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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3440400038758 ด.ต. ชาย สมชาย มาเทพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงจันทบุรี สภ เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 41 91 ผ่าน
3440601124082 ด.ต. ชาย วเิชยีร มูลยาพอ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 47 97 ผ่าน
3441000309208 ร.ต.ต. ชาย ประเพยีร สหีาโบราณ รอง สว.(จร.)สภ.คลองลกึ อ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.คลองลกึ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3450100761055 ด.ต. ชาย กมัปนาท พรสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สะตอน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี สภ.สะตอน ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 46 96 ผ่าน
3450100880402 ด.ต. ชาย สนัต ิอนุพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แหลมฉบัง สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3450101155680 ด.ต. ชาย อรรถชยั เรอืงบุญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสระแกว้ สภ.เมอืงสระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3450101366583 ด.ต. ชาย อทัุย เฉลยพจน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 43 93 ผ่าน
3450200112024 ร.ต.ต. ชาย พงศกร ลอืจันดา รอง สว.(ป.) สภ.บา้นโพธ ิจว.ฉะเชงิเทรา สภ.บา้นโพธิ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3450400053064 พ.ต.ต. ชาย สจุติร ศริริาช สวป.สภ.ราชสาสน์ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.ราชสาสน์ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 50 46 96 ผ่าน
3450501021087 ด.ต. ชาย สมพร ศรหีาคลงั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 38 88 ผ่าน
3450600319319 ด.ต. ชาย พทิยา ศรรีัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วฒันานคร จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร ภจ.ว.สระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 46 96 ผ่าน
3451000147381 ร.ต.อ. ชาย ประดษิฐ ์สวนหมาก รอง สว. สภ.เขาฉกรรจ ์จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3460500096652 ร.ต.ต. ชาย นยิม อทุรักษ์ รอง สว.(ป.) สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี สภ.สอยดาว ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 46 96 ผ่าน
3460600123520 ร.ต.ต. ชาย พัสดลู สมิสาร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัตะเคยีน อ.กบนิทรบ์ุร ีจว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคยีน ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3460600328563 ด.ต. ชาย ประนม จติจง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หนองปรอื อ.บางละมุง จว.ชลบุรี สภ.หนองปรอื ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3460600625878 ด.ต. ชาย บัวพันธุ ์เหลาแหลม ผบ.หมู่ (จร.)สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3461000263968 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ชมภ ูสงัคเลศิ รอง สว.(ป.)สภ.วงันําเย็น จว.สระแกว้ สภ.วงันําเย็น ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3470100013784 ด.ต. ชาย ชญัญณัฐ ทพิยส์งิห์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วฒันานคร จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3470500300748 ร.ต.อ. ชาย วราวฒุ ิสพัโส รอง สวป. สภ.สํานักทอง อ.เมอืง จว.ระยอง สภ.สํานักทอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 47 97 ผ่าน
3470600304656 ด.ต. ชาย พนม ศรปีระไหม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3480500643131 ด.ต. ชาย วรีะพงษ์ บุดดาจันทร์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.นาจอมเทยีน จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทยีน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3490300017732 ด.ต. ชาย ทองใบ คนไว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3530800108400 พ.ต.ท. ชาย เอกฤทธ ิจรีะมณีมัย รอง ผกก.ป. สภ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 45 95 ผ่าน
3550900132523 พ.ต.ท. ชาย สนุทร กะมะโน รอง ผกก.ป. สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี สภ สอยดาว ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 39 89 ผ่าน
3570200038036 ด.ต. ชาย รุ่ง สมพมติร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ราชสาสน์ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.ราชสาสน์ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3570200673637 ด.ต. ชาย ถาวร ศรกีลุจร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 47 97 ผ่าน
3570300024240 ร.ต.อ. ชาย พรีะ อาสายศ รอง สวป. สภ.ตกพรม อ.ขลงุ จว.จันทบุรี สภ.ตกพรม ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 43 93 ผ่าน
3600100753212 ร.ต.ท. ชาย สมเกยีรต ิเนียมหุ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม ่จว.จันทบุรี ◌◌่ส่ภ.ทุ่งเบญจา ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 46 96 ผ่าน
3600800060759 ด.ต. ชาย อนุภาพ บุญรอด ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 46 96 ผ่าน
3609900640127 ร.ต.ท. ชาย มนูญ ออ่นศรี รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 44 94 ผ่าน
3620101091523 ร.ต.ต. ชาย พยาม คอนทองคํา รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3620400840170 พ.ต.ท. ชาย บุรนิทร ์อนิทรวเิชยีร รอง ผกก.ป. สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3660500130379 พ.ต.ท. ชาย กฤตวตัน ์อาํนาจ รอง ผกก.ป.สภ.เกาะชา้ง จว.ตราด สภ.เกาะชา้ง ภ.จว.ตราด ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3700100404446 ร.ต.อ. ชาย ยุทธพงษ์ สมคาํเพชร รอง สวป. สภ.บางปะกง จว.ฉะเชงิเทรา สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3709900206175 ร.ต.ท. ชาย สมเกยีรต ิลมิปิโชตกิลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 43 93 ผ่าน
3720700428524 พ.ต.ท. ชาย วริัตน ์เทศทอง รอง ผกก.ป. สภ.ท่าใหม ่จว.จันทบุรี สภ.ท่าใหม่ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3759900099107 ร.ต.ต. ชาย สปุระดษิฐ ์วทิยา รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 46 96 ผ่าน
3760700531244 ร.ต.อ. ชาย ประสงค ์ใจชนื รอง สว.สส. สภ.สะตอน จว.จันทบุรี สภ สะตอน ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3801400450745 พ.ต.ท. ชาย สมศกัด ิรูย้งิ สวป.สภ.พลตูาหลวง จว.ชลบุรี สภ.พลตูาหลวง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 47 97 ผ่าน
3841700407225 ด.ต. ชาย บุญรัตน ์รุ่งธรรม ผบ.หมู่ (จร.) สภ.แหลมฉบัง สภ.แหลมฉบับ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3909900167518 ร.ต.อ. ชาย ประเสรฐิ สงัขท์อง รอง สว. สภ.เมอืงสระแกว้ สภ.เมอืงสระเเกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 47 97 ผ่าน
4100500026507 พ.ต.ท. ชาย พงษ์ศกัด ิบํารุงราษฎร์ รอง ผกก. สภ.โป่งนํารอ้น สภ.โป่งนํารอ้น ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
4101500024041 ด.ต. ชาย จรีศกัด ิมนูญธรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม ่จว.จันทบุรี สภ.ทุ่งเบญจา ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 38 88 ผ่าน
4669900001513 ร.ต.อ. ชาย สเุทพ เพชรี รอง สว. สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
5101400116686 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย ยศวรศิ กอ่สนิคา้ หมอเมอืง สว.ธร. สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
5101799017290 ร.ต.ต. ชาย วนัชยั ยวนใจ รอง สว.(จร.)สภ.บางปะกง จว.ฉะเชงิเทรา สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 50 49 99 ผ่าน
5220100017974 ด.ต. ชาย ปฐม รักนาม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
5310790021941 ด.ต. ชาย สภุาพ หลงสอน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงันําเย็น จว.สระแกว้ สภ.วงันําเย็น ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 45 95 ผ่าน
5320990013268 ด.ต. ชาย เทพรัตน ์กะทศิาสตร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 47 97 ผ่าน
5360400091249 พ.ต.ท. ชาย พงษ์รัก เหลา่ภักดี รอง ผกก.ป. สภ.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม ่จว.จันทบุรี สภ.ทุ่งเบญจา ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
5460500011581 พ.ต.ต. ชาย อสิรพันธุ ์อมิอรุัง สวป. สภ.เขาสงิหโ์ต อ.เมอืงสระแกว้ สภ.เขาสงิโต ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 49 99 ผ่าน
5650200030596 ร.ต.อ. ชาย ประยูร สอนศรี รอง สวป. สภ.แกง่หางแมว จว.จันทบุรี สภ.แกง่หางเเมว ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
5769800001519 ด.ต. ชาย นาว ีชยูงิ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ท่าใหม ่จว.จันทบุรี สภ.ท่าใหม่ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 42 92 ผ่าน
3250700102933 ร.ต.อ. ชาย อาํนาจ จําปาพันธุ ์ รอง สว.จร. สภ.หว้ยโป่ง จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3250700222122 ด.ต. ชาย สชุาต ิสขุสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ประจันตคาม จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจันตคาม ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3250700300492 ด.ต. ชาย กสสิทิธ ิมาสแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 47 97 ผ่าน
3251000078232 พ.ต.ท. ชาย ณัฐพล ชนะศภุกาญจน์ สวป. สภ.คลองลกึ อ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.คลองลกึ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3251000092014 ร.ต.ต. ชาย ศลัยพงศ ์ชมุพร รอง สว.(ป.)สภ.เพ อ.เมอืงระยอง สภ.เพ ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3251000170643 ด.ต. ชาย โยธนิ ถามังมี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100 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
3251000373943 ด.ต. ชาย อนุชา วไิลพันธ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3251100264640 ร.ต.อ. ชาย วทิยา โสภี รอง สวป. สภ.คลองลกึ อ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.คลองลกึ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 46 96 ผ่าน
3251200414104 ด.ต. ชาย พงศพ์ันธุ ์ฤทธศิริิ ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3251200428598 ร.ต.อ. ชาย สายัณห ์บรรเทากจิ รอง สว. สภ.วฒันานคร จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3251200592088 พ.ต.ต. ชาย เสนีย ์ฟองเกดิ สวป. สภ.คลองนําใส อ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.คลองนําใส ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 47 97 ผ่าน
3259900164841 ด.ต. ชาย ธนติ บุษบงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงนครนายก สภ.ดมอืงนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3260100093488 ด.ต. ชาย เกยีรตศิกัด ิมงัคงั ผบ.หมู่(สส.)สภ.บางปะกง สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3260300469201 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย สมศกัด ิฝ่ายเตย สวป.สภ.โป่งนํารอ้น จว.จันทบุรี สภ.โป่งนํารอ้น จว.จันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 46 96 ผ่าน
3260400300438 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ธงชยั นุ่มสารพัดนกึ รอง สว.(จร.) สภ.บา้นนา จว.นครนายก รอง สว(จร)สภ.บา้นนา ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3300600524703 ร.ต.ท. ชาย เกษม หมันทองหลาง รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 45 95 ผ่าน
3301001111585 ร.ต.อ. ชาย บุญสง่ จ่ากลาง รอง สวป. สภ.ประจันตคาม จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจันตคาม? ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3301400163538 ด.ต. ชาย วโิรจน ์ฝายสระนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาฉกรรจ ์จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3301400819140 ด.ต. ชาย นคร ไชยจะโปะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองลกึ อ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.คลองลกึ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3301700163495 ร.ต.ต. ชาย พงศธร สขุโสด ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.พานทอง จว.ชลบุรี สภ.พานทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3301700163525 ด.ต. ชาย อคัเดช สขุโสด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พานทอง จว.ชลบุรี สภ.พานทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3309901450413 ด.ต. ชาย ชยัยงค ์ดงักลาง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3310400055025 ด.ต. ชาย โกวทิย ์วเิชยีร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3310600479295 ด.ต. ชาย อภชิล ยังวารี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หว้ยใหญ ่จว.ชลบุรี สภ.หว้ยใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3310700207050 ด.ต. ชาย ทว ีราชประโคน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัจันทร ์จว.ระยอง สภ.วงัจันทร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3320901267416 ด.ต. ชาย วพิัฒน ์มนัจติ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3321001187808 ด.ต. ชาย อคัรเดช เพชรกลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3330101526174 ด.ต. ชาย กติตศิกัด ิแกว้วฑิรูย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วฒันานคร จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3330400917094 ด.ต. ชาย ไพฑรูย ์พูลชาติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองลกึ อ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.คลองลกึ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3330600096086 ด.ต. ชาย สบืศกัด ิบุญโย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองลกึ อ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.คลองลกึ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3330900743681 ร.ต.อ. ชาย จรีประภาส บุญกนัหา รอง สว. สภ.เขาคชิฌกฎู จว.จันทบุรี สภ.เขาคชิฌกฏู ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 43 93 ผ่าน
3340400769711 ร.ต.ต. ชาย ภูมมิา ดวงบุปผา รอง สว.(จร.).สภ.เมอืงสระแกว้ จว.สระแกว้ สภ.เมอืงสระเเกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 45 95 ผ่าน
3340500734897 ร.ต.อ. ชาย พัทธสณัฑ ์เมอืงซอง รอง สว. สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 47 97 ผ่าน
3340600233610 ร.ต.อ. ชาย จรูณ ไขบรรเทา รอง สว.จร. สภ.นาจอมเทยีน จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทยีน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 45 95 ผ่าน
3341300108985 ด.ต. ชาย อทุศิ เชอืดว้ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แสนสขุ จว.ชลบุรี สภ.แสนสขุ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3341400159191 ร.ต.ต. ชาย ศรายุทธ แสงเพชร รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3341500998224 ด.ต. ชาย วเิชยีร โสภะถา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3341600003178 ด.ต. ชาย เรวตัร แกว้มงคล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตกพรม อ.ขลงุ จว.จันทบุรี สภ.ตกพรม ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 42 92 ผ่าน
3341600206770 พ.ต.ท. ชาย ประยูร ประกอบจันทร์ รอง ผกก.ป. สภ.บา้นนา จว.นครนายก สภ.บา้นนา ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3341700081871 ด.ต. ชาย สนทยา การะกจิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อไร ่จว.ตราด สภ.บ่อไร่ ภ.จว.ตราด ภ.2 50 46 96 ผ่าน
3341901021027 พ.ต.ท. ชาย วชิาญ สมตวั สวป. สภ.สระบัว จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3342100299516 ร.ต.ต. ชาย กาํจัด หลกัคํา รอง สว.(ป.)สภ.คลองหาด จว.สระแกว้ รองสว.(ป)สภ.คลองาด ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3349900209992 พ.ต.ท. ชาย กฤษณ ์มาสขุ รอง ผกก. สภ.หนองปรอื อ.บางละมุง จว.ชลบุรี สภ.หนองปรอื ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3350400286329 ด.ต. ชาย สนุทร นามแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยโป่ง จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 46 96 ผ่าน
3350800036150 พ.ต.ท. ชาย นคร สวุะสี สวป. สภ.แกง่หางแมว ตาํรวจภูธรจังหวดัจันทบุรี สภ.แกง่หางแมว ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3360300233592 ด.ต. ชาย โสพล ตอ่ตดิ ผบ.หมู่(จร.) สภ.พลตูาหลวง  จว.ชลบุรี สภ.พลตูาหลวง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3360300435161 ด.ต. ชาย สมบัต ิครองปัญญา ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3360400789177 ด.ต. ชาย บัญชร พลเสนา ผบ.หมู่(จร.)สภ.บางนําเปรยีว สภ.บางนําเปรยีว ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3360500165060 ร.ต.อ. ชาย มนูน โสมาบุตร สว.จร. สภ.เมอืงปราจนีบุรี สภ.เมอืงปราจนีบุรี ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3400101609761 ด.ต. ชาย ศรศีกัด ิจันทรฮ์ยุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัสมบูรณ ์จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3400300124890 พ.ต.ท. ชาย ศกัดศิร ีนาเทเวช รอง ผกก.ป. สภ.วงัสมบูรณ ์จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3400900027852 พ.ต.ท. ชาย ศภุกร มาตยส์มบัติ รอง ผกก.ป. สภ.แกง่หางแมว จว.จันทบุรี สภ.แกง่หาวแมว ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 46 96 ผ่าน
3401000585361 ร.ต.ต. ชาย สายันต ์ไชยนาม รอง สว.(จร.)สภ.หว้ยโป่ง จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3401100095536 ด.ต. ชาย สนัน ราชสมีา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แหลมฉบัง สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 41 91 ผ่าน
3401500157407 ด.ต. ชาย สนุทร ยุทไธสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ประจันตคาม จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจันตคาม ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3401800283416 ร.ต.อ. ชาย เดชประวรี ์บัวโคง้ รอง สวป. สภ.คลองหาด จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3410101326956 พ.ต.ท. ชาย สมบูรณ ์หติจํานงค์ สวป. สภ.บา้นทับใหม่ อ.วฒันานคร จว.สระแกว้ สภ.บา้นทับใหม่ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3410400182387 ด.ต. ชาย ยศกร ภักดพีันดอน ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3410601048408 ด.ต. ชาย คมเพชร วเิศษทอง ผบ.หมู่(จร.)สภ.บางปะกง สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3411200009348 ด.ต. ชาย วรีะพล ทาบรรเทงิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3411300771624 ด.ต. ชาย วทิยา สงิแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปราจนีบุรี สภ.เมอืงปราจนีบุรี ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 47 97 ผ่าน
3430301052710 ด.ต. ชาย ชยักร อารรีมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าใหม ่จว.จันทบุรี สภ.ท่าใหม่ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 46 96 ผ่าน
3430501075314 พ.ต.ท. ชาย บุญถม จติรสม สว.ธร. สภ.บางขนาก อ.บางนําเปรยีว จว.ฉะเชงิเทรา สภ.บางขนาก ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 50 43 93 ผ่าน
3440200176847 ร.ต.อ. ชาย อคัราช พลิาศรี รอง สว. สภ.หนองปรอื อ.บางละมุง จว.ชลบุรี สภ.หนองปรอื ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1909800933212 ส.ต.ต. ชาย ณัฏฐ ์คณุสนอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงชลบุร ีจว.ชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
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1929900032659 ด.ต. ชาย อนันต ์เกตรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยใหญ ่จว.ชลบุรี สภ.หว้ยใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3100603389817 พ.ต.ท. ชาย สมชนก ฟักไพโรจน์ รอง ผกก. สภ.วงัขอนแดง อ.นาด ีจว.ปราจนีบุรี สภ.วงัขอนแดง ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3100900627445 พ.ต.ท. ชาย สรุเศรษฐ ์ประภาศริิ รอง ผกก.ป. สภ.วงันําเย็น จว.สระแกว้ สภ.วงันําเย็น ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3110300253633 พ.ต.ท. ชาย จรดล สรา้งเอยีม สวป. สภ.ท่าตะเกยีบ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3130700112590 พ.ต.ท. ชาย ประสทิธ ิฮะกาว รอง ผกก.ป. สภ.คลองลกึ อ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.คลองลกึ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3140300258155 ร.ต.ต. ชาย ณัฏฐป์พน พระพรหม รอง สว.(จร.)สภ.บางปะกง จว.ฉะเชงิเทรา สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3140600480309 พ.ต.ท. ชาย พงษ์ศกัด ิผลเกดิ สวป. สภ.วฒันานคร จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3160101782083 ร.ต.ต. ชาย ชยัยา สารบรรณ รอง สว.(ป.)สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 47 97 ผ่าน
3170600431707 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย ทนิดรัณ หอมจันทร์ สวป. สภ.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม ่ตาํรวจภูธรจังหวดัจันทบุรี สภ.ทุ่งเบญจา จันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3179900039185 ร.ต.ต. ชาย ศกัดชิาย อดุมนอก รอง สว.(จร.) สภ.แหลมฉบัง สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3200100155416 พ.ต.ต. ชาย ดลเดช ประดษิฐาน สวป. สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3200100168496 พ.ต.ท. ชาย ชยัวฒัน ์โลหะเวช รอง ผกก.ป. สภ.ราชสาสน์ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.ราชสาสน์ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 50 45 95 ผ่าน
3200100187580 ร.ต.ต. ชาย ศรชียั กาญจนศศวิมิล รอง สว.(จร.) สภ.แหลมฉบัง สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3200100624343 ร.ต.อ. ชาย วชิา ผ่องสใีส รอง สว.จร. สภ.แกลง จว.ระยอง สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3200100644808 ร.ต.ท. ชาย เสฐยีรภัค ศริริักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3200101100020 ร.ต.อ. ชาย ธนนิทธ์ร สวยปาน รอง สว.จร. สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3200200155353 พ.ต.ท. ชาย พรเทพ กจิเกษตรกลุ รอง ผกก.ป. สภ.วฒันานคร จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3200400160539 ด.ต. ชาย ภาคนิ ทับทมิเทศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 47 97 ผ่าน
3200400437301 พ.ต.ท. ชาย พงษ์ศกัด ิเจรญิคลงั สวป. สภ.นาจอมเทยีน จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทยีน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3200600038150 ด.ต. ชาย ชาญณรงค ์ญาณรักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 43 93 ผ่าน
3200600280376 ร.ต.ต. ชาย ภริมย ์โคสอน รอง สว.(จร.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ. ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3200600281640 พ.ต.ท. ชาย ธนสาร วรรธนะชพี รอง ผกก.ป. สภ.บ่อไร ่จว.ตราด สภ.บ่อไร่ ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3200600811720 ร.ต.ต. ชาย สมบุญ ชยัศกัดปิระเสรฐิ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 45 95 ผ่าน
3200701033919 พ.ต.ต. ชาย เสนอ รัตนพลแสน สวป. สภ.คลองหาด จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3201000006045 พ.ต.ท. ชาย รังสฤษด ิเจรญิสขุ รอง ผกก.ป.สภ.คลองหาด จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3209600192912 ร.ต.อ. ชาย เทพรส เกษมสขุ รอง สวป. สภ.นาจอมเทยีน จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทยีน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3209600328342 ด.ต. ชาย มณเฑยีร ชนนะมะ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หนองปรอื อ.บางละมุง จว.ชลบุรี สภ.หนองปรอื ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3209900244918 ด.ต. ชาย ธวชัชยั ฉกาจไกร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3210300515947 ร.ต.อ. ชาย ไชยันต ์สายเมฆ รอง สวป. สภ.วงัตะเคยีน จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคยีน ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3210300784964 ด.ต. ชาย ณัฐวฒุ ิชดิเชอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แกง่หางแมว จว.จันทบุรี สภ.แกง่หางแมว ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3210500378480 ด.ต. ชาย สถาพร นวลจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แสนสขุ จว.ชลบุรี สภ.แสนสขุ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3219800050127 ด.ต. ชาย ยอดยุทธ อนิทรเ์มอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แกลง จว.ระยอง สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3219800051930 วา่ท ีร.ต.ท. ชาย วสพุล นามนัย รอง สว.(จร.)สภ.แกลง จว.ระยอง สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 41 91 ผ่าน
3219900157845 พ.ต.ท. ชาย นพพล รัตนพงษ์เกยีรติ รอง ผกก. สภ.เขาสงิหโ์ต อ.เมอืงสระแกว้ สภ.เขาสงิโต ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3220100073070 ด.ต. ชาย วฒันา กาญจนวสิทุธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 43 93 ผ่าน
3220100106024 ด.ต. ชาย สมยศ สงิหน์อ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม ่จว.จันทบุรี สภทุ่งเบญจา ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 46 96 ผ่าน
3220100138848 ร.ต.ต. ชาย วลัลภ ปรํานาค รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3220100211316 ด.ต. ชาย รุ่งโรจน ์บํารุงรักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มะขาม จว.จันทบุรี สภ.มะขาม ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3220100555945 ด.ต. ชาย เดน่ หว้ยจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงจันทบุรี สภเมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 38 88 ผ่าน
3220200252081 พ.ต.ท. ชาย มณฑล สงัขว์ยั รอง ผกก. สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3220300024510 ด.ต. ชาย ธรรมรัตน ์พติระเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 44 94 ผ่าน
3220400310263 ร.ต.ต. ชาย ชาญวทิย ์อรรคดี รอง สว.(ป.)สภ.วงัสมบูรณ ์จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 47 97 ผ่าน
3220500237789 พ.ต.ต. ชาย ไพบูลย ์ขําคม สวป. สภ.เขาคชิฌกฎู ตาํรวจภูธรจังหวดัจันทบุรี สภ.เขาคชิฌกฏู ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 47 97 ผ่าน
3229800013752 ร.ต.อ. ชาย สหพล พานทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าใหม ่จว.จันทบุรี สภ ท่าใหม่ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3230100395735 พ.ต.ต. ชาย นท ีสวสัดวิารี สวป. สภ.สะตอน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี สภ.สะตอน ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 47 97 ผ่าน
3230100398823 ร.ต.ท. ชาย ทศพล พ่วงกระสนิธุ ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นท่าเลอืน จว.ตราด สภ.บา้นท่าเลอืน ภ.จว.ตราด ภ.2 50 46 96 ผ่าน
3240100028686 ร.ต.อ. ชาย ไชยะ กลุพพิัฒนร์ัตน์ รอง สว.(จร.)สภ.บางปะกง สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3240100034741 ด.ต. ชาย สมศกัด ิเจรญิรัตนโชติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3240100256638 ร.ต.อ. ชาย วริัตน ์เกตสุวุรรณ์ รอง สวป. สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี สภ.สอยดาว สภ.สอยดาว ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 46 96 ผ่าน
3240200125918 ด.ต. ชาย วรายุทธ ์ซมิเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัตะเคยีน อ.กบนิทรบ์ุร ีจว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคยีน ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3240400095176 ร.ต.อ. ชาย ประเสรฐิ ฝักแคเล็ก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองลกึ อ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.คลองลกึ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 48 98 ผ่าน
3240400413763 ด.ต. ชาย ชนาภณ ยศกรฉัตร์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.แหลมฉบัง สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไมต่รงกับขอ้มลูกําลังพล

3240600318128 ด.ต. ชาย อนริุทร ์อร่ามศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัตะเคยีน อ.กบนิทรบ์ุร ีจว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคยีน ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 47 97 ผ่าน
3240900272778 ร.ต.ต. ชาย พชิาญ ประสงคเ์จรญิ รอง  สว.(จน.) สภ.พานทอง จว.ชลบุรี สภ.พานทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3250100069820 ด.ต. ชาย ประเดมิ เพ็ชรคุม้ ผบ.หมู่(จร.)สภ.บางปะกง สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 50 46 96 ผ่าน
3250100263057 พ.ต.ท. ชาย จากเทพ ผงผาย รอง ผกก.ป. สภ.วงัจันทร ์จว.ระยอง สภ.วงัจันทร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100 ผ่าน
3250100386973 ด.ต. ชาย จรีพงษ์ คาํดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นสรา้ง จว.ปราจนีบุรี สภ.บา้นสรา้ง ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 45 95 ผ่าน
3250100639162 ด.ต. ชาย อภวิชิญ ์แป้นศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองหาด จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด? ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 49 99 ผ่าน
3250200130512 พ.ต.ท. ชาย โอภาส บุญลอื สวป. สภ.ระเบาะไผ ่อ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 36 86 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
3250200968087 ด.ต. ชาย กรุงไกลราษฎร ์สดุสทีา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ระเบาะไผ ่อ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ ่ภจว.ปราจนีบุรี ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 44 94 ผ่าน
3250300302218 ด.ต. ชาย ศภุชยั ม่วงงาม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสระแกว้ สภ.เมอืงสระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 47 97 ผ่าน
3250400104205 ร.ต.ท. ชาย ประเสรฐิ จติตจํ์านงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสระแกว้ สภ.เมอืงสระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 47 97 ผ่าน
3250700012551 ด.ต. ชาย ธนกฤต กณัฑสทิธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีโหสถ จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีโหสถ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 47 97 ผ่าน
1100400477430 ส.ต.อ. ชาย พงศอ์มร ขําภูเขยีว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองปรอื อ.บางละมุง จว.ชลบุรี สภ.หนองปรอื ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98 ผ่าน
1100702494795 ส.ต.ท. ชาย ภูรทิัต พกิลุหอม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางคลา้ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.บางคลา้ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 50 47 97 ผ่าน
1102002277131 ส.ต.ต. ชาย ธรีเมธ ตลุาธาร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แสนสขุ จว.ชลบุรี สภ.แสนสขุ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 47 97 ผ่าน
1103701630981 ส.ต.ท. ชาย นครนิทร ์จันทรแ์ดง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ประจันตคาม จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจันตคาม ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1103703165721 ส.ต.ต. ชาย ณปภัช ยมิปัน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1110200189082 ส.ต.ต. ชาย ภูมมินิทร ์สนุรกมุภ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แกง่หางแมว จว.จันทบุรี สภ.เเกง่หางเเมว ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 48 98 ผ่าน
1129900371582 ส.ต.ต. ชาย ธรากร สขุกลุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงชลบุร ีจว.ชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 46 96 ผ่าน
1200100459371 ส.ต.ต. ชาย ศริะยศ ถนิทวี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สระบัว จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1200100639883 ส.ต.ต. ชาย นพดล แซเ่จ็ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มะขาม จว.จันทบุรี สภ.มะขาม ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
1200600119447 ด.ต. ชาย ศรัณย ูดามาพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แสนสขุ จว.ชลบุรี สภ.แสนสขุ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 46 96 ผ่าน
1200601309495 ส.ต.ต. ชาย ศราวธุ หมันคง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พานทอง จว.ชลบุรี สภ.พานทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
1200900002197 พ.ต.ท. ชาย รัชกร เหลอืงทองคาํ สว.(สอบสวน)สภ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1200900159541 ส.ต.ท. ชาย ปฏภิาณ คงออ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แกง่หางแมว จว.จันทบุรี สภ.แกง่หางแมว ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1200901286199 ส.ต.ต. ชาย จันทรวฒัน ์จันทะคาม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แสนสขุ จว.ชลบุรี สภ.แสนสขุ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1209600176309 ส.ต.อ. ชาย วศิรุต บุญเกดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สตัหบี จว.ชลบุรี สภ.สตัหบี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1209700037751 ร.ต.อ. ชาย ณัฐพล คะวลิยั รอง สวป. สภ.วงัตะเคยีน อ.กบนิทรบ์ุร ีจว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคยีน ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1209700415097 ส.ต.ท. ชาย ณัฐฐธรี ์เอยีมอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สตัหบี จว.ชลบุรี สภ.สตัหบี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 46 96 ผ่าน
1219800172285 ส.ต.ท. ชาย อนวิฒัน ์ศรศีริ ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นบงึ จว.ชลบุรี สภ.บา้นบงึ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98 ผ่าน
1219900571459 ส.ต.ท. ชาย พัชรพร สพุรรณวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1229900887481 ส.ต.ต. ชาย ชติพล สกลุแพง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ไมรู้ด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด สภ.ไมรู้ด ภ.จว.ตราด ภ.2 50 49 99 ผ่าน
1249900438198 ส.ต.ท. ชาย รัตนพงษ์ กจินุกลู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นสรา้ง จว.ปราจนีบุรี สภ.บา้นสรา้ง ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1249900533484 ส.ต.ต. ชาย ตรัยชฎา ตนัสวุรรณรัตน์ ผบ.หม (ป.) สภ.แกง่หางแมว จว.จันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 42 92 ผ่าน
1250100188229 ส.ต.อ. ชาย สญัชยั เจรญิสขุ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงขลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1250100263344 ส.ต.ท. ชาย เกยีรตศิกัด ิบุญหลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าใหม ่จว.จันทบุรี สภ.ท่าใหม่ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1250100273978 ส.ต.ท. ชาย ปัญญา กลุธรรม ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แสนสขุ จว.ชลบุรี สภ.แสนสขุ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 47 97 ผ่าน
1250400231537 ส.ต.ท. ชาย ทวิากร อนุสา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาสงิหโ์ต อ.เมอืงสระแกว้ สภ.เขาสงิโต ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1259700065754 พ.ต.ท. ชาย ทศพล เปรมกมล สวป. สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99 ผ่าน
1259700112345 ส.ต.อ. ชาย ทวศีกัด ิพูนสะสมทรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองปรอื อ.บางละมุง จว.ชลบุรี สภ.หนองปรอื ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98 ผ่าน
1259700113996 ร.ต.ท. หญงิ พัชรพร ดานุวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กบนิทรบ์ุร ีจว.ปราจนีบุรี สภ.กบนิทรบ์ุรี ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
1269900196551 ส.ต.ต. ชาย วชิชากร พงึทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงนครนายก จว.นครนายก สภ.เมอืงนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1270400074482 ส.ต.ต. ชาย สวุทิย ์ศรบีุรนิทร์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.วงัสมบูรณ ์จว.สระแกว้ สภ.วงัสมบูรณ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 49 99 ผ่าน
1270500008490 ส.ต.ต. ชาย จตมุงคล แกว้จันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บา้นท่าเลอืน จว.ตราด สภ.บา้นท่าเลอืน ภ.จว.ตราด ภ.2 50 49 99 ผ่าน
1279800001766 ส.ต.ท. ชาย เกยีรตศิกัด ิชดีว้ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองหาด จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 45 95 ผ่าน
1300300075371 ส.ต.ท. ชาย อนุชติ อุน่ผาง ผบ.หมู่(จร.)สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 48 98 ผ่าน
1310200096864 ส.ต.ท. ชาย วรากรณ ์สหีาบุตรโต ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วฒันานคร จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1311300005799 ด.ต. ชาย ภาณุพงศ ์วาปีทะ ผบ.หมู่(จร.)สภ.คลองลกึ อ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.คลองลกึ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1320200162697 ส.ต.ท. ชาย นราธรณ ์ปฏติงั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางคลา้ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.บางคลา้ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 50 47 97 ผ่าน
1330700021936 ด.ต. หญงิ มะณีรัตน ์สมัยธรรม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1340300052192 ส.ต.อ. ชาย วรพงศ ์พยัฆกลู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โป่งนํารอ้น จว.จันทบุรี สภ.โป่งนํารอ้น ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
1341300031960 ร.ต.อ. ชาย อานนท ์นันตะ๊แกว้ รอง สว. สภ.แสนสขุ จว.ชลบุรี สภ.แสนสขุ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1350300062007 ส.ต.อ. ชาย อทุศิ ศรชีนะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แกง่หางแมว จว.จันทบุรี สภ.แกง่หางแมว ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 47 97 ผ่าน
1350800251623 ส.ต.ท. ชาย ศภุชยั มารัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าตะเกยีบ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 50 49 99 ผ่าน
1409800342669 ส.ต.ท. ชาย กญุชพ์สิฎิฐ ์ธรโภคนิสกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัสมบูรณ ์จว.สระแกว้ วงัสมบูรณ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 49 99 ผ่าน
1409902897180 ส.ต.ต. ชาย ภานุเดช สดุแท ้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แสนสขุ จว.ชลบุรี สภ.แสนสขุ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
1411700236142 ส.ต.ท. ชาย กฤษฏา ชยัเสนา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ประจันตคาม จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจันตคาม ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไมต่รงกับขอ้มลูกําลังพล

1440600241747 ส.ต.ท. ชาย ชตุพิงศ ์สวุรรณรัด ผบ.หมู่(จร.)สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1440800093130 ส.ต.อ. ชาย อมัรนิทร ์โทอนิทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 45 95 ผ่าน
1440800151563 ส.ต.อ. ชาย เทพพทิักษ์ จําปาทอง ผบ.หมู่(ป.)สภ.เพ อ.เมอืงระยอง สภ.เพ ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1450100021675 ด.ต. ชาย ศรัณย ์นางสคีณุ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หนองปรอื อ.บางละมุง จว.ชลบุรี สภ.หนองปรอื ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
1459900568201 ส.ต.ต. ชาย จักรนิทร ์โสภักดี ผบ.หมู่(ป.)สภ.เขาสงิหโ์ต อ.เมอืงสระแกว้ สภ.เขาสงิโต ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 48 98 ผ่าน
1459900727074 ส.ต.ต. ชาย กฤษดา วจิติขะจี ผบ.หมู่(ป.)สภ.คลองหาด จว.สระแกว้ สภ.คลองหาด ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1460300192112 ส.ต.ต. ชาย สรุยิา กองณรงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด สภ.คลองใหญ่ ภ.จว.ตราด ภ.2 50 45 95 ผ่าน
1469900440204 ส.ต.ต. ชาย ฐาปกรณ ์นาชยัเพชร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงชลบุร ีจว.ชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99 ผ่าน
1470400174621 ส.ต.ต. ชาย ธนวฒัน ์ผวิดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โป่งนํารอ้น จว.จันทบุรี สภ.โป่งนํารอ้น ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 46 96 ผ่าน
1510400135187 ส.ต.อ. ชาย ชยากร ใจสยุะ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 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
1550900077101 ส.ต.ท. ชาย ปิยวชั จักอะโน ผบ.หมู่(ป.)สภ.แกลง จว.ระยอง สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 46 96 ผ่าน
1560300175721 ส.ต.ท. ชาย เอกชยั ชยัชนะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โป่งนํารอ้น จว.จันทบุรี สภ.โป่งนํารอ้น ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1579900645328 ส.ต.ท. ชาย รุ่งโรจน ์สสีวุรรณ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 40 90 ผ่าน
1640200053364 ส.ต.อ. ชาย ฉัตรชยั บุญเม่น ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองปรอื อ.บางละมุง จว.ชลบุรี สภ.หนองปรอื ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98 ผ่าน
1709800315120 ส.ต.ต. ชาย วรพล บุญพามี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม ่จว.จันทบุรี สภ.ทุ่งเบญจา ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1719900383704 ส.ต.ท. ชาย ธนกร ลลีา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าตะเกยีบ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1730600077596 ส.ต.ท. ชาย อานนท ์สคํีา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม ่จว.จันทบุรี สภ.ทุ่งเบญจา ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 47 97 ผ่าน
1800200048458 ส.ต.อ. ชาย เอกนรนิทร ์ทพิยเ์สภา ผบ.หมู่(จร.)สภ.แกลง จว.ระยอง สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100 ผ่าน
1810100116842 ส.ต.อ. ชาย สวุทิย ์ยะลา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หว้ยใหญ ่จว.ชลบุรี สภ.หว้ยใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100 ผ่าน
4200100012338 ร.ต.ท. ชาย พรีะ หนูตะเภา รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 49 45 94 ไม่ผ่าน
4309800003762 ด.ต. ชาย ชยัยศ ใจตรง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สถ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 46 95 ไม่ผ่าน
4609900003940 ด.ต. ชาย พสินัต ิสวา่งเมฆ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.แสนภูดาษ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
4720400002635 ด.ต. ชาย ภาคภูม ิทับทมิพลาย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 48 41 89 ไม่ผ่าน
5160600041603 พ.ต.ท. ชาย อานนท ์ตางาม รอง ผกก.ป. สภ.สํานักทอง อ.เมอืงระยอง สภ.สํานักทอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 44 90 ไม่ผ่าน
5200100045994 ร.ต.ท. ชาย วสิาร เวหนะรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นกรํา อ.แกลง จว.ระยอง สภ.บา้นกรํา ภ.จว.ระยอง ภ.2 43 46 89 ไม่ผ่าน
5200600034100 พ.ต.ท. ชาย เสรมิเกยีรต ิสบืสาย รอง ผกก.ป. สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง? ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 29 74 ไม่ผ่าน
5200999013393 ด.ต. ชาย ประกาศ โพธวิดั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 41 90 ไม่ผ่าน
5210399014704 ร.ต.อ. ชาย รชต สมอชลนาวนิ รอง สวป.สภ.ปากนําประแสร ์อ.แกลง จว.ระยอง สภ.ปากนําประแสร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 49 96 ไม่ผ่าน
5220500016533 ด.ต. ชาย สมพร หลวงกลาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาคชิฌกฎู จว.จันทบุรี สภ.เขาคชิฌกฏู? ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 48 43 91 ไม่ผ่าน
5251000029131 ด.ต. ชาย สรุเดช เกษชม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 47 96 ไม่ผ่าน
5300200002871 ด.ต. ชาย สนัทัด ทรายสวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
5310600030944 ด.ต. ชาย สพุันธ ์สมจติร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นทับใหม่ อ.วฒันานคร จว.สระแกว้ สภ บา้นทับใหม่ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 39 88 ไม่ผ่าน
5311400010932 ด.ต. ชาย รักศกัด ิประทัง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 49 38 87 ไม่ผ่าน
5311490013421 ด.ต. ชาย ภัทรพล ชมภูเพชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 47 96 ไม่ผ่าน
5320500036347 ด.ต. ชาย ณรงค ์โชคศริิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากนําประแสร ์จว.ระยอง ปากนําประแสร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 49 95 ไม่ผ่าน
5540100005698 ด.ต. ชาย พรชยั นันตา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นําเป็น อ.เขาชะเมา จว.ระยอง สภ.นําเป็น ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 47 95 ไม่ผ่าน
3540700244280 ด.ต. ชาย ชยัวธุ ขดัทา ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงฉะเชงิเทรา สภ.เมอืงฉะเชงิเทรา ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 46 47 93 ไม่ผ่าน
3550100014763 ร.ต.อ. ชาย ชนิวตัร ์ของหอม รอง สวป. สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา ภ.จว.ระยอง ภ.2 36 39 75 ไม่ผ่าน
3550100404324 ด.ต. ชาย ศาสดา ยาวไิชย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 47 36 83 ไม่ผ่าน
3550400169151 ด.ต. ชาย ระพพีัชร พรมมนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3559900012585 ร.ต.ต. ชาย เศวตพงศ ์ทพิยพ์ันธุ ์ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา อ.บางละมุง จ.ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3560100081894 ร.ต.ต. ชาย ณัฏฐสทิธ ิหงษ์หนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 47 48 95 ไม่ผ่าน
3570400765985 ด.ต. ชาย สนุทร ตงัธนกลุภักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นฉาง จว.ระยอง สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 40 88 ไม่ผ่าน
3570700865071 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย สมภพ มาพงิค์ สว.จร. สภ.เมอืงฉะเชงิเทรา สภ.เมอืงฉะเชงิเทรา ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 47 46 93 ไม่ผ่าน
3600100910415 ร.ต.อ. ชาย ธรีะพจน ์สทิธสิขุ รอง สวป. สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.แสนภูดาษ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3600300161611 ด.ต. ชาย ชํานาญ นันทฤชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแกว้ สภ.บา้นทัพไทย ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3600300415914 พ.ต.ท. ชาย นริันดร ์เขม้ประเสรฐิ รอง ผกก.ป. สภ.ศรมีโหสถ จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีโหสถ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3600900079095 ด.ต. ชาย จํารุณ แกน่ยงิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 43 35 78 ไม่ผ่าน
3601100005586 ด.ต. ชาย กาวรีัตน ์กาวี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แหลมฉบัง สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3601100880860 ร.ต.ต. ชาย สวงษ์ ชาญถนิดง รอง สว.(จร.)สภ.บา้นคา่ย จว.ระยอง สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 48 96 ไม่ผ่าน
3601101089261 ร.ต.ต. ชาย ธติวิฒัน ์ศกัดเิกษมภัสร์ รอง สว.(ป.) สภ.บางขนาก อ.บางนําเปรยีว จว.ฉะเชงิเทรา สภ.บางขนาก ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 46 95 ไม่ผ่าน
3609800104614 ด.ต. ชาย มนัส งามอยู่ ผบ.หมู่(ป.)สภ.พนมสารคาม สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 46 46 92 ไม่ผ่าน
3610100108210 ร.ต.อ. ชาย จํานงค ์วเิลปะนะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปราจนีบุรี สภ.เมอืงปราจนีบุรี ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 45 94 ไม่ผ่าน
3610400033223 ด.ต. ชาย กฤตนัน สอนซวิ ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงฉะเชงิเทรา สภ.เมอืงฉะเชงิเทรา ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 48 45 93 ไม่ผ่าน
3620500647061 ร.ต.ท. ชาย กฤษณะ ศลิาเงนิ รอง สว.(ป.) สภ.เขาหนิซอ้น อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชงิเทรา สภ.เขาหนิซอ้น ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 48 46 94 ไม่ผ่าน
3620500998689 ด.ต. ชาย อดลุย ์เมาะราษี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นนา จว.นครนายก สภ.บา้นนา ภ.จว.นครนายก ภ.2 44 44 88 ไม่ผ่าน
3640600489646 ด.ต. ชาย ยงยุทธ สงัขท์อง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 36 85 ไม่ผ่าน
3649800084061 ด.ต. ชาย สมชาย ขอบทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นบงึ จว.ชลบุรี สภ.บา้นบงึ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 43 43 86 ไม่ผ่าน
5331590001182 ด.ต. ชาย บรรล ุพันธด์ี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชงิเทรา สภ.แปลงยาว ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 38 37 75 ไม่ผ่าน
5341800022211 พ.ต.ต. ชาย ธัญพสิษิฐ ์อบทอง สวป. สภ.ปากนําประแสร ์จว.ระยอง สภ. ปากนําประแสร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 48 95 ไม่ผ่าน
5360600025339 ด.ต. ชาย สยาม โพธงิาม ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 40 86 ไม่ผ่าน
5361190002700 ด.ต. ชาย มะลนิ เทพภูเขยีว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 44 48 92 ไม่ผ่าน
5410100065004 พ.ต.ท. ชาย ฤทธชิยั หลา้จันทร์ รอง ผกก.ป. สภ.บา้นโพธ ิจว.ฉะเชงิเทรา สภ.บา้นโพธิ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 46 49 95 ไม่ผ่าน
5440600002966 ด.ต. ชาย สมศร ีสมีา ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 46 95 ไม่ผ่าน
5450500021586 พ.ต.ต. ชาย เชนยุทธ ศรอีดุรธนธรณ์ สวป. สภ.หว้ยโป่ง จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 42 87 ไม่ผ่าน
5471100016667 ด.ต. ชาย วฒันา แขพมิพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมพัฒนา จว.ระยอง สภ.นคิมพัฒนา ภ.จว.ระยอง ภ.2 43 33 76 ไม่ผ่าน
3649800134661 ร.ต.ต. ชาย สมเกยีรต ิกระฉ่อน รอง สว.(ป.)สภ.บางนําเปรยีว สภ.บางนําเปรยีว ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 39 33 72 ไม่ผ่าน
3650100396142 ด.ต. ชาย ฉลาด ขํารัก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 43 47 90 ไม่ผ่าน
3650200625631 พ.ต.ต. ชาย สําเรงิ ฤทธเิกรยีง สวป. สภ.ตกพรม อ.ขลงุ จว.จันทบุรี สภ.ตกพรม ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 49 40 89 ไม่ผ่าน
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3650700143458 ร.ต.ต. ชาย สขุมุ คลา้ยกรุต รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 49 45 94 ไม่ผ่าน
3650800230042 ร.ต.ต. ชาย เอกภพ นกิรถา รอง สว.(จร.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 13 19 32 ไม่ผ่าน
3660100260691 ร.ต.ต. ชาย ประเจตน ์ธูปหอม รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงชลบุร ีจว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 45 92 ไม่ผ่าน
3660400409924 ด.ต. ชาย ชยัวฒัน ์สาทะ ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 36 84 ไม่ผ่าน
3660700089593 ด.ต. ชาย นะเลง เขยีวพุ่มพวง ผบ.หมู่(ป.)สภ.หนองหมากฝ้าย อ.วฒันานคร จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าน ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 44 37 81 ไม่ผ่าน
3660800280775 ด.ต. ชาย ชวลติ คนไหว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มะขาม จว.จันทบุรี สภ.มะขาม ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 42 39 81 ไม่ผ่าน
3670800621301 ด.ต. ชาย สพุจน ์แป้นแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากนําประแสร ์จว.ระยอง สภ.ปากนําประแสร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 47 94 ไม่ผ่าน
3671000032182 ด.ต. ชาย จรัล ศรบีุญเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี สภ.ดอนหัวฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 45 93 ไม่ผ่าน
3679800078087 พ.ต.ท. ชาย ธรีะชยั บุญเสรมิ สวป. สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชงิเทรา สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 36 38 74 ไม่ผ่าน
3710500825384 พ.ต.ท. ชาย มนตร ีมภีาษี รอง ผกก.ป. สภ.นคิมพัฒนา จว.ระยอง สภ.นคิมพัฒนา ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 29 77 ไม่ผ่าน
3719900021906 ด.ต. ชาย อดศิกัด ิยมิแยม้ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 49 96 ไม่ผ่าน
3720100432342 ด.ต. ชาย ทองหยด พลฤทธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สตัหบี จว.ชลบุรี สภ.สตัหบี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3729900086072 ร.ต.ท. ชาย พลพจน ์วงศเ์ฉลยีว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 48 45 93 ไม่ผ่าน
3730600726841 พ.ต.ท. ชาย ชํานาญ โชตปิระดษิฐ์ รอง ผกก.ป. สภ.บางปะกง จว.ฉะเชงิเทรา สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 48 46 94 ไม่ผ่าน
3740200337198 ร.ต.อ. ชาย วนัชยั ขํางาม รอง สวป. สภ.วงัจันทร ์จว.ระยอง สภ.วงัจันทร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 45 93 ไม่ผ่าน
3760400273525 พ.ต.ต. ชาย สทิธา ชอ่เกตุ สวป. สภ.วงัจันทร ์จว.ระยอง สภ.วงัจันทร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
3760500221837 ร.ต.ต. ชาย เดชา วชัรภูมิ รอง สว.(ป.)สภ.เมอืงสระแกว้ สภเมอืงสระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 46 95 ไม่ผ่าน
3760600138397 ด.ต. ชาย อรุณ พรายแกว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สนามชยัเขต จว.ฉะเชงิเทรา สภ.สนามชยัเขต ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 44 93 ไม่ผ่าน
3760600383723 ด.ต. ชาย สทิธชิยั พฤกษ์วบิูลย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ? เมอืงพัทยา? ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 40 29 69 ไม่ผ่าน
3760600458006 ด.ต. ชาย นคร สเีดอืน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองลกึ อ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.คลองลกึ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3769900329064 ด.ต. ชาย นทัิศน ์เงนิดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แสนสขุ จว.ชลบุรี สภ.แสนสขุ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 44 50 94 ไม่ผ่าน
3779800216772 พ.ต.ท. ชาย พทูิรย ์พัฒนชยั รอง ผกก.ป. สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง เขาชะเมา ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 45 90 ไม่ผ่าน
3800101610251 พ.ต.ท. ชาย การกฤศ กาญจนสวุรรณ รอง ผกก.ป. สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.แสนภูดาษ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3800200240801 ด.ต. ชาย พสินัต ์พุมโกมล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3849800028886 พ.ต.ต. ชาย ยศพัชร ์ห่อเพชรธนพงศ์ สวป. สภ.หนองกรับ อ.บา้นคา่ย จว.ระยอง สภ.หนองกรับ ภ.จว.ระยอง ภ.2 39 43 82 ไม่ผ่าน
3909800341591 ร.ต.ต. ชาย อาํพนธ ์สโรชโบกธรณี รอง สว.(จร.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 44 48 92 ไม่ผ่าน
3920200066362 พ.ต.ท. ชาย สายัณห ์วนัแรก รอง ผกก.ป. สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี สภ.นายายอาม ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 42 45 87 ไม่ผ่าน
3929900167879 ร.ต.อ. ชาย ผดงุศลิป์ บุญเนอืง รอง สว. สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3930500842848 ร.ต.อ. ชาย ธรีวฒัน ์สสีกุ รอง สว.จร. สภ.หว้ยใหญ ่จว.ชลบุรี สภ.หว้ยใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3969800202532 พ.ต.ท. ชาย สรกานต ์ดาํกระบี รอง ผกก.ป. สภ.องครักษ์ จว.นครนายก สภ.องครักษ์ ภ.จว.นครนายก ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
4200100010360 พ.ต.ท. ชาย ศภุณัฐ กรองแกว้อารยะ สวป. สภ.แหลมสงิห ์ตาํรวจภูธรจังหวดัจันทบุรี สภ.แหลมสงิห์ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 47 48 95 ไม่ผ่าน
3440200243757 ด.ต. ชาย ภูม ีจันใต ้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองนําใส อ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.คลองนําใส ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 45 94 ไม่ผ่าน
3440300011211 ร.ต.ท. ชาย ธรีเดช ไพศาลภักดี รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 44 93 ไม่ผ่าน
3440300147156 ด.ต. ชาย ศภุชยั รัตนวงษา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา ภ.จว.ระยอง ภ.2 38 44 82 ไม่ผ่าน
3440300615079 ด.ต. ชาย สนทยา พมิพศ์รี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาคชิฌกฎู จว.จันทบุรี สภ.เขาคชิฌกฏู ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 49 35 84 ไม่ผ่าน
3440600097413 ร.ต.ต. ชาย วบิูลยศ์กัด ิพรหมกมุารกลุ รอง สว.(ป.)สภ.เขาสงิหโ์ต อ.เมอืงสระแกว้ สภ.เขาสงิโต ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 45 94 ไม่ผ่าน
3440800210507 ร.ต.ท. ชาย วทุธยา จ่าภา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นําเป็น อ.เขาชะเมา จว.ระยอง สภ.นําเป็น จว.ระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 48 96 ไม่ผ่าน
3440800675364 ด.ต. ชาย อาํนวย แฝงฤทธหิลง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีโหสถ จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีโหสถ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 47 47 94 ไม่ผ่าน
3440900064081 ด.ต. ชาย สมศกัด ิทับละ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงันําเย็น จว.สระแกว้ สภ.วงันําเย็น ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 45 42 87 ไม่ผ่าน
3440900147912 ด.ต. ชาย คมสนัต ์ตะในศรี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3440900254891 ร.ต.ท. ชาย อนันท ์ปักเคทาติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 47 95 ไม่ผ่าน
3440900926563 ด.ต. ชาย วโิรจน ์มะธติะใน ผบ.หมู่ (จร.) สภ.แหลมฉบัง สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 47 96 ไม่ผ่าน
3441000043984 ด.ต. ชาย จริเสฏฐ ์ศรสีวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 48 34 82 ไม่ผ่าน
3441000318193 พ.ต.ท. ชาย ประเสรฐิ ฤทธริาช รอง ผกก.ป. สภ.เมอืงตราด จว.ตราด สภ.เมอืงตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 48 50 98 ไม่ผ่าน
3450100008501 ด.ต. ชาย พัฒตพงษ์ วเิศษวสิยั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นนา จว.นครนายก สภ.บา้นนา ภ.จว.นครนายก ภ.2 49 47 96 ไม่ผ่าน
3450100039732 ร.ต.อ. ชาย ชยุต นามมณี รอง สว. สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3450100693891 ด.ต. ชาย คาํเภา อนุกจิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าตะเกยีบ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 44 49 93 ไม่ผ่าน
3450200264584 ร.ต.ต. ชาย เดช เดชา รอง สว.(จร.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 39 27 66 ไม่ผ่าน
3450300131055 ด.ต. ชาย สมนกึ ดงจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปราจนีบุรี สภ.เมอืงปราจนีบุรี ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3450700142224 ด.ต. ชาย ไพทูรย ์พระสวา่ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สํานักทอง อ.เมอืงระยอง สภ.สํานักทอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 47 95 ไม่ผ่าน
3450700274198 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย สมญา ชสูขุพลเยยีม สวป. สภ.หว้ยใหญ ่จว.ชลบุรี หว้ยใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 37 86 ไม่ผ่าน
3450800331592 ร.ต.อ. ชาย สวสัด ิศรสีลุยั รอง สวป. สภ.วงัตะเคยีน อ.กบนิทรบ์ุร ีจว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคยีน ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3450800331614 พ.ต.ท. ชาย สภุาวฒุ ิศรสีลุยั สวป. สภ.ศรมีโหสถ จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีโหสถ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3450800417195 ร.ต.อ. ชาย อภัย ประชานอก รอง สว. สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 48 48 96 ไม่ผ่าน
3450900107571 ด.ต. ชาย พบิูรณ ์ลาดหนองขุน่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาฉกรรจ ์จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3451000003222 ด.ต. ชาย ศกัดชิยั ศริแิสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี สภ.ดอนหัวฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 47 93 ไม่ผ่าน
3451000036341 ร.ต.ต. ชาย กฤตพล การรีัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 45 94 ไม่ผ่าน
3451000531580 ด.ต. ชาย ชฎาพร กมิะพงศ์ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3451200086318 พ.ต.ต. ชาย สขุสนัต ์จุลศรี สวป. สภ.สํานักทอง อ.เมอืงระยอง สภ.สํานักทอง จว.ระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 47 92 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
3451400052751 ร.ต.ต. ชาย สมพงษ์ สลีาดเลา รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 43 91 ไม่ผ่าน
3451400176655 ร.ต.ต. ชาย ประวทิย ์ศรชีาย รอง สว.(จร.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 48 93 ไม่ผ่าน
3451400630887 พ.ต.ต. ชาย ยงิยศ จันนา สวป. สภ.บา้นนา จว.นครนายก สภ.บา้นนา ภ.จว.นครนายก ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3460300610930 ร.ต.ต. ชาย ประภาส นาชยันาค รองสว.(จร.)สถ.เมอืงพัทยา สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 36 84 ไม่ผ่าน
3460300737549 ร.ต.ต. ชาย แมน คาํอร่าม รอง สว.(จร.) สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 35 84 ไม่ผ่าน
3460600008852 พ.ต.ต. ชาย เกยีรตศิกัด ิประเสรฐิสงัข์ สวป. สภ.ดงละคร อ.เมอืงนครนายก สภ.ดงละคร ภ.จว.นครนายก ภ.2 44 48 92 ไม่ผ่าน
3460600187099 ด.ต. ชาย อรุสทิธ ิใจคุม้เกา่ ผบ.หมู่(จร.)สภ.พนมสารคาม สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 47 47 94 ไม่ผ่าน
3460600234232 ด.ต. ชาย ปรชีา นลิะปะกะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สตัหบี จว.ชลบุรี สภ.สตัหบี จ.ชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 43 88 ไม่ผ่าน
3460700056832 ร.ต.ต. ชาย ทศพร จันทรง์าม รอง สว.(จร.)สภ.บา้นฉาง จว.ระยอง สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 42 88 ไม่ผ่าน
3460800096062 ด.ต. ชาย นริมติร ภูถมดี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี สภ.เสม็ด ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 49 96 ไม่ผ่าน
3460800162421 ด.ต. ชาย เจษฎาพงศ ์มจินิดา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 34 24 58 ไม่ผ่าน
3460800252081 ด.ต. ชาย พทิยา ภูอาศยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกสงู จว.สระแกว้ สภ.โคกสงู ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 34 43 77 ไม่ผ่าน
3461000091385 ด.ต. ชาย พงษ์สวุรรณ ์ทาบุเรศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 41 44 85 ไม่ผ่าน
3461200031688 ด.ต. ชาย บุญเหลอื วะมะพุทธา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นแปลง อ.โป่งนํารอ้น จว.จันทบุรี สภ บา้นแปลง ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 44 38 82 ไม่ผ่าน
3461300036657 ร.ต.ต. ชาย สถาพร สภา รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม ่จว.จันทบุรี สภ.ทุ่งเบญจา ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3461300200708 พ.ต.ท. ชาย นติภัิทร หงษ์ทอง สว.ธร. สภ.บา้นคา่ย จว.ระยอง สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 44 89 ไม่ผ่าน
3470100871438 ด.ต. ชาย บรรจบ คาํปิตะ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 50 98 ไม่ผ่าน
3470700007947 ด.ต. ชาย จรูญ พลเดช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 50 98 ไม่ผ่าน
3470700078721 ร.ต.อ. ชาย โชคชยั ละมุล รอง สวป. สภ.ขลงุ จว.จันทบุรี สภ.ขลงุ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 48 46 94 ไม่ผ่าน
3480200391365 ด.ต. ชาย นภดล สวสัดภิาพ ผบ.หมู่ (จร.)สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 46 95 ไม่ผ่าน
3480500651541 ร.ต.อ. ชาย รุ่งเพชร สดีา รอง สวป.สภ.องครักษ์ จว.นครนายก สภ.องครักษ์ ภ.จว.นครนายก ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
3480900037106 ร.ต.ท. ชาย พรมงคล ลภิา รอง สว.(ป.) สภ.แหลมฉบัง สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3480900279576 ร.ต.อ. ชาย สถาบ ทังนอ้ย รอง สวป. สภ.เขาหนิซอ้น อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชงิเทรา สภ.เขาหนิซอ้น ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 46 95 ไม่ผ่าน
3490100578510 ร.ต.ต. ชาย สรุศกัด ิผากา รอง สว.(ป.) สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี สภ.สอยดาว ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 49 44 93 ไม่ผ่าน
3490300008580 ด.ต. ชาย ฉัตรชยั สกลุไทย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.นาจอมเทยีน จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทยีน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 48 95 ไม่ผ่าน
3490500164445 ด.ต. ชาย อรรณพณรัณ เออือาจวชิยั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพล ีจว.นครนายก สภ.ปากพลี ภ.จว.นครนายก ภ.2 48 48 96 ไม่ผ่าน
3490500361046 ด.ต. ชาย เลศิชาย อปัุญญ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยโป่ง จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
3501400603633 ร.ต.ต. ชาย สพุล ปาวนิ รอง สว.(จร.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 47 92 ไม่ผ่าน
3521200461185 ร.ต.อ. ชาย วเิชยีร ขดัสี รอง สว.จร. สภ.บางปะกง จว.ฉะเชงิเทรา สภ.แปลงยาว ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 47 96 ไม่ผ่าน
3530300336284 ด.ต. ชาย ชติตวิฒัน ์อนิรัตนสมบุญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยโป่ง จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 44 93 ไม่ผ่าน
3540200519417 ด.ต. ชาย วรีะชยั สนัป่าแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี สภ.บอทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 46 93 ไม่ผ่าน
3540200565788 ด.ต. ชาย วารนิ วชิยัปะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงันําเย็น จว.สระแกว้ สภ.วงันําเย็น ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 44 93 ไม่ผ่าน
3540200577719 ร.ต.ท. ชาย อนุวตั ิอุน่กอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมพัฒนา จว.ระยอง สภ.นคิมพัฒนา จว.ระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 47 93 ไม่ผ่าน
3540400398494 ร.ต.อ. ชาย อคัรา เหลา่กอ รอง สว.จร.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชงิเทรา สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3540400632390 ร.ต.ท. ชาย ทนิ เกษม รอง สว.(จร.)สภ.พนมสารคาม สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 47 45 92 ไม่ผ่าน
3540500275629 พ.ต.ต. ชาย ประจักษ์พงษ์ ประดบั สวป. สภ.ท่าใหม ่จว.จันทบุรี สภ.ท่าใหม่ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 47 43 90 ไม่ผ่าน
3320700182103 ร.ต.อ. ชาย บุญโฮม อนุกลู รอง สวป. สภ.บา้นคา่ย จว.ระยอง สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 47 96 ไม่ผ่าน
3320700281381 ร.ต.ท. ชาย สมยศ จําปาหอม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 13 58 ไม่ผ่าน
3320700835042 พ.ต.ต. ชาย สพุัฒน ์ถสีงูเนนิ สวป. สภ.หนองหมากฝ้าย อ.วฒันานคร จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 45 31 76 ไม่ผ่าน
3320900914957 ด.ต. ชาย ไตรรงค ์สตมินั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตาพระยา จว.สระแกว้ สภ.ตาพระยา ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 36 84 ไม่ผ่าน
3321200033266 ด.ต. ชาย วโิรจน ์หาญยงิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมืหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 46 38 84 ไม่ผ่าน
3321200035692 พ.ต.ต. ชาย จําลอง จนิพละ สวป. สภ.คลองกวิ อ.บา้นบงึ จว.ชลบุรี สภ.คลองกวิ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 44 92 ไม่ผ่าน
3329900014687 ร.ต.อ. ชาย นเิทพ อมิใจ รอง สว. สภ.คลองลกึ อ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.คลองลกึ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3330100580957 ด.ต. ชาย บนิศร ีปัญญาเพยีร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นฉาง จว.ระยอง สภบา้นฉางจง.ระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 43 89 ไม่ผ่าน
3330200202695 ร.ต.อ. ชาย อาทติย ์ชณิวงศ์ รอง สว.จร. สภ.บางปะกง จว.ฉะเชงิเทรา สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 45 49 94 ไม่ผ่าน
3330400897085 พ.ต.ท. ชาย ชวลัทัต สะอาด รอง ผกก.ป. สภ.แกลง จว.ระยอง สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 44 89 ไม่ผ่าน
3330400936609 พ.ต.ต. ชาย บุญอุม้ ทองผุย สวป. สภ.เขาหนิซอ้น อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชงิเทรา สภ.เขาหนิซอ้น ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3330500555437 ด.ต. ชาย ไสว พวงเกษ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมพัฒนา จว.ระยอง สภ.นคิมพัฒนา ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 45 91 ไม่ผ่าน
3330500849236 ด.ต. ชาย ปิยะวงศ ์ศรบีุญเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 48 96 ไม่ผ่าน
3330501261097 ด.ต. ชาย สนามชยั ใจดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ขลงุ จว.จันทบุรี สภ.ขลงุ? ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 47 47 94 ไม่ผ่าน
3330700342666 ร.ต.อ. ชาย วรากลุ สตีะวนั รอง สว. สภ.ขลงุ จว.จันทบุรี สภ.ขลงุ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 48 47 95 ไม่ผ่าน
3330700604521 ด.ต. ชาย สพุา อสพิงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นฉาง จว.ระยอง สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 47 95 ไม่ผ่าน
3330800487607 ด.ต. ชาย สมบัต ิจันทะโคตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง สภ?ปลวกแดง.? จ?ระยอง? ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 47 96 ไม่ผ่าน
3330900442320 ด.ต. ชาย รังสรรค ์สงเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
3331000272101 ด.ต. ชาย สชุาต ิศริเิจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แกลง จว.ระยอง สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 50 98 ไม่ผ่าน
3331001142723 ด.ต. ชาย รังสรรค ์อนุพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ. ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 45 94 ไม่ผ่าน
3331300206448 ร.ต.อ. ชาย เดชาธร ผสมวงศ์ รอง สวป. สภ.หนองกรับ อ.บา้นคา่ย จว.ระยอง สภ.หนองกรับ ภ.จว.ระยอง ภ.2 43 41 84 ไม่ผ่าน
3340100608347 ด.ต. ชาย ศริวิฒัน ์เจรญิราช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าตะเกยีบ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 45 49 94 ไม่ผ่าน
3340400190895 ร.ต.ต. ชาย ถาวร ผลาวงศ์ รอง สว.(ป.) สภ.กบนิทรบ์ุร ีจว.ปราจนีบุรี สภ.กบนิทรบ์ุรี ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
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3340500802825 ด.ต. ชาย อนันตศลิป์ บัวโรย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นแปลง อ.โป่งนํารอ้น จว.จันทบุรี สภ.บา้นแปลง  จ.จันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 35 23 58 ไม่ผ่าน
3340600272119 ด.ต. ชาย วทิยา คนัทรุขา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธจิ.ปราจนีบุรี ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 48 50 98 ไม่ผ่าน
3340701204941 ด.ต. ชาย อนันตช์ยั สายบุญสา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เพ อ.เมอืงระยอง สภ.เพ ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 46 94 ไม่ผ่าน
3340900116228 ด.ต. ชาย ประมวล เทศบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมพัฒนา จว.ระยอง สภ.นคิมพัฒนา ภ.จว.ระยอง ภ.2 43 46 89 ไม่ผ่าน
3341100300807 ด.ต. ชาย พลชยั กรวยสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สะตอน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี สภ.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรีภ.จว.จันทบุรี ภ.2 46 36 82 ไม่ผ่าน
3341600466003 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ธนวฒัน ์โพธพิุ่ม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3341600509527 ร.ต.ต. ชาย ดาํร ิวลิยัรัตน์ รอง สว.(ป.) สภ.แสนสขุ จว.ชลบุรี สภ.แสนสขุ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 47 95 ไม่ผ่าน
3341800280311 ร.ต.อ. ชาย พรชยั มาลาพันธ์ รอง สวป. สภ.อา่วชอ่ อ.เมอืง จว.ตราด สภ.อา่วชอ่ ภ.จว.ตราด ภ.2 47 34 81 ไม่ผ่าน
3350100209060 ร.ต.อ. ชาย ธนภัทร นางาม รอง สวป. สภ.บา้นฉาง จว.ระยอง สภ .บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 44 41 85 ไม่ผ่าน
3350500112993 พ.ต.ต. ชาย ทววีฒุ ิวงษ์คาํชาว สวป.สภ.เกาะกดู จว.ตราด สภ.เกาะกดู ภ.จว.ตราด ภ.2 38 35 73 ไม่ผ่าน
3360300021790 พ.ต.ท. ชาย สาธติ เหลอืงสกลุ รอง ผกก.ป. สภ.ปากนําประแสร ์จว.ระยอง ปากนําประแสร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 48 96 ไม่ผ่าน
3360300092280 ด.ต. ชาย ชวะลติร สดุไตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัตะเคยีน อ.กบนิทรบ์ุร ีจว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคยีน ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 47 96 ไม่ผ่าน
3360300162440 ด.ต. ชาย เรอืงชยั ปลายชยัภูมิ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 46 95 ไม่ผ่าน
3360300350424 ด.ต. ชาย ชลวฒัน ์ตอ่ทรัพย์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.แหลมฉบัง สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3360600550372 ร.ต.ท. ชาย ณรงค ์เมอืงศรี รอง สว.(จร.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี จราจร ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 47 94 ไม่ผ่าน
3360600910719 ร.ต.ต. ชาย เสน่ห ์สงิหล์า รอง สว.(จร.) สภ.ปากพล ีจว.นครนายก สภ.ปากพลี ภ.จว.นครนายก ภ.2 34 41 75 ไม่ผ่าน
3360700237412 ร.ต.ท. ชาย ธรีพล พงษ์พทัิกษ์ รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3360900036500 ด.ต. ชาย ทศพร ตา่งสมบัติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี สภ.ดอนหัวฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 46 93 ไม่ผ่าน
3361000088831 ด.ต. ชาย วเิชยีร ทวญีาติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปราจนีบุรี สภ.เมอืงปราจนีบุรี ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 48 48 96 ไม่ผ่าน
3361000450726 ร.ต.ท. ชาย ประสทิธ ิพาลี รอง สว.(จร.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 40 86 ไม่ผ่าน
3361200565543 ด.ต. ชาย พุทธส ีหมันจติร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงนครนายก สภ.เมอืงนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 49 44 93 ไม่ผ่าน
3400100948945 ด.ต. ชาย วเิชยีน ทูลลี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นกรํา อ.แกลง จว.ระยอง สภ.บา้นกรํา ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 48 96 ไม่ผ่าน
3400400170338 ด.ต. ชาย สรุสทิธ ิสงิหแ์กว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3400600412645 พ.ต.ต. ชาย ถาวร คาํวตัร สวป. สภ.บา้นกรํา อ.แกลง จว.ระยอง สภ.บา้นกรํา ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3400600563929 ร.ต.อ. ชาย คมกิ วยัโพธศิรี รอง สว. สภ.เมอืงปราจนีบุรี สภ.เมอืงปราจนีบุรี ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 47 47 94 ไม่ผ่าน
3400700061887 ด.ต. ชาย ณัฐพล สงิหอํ์า ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี สภ.ดอนหัวฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 44 91 ไม่ผ่าน
3401000501478 ด.ต. ชาย สมจติร ์นลิสมบูรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 44 90 ไม่ผ่าน
3401300029553 ร.ต.ท. ชาย สพุลชยั ตูท้ี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 42 87 ไม่ผ่าน
3401300075288 ด.ต. ชาย ธนาศกัด ิบุตรปาละ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ระเบาะไผ ่อ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ระเบาะไผ่ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3410102184233 ด.ต. ชาย พสิษิฐ ์ณภัสสรณว์รกลุ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 41 45 86 ไม่ผ่าน
3411600972935 ด.ต. ชาย จักรพงษ์ สปัุญญา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3411900790182 ร.ต.อ. ชาย สรรเสรญิ สอ่นราช รอง สวป. สภ.บางขนาก อ.บางนําเปรยีว จว.ฉะเชงิเทรา สภ.บางขนาก ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 47 46 93 ไม่ผ่าน
3419900442416 พ.ต.ท. ชาย สมศกัด ิอนิสขุ รอง ผกก.ป.สภ.บางคลา้ สภ.บางคลา้ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3430200055381 ร.ต.ต. ชาย ภูวศิ สขุวงศ์ รอง สว.จร สภ.สนามชยัเขต สภ.สนามชยัเขต ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 47 46 93 ไม่ผ่าน
3430200544641 ด.ต. ชาย ยงคย์ุทธ ์ผ่องแผว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แหลมฉบัง สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3430300231661 ด.ต. ชาย สนัตภิาพ นครชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี สภ.นายายอาม ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 47 45 92 ไม่ผ่าน
3430300250402 ร.ต.อ. ชาย สพุัฒ ทํานานอก รอง สว.สส. สภ.นาด ีจว.ปราจนีบุรี สภ นาด ีภ. จว. ปราจนีบุรี ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3430500535354 ร.ต.อ. ชาย สรุพล พลนอก รอง สวป. สภ.บา้นบงึ จว.ชลบุรี สภ.บา้นบงึ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
3430501103563 พ.ต.ท. ชาย ณรงคศ์กัด ิวงศก์าฬสนิธุ ์ รอง ผกก.ป. สภ.ฉิมพล ีอ.บางนําเปรยีว จว.ฉะเชงิเทรา สภ.ฉิมพลี ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 48 44 92 ไม่ผ่าน
3430600067611 พ.ต.ต. ชาย ภาณุพงศ ์ศรขีนัแกว้ สว. สภ.วงันําเย็น จว.สระแกว้ สภ.วงันําเย็น ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3440200138201 ด.ต. ชาย ชาญณรงค ์มาตรา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยโป่ง จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง จ.ระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3250400778010 ด.ต. ชาย ยุทธสาร ศรลีาวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
3250400867071 ด.ต. ชาย ไพรวลัย ์สโมสร ผบ.หมู่(จร.)สภ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ? อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 40 89 ไม่ผ่าน
3250400993689 ร.ต.อ. ชาย จรีะพันธ ์ขนัแสง รอง สวป. สภ.บางคลา้ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.บางคลา้ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 38 87 ไม่ผ่าน
3250500217877 ด.ต. ชาย สชุาต ิกจิภักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี สภ.สอยดาว ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 49 45 94 ไม่ผ่าน
3250600025937 พ.ต.ท. ชาย หัสพล โพธทิอง รอง ผกก.ป. สภ.บา้นสรา้ง จว.ปราจนีบุรี สภ.บา้นสรา้ง ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 47 96 ไม่ผ่าน
3250600185861 พ.ต.ท. ชาย เสร ีอนิคง สวป.สภ.คลองเขอืน จว.ฉะเชงิเทรา สภ.คลองเขอืน ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 47 43 90 ไม่ผ่าน
3250600207890 ร.ต.ต. ชาย เมธ ีไพจติร รอง สว.(ป.) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3250900076219 ร.ต.อ. ชาย วชิยั ศขุวนั รอง สว.จร. สภ.สนามชยัเขต จว.ฉะเชงิเทรา สภ.สนามชยัเขต ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 48 46 94 ไม่ผ่าน
3251000054074 ด.ต. ชาย อดุมศกัด ินมิติรสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยโป่ง จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 41 86 ไม่ผ่าน
3251000371967 ด.ต. ชาย ไพรนิทร ์ขอมอบกลาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกสงู จว.สระแกว้ สภ.โคกสงู ภจ.ว.สระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 27 43 70 ไม่ผ่าน
3251000474821 ด.ต. ชาย สมยงิ แกมนลิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองลกึ อ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.คลองลกึ  จ.สระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 48 96 ไม่ผ่าน
3251100252111 ด.ต. ชาย สรุพงษ์ ภักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตาพระยา จว.สระแกว้ สภ.ตาพระยา ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 47 36 83 ไม่ผ่าน
3251100434677 ร.ต.อ. ชาย สมชาย จติรพล รอง สวป. สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 43 47 90 ไม่ผ่าน
3251200027526 ร.ต.ต. ชาย องอาจ ประชมุชยั รอง สว.(จร.)สภ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.อรัญปรัเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 46 46 92 ไม่ผ่าน
3251200037254 ร.ต.อ. ชาย จริภัทร นกิรบัว รอง สว.สส. สภ.โคกสงู จว.สระแกว้ สภ.โคกสงู ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 47 34 81 ไม่ผ่าน
3251200164621 ด.ต. ชาย ทวศีกัด ิพันอนิทร์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.โคกสงู จว.สระแกว้ ผบ.หมู่  ป.สภ.โคก สงู ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 24 18 42 ไม่ผ่าน
3251200413132 ร.ต.อ. ชาย ประจักร ์บุญณะอนิทร์ รอง สว.จร. สภ.เขาหนิซอ้น อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชงิเทรา สภ.เขาหนิซอ้น ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 47 49 96 ไม่ผ่าน
3251200514036 ด.ต. ชาย ภาณุพงศ ์นามแยม้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพล ีจว.นครนายก สภ.ปากพลี ภ.จว.นครนายก ภ.2 45 48 93 ไม่ผ่าน



ภ.2 หนา้ท ี9 ของ 14

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3251200712938 ด.ต. ชาย อานนท ์งามบุญชว่ย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 48 96 ไม่ผ่าน
3259700025201 ด.ต. ชาย ทนงศกัด ิประเสรฐิศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 46 95 ไม่ผ่าน
3260100112342 ด.ต. ชาย ศรชีล ฉายาพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี สภ.ดอนหัวฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3260300279321 พ.ต.ท. ชาย มนัส จันทวาด รอง ผกก.ป. สภ.สนามชยัเขต จว.ฉะเชงิเทรา สภ.สนามชยัเขต ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 46 95 ไม่ผ่าน
3260300334446 ด.ต. ชาย ธนัช ครองสมบัติ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บา้นนา จว.นครนายก ผบ.หมู่ จราจร ภ.จว.นครนายก ภ.2 45 41 86 ไม่ผ่าน
3260300402760 ด.ต. ชาย ไชยวฒัน ์เมฆสวุรรณ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บา้นนา จว.นครนายก สภ.บา้นนา ภ.จว.นครนายก ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3269900039931 ด.ต. ชาย เจษฎา เรยีนวาที ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ปากพล ีจว.นครนายก สภ.ปากพลี ภ.จว.นครนายก ภ.2 43 42 85 ไม่ผ่าน
3300100096222 ร.ต.อ. ชาย ดษุฎ ีจันทรพ์ทัิกษ์ รอง สว.จร สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 44 93 ไม่ผ่าน
3300100469282 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย สจุรติ กรจีังหรดี รอง สว. สภ.นคิมพัฒนา จว.ระยอง สภ.นคิมพัฒนา ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 47 93 ไม่ผ่าน
3300200198442 พ.ต.ท. ชาย สรวศิษิฏ ์สมบัตพิมิาย รอง ผกก.ป. สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3300200680813 พ.ต.ต. ชาย ชนนิทว์ชิญ ์แสงสวุรรณ สวป. สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี สภ.นายายอาม ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 46 49 95 ไม่ผ่าน
3300400020043 ด.ต. ชาย ไพโรจน ์จันทบุรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3300500168808 ร.ต.ต. ชาย สนุทร ไหยะเก รอง สว.(จร.)สภ.บางปะกง  สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3300600379606 พ.ต.ท. ชาย วรียุทธ ทศิกระโทก สวป. สภ.ตาพระยา จว.สระแกว้ สภ.ตาพระยา? ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3300800650494 พ.ต.ต. ชาย ไพรวนั อขุนุทด สว.อก. สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี สภ.สอยดาว ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 44 42 86 ไม่ผ่าน
3300900522072 พ.ต.ท. ชาย วรีะ วฒันาณรงคช์ยั สวป. สภ.วงันําเย็น จว.สระแกว้ สภ.วงันําเย็น ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 50 98 ไม่ผ่าน
3301000376569 ร.ต.ท. ชาย พงษ์เสน่ห ์จูงกลาง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บา้นท่าเลอืน จว.ตราด สภ.บา้นท่าเลอืน ภ.จว.ตราด ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไมต่รงกับขอ้มลูกําลังพล

3301000785574 ร.ต.อ. ชาย กติตคิม ประสทิธิ รอง สวป. สภ.ฉิมพล ีอ.บางนําเปรยีว จว.ฉะเชงิเทรา สภ.ฉิมพลี ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 47 43 90 ไม่ผ่าน
3301200344415 ด.ต. ชาย ประพันธ ์ขวักลาง ผบ.หมู่(ป) สภ.เกาะจันทร ์จว.ชลบุรี สภ.เกาะจันทร์ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 41 49 90 ไม่ผ่าน
3301200823577 พ.ต.ท. ชาย วรานนท ์บุราณรมย์ รอง ผกก.ป. สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชงิเทรา สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 46 95 ไม่ผ่าน
3301201351491 ด.ต. ชาย พันธกานต ์ขลบิเงนิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
3301400159832 ร.ต.อ. ชาย สเุมธ ทวนสระนอ้ย รอง สว.(ป.)สภ.ท่าตะเกยีบ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 33 37 70 ไม่ผ่าน
3301400351989 ร.ต.อ. ชาย ทว ีบัวผัน รอง สว. สภ.สตัหบี จว.ชลบุรี สภ.สตัหบี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 44 93 ไม่ผ่าน
3301500436277 ด.ต. ชาย พาสกร ภาชรูะเบยีบนา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สตัหบี จว.ชลบุรี สภ. สตัหบี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 43 43 86 ไม่ผ่าน
3301600656465 ด.ต. ชาย อนุวฒัน ์ดมีาก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 42 35 77 ไม่ผ่าน
3301700617429 ด.ต. ชาย ณัฐวฒุ ิปีนะกาโส ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3301700766459 ด.ต. ชาย ประเสรฐิ ภูมกิระจ่าง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 48 96 ไม่ผ่าน
3309900108690 ร.ต.อ. ชาย สชุาต ิวอสงูเนนิ รอง สวป. สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 44 89 ไม่ผ่าน
3310100702106 ร.ต.ต. ชาย สรุะ แสงรัมย์ รอง สว.(จร.) สภ.ดงละคร จว.นครนายก สภ.ดงละคร ภ.จว.นครนายก ภ.2 38 47 85 ไม่ผ่าน
3310400038511 ด.ต. ชาย วโิรจน ์ไชยชนะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัจันทร ์จว.ระยอง สภ.วงัจันทร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 41 90 ไม่ผ่าน
3310500299228 ร.ต.อ. ชาย ภูมวิสนัต ์เกดิไธสง รอง สวป. สภ.วงันําเย็น จว.สระแกว้ สภ.วงันําเย็น ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 43 92 ไม่ผ่าน
3310700228367 ด.ต. ชาย ฐากร เสมอภาค ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นฉาง จว.ระยอง สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 23 70 ไม่ผ่าน
3310700672399 ด.ต. ชาย ถนอม ทรงประโคน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตราด สภ.เมอืงตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 46 47 93 ไม่ผ่าน
3310700855949 ร.ต.อ. ชาย จนิตศกัด ิสขุแกว้ รอง สว.จร. สภ.เพ อ.เมอืงระยอง สภ.เพ ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 45 93 ไม่ผ่าน
3310701022819 ด.ต. ชาย ฉัตรธง ปลปีระโคน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เพ อ.เมอืงระยอง สภ.เพ ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 48 96 ไม่ผ่าน
3310900459311 ด.ต. ชาย ชดิชยั ไชยณรงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมพัฒนา จว.ระยอง สภ.นคิมพัฒนา ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 46 92 ไม่ผ่าน
3311000110593 ร.ต.ต. ชาย ศภุฤกษ์ สดรัมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 43 91 ไม่ผ่าน
3311000638164 พ.ต.ท. ชาย สมโชค พลชมุแสง รอง ผกก. สภ.บา้นทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแกว้ สภ.บา้นทัพไทย ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 44 92 ไม่ผ่าน
3311000667148 ด.ต. ชาย เพ็ชรเกษม มะลเิพ็ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพล ีจว.นครนายก สภ.ปากพลี ภ.จว.นครนายก ภ.2 44 32 76 ไม่ผ่าน
3311000976221 ร.ต.ท. ชาย พงศพ์ัน อทุธาพงษ์ รอง สว(จร.).สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 46 95 ไม่ผ่าน
3311001116773 ร.ต.ต. ชาย ไพศาล ปิมขนุทศ รอง สว.(ป.) สภ.บางคลา้ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.บางคลา้ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 48 50 98 ไม่ผ่าน
3311300290767 พ.ต.ท. ชาย ประยุทธ รุ่งเป้า รอง ผกก.ป. สภ.เมอืงนครนายก สภ.เมอืงนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 47 46 93 ไม่ผ่าน
3311400019721 ด.ต. ชาย ชาญชยั ตาชชูาติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปราจนีบุรี สภ.เมอืงปราจนีบุรี ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
3320200508212 พ.ต.ท. ชาย วนัชยั ทุมทอง สว. สภ.นําเป็น จว.ระยอง สภ.นําเป็น ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 43 92 ไม่ผ่าน
3320500063348 พ.ต.ท. ชาย ชนิวงศ ์แท่นดี สวป. สภ.โคกสงู จว.สระแกว้ สภ.โคกสงู ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3320501228481 ร.ต.ต. ชาย วสษิฐ ์โสมสงูเนนิ รอง สว.(จร.) สภ.แหลมฉบัง สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 46 93 ไม่ผ่าน
3210400109711 ร.ต.ต. ชาย วนัิย ประภาโต รอง สว.(จร.)สภ.นคิมพัฒนา จว.ระยอง สภ.นคิมพัฒนา ภ.จว.ระยอง ภ.2 44 33 77 ไม่ผ่าน
3210500159303 ด.ต. ชาย ปิชา ยนืยง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงระยอง สภ.เมอืงระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 49 95 ไม่ผ่าน
3210500556523 ร.ต.อ. ชาย ประสาน ชยัพฤกษ์ รอง สวป. สภ.หนองกรับ อ.บา้นคา่ย จว.ระยอง สภ.หนองกรับ ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 45 90 ไม่ผ่าน
3210500629628 ด.ต. ชาย สมบัต ิวงคม์ศีรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นคา่ย จว.ระยอง สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3210600019376 ด.ต. หญงิ สมควร แกว้งาม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมพัฒนา จว.ระยอง สภ.นคิมพัฒนา ภ.จว.ระยอง ภ.2 44 45 89 ไม่ผ่าน
3219800111835 ร.ต.อ. ชาย สพุจน ์หมันดี รอง สวป. สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี สภ.นายายอาม ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 47 48 95 ไม่ผ่าน
3219900106582 ด.ต. ชาย จริาย ุครวญหา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นคา่ย จว.ระยอง สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 47 96 ไม่ผ่าน
3220100229975 ด.ต. ชาย ประสทิธ ิจันทรด์าสดุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี สภ.นายายอาม ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 44 43 87 ไม่ผ่าน
3220100289170 ร.ต.ต. ชาย มานะ ชาตสิงเคราะห์ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 45 41 86 ไม่ผ่าน
3220200026154 ร.ต.ต. ชาย สมศกัด ิพันธุผ์ล รอง สว.(ป.) สภ.เกาะเปรดิ อ.แหลมสงิห ์จว.จันทบุรี สภ.เกาะเปรดิ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 37 20 57 ไม่ผ่าน
3220200187158 พ.ต.ท. ชาย นเรศ หอมถวลิ สวป. สภ.บา้นแปลง อ.โป่งนํารอ้น จว.จันทบุรี สภ.บา้นแปลง ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 44 30 74 ไม่ผ่าน
3220200223421 ด.ต. ชาย ไพรสนย ์สขุเกษม ผบ.หมู่(จร.)สภ.นาจอมเทยีน จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทยีน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
3220200282118 พ.ต.ต. ชาย ศภุณัฏฐ ์วงษ์ประเวศน์ สวป. สภ.มะขาม ตาํรวจภูธรจังหวดัจันทบุรี สภ.มะขาม ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 38 50 88 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
3220300143977 ร.ต.ต. ชาย ชชูยั งามจรติ รอง สว.(จร.) สภ.ท่าใหม ่จว.จันทบุรี สภ.ท่าใหม่ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3220400391832 พ.ต.ต. ชาย ณัฐพงษ์ อคัรเดชนธิพิงษ์ สวป. สภ.นคิมพัฒนา จว.ระยอง สภ.นคิมพัฒนา ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 49 94 ไม่ผ่าน
3220600125052 ร.ต.ท. ชาย สมนกึ บา้นเนนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แหลมสงิห ์จว.จันทบุรี สภแหลมสงิห์ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 47 44 91 ไม่ผ่าน
3220600215060 ร.ต.ท. ชาย ประสาท ผ่องวรรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองลกึ อ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.คลองลกึ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 45 46 91 ไม่ผ่าน
3229700009923 ร.ต.อ. ชาย สง่ชยั คงนวิฒันศ์ริิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ขลงุ จว.จันทบุรี สภ.ขลงุ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 47 43 90 ไม่ผ่าน
3229900038013 ร.ต.อ. ชาย รัตนศกัด ิรัตนชโูชค รอง สว.จร. สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3229900149923 พ.ต.ท. ชาย กมัพล ภัทรสมบูรณ์ รอง ผกก.ป. สภ.แหลมสงิห ์จว.จันทบุรี แหลมสงิห์ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3230100327331 พ.ต.ท. ชาย สรุเดช บุญธรรม สว.อก. สภ.เขาคชิฌกฎู จว.จันทบุรี สภ.เขาคชิฌกฏู ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 21 21 42 ไม่ผ่าน
3230100385918 ด.ต. ชาย จารกึ สาทลาลยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สะตอน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี สภ.สะตอน ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 49 42 91 ไม่ผ่าน
3230100495471 พ.ต.ท. ชาย พริชชั ใจเย็น รอง ผกก.ป. สภ.ขลงุ จว.จันทบุรี สภ.ขลงุ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 43 46 89 ไม่ผ่าน
3230100551354 พ.ต.ต. ชาย เกยีรตศิกัด ิบุญยงัยนื สวป. สภ.ขลงุ จว.จันทบุรี สภ.ขลงุ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 49 45 94 ไม่ผ่าน
3240100542991 ด.ต. ชาย ภาณุมาศ ศรพีพิัฒน์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บา้นโพธ ิจว.ฉะเชงิเทรา สภ.บา้นโพธิ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 39 36 75 ไม่ผ่าน
3240100557891 พ.ต.ท. ชาย สทิธพิร ธัญญะวานชิ สวป. สภ.วงัค ูจว.ฉะเชงิเทรา สภ.วงัค ู ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 47 50 97 ไม่ผ่าน
3240200047283 ร.ต.อ. ชาย ทํานูล ยศโชติ รอง สวป. สภ.หนองแหน อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชงิเทรา สภ.หนองแหน ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 41 38 79 ไม่ผ่าน
3240200242850 ด.ต. ชาย อนันต ์วนะภูติ ผบ.หมู่(ป.)สภ.สํานักทอง อ.เมอืงระยอง สภ.สํานักทอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 44 89 ไม่ผ่าน
3240200353813 ด.ต. ชาย พรชยั เขตเขอืน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองเขอืน จว.ฉะเชงิเทรา สภ.คลองเขอืน ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 47 46 93 ไม่ผ่าน
3240400134953 พ.ต.ท. ชาย เลอศกัด ิมนัสมบูรณ์ สวป. สภ.บางคลา้ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.บางคลา้ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 47 46 93 ไม่ผ่าน
3240400632473 ร.ต.ต. ชาย ดาํรงค ์นันทพานชิ รอง สว.(ป.) สภ.คลองเขอืน จว.ฉะเชงิเทรา สภ.คลองเขอืน ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 46 42 88 ไม่ผ่าน
3240500125867 ร.ต.ต. ชาย สพุจน ์ทองเกตแุกว้ รอง สว.(ป.) สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.แสนภูดาษ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 47 46 93 ไม่ผ่าน
3240600080733 ร.ต.อ. ชาย ประชา วลัลานนท์ รอง สวป. สภ.สาวชะโงก อ.บางคลา้ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.สาวชะโงก ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3240600121731 ด.ต. ชาย สาโรช ลมิสขุศริิ ผบ.หมู (จร.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 49 96 ไม่ผ่าน
3240600165046 ร.ต.ต. ชาย ดาํเนนิ สมาน รอง สว.(จร.)สภ.พนมสารคาม สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 31 32 63 ไม่ผ่าน
3240600400533 ร.ต.อ. ชาย อสิรโรจน ์อุน่หะวงคก์ติกิลุ รอง สว.สส. สภ.ตกพรม อ.ขลงุ จว.จันทบุรี รอง สว.สส.สภ.ตกพรม ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 37 35 72 ไม่ผ่าน
3240600428845 พ.ต.ท. ชาย พชิติ วฒัโน รอง ผกก.ป. สภ.หว้ยใหญ ่จว.ชลบุรี สภ.หว้ยใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 44 90 ไม่ผ่าน
3240600556843 ด.ต. ชาย ประเสรฐิศกัด ิคลา้ยสวุรรณ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เขาหนิซอ้น อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชงิเทรา สภ.เขาหนิซอ้น ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 48 48 96 ไม่ผ่าน
3240600668170 ด.ต. ชาย ปรชีา วรรณประเวศ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เขาหนิซอ้น อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชงิเทรา สภ.เขาหนิซอ้น ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 48 47 95 ไม่ผ่าน
3240600668846 ด.ต. ชาย ณพรพัสกร ทองยงิ ผบ.หมู่(จร.)สภ.พนมสารคาม สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 41 43 84 ไม่ผ่าน
3240700094060 ด.ต. ชาย จักรพงษ์ วเิศษสกลุ ผบ.หมู่(จร.)สภ.พนมสารคาม สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 47 46 93 ไม่ผ่าน
3240800004119 ด.ต. ชาย สรุยิน ลนัดา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมพัฒนา จว.ระยอง สภ.นคิมพัฒนา ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 47 93 ไม่ผ่าน
5630200019983 ร.ต.อ. ชาย สมชาย พฤษไพบูรณก์จิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรมีโหสถ จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีโหสถ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 42 47 89 ไม่ผ่าน
5670700038308 ด.ต. ชาย วชิาญ หารจันทร์ ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 44 92 ไม่ผ่าน
5700400011845 ด.ต. ชาย ณรงค ์พรมพากล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3240800173875 ร.ต.ท. ชาย ประทปี ทสิมบูรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองหมากฝ้าย อ.วฒันานคร จว.สระแกว้ สภ.หนองหมากฝ้าย ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 45 27 72 ไม่ผ่าน
3240900102571 ร.ต.ท. ชาย สมบัต ิพมิลสกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แกลง จว.ระยอง สภ.แกลง จว.ระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3249800062788 ร.ต.ต. ชาย มานพ ศรเจรญิ รอง สว.(ป.) สภ.บางคลา้ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.บางคลา้ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3249900343711 ด.ต. ชาย วฑุฒ ิเอยีมพนิจิ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สาวชะโงก อ.บางคลา้ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.สาวชะโงก ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 43 40 83 ไม่ผ่าน
3250100253663 ร.ต.ต. ชาย อทัุย ภูมี รอง สว.(ป.) สภ.ท่าใหม ่จว.จันทบุรี สภ.ท่าใหม่ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 49 45 94 ไม่ผ่าน
3250100333781 ร.ต.อ. ชาย อสิเรศ เลศิวไิล รอง สวป. สภ.แสนสขุ จว.ชลบุรี สภ.แสนสขุ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 46 93 ไม่ผ่าน
3250100578791 ด.ต. ชาย ชยัยุทธ สงิหโ์ตเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปราจนีบุรี สภ.เมอืงปราจนีบุรี ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3250200048085 ร.ต.อ. ชาย นรภัทร ศรษีะโม รอง สว.สส. สภ.วงัตะเคยีน จว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคยีน ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 50 33 83 ไม่ผ่าน
3250200123842 ร.ต.ท. ชาย นคิม ปันเอยีม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นฉาง จว.ระยอง สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 43 90 ไม่ผ่าน
3250200229420 ด.ต. ชาย ประพัฒน ์บรรดาพมิพ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ประจันตคาม จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจันตคาม ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3250200327162 ร.ต.อ. ชาย ปฏภิาณ ปัตชติ รอง สว.สส. สภ.วงัตะเคยีน อ.กบนิทรบ์ุร ีจว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคยีน ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 47 96 ไม่ผ่าน
3250200764988 ด.ต. ชาย พนม เงนิเต็ม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาฉกรรจ ์จว.สระแกว้ สภ.เขาฉกรรจ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
3250200791977 ด.ต. ชาย ผดงุ บุบผา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ประจันตคาม จว.ปราจนีบุรี สภ.ประจันตคาม ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3250300100763 ด.ต. ชาย สมาน ดอกเคน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาด ีจว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3250300292379 ด.ต. ชาย ภานุวฒัน ์พละเดช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาด ีจว.ปราจนีบุรี สภ.นาดี ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 44 93 ไม่ผ่าน
3250400118231 ด.ต. ชาย อทัุย ประสงคเ์กอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 47 96 ไม่ผ่าน
3250400123030 พ.ต.ท. ชาย วทิยา คุม้วงษ์ รอง ผกก.ป. สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด สภ.คลองใหญ่ ภ.จว.ตราด ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
3101400638902 ร.ต.ต. ชาย ชวลติ ดศิโยธนิ รอง สว.(ป.)สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 44 90 ไม่ผ่าน
3102002402535 พ.ต.ท. ชาย ณัฐเศรษฐ ์สารมิาน รอง ผกก.ป. สภ.วงัค ูจว.ฉะเชงิเทรา สภ.บางขนาก ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 46 44 90 ไม่ผ่าน
3102002516697 ด.ต. ชาย ณราวฒุ ิจันไตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากนําประแสร ์จว.ระยอง สภ.ปากนําประแสร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
3102200399425 ด.ต. ชาย ปราโมทย ์พุกกระทุ่ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แหลมฉบัง สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3110200657635 ร.ต.ต. ชาย มนตร ีเสอืสมงิ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงชลบุร ีจว.ชลบุรี สภ เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 41 40 81 ไม่ผ่าน
3110400497283 ด.ต. ชาย ประยงค ์พุ่มภชาติ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.แหลมฉบัง สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 50 98 ไม่ผ่าน
3130300060975 พ.ต.ท. ชาย เศรษฐภุชงค ์มกีลุ สว.(สอบสวน)สภ.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
3130300337250 ร.ต.ท. ชาย ประเดมิ อุน่ละมัย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นคา่ย จว.ระยอง สภ.บา้นคา่ย สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 40 85 ไม่ผ่าน
3141000190238 ร.ต.ต. ชาย ณรงคช์ยั อยู่สขุสําราญ รอง สว.(จร.)สภ.พนมสารคาม  สภ. พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 46 48 94 ไม่ผ่าน
3150500078282 ร.ต.ท. ชาย สพุรรณ เดชสวุรรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาคชิฌกฎู จว.จันทบุรี สภ.เขาคชิฌกฎู ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 43 37 80 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
3150600491700 ร.ต.ต. ชาย โอภาส ปัทมโรจน์ รอง สว.(จร.) สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี สภ.นายายอาม ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
3160100027222 ร.ต.ท. ชาย ฤทธชิยั นัยบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 42 90 ไม่ผ่าน
3160700031727 พ.ต.ท. ชาย วเิชยีร แกว้บรวิงษ์ สวป. สภ.วงัขอนแดง อ.นาด ีจว.ปราจนีบุรี สวป.สภ.วงัขอนแดง ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 47 96 ไม่ผ่าน
3179900159521 ร.ต.ต. ชาย พรีเดช ม่วงหมู่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองกวิ อ.บา้นบงึ จว.ชลบุรี สภ.คลองกวิ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 44 91 ไม่ผ่าน
3189900018099 ร.ต.อ. ชาย มลศกัด ิขาวสนทิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตราด สภ.เมอืงตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 46 50 96 ไม่ผ่าน
3190400176614 พ.ต.ท. ชาย กรณพ์งษ์ สขุวสิฏิฐ์ รอง ผกก.ป. สภ.บา้นฉาง จว.ระยอง สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 38 43 81 ไม่ผ่าน
3190900359301 ด.ต. ชาย แสงอดุม คาํมี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองลกึ อ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.คลองลกึ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3191100527749 ร.ต.ท. ชาย ประหยัด แสงสธุา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
3199700074467 พ.ต.ต. ชาย วเิชยีร บุณยรัตพันธุ ์ สวป. สภ.บา้นโพธ ิจว.ฉะเชงิเทรา สภ.บา้นโพธิ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 46 49 95 ไม่ผ่าน
3199900239630 ร.ต.ต. ชาย สรายุธ แกว้ปัญญา รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงฉะเชงิเทรา สภ.เมอืงฉะเชงิเทรา ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 39 38 77 ไม่ผ่าน
3200100507924 ด.ต. ชาย อภชิาต ิแสงเพมิ ผบ.หมู่(ป) สภ.เกาะจันทร ์จว.ชลบุรี สภ.เกาะจันทร์ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 36 81 ไม่ผ่าน
3200100666933 ด.ต. ชาย รัชพล นราวธุากรน์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บา้นบงึ จว.ชลบุรี สภ.บา้นบงึ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 29 79 ไม่ผ่าน
3200101133432 ด.ต. ชาย วชิยั ชเูชดิ ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 40 87 ไม่ผ่าน
3200101133459 ร.ต.ต. ชาย เชดิชาย ชเูชดิ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 44 92 ไม่ผ่าน
3200101163901 ด.ต. ชาย โสฬส กมลสวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3200101189314 พ.ต.ท. ชาย วนัชยั วงศว์าณชิอนันต์ รอง ผกก.ป. สภ.หนองหมากฝ้าย อ.วฒันานคร จว.สระแกว้ สน.หนองหมากฝ้าย ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 44 48 92 ไม่ผ่าน
3200101236070 ร.ต.อ. ชาย เฉลมิพล กลนิสคุนธ์ รอง สว.(ป.) สภ.แหลมฉบัง สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3200101323142 ร.ต.ท. ชาย ประทานพร แสงขํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 39 33 72 ไม่ผ่าน
3200190006946 ร.ต.ต. ชาย พวิฒัน ์หาผล รอง สว.(ป.) สภ.แสนสขุ จว.ชลบุรี สภ.แสนสขุ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 35 24 59 ไม่ผ่าน
3200200139013 พ.ต.ต. ชาย ณัฏฐศ์ษิฏ ์ธนทรงพล สวป. สภ.สนามชยัเขต จว.ฉะเชงิเทรา สภ.สนามชยัเขต ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 47 49 96 ไม่ผ่าน
3200200251760 พ.ต.ท. ชาย ชํานาญ มกีะจติร์ รอง ผกก.ป. สภ.เกาะจันทร ์จว.ชลบุรี สภ.เกาะจันทร์ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3200200357681 ร.ต.อ. ชาย แสวง จติตอ์ารี รอง สว. สภ.เกาะจันทร ์จว.ชลบุรี สภ.เกาะจันทร์ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 44 90 ไม่ผ่าน
3200500089984 ร.ต.ท. ชาย นพพร สงิหท์อง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 43 89 ไม่ผ่าน
3200500313051 ร.ต.อ. ชาย เรอืงวชิฆ ์จารุประยงค์ รอง สวป. สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
3200600008943 ร.ต.ท. ชาย รัชกร ศริริัมย์ รอง สว.(ป) สภ.เกาะจันทร ์จว.ชลบุรี สภ.เกาะจันทร์ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 42 47 89 ไม่ผ่าน
3200600011430 ร.ต.ต. ชาย ทันดร แผลงเดช รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงชลบุร ีจว.ชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 47 95 ไม่ผ่าน
3200600032852 ร.ต.อ. ชาย ประเสรฐิ ลสีี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ขลงุ จว.จันทบุรี สภ.ขลงุ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 47 40 87 ไม่ผ่าน
3200600247531 ด.ต. ชาย นพกฤษฏ ิพรวฒันธนกติติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 45 92 ไม่ผ่าน
3200600465767 ร.ต.ต. ชาย เสฏฐวฒุ ิเกโส รอง สว.(ป.)สภ.ท่าตะเกยีบ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 35 31 66 ไม่ผ่าน
3200600557165 ด.ต. ชาย สปุกจิ พูลเพมิ ผบ.หมู่(ป) สภ.เกาะจันทร ์จว.ชลบุรี สภ.เกาะจันทร์ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 45 92 ไม่ผ่าน
3200600737643 พ.ต.ต. ชาย สมคดิ พมิพเ์งนิ สวป. สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 40 88 ไม่ผ่าน
3200600766619 ร.ต.ท. ชาย ณรงคศ์กัด ิจติตอ์นงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แสนสขุ จว.ชลบุรี สภ.แสนสขุ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 41 45 86 ไม่ผ่าน
3200600781723 ร.ต.ต. ชาย ศรันย ์สธุรรมศกัดิ รอง สว.(จร.)สภ.วฒันานคร จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3200600785389 ด.ต. ชาย ภาวศิ กอ้นพรหม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงระยอง สภ.เมอืงระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
3200601098032 ร.ต.ท. ชาย พสินัต ์เกดิคลํา รอง สว.(จร) สภ.เกาะจันทร ์จว.ชลบุรี สภ.เกาะจันทร์ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 47 95 ไม่ผ่าน
3200700084048 ร.ต.อ. ชาย ชยัญา โรจนวาศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แสนสขุ จว.ชลบุรี สภ แสนสขุ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 39 85 ไม่ผ่าน
3201000045130 ด.ต. ชาย กติตชิยั บุญสวน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 46 95 ไม่ผ่าน
3201000176781 ด.ต. ชาย อดศิกัด ิศรหีงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 17 14 31 ไม่ผ่าน
3209600076491 ร.ต.ต. ชาย พงศกร พลายวาส รอง สว.(ป.) สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 45 94 ไม่ผ่าน
3209600224024 ร.ต.อ. ชาย สําราญ มงิละกลุ รอง สวป. สภ.วงัค ูจว.ฉะเชงิเทรา สภ.วงัคู ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 46 46 92 ไม่ผ่าน
3209600263232 พ.ต.ท. ชาย สรุเดช นามโยธา รอง ผกก.ป. สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
3209700009826 ด.ต. ชาย อดศิร เนตรสงัข์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมพัฒนา จว.ระยอง สภ.นคิมพัฒนา ภ.จว.ระยอง ภ.2 41 45 86 ไม่ผ่าน
3209800065701 ร.ต.ต. ชาย พรชยั โคสอน สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 46 95 ไม่ผ่าน
3209800057334 ร.ต.ต. ชาย สรกฤช นมิเรอืง รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงฉะเชงิเทรา สภ.เมอืง ฉะเชงิเทรา ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 40 41 81 ไม่ผ่าน
3209900467071 ร.ต.อ. ชาย ทวศีกัด ิทรงโสภา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 43 29 72 ไม่ผ่าน
3210100201361 พ.ต.ท. ชาย สกล สวุรรณเจรญิ รอง ผกก.ป. สภ.บา้นกรํา อ.แกลง จว.ระยอง สภ.บา้นกรํา ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3210100354044 ร.ต.ต. ชาย โรจนไ์พศาล มงคลวงษ์ รอง สว.(จร.)สภ.หว้ยโป่ง จว.ระยอง สภ.หว้ยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
3210100354745 พ.ต.ท. ชาย ณัฐกร มงคลมหา รอง ผกก.ป. สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 50 98 ไม่ผ่าน
3210100425189 ด.ต. ชาย เกษมสนัต ์ขวญัเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมพัฒนา จว.ระยอง สภ.นคิมพัฒนา ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 45 91 ไม่ผ่าน
3210100481429 พ.ต.ท. ชาย ทะนงศกัด ิสวุรรณวฒัน์ รอง ผกก.ป. สภ.คลองกวิ อ.บา้นบงึ จว.ชลบุรี สภ.คลองกวิ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 47 96 ไม่ผ่าน
3210300357802 พ.ต.ท. ชาย พพิัฒน ์อภญิ สวป. สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง สภ.เขาชะเมา ภ.จว.ระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 42 88 ไม่ผ่าน
3210300535808 ร.ต.ท. ชาย ฉัตร หริัญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นฉาง จว.ระยอง สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 42 87 ไม่ผ่าน
3210400030091 ร.ต.ท. หญงิ พลอย พวงมาลยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นแปลง อ.โป่งนํารอ้น จว.จันทบุรี สภ.บา้นแปลง ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 44 42 86 ไม่ผ่าน
3210400039179 พ.ต.ท. ชาย มนัส วงศส์ใีส รอง ผกก. สภ.บา้นแปลง อ.โป่งนํารอ้น จว.จันทบุรี สภ.บา้นแปลง ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 36 39 75 ไม่ผ่าน
1339900421022 ส.ต.ต. ชาย วชัราวฒุ ิกรวริัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วงัค ูจว.ฉะเชงิเทรา สภ.วงัคู ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 47 44 91 ไม่ผ่าน
1339900623717 ส.ต.ต. ชาย นฤเบศ หมอทพิย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าตะเกยีบ จว.ฉะเชงิเทรา สภ ท่าตะเกยีบ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 40 38 78 ไม่ผ่าน
1340401285877 ส.ต.ต. ชาย นธิพิงษ์ อุน่จติ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.อา่วชอ่ อ.เมอืงตราด สภ.อา่วชอ่ ภ.จว.ตราด ภ.2 49 36 85 ไม่ผ่าน
1340700433045 ส.ต.ท. ชาย ยุทธนา ทอีทุศิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปราจนีบุรี สภ.เมอืงปราจนีบุรี ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
1340700564344 ส.ต.ต. ชาย ตงัปณธิาน สารอีาจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดงละคร อ.เมอืงนครนายก สภ.ดงละคร ภ.จว.นครนายก ภ.2 43 48 91 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
1342100114161 ส.ต.ต. ชาย ณัฐพงษ์ พมิพแ์กว้ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.อา่วชอ่ อ.เมอืงตราด สภ.อา่วชอ่ ภ.จว.ตราด ภ.2 45 36 81 ไม่ผ่าน
1350100312379 ส.ต.อ. ชาย วรวฒัน วรรณพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางขนาก อ.บางนําเปรยีว จว.ฉะเชงิเทรา สภ.บางขนาก ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 41 90 ไม่ผ่าน
1350100323273 ส.ต.ต. ชาย สพุล หลา้โพนทัน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดงละคร อ.เมอืงนครนายก สภ.ดงละคร ภ.จว.นครนายก ภ.2 42 48 90 ไม่ผ่าน
1350300166503 ส.ต.ต. ชาย อนุวฒัน ์บุญทา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บา้นท่าเลอืน จว.ตราด สภ.บา้นท่าเลอืน ภ.จว.ตราด ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
1361000135891 ส.ต.อ. ชาย ชยัยันต ์แลบสงูเนนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นฉาง จว.ระยอง สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 42 87 ไม่ผ่าน
1369900480851 ส.ต.ต. ชาย พงษ์ธนา พลิาวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แหลมสงิห ์จว.จันทบุรี สภ.แหลมสงิห์ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 50 31 81 ไม่ผ่าน
1400900154408 ส.ต.อ. ชาย ธวชัชยั เทศสกลุวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางคลา้ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.บางคลา้ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
1400900159094 ส.ต.ท. ชาย ศราวธุ บุญชบุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 46 94 ไม่ผ่าน
1409901129511 ส.ต.ท. ชาย ระพพีันธุ ์หารประทุม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแกว้ สภ.บา้นทัพไทย ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 47 45 92 ไม่ผ่าน
1411300123910 ส.ต.อ. ชาย ธนสาร พมิพแ์ป้ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี สภ.หนองขาม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
1419900350841 ส.ต.ท. ชาย ธนาบูรณ ์พูนกลา้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.องครักษ์ จว.นครนายก สภ องครักษ์ ภ.จว.นครนายก ภ.2 48 47 95 ไม่ผ่าน
1420300117773 ส.ต.ต. ชาย กติตศิกัด ิแสงดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉิมพล ีอ.บางนําเปรยีว จว.ฉะเชงิเทรา สภ.ฉิมพลี ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 46 44 90 ไม่ผ่าน
1429900263116 ส.ต.ท. ชาย มงคลชยั แกว้เสรมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นสรา้ง จว.ปราจนีบุรี สภ.บา้นสรง้ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 48 50 98 ไม่ผ่าน
1430301310330 ส.ต.ต. ชาย ธนาดล วรรณภา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.อา่วชอ่ อ.เมอืงตราด สภ.อา่วชอ่ ภ.จว.ตราด ภ.2 48 34 82 ไม่ผ่าน
1430900022277 ด.ต. ชาย ยงศกัด ิพรมพมิพ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.แสนภูดาษ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 48 44 92 ไม่ผ่าน
1440300034495 ด.ต. ชาย ณัฐพงศ ์ศรปีระย่า ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปราจนีบุรี สภ. เมอืงปราจนีบุรี ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 47 96 ไม่ผ่าน
1440900176631 ส.ต.ต. ชาย อนันต ์แกว้สงัข์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.อา่วชอ่ อ.เมอืงตราด สภ.อา่วชอ่ ภ.จว.ตราด ภ.2 48 39 87 ไม่ผ่าน
1440900194817 ส.ต.อ. ชาย สทิธพิล แป่มจํานัก ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
1449900249237 ส.ต.ท. ชาย ธนพพิัฒน ์ทานาม ผบ.หมู่(ป.)สภ.นาจอมเทยีน จว.ชลบุรี สภ.นาจอม?เทยีน? ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
1449900307555 ส.ต.ท. ชาย ศวิดล ดาขวา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นแปลง อ.โป่งนํารอ้น จว.จันทบุรี สภ.บา้นแปลง ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 46 39 85 ไม่ผ่าน
1451000167709 ส.ต.อ. ชาย มงคลศกัด ินุ่นนาแซง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี สภ.ดอนหัวฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 49 96 ไม่ผ่าน
1459900317950 ส.ต.ท. ชาย อภริัตน ์ประชานอก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 41 46 87 ไม่ผ่าน
1459900498458 ส.ต.ต. ชาย อนุวฒัน ์คาํขรูู ผบ.หมู่(ป.)สภ.หนองกรับ อ.บา้นคา่ย จว.ระยอง สภ.หนองกรับ ภ.จว.ระยอง ภ.2 43 43 86 ไม่ผ่าน
1459900649448 ส.ต.ต. ชาย ปิยภัทร ทองชนะ ผบ.หมู่(ป.)สภ.หนองกรับ อ.บา้นคา่ย จว.ระยอง สภ.หนองกรับ ภ.จว.ระยอง ภ.2 43 43 86 ไม่ผ่าน
1460300027812 ส.ต.อ. ชาย ธนายุทธ พละสาร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองแหน อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชงิเทรา สภ.หนองแหน ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 30 30 60 ไม่ผ่าน
1460500201271 ส.ต.ต. ชาย ภาณุวฒัน ์แสงศรี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด สภ.คลองใหญ่ ภ.จว.ตราด ภ.2 49 47 96 ไม่ผ่าน
1460500214292 ส.ต.ต. ชาย กฤษวตัร สขุแสน ผบ.(ป.) สภ.เกาะสชีงั จว.ชลบุรี สภ.เกาะสชีงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 46 94 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไมต่รงกับขอ้มลูกําลังพล

1469900325774 ส.ต.ท. ชาย อมรเทพ เสนากจิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แหลมสงิห ์จว.จันทบุรี สภ.แหลมสงิห์ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
1469900417733 ส.ต.ท. ชาย ธนพล ใจสูศ้กึ ผบ.หมู่(ป.)สภ.บางปะกง สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
1469900495459 ส.ต.ต. ชาย นราวชิย ์มลาไวย์ ผบ.หมู่ (ป) สภ.ตกพรม อ.ขลงุ จว.จันทบุรี สภ.ตกพรม ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 46 30 76 ไม่ผ่าน
1471000101601 ส.ต.อ. ชาย ปิยะพงษ์ วะหาโล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แสนสขุ จว.ชลบุรี สภ.สนสขุ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
1490400066518 ส.ต.ต. ชาย วลิยั เชอืคําจันทร์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.บา้นกรํา อ.แกลง จว.ระยอง สภ.บา้นกรํา ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 46 94 ไม่ผ่าน
1499900120471 ส.ต.ต. ชาย ชาตร ีผลภาษี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 46 48 94 ไม่ผ่าน
1500401132548 ส.ต.ต. ชาย เฉลมิรัฐ โปธปัิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดงละคร จว.นครนายก สภ.ดงละคร ภ.จว.นครนายก ภ.2 39 47 86 ไม่ผ่าน
1501100100231 ส.ต.ท. ชาย พาณชิย ์นันตบิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
1529900644399 ส.ต.อ. ชาย พรีพล จรัญกจิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วงัค ูจว.ฉะเชงิเทรา สภ.วงัคู ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 45 46 91 ไม่ผ่าน
1539900129923 ด.ต. ชาย ภานุพงศ ์เภารอด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 47 96 ไม่ผ่าน
1550700126752 ส.ต.ต. ชาย นาธาน ชุม่หลา้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉิมพล ีอ.บางนําเปรยีว จว.ฉะเชงิเทรา สภ.ฉิมพลี ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 47 43 90 ไม่ผ่าน
1560100023383 ด.ต. ชาย คมกรชิ วชิยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
1560300184259 ส.ต.อ. ชาย วชัพล คา้ขาย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
1579900399653 ส.ต.ท. ชาย ธัญญวฒัน ์ลาภสงูเนนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
1600100270509 ส.ต.ท. ชาย ยุทธนา สรุะมนต์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
1600100470648 ส.ต.ท. ชาย กติ ิคาํสทิธิ ผบ.หมู่(ป.)สภ.บางปะกง สถ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 46 95 ไม่ผ่าน
1619900207877 ส.ต.อ. ชาย สทิธศิกัด ิมาณี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แหลมฉบัง สภ.แหลมฉบัง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
1650700065477 ส.ต.อ. ชาย รัชภูม ิมอีดุร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แกลง จว.ระยอง สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 48 96 ไม่ผ่าน
1669900154421 ส.ต.อ. ชาย พนัชกร บุญผลเจรญิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
1669900256339 ส.ต.ต. ชาย ไกรสร สนุทรวารี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงชลบุร ีจว.ชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 47 94 ไม่ผ่าน
1709901247481 ส.ต.ต. ชาย วรีภัทร เจรญินธิโิชติ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมอืงฉะเชงิเทรา สภ.เมอืงฉะเชงิเทรา ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 38 38 76 ไม่ผ่าน
1720700075447 ด.ต. ชาย พันธนันท ์สนิพูนผล ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมอืงฉะเชงิเทรา สภ.เมอืงฉะเชงิเทรา ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 44 41 85 ไม่ผ่าน
1729900485582 ส.ต.ต. ชาย ปฏพิล เรอืนวเิชยีร ผบ.หมู่(ป.)สภ.บางนําเปรยีว สภ.ลางนําเปรยีว ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 40 40 80 ไม่ผ่าน
1749900530928 ส.ต.ท. ชาย จริกติต ิพุฒศริิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 50 98 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไมต่รงกับขอ้มลูกําลังพล

1809900202466 ส.ต.อ. ชาย ณัฐพล ศรกีาญจน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นฉาง จว.ระยอง สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 34 82 ไม่ผ่าน
1909801029323 ส.ต.อ. ชาย เอกอมร ปรดีาอคัรกลุ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พนัสนคิม จว.ชลบุรี สภ.พนัสนคิม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
2200501025426 ส.ต.ต. ชาย วรีภัทร มสีะอาด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองเขอืน จว.ฉะเชงิเทรา สภ.คลองเขอืน ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 40 34 74 ไม่ผ่าน
2201000021151 ส.ต.ท. ชาย นธิพิัฒน ์ปุ้ งขอ้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี สภ.บ่อทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 43 89 ไม่ผ่าน
3100202921216 พ.ต.ท. ชาย ธรีพงศ ์ศรตีมัภวา รอง ผกก. สภ.คลองนําใส อ.อรัญประเทศ จว.สระแกว้ สภ.คลองนําใส ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 38 86 ไม่ผ่าน
3100400869466 ร.ต.อ. ชาย ราชศกัด ิแมน้ศรี รอง สว. สภ.บา้นคา่ย จว.ระยอง สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 45 93 ไม่ผ่าน
3100503105507 วา่ท ีร.ต.ท. ชาย ธวชั ศริมิงคล รอง สว.(ป.) สภ.องครักษ์ จว.นครนายก สภ.องครักษ์ ภ.จว.นครนายก ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
3101300317331 ร.ต.ต. ชาย สพุัฒน ์รอบคอบ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงพัทยา จว.ชลบุรี สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 40 34 74 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
1104700030281 ส.ต.ต. ชาย ปรเมษฐ ์เชยีวชล ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.อา่วชอ่ อ.เมอืงตราด สภ.อา่วชอ่ ภ.จว.ตราด ภ.2 37 21 58 ไม่ผ่าน
1119900675191 ส.ต.ท. ชาย กติตพิงษ์ ดาํพะธกิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 38 34 72 ไม่ผ่าน
1159900184359 ส.ต.ท. ชาย ปิยะณัฐ แจง้สวา่งศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี สภ.หนองใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 42 90 ไม่ผ่าน
1161000019290 ส.ต.ท. ชาย ศตวรรษ ลนืกลาง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 48 37 85 ไม่ผ่าน
1169800146846 ส.ต.ท. ชาย พงศธร ธรรมศริิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นนา จว.นครนายก สภ.บา้นนา ภ.จว.นครนายก ภ.2 47 50 97 ไม่ผ่าน
1200101854311 ส.ต.ต. ชาย สรุพัศ วรรธนะชพี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองแหน อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชงิเทรา สภ.หนองแหน ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 44 93 ไม่ผ่าน
1200600102021 ด.ต. ชาย เจษฎาพร จุกสดีา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แสนสขุ จว.ชลบุรี สภ.แสนสขุ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
1200901250046 ส.ต.ต. ชาย เพชรพันนา สงวนสขุ ผบ.หมู่ (ป.).สภ.พลตูาหลวง อ.สตัหบี จว.ชลบุรี สภ.พูลตาหลวง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
1209301055542 ส.ต.ต. ชาย ปรญิญา กาญจนะเกตุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะเปรดิ อ.แหลมสงิห ์จว.จันทบุรี สภ.เกาะเปรดิ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 48 37 85 ไม่ผ่าน
1209700575299 ส.ต.ท. ชาย ชาญศริ ิดอนแกน่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นฉาง จว.ระยอง สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
1209700615878 ส.ต.ท. ชาย กรกช โรจนบุญถงึ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
1209701842576 ส.ต.ต. ชาย ธนภูม ิเฉลมิวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บา้นท่าเลอืน จว.ตราด สภ.บา้นท่าเลอืน ภ.จว.ตราด ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
1209701927504 ส.ต.ต. ชาย พรีพล โสมประยูร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าตะเกยีบ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.ท่าตะเกยีบ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 47 48 95 ไม่ผ่าน
1219800055289 พ.ต.ท. ชาย วฒุพิงศ ์ตระกลูวริัตตนัติ สว.(สอบสวน)สภ.แกลง จว.ระยอง สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 46 95 ไม่ผ่าน
1219800088535 ส.ต.อ. ชาย เดชนันท ์กองสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แกลง จว.ระยอง สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 44 92 ไม่ผ่าน
1220200001163 ด.ต. ชาย วชัระ ชยักลุเสรวีฒัน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 49 97 ไม่ผ่าน
1229900018750 ด.ต. ชาย สรุยิา สนัตวิฒันา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ขลงุ จว.จันทบุรี สภ.ขลงุ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 47 46 93 ไม่ผ่าน
1229900185940 ส.ต.อ. ชาย เสกสรรค ์คา้ผล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตกพรม อ.ขลงุ จว.จันทบุรี สภ.ตกพรม ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 48 27 75 ไม่ผ่าน
1229900359417 ส.ต.อ. ชาย ดนุพล ทฆีายุ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงจันทบุรี สภ.เมอืงจันทบุรี ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 49 42 91 ไม่ผ่าน
1229900429920 ส.ต.ท. ชาย นรวตัน ์พกิลุทอง ผบ.หมู่ (สส.) สภ.โป่งนํารอ้น จว.จันทบุรี สภ.โป่งนํารอ้น ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 40 44 84 ไม่ผ่าน
1229900433099 ส.ต.ต. ชาย ธนเดช บุญโยประการ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มะขาม จว.จันทบุรี สภ.มะขาม ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 49 42 91 ไม่ผ่าน
1229900550362 ส.ต.อ. ชาย กณัฑค์ปุต ์ประดบัรัตน์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.นคิมพัฒนา จว.ระยอง สภ.นคิมพัฒนา ภ.จว.ระยอง ภ.2 21 16 37 ไม่ผ่าน
1229900556191 ส.ต.อ. ชาย กติต ิสขุเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แกลง จว.ระยอง สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
1229900707075 ส.ต.ต. ชาย ไชยวฒัน ์แกว้มาลยั ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี สภ.สอยดาว ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 44 43 87 ไม่ผ่าน
1229900810399 ส.ต.ต. ชาย ณัฐวฒัน ์แกว้มาลยั ผบ.หมู่(ป.)สภ.บา้นคา่ย จว.ระยอง สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 37 84 ไม่ผ่าน
1239900019781 พ.ต.ท. ชาย อาทติย ์สนุทวนคิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชงิเทรา สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
1239900229483 ส.ต.ต. ชาย พทิยาธร ทับมะโรง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงตราด สภ.เมอืงตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 48 48 96 ไม่ผ่าน
1239900292291 ส.ต.ต. ชาย สรุยิาวธุ แดง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บา้นท่าเลอืน จว.ตราด สภ.บา้นท่าเลอืน ภ.จว.ตราด ภ.2 49 46 95 ไม่ผ่าน
1240100052661 ด.ต. ชาย อภพิันธ ์เปรมอําพล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
1240600019965 ส.ต.อ. ชาย บุญนํา มธีรรมโชติ ผบ.หมู่(จร.)สภ.พนมสารคาม สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 42 44 86 ไม่ผ่าน
1240600142023 ส.ต.ท. ชาย ธรีศกัด ิพุทธสอน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีโหสถ จว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีโหสถ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 48 48 96 ไม่ผ่าน
1240600143844 ส.ต.ท. ชาย ธนายุต แสวงทรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 46 48 94 ไม่ผ่าน
1240801218302 ส.ต.ต. ชาย สทิธศิกัด ิแสงอาจ ผบ.หมู่(ป.)สภ.บา้นทับใหม่ อ.วฒันานคร จว.สระแกว้ สภ บา้นทับใหม่ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 39 88 ไม่ผ่าน
1249900040372 ด.ต. ชาย คณุวฒุ ิลายประดษิฐ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.แสนภูดาษ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 47 50 97 ไม่ผ่าน
1249900306224 ส.ต.ท. ชาย พชรภูม ิมงิสมร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองแหน อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชงิเทรา สภ.หนองแหน ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 41 40 81 ไม่ผ่าน
1250100259631 ส.ต.ต. ชาย วชัรากร สสีมัย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 47 48 95 ไม่ผ่าน
1250100267552 ส.ต.ต. ชาย ศราวฒุ ิมุย้เบยีว ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.วงัตะเคยีน อ.กบนิทรบ์ุร ีจว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคยีน ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 48 50 98 ไม่ผ่าน
1250100314399 ส.ต.อ. ชาย วชริวทิย ์สวีเิส็ง ผบ.หมู่ (สส.)สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 46 48 94 ไม่ผ่าน
1250100320615 ส.ต.ท. ชาย ธรียุทธ นอ้ยออ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 46 48 94 ไม่ผ่าน
1250100326257 ส.ต.อ. ชาย กษิดเิดช ศรอีดุร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สาวชะโงก อ.บางคลา้ จว.ฉะเชงิเทรา สภ.สาวชะโงก ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 48 44 92 ไม่ผ่าน
1250100343305 ส.ต.ท. ชาย ศตพร เรอืงโรจน์ ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมอืงสระแกว้ จว.สระแกว้ สภ.เมอืงสระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 40 36 76 ไม่ผ่าน
1250101501435 ส.ต.ต. ชาย กอ้งกดิากร ผงผาย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อา่วชอ่ อ.เมอืงตราด สภ.อา่วชอ่ ภ.จว.ตราด ภ.2 48 18 66 ไม่ผ่าน
1250300081126 ส.ต.ต. ชาย ชชัวาลย ์มสีขุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.วงัตะเคยีน อ.กบนิทรบ์ุร ีจว.ปราจนีบุรี สภ.วงัตะเคยีน ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 33 45 78 ไม่ผ่าน
1250400095099 ส.ต.อ. ชาย ณฐวรี ์ปาราชติงั ผบ.หมู่(ป.)สภ.บางปะกง สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 47 47 94 ไม่ผ่าน
1250400225839 ส.ต.ท. ชาย ชชัชยั ดษิฐประสพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมพัฒนา จว.ระยอง สภ.นคิมพัฒนา ภ.จว.ระยอง ภ.2 44 45 89 ไม่ผ่าน
1250600036584 ส.ต.อ. ชาย ถริวชิญ ์ยงิยง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เพ อ.เมอืงระยอง สภ.เพ ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 50 97 ไม่ผ่าน
1251200029107 ด.ต. ชาย เอกนรนิทร ์พยุพา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 48 94 ไม่ผ่าน
1269900136949 ส.ต.ต. ชาย ฐาปกรณ ์ระยา้ยอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาด ีจว.ปราจนีบุรี สภ.นาด ี ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 44 50 94 ไม่ผ่าน
1279800031002 ส.ต.ท. ชาย ณัชภัทร แกว้คาํ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 40 89 ไม่ผ่าน
1279900013464 ส.ต.อ. ชาย จักรรนิทร ์สงิหก์นั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาหนิซอ้น อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชงิเทรา สภ.เขาหนิซอ้น ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 48 97 ไม่ผ่าน
1279900134202 ส.ต.ต. ชาย รัฐนันท ์และซนั ผบ.หมู่(ป.)สภ.โคกสงู จว.สระแกว้ สภ.โคกสงู ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 25 74 ไม่ผ่าน
1309901383892 ส.ต.ต. ชาย อโนชา จองทองหลาง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ขลงุ จว.จันทบุรี สภ.ขลงุ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 45 39 84 ไม่ผ่าน
1309902539985 ส.ต.ต. ชาย พรีพัฒน ์เอยีวศริิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาจอมเทยีน จว.ชลบุรี สภ.นาจอมเทยีน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 47 95 ไม่ผ่าน
1310200149828 ส.ต.ต. ชาย พัชระ ประสงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สตัหบี จว.ชลบุรี สภ.สตัหบี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 50 98 ไม่ผ่าน
1311800008479 ส.ต.ต. ชาย ธวชัชยั เกดิชอ่ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะเปรดิ อ.แหลมสงิห ์จว.จันทบุรี สภ.เกาะเปรดิ ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 45 25 70 ไม่ผ่าน
1319800124051 ส.ต.อ. ชาย ภราดร ปะระทัง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
1319800154995 ส.ต.อ. ชาย กฤษณะ ไทยสบืชาติ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชงิเทรา สภ.แปลงยาว ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 48 46 94 ไม่ผ่าน
1319800162378 ส.ต.ต. ชาย ภาณุวฒัน ์อายุวฒัน์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บา้นโพธ ิจว.ฉะเชงิเทรา สภ.บา้นโพธิ ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 45 48 93 ไม่ผ่าน
1319800221919 ส.ต.ต. ชาย เกยีรตศิกัด ิขอคลา้ยกลาง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บา้นท่าเลอืน จว.ตราด สภ.บา้นท่าเลอืน ภ.จว.ตราด ภ.2 49 43 92 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
1319900397601 ส.ต.อ. ชาย กฤษณะ ขําเอนก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรมีหาโพธ ิจว.ปราจนีบุรี สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 47 50 97 ไม่ผ่าน
1330400410970 ส.ต.ท. ชาย ไกรวทิย ์พวงบุตร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 42 89 ไม่ผ่าน
1331400089137 ส.ต.ท. ชาย ปัญญวฒัน ์แสงมาศ ผบ.หมู่(จร.)สภ.วฒันานคร จว.สระแกว้ สภ.วฒันานคร ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 49 98 ไม่ผ่าน
1339900035084 ส.ต.อ. ชาย ชติพล จันทรเ์กษ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เขาหนิซอ้น อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชงิเทรา สภ.เขาหนิซอ้น ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 48 47 95 ไม่ผ่าน
1339900395129 ส.ต.อ. ชาย พชรพล สายเชอื ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองกวิ จว.ชลบุรี สภ.คลองกวิ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 46 94 ไม่ผ่าน
1100501356212 ส.ต.ท. ชาย วชริพันธ ์เมอืงภักดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.องครักษ์ จว.นครนายก สภ.องครักษ์ ภ.จว.นครนายก ภ.2 47 49 96 ไม่ผ่าน
1100600028060 ส.ต.อ. ชาย ศวิฤทธ ิพันธุระ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชลบุรี สภ.เมอืงชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 24 71 ไม่ผ่าน
1100701496310 ส.ต.อ. ชาย นสิติ ภู่ระหงษ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.บางนําเปรยีว สภ.บางนําเปรยีว ภ.จว.ฉะเชงิเทรา ภ.2 49 47 96 ไม่ผ่าน
1100702109573 ส.ต.ต. ชาย จริภาส พรหมสถติย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดงละคร จว.นครนายก สภ.ดงละคร ภ.จว.นครนายก ภ.2 41 46 87 ไม่ผ่าน
1100900024345 ร.ต.อ. ชาย ทศพร พรหมประวตั ิ รอง สวป. สภ.นคิมพัฒนา จว.ระยอง สภ.นคิมพัฒนา ภ.จว.ระยอง ภ.2 44 48 92 ไม่ผ่าน
1101501059766 ส.ต.ต. ชาย สหัสวรรษ ปัญจมาส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรรีาชา จว.ชลบุรี สภ.ศรรีาชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 48 95 ไม่ผ่าน
1102000831980 ร.ต.อ. ชาย กานต ์ศริกิลุ รอง สวป. สภ.สระบัว จว.ปราจนีบุรี สภ.สระบัว ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 49 50 99 ไม่ผ่าน
1102002448946 ส.ต.ท. ชาย ฉัตรพลช ศวิาชยั ผบ.หมู่ ป. สภ.ศรมีหาโพธิ สภ.ศรมีหาโพธิ ภ.จว.ปราจนีบุรี ภ.2 46 48 94 ไม่ผ่าน
1102002597712 ส.ต.ท. ชาย กมัปนาท สําพุด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงนครนายก สภ.เมอืงนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 20 11 31 ไม่ผ่าน
1104200221702 ส.ต.ต. ชาย อภชิยั โพยนอก ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองบอน จว.ตราด สภ.หนองบอน ภ.จว.ตราด ภ.2 49 47 96 ไม่ผ่าน
1104300294841 ส.ต.ต. ชาย ณัฐวตัร จอ้ยชู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดงละคร จว.นครนายก สภ.ดงละคร ภ.จว.นครนายก ภ.2 42 48 90 ไม่ผ่าน
3250200810297 ร.ต.ต. ชาย พทัิกษ์ สคุะมะโน รอง สว.จร สภ.เมอืงพัทยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 39 85 ไม่ผ่าน


