สภ.ดงละคร ภ.จว.นครนายก ภ.2 36 28 64 /
40 ร.ต.ต.รัญญะ ถัว่กระโทก สภ.จกัราช ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98 /
41 ร.ต.ต.อนนัต ์นราดุลย์ สภ.บวัลาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 45 95 /
42 ร.ต.ท.ถนดั สนนอก สภ.ประทาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98 /
43 ด.ต.คณสญั แววจะโปะ สภ.สีสุก ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 43 41 84 /
44 ร.ต.ท.ประจกัษ ์ภิญญมขุสาพงษ์ สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.บรีุรัมย์ ภ.3 50 48 98 /
45 ส.ต.อ.ไอศูรย ์แสนจนัทร์ สภ.ค าเข่ือนแกว้ ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 47 97 /
46 ร.ต.อ.ชดั วนัเจริญ สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 47 97 /
47 ด.ต.พรภพ ภูพวก สภ.บึงมะลู ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 38 88 /
48 ส.ต.ต.ธีรพงษ ์บวัพรม สภ.ไพรบึง ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 42 92 /
49 ด.ต.ชิณภทัรค ์ทองปัน สภ.คนัไร่ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 50 99 /
50 ร.ต.อ.สุรชยั ชูเลิศ สภ.สิรินธร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 45 95 /
52 ร.ต.ต.ไชยา จิตจกัร์ สภ.กฉิุนารายณ์ ภ.จว.กาฬสินธ์ุ ภ.4 40 49 89 /
53 พ.ต.ท.วิเชียร ศรีจนัทร์ สภ.ดอนจาน ภ.จว.กาฬสินธ์ุ ภ.4 43 42 85 /
54 ด.ต.ทกัษิณ รัตนจนัทร์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธ์ุ ภ.4 50 47 97 /
55 ร.ต.อ.ประเวก พรมรอด สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 47 95 /
56 ร.ต.อ.ชยัฤทธ์ิ พลล ้า สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 48 94 /
57 ร.ต.ท.ธีระศกัด์ิ โพธ์ิวงษ ์ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 39 41 80 /
58 ด.ต.อดิศกัด์ิ ขรรคช์ยั สภ.เปือยนอ้ย ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 36 38 74 /
59 ร.ต.อ.สิปปนนท ์วนัแกว้ สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 46 96 /
51 ด.ต.กนัทรากร นอ้ยเรารัง สภ.นาทม ภ.จว.นครพนม ภ.4 32 24 56 /
60 ส.ต.ต.เวรุจน์ หีบปัสสา สภ.ปากคาด ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 34 47 81 /
61 ร.ต.อ.รงคร์ะวี ทมุสุด สภ.กนัทรวิชยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 47 97 /
62 ด.ต.วินยั ภูแซ่มโชติ สภ.กนัทรวิชยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 45 95 /
63 ด.ต.ศิลธรรม พลศรี สภ.กนัทรวิชยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 45 95 /
64 ด.ต.บญุน า บญุมี สภ.กนัทรวิชยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 44 94 /
65 ส.ต.ท.ธีรศาสตร์ จนัทะโยธา สภ.กูท่อง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 44 94 /
66 ส.ต.ท.ภานุวฒัน์  ศิลสตัย์ สภ.เชียงยืน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 42 46 88 /
67 ด.ต.ชชั ตะวนั สภ.ดอนหว่าน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 46 44 90 /
68 ร.ต.อ.นพดล สุทธิเจริญ สภ.นาขา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 46 48 94 /
69 ด.ต.สุชาติ หมอ้มีสุข สภ.พยคัฆภูมิพิสยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98 /
70 ส.ต.อ.จกัรพนัธ์ เหลาดี สภ.พยคัฆภูมิพิสยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 45 95 /
71 ด.ต.ประเสริฐ์ สารมาคม สภ.เมืองมหาสรคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98 /
72 ด.ต.ศุฒเฉลียว ผาบตุรา สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98 /
73 ด.ต.เมธาสิทธ์ิ จ  ารงภทัร สภ.ราษฎร์เจริญ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 42 92 /
74 ร.ต.ต.อานุศาสตร์ แสงเพชร สภ.หนองสูง ภ.จว.มกุดาหาร ภ.4 44 34 78 /
75 ส.ต.ท.สิทธิศกัด์ิ ทะนามศรี สภ.โพธ์ิทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 22 22 44 /
76 ร.ต.อ.อุปภมั เครือหงษ์ สภ.โคกงาม ภ.จว.เลย ภ.4 43 41 84 /
77 ส.ต.ต.ชนะชยั ไชยยนัต์ สภ.หนองหญา้ปลอ้ง ภ.จว.เลย ภ.4 50 46 96 /
78 ด.ต.ประจวบ ค  าภาพนัธ์ สภ.ค าบอ่ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 43 86 /
79 ส.ต.ต.นภดล อารยะรังษี สภ.ทา่บอ่ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 47 97 /
80 ร.ต.อ.สดไส แพงงา สภ.นาง้ิว ภ.จว.หนองคาย ภ.4 49 49 98 /
81 พ.ต.ท.สุชาติ วิทยเจษฎา สภ.ศรีเชียงใหม่ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 45 95 /
82 ด.ต.จตัตะพงษ ์แกว้สุวรรณ์ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 43 93 /



หนา้ที ่3 จาก 3

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

83 ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ ศิริเวช สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 47 47 94 /
84 ด.ต.ประยรู ศรีภารักษ์ สภ.หนองหาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 47 92 /
85 พ.ต.ท.อคัรเดช บญุเกตุ สภ.คลองลาน ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 46 96 /
86 ด.ต.วิวฒัน์ รัตนสกล สภ.ไทรงาม ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 45 47 92 /
87 ส.ต.ท.วชิรพงศ ์ชาญเช่ียว สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 46 96 /
88 ด.ต.ด ารงค ์สิทธิศาสตร์ สภ.ลานกระบือ ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 48 50 98 /
89 ร.ต.อ.รัชวิชญ ์สกลุวงศ์ สภ.ตะกัว่ทุ่ง ภ.จว.พงังา ภ.8 47 48 95 /
90 ด.ต.สยมุภู หนูเจริญ สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 47 97 /
91 ด.ต.สุรเชษฎ ์สพานทอง สภ.บางมะเด่ือ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 40 39 79 /
92 ด.ต.สมศกัด์ิ หนูเอียด สภ.ป่าบอน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 37 39 76 /

หมำยเหตุ   -คะแนนผลการทดสอบบางรายอาจมีความคลาดเคล่ือนจากท่ีแจง้ผา่นระบบหลงัการทดสอบไวเ้ดิม เน่ืองจากมีการเขา้ระบบท าการทดสอบซ ้าซอ้น / 
   มีการบนัทึกหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูส่วนบคุคลในระบบฯ
  -หากมีขอ้สงสยัประการใด สามารถแจง้รายละเอียดหรือส่งขอ้ความไปยงั ว่าท่ี พ.ต.ต.หญิง ภูริชญา  วฒันสนัติพงศ ์หมายเลขโทร. 085-342-9350  


