
ภ.1 หนา้ท ี1 ของ 12

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3600500391962 ด.ต. ชาย รุ่งเรอืง ศรทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ ทางบูรพาวถิี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 46 96 ผ่าน
3601101292228 ด.ต. ชาย สมยศ ยอดสทุธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนา้พระลาน จว.สระบุรี สภ หนา้พระลาน สระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3610200211063 ด.ต. ชาย สมเกยีรต ิยงเขตรการณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระอนิทรร์าชา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.พระอนิทรร์าชา ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3620100053563 พ.ต.ท. ชาย พเิชษฐ อนิทรต์ะ๊ สวป. สภ.มโนรมย ์จว.ชยันาท สภ.มโนรมย์ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3620100313981 ด.ต. ชาย สมชาย วอ่งธัญญการ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระสมุทรเจดยี ์จว.สมุทรปราการ สภ.พระสมุทรเจดยี์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3620100688691 ร.ต.อ. ชาย ไพรัตน ์จันทรช์ารี รอง สว. สภ.ท่าโขลง อ.ท่าวุง้ จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3620400703873 ด.ต. ชาย ชาตชิาย ชงับู่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คา่ยบางระจัน จว.สงิหบ์ุรี สภ.คา่ยบางระจัน ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3629900049356 ร.ต.ต. ชาย ศกัดดิา โยมา รอง สว.(ป.) สภ.คลองหา้ อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี สภ.คลองหา้ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3640300089171 ร.ต.อ. ชาย กภชิาญ หลํานุย้ รอง สวป. สภ.อ.มวกเหล็ก ตาํรวจภูธรจังหวดัสระบุรี สภ.มวกเหล็ก ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3640500432464 ร.ต.ท. ชาย สายัณห ์รอดเจรญิศกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มโนรมย ์จว.ชยันาท สภ.มโนรมย์ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3640900074751 ร.ต.อ. ชาย วรากร บุญหลา้ รอง สวป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3640900286589 พ.ต.ท. ชาย สหัส นันตา สวป.สภ.สามโก ้จว.อา่งทอง สภ.สามโก ้ ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3650600121428 ร.ต.อ. ชาย ธวชัชยั ชยัรัตน์ รอง สวป. สภ.บา้นขลอ้ อ.บางปะหัน จว.พระนครศรอียุธยา สภ.บา้นขลอ้ ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3650600593869 ด.ต. ชาย บุญลอื ภริมยเ์มอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ทางดว่นกาญภเิษก ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 46 96 ผ่าน
3650600806528 ด.ต. ชาย วชัระ คลา้ยสวุรรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3660100959694 ด.ต. ชาย วโิรจน ์พานทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3660600537691 ร.ต.อ. ชาย เอนก พงษ์ประเสรฐิ รอง สว.สภ.เมอืงสงิหบุ์ร ีจว.สงิหบ์ุรี สภ.เมอืงสงิหบุ์รี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 44 94 ผ่าน
3670101466012 ร.ต.อ. ชาย มานะชยั กดิว่น รอง สวป. สภ.หนิซอ้น อ.แกง่คอย จว.สระบุรี สภ.หนิซอ้น ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3670101619200 ด.ต. ชาย นักรบ พูลทรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสระบุรี สภ.เมอืงสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3700100887650 ร.ต.อ. ชาย ทนงค ์นนทรักษ์ รอง สวป. สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 47 97 ผ่าน
3700800045929 ร.ต.ต. ชาย วธิาน โมรา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางพล ีจว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3720200242219 ร.ต.อ. ชาย ภาณุศกัด ิคาํแผง รอง สว.จร. สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3720200367500 ร.ต.ต. ชาย พงศภัค จันทรนุ่์ม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3720800315683 ร.ต.ต. ชาย จักรกราวฒุ ิรอดลมูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เสนา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3730200565441 ด.ต. ชาย นุกลู รัตนกติตสิกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ดว่นกาญจนาภเิษก ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3730400122403 พ.ต.ต. ชาย องอาจ เนียมศรเีพชร สวป. สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี สภ.โคกสําโรง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3730500354853 พ.ต.ต. ชาย อภชิาต ิทองสวสัดิ สวป. สภ.บา้นหม ีจว.ลพบุรี สภ.บา้นหมี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3760200231926 ร.ต.ท. ชาย อดุม พยัคฆม์ธีรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระสมุทรเจดยี ์จว.สมุทรปราการ สพ.พระสมุทรเจดยี์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3770100388904 วา่ท ีร.ต.ต.ชาย ชลธ ีอนิทรค์ุม้วงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งใหญ ่อ.บางไทร จว.พระนครศรอียุธยา สภ.ชา้งใหญ่ ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 46 96 ผ่าน
3770600322287 พ.ต.ท. ชาย พัชรพ์สิฐิ บุญสงิหใ์จ รอง ผกก.ปป. สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี สภ.โคกสําโรง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 41 91 ผ่าน
3860100764603 ด.ต. ชาย กฤษณะ บุญคอย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3900700028451 ด.ต. ชาย ประสทิธ ิหนูกลดันุย้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระอนิทรร์าชา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.พระอนิทรร์าชา ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3909900459942 พ.ต.ท. ชาย วริะ พรายอนิทร์ สวป. สภ.หนา้พระลาน อ.เมอืง ตาํรวจภูธรจังหวดัสระบุร ีภ.1 สภ หนา้พระลาน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 46 96 ผ่าน
3930300526284 ด.ต. ชาย สาธติ หวดัพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าเรอื จว.พระนครศรอียุธยา สภ.ท่าเรอื ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3930500542674 ร.ต.อ. ชาย เทยีมทัศน ์เสง้สุน้ รอง สวป. สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3960800024717 ด.ต. ชาย ครรชติ มุ่งงาม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
4159900002158 ด.ต. หญงิ กหุลาบ คลา้ยประยูร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงอา่งทอง สภ.เมอืงอา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 50 49 99 ผ่าน
5159899010120 ด.ต. ชาย สขุสรรค ์วนาภานุเบศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าโมก จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 50 50 100 ผ่าน
5170300016352 ร.ต.อ. ชาย ณัฐดนัย พมิกนั รอง สว.จร. สภ.เมอืงสงิหบุ์รี สภ.เมอืงสงิหบุ์รี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 43 93 ผ่าน
5170600001881 ร.ต.ท. ชาย พรีะพล บําเพ็ญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสงิหบุ์รี สภ.เมอืงสงิหบุ์รี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 43 93 ผ่าน
5200199016452 ร.ต.ต. ชาย นพกร สนิทร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางพล ีจว.สมุทรปราการ ดว่นกาญจนา ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 46 96 ผ่าน
5330300011022 ด.ต. ชาย ทรงศกัด ิสกลุทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99 ผ่าน
5341600039187 ด.ต. ชาย สรุยิา แสงกลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98 ผ่าน
5341990007021 ด.ต. ชาย พเิศส สภุา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100 ผ่าน
5341990027324 ด.ต. ชาย ชยัยา เครอืชาลี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
5450190027425 ด.ต. ชาย เดน่พงค ์เสอืพมิพา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัม่วง จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
5730300006599 ร.ต.อ. ชาย สมวงษ์ พุ่มตะโก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสระบุรี สภ.เมอืงสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
5800100022751 ด.ต. ชาย ฤทธชิยั ทองรักษ์จันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เพนียด อ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี สภ.เพนียด ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 46 96 ผ่าน
3140200244942 พ.ต.ต. ชาย ประเสรฐิ รัศมี สวป. สภ.นครหลวง จว.พระนครศรอียุธยา สภ.นครหลวง ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3150400021947 ร.ต.อ. ชาย มงคล เสอืเพ็ชร์ รอง สว.จร. สภ.เมอืงอา่งทอง จว.อา่งทอง สภ.เมอืงอา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3150500020624 ร.ต.ต. ชาย บุญมา เชอืแดง รอง สว.(จร.) สภ.แสวงหา จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา ภ.จว.อา่งทองภ.จว.อา่งทอง ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3150500302361 ด.ต. ชาย กติตศิกัด ิอนิประไพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แสวงหา จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 50 40 90 ผ่าน
3150600570243 ด.ต. ชาย ภูวนาท วฒุยิา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สามโก ้จว.อา่งทอง สภ.สามโก ้ ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3150700074582 ด.ต. ชาย นาค หอมโทน ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงอา่งทอง สภ.เมอืงอา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 50 45 95 ผ่าน
3159900007003 ด.ต. ชาย ชชัวาล หาพพิัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอา่งทอง สภ.เมอืงอา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3160100148071 ด.ต. ชาย ณัฎฐ ์ศรสีวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าหนิ จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 46 96 ผ่าน
3160200172950 ร.ต.ต. ชาย ชรนิทร ์จุยานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนา้พระลาน จว.สระบุรี สภ.หนา้พระลาน ภ.จว.สระบุรีภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3160400026442 พ.ต.ท. ชาย ภูวเดช ปานจันทร์ รอง ผกก.ป. สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3160500377484 ร.ต.อ. ชาย อศิเรศ พูลสวสัดิ รอง สว.จร. สภ.เมอืงนนทบุรี รอง สว.จร.สภ.เมอืงนนทบุรภี.จว.นนทบุรี ภ.1 50 48 98 ผ่าน



ภ.1 หนา้ท ี2 ของ 12

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3160500450785 ร.ต.อ. ชาย ไพโรจน ์คงมเีงนิ รอง สว.สภ.เมอืงสงิหบุ์ร ีจว.สงิหบ์ุรี สภ.เมอืงสงิหบุ์รี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 42 92 ผ่าน
3160600299523 ร.ต.ท. ชาย ชาตชิยั เพาะพูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสระบุรี สภ.เมอืงสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3169900072581 ร.ต.ต. ชาย อานันท ์แสงมาก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสงิหบุ์รี สภ.เมอืงสงิหบุ์รี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 42 92 ผ่าน
3170100165919 ร.ต.ต. ชาย วโิรจน ์ทองสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสงิหบุ์รี สภ.เมอืงสงิหบุ์รี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 43 93 ผ่าน
3170200161427 ด.ต. ชาย พรทพิ เมฆสา่น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อนิทรบ์ุร ีจว.สงิหบ์ุรี สภ.อนิทรบ์ุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 45 95 ผ่าน
3170300056471 ด.ต. ชาย สมดลุย ์นาคพานชิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสงิหบุ์รี สภ.เมอืงสงิหบุ์รี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 40 90 ผ่าน
3170400041620 ด.ต. ชาย บุญเสรมิ มาลาศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสงิหบุ์รี สภ.เมอืงสงิหบุ์รี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 42 92 ผ่าน
3170600189825 พ.ต.ท. ชาย ศรทีอง จรรอด รอง ผกก.ป. สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรอียุธยา สภ.บางปะหัน ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3180600577183 ด.ต. ชาย ธวชั ทะเวผล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หันคา จว.ชยันาท สภ.หันคา ภ.จว.ชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3180600577221 ด.ต. ชาย จําลอง มารักษา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หันคา จว.ชยันาท สภ.หันคา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3190100139641 พ.ต.ท. ชาย นรนิทรเ์นตร ศรสีขุ รอง ผกก.ป. สภ.หนา้พระลาน จว.สระบุรี สภ.หนา้พระลาน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 45 95 ผ่าน
3190300092770 ร.ต.อ. ชาย สมโภช สงัขน์อ้ย รอง สวป. สภ.บางแกว้ จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 46 96 ผ่าน
3190300238391 ด.ต. ชาย พรวศินุ วรรณศรสีวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 43 93 ผ่าน ชอืหรอืนามสกุลไม่ตรงกับขอ้มูลกําลงัพล

3190300505870 ร.ต.อ. ชาย สามารถ เยาวยอด รอง สว.จร. สภ.เมอืงสระบุร ีตาํรวจภูธรจังหวดัสระบุรี จราจร สภ.เมอืงสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3190400280055 ร.ต.ต. ชาย หริัญ สงิหโ์คตร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.มโนรมย ์จว.ชยันาท สภ.มโนรมย์ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3191000081234 ร.ต.ต. ชาย อธกิร สทุธบิุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี สภ.หนองแซง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3191000158067 ร.ต.ต. ชาย ประยูร ศรนีลิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เฉลมิพระเกยีรต ิจว.สระบุรี สภ.เฉลมิพระเกยีรติ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3191000232275 ร.ต.ต. ชาย สมชาย บุญเพ็ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสระบุรี สภ.เมอืงสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3199700073533 พ.ต.ท. ชาย ชยุต คุม้ครอง สวป. สภ.คลองหา้ อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี สภ.คลองหา้ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3199900174643 ร.ต.ต. ชาย สาธติ ตรผีล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสระบุรี สภ.เมอืงสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3199900313759 ร.ต.อ. ชาย อทุพิย ์คาํหลอม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสระบุรี สภ.เมอืงสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 44 94 ผ่าน
3430200576781 ด.ต. ชาย กฤษดา ใจเทยีง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งใหญ ่อ.บางไทร จว.พระนครศรอียุธยา สภ.ชา้งใหญ่ ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 36 86 ผ่าน
3440100418067 ด.ต. ชาย จักรพงษ์ ทําชาพร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3440400366917 พ.ต.ต. ชาย ณัฐชานนท ์จันทเกตุ สวป. สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 47 97 ผ่าน
3440500202916 ด.ต. ชาย นวพงษ์ แกว้บุญตา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรอียุธยา สภ.บางปะหัน ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3441000183484 ด.ต. ชาย เชดิชยั ศริพิรทุม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ ทางดว่นบูรพาวถิี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 47 97 ผ่าน
3450100401491 ด.ต. ชาย สําฤทธ ิดวงแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3450200040571 ร.ต.ต. ชาย พทิยายุทธ ชาวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรปราการ ดว่นกาญจนาฯ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3450200111923 ด.ต. ชาย สรุัตน ์ฤทธทิักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 47 97 ผ่าน
3450200616022 ร.ต.อ. ชาย กอบกลา้ โรจนศ์รี รอง สว.สส. สภ.บางแกว้ จว.สมุทรปราการ ดว่นบูรพาวถิี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 47 97 ผ่าน
3450400400261 ร.ต.อ. ชาย วรฉัตร คาํบุดดี รอง สว.จร. สภ.สําโรงเหนือ อ.เมอืง ตาํรวจภูธรจังหวดัสมุทรปราการสภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3450700170341 ร.ต.อ. ชาย ชยพล ตรโีอษฐ์ รอง สว. สภ.โคกเจรญิ จว.ลพบุรี สภ.โคกเจรญิ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3451000152341 ด.ต. ชาย ปรุฬธปิ ดวงพายัพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 43 93 ผ่าน ชอืหรอืนามสกุลไม่ตรงกับขอ้มูลกําลงัพล

3451001087896 ด.ต. ชาย รังสรรค ์กาํหอม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าโมก จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3460100531831 ร.ต.อ. ชาย ไพบูลย ์กมุกี รอง สวป. สภ.อนิทรบ์ุร ีจว.สงิหบ์ุรี อนิทรบ์ุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 47 97 ผ่าน
3460300040505 พ.ต.ท. ชาย ณฐรัช สนิธุโคตร รอง ผกก.ปป. สภ.วงัม่วง จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3460300256311 ด.ต. ชาย อภวิฒันะ นาทันริ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรอียุธยา สภ.บางปะหัน ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3460400073685 พ.ต.ต. ชาย ทนงศกัด ิแวงวรรณ สว.สส. สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3460400132291 ด.ต. ชาย สมด ีเทศนาเรยีง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 47 97 ผ่าน
3460500581330 ด.ต. ชาย ธรีะยุทธ จติทวี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3460700167448 พ.

ш

.ต. ชาย ประสทิธ ิอนิอุน่โชติ สว.อก. สภ.สาขลา อ.พระสมุทรเจดยี ์จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3460700555561 ด.ต. ชาย สธุรรม ภูนาสงู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3461000161421 ด.ต. ชาย เพมิพูล จุนใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 45 95 ผ่าน
3490500020443 ร.ต.ต. ชาย ประทปี วนัระหัส ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง? ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 46 96 ผ่าน
3490500369900 ด.ต. ชาย พชรพล สวุรรณไตรย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอา่งทอง สภ.เมอืงอา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 50 44 94 ผ่าน
3520900010088 ร.ต.ท. ชาย ภเิกยีรต ิกลนิเดช รอง สว.(สส.) สภ.พัฒนานคิม จว.ลพบุรี สภ.พัฒนานคิม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3530100184545 ร.ต.ต. ชาย ชํานาญ เปรมปรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คา่ยบางระจัน จว.สงิหบ์ุรี สภ.คา่ยบางระจัน ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3530100565964 ร.ต.อ. ชาย วรีะ แสนเกยีง รอง สว. สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี สภ.โคกสําโรง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3550700096256 ด.ต. ชาย ดเิรก กตยิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นหม ีจว.ลพบุรี สภ.บา้นหม ีภจว.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 47 97 ผ่าน
3550800046633 พ.ต.ท. ชาย สนัุนท ์มวยดี สว.อก. สภ.โพธทิอง จว.อา่งทอง สภ.โพธทิอง ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3600100012239 ร.ต.อ. ชาย พชิยั สนเอยีม รอง สว.สส. สภ.เสนา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3600100941566 ร.ต.อ. ชาย สมพงษ์ มาดี รอง สว. สภ.สรรคบุร ีจว.ชยันาท สภ.สรรคบุร ีภ.จว.ชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3600500179025 ร.ต.อ. ชาย มนัส กะมุทา รอง สว. สภ.บา้นหม ีจว.ลพบุรี สภ.บา้นหมี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98 ผ่าน
1170600082285 ส.ต.อ. ชาย อธคิม หาญศริชิยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสงิหบุ์รี สภ.เมอืงสงิหบุ์รี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 43 93 ผ่าน
1179900233716 ส.ต.ท. ชาย รุ่งเกยีรต ิเนียมคํา ผบ.หมู่ (จร.)  สภ.อนิทรบ์ุร ีจว.สงิหบ์ุรี สภ.อนิทรบ์ุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 45 95 ผ่าน
1189800037443 ส.ต.อ. ชาย เสฎฐวฒุ ิวฒุเิสมอเกยีรติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี ◌◌้ส้ภ.ปากเกรด้ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
1191100056901 ด.ต. ชาย รุ่งสวา่ง วงษ์คาํหาร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1199600123281 ส.ต.อ. ชาย สรุศกัด ิเออืสลงุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วงัม่วง จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
1199900125760 ด.ต. ชาย อลงกรด อฐัมาลา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี สภ.หนองแซง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1199900209157 ส.ต.ท. ชาย ปิตภิัทร เสรฐิกระโทก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1199900472401 ส.ต.ท. ชาย เกยีรตศิกัด ินลิพร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกตมู อ.เมอืงลพบุรี สภ.โคกตมู ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 47 97 ผ่าน
1260200038075 ส.ต.ต. ชาย ณัฐวฒุ ิกวยทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นหม ีจว.ลพบุรี สภ.บา้นหมี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 47 97 ผ่าน
1310700095654 ส.ต.อ. ชาย รัชพล ตุง้ประโคน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไชโย จว.อา่งทอง สภ.ไชโย ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 50 49 99 ผ่าน
1310800184314 ส.ต.ท. ชาย ปรัชญา จําปาทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัม่วง จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1319900575925 ส.ต.ท. ชาย ปาฏหิารยิ ์จุลชพี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ม่วงคอ่ม อ.ชยับาดาล จว.ลพบุรี สภ.ม่วงคอ่ม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 44 94 ผ่าน
1320200087831 ส.ต.อ. ชาย สรุาช อานไธสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรอียุธยา สภ.นครหลวง ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1320700221030 ส.ต.ท. ชาย สธุพิงษ์ ชยัโย ผบ.หมู่ สภ.หนิซอ้น อ.แกง่คอย จว.สระบุรี สภ.หนิซอ้น ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1340100035421 ร.ต.อ. ชาย วรีะชยั พุ่มแกว้ รอง สว.สส. สภ.อ.พระสมุทรเจดยี ์จว.สมุทรปราการ สภ.พระสมุทรเจดยี์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 44 94 ผ่าน
1340500102827 ด.ต. ชาย เศตพล วงคปั์ดสา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ ทางพเิศษบูรพาวถิี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 47 97 ผ่าน
1341100261929 ส.ต.ท. ชาย ชยัณรงค ์โพธพิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นหมอ จว.สระบุรี สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 47 97 ผ่าน
1341500115407 พ.ต.ท. ชาย สภุัทร ศรภีา สว.(สอบสวน)สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ดว่นกาญจนาฯ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 47 97 ผ่าน
1350100181932 ส.ต.อ. ชาย รังสรรค ์ขนัทัพไทย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ดว่นกาญจนาภเิษก ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 47 97 ผ่าน
1350100465132 ส.ต.ต. ชาย กติตชิยั สมินาม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1350600006404 ร.ต.อ. ชาย ปรวิตัร สมสอาด รอง สว. สภ.เมอืงนนทบุรี สภ.เมอืงนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1350800216721 ส.ต.อ. ชาย ศรัณย ์สญัลกัษณ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บา้นหม ีจว.ลพบุรี สภ.บา้นหมี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 47 97 ผ่าน
1369900308447 ส.ต.ต. ชาย ศภุวชิญ ์ชาญประโคน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนนทบุรี สภ.เมอืงนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 47 97 ผ่าน
1370400017054 ส.ต.ต. ชาย พชิยั สมนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1409800161451 ร.ต.อ. ชาย อภริักษ์ โพธขํิา พงส. - พงส.ผูเ้ชยีวชาญ สภ.บางพล ีจว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1409901182292 ส.ต.ต. ชาย ธนากร พลลาภ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
1409901803718 ส.ต.ต. ชาย ทวศีกัด ิบุญศรี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ปลายบาง อ.บางกรวย จว.นนทบุรี สภ.ปลายบาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1411100035154 ด.ต. ชาย ดษิกร วชิาชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1429900066396 ด.ต. ชาย ณัฐชนน ผาลี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ ศนูยจ์ัดการจราจรทางพเิศษบูรพาวถิีภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99 ผ่าน
1429900080437 ส.ต.อ. ชาย วรวฒัน ์ผวิสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก? ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
1429900140057 ส.ต.อ. ชาย พรีะพงษ์ ผวิสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 48 98 ผ่าน
1440490000023 ส.ต.อ. ชาย ชชูาต ิภูแขง่หมอก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าโมก จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1450200151627 ส.ต.ท. ชาย ศภุกร กลุวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98 ผ่าน
1450600240503 ส.ต.ต. ชาย ศตวรรษ บุกบัน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนา้พระลาน จว.สระบุรี สภ.หนา้พระลาน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1451400123822 ส.ต.ท. ชาย พเิชษฐ เรยีบจอ้กอ้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
1459900566160 ส.ต.ท. ชาย สทัพงษ์ แสงสกีรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสงิหบุ์รี สภ.เมอืงสงิหบุ์รี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 44 94 ผ่าน
1459900699313 ส.ต.ต. ชาย เจษฎาวฒัน ์นติธุร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรปราการ สภ.เมอืงสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99 ผ่าน
1460400045669 ส.ต.อ. ชาย เอกลกัษณ ์มาตนาเรยีง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1460700176378 ส.ต.ท. ชาย อภนัินท ์นครชยั ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บางพลนีอ้ย อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลนีอ้ย ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1460900103781 ส.ต.ท. ชาย ณัฏฐพงศ ์พรรณขาม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ ทางดว่นบูรพาวถิี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 46 96 ผ่าน
1480300098205 ส.ต.อ. ชาย เอกสทิธ ินครังสุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.มโนรมย ์จว.ชยันาท สภ.มโนรมย์ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 49 99 ผ่าน
1480500191845 ส.ต.อ. ชาย รัชชานนท ์สาคร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางพล ีจว.สมุทรปราการ ศนูยจ์ัดการจราจรทางพเิศษบูรพาวถิีภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98 ผ่าน
1499900245185 ส.ต.ต. ชาย ชาญยุทธ สวิสําแดง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1509901643191 ส.ต.ท. ชาย พรีดนย ์มาปินตา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เปร็ง อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98 ผ่าน
1510100329113 ส.ต.ต. ชาย ภูมสิยาม คชศกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สรรคบุร ีจว.ชยันาท สภ.สรรคบุรี ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1549900179424 ส.ต.ท. ชาย กฤษฎา หนองหลงิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าชา้ง จว.สงิหบ์ุรี สภ.ท่าชา้ง ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 47 97 ผ่าน
1559900229901 ส.ต.ท. ชาย คณนิ ไชยวฒุิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี สภ.บางแม่นาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1670400001007 พ.ต.ต. ชาย นพรัตน ์แกว้กองแสง สวป.สภ.บางพลนีอ้ย สภ.บางพลนีอ้ย ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1709700186719 ส.ต.ท. ชาย บุญฤทธ ิอุน่คณฑี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามโก ้จว.อา่งทอง สภ.สามโก ้ ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1729900230789 ส.ต.อ. ชาย พงศธร ดอกตาลยงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไทรนอ้ย จว.นนทบุรี สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
2470500018866 ส.ต.ต. ชาย ธวชัชยั ถานอาจนา ผบ.หมู่.(ป.)สภ.พระประแดง สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3100300484554 พ.ต.ท. ชาย เฉลมิพล คุม้เสร็จ สวป. สภ.ท่าเรอื จว.พระนครศรอียุธยา สภ.ท่าเรอื ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3100601965322 ร.ต.ท. ชาย สปุระเวศ โพธชินะพันธุ ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรปราการ ดว่นกาญจนาภเิษก ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 46 96 ผ่าน
3100903200825 ร.ต.ต. ชาย สบุนิ สนัถวะโกมล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3100903737233 ด.ต. ชาย ธรีเดช ทับทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3101000237820 ด.ต. ชาย ประเสรฐิ ชยัพารา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนนทบุรี สภ.เมอืงนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3101502320006 ร.ต.ต. ชาย วริัช วนันาพ่อ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนนทบุรี สภ เมอืงนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3102000352051 พ.ต.ท. ชาย ธนอรรถ ขนัตคิเชนชาติ สว.จร. สภ.เมอืงสงิหบุ์รี สภ.เมอืงสงิหบุ์รี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 43 93 ผ่าน
3102001730580 ร.ต.ท. ชาย รังสรรณ ทองประพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เสนา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 46 96 ผ่าน
3110101288071 ด.ต. ชาย ธนกฤต เรอืงนุชถี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3110400659089 พ.ต.ท. ชาย กลุวฒัน ์ตรีณากรณ์ สว.(สอบสวน)สภ.บางพลนีอ้ย ภ.จว.สมุทรปราการ ทางพเิศษบูรพาวถิี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3110401336861 ร.ต.ท. ชาย วรีะศกัด ิชนืบุปผา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3120500046372 ร.ต.ต. ชาย สายชล หร่ามเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 47 97 ผ่าน
3140200123134 ด.ต. ชาย วสนัต ์สอนดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3200500117945 ร.ต.ต. ชาย สมชาย เจรญิสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 44 94 ผ่าน



ภ.1 หนา้ท ี4 ของ 12

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3200500313043 ร.ต.ต. ชาย พงศกร กลุประยงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3210300794994 วา่ท ีร.ต.ท ชาย อนันต ์รนืรมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 47 97 ผ่าน
3240400114782 ร.ต.ท. ชาย รังสรร ทองอว่ม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เปร็ง อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 41 91 ผ่าน
3250401021508 ด.ต. ชาย ณัฐพล ทูคํามี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3260300003822 ร.ต.ท. ชาย ขจร เนระแก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสระบุรี สภ.เมอืงสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3300200587376 ด.ต. ชาย วชัรนิทร ์ศกัดสิรุยิวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงใต ้จว.สมุทรปราการ ศนูยจ์ัดการจาาจรทางพเิศษบูรพาวถิีภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 45 95 ผ่าน
3300400100900 พ.ต.ท. ชาย อนุชา คลา้ยฉํา สว.จร. สภ.เมอืงนนทบุรี สภ.เมอืงนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3300800810980 ด.ต. ชาย เสงยีม แบขนุทด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ม่วงคอ่ม อ.ชยับาดาล จว.ลพบุรี สภ.ม่วงคอ่ม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 43 93 ผ่าน
3301200619015 พ.ต.ต. ชาย ภณภูเมศร ์บุญเหลอื สวป.สภ.หนองแค สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3301201400131 ด.ต. ชาย ประภาส ลาดนอก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพทะเล อ.คา่ยบางระจัน จว.สงิหบ์ุรี สภ.โพทะเล ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3301300362326 ร.ต.ต. ชาย โสภณ ตงัสกลุทอง รอง สว.(ป.) สภ.คลองดา่น อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.คลองดา่น ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3301400591131 ด.ต. ชาย ไพรัช ศาลารัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าเรอื จว.พระนครศรอียุธยา สภ.ท่าเรอื ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3309901044113 พ.ต.ต. ชาย สมศกัด ิเผ่าวรรณรังสี สว.อก.ภ.1ชว่ยราชการสภ.บางปะหัน สภ.บางปะหัน ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3310701032741 ร.ต.ท. ชาย ธนาเดช ชาญนุวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางพล ีจว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3310800281065 ร.ต.อ. ชาย สรวศิ คาํเปลง่ รอง สว. สภ.สาขลา อ.พระสมุทรเจดยี ์จว.สมุทรปราการ สภ สาขลา ชว่ยดว่นกาญจนาภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 47 97 ผ่าน
3320200156235 ด.ต. ชาย วนัิย ผวิทวี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชยันาท สภ.เมอืงชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 39 89 ผ่าน
3320700646673 ร.ต.อ. ชาย นุตวิรรธ คาํภานุช รอง สวป. สภ.ท่าเรอื จว.พระนครศรอียุธยา สภ.ท่าเรอื ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3321000855572 ร.ต.ต. ชาย โยธนิ นลิกําแหง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3330501124219 ร.ต.ต. ชาย ศตวรรษ คณุแขวน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3331000158090 ร.ต.ต. ชาย สมาน ชยันติร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 44 94 ผ่าน
3340500369463 ด.ต. ชาย โชคพรนฑ ีเชอืสกล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปลายบาง อ.บางกรวย จว.นนทบุรี ปลายบาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3341200146699 พ.ต.ต. ชาย สวุชัร ถุระพัฒน์ สวป. สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3349700057536 ร.ต.ต. ชาย วชิยั อุน่ซมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี สภ.ท่าหลวง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 39 89 ผ่าน
3360100702050 ด.ต. ชาย พเิศษ ดาวเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3360300186624 ด.ต. ชาย ไพทูรย ์เทยีบแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง ภ.จว.นนทบุรีภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน ชอืหรอืนามสกุลไม่ตรงกับขอ้มูลกําลงัพล

3360300271192 ด.ต. ชาย ดวงจันทร ์แกว้สพุรรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางพล ีจว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3360600665510 ด.ต. ชาย กญัจพ์พิัฒน ์บรรเทากลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ดว่นกาญจนา ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 44 94 ผ่าน
3361000449086 ด.ต. ชาย ณรงค ์หมู่หัวนา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3361000824871 ด.ต. ชาย อดุมศกัด ิประเสรฐินู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี สภ.โคกสําโรง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3361100026349 ด.ต. ชาย สงกรานต ์เพยีรแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสระบุรี สภ.เมอืงสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 44 94 ผ่าน
3361100041542 ด.ต. ชาย ปรชีา แผ่นเงนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สภ.หนองแค? ภ.จว.สระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3361200716045 พ.ต.ต. ชาย ประยุตน ์ทองดนีอก สวป. สภ.บา้นหมอ ตาํรวจภูธรจังหวดัสระบุรี สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3400500078557 ด.ต. ชาย สถติย ์ปามา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3400900377713 ร.ต.ต. ชาย เชาวรัตน ์แกว้เบา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3401000242383 ด.ต. ชาย สวุทิ จวิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3401000359205 ร.ต.ต. ชาย พันทว ีมัชมณฑล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางพล ีจว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3401200434235 ร.ต.อ. ชาย เสน่ห ์สมีาพล รอง สวป. สภ.บา้นหมอ ตาํรวจภูธรจังหวดัสระบุรี สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3401200465076 ด.ต. ชาย ถาวร ททีา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธัญบุร ีจว.ปทุมธานี สภ.ธัญบุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3401500420361 ด.ต. ชาย ประมวล คนรู ้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง ภ.จว.นนทบุรีภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3401500542912 ด.ต. ชาย ประสทิธ ิรุดบุญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คา่ยบางระจัน จว.สงิหบ์ุรี สภ.คา่ยบางระจัน ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
3401600822224 ร.ต.อ. ชาย สวาท แสงทอง รอง สว.จร. สภ.บางพล ีจว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100 ผ่าน
3411200841183 ด.ต. ชาย แสงเทยีน สาคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางแกว้ จว.สมุทรปราการ ดว่นกาญจนา ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 44 94 ผ่าน
3411300087103 ด.ต. ชาย วญิ  ูประเสรฐิสงัข์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1100200763561 ส.ต.อ. ชาย วโิรจน ์รุ่งโรจนศ์ลิปการ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางจัก อ.วเิศษชยัชาญ จว.อา่งทอง สภ.บางจัก ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1100200837190 ส.ต.ต. ชาย นพรุจ กระแสรค์ปุต์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อนิทรบ์ุร ีจว.สงิหบ์ุรี สภ.อนิทรบ์ุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 50 43 93 ผ่าน
1100500313226 ส.ต.ท. ชาย กานตพงศ ์สายมณี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธัญบุร ีจว.ปทุมธานี สภธัญบุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
1100800460356 ส.ต.อ. ชาย อดเิทพ ตา่ยธานี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระอนิทรร์าชา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.พระอนิทรร์าชา ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1100900432117 ส.ต.อ. ชาย นัทพล พลศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรปราการ ผบ.หมู่(ป) สภ.เมอืงสมุทรปราการภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 46 96 ผ่าน
1101400091265 พ.ต.ท. ชาย ธารา พพิัฒนบ์รรณกจิ รอง ผกก.ปป. สภ.บา้นหมอ จว.สระบุรี สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
1102002899549 ส.ต.ท. ชาย ณัฐวฒัน ์สวุรรณสงิห์ ผบ.หมู่ (ป.) .สภ.ปลายบาง อ.บางกรวย จว.นนทบุรี สภ.ปลายบาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1103000030686 ส.ต.อ. ชาย กนัตพ์จน ์สบืวนัพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 48 98 ผ่าน
1103700509801 ส.ต.อ. ชาย วฒุชิยั ยุทธยง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองดา่น อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.คลองดา่น ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99 ผ่าน
1110200141772 ส.ต.ท. ชาย กติตพิงศ ์สอนอทัุย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ ทางดว่นบูรพาวถิี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98 ผ่าน
1119900435530 ส.ต.อ. ชาย คมสนั เขยีวออ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1129900093485 ส.ต.อ. ชาย ภานุพงศ ์หาญพล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไทรนอ้ย จว.นนทบุรี สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1130200153479 ส.ต.ท. ชาย ชาครยี ์ลอแท ผูบ้ังคบัหมู ่งานป้องกนัปราบปราม สภ.หนองแค จว.สระบุรี สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
1149900218474 พ.ต.ต. ชาย ชานนท ์อว่มทร สวป. สภ.พระอนิทรร์าชา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.พระอนิทรร์าชา ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1159900001378 พ.ต.ต. ชาย ไกรศร จันทรเ์ฉลมิ สวป. สภ.สรรคบุร ีจว.ชยันาท สภ.สรรคบุรี ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 50 100 ผ่าน
1160100183023 ด.ต. ชาย ศรชยั ศริคิหูาสมบูรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไชโย จว.อา่งทอง สภ.ไชโย ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 50 47 97 ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1160100444633 ส.ต.ท. ชาย วทิยา ทองเผอืก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไชโย จว.อา่งทอง สภ.ไชโย ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 50 48 98 ผ่าน
1160300084266 ส.ต.อ. ชาย วทิยา พมิสภุาพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นหม ีจว.ลพบุรี สภ.บา้นหมี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98 ผ่าน
1161100003565 ส.ต.อ. ชาย พรเทพ แยม้วงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงลพบุรี สภ.เมอืงลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99 ผ่าน
1170600077435 ส.ต.อ. ชาย จรีาวฒุ ิชาลี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี สภ.โคกสําโรง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98 ผ่าน
3411200440570 ร.ต.ท. ชาย อศลย ์ธติระ รอง สว. (จร.) สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 42 89 ไม่ผ่าน
3411300717484 พ.ต.ท. ชาย จําลกัษณ ์สวุรรณพรหม สวป. สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 46 94 ไม่ผ่าน
3411800137479 ด.ต. ชาย อดเิรก บุญเลศิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 40 87 ไม่ผ่าน
3411900157838 ด.ต. ชาย ศภุวทิย ์ทวจีันทร์ ผบ.หมู่(จร.)สภ.ธัญบุร ีจว.ปทุมธานี สภ.ธัญบุร ี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 47 96 ไม่ผ่าน
3411900507341 ด.ต. ชาย นริันดร ์ศรทีองภาพ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงลพบุรี สภ.เมอืงลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
3411900654726 ด.ต. ชาย มติรประชา ธาตวุสิยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชยันาท สภ.เมอืงชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 45 44 89 ไม่ผ่าน
3420100713760 ด.ต. ชาย นคิม บุญพรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 22 69 ไม่ผ่าน
3421100169921 พ.ต.ต. ชาย สมชาย สขุสมบูรณ์ สวป. สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก ภจว.สระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
3440100063137 ด.ต. ชาย สรุัตน ์จันทรท์พิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วดัสงิห ์จว.ชยันาท สภ.วดัสงิห์ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 46 48 94 ไม่ผ่าน
3440100191500 ร.ต.อ. ชาย ทองพูล คาํทอง รอง สว. สภ.ธัญบุร ีจว.ปทุมธานี สภ.ธัญบุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3440100552693 ร.ต.อ. ชาย มุทธาพัฒน ์ตะโน รอง สว. สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 48 97 ไม่ผ่าน
3440500377902 ร.ต.อ. ชาย สรรพชิยั พลศริิ รอง สว. สภ.บางป ูอ.เมอืงสมุทรปราการ สภ.บางป ูจง.สมุทรปราการภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 49 96 ไม่ผ่าน
3440600265472 ร.ต.อ. ชาย สนัทัด ผายชํานาญ รอง สวป. สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 44 91 ไม่ผ่าน
3440601152710 ร.ต.ท. ชาย สําเร็จ โยมา รอง สว.(ป.) สภ.ธัญบุร ีจว.ปทุมธานี สภ.ธัญบุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 43 92 ไม่ผ่าน
3440700175751 ด.ต. ชาย สรุพงศ ์ธุระธรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางแกว้ จว.สมุทรปราการ สภ.ดว่นบูรพาวถิี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 45 94 ไม่ผ่าน
3440800607474 ด.ต. ชาย เกษม แกว้กลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองมะโมง จว.ชยันาท สภ.หนองมะโมง ภ.จว.ชยันาท ภ.1 47 50 97 ไม่ผ่าน
3440800740531 พ.ต.ต. ชาย อรรถกานต ์จูมพลา สว.จร. สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 48 97 ไม่ผ่าน
3440800778759 ด.ต. ชาย ประเสรฐิศกัด ิชมุจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มหาราช จว.พระนครศรอียุธยา สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 46 46 92 ไม่ผ่าน
3440900025876 ด.ต. ชาย ศภุกานต ์ประมายะยัง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.รัตนาธเิบศร์ สน.รัตนาธเิษศรส์ภ.เมอืงนนทบุรีภ.จว.นนทบุรี ภ.1 44 44 88 ไม่ผ่าน
3450100447008 ร.ต.อ. ชาย สรวศิ คาํโสกเชอืก สวป. สภ.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี สภ.บางแม่นาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
3450200619498 ด.ต. ชาย ธวชั พลสวา่ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไทรนอ้ย จว.นนทบุรี สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 47 93 ไม่ผ่าน
3450300014164 ด.ต. ชาย ยุวนันท ์มนัคง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธัญบุร ีจว.ปทุมธานี สภ.ธัญบุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3450500464538 ร.ต.ท. ชาย นพิฐิพนธ ์พันธภ์ักดี รอง สว. สภ.เปร็ง อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 45 94 ไม่ผ่าน
3450600393853 ด.ต. ชาย วรีะชยั กชุโร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองดา่น อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.คลองดา่น ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 48 96 ไม่ผ่าน
3450700900862 ร.ต.ต. ชาย วโิรจน ์ไชยราช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3450900249154 ด.ต. ชาย ชมุพร เมฆกกตาล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 45 94 ไม่ผ่าน
3451100134116 ด.ต. ชาย ศกัดดิา วรรณดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 47 95 ไม่ผ่าน
3451100372084 ด.ต. ชาย สมชาย ชยัขนัธ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บางศรเีมอืง อ.เมอืงนนทบุรี สภ.บางศนีเมอืง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3451300161648 ด.ต. ชาย ชาญณรงค ์แยบยน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นางลอื อ.เมอืงชยันาท สภ.นางลอื ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 40 88 ไม่ผ่าน
3451300161818 ด.ต. ชาย ไพโรจน ์สมดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชยันาท สภ.เมอืงชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 43 37 80 ไม่ผ่าน
3460700062956 ร.ต.อ. ชาย ธนชาต ภูสนํีา รอง สว. สภ.หนา้พระลาน จว.สระบุรี จราจร ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
3460700330837 ด.ต. ชาย จติตเิดช ภูสมหมาย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 44 92 ไม่ผ่าน
3470600208924 ด.ต. ชาย ณกรณ ์คาํโสภา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนา?ธเิบศร?์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 45 45 90 ไม่ผ่าน
3471100154605 ด.ต. ชาย วฒันา ยมพนิจิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 33 83 ไม่ผ่าน
3471500207951 ด.ต. ชาย ณัฏฐชยั ศรนีา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางศรเีมอืง อ.เมอืงนนทบุรี สภ.บางศรเีมอืง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 48 96 ไม่ผ่าน
3480900177021 ร.ต.อ. ชาย พลวฒัน ์กาํทองดี รอง สวป. สภ.นครหลวง จว.พระนครศรอียุธยา สภ.นครหลวง? ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 46 42 88 ไม่ผ่าน
3490500128538 ร.ต.อ. ชาย ณัฐศกัด ิจันปุ่ ม รอง สว.จร. สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 49 96 ไม่ผ่าน
3490500216755 ด.ต. ชาย มงคล ศรสีภุา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 41 88 ไม่ผ่าน
3490500237337 ร.ต.ต. ชาย พุฒพิงศ ์ผวิขํา รอง สว.(จร.) สภ.อนิทรบ์ุร ีจว.สงิหบ์ุรี สภ.อนิทรบ์ุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 48 47 95 ไม่ผ่าน
3490500364355 ร.ต.อ. ชาย พัลลภ สวุรรณไตรย์ รอง สวป. สภ.มหาราช จว.พระนครศรอียุธยา สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 46 46 92 ไม่ผ่าน
3540100344763 ร.ต.ต. ชาย อทิธพิล ชยัชนะสพีลี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนนทบุรี สภ. เมอืงนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 42 89 ไม่ผ่าน
3540100491383 ร.ต.อ. ชาย สมคดิ สสีะอาด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าชา้ง จว.สงิหบ์ุรี สภ.ท่าชา้ง ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 48 47 95 ไม่ผ่าน
3540100634079 ด.ต. ชาย จเรศกัด ิศรปีระดษิฐ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เสนา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.เสนา จว.พระนครศรอียุธยาภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
3540100825567 ร.ต.ต. ชาย กติตพิงษ์ ป่าเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางศรเีมอืง อ.เมอืงนนทบุรี สภ.บางศรเีมอืง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 46 94 ไม่ผ่าน
3540200170546 ด.ต. ชาย พรีะพล ของทพิย์ ผบ.หมู่งาน .จร. สภ.คลองดา่น ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
3540200327925 ด.ต. ชาย ภูรเิดช จันทรเ์พ็ญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยงู อ.หันคา จว.ชยันาท สภ.หว้ยงู ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 45 93 ไม่ผ่าน
3540300065299 ร.ต.อ. ชาย จรูญ แกว้อนิตา รอง สวป. สภ.เสนา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.เสนนา ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 48 46 94 ไม่ผ่าน
3540300380526 ด.ต. ชาย สวุรรณ ์คาํถี ผบ.หมู่ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 20 68 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกุลไม่ตรงกับขอ้มูลกําลงัพล

3540300559135 ร.ต.ท. ชาย กติตวิฒัน ์รนิทรร์ัชพงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 46 94 ไม่ผ่าน
3540400148196 ร.ต.ท. ชาย บุญมงิ กาบบัว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี สภ.ดอนพุด ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 44 91 ไม่ผ่าน
3540600129471 ร.ต.อ. ชาย ทศวรรษ ทองประไพ รอง สวป. สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
3540700029044 ด.ต. ชาย หริัญ เมอืงมูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มหาราช จว.พระนครศรอียุธยา สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 37 32 69 ไม่ผ่าน
3550100011365 ร.ต.ต. ชาย ประภาส สทุธจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรอียุธยา สภ.นครหลวง ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 47 45 92 ไม่ผ่าน
3550100047408 ร.ต.อ. ชาย สนทิ ทองอนิตะ๊ รอง สว. สภ.วงัม่วง จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 50 98 ไม่ผ่าน
3550100661033 วา่ท ีร.ต.ต.ชาย จํานงค ์ไทยานันท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางแกว้ จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้ชว่ยราชการดว่นกาญจนาภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน



ภ.1 หนา้ท ี6 ของ 12

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3550600275671 ด.ต. ชาย ประการ คนัทะมูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 43 47 90 ไม่ผ่าน
3550600279821 ร.ต.อ. ชาย กฤษณศกัด ิไชยป้อ รอง สว. สภ.บางพลนีอ้ย อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลนีอ้ย ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
3550800089324 ร.ต.ต. ชาย ณรงค ์อนิทะรังษี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 45 91 ไม่ผ่าน
3551000042413 ด.ต. ชาย ปราโมทย ์ปาวชิยั ผบ.หมู่ (จร.) สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
3560500193070 ด.ต. ชาย ฐติวิฒุ ิใสสม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าชา้ง จว.สงิหบ์ุรี สภ.ท่าชา้ง ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 45 21 66 ไม่ผ่าน
3569900067967 พ.ต.ท. ชาย สมบูรณ ์ทองทา สวป. สภ.ม่วงคอ่ม อ.ชยับาดาล จว.ลพบุรี สภ ม่วงคอ่ม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 40 89 ไม่ผ่าน
3600100133842 ร.ต.ต. ชาย ชรนิทร ์ธนะรุ่ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปลายบาง อ.บางกรวย จว.นนทบุรี สภ. ปลายบาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 45 49 94 ไม่ผ่าน
3600100396771 ร.ต.ท. ชาย สนุทร มนัใจ รอง สวป. สภ.สรรพยา จว.ชยันาท สภ.สรรพยา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 46 40 86 ไม่ผ่าน
3600100434672 ร.ต.ท. ชาย กติตพิงศ ์บุญมาก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สรรคบุร ีจว.ชยันาท สภ.สรรคบุรี ภ.จว.ชยันาท ภ.1 46 50 96 ไม่ผ่าน
3200601025558 ด.ต. ชาย สรุัตน ์สวุรรณไตรย์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 46 92 ไม่ผ่าน
3210300058597 ร.ต.ท. ชาย ประสทิธ ิระวงั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระสมุทรเจดยี ์จว.สมุทรปราการ สภ.พระสมุทรเจดยี์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 41 89 ไม่ผ่าน
3240400130419 ร.ต.ต. ชาย ปิตภิัทร ยนืวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
3250200789841 พ.ต.ท. ชาย ชนมภูม ิเหลอืงห่อ สวป. สภ.พระสมุทรเจดยี ์จว.สมุทรปราการ สภ.พระสมุทรเจดยี์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 36 84 ไม่ผ่าน
3250200808888 ร.ต.อ. ชาย ฐติวิฒุ ิแววนํา รอง สว. สภ.คลองดา่น อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.คลองดา่น ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 49 96 ไม่ผ่าน
3250600172565 พ.ต.ท. ชาย สมบัต ิแจง้จํารัส สว.อก. สภ.คลองดา่น อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.คลองดา่น ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
3250700211465 ร.ต.อ. ชาย ปรดีา นัคเรศ รอง สวป. สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 46 94 ไม่ผ่าน
3251200714175 วา่ท ีร.ต.ต.ชาย สายชล เอยีมเจรญิสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ..สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 47 96 ไม่ผ่าน
3259900046041 ร.ต.ท. ชาย ดเิรก ขนัทะมาลา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 46 92 ไม่ผ่าน
3300200632461 ด.ต. ชาย ฤชา หนกระโทก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สระโบสถ ์จว.ลพบุรี สภ.สระโบสถ์ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3300900505208 ด.ต. ชาย อนริุธ แป้นสนัเทยีะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี สภ.หนองแซง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 47 94 ไม่ผ่าน
3301201154491 ด.ต. ชาย สายัณห ์แผนชยัภูมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรปราการ สภ.เมอืงสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 45 94 ไม่ผ่าน
3301300751870 ด.ต. ชาย อดุม สรสทิธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เสนา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
3301500427901 ด.ต. ชาย ตะกาฬ เกลยีงกรแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธัญบุร ีจว.ปทุมธานี สภ.ธัญบุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 43 46 89 ไม่ผ่าน
3301500697534 ด.ต. ชาย อดุมศกัด ิเมอืงอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3302100017057 พ.ต.ท. ชาย พรีะพัฒน ์ประทุมทา สวป. สภ.ปลายบาง อ.บางกรวย จว.นนทบุรี สภ.ปลายบาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 44 92 ไม่ผ่าน
3302100221509 ด.ต. ชาย สําอางค ์จาบจันทกึ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 47 94 ไม่ผ่าน
3309800163737 ด.ต. ชาย นาว ีลสีนัเทยีะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แกง่คอย จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย ภ.จว.สระบุรี ภ.1 44 32 76 ไม่ผ่าน
3309800259297 พ.ต.ท. ชาย วริัช จันทะนติย์ สวป. สภ.เพนียด อ.โคกสําโรง จว.ลพบุร ีภ.1 สภ.เพนียด ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
3310102009025 ด.ต. ชาย อดุร จันทพรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางพลนีอ้ย อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลนีอ้ย ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 49 95 ไม่ผ่าน
3310102009505 ด.ต. ชาย วรพงษ์ สขุสาร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3310400115095 ด.ต. ชาย เทพสฤษณ ์วงษ์ถาวร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งใหญ ่อ.บางไทร จว.พระนครศรอียุธยา สภ.ชา้งใหญ่ ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 31 81 ไม่ผ่าน
3310400190623 ร.ต.ต. ชาย ชาญ ลอแท ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 46 94 ไม่ผ่าน
3310400398526 ด.ต. ชาย อดเิรก วเิศษพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางบาล จว.พระนครศรอียุธยา สภ.บางบาล ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 43 46 89 ไม่ผ่าน
3310400992215 ด.ต. ชาย อนัน ทพิยอ์กัษร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 42 88 ไม่ผ่าน
3311000110411 ด.ต. ชาย มนตร ีสง่ารัมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัม่วง จว.สระบุรี สภ.วงัม่วง สระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
3311100788087 ด.ต. ชาย ณัชพงศ ์ยงิรัมย์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 49 96 ไม่ผ่าน
3320100390198 ด.ต. ชาย สมพงษ์ ศริฤิทธไิกร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 41 87 ไม่ผ่าน
3320200057334 ร.ต.ต. ชาย พรีะยุทธ ทะรรีัมย์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 49 96 ไม่ผ่าน
3320200412738 ด.ต. ชาย สมเกยีรต ิทรงพระ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3320300270820 ด.ต. ชาย สรุพล ตราชู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 41 46 87 ไม่ผ่าน
3320300496682 ด.ต. ชาย สวุชิยั แสนมนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 39 47 86 ไม่ผ่าน
3320400082405 พ.ต.ท. ชาย ปราโมทย ์บุญยนื สวป. สภ.แสวงหา จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 49 48 97 ไม่ผ่าน
3320500113396 ด.ต. ชาย กฤชญาน ดพีูน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางไทร จว.พระนครศรอียุธยา สภ.บางไทร ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 47 40 87 ไม่ผ่าน
3321100019679 พ.ต.ต. ชาย ปิยะ สาแกว้ สวป. สภ.เสนา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 46 43 89 ไม่ผ่าน
3330900495326 พ.ต.ท. ชาย จรูญโรจน ์วทิติโชตปิรดีา รอง ผกก.ปป. สภ.พัฒนานคิม จว.ลพบุรี สภ.พัฒนานคิม? ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 47 96 ไม่ผ่าน
3331300254353 ร.ต.ท. ชาย อรรถนนท ์เขตนมิติร รอง สว.(ป.)สภ.พัฒนานคิม จว.ลพบุรี สภ.พัฒนานคิม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 46 50 96 ไม่ผ่าน
3340100764187 ร.ต.อ. ชาย อนุลกัษณ ์ภูผนิผา รอง สวป. สภ.ปลายบาง อ.บางกรวย จว.นนทบุรี สภ.ปลายบาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 50 98 ไม่ผ่าน
3340500365158 ด.ต. ชาย มนตร ีกองพร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นหมอ จว.สระบุรี สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 48 97 ไม่ผ่าน
3340600052755 พ.ต.ท. ชาย ทว ีเหลาเคน รอง ผกก.ปป. สภ.หนองแค จว.สระบุรี สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 45 50 95 ไม่ผ่าน
3340701212189 พ.ต.ต. ชาย เพชรศกัด ิฟ้าเหลอืน รอง สวป. สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี สภ.รันตาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 47 93 ไม่ผ่าน
3341100049551 ด.ต. ชาย สทิธชิยั บุตรโท ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรอียุธยา สภลาดบัวหลวง ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 39 26 65 ไม่ผ่าน
3341100147065 ร.ต.อ. ชาย อาํพัน สารวินั รอง สวป. สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ สภ.บางป ูภ.จว.สมุทรปราการภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 46 93 ไม่ผ่าน
3341100401506 ร.ต.ต. ชาย สวสัด ิพรมสอน รอง สว.(จร.) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี สภ. สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 46 43 89 ไม่ผ่าน
3341100709446 ด.ต. ชาย ปรชีา แกว้ปัชฌาย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรปราการ สภ.เมอืงสมุทรปราการ ชว่ยราชการดว่นกาญจนาภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 47 96 ไม่ผ่าน
3341300264065 ด.ต. ชาย สมพร โมลา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสระบุรี สภ.เมอืงสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 43 92 ไม่ผ่าน
3341500230849 ด.ต. ชาย วธิวนิท ์ศกัดสิงิห์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี สภ.พระพุทธบาท ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 49 96 ไม่ผ่าน
3341800221403 ด.ต. ชาย มนตร ีทวกีนัต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระสมุทรเจดยี ์จว.สมุทรปราการ สถ.พระสมุทรเจดยี์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 46 95 ไม่ผ่าน
3350500225861 พ.ต.ท. ชาย ประยูร ปัตตลุี สวป. สภ.บางจัก อ.วเิศษชยัชาญ จว.อา่งทอง สภ.บางจัก ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 49 47 96 ไม่ผ่าน
3350600437517 ด.ต. ชาย กมัปนาท มาลาวนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 47 95 ไม่ผ่าน



ภ.1 หนา้ท ี7 ของ 12

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3350800006498 ด.ต. ชาย ธานี วงคศ์รแีกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธัญบุร ีจว.ปทุมธานี สภ.ธัญบุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
3360200231831 ด.ต. ชาย สมบัต ิสถติชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
3360400162751 ร.ต.ต. ชาย ชลธศิ หมู่อาํพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อทัุย จว.พระนครศรอียุธยา สภ.อทัุย ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 47 49 96 ไม่ผ่าน
3360400612897 พ.ต.ท. ชาย ประยูร กงชยัภูมิ สวป.สภ.เนนิขาม จว.ชยันาท สภ.เนนิขาม ภ.จว.ชยันาท ภ.1 47 40 87 ไม่ผ่าน
3360500475298 ร.ต.ท. ชาย สทัุศน ์ป้อมอุน่เรอืน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 50 98 ไม่ผ่าน
3360500826872 พ.ต.ต. ชาย ธรีะวทุธ ิหลา้ทุม สวป. สภ.บางซา้ย จว.พระนครศรอียุธยา สภ.บางซา้ย ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 49 48 97 ไม่ผ่าน
3360600740091 ด.ต. ชาย แหลมชยั อตุรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 36 84 ไม่ผ่าน
3360700258797 ร.ต.อ. ชาย ศรพีงษ์ นอ้ยสวุรรณ์ รอง สวป. สภ.บางพล ีจว.สมุทรปราการ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3401200328257 ร.ต.ต. ชาย ไชยยศ ทาซา้ย รองสวป. สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 45 94 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกุลไม่ตรงกับขอ้มูลกําลงัพล

3401500218651 ร.ต.อ. ชาย ประมุข กระลาม รอง สว.สส. สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 42 91 ไม่ผ่าน
3401800368110 ด.ต. ชาย ไชยกร บุญทัน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงใต ้จว.สมุทรปราการ ดว่นกาญจนาฯ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 47 96 ไม่ผ่าน
3409900875703 ร.ต.ต. ชาย ปรชีา ประสานศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสระบุรี สภ. เมอืงสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 46 50 96 ไม่ผ่าน
3411100894111 ด.ต. ชาย ปิยะณัฐ ศริจิันโท ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ สภ.บางป ู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 46 92 ไม่ผ่าน
3411200396961 ด.ต. ชาย พงษ์ศกัด ิสทุธแิสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง ภ.จว.นนทบุรีภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3160100095309 ด.ต. ชาย สมเจตน ์เปียมเจรญิพร ผบ.หมู่(จร.)สภ.พัฒนานคิม จว.ลพบุรี สภ.พัฒนานคิม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 44 41 85 ไม่ผ่าน
3160100296240 พ.ต.ท. ชาย ราเชนท ์เทพวงษ์ สวป. สภ.มารวชิยั อ.เสนา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.มารวชิยั ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 46 40 86 ไม่ผ่าน
3160100338686 ด.ต. ชาย สมชาย คยุศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปลายบาง อ.บางกรวย จว.นนทบุรี สภ.ปลายบาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 50 98 ไม่ผ่าน
3160300043949 ด.ต. ชาย ปรัชญา มรรคนันท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามโก ้จว.อา่งทอง สภ.สามโก ้ ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 47 49 96 ไม่ผ่าน
3160300464316 ด.ต. ชาย นพดล ยอดนลิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกเจรญิ จว.ลพบุรี สภ.โคกเจรญิ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
3160300666385 ด.ต. ชาย สยาม สงัขศ์รี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พัฒนานคิม จว.ลพบุรี สภ.พัฒนานคิม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 43 21 64 ไม่ผ่าน
3160300948224 ร.ต.อ. ชาย ประดษิฐ พรมมา รอง สว. สภ.เขาแกว้ อ.สรรพยา จว.ชยันาท สภ.เขาแกว้ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 44 28 72 ไม่ผ่าน
3160500168052 ด.ต. ชาย เฉลยีว สกุใส ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสงิหบุ์รี สภ.เมอืงสงิหบุ์รี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 49 42 91 ไม่ผ่าน
3160500169148 ด.ต. ชาย กนกพล เมอืงสวา่ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 48 96 ไม่ผ่าน
3160600565941 พ.ต.ต. ชาย สมยศ เสมอเหมอืน สวป.สภ.บางระจัน จว.สงิหบ์ุรี สภ.บางระจัน ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
3160600666470 ด.ต. ชาย พงษ์ศกัด ิทองคาํ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บา้นหม ี จว.ลพบุรี สภ.บา้นหมี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 48 97 ไม่ผ่าน
3160800197899 ด.ต. ชาย ดาวยศ เกดิศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกเจรญิ จว.ลพบุรี สภ.โคกเจรญิ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 47 48 95 ไม่ผ่าน
3169900178983 ร.ต.ท. ชาย ไพฑรูย ์เทยีนแกว้ รอง สว.(จร.) สภ.ธัญบุร ีจว.ปทุมธานี สภ.ธัญบุร ี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3170100031254 ร.ต.ท. ชาย กติตเิชษฐ ์ทองสอาด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สบีัวทอง อ.แสวงหา จว.อา่งทอง สภ.สบีัวทอง ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 49 45 94 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกุลไม่ตรงกับขอ้มูลกําลงัพล

3170100089694 ร.ต.อ. ชาย อคัรนิทร ์หรงัแร่ รอง สวป. สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี สภ.พระพุทธบาท ภ.จว.สระบุรี ภ.1 45 22 67 ไม่ผ่าน
3170100107048 ร.ต.ท. ชาย พัสพนธ ์กติตปิรชีาเลศิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนนทบุรี สภ.เมอืงนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 38 86 ไม่ผ่าน
3170100128916 ด.ต. ชาย ฆอ้งชยั สอนงาม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางระจัน จว.สงิหบ์ุรี สภ.บางระจัน ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 49 48 97 ไม่ผ่าน
3170100215941 ด.ต. ชาย รัฐพล เนียมคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าโมก จว.อา่งทอง สภ.ป่าโมก ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 16 50 66 ไม่ผ่าน
3170100261454 ร.ต.อ. ชาย สกนธ ์อนัเกรยีงไกร ผบ.หมู่-รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.จวสงิหบุ์รี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 42 29 71 ไม่ผ่าน
3170200135485 ด.ต. ชาย เพยีรศกัด ิธูปบูชากร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางระจัน จว.สงิหบ์ุรี สภ.บางระจัน ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
3170200144921 ร.ต.อ. ชาย สเุทพ บรบิูรณ์ รอง สว. สภ.เมอืงสงิหบุ์รี สภ.เมอืงสงิหบุ์รี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 49 43 92 ไม่ผ่าน
3170200205815 ด.ต. ชาย ปัญญา ปันเกตุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คา่ยบางระจัน จว.สงิหบ์ุรี สภ.คา่ยบางระจัน ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 49 45 94 ไม่ผ่าน
3170200314860 พ.ต.ท. ชาย รหาญ รัตนเมอืงชา้ง รอง ผกก.ป. สภ.แกง่คอย จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย ภ.จว.สระบุรี ภ.1 46 47 93 ไม่ผ่าน
3170200315882 ร.ต.ต. ชาย กติตศิกัด ิสขุดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง  ภ.จว.สมุทรปราการภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 47 93 ไม่ผ่าน
3170300054631 ร.ต.อ. ชาย สเุทพ เอยีมสอาด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางพล ีจว.สมุทรปราการ สภ. บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 48 97 ไม่ผ่าน
3170300214077 ด.ต. ชาย อนันต ์ดอกกหุลาบ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าโขลง อ.ท่าวุง้ จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 45 44 89 ไม่ผ่าน
3170400127061 พ.ต.ท. ชาย ประสาท คลบีุญ สวป.สภ.ท่าชา้ง จว.สงิหบ์ุรี สภ.ท่าชา้ง ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3170400188809 ด.ต. หญงิ บุญงาม หมอโอสถ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พรหมบุร ีจว.สงิหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 47 35 82 ไม่ผ่าน
3170400225801 ด.ต. ชาย ไพโรจน ์จันรอด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากท่า อ.ท่าเรอื จว.พระนครศรอียุธยา สภ.ปากท่า ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 46 46 92 ไม่ผ่าน
3170500075291 พ.ต.ต. ชาย ฐนพล ธรีากจิ สว.ธร. สภ.วดัสงิห ์จว.ชยันาท สภ.วดัสงิห์ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 44 47 91 ไม่ผ่าน
3170600070593 ด.ต. ชาย กมัปนาท เกษมปุระ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 45 48 93 ไม่ผ่าน
3170600165152 พ.ต.ท. ชาย ภูสษิฐ ์กอ้นทอง สว.สอบสวน สภ.พรหมบุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 43 30 73 ไม่ผ่าน
3170600230825 ร.ต.ต. ชาย สมัฤทธ ิพฤฒสิารกิร ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงสงิหบุ์รี สภ.เมอืงสงิหบุ์รี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 49 44 93 ไม่ผ่าน
3170600335058 ด.ต. ชาย จตรุงคพ์พิัฒน ์แป้นแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อนิทรบ์ุร ีจว.สงิหบ์ุรี ภจว.สงิหบ์ุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 44 33 77 ไม่ผ่าน
3170600386043 ด.ต. ชาย ณัฐภูม ิทองเผอืก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไชโย จว.อา่งทอง สภ.ไชโย ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 48 45 93 ไม่ผ่าน
3170600484631 ร.ต.ท. ชาย ณรงคพ์ล วเิลปะนะ รอง สว. (ป.) สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 43 91 ไม่ผ่าน
3179900077133 ด.ต. ชาย รัฐธรรม ทองวชริะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามโก ้จว.อา่งทอง สภ.สามโก ้ ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3179900152071 ร.ต.ต. ชาย สรุศกัด ิเกดิศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสงิหบุ์รี สภ.เมอืงสงิหบุ์รี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 48 34 82 ไม่ผ่าน
3180100220871 ร.ต.ท. ชาย สมบัต ิเพ็ชรสวุรรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วดัสงิห ์จว.ชยันาท สภ.วดัสงิห์ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 29 27 56 ไม่ผ่าน
3180200286882 ด.ต. ชาย ประทวน โฉมดง ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สงิหบ์ุรี กก.สส ภจว.สงิหบ์ุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 46 37 83 ไม่ผ่าน
3180300015384 พ.ต.ท. ชาย ชาญวทิย ์ศรเีมอืง สวป. สภ.หันคา จว.ชยันาท สภ.หันคา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
3180400043584 ด.ต. ชาย พทัิกษ์ ดทีรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เขาแกว้ อ.สรรพยา จว.ชยันาท สภ.เขาแกว้ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 45 33 78 ไม่ผ่าน
3180400240851 ร.ต.ท. ชาย บัณฑติ สขุเอม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สรรพยา จว.ชยันาท สภ.สรรพยา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 46 29 75 ไม่ผ่าน
3180400246701 ด.ต. ชาย เฉลมิพล อุม่อยู่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สรรพยา จว.ชยันาท สภ.สรรพยา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 46 31 77 ไม่ผ่าน
3180400488811 ร.ต.ท. ชาย สานติย ์เรอืงบุรพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชยันาท สภ.เมอืงชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 49 45 94 ไม่ผ่าน



ภ.1 หนา้ท ี8 ของ 12

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3180500118896 พ.ต.ต. ชาย เกยีรตพิงษ์ แผ่นสมัฤทธิ สวป. สภ.หว้ยงู อ.หันคา จว.ชยันาท สภ.หว้ยงู ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 48 96 ไม่ผ่าน
3180600008758 ร.ต.ท. ชาย สมมาตย ์พงึสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองนอ้ย อ.วดัสงิห ์จว.ชยันาท สภ.หนองนอ้ย ภ.จว.ชยันาท ภ.1 26 22 48 ไม่ผ่าน
3180600234251 ด.ต. ชาย ชํานาญ บุญจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วดัสงิห ์จว.ชยันาท สภ.วดัสงิห์ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 46 44 90 ไม่ผ่าน
3190100016212 ร.ต.อ. ชาย เสถยีร โตจรงิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสระบุรี สภ.เมอืงสระบุร ีภจว.สระบุรภี.จว.สระบุรี ภ.1 47 45 92 ไม่ผ่าน
3190190002216 ร.ต.ต. ชาย พชร ยอดเมอืง รอง สว.(ป.) สภ.ธัญบุร ีจว.ปทุมธานี สภ.ธัญบุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 43 90 ไม่ผ่าน
3190300003262 ด.ต. ชาย เกยีรตภิูม ิเอยีมชุม่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี สภ.หนองแซง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3190300510687 ร.ต.ท. ชาย ถาวร จันทร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสระบุรี สภ.เมอืงสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 46 95 ไม่ผ่าน
3190400270921 ร.ต.ต. ชาย มนัส เกษประทุม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เสนา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 47 48 95 ไม่ผ่าน
3190400302148 พ.ต.ท. ชาย วลัลภ กลางอรัญ รอง ผกก.ปป. สภ.หนองแซง จว.สระบุรี สภ.หนองแซง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 48 96 ไม่ผ่าน
3190500100211 ร.ต.อ. ชาย ภุมพล อมิมูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสระบุรี เมอืงสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 45 43 88 ไม่ผ่าน
3190500151893 ด.ต. ชาย ศริพิล วงษ์ยอด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสระบุรี สภ.เมอืงสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 45 92 ไม่ผ่าน
3190900107549 ด.ต. ชาย ชานนท ์สขุเสนา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี สภ. พระพุทธบาท ภ.จว.สระบุรี ภ.1 46 28 74 ไม่ผ่าน
3191000020073 ด.ต. ชาย ประทปี บุญเกลอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
3191100494913 ด.ต. ชาย ชาญวทิย ์พงษ์สงิห์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
3199800108142 ด.ต. ชาย ธวชัชยั อรุังคมณี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แกง่คอย จว.สระบุรี สภ.แกงคอย ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 47 94 ไม่ผ่าน
3199900058651 ร.ต.อ. ชาย สราวธุ เกษแจ่ม รอง สว. สภ.บา้นหมอ จว.สระบุรี สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 46 93 ไม่ผ่าน
3200101324726 วา่ท ีร.ต.ท ชาย วเิชยีร ชํานาญกลาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 45 93 ไม่ผ่าน
3200600767127 ร.ต.อ. ชาย วนัชยั เออืถาวรพพิัฒน์ รอง สวป. สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 43 89 ไม่ผ่าน
3200601025540 ด.ต. ชาย อรรถพล สวุรรณไตรย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าชา้ง อ.นครหลวง จว.พระนครศรอียุธยา สภ.ท่าชา้ง ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 40 28 68 ไม่ผ่าน
1559200000090 ส.ต.ต. ชาย เขตตะวนั วงษา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองนอ้ย อ.วดัสงิห ์จว.ชยันาท สภ.หนองนอ้ย ภ.จว.ชยันาท ภ.1 33 25 58 ไม่ผ่าน
1559900234310 ส.ต.ท. ชาย ศราวธุ จันไชยยศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางระจัน จว.สงิหบ์ุรี สภ.บางระจัน ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
1560100017260 ด.ต. ชาย นันทพัทธ ์บุญมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงันําขาว อ.วดัสงิห ์จว.ชยันาท สภ.วงันําขาว ภ.จว.ชยันาท ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
1560100295839 ส.ต.อ. ชาย วรุฒ ใจมภัิกดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หางนําสาคร จว.ชยันาท สภ.หางนําสาคร ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 44 92 ไม่ผ่าน
1560300302341 ส.ต.ต. ชาย จักราวฒุ ิกองมงคล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าชา้ง อ.นครหลวง จว.พระนครศรอียุธยา สภท่าชา้ง ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 45 48 93 ไม่ผ่าน
1579900747406 ส.ต.ท. ชาย ทศพร รนิใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 46 93 ไม่ผ่าน
1600100755243 ส.ต.ต. ชาย พุฒธิร กลนิรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 41 88 ไม่ผ่าน
1601100245700 ส.ต.ท. ชาย วชัระพงษ์ พรเพ็ชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 43 90 ไม่ผ่าน
1609900321793 ส.ต.ท. ชาย สนุทร แสงสนิไชย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มหาราช จว.พระนครศรอียุธยา สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 43 44 87 ไม่ผ่าน
1629900345455 ส.ต.ท. ชาย ธนพงษ์ พนิะสา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พรหมบุร ีจว.สงิหบ์ุรี ภ.จว. สงิหบ์ุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 47 36 83 ไม่ผ่าน
1639800196121 ส.ต.ต. ชาย เดชาวตั คาํภโิร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางบาล จว.พระนครศรอียุธยา สภ.บางบาล ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 47 46 93 ไม่ผ่าน
1650501104685 ส.ต.ท. ชาย ภาสกร สขุจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 49 96 ไม่ผ่าน
1659900175924 ด.ต. ชาย จารุวฒัน ์แถมจําเรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 27 72 ไม่ผ่าน
1659900659395 ส.ต.ท. ชาย นัฐนนท ์สวนนุ่ม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สรรคบุร ีจว.ชยันาท สภ.สรรคบุรี ภ.จว.ชยันาท ภ.1 49 46 95 ไม่ผ่าน
1669900229340 ส.ต.ต. ชาย ณัฐพล พนิะสา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บางศรเีมอืง อ.เมอืงนนทบุรี สภ.บางศรเีมอืง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 48 95 ไม่ผ่าน
1670700010281 ด.ต. ชาย วชริวทิย ์วอ่งไวพาณชิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เสนา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
1679800222068 ส.ต.ท. ชาย นัทพล อนิทะวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หันคา จว.ชยันาท สภ.หันคา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 46 94 ไม่ผ่าน
1711000080457 ส.ต.ท. ชาย จักรกฤษ ศลิปพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามโก ้จว.อา่งทอง สภ.สามโก ้ ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
1720600074015 ส.ต.ต. ชาย พฤทธพิงษ์ ดา่นอดุม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชยันาท สภ.เมอืงชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 42 90 ไม่ผ่าน
1729900139412 พ.ต.ต. ชาย ววิฒัน ์ทองสขุ สว.จร. สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
1730400072531 ส.ต.ท. ชาย อาทติย ์วงษ์ชนื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางศรเีมอืง อ.เมอืงนนทบุรี สภ.บางศรเีมอืง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 48 95 ไม่ผ่าน
1850400043719 ส.ต.อ. ชาย วชริพันธุ ์สถาพรจติรกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 50 98 ไม่ผ่าน
1910500012768 ร.ต.อ. ชาย อรรคลลิล ์ถนิกาแบง รอง สวป. สภ.เมอืงนนทบุรี เมอืงนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 45 94 ไม่ผ่าน
1959900347901 ส.ต.ต. ชาย นนทนันท ์นันโท ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี สภ.หนองโดน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
2100500021282 ร.ต.อ. ชาย ทรงพล โสภา รอง สวป. สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 21 67 ไม่ผ่าน
2110200040907 ส.ต.ต. ชาย สรุศกัด ิเอยีมสําอางค์ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 47 94 ไม่ผ่าน
2140600018844 ส.ต.ท. ชาย ธนันชยั สํารวมจติร์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 49 96 ไม่ผ่าน
3100200732661 ร.ต.ท. ชาย สมัพันธ ์รัชตะนาวนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนนทบุรี สภ เมอืงนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 41 41 82 ไม่ผ่าน
3100201303586 ร.ต.ท. ชาย มานพ ทรงงาม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มารวชิยั อ.เสนา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.มารวชิยั ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 42 27 69 ไม่ผ่าน
3100503470141 พ.ต.ท. ชาย ชยัณรงค ์บุญเตยี สว. สภ.หนองนอ้ย อ.วดัสงิห ์จว.ชยันาท ภ.1 สภ.หนองนอ้ย ภ.จว.ชยันาท ภ.1 42 34 76 ไม่ผ่าน
3100600476638 พ.ต.ท. ชาย อาทติย ์อนิทวารี รอง ผกก.ป. สภ.แสวงหา จว.อา่งทอง สภ.แสวงหา ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
3100901139967 ร.ต.อ. ชาย ธรีะชยั กอแกว้ รอง สว. สภ.คลองหา้ อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี สภ.คลองหา้ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 48 95 ไม่ผ่าน
3100902595605 พ.ต.ท. ชาย สรุศกัด ิมวีริยิกลุ รอง ผกก.ป. สภ.โพธทิอง จว.อา่งทอง สภ.โพธทิอง ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 49 43 92 ไม่ผ่าน
3101701489736 ด.ต. ชาย สราวธุ บุญอทุศิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นหมอ จว.สระบุรี สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3101900528189 ด.ต. ชาย ยศวรศิ โสขมุา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
3102002193294 ร.ต.ท. ชาย ณรศิย ์ดาํรงคธ์วชั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3102100532239 พ.ต.ท. ชาย กฤตพิงศ ์รุ่งโรจนโ์ชตอิดุม รอง ผกก.ป. สภ.นครหลวง จว.พระนครศรอียุธยา สภ.นครหลวง ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
3102100827751 พ.ต.ท. ชาย สภุสทิธ ิชุม่แจ่ม สว.ธร. สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3102200148511 ด.ต. ชาย โอภาส สงวนแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สาขลา อ.พระสมุทรเจดยี ์จว.สมุทรปราการ สภ.สาขลา ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 44 41 85 ไม่ผ่าน
3110101268193 ร.ต.ต. ชาย สมหมาย ทองกอ้น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรปราการ สภ.เมอืงสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 44 91 ไม่ผ่าน



ภ.1 หนา้ท ี9 ของ 12

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3110102252207 ร.ต.ต. ชาย กติต ิวฒันเบญจโสภา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 38 83 ไม่ผ่าน
3110200235340 ร.ต.อ. ชาย สมศกัด ิศรประเสรฐิ รอง.สว.(สส) สภ.คลองดา่น ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 41 86 ไม่ผ่าน
3110401092571 ด.ต. ชาย สายัณห ์สรอ้ยบรรจง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระสมุทรเจดยี ์จว.สมุทรปราการ ดว่นกาญจนาฯ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 45 94 ไม่ผ่าน
3119900113270 ร.ต.ต. ชาย ฐปนพัฒน ์หริัญสกลุพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 13 63 ไม่ผ่าน
3119900494036 ด.ต. หญงิ รตนพร สายเมฆ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
3129800092017 ร.ต.อ. ชาย สรุพงษ์ ปัทมธรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3130100244339 ด.ต. ชาย สทิธโิชค ศริวิฒัน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธัญบุร ีจว.ปทุมธานี สภ.ธัญบุร ีปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 38 85 ไม่ผ่าน
3130200065231 ด.ต. ชาย ศกัดดิา ทรัพยป์ระเสรฐิ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 49 96 ไม่ผ่าน
3130300363579 ด.ต. ชาย จริศกัด ิศรนีางแยม้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางซา้ย จว.พระนครศรอียุธยา สภ.บางซา้ย ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 45 36 81 ไม่ผ่าน
3130300605181 ด.ต. ชาย สเุทพ วารหีลงั ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ธัญบุร ีจว.ปทุมธานี สภ.ธัญบุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
3130700153318 ร.ต.ต. ชาย จรูญ เกษร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ดว่นกาญจนา ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 41 90 ไม่ผ่าน
3140100057237 ร.ต.ต. ชาย นันทพงศ ์บุญดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 48 95 ไม่ผ่าน
3140300002029 ด.ต. ชาย สมัพันธ ์แสงจําเนียร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี สภ.ท่หลวง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 46 95 ไม่ผ่าน
3140400010945 ด.ต. ชาย ชชูาต ิศรเีพ็ชร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เสนา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3140500130128 วา่ท ีพ.ต.ทชาย กติตธิร ศลัยรนื สวป. สภ.บางปะอนิ จว.พระนครศรอียุธยา สภบางปะอนิ ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 47 44 91 ไม่ผ่าน
3140600064682 ด.ต. ชาย พเิชษฐ นศิารัตนบ์วร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
3140700285281 พ.ต.ท. ชาย ระเดน่ เนียมโภคะ สวป. สภ.โคกตมู อ.เมอืงลพบุรี สภ.โคกตมู ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
3141300079430 ด.ต. ชาย อดศิร ฤกษ์จํานงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 46 91 ไม่ผ่าน
3141500027492 ร.ต.อ. ชาย สมนกึ จติตฤกษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ทางดว่นกาญจนาบางพล-ีสขุสวสัดิภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 45 92 ไม่ผ่าน
3150100241160 ร.ต.ท. ชาย มาโนช ธนอนันตพ์งศ์ รอง สว.(จร.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 46 47 93 ไม่ผ่าน
3150200107562 ด.ต. ชาย สวสัด ิแสงทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพธทิอง จว.อา่งทอง สภ.โพธทิอง ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 46 48 94 ไม่ผ่าน
3150600054547 ร.ต.ต. ชาย จําเนียร โตสมัฤทธิ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงอา่งทอง จว.อา่งทอง สภ.เมอืงอา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3150600189019 ร.ต.ท. ชาย ชํานาญ ขนัเงนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรอียุธยา สภ.ลาดบัวหลวง ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 47 48 95 ไม่ผ่าน
3150600354346 ด.ต. ชาย ธรีะพงษ์ พุฒซอ้น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มหาราช จว.พระนครศรอียุธยา สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 44 46 90 ไม่ผ่าน
3801200261671 ด.ต. ชาย บุญโชต ิปานสงัข์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภสําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 48 96 ไม่ผ่าน
3801301013622 ร.ต.ต. ชาย จําลอง โทรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 47 96 ไม่ผ่าน
3841500291738 ด.ต. ชาย ธรีเดช คงลําพูน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรอียุธยา สภ.ลาดบัวหลวง ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 39 29 68 ไม่ผ่าน
3900100200415 ด.ต. ชาย วทิวฒัน ์อคัรเมธากจิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนนทบุรี สภ.เมอืงนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 46 95 ไม่ผ่าน
3900300474179 ด.ต. ชาย รชิารด์ บนิอมุาฮาซนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรอียุธยา สภ.ลาดบัวหลวง ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 43 36 79 ไม่ผ่าน
3900400102605 ด.ต. ชาย พริุณ หมะสนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งใหญ ่อ.บางไทร จว.พระนครศรอียุธยา สภ.ชา้งใหญ่ ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 49 39 88 ไม่ผ่าน
3900600240874 ด.ต. ชาย นพพร สําเภาทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไทรนอ้ย จว.นนทบุรี สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 48 94 ไม่ผ่าน
3900900375660 ด.ต. ชาย สมเชษฐ ราชนุช ผบ.หมู่ (จร.) สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 49 96 ไม่ผ่าน
3920700071730 ด.ต. ชาย วสิทุธ ิชศูรนีวล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไทรนอ้ย จว.นนทบุรี สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 44 48 92 ไม่ผ่าน
3950100368162 ด.ต. ชาย วฒุพิงษ์ ทองสนั ผบ.หมู่ (จร.) สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 48 94 ไม่ผ่าน
4160400004684 ด.ต. ชาย ประยูร แกว้หนองแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนา้พระลาน จว.สระบุรี สภ.หนา้พระลาน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 43 91 ไม่ผ่าน
4670100007047 ด.ต. ชาย ทนงศกัด ิคะชานันท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
5100500053847 ด.ต. ชาย วชิยั สาแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
5102199023125 ร.ต.ท. หญงิ กาญจนา ปินอํานาจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
5102299003312 ร.ต.อ. ชาย คมสนัต ์ทรัพยส์วุรรณ รอง สวป. สภ.พรหมบุร ีจว.สงิหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 48 47 95 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกุลไม่ตรงกับขอ้มูลกําลงัพล

5120600034607 ร.ต.ท. ชาย วองชยั แห่งกลาง รอง สว.(จร.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
5150600001938 ด.ต. ชาย รพพีงศ ์รุกขชาติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอา่งทอง สภ.เมอืงอา่งทอง ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
5199999001769 ร.ต.อ. หญงิ ชมพูนุท คาํแกม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสระบุรี สภ.เมอืงสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 45 94 ไม่ผ่าน
5301200042024 ด.ต. ชาย วรสณัฑ ์พันธส์วสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากคลองรังสติ จว.ปทุมธานี สภ.ปากคลอวรังสติ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกุลไม่ตรงกับขอ้มูลกําลงัพล

5301390005389 ด.ต. ชาย ประจวบ อนิทองหลาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 47 94 ไม่ผ่าน
5302000071986 ด.ต. ชาย ภัทรพล ฉูดสงูเนนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สรรคบุร ีจว.ชยันาท สภ.สรรคบุรี ภ.จว.ชยันาท ภ.1 43 50 93 ไม่ผ่าน
5309900055096 ด.ต. ชาย มงคลชยั อนิกรนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสระบุรี สภ.เมอืงสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 42 90 ไม่ผ่าน
5311100067424 ด.ต. ชาย วรีศกัด ิเกดิมี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นหมอ จว.สระบุรี สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 44 91 ไม่ผ่าน
5320800026843 ร.ต.อ. ชาย กะศาสน ์เพ็งพนิจิ รอง สว. สภ.มารวชิยั อ.เสนา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.มารวชิยั ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 42 33 75 ไม่ผ่าน
5340400104570 ร.ต.อ. ชาย วชิยั อทุธสงิห์ รอง สว.จร. สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
5411200096069 ด.ต. ชาย สมศกัด ิเมอืงฮามพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรอียุธยา สภ.ลาดบัวหลวง ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 47 34 81 ไม่ผ่าน
5550500155646 ร.ต.อ. ชาย จักราพัฒน ์ภูมพิัฒนไชย รอง สว.จร. สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 46 95 ไม่ผ่าน
5550500198523 ด.ต. ชาย ประดษิฐ ์ธัญญะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี สภ.บางแม่นาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 50 98 ไม่ผ่าน
5551500000104 ส.ต.ท. ชาย วชิญกาญจน ์ใจแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สบีัวทอง อ.แสวงหา จว.อา่งทอง สภ.สบีัวทอง ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 47 47 94 ไม่ผ่าน
5559990001410 ร.ต.ท. ชาย นริันดร ธนัินท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าชา้ง อ.นครหลวง จว.พระนครศรอียุธยา สภ.ท่าชา้ง ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 45 48 93 ไม่ผ่าน
5700300005339 พ.ต.ท. ชาย สรุพล ตอ้ยจัตรุัส รอง ผกก.ป. สภ.วเิศษชยัชาญ จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชยัชาญ ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 37 46 83 ไม่ผ่าน
5900200002620 ด.ต. ชาย สญัญา เกษสรุยิงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศสวุรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
1420800055611 ส.ต.อ. ชาย เทวนิทร ์อนิทแิสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 14 64 ไม่ผ่าน
1430500277502 ส.ต.ท. ชาย อภสิทิธ ิสรุยิะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 46 93 ไม่ผ่าน
1440100102870 ส.ต.อ. ชาย อนุชา เกตมุาลา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระสมุทรเจดยี ์จว.สมุทรปราการ สภ.พระสมุทรเจดยี์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 35 84 ไม่ผ่าน



ภ.1 หนา้ท ี10 ของ 12

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1440400096336 ส.ต.อ. ชาย เกอืกลู พมิบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 46 92 ไม่ผ่าน
1440400148093 ส.ต.ต. ชาย อภชิาต ินุสวีอ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพธทิอง จว.อา่งทอง สภ. โพธทิอง ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 49 24 73 ไม่ผ่าน
1440600242034 ส.ต.ท. ชาย ธรีวฒัน ์กองแกม้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองนอ้ย อ.วดัสงิห ์จว.ชยันาท สภ.หนอง?นอ้ย? ภ.จว.ชยันาท ภ.1 42 40 82 ไม่ผ่าน
1440800226903 ส.ต.อ. ชาย กฤษฎา จติรแจง้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ผักไห ่จว.พระนครศรอียุธยา สภ.ผักไห ่ ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
1440900189325 ส.ต.ท. ชาย สภุศิกัด ิพยุหะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 31 81 ไม่ผ่าน
1441000031505 ส.ต.อ. ชาย พงศศ์ริ ิอนัเกรยีงไกร ผบ.หมู่-รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 44 48 92 ไม่ผ่าน
1450100007834 ด.ต. ชาย ปรเมธ นครไพร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 29 79 ไม่ผ่าน
1450600111461 ส.ต.อ. ชาย สนิสมุทร หลา้หัวหนอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 48 96 ไม่ผ่าน
1451600025841 ส.ต.ต. ชาย ธรีะวฒุ ิจํารองเพ็ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
1459900252645 ส.ต.ท. ชาย พงษ์พรรณ พลชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 24 74 ไม่ผ่าน
1459900595461 ส.ต.ท. ชาย ณัฐวฒุ ิมนัสสา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 20 69 ไม่ผ่าน
1459900606382 ส.ต.ท. ชาย ณัฐวฒุ ิวดัวเิศษ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 24 14 38 ไม่ผ่าน
1459900685029 ส.ต.ต. ชาย ศรายุทธ วรรณพาต ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 50 98 ไม่ผ่าน
1460300191701 ส.ต.อ. ชาย สมบัต ินาสมโภชน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
1460500121316 ส.ต.อ. ชาย ธรีวฒัน ์พลกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นหมอ จว.สระบุรี สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 46 48 94 ไม่ผ่าน
1460600083424 ส.ต.อ. ชาย วชิติพงศ ์จติจง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 46 93 ไม่ผ่าน
1460900126854 ส.ต.ต. ชาย ทศพล แกว้นาวี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางแกว้ จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 47 93 ไม่ผ่าน
1469900414157 ส.ต.ต. ชาย สวุสนัต ์ภูดอนนาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
1470900010295 ร.ต.อ. ชาย ชยัพงษ์ ชมภูสาร รอง สว. สภ.ไทรนอ้ย จว.นนทบุรี สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 50 97 ไม่ผ่าน
1471100122111 ส.ต.อ. ชาย ภาณุพงศ ์ผวิโพนม่วง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
1479900339341 ส.ต.ต. ชาย อนุชา คาํชมภู ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 49 96 ไม่ผ่าน
1490200091918 ส.ต.ท. ชาย ศรศกัด ิแพงกนัยา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางซา้ย จว.พระนครศรอียุธยา สภ.บางซา้ย ภ.จว.พระนครศรอียุธยาภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
1499900172137 ส.ต.ท. ชาย ศตวรรษ ลา้นแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เปร็ง อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 41 88 ไม่ผ่าน
1501000076613 ส.ต.ท. ชาย วนัชยั หลวงปัญญา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 22 71 ไม่ผ่าน
1509901466788 ส.ต.ต. ชาย เอกชยั อนุรักษ์ชยัวทิย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 39 86 ไม่ผ่าน
1529900362261 ส.ต.อ. ชาย สมชาต ิดลุยาวนิติ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 46 95 ไม่ผ่าน
1550500015825 ร.ต.อ. ชาย อทิธพิงศ ์อตุรชน รอง สวป. สภ.พระอนิทรร์าชา อ.บางปะอนิ จว.พระนครศรอียุธยาสภ.พระอนิทรร์าชา ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 49 47 96 ไม่ผ่าน
1420200040736 ร.ต.อ. ชาย จรีะศกัด ิพมิครีี รอง สวป. สภ.แกง่คอย จว.สระบุรี สภ.แกง่คอย ภ.จว.สระบุรี ภ.1 46 47 93 ไม่ผ่าน
1420600035802 ส.ต.ท. ชาย วารุต จันทะคณุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางพลนีอ้ย อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.บางพลนีอ้ย ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3600300216946 ร.ต.ต. ชาย สมเกยีรต ิศรวีสิทุธชิยั รอง สว.(จร.) สภ.โพธทิอง จว.อา่งทอง สภ.โพธทิอง? ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 49 44 93 ไม่ผ่าน
3600300452798 ด.ต. ชาย อนุชา ควรชม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชยันาท สภ.เมอืงชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 49 42 91 ไม่ผ่าน
3600700010121 ร.ต.อ. ชาย นกิร วงศส์วุรรณ รอง สว.สส. สภ.ต.ท่าหนิ อ.เมอืง ตาํรวจภูธรจังหวดัลพบุรี สภ.ท่าหนิ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 47 41 88 ไม่ผ่าน
3600700320678 ร.ต.ต. ชาย ไชยา ออ่นคลา้ย สวป. สภ.ตาพระยา จว.สระแกว้ สภ.เมอืงชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 45 93 ไม่ผ่าน
3600800242318 ร.ต.ต. ชาย ขจร พุภูเขยีว รอง.สว(จร) สภ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 47 48 95 ไม่ผ่าน
3600800277715 ด.ต. ชาย อตนัิน มปัีญญา ผบ.หมู่ จร สภ.เมอืงชยันาท สภ.เมอืงชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 49 44 93 ไม่ผ่าน
3601000303241 พ.ต.ท. ชาย จรูญ ชยักจิกรณ์ สวป.สภ.ลาดบัวหลวง สภ.ลาดบัวหลวง ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 47 48 95 ไม่ผ่าน
3601200305166 ร.ต.ต. ชาย รุ่งชยั สอนสบื รอง สว.(ป) สภ.พรหมบุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 47 48 95 ไม่ผ่าน
3609800070043 วา่ท ีร.ต.อ.ชาย อภวิชิญ ์สายมณี รอง สว จร สภธัญบุรี สภ ธัญบุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 45 94 ไม่ผ่าน
3609900378961 ร.ต.ต. ชาย สมหมาย ปินงาม รอง สว.(จร,) สภ.บางบาล สภ.บางบาล ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 40 44 84 ไม่ผ่าน
3610700098401 ร.ต.อ. ชาย ยงยุทธ อาจอํานวย รอง สว. สภ.บางปะอนิ ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 44 19 63 ไม่ผ่าน
3620200413651 ร.ต.อ. ชาย โชต ิแสงอุน่ รอง สว.จร.สภ.บางเสาธง สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 48 94 ไม่ผ่าน
3620400102799 ร.ต.อ. ชาย ชศูกัด ิขนัตี รองสว.จร. สภ.บางแม่นาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 50 98 ไม่ผ่าน
3620401120197 ด.ต. ชาย พรชยั บุญรัตน์ ผบ.หมู่(จร.) สภ.หนองม่วง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 47 47 94 ไม่ผ่าน
3620501020143 ร.ต.ท. ชาย วชิาญ ดารุณกิร รอง สว.(จร.)สภ.พัฒนานคิม สภ.พัฒนานคิม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3620501157181 ด.ต. ชาย สกุฤษ ดวงมาลา ผบ.หมู่(ป) สภ.ป่าโมก สภ.ป่าโมก ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 48 48 96 ไม่ผ่าน
3620700347673 ร.ต.อ. ชาย มชียั ดสีม รอง สว.จร.สภ.หนองแค สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
3630100241084 ร.ต.อ. ชาย แสนศกัด ิแสนแกว้ รอง สวป. สภ.โคกสลงุ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 48 97 ไม่ผ่าน
3630100322131 ร.ต.ท. ชาย นพดล ปัญญาครอง รอง สว.จร.สภ.ปากเกร็ด สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3630700056351 ด.ต. ชาย สมศกัด ิจคีรีี ผบ. หมู่(ป)สภ. บางระจัน สภ. บางระจัน ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
3640100451534 ร.ต.ท. ชาย ศภุวฒัน ์อนิทรปิ์น สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 49 95 ไม่ผ่าน
3640300083911 ร.ต.ต. ชาย อดศิกัด ิทองครา้ม รองสว.(จร.)สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 42 89 ไม่ผ่าน
3650100784312 ด.ต. ชาย ถาวร ปราพรงิ ผบ.หมู่ สภ.บางบาล จว.พระนครศรอียุธยา สภ.บางบาล ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 44 48 92 ไม่ผ่าน
3650500224853 ด.ต. ชาย อดลุย ์ยาทา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หันคา จว.ชยันาท สภ.หันคา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 48 96 ไม่ผ่าน
3650500485495 ด.ต. ชาย อดลุย ์สาดสี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เนนิขาม จว.ชยันาท สภ.เนนิขาม ภ.จว.ชยันาท ภ.1 47 44 91 ไม่ผ่าน
3650600393223 ร.ต.ต. ชาย พงศภัค ทองดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไทรนอ้ย จว.นนทบุรี สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3650600461725 ร.ต.ท. ชาย ประพมิพ ์บุญลอย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองมะโมง จว.ชยันาท สภ.หนองมะโมง ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
3650801032449 ด.ต. ชาย รุ่งธรรม กนัวเิศษ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สรรคบุร ีจว.ชยันาท สภ.สรรคบุรี ภ.จว.ชยันาท ภ.1 43 50 93 ไม่ผ่าน
3659900064223 พ.ต.ต. ชาย นพวตัต ิวสศุกัดนิพคณุ สวป. สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 45 50 95 ไม่ผ่าน
3659900565575 พ.ต.ท. ชาย โสภณ มุย้จนั รอง ผกก.ป. สภ.ไชโย จว.อา่งทอง สภ.ไชโย ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 47 50 97 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3660500206103 ด.ต. ชาย ชยพล จอิู๋ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 50 97 ไม่ผ่าน
3660500306655 ด.ต. ชาย ชยัวฒัน ์คงฉุย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางศรเีมอืง อ.เมอืงนนทบุรี สภ.บางศรเีมอืง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 47 95 ไม่ผ่าน
3660500369398 ร.ต.ต. ชาย บุญสม สขุสอน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี สภ บางแม่นาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 50 98 ไม่ผ่าน
3660600250023 ร.ต.อ. ชาย ชพี พรหมอยู่ รอง สวป. สภ.พรหมบุร ีจว.สงิหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 48 48 96 ไม่ผ่าน
3660700088040 ด.ต. ชาย เชวงศกัด ิตงัใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยงู อ.หันคา จว.ชยันาท สภ.หว้ยงู ภ.จว.ชยันาท ภ.1 47 48 95 ไม่ผ่าน
3660800497731 ด.ต. ชาย วโิรจน ์เกตเุสมา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 46 94 ไม่ผ่าน
3670100182606 พ.ต.ท. ชาย ธานี รัศมี รอง ผกก.ป. สภ.หันคา จว.ชยันาท สภ.หันคา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
3670101558421 พ.ต.ท. ชาย ไมตร ีบูรณทอง สว.จร. สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 35 83 ไม่ผ่าน
3670300172426 ร.ต.อ. ชาย เทวฤทธ ิกอ้นเงนิ รอง สว. สภ.โคกตมู อ.เมอืงลพบุรี สภ.โคกตมู ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
3670301102235 ด.ต. ชาย ภเิชฎ พรหมไหม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สรรพยา จว.ชยันาท สภ.สรรพยา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 45 26 71 ไม่ผ่าน
3670400469854 ด.ต. ชาย ทว ีแกว้กยุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 25 75 ไม่ผ่าน
3670500222303 ด.ต. ชาย ประยูร กลําโพด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3670500270286 พ.ต.ท. ชาย พัชระ บุญกวา้ง สวป. สภ.พรหมบุร ีจว.สงิหบ์ุรี สภ.พรหมบุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 45 47 92 ไม่ผ่าน
3670501083552 ด.ต. ชาย วงศน์รวรรธน ์ทนหนองแวง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
3700200027504 ร.ต.ต. ชาย พงษ์ชยั ปรชีาชาญ รอง สว.(ป.) สภ.อนิทรบ์ุร ีจว.สงิหบ์ุรี สภ.อนิทรบ์ุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 49 36 85 ไม่ผ่าน
3700501020185 ร.ต.ต. ชาย ชาญ ทคํีา รอง สว.(จร) สภ.ท่าหนิ จว.ลพบุรี สภ.ท่าหนิ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 48 48 96 ไม่ผ่าน
3710200042716 ร.ต.ท. ชาย ชยัชนะ พวงเพชร รอง สว.(ป.) สภ.ไทรนอ้ย จว.นนทบุรี สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 48 94 ไม่ผ่าน
3710500068729 ด.ต. ชาย ปวรภัส เบ็ญจชาติ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
3710600527172 ร.ต.ท. ชาย อนุชา จะชาลี รอง สว. (จร.) สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 47 93 ไม่ผ่าน
3710900630262 วา่ท ีร.ต.อ.ชาย ประภาส เข็มทอง รอง สว.(ธร.) สภ.กงิ อ.บางเสาธง(จรเขใ้หญ)่ ตาํรวจภูธรจังหวดัสมุทรปราการสภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 48 96 ไม่ผ่าน
3720100812498 ร.ต.อ. ชาย รุ่ง พรอ้มสขุ รอง สวป. สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 47 94 ไม่ผ่าน
3720500417332 ร.ต.ต. ชาย ดาํเนนิ มณีวงษ์ ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงสงิหบุ์รี สภ.เมอืงสงิหบุ์รี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 49 42 91 ไม่ผ่าน
3620500635764 ร.ต.อ. ชาย ปกรณ ์สตับุตร รอง สวป.สภ.อทัุย สภ.อทัุย ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 46 49 95 ไม่ผ่าน
3720800478892 ร.ต.ท. ชาย มนัส ปานเพ็ชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หันคา จว.ชยันาท สภ.หันคา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 47 48 95 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกุลไม่ตรงกับขอ้มูลกําลงัพล

3730100290980 ร.ต.ท. ชาย ณัฐพงษ์ องักรูอจัฉรา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางศรเีมอืง อ.เมอืงนนทบุรี สภ.บางศรเีมอืง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 47 94 ไม่ผ่าน
3730101265300 ร.ต.ต. ชาย สวุฒัน ์จารุกานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระสมุทรเจดยี ์จว.สมุทรปราการ สภ.พระสมุทรเจดยี์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 42 88 ไม่ผ่าน
3730400361289 ร.ต.ต. ชาย สมชาย พันธโ์ชติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรอียุธยา สภ.นครหลวง ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 46 44 90 ไม่ผ่าน
3749900021841 ด.ต. ชาย ไพโรจน ์พุ่มยหีวา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 48 96 ไม่ผ่าน
3769800158764 ด.ต. ชาย วรีศกัด ิจันทรศ์ริทิอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนนทบุรี สภ.เมอืงนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 45 44 89 ไม่ผ่าน
3800400961820 ด.ต. ชาย พรชยั ดวงกาญจนา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าชา้ง อ.นครหลวง จว.พระนครศรอียุธยา สภ.ท่าชา้ง ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 42 36 78 ไม่ผ่าน
3801200023088 ด.ต. ชาย มงคล เพชรแกว้ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.รัตนาธเิบศร์ รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 49 96 ไม่ผ่าน
1119900401805 ส.ต.ต. ชาย มงคล เขยีวตาด ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมอืงสมุทรปราการ สภ.เมอืงสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
1120300095209 ส.ต.ต. ชาย เจษฎากร นติยอ์นันต์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.พรหมบุร ีจว.สงิหบ์ุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 45 32 77 ไม่ผ่าน
1120600114632 ส.ต.อ. ชาย วศิณุกานต ์กงิแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 49 96 ไม่ผ่าน
1129900170421 ส.ต.อ. ชาย อาทติย ์คหูา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 48 94 ไม่ผ่าน
1129900228437 ส.ต.ต. ชาย อศิเรศ คลา้ยพงึสนิธุ ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ปลายบาง อ.บางกรวย จว.นนทบุรี สภ.ปลายบาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 43 90 ไม่ผ่าน
1129900482520 ส.ต.ท. ชาย ดลนวฒัน ์สามศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งใหญ ่อ.บางไทร จว.พระนครศรอียุธยา สภ.ชา้งใหญ่ ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 49 45 94 ไม่ผ่าน
1130600079578 ส.ต.ต. ชาย ปราณพันธ ์สงัขส์ขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มารวชิยั อ.เสนา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.มารวชิยั ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 38 38 76 ไม่ผ่าน
1140600134161 ส.ต.อ. ชาย เอกชยั พวงแยม้ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ชา้งใหญ ่ภ.จว.พระนครศรอียุธยา สภ.ชา้งใหญ่ ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 50 31 81 ไม่ผ่าน
1149600012358 ส.ต.ท. ชาย เอกรัตน ์ฉายอรุณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เสนา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
1149900140530 ส.ต.อ. ชาย กติต ิรักซอ้น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางบาล จว.พระนครศรอียุธยา สภ.บางบาล ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 47 49 96 ไม่ผ่าน
1149900167781 ส.ต.อ. ชาย มนัส ศรสีกลุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มหาราช จว.พระนครศรอียุธยา สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 42 32 74 ไม่ผ่าน
1149900431127 ส.ต.ท. ชาย ศรัณย ์บุญรอด ผบ.(ป.) สภ.บา้นขอ่ย สภ.บา้นขอ่ย ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 46 44 90 ไม่ผ่าน
1150600009251 ร.ต.อ. ชาย อนุวฒัน ์แสงทอง รอง สวป. สภ.โพธทิอง จว.อา่งทอง สภ.โพธทิอง ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
1150600052823 ร.ต.อ. ชาย อาทติย ์โพธเิย็น รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 43 18 61 ไม่ผ่าน
1159900028632 ด.ต. ชาย ธรีะวทิย ์เฉลยโภชน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี สภ.พระพุทธบาท ภ.จว.สระบุรี ภ.1 46 32 78 ไม่ผ่าน
1160100014752 พ.ต.ต. ชาย จริะพัฒน ์มณีรัตน์ สว. สภ.เปร็ง อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.เปร็ง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 47 96 ไม่ผ่าน
1160100051844 ด.ต. ชาย ศริพิล ชยัโอภาส ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกตมู อ.เมอืงลพบุรี สภ.โคกตมู ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 43 92 ไม่ผ่าน
1160100191123 ด.ต. ชาย พนัศ ผ่องจติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ทางดว่นกาญจนา ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 40 89 ไม่ผ่าน
1160100228302 ส.ต.อ. ชาย วชริวทิย ์ศาสตรป์ระสทิธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองหา้ อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี สภ.คลองหา้ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 48 95 ไม่ผ่าน
1160100491488 ส.ต.ต. ชาย วชัรพล เหลา่ใหญ่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนา้พระลาน จว.สระบุรี สภ.หนา้พระลาน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 48 97 ไม่ผ่าน
1160100622728 ส.ต.ต. ชาย ชาตชิาย ดารุณกิร ผบ.หมู่(ป.)สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 48 96 ไม่ผ่าน
1160101698671 ส.ต.ต. ชาย ณัฐวฒัน ์สมยศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 43 43 86 ไม่ผ่าน
1160401276659 ส.ต.ต. ชาย ปิยะพงษ์ พมิพท์อง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 50 98 ไม่ผ่าน
1179900051057 ส.ต.อ. ชาย ชตุพินธ ์แสงนาค ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พัฒนานคิม จว.ลพบุรี สภ.พัฒนานคิม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 21 71 ไม่ผ่าน
1179900148280 ส.ต.อ. ชาย ธนเดช มณีทพิทัดบุล ผบ.หมู่-รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงิหบ์ุรี กก.สส.ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 44 28 72 ไม่ผ่าน
1179900212662 ส.ต.อ. ชาย สรพล เพ็งอมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพธทิอง จว.อา่งทอง สภ.โพธทิอง ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 49 45 94 ไม่ผ่าน
1179900226060 ส.ต.ท. ชาย มงคลกติต ิธนาเศรษฐส์รุัช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 31 79 ไม่ผ่าน
1179900251722 ส.ต.อ. ชาย สราวธุ ทองมากขนัชยั ผบ.หมู่-รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 45 38 83 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1179900276687 ส.ต.ท. ชาย สธุัญพันธุ ์ภูยาธร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสงิหบุ์รี สภ.เมอืงสงิหบุ์รี ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 49 43 92 ไม่ผ่าน
1189900021182 ส.ต.อ. ชาย วรวรรณ มาศริิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยงู อ.หันคา จว.ชยันาท สภ.หว้ยงู ภ.จว.ชยันาท ภ.1 39 43 82 ไม่ผ่าน
1190500001615 ด.ต. ชาย ศกัดา รัสดดีวง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไชโย จว.อา่งทอง สภ.ไชโย ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
1190900023608 ส.ต.อ. ชาย ศกัดทิว ีดรีะเบยีบ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี สภ.หนองม่วง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 46 48 94 ไม่ผ่าน
1191100080128 ส.ต.ท. ชาย คณุากร คลองแหง้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองหา้ อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี สภ.คลองหา้ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 48 95 ไม่ผ่าน
1199900081240 ส.ต.อ. ชาย ปรัชญา ศรเวช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าโขลง อ.ท่าวุง้ จว.ลพบุรี สภ.ท่าโขลง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 48 44 92 ไม่ผ่าน
1199900385338 ส.ต.ท. ชาย ภคนัิย ธาระเขตต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนนทบุรี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงนนทบุรีภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
1209300009130 ส.ต.อ. ชาย พงศกร ใจดวง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 50 98 ไม่ผ่าน
1219800296243 ส.ต.ต. ชาย เจษฎา อนัทะปัญญา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 45 92 ไม่ผ่าน
1240900006834 ส.ต.อ. ชาย ฉัตรพน เจยีรนัยเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกษไชโย อ.ไชโย จว.อา่งทอง สภ.เกษไชโย ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 31 49 80 ไม่ผ่าน
1249900191184 ส.ต.อ. ชาย พุทธพิงษ์ กระแสรส์นุทร ผบ.หมู่(จร.)สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 39 86 ไม่ผ่าน
1269900249182 ส.ต.ต. ชาย นครนิทร ์ธนพงศท์วาสนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกษไชโย อ.ไชโย จว.อา่งทอง สภ.เกษไชโย ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 33 48 81 ไม่ผ่าน
1279800020698 ส.ต.ต. ชาย ธรีธัช เทพไทย ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.วเิศษชยัชาญ จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชยัชาญ ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 48 50 98 ไม่ผ่าน
1309800009642 ด.ต. ชาย บุญมา พงึคาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธัญบุร ีจว.ปทุมธานี ธัญบุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
1309900803839 ส.ต.ท. ชาย วรียุทธ พศินอก ผบ.หมู่(สส.) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 47 94 ไม่ผ่าน
1329900277878 ส.ต.อ. ชาย ปิยะณัฐ สามารถ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 49 96 ไม่ผ่าน
1329900440621 ส.ต.อ. ชาย อคัรเดช ยนืยงิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนา้พระลาน จว.สระบุรี สภ.หนา้พระลาน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 48 96 ไม่ผ่าน
1329900735043 ส.ต.ท. ชาย สริภัทร สภุาพร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 27 76 ไม่ผ่าน
1330500236157 ส.ต.ท. ชาย เจษฎาพร พรมโคตร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี สภ.มวกเหล็ก ภ.จว.สระบุรี ภ.1 29 27 56 ไม่ผ่าน
1330800251411 ส.ต.ต. ชาย อทิธชิยั เกษมคณุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพทะเล อ.คา่ยบางระจัน จว.สงิหบ์ุรี สภ.โพทะเล ภ.จว.สงิหบ์ุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
1331400098322 ส.ต.ท. ชาย ธานี ปานศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไชโย จว.อา่งทอง สภ.ไชโย ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
1341400182412 ส.ต.ท. ชาย จริายุทธ เกดิสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 32 81 ไม่ผ่าน
1349700209216 ส.ต.ต. ชาย กฤษดา พูลงาม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มารวชิยั อ.เสนา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.มารวชิยั ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 46 32 78 ไม่ผ่าน
1349900725943 ส.ต.ท. ชาย รัชชานนท ์วามะลนุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิจว.สมุทรปราการ สภ.ท่าอากาศยานสวุรรณภูมภิ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 28 78 ไม่ผ่าน
1349901046730 ส.ต.ต. ชาย พงษ์พันธุ ์ชนิทวนั ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี สภ.พระพุทธบาท ภ.จว.สระบุรี ภ.1 45 48 93 ไม่ผ่าน
1360400100504 ส.ต.อ. ชาย นําโชค โมราเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วหิารแดง จว.สระบุรี สภ.วหิารแดง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
1379900008427 ส.ต.ท. ชาย ณัฐวฒุ ิผสมสา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 37 84 ไม่ผ่าน
1400600183526 ส.ต.ท. ชาย กอ้งภพ นันทพรชติากลุ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงนนทบุรี สภ.เมอืงนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกุลไม่ตรงกับขอ้มูลกําลงัพล

1400900280217 ส.ต.ต. ชาย ภูมนัินท ์สขุทัศน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
1401500021509 ส.ต.อ. ชาย ฐติณัิฐวตัน ์กระโจมทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางศรเีมอืง อ.เมอืงนนทบุรี สภ.บางศรเีมอืง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 49 97 ไม่ผ่าน
1409800283735 ส.ต.อ. ชาย สหรัก มงคลศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางแกว้ จว.สมุทรปราการ สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 47 93 ไม่ผ่าน
1409900763178 ส.ต.ท. ชาย อนุวฒัน ์โคบาล ผบ.หมู่(ป.)สภ.ธัญบุร ีจว.ปทุมธานี สภ.ธัญบุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 48 96 ไม่ผ่าน
1409900825866 ส.ต.อ. ชาย ชาณัฐ สรุยิันต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 47 95 ไม่ผ่าน
1409901514481 ส.ต.ท. ชาย ณัฐวฒัน ์บัวละคร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกสลงุ อ.พัฒนานคิม จว.ลพบุรี สภ.โคกสลงุ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 48 44 92 ไม่ผ่าน
1410400106102 ส.ต.อ. ชาย วชัรกรณ ์หติะวนั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 41 89 ไม่ผ่าน
1411500063350 ส.ต.อ. ชาย ธวชัชยั สงิหา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ ดว่นกาญจนาภเิษก ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
1100500107073 พ.ต.ท. ชาย ทรงพล แสงไพโรจน์ สว.(สอบสวน)สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 48 97 ไม่ผ่าน
1100501234711 ส.ต.ต. ชาย พงศพ์ัฒน ์เพ็งสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไชโย จว.อา่งทอง สภ.ไชโย ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 47 48 95 ไม่ผ่าน
1100701252895 ส.ต.ท. ชาย ตลุยพัฒน ์แสงประสทิธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 48 96 ไม่ผ่าน
1100702585448 ส.ต.ต. ชาย อษัฎา ใจโปทา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 48 94 ไม่ผ่าน
1101401422605 ส.ต.อ. ชาย นวิฒัน ์นอ้มนอบ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
1101501063925 ส.ต.ต. ชาย ณัฐภูม ิทะนงแผลง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มารวชิยั อ.เสนา จว.พระนครศรอียุธยา สภ.มารวชิยั ภ.จว.พระนครศรอียุธยา ภ.1 43 34 77 ไม่ผ่าน
1101800762442 ส.ต.ต. ชาย วทิยา เนตรโสภา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บางศรเีมอืง อ.เมอืงนนทบุรี สภ.บางศรเีมอืง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 48 96 ไม่ผ่าน
1102001283269 ส.ต.อ. ชาย ธารา วรรณภาค ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สภ.สําโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 48 97 ไม่ผ่าน
1102002175095 ส.ต.ท. ชาย เกษมราช สายทัน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน
1102002615184 ส.ต.ท. ชาย วชัรพงษ์ คาํมัน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางศรเีมอืง อ.เมอืงนนทบุรี สภ.ศรเีมอืง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 48 96 ไม่ผ่าน
1102400123664 ส.ต.ต. ชาย กติตพิัฒน ์นัดหา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 41 88 ไม่ผ่าน
1103700311289 ส.ต.อ. ชาย ชยัวฒัน ์เมฆเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 44 48 92 ไม่ผ่าน
1103700603263 ส.ต.อ. ชาย ดาํรง ฝาเฟียม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ สภ.ทางดว่นบูรพาวถิี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 45 93 ไม่ผ่าน
1103701975903 ส.ต.ต. ชาย ณัฐดนัย ยาวะโนภาศ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ไชโย จว.อา่งทอง สภ.ไชโย ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 49 49 98 ไม่ผ่าน
1103702814954 ส.ต.ต. ชาย ปฏธิาร วอ่งไว ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.วเิศษชยัชาญ จว.อา่งทอง สภ.วเิศษชยัชาญ ภ.จว.อา่งทอง ภ.1 49 46 95 ไม่ผ่าน
1103703044052 ส.ต.ต. ชาย สริวิฒันะ กวัมาลา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.รัตนาธเิบศร์ สภ.รัตนาธเิบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 47 94 ไม่ผ่าน
3900100523583 ด.ต. ชาย นพิน พรหมอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สภ.บางบัวทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99 ไม่ผ่าน


