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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3451000140297 ด.ต. ชาย ชนาย ุเชษฐสงิห์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เสลภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.เสลภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3451000154247 ด.ต. ชาย อนุลกัษณ ์สงิหาโชติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสีงคราม จว.นครพนม สภ.ศรสีงคราม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3451000349307 ด.ต. ชาย นราวด ีบุญภลิะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธวชับุร ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3451000361978 ด.ต. ชาย ภูดศิ ไชยชว่ย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสลภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.เสลภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3451000422306 ด.ต. ชาย ประพัทธ ์มัธนัง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ทุ่งเขาหลวง จว.รอ้ยเอด็ สภ.ทุ่งเฃาหลวง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3451001026668 ร.ต.อ. ชาย พนัิย จันทรเ์ก รอง สว.จร. สภ.ทุ่งเขาหลวง จว.รอ้ยเอด็ สภ.ทุ่งเขาหลวง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3451001183224 พ.ต.ท. ชาย สพุัน คาํไพรนิทร์ รอง ผกก.ป. สภ.นามน จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.นามน ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3451100151151 ร.ต.อ. ชาย จําเนียร หัวหนองหาร รอง สวป. สภ.พนมไพร จว.รอ้ยเอด็ สภ.พนมไพร ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3451100380745 พ.ต.ท. ชาย พงษ์ศกัด ิเตยหลา้ รอง ผกก.ป. สภ.สวุรรณภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.สวุรรณภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3451100480383 พ.ต.ท. ชาย เสรมิวชิ ดอนหนองบวั สวป. สภ.อาจสามารถ จว.รอ้ยเอด็ สภ.อาจสามารถ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3451200032218 ด.ต. ชาย บรรลอืศกัด ิบุญวเิศษ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3451300068290 ด.ต. ชาย ธัณณธรณ ์โมคภา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 44 94 ผ่าน
3451300201941 ร.ต.อ. ชาย พเิชษฐ ์บางโท รอง สวป. สภ.โพนทราย จว.รอ้ยเอด็ สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3451300213893 ด.ต. ชาย สมศกัด ิหนองหวา้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพนทราย จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทราย ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3451400281742 ด.ต. ชาย วรีะศกัด ิไชยธงรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นม่วง จว.สกลนคร สภ.บา้นม่วง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3451400314659 ด.ต. ชาย สพุล ระหา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธวชับุร ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3451400362955 พ.ต.ท. ชาย สธุรรม กกุดุเรอื สวป. สภ.บา้นบัวขาว อ.ปทุมรัตต ์จว.รอ้ยเอด็ สภ.บา้นบัวขาว ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3451400484627 ด.ต. ชาย ไพรัตน ์โวออ่นสี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พนมไพร จว.รอ้ยเอด็ สภ.พนมไพร ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3451400638233 ด.ต. ชาย วรวทิย ์นาวารี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธวชับุร ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3451500028194 ร.ต.ต. ชาย วชิยั ผลทับทมิ รอง สว.(ป.)สภ.เมยวด ีจว.รอ้ยเอด็ สภ เมยวดี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3451500134474 ร.ต.อ. ชาย ราเชนทร ์ชมศรวีรรณ รอง สว.จร. สภ.เมยวด ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.เมยวดี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3459900136412 พ.ต.ท. ชาย พงษ์พันธ ์คาํผ่าย สวป. สภ.ศรสีมเด็จ จว.รอ้ยเอด็ สภ.ศรสีมเด็จ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460100045465 ร.ต.อ. ชาย บัณฑติ สรภูมิ รอง สวป. สภ.สหัสขนัธ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สหัสขนัธ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460100291610 ด.ต. ชาย กอ้งพภิพ เจรญิสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สหัสขนัธ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สหัสขนัธ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3460100307401 ด.ต. ชาย ประกนัภัย โคตะนนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3460100542159 ด.ต. ชาย สรุพงษ์ ไชยกาํบัง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สมเด็จ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460100717862 พ.ต.ท. ชาย อาทติย ์คาํยุธา สวป. สภ.โพนงาม อ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สภ.โพนงาม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460100850406 พ.ต.ท. ชาย รุจน ์วเิชยีรภักดิ รอง ผกก.ปป. สภ.ร่องคาํ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ร่องคาํ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460101094991 ด.ต. ชาย สนุทร นามมุงคณุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คาํม่วง จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.คาํม่วง ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460300107316 ร.ต.อ. ชาย บรรพต ปัญญารมย์ รอง สว.จร. สภ.โพธทิอง อ.เสลภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.โพธทิอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460300142243 ด.ต. ชาย ดวงประเสรฐิ ์ชนืนริันดร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนจานจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ดอนจาน ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460300156741 ด.ต. ชาย อดศิกัด ิยะไวทย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3450200512341 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย จารุวทิย ์สทิธสิาร รอง สว.(ป.)สภ.เกษตรวสิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.เกษตรวสิยั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450200600134 ด.ต. ชาย วเิชยีร สหีานาม ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หนองพอก จว.รอ้ยเอด็ สภ.หนองพอก ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450200636040 ด.ต. ชาย กติตศิกัด ิจันทะออ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มะคา่ อ.กนัทรวชิยั จว.มหาสารคาม สภ.มะคา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450300017481 ร.ต.อ. ชาย ธนะเมศฐ ์ธนกลุทวสีริ ิ รอง สวป. สภ.คาํป่าหลาย อ.เมอืง จว.มุกดาหาร สภ.คาํป่าหลาย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450300043784 ด.ต. ชาย จรนิ จันเตยี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวุรรณภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.สวุรรณภมูิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450300062991 ร.ต.ท. ชาย จรัส เปปะตงั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450300177985 ด.ต. ชาย คมสนั จันทชิยั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปทุมรัตต ์จว.รอ้ยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3450300201100 ด.ต. ชาย สมัย สงครนิทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธวชับุร ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450300283874 ด.ต. ชาย ประจักร ์สมภักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครพนม สภ.เมอืงนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450300382457 ด.ต. ชาย วชิาญ โพธนิาแค ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพนนาแกว้ จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3450300436972 ร.ต.อ. ชาย สมปอง แสนสขุ รอง สว. สภ.กฉุินารายณ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กฉุินารายณ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450400005833 ร.ต.อ. ชาย พงศกร เสาวงค์ รอง สวป. สภ.จตรุพักตรพมิาน จว.รอ้ยเอด็ สภ.จตรุพักตรพมิาน ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 43 93 ผ่าน
3450400047374 ร.ต.ต. ชาย พรพันธ ์พุทสเีสน รอง สว.(จร.)สภ.เกษตรวสิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.เกษตรวสิยั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3450400123933 ด.ต. ชาย ณรงคช์ยั ขจรอนันต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาหวา้ จว.นครพนม สภ.นาหวา้ ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450400284694 ด.ต. ชาย แอด๊ นางสะอาด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จตรุพักตรพมิาน จว.รอ้ยเอด็ สภ.จตรุพักตรพมิาน ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3450400439167 ร.ต.อ. ชาย วสนัต ์ศรกีระทุ่ม รอง สว.จร. สภ.เกษตรวสิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.เกษตรวสิยั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3450400474868 ร.ต.อ. ชาย ณรงค ์ขา่ขนัมะลี รอง สว.จร. สภ.โพนทราย จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทราย ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450400478588 ร.ต.ต. ชาย สมบัต ิทะวะลยั รอง สว.(ป.) สภ.ป่งไฮ อ.เซกา จว.บงึกาฬ สภ.ป่งไฮ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3450400556635 ด.ต. ชาย ประชนั ปาโส ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงมหาสารคาม ผบ.หมู่จร.สภ.เมอืงมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450400686032 พ.ต.ท. ชาย ยุทธ ไชยพล รอง ผกก.ป. สภ.เสลภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.เสลภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450500015768 ด.ต. ชาย บุร ีเจรญิเขต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นบัวขาว จว.รอ้ยเอด็ สภ.บา้นบัวขาว ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450500027553 ด.ต. ชาย วษิณุ คาํภักดี ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เชยีงขวญั จว.รอ้ยเอด็ สภ.เชยีงขวญั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 38 88 ผ่าน
3450500046728 ด.ต. ชาย วจิติร ณรงคไ์ชย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อาจสามารถ จว.รอ้ยเอด็ สภ.อาจสามารถ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450500077020 ร.ต.อ. ชาย บัญชา ขนัธวธุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450500357651 ร.ต.ต. ชาย ชชูาต ิจตเุทน รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450500376507 ร.ต.อ. ชาย ถาวร สสีองเมอืง รอง สวป.สภ.เชยีงใหม่ จว.รอ้ยเอด็ สภ.เชยีงใหม่ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450500443395 พ.ต.ท. ชาย เนตพิจน ์สภุารี รอง ผกก.ป. สภ.ธวชับุร ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 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
3450500793116 ร.ต.ต. ชาย สํารอง วรรณสทุธิ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450500873845 พ.ต.ท. ชาย พันธช์ยั สวุรรณศรี สวป. สภ.ทุ่งเขาหลวง จว.รอ้ยเอด็ สภ.ทุ่งเขาหลวง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450500876305 ด.ต. ชาย ชาญชยั ลาศา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงสรวง จว.รอ้ยเอด็ สภ.เมอืงสรวง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450500876534 ด.ต. ชาย สวุฒันชยั วชิานัง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธวชับุร ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3450500964051 ด.ต. ชาย บัญชา บุญวเิศษ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3450501023519 ด.ต. ชาย นพดล พลธา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450501068407 ด.ต. ชาย สนัุนท ์หลา้กํา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450600070515 พ.ต.ท. ชาย จารุพัฒน ์สรา้งพล สวป. สภ.หนองฮ ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.หนองฮี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450600119395 ร.ต.อ. ชาย เสร ีจันทะไพร รอง สว.สส. สภ.โพนสวรรค ์จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์ ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450600174876 ร.ต.อ. ชาย ปอนด ์วชิยัวงค์ รอง สว.จร. สภ.ปทุมรัตต ์จว.รอ้ยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3450600320031 พ.ต.ท. ชาย ณัฐพล โอฆะพนม สวป. สภ.เซกา ตาํรวจภูธรจังหวดัหนองคาย สภ.เซกา ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3450600519482 ร.ต.ต. ชาย สทุธ ิจันทะนันท์ รอง สว.(ป.) สภ.ศรสีงคราม จว.นครพนม สภ.ศรสีงคราม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450600576885 ด.ต. ชาย ธรีะธาดา เนตรวงศ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450600804501 พ.ต.ท. ชาย วรีะศกัด ิตน้ทัพไทย สวป. สภ.ยางสสีรุาช จว.มหาสารคาม สภ.ยางสสีรุาช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 41 91 ผ่าน
3450700022474 พ.ต.ท. ชาย สถติย ์นาสงิหท์อง สวป. สภ.เชยีงใหม่ อ.โพธชิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.เชยีงใหม่ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450700034367 ร.ต.อ. ชาย ปัญญา ทุหา รอง สวป. สภ.เชยีงใหม่ อ.โพธชิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.เชยีงใหม่ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 41 91 ผ่าน
3450700460609 ด.ต. ชาย ลขิติ แสงประเสรฐิ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 43 93 ผ่าน
3450700482777 พ.ต.ท. ชาย ธณัฐพงษ์ ภูมภิาค สวป. สภ.จตรุพักตรพมิาน จว.รอ้ยเอด็ สภ.จตรุพักตรพมิาน ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 38 88 ผ่าน
3450700504771 ร.ต.ต. ชาย วบิูลย ์ภูมภิาค รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450700512374 ด.ต. ชาย ชยพล ภูมภิาค ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงสารคาม ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 43 93 ผ่าน
3450700651897 ด.ต. ชาย ธวชัชยั สรุโิย ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ทุ่งเขาหลวง จว.รอ้ยเอด็ สภ.ทุ่งเขาหลวง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450700651943 ร.ต.อ. ชาย สวสัด ิสรุโิย รอง สวป.สภ.พนมไพร ภ.จว.รอ้ยเอด็ สภ.พนมไพร ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450700657704 ร.ต.ท. ชาย ธรีะพงษ์ สรุโิย รอง สว. (ป.) สภ.เกษตรวสิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.เกษตรวสิยั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450700884221 ด.ต. ชาย สนุทร บุตรพรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองบ่อ อ.นาแก จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450700913956 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ประสทิธ ิแวงวรรณ รอง สว.(ป.)สภ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450800033630 ร.ต.ต. ชาย ธรีะพันธ ์กมลตรี รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ รอง.สว.(จร.)สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450800104529 ด.ต. ชาย สรุยิา นามจุมจัง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จตรุพักตรพมิาน จว.รอ้ยเอด็ สภ.จตรุพักตรพมิาน ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 41 91 ผ่าน
3450800200552 ร.ต.อ. ชาย ณรงค ์คาํโพนรัตน์ รอง สว.จร. สภ.อาจสามารถ จว.รอ้ยเอด็ สภ.อาจสามารถ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450800232543 ร.ต.ต. ชาย ภญิโญ นติพิจน์ รอง สว.(ป.)สภ.เชยีงขวญั จว.รอ้ยเอด็ สภ.เชยีงขวญั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450800240503 พ.ต.ท. ชาย ศริมิติร กมลศลิป์ รอง ผกก.ป. สภ.หนองฮ ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.หนองฮี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3450800322810 พ.ต.ท. ชาย สมชาต ิเพชรโรจน์ รอง ผกก.ป. สภ.นาทม จว.นครพนม สภ.นาทม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450800352972 ร.ต.ต. ชาย เอกชยั ชนาลกัษณ์ รอง สว.(ป.)สภ.เสลภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.เสลภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450900043840 ร.ต.อ. ชาย พุทธา ชรารัตน์ รอง สว.สส. สภ.เมยวด ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.เมยวดี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450900131102 ด.ต. ชาย พรศกัด ิเมอืงวงั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธชิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพธชิยั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450900248417 ด.ต. ชาย สมคดิ ปินบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450900361281 ร.ต.อ. ชาย พลาธปิ ชอบบุญ รอง สวป. สภ.โคกสวา่ง อ.หนองพอก จว.รอ้ยเอด็ สภ.โคกสวา่ง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 37 87 ผ่าน
3450900374170 ร.ต.ท. ชาย รัตนชยั กลางประพันธ์ รอง สว.ธร. สภ.หนองพอก จว.รอ้ยเอด็ สภ.หนองพอก ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3440600138608 ด.ต. ชาย ชยัรัตน ์ขอวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนสงู อ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.โนนสงู ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3440600331777 ด.ต. ชาย นนทพัทธ ์บัวผัน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.บรบอื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440600500919 ด.ต. ชาย แสวง โยธาทลู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กดุรัง จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3440600629989 ด.ต. ชาย นพินธ ์พลเงนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.บรบอื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3440600691676 ด.ต. ชาย ธรีะพงษ์ วนัสา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กดุรัง จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3440601152604 ร.ต.อ. ชาย ประดษิฐ ์วงชารี รอง สว.จร. สภ.นคิมคําสรอ้ย จว.มุกดาหาร สภ.นคิมคําสรอ้ย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440700009958 ร.ต.อ. ชาย ธัชกร แกว้แกมเกษด์ รอง สวป. สภ.เมอืงไหม สภ.เมอืงไหม ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3440700385305 ร.ต.ต. ชาย อธษิฐาน ปะวะทัง รอง สว.(ป.) สภ.ยางสสีรุาช จว.มหาสารคาม สภ.ยางสสีรุาช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 35 85 ผ่าน
3440700447637 พ.ต.ท. ชาย จักรกฤษณ ์ภักดไิธสง รอง ผกก.ป. สภ.ธาตพุนม จว.นครพนม สภ.ธาตพุนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440700466054 ด.ต. ชาย อสิรา ปุผาลา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาดนู จว.มหาสารคาม สภ.นาดนู ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440800011113 ร.ต.ท. ชาย สริศิกัด ิศริพิรทุม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยางสสีรุาช จว.มหาสารคาม สภ.ยางสสีรุาช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 36 86 ผ่าน
3440800096879 ด.ต. ชาย ธนภณ ทโีพธหิาด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองซอน อ.เชยีงยนื จว.มหาสารคามสภ.หนองซอน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3440800147180 พ.ต.ท. ชาย ไพศาล เขมะรัง สวป. สภ.ดงครงัใหญ่ อ.เกษตรวสิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.ดงครงัใหญ่ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3440800164513 พ.ต.ท. ชาย ถาวร ยอดยรรยง รอง ผกก.ป. สภ.อาจสามารถ จว.รอ้ยเอด็ สภ.อาจสามารถ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3440800269366 ร.ต.อ. ชาย นติพิัฒน ์สตับุตร รอง สว. สภ.ยางสสีรุาช จว.มหาสารคาม สภ.ยางสสีรุาช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 44 94 ผ่าน
3440800292147 ร.ต.ต. ชาย เฉลมิ ศรรีะบุตร รอง สว.(จร.) สภ.นาดนู จว.มหาสารคาม สภ.นาดนู ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440800573154 พ.ต.ท. ชาย อาํพร สพานหลา้ สวป. สภ.นคิมคําสรอ้ย  ตาํรวจภูธรจังหวดัมุกดาหาร สภ.นคิมคําสรอ้ย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3440800777108 พ.ต.ท. ชาย เดชารัตน ์บุตรลา สวป. สภ.อบุลรัตน ์จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3440900084724 พ.ต.ท. ชาย สงัคม นาเมอืง สวป. สภ.คาํม่วง จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.คาํม่วง ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440900151570 ร.ต.อ. ชาย นพดล สทุธเิจรญิ รอง สวป. สภ.พยัคฆภูมพิสิยั จว.มหาสารคาม สภ.พยัคฆภูมพิสิยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440900305852 ด.ต. ชาย สวาท ศรบีุญมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาดนู จว.มหาสารคาม สภ.นาดนู ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440900356821 ด.ต. ชาย พเิชษฐ ์ปินนาค ผบ.หมู่(ป)  สภ.ธวชับุรี สภ.ธวชับุรี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 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
3440900456311 พ.ต.ท. ชาย สมหมาย สทุโธ สวป. สภ.โคกโพธไิชย จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธไิชย ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440900514168 ร.ต.อ. ชาย เกษม พวัพันธศ์รี รอง สวป. สภ.หนองสงูใต ้อ.หนองสงู จว.มุกดาหาร สภ.หนองสงูใต ้ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440900547015 ด.ต. ชาย เทพพร ปาปะไพ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3440900632250 ร.ต.อ. ชาย วบิูลย ์จันทเขต ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3440901001636 ร.ต.ต. ชาย สมาน ทงิโคตร รอง สว. (ป.) สภ.นาขา่ อ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3441000033393 ด.ต. ชาย ปรดีา ทาเภา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาดนู จว.มหาสารคาม สภ.นาดนู ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3441000092349 ร.ต.อ. ชาย ศรายุทธ จัตวี รอง สว.สส. สภ.ร่องคาํ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ร่องคาํ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3441000251757 ด.ต. ชาย วริยิะ สหีาบุญมาก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาดนู จว.มหาสารคาม สภ.นาดนู ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3441000288464 ร.ต.อ. ชาย ยุทธนา ภาระโข รอง สวป. สภ.ศรธีาต ุตาํรวจภูธรจังหวดัอดุรธานี สภ.ศรธีาตุ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3449900108150 ร.ต.อ. ชาย วรศาสตร ์ปะกริะคะ รอง สวป. สภ.กมลาไสย จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 42 92 ผ่าน
3449900148275 ร.ต.ท. ชาย ทนงศกัด ิบุตรโพธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าตมู อ.เมอืงมหาสารคาม สภ.ท่าตมู ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3449900158416 พ.ต.ท. ชาย ชนิดล งามสทุธิ สวป. สภ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.บรบอื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3449900192860 ร.ต.อ. ชาย นพดล หอมดวง รอง สว.สส. สภ.บา้นแฮด จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นแฮด ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450100115153 ด.ต. ชาย ชยัวฒัน ์จตเุทน ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หนองแวงควง จว.รอ้ยเอด็ สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450100226061 ร.ต.ท. ชาย ชาญ เจรญิเหลา่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450100329684 ด.ต. ชาย อนันต ์สงไพรสน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรสีมเด็จ จว.รอ้ยเอด็ สภ.ศรสีมเด็จ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450100353488 ด.ต. ชาย พลวรรธน ์นวนภูมวินั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองเรอื จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรอื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450100391142 ร.ต.ต. ชาย ทนิกร โสภาวนัส รอง สว.(ป.) สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450100454675 ด.ต. ชาย อดนัิน พันอนุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรสีมเด็จ จว.รอ้ยเอด็ สภ.ศรสีมเด็จ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 43 93 ผ่าน
3450100477250 พ.ต.ท. ชาย ยุทธศลิป์ นามแสง รอง ผกก.(ป.) สภ.เพ็ญ จว.อดุรธานี สภ.เพ็ญ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450100664173 พ.ต.ท. ชาย ธนาธปิ เฉลมิแสน สวป. สภ.เกษตรวสิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.เกษตรวสิยั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450100694480 จ.ส.ต. ชาย คมสนัต ์สงไพรสน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรสีมเด็จ จว.รอ้ยเอด็ สภ.ศรสีมเด็จ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450100696229 ร.ต.ต. ชาย ประสทิธ ินครไพร รอง สว.(ป.)สภ.ศรสีมเด็จ จว.รอ้ยเอด็ สภ.ศรสีมเด็จ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450100716653 ร.ต.ต. ชาย สวาท ฮะยงยุทธ รอง สว.(ป.)สภ.ศรสีมเด็จ จว.รอ้ยเอด็ สภ.ศรสีมเด็จ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450100735224 ด.ต. ชาย เรอืงเดช โชตริัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450100936572 ด.ต. ชาย พูนศกัด ิวงษ์แสนโคง้ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3450100943773 ร.ต.ต. ชาย เสถยีร สามาลา รอง สว.(ป.)สภ.หนองฮ ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.หนองฮี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450100961674 ด.ต. ชาย ธนาดลุ กาสี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ซําสงู จว.ขอนแกน่ สภ.ซําสงู ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3450100974270 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย เมธา นัลศรี รอง สว.(ป.)สภ.จตรุพักตรพมิาน จว.รอ้ยเอด็ สภ.จตรุพักตรพมิาน ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 39 89 ผ่าน
3450100975497 ด.ต. ชาย วรวทิย ์มาตยว์เิศษ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3450101072733 ร.ต.ต. ชาย สนัน จันทรเ์สถยีร รอง สว.(จร.)สภ.ธวชับุร ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450101124059 ด.ต. ชาย นคร หาญอาษา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3450101278471 ด.ต. ชาย จักรก์ร ีปัญญาบุญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองกงุศร ีจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450101294949 ร.ต.ต. ชาย ประกอบ โรมจันทร์ รอง สว.(ป.)สภ.จตรุพักตรพมิาน จว.รอ้ยเอด็ สภ.จตรุพักตรพมิาน ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450101370751 ด.ต. ชาย บวร เพ็งแข ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หัวโทน จว.รอ้ยเอด็ สภ.หัวโทน ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450101372702 ด.ต. ชาย เดน่ดวง สอนโกษา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3450101539577 ร.ต.ต. ชาย สาธติ ทองเกษม รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450200298527 พ.ต.ท. ชาย สมานศกัด ิศรปีระเสรฐิ สวป. สภ.ป่าไร ่อ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3450200299370 ด.ต. ชาย เอกวทิย ์ศรปีระเสรฐิ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 44 94 ผ่าน
3450200336232 ด.ต. ชาย เฉลมิชยั ลอืจันดา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3450200456459 ด.ต. ชาย มัย พมิพท์อง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภ โพนทอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3450200483782 ด.ต. ชาย วชัรเดช พายุหะ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เกษตรวสิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.เกษตรวสิยั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3520200037854 พ.ต.ต. ชาย จริภัทร ศริเิพ็ญ สวป. สภ.เชยีงคาน จว.เลย สภ.เชยีงคาน? ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3520300492481 ร.ต.ต. ชาย สชุาต ิยุรี รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3521000511502 พ.ต.ท. ชาย ไพรวลัย ์สริปิิยานนท์ สวป. สภ.ดงเย็น อ.บา้นดงุ จว.อดุรธานี สภ.ดงเย็น ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3540600056449 ร.ต.ท. ชาย สมชาย ปาสาเนย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระนวน จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3550600066002 ร.ต.อ. ชาย ชชัวาลย ์ไชยชอ่ฟ้า รอง สว.จร. สภ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.บรบอื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 44 94 ผ่าน
3550900312505 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย ชยัณรงค ์ขนัทะสมีา สว.สส. สภ.วงัสามหมอ จว.อดุรธานี กลุม่งานจราจร ภ.จว.อดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3559900106458 ร.ต.ท. ชาย ทรรศนพ์งศ ์กา๋วงค์ รอง สว.(ป.) สภ.วงัสะพุง จว.เลย สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3560100001343 ด.ต. ชาย ภาสขุ ภาระจรงิ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3560300223552 พ.ต.ท. ชาย ไทรัฐ สมฤทธิ รอง ผกก.ปป. สภ.คาํม่วง จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.คาํม่วง ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3570401040518 ด.ต. ชาย กติตภิพ ธโินชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เจรญิศลิป์ จว.สกลนคร สภ.◌จ้รญิศลิป์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3600100594246 ด.ต. ชาย เดชา ศรทีรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมุภวาปี จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3609700049531 ร.ต.อ. ชาย วรีะ ม่วงรอด รอง สว.จร. สภ.เสลภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ เสลภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3610100127150 ร.ต.อ. ชาย สธุน อารยีภ์ักดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.อ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3610400329092 ร.ต.ท. ชาย เสน่ห ์จงเกษกรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.บรบอื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3620300450370 ร.ต.อ. ชาย กฤตนัน รัตนกงิธรรม รอง สว.จร. สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3640600102041 ร.ต.อ. ชาย ธรีพล สมนกึ รอง สว.จร. สภ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภโพนทอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3640900140533 พ.ต.ท. ชาย สมชยั เกตบุาง สวป. สภ.นายูง สภ.นายูง ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3649800093523 ร.ต.ท. ชาย มานติย ์พงษ์พาน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกงาม อ.ดา่นซา้ย จว.เลย สภ.โคกงาม ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3660500672121 พ.ต.ท. ชาย ชนทัต เทยีมนาก รอง ผกก. สภ.อากาศอํานวย ตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร สภ.อากาศอํานวย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3670500384974 พ.ต.ท. ชาย ยุทธนา วริักษา รอง ผกก.ปป. สภ.บา้นฝาง จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3670700390935 พ.ต.ท. ชาย เกรยีงไกร กญุชร รอง ผกก.ป. สภ.หวา้นใหญ ่จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3670800069021 ด.ต. ชาย ปิยณัท ธนันดรคณุดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3670800232371 ด.ต. ชาย สนัน นลิพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพนสวรรค ์จว.นครพนม สภฺโพนสวรรค์ ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3670900133065 ร.ต.อ. ชาย พรชยั คาํภรี์ รอง สวป.สภ.เชยีงคาน ภ.จว.เลย สภ.เชยีงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3679800093906 ร.ต.อ. ชาย คเชนทร ์สมโภชน์ รอง สว.สส. สภ.ท่าอเุทน จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3710100318353 ด.ต. ชาย ประโยชน ์บ่อคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.แซงบาดาล ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3710100977519 ด.ต. ชาย ทวศีกัด ิขนัแกว้ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 44 94 ผ่าน
3710501054098 พ.ต.ท. ชาย ยศวจัน ์ตงัจติรมณีศกัดา รอง ผกก. สภ.ชนบท จว.ขอนแกน่ ชนบท ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3719900260862 ร.ต.ต. ชาย เสรมิศกัด ิธนาฤกษ์มงคล รอง สว.(ป.) สภ.ศรธีาต ุจว.อดุรธานี สภ.ศรธีาตุ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3720600412057 พ.ต.ท. ชาย สมนกึ ดาบสมุทร รอง ผกก.ปป. สภ.เขาวง จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.เขาวง ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3720800049479 พ.ต.ท. ชาย สเุมธ สอดสี รอง ผกก. สภ.หนองกงุศร ีจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3730600726752 พ.ต.ท. ชาย ธวชัชยั ชยัประสทิธวิงศ์ รอง ผกก.ป. สภ.เมอืงสรวง จว.รอ้ยเอด็ สภ.เมอืงสรวง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3760500118327 ด.ต. ชาย เลอชาย ศรสีวุรรณ์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สวุรรณภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.สวุรรณภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3800600364736 พ.ต.ท. ชาย อดลุย ์ฉิมทับ รอง ผกก.สภ.เมอืงบงึกาฬ จว.บงึกาฬ สภ.เมอืงบงึกาฬ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3800800224041 ด.ต. ชาย เกชา ธนาวฒุิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คาํชะอ ีจว.มุกดาหาร สภ.คาํชะอี ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3809800081612 พ.ต.ท. ชาย ธานนิทร ์จนิดามณี รอง ผกก. สภ.บุ่งคลา้ จว.บงึกาฬ สภ.บุ่งคลา้ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3900700350167 พ.ต.ท. ชาย พรีพงศ ์กาลรักษ์ รอง ผกก.ปป. สภ.สหัสขนัธ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สหัสขนัธ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3900700598525 วา่ท ีพ.ต.ท. ชาย ธนกฤต แทนบุญ สวป. สภ.บา้นฝาง จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3900800014240 ร.ต.ต. ชาย ศกัดดิา สงัขะบุญญา รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ จราจร ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3920100469708 พ.ต.ท. ชาย มเีกยีรต ิประพฤตดิี สวป. สภ.บา้นม่วง จว.สกลนคร สภ.บา้นม่วง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3920600911825 ด.ต. ชาย ภูดศิ ทองจติร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วงัสะพุง จว.เลย สภ วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3930300613837 ด.ต. ชาย ทปีกร เกตแุกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัสามหมอ จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 43 93 ผ่าน
3930500625766 ด.ต. ชาย ชํานาญ เพชรมณี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ร่องคาํ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ร่องคาํ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
4101400015865 พ.ต.ท. ชาย สทิธพิันธ ์พงษ์ธนาวฒุกิรณ์ รอง ผกก.ปป. สภ.เปือยนอ้ย จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยนอ้ย ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440400681049 พ.ต.ท. ชาย อดุร หนูคํา สวป. สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440400687420 ด.ต. ชาย สมยศ สรุาช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนจานจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ดอนจาน ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440400690170 ด.ต. ชาย กมล ภูดนิดาน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เรณูนคร จว.นครพนม สภ.เรณูนคร ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440500108651 ร.ต.อ. ชาย กมลวฒัน ์ไชยคาํ รอง สวป.สภ.นาดนู ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดนู ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440500113875 ด.ต. ชาย ไพรสทิธ ิไชยแสนทา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ซําสงู จว.ขอนแกน่ สภ.ซําสงู ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440500190268 ร.ต.อ. ชาย มนูญ วอ่งไว รอง สวป. สภ.เมอืงสกลนคร ตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร ภ สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3440500299618 ด.ต. ชาย ชวนชยั เลพล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงยนื จว.มหาสารคาม สภ.เชยีงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3440500512176 ร.ต.ต. ชาย รักศกัด ิธรรมวงษ์ รอง สว.(สส.) สภ.หนองซอน อ.เชยีงยนื จว.มหาสารคาม สภ.หนองซอน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440500544116 ด.ต. ชาย พทัิกษ์ ผวิผ่อง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชนืชม จว.มหาสารคาม สภ.ชนืชม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3440500547191 ด.ต. ชาย ธงชยั โคคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงยนื จว.มหาสารคาม สภ.เชยีงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440500597660 ร.ต.อ. ชาย สนัต ิปรปัิญญา รอง สวป. สภ.ซําสงู จว.ขอนแกน่ สภ.ซําสงู ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440500638072 ร.ต.อ. ชาย สาโรจน ์อปุนันทเศรษฐ์ รอง สว. สภ.สหัสขนัธ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สหัสขนัธ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440500642215 ด.ต. ชาย ไกรวฒุ ิโยธา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3440500743747 พ.ต.ท. ชาย วบิูลย ์ศรพีลแสน สว.อก. สภ.กดุรัง จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3440500756474 ร.ต.อ. ชาย สนุทร กาฬพันธ์ รอง สวป. สภ.หนองซอน อ.เชยีงยนื จว.มหาสารคาม สภ.หนองซอน ภจว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3440600017991 ด.ต. ชาย กติต ิบุดสสีวย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.บรบอื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3440600033466 ด.ต. ชาย ฉล ูมหารส ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.บรบอื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440600084729 ร.ต.ท. ชาย ชาญณรงค ์มูลพานชิย์ รอง สวป. สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3471000164871 ด.ต. ชาย สวสัด ิวงคคํ์า ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3471100179705 ด.ต. ชาย สพุรศกัด ิฉิมานุกลู ผบ.หมู่ สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สภ.อากาศอํานวย ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3471200105762 ร.ต.ท. ชาย ประครอง แลนเชย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3471200219067 ด.ต. ชาย สมัย กดุนอก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เจรญิศลิป์ จว.สกลนคร สภ.เจรญิศลิป์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3471200890478 ด.ต. ชาย สรุยิันต ์ยันตะพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แวง อ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ.แวง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3471200943431 ร.ต.อ. ชาย บุญจันทร ์ศรสีถาน รอง สวป. สภ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3471201317771 ร.ต.อ. ชาย วฒุศิกัด ิสารบาล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3471201508798 ด.ต. ชาย นตินัิย ดาวเศษ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วานรนวิาส จว.สกลนคร สภ.วานรนวิาส ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3471201578281 ด.ต. ชาย ดาํรงค ์ชนะมนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3471300002272 ด.ต. ชาย สายชน แกว้ทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พังโคน จว.สกลนคร สภ.พังโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3471300204223 ร.ต.อ. ชาย ศภุชยั แกว้กนัหา รอง สว.จร. สภ.สวา่งแดนดนิ ตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร สภ.สวา่งแดนดนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3471300206528 ด.ต. ชาย จรูญศกัด ิวชิยัโย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3471400136718 ด.ต. ชาย กฤษดา เหมิหอม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เตา่งอย จว.สกลนคร สภ.เตา่งอย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3471500074391 ด.ต. ชาย ประสทิธ ิคมึยะราช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
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3471500081231 พ.ต.ต. ชาย พนิจิ ชนิบุตร สวป. สภ.โคกศรสีพุรรณ จว.สกลนคร สภ.โคกศรสีพุรรณ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3471500154556 ด.ต. ชาย ณัฐวตัร คาํเพชรดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองบ่อ อ.นาแก จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3471500159116 ด.ต. ชาย พรภวษิย ์โตะ๊ชาลี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงหนองบัวลําภู สภ.เมอืงหนองบัวลําภู ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 42 92 ผ่าน
3479900016522 ด.ต. ชาย ตะวนั วงศก์าฬสนิธุ ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกศรสีพุรรณ จว.สกลนคร สภ.โคกศรสีพุรรณ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3479900157509 พ.ต.ท. ชาย พล หอมจันทร์ สวป. สภ.ไชยวาน ตาํรวจภูธรจังหวดัอดุรธานี สภ.ไชยวาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3480200002121 ด.ต. ชาย ประชาสรรค ์ใหญ่สาร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นแพง จว.นครพนม สภ.บา้นแพง ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3480300151871 ร.ต.อ. ชาย สมเดช โพชะโน รอง สวป. สภ.เรณูนคร จว.นครพนม สภ.เรณูนคร ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3480300156082 พ.ต.ท. ชาย พรีวชิญ ์อทัุยแสน สวป. สภ.นาหวา้ จว.นครพนม สภ.นาหวา้ ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3480300600641 ด.ต. ชาย ศภุชยั ธสิาคร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสีงคราม จว.นครพนม สภ.ศรสีงคราม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3480300636742 ร.ต.ต. ชาย ทอแสง พรมอนิทร์ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 41 91 ผ่าน
3480400092663 พ.ต.ท. ชาย กานตน์ท ีศรนีาทม รอง ผกก.ป. สภ.ศรวีชิยั อ.วานรนวิาส จว.สกลนคร สภ.ศรวีชิยั ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3480400357250 ด.ต. ชาย เดช งวิไชยราช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกล? ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3480500029238 ด.ต. ชาย ธรีะพงษ์ ประขนุงิค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธาตพุนม จว.นครพนม สภ.ธาตพุนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3480500086291 ด.ต. ชาย สรุชยั คาํป้อง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธาตพุนม จว.นครพนม สภ.ธาตพุนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3480500166375 ร.ต.อ. ชาย วรชยั กมุลา รอง สว.จร. สภ.ธาตพุนม จว.นครพนม สภ.ธาตพุนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3480500320684 ด.ต. ชาย อนุชา อทุมนตรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครพนม สภ.เมอืงนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3480700067931 ด.ต. ชาย วนัิย มรีะหงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาแก จว.นครพนม สภ.นาแก ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3480700214462 ด.ต. ชาย ปิยะศกัด ิแสงพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมุภวาปี จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3480800210574 พ.ต.ท. ชาย ธรีวธุ ดงัเกษี รอง ผกก.ป. สภ.นาหวา้ จว.นครพนม สภ.นาหวา้ ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3489900070187 พ.ต.ต. ชาย ภัครวรรธน ์สมบูรณเ์รศ สวป. สภ.เรณูนคร จว.นครพนม สภ.เรณูนคร ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3489900238011 พ.ต.ท. ชาย ชมุพล บัวชมุ รอง ผกก.ป. สภ.ผงึแดด อ.เมอืงมุกดาหาร สภ.ผงึแดด ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3490100483667 ด.ต. ชาย ภริมยศ์กัด ินาโสก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาอดุม อ.นคิมคําสรอ้ย จว.มุกดาหาร สภ.นาอดุม ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3490100618139 ด.ต. ชาย ภานุวฒัน ์กลางประพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 48 98 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3490100676287 ร.ต.อ. ชาย พมิพ ์ไชยายงค์ รอง สวป. สภ.บา้นคอ้ อ.คาํชะอ ีจว.มุกดาหาร สภ.บา้นคอ้ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3490200097491 ด.ต. ชาย กมัพล กจิงามวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ม่วงลาด จว.รอ้ยเอด็ สภ.ม่วงลาด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3490200216270 ด.ต. ชาย ธนารัตน ์ฤทธวิงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 41 91 ผ่าน
3490200274911 ด.ต. ชาย ปรวิรรษ ราบรนื ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ. เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3490300032804 ด.ต. ชาย วนัิย จันทพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3490300034602 ด.ต. ชาย วเิศษ ปาวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สภ. ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3490300045779 วา่ท ีร.ต.ท. ชาย สมโพด สกลุไทย รอง สวป. สภ.ดงเย็น อ.เมอืงมุกดาหาร สภ.ดงเย็น ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3490300138424 ด.ต. ชาย เดชา สงัประการ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3490300162783 ร.ต.อ. ชาย จริวฒุ ิเทพบํารุง รอง สว.จร. สภ.ผงึแดด อ.เมอืงมุกดาหาร สภ.ผงึแดด ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3490300198117 ด.ต. ชาย ประมวล พรมเสนา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3490400172187 ด.ต. ชาย วนัชยั คาํมุงคณุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3490500040274 ด.ต. ชาย กมลวชิ ทองดี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ ผบ.หมู่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3490500088412 ร.ต.อ. ชาย พันพษิ สวุรรณพันธ์ รอง สว.จร. สภ.หนองสงู จว.มุกดาหาร สภ.หนองสงู ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3490500121908 ร.ต.ต. ชาย อานุศาสตร ์แสงเพชร รอง สว.(สส.) สภ.หนองสงู จว.มุกดาหาร สภ.หนองสงู ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3490500128741 ด.ต. ชาย เกยีรตกิอ้ง แกว้ศรนีวม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3490500194247 พ.ต.ต. ชาย ภูมนิทร ์ปัททุม สวป. สภ.หนองสงู จว.มุกดาหาร สภ.หนองสงู ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3490500227374 ร.ต.ต. ชาย ประสาน ศรสีภุา รอง สว.(ป.) สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3490500322601 ร.ต.อ. ชาย พงษ์ศกัด ิยนืยงั รอง สวป. สภ.คาํชะอี สภ.คาํชะอี ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3490500389692 ด.ต. ชาย อดศิกัด ิสวุรรณไตรย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3490500581801 ด.ต. ชาย ทนงศกัด ิศรมีหา ผบหมู(่ป)สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3499900027575 ด.ต. ชาย ประหยัด คุม้ผล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3499900085672 ร.ต.อ. ชาย ปรชีา สวุรรณวงศ์ รอง สว.สส. สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง ภ.จว.มุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3499900086792 พ.ต.ท. ชาย อนุชา ชาวไธสง สวป. สภ.คาํชะอ ีจว.มุกดาหาร สภ.คาํชะอี ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3499900166681 ด.ต. ชาย อดศิร เพลงิกณุา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมคําสรอ้ย จว.มุกดาหาร สภ.นคิมคําสรอ้ย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3499900215894 ร.ต.อ. ชาย ชยัชนะ พานโมก รอง สว.จร. สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3500100210066 พ.ต.ท. ชาย มานะ ธัญญะวานชิ รอง ผกก.ป. สภ.สวุรรณคหูา จว.หนองบัวลําภู สภ.สวุรรณคหูา ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3500700545611 พ.ต.ท. ชาย เฉลมิศกัด ิวรรณพชื สวป. สภ.เตา่งอย จว.สกลนคร สภ.เตา่งอย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
5401900031733 ด.ต. ชาย ไพฑรูย ์นาชยัดลูย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปลาปาก จว.นครพนม สภ.ปลาปาก ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5409900012612 ด.ต. ชาย ชยัพร จรรยากรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระยนื จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
5410100030375 ด.ต. ชาย สวุทิย ์เสนสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เพ็ญ จว.อดุรธานี สภ เพ็ญ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 47 97 ผ่าน
5410100033714 ร.ต.ต. ชาย ราชวตั ิอปุการ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
5410600008557 ด.ต. ชาย ธนทร สขุใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมุภวาปี จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5410900002791 ด.ต. ชาย สมบูรณ ์โสภาคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรธีาต ุจว.อดุรธานี สภ.ศรธีาตุ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5411190004639 ด.ต. ชาย สรุชยั พันธัง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5411400054122 พ.ต.ท. ชาย ธนเดช หลาบมาลา สวป. สภ.ภูหลวง จว.เลย สภ.ภูหลวง ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5420500009110 พ.ต.ท. ชาย ธนนิทร์ัฐ วนัทองฐติคิณุ รอง ผกก.ปป. สภ.ดา่นซา้ย จว.เลย สภ.ดา่นซา้ย ภ.จว.เลย ภ.4 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
5430500011912 ร.ต.ท. ชาย ภมรพล ชยัภบิาล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โซพ่สิยั จว.บงึกาฬ สภ.โซพ่สิยั ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
5430900040898 ด.ต. ชาย ยอดยงิ มุ่งสงูเนนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เซกา จว.บงึกาฬ สภ.เซกา ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 41 91 ผ่าน
5440390021595 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย จักรภพ กลา้ณรงค์ สวป. สภ.โกสมุพสิยั จว.มหาสารคาม สภ.โกสมุพสิยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5440490007811 ร.ต.ท. ชาย ประยูร มะโพธศิรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงมหาสารคาม สภ.เมอืงมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
5440600012180 ร.ต.ต. ชาย วลิาส ชนิเสนา รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
5450400010841 ร.ต.อ. ชาย สมัพันธ ์ธรรมโหร รอง สวป. สภ.หนองเรอื จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรอื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
5450490015899 ด.ต. ชาย วรชติ วงคอ์นิตา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงสรวง จว.รอ้ยเอด็ สภ.เมอืงสรวง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 43 93 ผ่าน
5460100077827 ด.ต. ชาย วธิมล เกอืปัญญา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.โกสมุพสิยั จว.มหาสารคาม สภ.โกสมุพสิยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5460500003146 ด.ต. ชาย สมทิธ ินลิโสม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5460500046155 ร.ต.อ. ชาย อาํพล ไชยทองศรี รอง สว.สส. สภ.นคิมคําสรอ้ย ตาํรวจภูธรจังหวดัมุกดาหาร สภ.นคิมคําสรอ้ย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5460500046414 ด.ต. ชาย วโิรจน ์โคตรพัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
5460700021334 ด.ต. ชาย สปัุน ภูดงนํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปลาปาก จว.นครพนม สภ.ปลาปาก ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 48 98 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
5460790001923 ด.ต. ชาย สมชาย ภูถาดงา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
5461090009752 ด.ต. ชาย ประพันธ ์เทศารนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
5461200009611 ร.ต.อ. ชาย สรุยิา อนิทจติร รอง สวป. สภ.วงัสามหมอ จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
5470500043423 พ.ต.ท. ชาย อธพิงษ์ กงพาน สวป. สภ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
5470800025978 ด.ต. ชาย พจน ์ชว่ยจันทรด์ี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
5471190001745 พ.ต.ท. ชาย ถวลิ คาํเกษ รอง ผกก.ป. สภ.บา้นแพง จว.นครพนม สภ.บา้นแพง ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5471200053106 ร.ต.อ. ชาย สมบูรณ ์ลอ้มฤทธิ รอง สว. สภ.พังโคน จว.สกลนคร สภ.พังโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
5471200063187 ร.ต.อ. ชาย พชืมงคล ไชยทองพันธ์ รอง สว. สภ.เมอืงอดุรธานี กลุม่งานจราจร ภ.จว.อดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5480790010469 ร.ต.อ. ชาย ศราวฒุ ิอภัยกาวี รอง สวป. สภ.พระซอง อ.นาแก จว.นครพนม สภ.พระซอง ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
5490300024565 ร.ต.อ. ชาย เชอืม ใจทัด รอง สวป. สภ.คาํป่าหลาย อ.เมอืง จว.มุกดาหาร สภ.คาํป่าหลาย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5490690001107 ด.ต. ชาย อภชิาต ิกลุสทุธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หวา้นใหญ ่จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
8490388000017 ร.ต.อ. ชาย วชิยั วทิวงค์ รอง สวป. สภ.เมอืงนครพนม สภ.เมอืงนครพรม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3470600065171 ด.ต. ชาย วชิยั หลา้อามาตย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วานรนวิาส จว.สกลนคร สภ.วานรนวิาส ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3470600093124 ร.ต.อ. ชาย ศภุวชิญ ์รนิสมีา รอง สวป. สภ.เชยีงคาน จว.เลย สภ.เชยีงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3470600217214 พ.ต.ท. ชาย สนจิ ฤทธริ่วม รอง ผกก.ป. สภ.แวง อ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ แวง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3470600251625 ร.ต.อ. ชาย เด็ด กางทอง รอง สวป. สภ.คาํบ่อ อ.วารชิภูม ิตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนครสภ.คาํบ่อ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3470800015062 ด.ต. ชาย ภเิศก สงิหปั์น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พังโคน จว.สกลนคร สภ.พังโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3470800055838 ด.ต. ชาย กติตพิัฒน ์เฒ่าอดุม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สภ.อากาศอํานวย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3470800402970 ด.ต. ชาย ถาวร สตุบุิตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3470800411782 ร.ต.อ. ชาย ประภาส คาํทองไชย รอง สว.สส. สภ.วานรนวิาส ตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร สภ.วานรนวิาส ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3470800523017 ร.ต.อ. ชาย วมิลรัตน ์พลศรดีา รอง สว.(ธร.) สภ.พังโคน ตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร สภ.พังโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3470800623712 ร.ต.อ. ชาย เควนิ ไชยรบ รอง สว.สภ.เมอืงบงึกาฬ จว.บงึกาฬ สภ.เมอืงบงึกาฬ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3470800705158 ด.ต. ชาย เกยีรตกิอ้ง ทาศรภีู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระยนื จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3470800902352 ด.ต. ชาย ศลิป์ วงศธ์รรม ผบ.หมู่ ป. สภ.หนองสนม อ.วานรนวิาส จว.สกลนคร สภ.หนองสนม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3470800938781 พ.ต.ท. ชาย ธวชัชยั โคแกว้ สวป. สภ.หนองสนม อ.วานรนวิาส จว.สกลนคร สวป.สภ.หนองสนม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3471000107656 พ.ต.ท. ชาย พศกร พละศกัดิ สวป. สภ.พังโคน จว.สกลนคร สภ.พังโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460800255578 ด.ต. ชาย ธนวฒัน ์ปูระเสนา ผบ.หมู่ (สส.) สภ.นากงุ อ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.นากงุ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3461000041876 ร.ต.อ. ชาย สงัด สธุาธรรม รอง สว.สส. สภ.คาํม่วง จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.คาํม่วง ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3461000170951 ร.ต.อ. ชาย ปิยะพงษ์ เห็มศรี รอง สวป. สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3461000452973 ร.ต.อ. ชาย ประสาน คะองักุ รอง สว. สภ.สหัสขนัธ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สหัสขนัธ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3461000476929 ร.ต.ต. ชาย อภชิาต ิเนาวะเศษ รอง สว.(ป.) สภ.มัญจาครี ีจว.ขอนแกน่ สภมัญจาครีี ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3461100105868 ร.ต.ต. ชาย สราวธุ พรมฤีทธิ รอง สว.(จร.) สภ.หนองกงุศร ีจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3461100185136 ด.ต. ชาย วรีพงษ์ ชยัลนิฟ้า ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไชยวาน จว.อดุรธานี สภ.ไชยวานภ.จว.อดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3461100233220 ด.ต. ชาย ดเีซล ยศคําลอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระนวน จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3461200103689 ร.ต.อ. ชาย ทนิกร จันทะเรอืง รอง สว.จร. สภ.เวฬุวนั สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 42 92 ผ่าน
3461200143273 พ.ต.ท. ชาย พสษิฐ ์สมิสา สว.ธร. สภ.วงัสามหมอ จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3461200170513 ด.ต. ชาย ฉลาด ทโิภคา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สหัสขนัธ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สหัสขนัธ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3461200212101 ร.ต.ต. ชาย ศกัดสิทิธ ิเทพาศริิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองกงุศร ีจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3461200307519 ด.ต. ชาย พนมพร บุระพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สหัสขนัธ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สหัสขนัธ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3461200408889 ด.ต. ชาย ธรีสทิธ ิคนันาทพิย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองกงุศร ีจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3461300129418 ด.ต. ชาย บรรชา ศรพีอ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คาํม่วง จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.คาํม่วง ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3461300139154 ร.ต.อ. ชาย สพุจน ์จันทะยุทธ รอง สวป. สภ.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.แซงบาดาล ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3461300139588 ด.ต. ชาย สายันต ์จันทรส์ะอาด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.แซงบาดาล ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3461300147980 ร.ต.อ. ชาย วรีะเดช ไตรพษิ รอง สวป. สภ.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.แซงบาดาล ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3461300174839 ร.ต.อ. ชาย ไพรวลัย ์บุตรวงั รอง สวป. สภ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3461300230844 ร.ต.อ. ชาย นันทวฒุ ิสตัรัตน์ รอง สวป.สภ.หนองกงุศร ีภ.จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หนองกงุศร ี ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3461300317460 ร.ต.อ. ชาย เดชา คงสามารถ รอง สวป. สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 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
3461300331381 ด.ต. ชาย สมัพันธ ์อตุเสนา ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.แซงบาดาล จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.แซงบาดาล ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3461300471671 ร.ต.อ. ชาย บุญสง่ เหลยีมสงิขร รอง สวป. สภ.สมเด็จ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สมเด็จ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3461400088136 ร.ต.ต. ชาย นภ ระบาเลศิ รอง สว.(จร.) สภ.ธาตพุนม จว.นครพนม สภ.ธาตพุนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3461400128774 ด.ต. ชาย กจิธนพัฒน ์โกษา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยผงึ จว.กาฬสนิธุ ์ ผบ.หมู่?ฯ?ป ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3461400261202 ร.ต.อ. ชาย นริัน สงตลาด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองเรอื จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรอื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3469900127588 ด.ต. ชาย เดชาพชิติ ภูกก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3469900198761 พ.ต.ท. ชาย อรรถพร เครอืวลัย์ รอง ผกก. สภ.โนนสงู อ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.โนนสงู ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3469900201575 ร.ต.ต. ชาย อภชิาต ิวรบุตร รอง สว.(จร.) สภ.โคกศรสีพุรรณ จว.สกลนคร สภ.โคกศรสีพุรรณ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3469900221592 ร.ต.อ. ชาย เนตภิัทร จํานงกจิ รอง สว.จร. สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3469900364393 ร.ต.ต. ชาย ปรดีา จงสมชยั รอง สว.(สส.)สภ.สวา่ง อ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภ.สวา่ง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3470100018620 ด.ต. ชาย ชศูกัด ิคาํชมภู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เตา่งอย จว.สกลนคร สภ.เตา่งอย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3470100152849 ด.ต. ชาย สรุไกร ลาเสอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3470100365419 ร.ต.ต. ชาย สรุะศกัด ิชมีุล รอง สว.(ป.) สภ.ภูพาน จว.สกลนคร สภ.ภูพาน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3470100594108 ร.ต.ท. ชาย ธรีพล คณติธนันท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3470100675817 ร.ต.อ. ชาย บรรจง นาหมนืหงษ์ รอง สวป. สภ.ศรสีงคราม จว.นครพนม สภ.ศรสีงคราม จ.นครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3470100759221 ร.ต.อ. ชาย ปรดีา โลหะสาร รอง สวป. สภ.โพนนาแกว้ สภ.โพนนาแกว้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3470101049642 ด.ต. ชาย สเด็จ ศรพีลพา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3470101274573 ร.ต.ท. ชาย ประกฤต ิพรีะธรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3470101349646 ร.ต.อ. ชาย เรดา้ จันทรเ์หลอืง รอง สวป. สภ.เมอืงไหม จราจร ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3470101389001 ร.ต.ต. ชาย สวาท ยตะโคตร รอง สว.(ป.) สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3470101404141 ด.ต. ชาย จักระพันธ ์ขนัมะจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร ผบ.หมู่(ป)  สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3470300051302 พ.ต.ท. ชาย ชาตร ีพงษ์ไพบูลย์ รอง ผกก.ปป. สภ.โคกศรสีพุรรณ จว.สกลนคร สภ.โคกศรสีพุรรณ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3470300349042 ร.ต.อ. ชาย เฉลมิ หงษ์ตะใน รอง สว. สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3470300454954 ด.ต. ชาย สพุจน ์คาํสงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กดุบาก จว.สกลนคร สภ.กดุบาก ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3470400076871 ร.ต.อ. ชาย บรรยงค ์นําสยุ รอง สว.(ป.) สภ.สวา่ง อ.พรรณานคิม จว.สกลนคร สภ.สวา่ง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3470400088453 ด.ต. ชาย จักรพันธ ์สวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3470400283639 ด.ต. ชาย วรีะชยั ฟองออ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวา่ง อ.พรรณานคิม จว.สกลนคร สภ.สวา่ง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3470400324921 พ.ต.ท. ชาย ดลุย ์รัตนะ สว.สส. สภ.กตุาไก ้อ.ปลาปาก จว.นครพนม สภ.กตุาไก ้ ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3470400558166 ด.ต. ชาย จันทรย์ง จันทรส์รุวิงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พรรณานคิม จว.สกลนคร สภ.พรรณานคิม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 44 94 ผ่าน
3470500025984 ด.ต. ชาย วรปฐม ทาบุดา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนหญา้นาง อ.พรเจรญิ จว.บงึกาฬ สภ.ดอนหญา้นาง ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 41 91 ผ่าน
3470500174688 ด.ต. ชาย วนัชยั คาํหลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3470600038484 ด.ต. ชาย วฒุศิกัด ิโคตรวชิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วารชิภูม ิจว.สกลนคร สภ.วารชิภูมิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
4200100012176 ร.ต.ท. ชาย บุญยัง เกลยีงไธสง รอง สว. (จร.) สภ.อาจสามารถ จว.รอ้ยเอด็ สภ.อาจสามารถ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5140199001464 พ.ต.ท. ชาย ธนธร ผาสขุ สวป. สภ.ประจักษ์ศลิป์ปาคม จว.อดุรธานี สภ.ประจักษ์ศลิปาคม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5301200120998 พ.ต.ท. ชาย จารุวฒัน ์อนิทะเนน สวป. สภ.เสลภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.เสลภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5319890000766 ร.ต.ต. ชาย ประยุทธ ์ทองดี รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5400200033252 ด.ต. ชาย พชรภัทร หลา้บา้นโพน ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ธาตพุนม จว.นครพนม สภ.ธาตพุนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5400999018873 ด.ต. ชาย สมศร ีพลอนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระนวน จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5401200001092 ร.ต.อ. ชาย ฉลอง ยอดสง่า รอง สวป. สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5401300018728 พ.ต.ต. ชาย อนุชติ วงศห์มากเห็บ สวป. สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5401600011532 ด.ต. ชาย สพุนิ ลา้นสา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
5401600049343 พ.ต.ท. ชาย วชัระพงษ์ จักรโนวนั รอง ผกก.ป. สภ.วงัสะพุง จว.เลย สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 50 47 97 ผ่าน
5401700011364 ร.ต.ต. ชาย กฤตเิดช เคนมาตร์ รอง สว.(ป.) สภ.โคกโพธไิชย จว.ขอนแกน่ สภ โคกโพธไิชย ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460300285222 ร.ต.ต. ชาย วศิษิฏ ์นติยโรจน์ รอง สว.(ป.) สภ.ร่องคาํ จว.กาฬสนิธุ ์ (ป.) ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460300286253 ด.ต. ชาย ยุทธศลิป์ นาใจนกึ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3460300334738 พ.ต.ท. ชาย วรีะศกัด ิพูลพุทธา สวป. สภ.โพนสวรรค ์จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์ ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3460300354500 ร.ต.อ. ชาย ปัญญา วงศก์าไสย รอง สว.(ธร.) สภ.กดุบาก ตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร สภ.กดุบาก ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460300370165 ร.ต.อ. ชาย เจษฎา กเุวสา รอง สวป. สภ.หนองสงู จว.มุกดาหาร สภ.หนองสงู ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460300415711 พ.ต.ท. ชาย รัศม ีศรวีจิารณ์ สวป. สภ.เมอืงสรวง จว.รอ้ยเอด็ สภ.เมอืงสรวง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460300415801 ด.ต. ชาย จารกึ สงิหน์อ้ย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชยีงขวญั จว.รอ้ยเอด็ สภ.เชยีงขวญั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 44 94 ผ่าน
3460300418028 ร.ต.อ. ชาย ปัญญา แน่นอดุร รอง สวป. สภ.กกตมู อ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร สภ.กกตมู ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460300603356 ร.ต.ท. ชาย สนุทร อดัโดดดร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460300623756 พ.ต.ท. ชาย ธนสทิธ ินาสมตรอง สวป. สภ.สหัสขนัธ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สหัสขนัธ ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460300630892 ร.ต.อ. ชาย ฉัตรพงศ ์พละเดช รอง สวป. สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460300852992 ร.ต.อ. ชาย ภัทราวธุ บุญไชยโย รอง สวป. สภ.นคิมนําอนู ตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร สภ.นคิมนําอนู ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3460400089999 ด.ต. ชาย ยงิรัก กมลหัต ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระนวน จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3460500061549 ร.ต.อ. ชาย อภเิดช แสงศริพิงษ์ รอง สวป. สภ.ผงึแดด อ.เมอืง ตาํรวจภูธรจังหวดัมุกดาหารสภ.ผงึแดด ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460500081876 ร.ต.ต. ชาย นพินธ ์สรุะพร รอง สว.(จร.) สภ.กฉุินารายณ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กฉุินารายณ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460500120804 ด.ต. ชาย ไพโรจน ์กาฬหวา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กฉุินารายณ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กฉุินารายณ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 47 97 ผ่าน



ภ.4 หนา้ท ี8 ของ 33

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3460500127574 ด.ต. ชาย อภชิาต ิไชยทองศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยผงึ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หว้ยผงึ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3460500148369 ร.ต.อ. ชาย ณรงคศ์กัด ิโพธชิยัหลา้ รอง สว. สภ.สมเด็จ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สมเด็จ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460500185833 ด.ต. ชาย ปรเมษฐ ์ปักไคหัง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กฉุินารายณ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กฉุินารายณ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460500336718 ด.ต. ชาย ชชัชยั วชิาเกง่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กฉุินารายณ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กฉุินารายณ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460500571041 ร.ต.ท. ชาย ธรรมนูญ สรุะเสยีง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กฉุินารายณ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กฉุินารายณ? ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3460500690139 ร.ต.อ. ชาย วเิรศ เจรญิจติร รอง สว.สส. สภ.หนองพอก จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460500734985 ด.ต. ชาย ปัญญา ไตรทพิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460500752495 ด.ต. ชาย ศริชิยั พมิรนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สมเด็จ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3460500781550 ด.ต. ชาย พนม ใจหมนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยผงึ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หว้ยผงึ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3460500805734 ด.ต. ชาย ใจสงิห ์พลอยวเิลศิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นามน จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.นามน ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 44 94 ผ่าน
3460500840335 ร.ต.อ. ชาย สจัจญาณ จติจักร รอง สว. สภ.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ แซงบาดาล ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460500894842 ด.ต. ชาย จักรวรรด ิเขจรลยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กฉุินารายณ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กฉุินารายน์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3460600015867 ร.ต.อ. ชาย เนตพิงษ์ จติรชนื รอง สวป. สภ.ภูพาน ตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร สภ.ภูพาน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460600034543 ร.ต.ท. ชาย สระภา เรอืงไชย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาวง จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.เขาวง ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3460600099793 ด.ต. ชาย สวุรรณ แพนบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กฉุินารายณ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กฉุินารายณ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3460600153615 พ.ต.ท. ชาย สเุนตร นวลบัตร สวป. สภ.หนองฮ ีอ.ปลาปาก จว.นครพนม สวป.สภ.หนองฮี ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3460600238394 ด.ต. ชาย พันศกัด ิพันธุค์ุม้เกา่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาค ูจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.นาค ูอ.นาค ูจ.กาฬสนิธุ ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3460600260381 ด.ต. ชาย พนมไพร บุญแสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาวง จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.เขาวง ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3460600281648 ด.ต. ชาย สวุจัชยั สกลุซง้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กกตมู อ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร สภ.กกตมู ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460600292500 พ.ต.ท. ชาย ณัฐพงศ ์วรรณทอง สวป. สภ.เขาวง จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.เขาวง ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460600300472 ร.ต.ต. ชาย สขุสนัต ์วชิาหา รอง สว.(ป.) สภ.นาค ูจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.นาคู ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460600462766 ร.ต.อ. ชาย วโิรจน ์มะลขิจร รอง สวป. สภ.บา้นหนองเม็ก อ.กฉุินารายณ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.บา้นหนองเม็ก ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3460600618031 ร.ต.อ. ชาย กติต ิฝูงหอม รอง สว.สส. สภ.บา้นแฮด จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นแฮด ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460700034758 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย กติตศิกัด ิสนุทรรส รอง สว.(จร.) สภ.หนองกงุศร ีจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460700055259 ร.ต.ท. ชาย บรรลอื ภูปา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460700111027 ร.ต.อ. ชาย สมบัต ิภูกนั รอง สวป. สภ.พังโคน ตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร ภ.4 สภ.พังโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460700177036 ร.ต.ต. ชาย กติตพิงษ์ พานะวาน รอง สว.(ป.) สภ.หนองกงุศร ีจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460700251180 ร.ต.ต. ชาย วนัิย ภูมชิชูติ รอง สว.(ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460700256203 ด.ต. ชาย ชโนทัย ภูบุญลาภ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460700339508 ร.ต.ต. ชาย วรีพงษ์ ภูแตม้นลิ รอง สว.(จร.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3460700358286 ร.ต.อ. ชาย ทองใบ ภูตาลพบ รอง สวป. สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด? ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460700486144 ด.ต. ชาย ภาณุวฒัน ์ภูครองทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนสะอาด จว.อดุรธานี ผบ.หมู่(ป)สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460700519778 วา่ท ีร.ต.ท. ชาย ประจวบ ภูเนตร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460700526308 ร.ต.ท. ชาย วเิชยีร ปัญญาประชมุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองกงุศร ีจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3460700599208 ร.ต.อ. ชาย เทพพทิักษ์ หงษ์แกว้ รอง สวป. สภ.โพธชิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพธชิยั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460700626078 ด.ต. ชาย มงคล ยนตช์ยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนจานจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ดอนจาน ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460700626302 ด.ต. ชาย พเิชษฐ มะลงิาม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3460700649850 ร.ต.อ. ชาย วฒุชิยั คงไมตรี รอง สว. สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460700703757 พ.ต.ท. ชาย ชยัววิฒัน ์โอปาก สวป. สภ.บงึโขงหลง จว.หนองคาย บงึโขงหลง ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460700802496 พ.ต.ท. ชาย พลไชย ภูจอมจติร รอง ผกก.ปป. สภ.กฉุินารายณ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กฉุินารายณ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460700901541 ร.ต.อ. ชาย มานติ ภูงามเงนิ รอง สวป. สภ.กระนวน จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460700988859 ร.ต.อ. ชาย ทวศีกัด ิพรมคาํนอ้ย รอง สวป. สภ.เชยีงยนื จว.มหาสารคาม สภ.เชยีงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460701017661 ด.ต. ชาย ชมุพล ภูแม่นํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460701037131 ด.ต. ชาย พรพนม พณิพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนสงู อ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.โนนสงู ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460701097125 ร.ต.อ. ชาย สภุศิกัด ิภูทํามา รอง สวป. สภ.บา้นม่วง จว.สกลนคร สภ.บา้นม่วง จ.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3460701101980 ด.ต. ชาย มนัส นนทะนํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 44 94 ผ่าน
3460800062176 ด.ต. ชาย พรีศกัด ิแกว้วงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระนวน จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460800128134 พ.ต.ต. ชาย นวรัตน ์โคตรแสนเมอืง สวป. สภ.นากงุ อ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.นากงุ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3410400297541 ร.ต.ต. ชาย ประสงคว์ทิย ์สนทิชน รอง สว.(จร.) สภ.กมุภวาปี จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410400552788 ด.ต. ชาย ธนเดช สขุเกษม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมุภวาปี จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410400587913 ด.ต. ชาย เสกสรรค ์แสนขอนยาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมุภวาปี จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3410400708826 ร.ต.ต. ชาย จํานงค ์พมิพรภริมย์ รอง สว.(ป.) สภ.บา้นดงุ จว.อดุรธานี สภบา้นดงุ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410400772478 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย สมบัต ิแสงวชิยั รอง สว.(จร.) สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3410400874041 ด.ต. ชาย เกรยีงไกร นกิลูกาญจน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กูแ่กว้ จว.อดุรธานี สภ.กูแ่กว้ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410400879957 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย วฑิรูย ์ชนิสงคราม รอง สว.(จร.) สภ.กมุภวาปี จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3410400894590 ร.ต.อ. ชาย สากล อดุชมุพสิยั รอง สวป. สภ.หนองแสง ตาํรวจภูธรจังหวดัอดุรธานี สภ.หนองแสง ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3410400908213 ด.ต. ชาย พรทวิา พมิพา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงหนองบัวลําภู สภ.เมอืงหนองบัวลําภู ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410401169961 ด.ต. ชาย พชิติชยั โสภากลุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองพอก จว.รอ้ยเอด็ สภ.หนองพอก ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410401209025 ด.ต. ชาย มานะ นนทภา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 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
3410401325696 ด.ต. ชาย วริัตน ์วบิูลยก์ลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3410401338801 ด.ต. ชาย คมเพชร ศรรีะบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนสะอาด จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410401344356 ด.ต. ชาย สหภาพ สนิธา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มัญจาครี ีจว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาครีี ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3410500031241 ด.ต. ชาย สวุทิย ์คณูหาร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมุภวาปี จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410500129364 ด.ต. ชาย ถวลัย ์เพอืทนง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมุภวาปี จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410500412155 ด.ต. ชาย พทิยา โพธเิต็ม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมุภวาปี จว.อดุรธานี ผบ.หมู่(ป)สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3410600046584 ด.ต. ชาย อดลุย ์มคํีาแสน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เพ็ญ จว.อดุรธานี สภ.เพ็ญ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3410600052606 ด.ต. ชาย ศกัดสิทิธ ิแสงศร ผบหมู่ปสภไชยวาน สภไชยวาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3410600292704 พ.ต.ท. ชาย เจษฎา หา้วหาญ สวป. สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410600318771 พ.ต.ต. ชาย ธนภัทร นามดี สวป. สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแกน่ สวป.สภ.เขาสนกวาง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410600355927 ร.ต.อ. ชาย นาวนิ ทองมนั รอง สวป. สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410600751555 ร.ต.ต. ชาย พัฒนะ นรนิทร์ รอง สว.(ป.) สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410600768661 ร.ต.ท. ชาย วรีะพันธ ์บุญบุตตะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3410600925529 ด.ต. ชาย จตกุานต ์หาญสนีาด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3410600977316 ด.ต. ชาย วรียุทธ โอชารส ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งฝน จว.อดุรธานี สภ.ทุ่งฝน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 43 93 ผ่าน
3410601069464 ร.ต.อ. ชาย ศภุกฤต ขนัตคํีา รอง สวป. สภ.เวยีงคกุ อ.เมอืง ตาํรวจภูธรจังหวดัหนองคายสภ.เวยีงคกุ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3410601086270 ด.ต. ชาย พชิา สงิหเ์สนา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3410700119303 ร.ต.อ. ชาย สรุชยั เพ็ชรโต รอง สวป. สภ.ดงเย็น อ.บา้นดงุ ตาํรวจภูธรจังหวดัอดุรธานี สภ.ดงเย็น ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3410800002114 ร.ต.ท. ชาย ฤทธ ีสมศรทีอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนสะอาด จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3410900097834 ด.ต. ชาย ชนะชยั ทองคาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัสามหมอ จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 43 93 ผ่าน
3410900207486 ด.ต. ชาย วภิพ หน่อสวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัสามหมอ จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3410900308398 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย วเิชยีร มหาเสนา รอง สว.(จร.) สภ.อบุลรัตน ์จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3410900311399 พ.ต.ท. ชาย อธศิ นนทศรี สวป. สภ.ทุ่งฝน จว.อดุรธานี สภ.ทุ่งฝน? ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3411000075452 ด.ต. ชาย วชิติ ม่วงศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัสามหมอ จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3411000076874 ด.ต. ชาย เจรญิ จันทรร์ักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3411000116027 ร.ต.อ. ชาย รัฐธรี ์ภูพาดนา รอง สว. สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3411000162339 ด.ต. ชาย วโิรจน ์ศรหีรงิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3411000164358 ด.ต. ชาย ชชูาต ิวรรณพราหมณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นําพอง จว.ขอนแกน่ สภ.นําพอง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3411000164528 ด.ต. ชาย สรุะชยั สมศริิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3411100203851 ด.ต. ชาย กฤษนนท ์สมสวิะกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3411100243381 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ยศวนัต ์ภลิาภ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3411100276603 ด.ต. ชาย ไวยกรณ ์นามวชิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นดงุ จว.อดุรธานี สภ.บา้นดงุภ.จว.อดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3411100287753 ร.ต.ต. ชาย สทิธพิร แสนนาราษฎร์ รอง สว.(ป.) สภ.เพ็ญ จว.อดุรธานี สภ.เพ็ญ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 45 95 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3411100304674 ด.ต. ชาย ประยงค ์ปาระจูม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดงเย็น อ.บา้นดงุ จว.อดุรธานี สภ.ดงเย็น. ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3411100397079 พ.ต.ต. ชาย วทิวสั คาํสยีา สวป.สภ.เมอืงบงึกาฬ จว.บงึกาฬ สภ.เมอืงบงึกาฬ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3411100446355 ด.ต. ชาย พทัิกษ์ สาธเลศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งฝน จว.อดุรธานี สภ.ทุ่งฝน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3411100624504 ร.ต.ต. ชาย ปองปรดีา วรรณราม รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3411100826395 พ.ต.ท. ชาย สมยศ เชยีงกางกลุ สว. สภ.กลางใหญ่ อ.บา้นผอื จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3411200072911 ร.ต.อ. ชาย ดาบศกึ แสนสวาท รอง สวป. สภ.บา้นผอื จว.อดุรธานี สภ.บา้นผอื? ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3411200312385 ด.ต. ชาย ประจบ พุกหนา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงหนองบัวลําภู สภ.เมอืงหนองบัวลําภู ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3411200437129 ด.ต. ชาย ธนติ สมแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงหนองบัวลําภู สภ.เมอืงหนองบัวลําภู ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3411200711620 ด.ต. ชาย เจรญิ อว้นศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงหนองบัวลําภู สภ.เมอืงหนองบัวลําภู ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3411200765207 ด.ต. ชาย ชาตร ีโททวง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงหนองบัวลําภู สภ.เมอืงหนองบัวลําภู ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3411300691191 ร.ต.ต. ชาย ปรญิญา จันทรเ์ขยีว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวุรรณคหูา จว.หนองบัวลําภู สภ.สวุรรณคหูา ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 42 92 ผ่าน
3411400093776 ด.ต. ชาย สามารถ ศรโีพนทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพาน จว.สกลนคร สภ.ภูพาน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3411400255822 ร.ต.อ. ชาย วเิชยีร ศรชีมภู รอง สว.(ธร.) สภ.นาวงั ตาํรวจภูธรจังหวดัหนองบัวลําภู สภ.นาวงั ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3411400272212 พ.ต.ต. ชาย สง่า ทองใบ สวป. สภ.นาวงั จว.หนองบัวลําภู สภ.นาวงั ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3411400560382 ด.ต. ชาย พเิชษฐ ์พลอาสา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3411400813761 ด.ต. ชาย ธวชัชยั อนัทะจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นผอื จว.อดุรธานี สภ.บา้นผอื ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3411500131157 ร.ต.อ. ชาย มานัส กาสี รอง สวป. สภ.นําโสม จว.อดุรธานี สภ.นําโสม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3460300179996 พ.ต.ท. ชาย ชาญณรงค ์ขนัประกอบ สวป. สภ.โพธชิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพธชิยั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3460300190833 ร.ต.ต. ชาย สรอรรถ อรรถวลิยั รอง สว.(จร.) สภ.ดอนจานจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ดอนจาน ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3460300193620 ร.ต.อ. ชาย ชชัวาลย ์ทพิวงค์ รอง สว.จร.สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3401700507151 ด.ต. ชาย สมพงษ์ สขุสําราญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากชม จว.เลย สภ.ปากชม ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401700614160 ด.ต. ชาย อษัฎายุธ เรอืงแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นามน จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.นามน ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3401700648536 ร.ต.อ. ชาย ผดงุ ชเูชดิ รอง สวป. สภ.โนนศลิา จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศลิา ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3401700806247 ร.ต.อ. ชาย เสถยีร สหีานู รอง สวป. สภ.บา้นแฮด จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นแฮด ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401700820410 ร.ต.ต. ชาย นกิร วลัวาลย์ รอง สว.(จร.) สภ.มัญจาครี ีจว.ขอนแกน่ รองสว(จร) ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401700828593 พ.ต.ท. ชาย สราวธุ มันตาพันธ์ รอง ผกก.ป.สภ.ภูพาน ตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร สภ.ภูพาน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3401800165847 ด.ต. ชาย ปราโมทย ์นาบุตรบุญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนศลิา จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศลิา ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 44 94 ผ่าน
3401800183861 วา่ท ีร.ต.ท. ชาย วชัรพงษ์ สงิหศ์ร รอง สว.(ป.) สภ.มัญจาครี ีจว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาครีี ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401800206799 ร.ต.ท. ชาย สมหวงั สนุทรพนิจิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ สวา่งแดนดนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401800253606 ด.ต. ชาย นพดล สรีะหัด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401800350164 พ.ต.ท. ชาย ภาณุพันธุ ์บุญเพ็ง รอง ผกก. สภ.ปากคาด จว.บงึกาฬ สภ.ปากคาด ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 42 92 ผ่าน
3401800388722 ร.ต.ท. ชาย สมศกัด ิเมอืงวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชนบท จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3401800416777 ร.ต.ต. ชาย สเุนตร สทิธริาช รอง สว.(จร.) สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401800417340 ร.ต.อ. ชาย ประวทิย ์เมอืงราช รอง สว.สส. สภ.ร่องคาํ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ร่องคาํ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401800436425 ร.ต.ท. ชาย สมจติร นาสงูชน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชนบท จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401800438886 ด.ต. ชาย วชิยั เคา้หอม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401800464127 ร.ต.อ. ชาย ธัญญา งามชดั รอง สวป. สภ.ชนบท จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3409700039545 ร.ต.ท. ชาย เจษดากร อทิจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3409700106935 ร.ต.อ. ชาย สราวธุ มาซา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3409700118721 ร.ต.ต. ชาย อมัพร เขตรคาม รอง สว.(จร.) สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3409700217168 พ.ต.ท. ชาย มนตเ์ทยีน พลเยยีม สวป. สภ.สามชยั จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สามชยั ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3409900098618 ร.ต.ท. ชาย ศกัยช์ยั ภูรศิรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืง อดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3409900117353 ร.ต.ต. ชาย สมเกยีรต ิไทยเสถยีร รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3409900140100 ร.ต.ต. ชาย ยอดพล ภูดวงดาษ รอง สว.(จร.) สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3409900171111 ด.ต. ชาย สมพงษ์ ผลยังสง่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3409900331371 ด.ต. ชาย สรุยิา พยัคฆพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงไหม จว.ขอนแกน่ สภ.เมอืงไหม ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3409900528744 ร.ต.อ. ชาย สเุมธ หาทองคํา รอง สว. สภ.พังโคน จว.สกลนคร สภ.พังโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3409900563019 ร.ต.ท. ชาย ราเมศร ์ศรเีพชร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3409900727011 พ.ต.ท. ชาย ชชัชยั ไหมวนัทา รอง ผกก.ปป. สภ.โกสมุพสิยั จว.มหาสารคาม สภ.โกสมุพสิยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3409901037493 ร.ต.ต. ชาย ธวชัชยั บุญเสรมิ รอง สว.(ป.)  สภ.สรา้งคอ้ อ.กดุบาก จว.สกลนคร สภ.สรา้งคอ้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3410100057315 ร.ต.อ. ชาย แผน สมสอง รอง สวป. สภ.บา้นแพง จว.นครพนม สภ.บา้นแพง ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410100084029 ร.ต.ต. ชาย พูลสวสัด ิทองถาวร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3410100140425 ด.ต. ชาย สขุสวสัด ิชมภูธร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นดงุ จว.อดุรธานี สภ.บา้นดงุ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410100226869 พ.ต.ท. ชาย พรชยั ขนุศรี สวป. สภ.กดุจับ จว.อดุรธานี สภ.กดุจับ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410100258086 ร.ต.ต. ชาย พงศกร ลมิทอง รอง สว.(ป.) สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410100272861 ด.ต. ชาย ปรญิญา พูลศริิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมุภวาปี จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3410100653082 ร.ต.ต. ชาย อทิธพิล อนิทรพานชิ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงอดุรธานี สภ เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410100914927 ด.ต. ชาย กงัวาลย ์ตะสอน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไชยวาน จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410100938451 ร.ต.อ. ชาย ปราบปราม อนิทรจ์งลา้น รอง สว.สส. สภ.บา้นผอื จว.อดุรธานี สภ.บา้นผอื ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410100945636 ร.ต.ต. ชาย อร่าม คนัธบุปผา รอง สว.(จร.) สภ.พบิูลยร์ักษ์ จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยร์ักษ์ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410101088095 ด.ต. ชาย ไชย แกว้วจิติร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองกงุศร ีจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3410101153229 ด.ต. ชาย สรุชาต ิขลุดีี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี จราจร ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410101179201 ด.ต. ชาย ประสพ พมิพด์ี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410101205458 ด.ต. ชาย ศวิกร ตงัมนัดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3410101252600 พ.ต.ต. ชาย ปิยวฒัน ์พมิพเ์พ็ง สวป. สภ.มัญจาครี ีจว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาครีี ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3410101310600 ด.ต. ชาย อภวิฒัน ์กะลมืศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3410101361255 พ.ต.ท. ชาย คมกรชิ วงษ์ชารี สวป. สภ.ดอนหวา่น อ.เมอืง จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410101475587 ร.ต.อ. ชาย ธนาวฒุ ิบํารุงการ รอง สวป. สภ.กดุจับ ตาํรวจภูธรจังหวดัอดุรธานี สภ.กดุจับ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410101662794 พ.ต.ท. ชาย นพดล ผลพัฒนา รอง ผกก. สภ.ซําสงู จว.ขอนแกน่ สภ.ซําสงู ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3410101891335 พ.ต.ท. ชาย พชิติ รักธง รอง ผกก. สภ.ราษฎรเ์จรญิ อ.พยัคฆภูมพิสิยั จว.มหาสารคามสภ.ราษฏรเ์จรญิ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3410101901471 ร.ต.ต. ชาย บุญสนอง แสงบัวทา้ว รอง สว.(จร.) สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3410102025801 ด.ต. ชาย ปรัชญา นามอตุวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กดุจับ จว.อดุรธานี ผบ หมู่ สภ กดุจับ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 41 91 ผ่าน
3410102323870 ด.ต. ชาย นพดล นารัตนโ์ท ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากชม จว.เลย สภ.ปากชม ภ.จว.เลย ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3410102467405 ด.ต. ชาย ชชัวาลย ์สธุรรมฤทธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410200059948 พ.ต.ท. ชาย อาํนาจ พรมสาลี สวป. สภ.เพ็ญ จว.อดุรธานี สภ.เพ็ญ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410200072685 ด.ต. ชาย ประไพร เมอืงขวา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บงึโขลงหลง จว.บงึกาฬ สภ.บงึโขงหลง ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3410200142772 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย นริันดร ์ชาลกีลุ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงอดุรธานี เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3410200193016 ด.ต. ชาย ปรชีา พลิาวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนสะอาด จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด  จว.อดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410200238923 พ.ต.ท. ชาย ภูวนาท สขุรมย์ รอง ผกก.ป. สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410200375203 ด.ต. ชาย อาํนวย ตน้ไทร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กดุจับ จว.อดุรธานี สภุกดุจับ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410300271671 ด.ต. ชาย ณัฐชนน ดวงเดช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3410400019095 ด.ต. ชาย มนตร ีสจุนิดา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมุภวาปี จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3410400163901 ด.ต. ชาย พษิณุกรณ ์ฤทธสิอน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนสะอาด จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3410400201071 ร.ต.ต. ชาย วนัิย โยธาวงศ์ รอง สว.(ป.) สภ.ศรธีาต ุจว.อดุรธานี สภ.ศรธีาต ุ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400900256134 ร.ต.ต. ชาย เรวตัร วะสมบัติ รอง สว.(ป.) สภ.ชนบท จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 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
3400900416280 ร.ต.ต. ชาย ประภาส ดอนลาดบัตร รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400900449935 ร.ต.อ. ชาย ทองหลาง จันทะวะโร รอง สว. สภ.กมุภวาปี จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400900451638 ด.ต. ชาย นยิม อุน่โชติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระนวน จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400900482258 พ.ต.ท. ชาย ไกรรัตน ์ตามบุญ สวป. สภ.ดงหลวง  ตาํรวจภูธรจังหวดัมุกดาหาร สภ.ดงหลวง ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400900519488 พ.ต.ท. ชาย จักรราช หงษา สวป. สภ.ท่าล ีจว.เลย สภ.ท่าลี ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400900520729 ร.ต.อ. ชาย จักรบดนิทร ์พนิจิมนตรี รอง สวป. สภ.หนองบ่อ อ.นาแก จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3400900774020 ด.ต. ชาย อรัญ มนตรรีัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระนวน จว.ขอนแกน่ สภ กระนวน ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401000094546 ด.ต. ชาย ชชัวาล ทมิี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3401000125158 ด.ต. ชาย ประภัค พาลา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.บรบอื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3401000132847 ร.ต.ท. ชาย ธรีะศกัด ิโพธวิงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3401000151515 พ.ต.ท. ชาย สรายุทธ กา้นคาํ รอง ผกก.ป. สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401000190642 ด.ต. ชาย วรีศกัด ิจันทจติติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401000192661 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ประดษิฐ ์เจรญิอนิทร์ รอง สว.(จร.) สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401000217443 ร.ต.ท. ชาย กฤษตศิกัด ิพรมดวงศรี รอง สว. (ป.) สภ.เกษตรวสิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.เกษตรวสิยั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401000223923 ด.ต. ชาย วริัตน ์โมกรัตน์ ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.สวา่ง จว.รอ้ยเอด็ สภ สวา่ง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3401000248357 ด.ต. ชาย วฒุธกิร นนทะเสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แวงนอ้ย จว.ขอนแกน่ สภ.แวงนอ้ย ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401000347398 ด.ต. ชาย จําเรญิ พมิศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ ผบหมู่งานจรจรสภเมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401000416918 ด.ต. ชาย สทิธชิยั ไกรเวช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เหลา่หลวง อ.บงึโขงหลวง จว.บงึกาฬสภ.เหลา่หลวง ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 38 88 ผ่าน
3401000491791 ด.ต. ชาย สรุทนิ ไสวารี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เรณูนคร จว.นครพนม สภ.เรณูนคร ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401000616321 ด.ต. ชาย ณัฏฐกติต ิพรมรนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3401000650449 ร.ต.ต. ชาย สรุยิา ไสยกจิ รอง สว.(ป.) สภ.หนองสองหอ้ง จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3401000792839 ด.ต. ชาย สมจติร ศริแิวว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนศลิา จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศลิา ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401000825133 ด.ต. ชาย พนมวรรณ แสนสนุนต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองเรอื จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรอื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401000934081 ด.ต. ชาย นวิฒัน ์สลีอ้ม ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3401000953221 ด.ต. ชาย ประจวบ ศรจีูมพล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401000968384 ด.ต. ชาย สมัย หวานแท ้ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3401001000537 ร.ต.อ. ชาย วรีะชยั กองหลา้ รอง สวป. สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภจว.ขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3401100110659 ร.ต.ต. ชาย จักรพงษ์ จันทะศลิป์ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401200122837 ร.ต.อ. ชาย มนัส อนิทสรุาช รอง สวป. สภ.พระยนื จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401200243324 ร.ต.ต. ชาย บุญเทยีง สงคามศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3401200315112 ด.ต. ชาย มงคล ชนิรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401200477392 ด.ต. ชาย ยุทธพงษ์ แถวแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนศลิา จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศลิา ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401200592418 ด.ต. ชาย ธเนต เกตพุบิูลย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนศลิา จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศลิา ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401200661886 พ.ต.ท. ชาย ผงเพชร ทาซา้ย สวป. สภ.บา้นกลาง อ.เมอืงนครพนม สภ.บา้นกลาง ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3401300005344 ด.ต. ชาย เชษฐา เขมิขนัธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นแฮด จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นแฮด ภจว.ขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3401300006952 ด.ต. ชาย ศกัดสิทิธ ิจันทรห์นองแวง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3401300029529 ด.ต. ชาย ชยัพชิติ รูปสงู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3401300084333 ร.ต.ต. ชาย ชาญชยั ไกรยะโส รอง สว.(ป.) สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401300225581 ร.ต.ต. ชาย ชมุพร นนยะโส รอง สว.(จร.) สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401300225905 ร.ต.ต. ชาย ปณธิ ิกองเงนินอก รอง สว.(จร.) สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3401400063303 ร.ต.อ. ชาย รันดร ์ไกรวนั รอง สวป. สภ.โคกโพธไิชย จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธไิชย ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401400274266 พ.ต.ท. ชาย วชิติ บุณยพสิทุธิ สวป. สภ.กมลาไสย จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3401400285144 ด.ต. ชาย ศภุชยั พลแสน ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401500017346 ด.ต. ชาย พนม มาตยน์อก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นําโสม จว.อดุรธานี สภ.นําโสม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401500024032 วา่ท ีร.ต.ท. ชาย ประเสรฐิ สวุรรณโข ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3401500083047 พ.ต.ท. ชาย สมพร แสงเทพ สวป. สภ.นาขา่ อ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3401500188345 ร.ต.ต. ชาย สมชาย มงิขวญัวฒันะ รอง สว.(ป.) สภ.บา้นแฮด จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นแฮด? อ.บา้นแฮด? ภจว.ขอนแกน่ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3401500293998 ด.ต. ชาย ทองสขุ ไทยธานี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3401500357481 ด.ต. ชาย ดาํรง พลทา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองสองหอ้ง จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3401500409546 พ.ต.ท. ชาย สมชาย โพธแิสน สวป. สภ.หนองสองหอ้ง จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3401500461637 ร.ต.ต. ชาย ธนทิ นาโควงศ์ รอง สว.(จร.) สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3401600204717 ร.ต.ท. ชาย ประจักษ์ ฮามพทิักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชนบท จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401600361952 ร.ต.ท. ชาย สมพงษ์ วรรณชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401600398121 พ.ต.ท. ชาย สกุนตธ์ ีศรอีารยพงษ์ รอง ผกก.ป. สภ.หนองหนิ จว.เลย สภ.หนองหนิ ภ.จว.เลย ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3401600465669 ร.ต.อ. ชาย รณว ีโสมาบุตร รอง สวป. สภ.สชีมพู จว.ขอนแกน่ สภ.สชีมพู ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3401600524746 ด.ต. ชาย อาํนาจ โมท้อง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401600682911 ด.ต. ชาย โกวทิย ์ขนุสอน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3401600900667 ด.ต. ชาย อนุชา ลาเอ็ด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นแพง จว.นครพนม สภ.บา้นแพง ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3401700018125 ร.ต.ท. ชาย ทรงวฒุ ิบัวเข็ม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มัญจาครี ีจว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาครีี ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 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
3401700227875 ด.ต. ชาย สมจติ บัวสี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3401700415931 ร.ต.อ. ชาย จงกร ปาทา รอง สว. สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401700460111 ด.ต. ชาย ราเชษ เชอืสดีา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3401700496663 ด.ต. ชาย สมาทร ์แพงหนู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระยนื จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400100065849 ร.ต.ท. ชาย สมัย เชยีงพฤกษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เพ็ญ จว.อดุรธานี สภ.เพ็ญ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400100303308 ร.ต.อ. ชาย ทรงพล สงิหลํ์า รอง สวป. สภ.เมอืงเลย จว.เลย ภ.4 สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400100324003 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ธณสรร โนนศรี รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400100553509 ด.ต. ชาย วมิาน ไชยสนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนสงั จว.หนองบัวลําภู สภ.โนนสงั ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 42 92 ผ่าน
3400100590161 พ.ต.ท. ชาย อนุลกัษณ ์ท่าม่วง รอง ผกก. สภ.นากงุ อ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.นากงุ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400100652736 ร.ต.ต. ชาย ประสทิธ ินาคอก รอง สว.(ป.) สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400100705473 ร.ต.ต. ชาย ชยัส ุเอตริัตนะ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400100954058 ร.ต.ต. ชาย สคุรน สาระบูรณ์ รอง สว.(จร.) สภ.กระนวน จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400100978721 ด.ต. ชาย พทัิกษ์ ยางกอ้น ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400101062100 ร.ต.ต. ชาย ศภุกฤษณ ์เกษมาลา รอง สว.(จร.)  สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 43 93 ผ่าน
3400101130539 ร.ต.อ. ชาย โสรกานต ์สมิเสน รอง สว. สภ.ภูกระดงึ จว.เลย สภ.ภูกระดงึ ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400101406399 ร.ต.ต. ชาย ประสทิธ ิมทีองหลาง รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400101459107 ด.ต. ชาย ศรัณยา พลลํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400101490888 ร.ต.อ. ชาย วฒันา พมิพลิา รอง สว.จร. สภ.เมอืงขอนแกน่ จว.ขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400101571101 พ.ต.ท. ชาย สเุทพ รัตนพร สวป. สภ.บา้นแฮด จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นแฮด ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400101665700 ด.ต. ชาย สาคร ผวิแดง ผบ.หมู่ (จร.)  สภ.เมอืงไหม จว.ขอนแกน่ สภ.เมอืงไหม ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400101703881 ด.ต. ชาย ประดษิฐ ์โชตกิเวชกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระนวน จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400101746734 ร.ต.ท. ชาย ระว ีสงัฆพันธ์ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงไหม จว.ขอนแกน่ จราจร ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 39 89 ผ่าน
3400200057449 พ.ต.ท. ชาย วรศิ ศริพิงษ์ สวป. สภ.ภูพาน จว.สกลนคร สภ.ภูพาน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400200060482 ร.ต.ท. ชาย ประศกัด ิถาบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองเรอื จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรอื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 44 94 ผ่าน
3400200155068 ด.ต. ชาย จตพุล พันธโคตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นฝาง จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3400200155807 ร.ต.อ. ชาย สพุจน ์อนะคร รอง สวป. สภ.บา้นฝาง จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400200296231 ด.ต. ชาย พษิณุ ทมิาชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400300010690 ร.ต.อ. ชาย ปรชีา แกว้วงัปา รอง สว.สส. สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ รอง.สว.สส ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400300028513 ด.ต. ชาย สหภาพ จันทรเ์พ็ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระยนื จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3400300056631 ด.ต. ชาย ศภุวชิญ ์พทัิกษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระยนื จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400300115785 ด.ต. ชาย มงคล บัวงาม ผบ.หมู่(ป.) สภ.วงัสะพุง จว.เลย สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400300133732 พ.ต.ท. ชาย ประสทิธ ิเกยีมา รอง ผกก.ปป. สภ.หนองสองหอ้ง จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400400010713 ด.ต. ชาย ไตรภพ สงิหบ์ุราณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองเรอื จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรอื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 39 89 ผ่าน
3400400307813 ด.ต. ชาย ประชา คาํทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองเรอื จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรอื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400400341850 ร.ต.ท. ชาย สมคดิ ชนิวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภอเมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400400502497 ด.ต. ชาย สยาม ถาวงษ์กลาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองเรอื จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรอื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3400400613370 ด.ต. ชาย นพดล สสีมนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองเรอื จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรอื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400500087483 ด.ต. ชาย สพุรรณ แดงนอ้ย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อาจสามารถ จว.รอ้ยเอด็ สภ.อาจสามารถ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400500492337 พ.ต.ท. ชาย จรีัฐตกิลุ จรัสกมลพงศ์ รอง ผกก.ป. สภ.เมอืงนครพนม สภ.เมอืงนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400500528421 ร.ต.ท. ชาย พศนิ ศภุษร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400500667498 ร.ต.อ. ชาย ปัณณทัต เชอืป้อง รอง สวป. สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400500847984 ร.ต.อ. ชาย อทิธพิัทธ ์บุตรธนู รอง สว.จร. สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400500857530 ด.ต. ชาย ทรงเกยีรต ิมุกดากร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400500887196 ร.ต.อ. ชาย อมัพร จักษุทพิย์ รอง สว.จร. สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400600032176 ร.ต.อ. ชาย สามารถ ธงนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สชีมพู จว.ขอนแกน่ สภ.สชีมพู ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400600342680 ร.ต.อ. ชาย สายยนต ์ชารนิทร์ รอง สวป. สภ.หัวโทน อ.สวุรรณภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.หัวโทน ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400600399142 ด.ต. ชาย สทุร สโุพธศิรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สชีมพู จว.ขอนแกน่ สภ.สชีมพู ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400600418538 ด.ต. ชาย จรัญญา มูลตน้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400600530681 ร.ต.อ. ชาย คาํเต็ม หนูมี รอง สว. กก.สส.ภ.จว.หนองบัวลําภู สภ.โนนสงั ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 39 89 ผ่าน
3400600608957 พ.ต.ท. ชาย ธงชยั วงษ์บุดดา รอง ผกก.ป. สภ.โคกโพธไิชย จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธไิชย ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400600649793 พ.ต.ท. ชาย มนตร ีบุษทพิย์ รอง ผกก.ปป. สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 44 94 ผ่าน
3400700019309 ด.ต. ชาย นริุตต ์เจรญิสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครพนม สภ.เมอืงนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400700076141 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย สมเพ็ชร เพ็ชรกอง สวป. สภ.ผาขาว จว.เลย สภ.ผาขาว ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400700083295 ร.ต.ท. ชาย สพุล โพธจิารย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400700092383 ร.ต.ต. ชาย มานพ โคตพศิ รอง สว.(ป.) สภ.อบุลรัตน ์จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400700209051 ด.ต. ชาย สมศกัด ิเจนชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นําพอง จว.ขอนแกน่ สภ.นําพอง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3400700279408 ด.ต. ชาย เสวยีน ร่องจติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400700280791 ร.ต.ต. ชาย อภภิ ูจันทรพทิักษ์ รอง สว.(ป.) สภ.บา้นแฮด จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นแฮด จว.ขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400700413635 ด.ต. ชาย บรรชา แข็งขนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 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
3400700455818 ร.ต.อ. ชาย สนัน ไชยดาํรงค์ รอง สวป. สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400700608096 ด.ต. ชาย สมทรง แสนกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นามน จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.นามน ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3400700808451 ด.ต. ชาย เกสดุา วลิยั ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.โนนสะอาด จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด? ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400800072732 ร.ต.อ. ชาย เกยีรตศิกัด ิเรอืงศรจีันทร์ รอง สวป. สภ.อบุลรัตน ์จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400800173954 พ.ต.ท. ชาย สวสัด ิศรลีาโท รอง ผกก.ปป. สภ.อบุลรัตน ์จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3400800181698 ร.ต.ต. ชาย อดลุยเ์กยีรต ิชาวตัร รอง สว.(ป.)สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3400800267568 ด.ต. ชาย อดลุย ์เจรญิสขุ ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.สชีมพู จว.ขอนแกน่ สภ.สชีมพู ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 46 96 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3400900076683 ร.ต.อ. ชาย สมพงษ์ มงคณุคาํชาว รอง สวป. สภ.กระนวน จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3400900146134 ด.ต. ชาย สรุพล เวยีงสอน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ซําสงู จว.ขอนแกน่ สภ.ซําสงู ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3440400054923 ร.ต.ท. ชาย วรีะศกัด ิฤทธทิรงเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงยนื จว.มหาสารคาม สภ.เชยีงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3440400102537 ด.ต. ชาย ชํานาญ ชาภูคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นแพง จว.นครพนม สภ.บา้นแพง จว.นครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440400126711 ร.ต.อ. ชาย กรุง สวุรรณเพ็ง รอง สวป. สภ.หนองซอน อ.เชยีงยนื จว.มหาสารคาม สภ.หนองซอน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3440400159164 ด.ต. ชาย ชํานาญ ปูเวสา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลําปาว อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ สภ.ลําปาว ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3440400253497 ร.ต.อ. ชาย สมพงษ์ แพงจันทร์ รอง สวป. สภ.มะคา่ อ.กนัทรวชิยั จว.มหาสารคาม สภ.มะคา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3440400320402 พ.ต.ท. ชาย บุญเหลอื คาํศรี สวป. สภ.ซําสงู จว.ขอนแกน่ สภ.ซําสงู ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440400405629 ด.ต. ชาย อดลุย ์ผองขํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.บรบอื จ.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3440400407877 ด.ต. ชาย กติตพิัฒน ์กนัยา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองกงุศร ีจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3440400436966 ด.ต. ชาย สวุฒัน ์รัตนวชิยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ สภ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3440400504147 ด.ต. ชาย พูนศกัด ิตรเีพชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงยนื จว.มหาสารคาม ผลหมู(่สส)สภ เชยีงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3440400554373 ร.ต.ต. ชาย บุญเสรมิ มะประไพ รอง สว.(ป.) สภ.มะคา่ อ.กนัทรวชิยั จว.มหาสารคาม สภ.มะคา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3440400670420 พ.ต.ท. ชาย จักรพันธุ ์จันหาญ รอง ผกก.ปป. สภ.เชยีงยนื จว.มหาสารคาม สภ.เชยีงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3320300749904 ร.ต.ต. ชาย สมบัต ิซอ่นกลนิ รอง สว.(ป.)สภ.จังหาร จว.รอ้ยเอด็ สภ.จังหาร ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3320501229347 ร.ต.ท. ชาย วรีะ ภูแม่นํา รอง สว.(จร.) สภ.ธาตพุนม จว.นครพนม สภ.ธาตพุนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3320700064763 พ.ต.ท. ชาย เชยีวชาญ จําปาเมอืง สวป. สภ.นคิมนําอนู จว.สกลนคร สภ.นคิ?มนํา?อ?ูน? ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3320700792220 พ.ต.ท. ชาย ธรีพล มนตด์ี รอง ผกก.ป. สภ.หนองสงู จว.มุกดาหาร สภ.หนองสงู ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3320900313031 ร.ต.ท. ชาย ศรสีมพงค ์ควรคง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แวง อ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ.แวง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3330100827529 ด.ต. ชาย ชยัรัตน ์ดวงตา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.บรบอื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3331000713433 พ.ต.ท. ชาย กาํจัด เพ็งแจ่ม รอง ผกก.ปป. สภ.นาค ูจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.นาคู ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3331300230675 ด.ต. ชาย ปรชีา พันธก์งิทพิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมคําสรอ้ย จว.มุกดาหาร สน.นคิมคําสรอ้ยสภ.นคิมคําสรอ้ย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3340400045771 พ.ต.ต. ชาย บรรจง บุญเออื สวป. สภ.สชีมพู จว.ขอนแกน่ สภ.สชีมพู? ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3340400118329 พ.ต.ท. ชาย อทัุย เพ็งธรรม รอง ผกก.ป. สภ.นคิมคําสรอ้ย จว.มุกดาหาร สภ.นคิมคําสรอ้ย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3340400573514 ร.ต.อ. ชาย โกเมศ โอบอว้น รอง สว.จร. สภ.หนองพอก จว.รอ้ยเอด็ สภ.หนองพอก ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3340400760535 พ.ต.ท. ชาย วชิพงษ์ ทมิาบุตร สวป. สภ.ผงึแดด อ.เมอืงมุกดาหาร สภ.ผงึแดด ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3340400892466 ร.ต.อ. ชาย อภชิน อนิทรเ์อยีม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กสุมุาลย ์จว.สกลนคร สภ.กสุมุาลย์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3340600168559 ด.ต. ชาย ชาญพชิญค์ณู ธนโชคทศิอทุศิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3340700776992 พ.ต.ต. ชาย รุ่งเรอืง สมิมา สวป. สภ.กดุรัง จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 36 86 ผ่าน
3341400405485 ด.ต. ชาย สพุจน ์พันธว์งค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3341601061881 พ.ต.ท. ชาย อนันต ์สรํุาไพ รอง ผกก.(ป.) สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3341601081164 พ.ต.ท. ชาย ปรชีา พันธุเ์จาะจง สวป. สภ.หวา้นใหญ ่จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3341601137682 ร.ต.ท. ชาย บุญเรอืง สโุพธภิาค ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงบงึกาฬ จว.บงึกาฬ สภ.เมอืงบงึกาฬ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3341601280086 ด.ต. ชาย ไชยกาล โสคาํภา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3341700147023 ร.ต.อ. ชาย สไีว คณาดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ. สวา่งแดนดนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3341800115751 ร.ต.ท. ชาย สมใจ ขวานทอง รอง สว. (ป.) สภ.โคกสวา่ง จว.รอ้ยเอด็ สภ.โคกสวา่ง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 43 93 ผ่าน
3341800211556 พ.ต.ท. ชาย กติตพิงษ์ อกัษรพมิพ์ สวป. สภ.ศรวีชิยั อ.วานรนวิาส จว.สกลนคร ศรวีชิยั ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3341800287692 ร.ต.อ. ชาย ภาณุวฒัน ์จําปาชยั รอง สวป. สภ.นาอดุม อ.นคิมคําสรอ้ย จว.มุกดาหาร สภ.นาอดุม ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3342000204467 ด.ต. ชาย อภชิาต ิมณีนลิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพนทราย จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทราย ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3349900936649 พ.ต.ต. ชาย กรีต ิเหมิศรชีาติ สวป. สภ.ปทุมรัตต ์จว.รอ้ยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3350100028961 ร.ต.ต. ชาย ทัศนัย ศรวีเิศษ รอง สว.(ป.) สภ.ซําสงู จว.ขอนแกน่ สภ.  ชําสงู ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3350300287421 ด.ต. ชาย เฉลยีว ศรวีรมย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองพอก จว.รอ้ยเอด็ สภ.หนองพอก? ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3350300555492 ด.ต. ชาย สรุศกัด ิพลิานอ้ย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พนมไพร จว.รอ้ยเอด็ สภ.พนมไพร จ.รอ้ยเอด็ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3350500046281 ร.ต.อ. ชาย เทพพร โนนตมู รอง สว. สภ.ขมนิ อ.เมอืง จว.สกลนคร สภ.ขมนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3350600439358 ด.ต. ชาย เสกสรรค ์มูลตรภีักดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสีงคราม จว.นครพนม สภ.ศรสีงคราม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3350800757426 ด.ต. ชาย สกลรัตน ์ประศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมคําสรอ้ย จว.มุกดาหาร สภ.นคิมคําสรอ้ย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3359900130733 ด.ต. ชาย นกิร วรรณศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระยนื จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3360101220148 พ.ต.ท. ชาย ศริะ ภูมสิถาน สว.ธร. สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี สว.อก.สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3360101502259 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย แหลมทอง ฝ่ายสจัจา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3360300062755 ร.ต.อ. ชาย เดชา พรมนาเสยีว รอง สวป. สภ.ยางสสีรุาช จว.มหาสารคาม สภ.ยางสสีรุาช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 38 88 ผ่าน
3360300257271 ด.ต. ชาย คมกฤช ชนะจอก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกโพธไิชย จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธไิชย ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3360500645339 ด.ต. ชาย ไพรบูรณ ์สงัฆพ์ันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัสามหมอ จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 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
3360600173862 ด.ต. ชาย วสนัตเ์ขม้ วามลิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3361000195505 ร.ต.อ. ชาย สมัฤทธ ิธรรมสมบัติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3361000253637 ด.ต. ชาย พทัิกษ์ โนนรุ่งเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3361000259660 ร.ต.อ. ชาย ทนิกร เพ็ญศริวิรรณกลุ รอง สว. สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ ชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3361000259686 ด.ต. ชาย จักรกฤษณ ์เพ็ญศริวิรรณกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3361000674837 พ.ต.ท. ชาย สรุพล ทองสขุแกง้ สวป. สภ.ตาดโตน อ.เมอืง จว.สกลนคร สภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 42 92 ผ่าน
3361001020661 ร.ต.อ. ชาย สชุาต ิพูนขนุทด รอง สวป.สภ.ธวชับุร ีภ.จว.รอ้ยเอด็ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3361001034556 ด.ต. ชาย ณัฐพล สขุสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3361100199936 ร.ต.ต. ชาย อรุณ ประจันนวล รอง สว.(ป.) สภ.พรเจรญิ จว.บงึกาฬ สภ.พรเจรญิ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3361100306210 พ.ต.ท. ชาย สมทรง โชคบัณฑติ สวป. สภ.ภูกระดงึ จว.เลย สภ.ภูกระดงึ ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3361100344111 ด.ต. ชาย บุญเกดิ คุม้หา้งสงู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงหนองบัวลําภู สภ.เมอืงหนองบัวลําภู ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3361200014202 พ.ต.ท. ชาย ธรีะยุทธ ภูวดลผาแดง สวป. สภ.โนนสงู อ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.โนนสงู ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3361200060409 ร.ต.ต. ชาย เกรยีงศกัด ิบุญแจ่ม รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3400100004084 พ.ต.ท. ชาย วมิล นามป้อง รอง ผกก.ป. สภ.นาดนิดาํ อ.เมอืงเลย สภ.นาดนิดาํ ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3420900880768 ด.ต. ชาย สชุาต ิอาจปาสา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูหลวง จว.เลย สภ.ภูหลวง ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3420901082903 พ.ต.ท. ชาย จันทรัตน ์ยอดสงิห์ สวป. สภ.นาแหว้ จว.เลย สภ.นาแหว้ ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3420901085422 ร.ต.อ. ชาย รุ่งทพิย ์แสนบุราญ รอง สวป. สภ.หนองหญา้ปลอ้ง อ.วงัสะพุง จว.เลย สภ.หนองหญา้ปลอ้ง ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3420901137821 ร.ต.อ. ชาย อดลุย ์สนธมิูล รอง สว.จร. สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3421000358128 พ.ต.ท. ชาย สมพงษ์ ดอนอนิทร์ สวป. สภ.โคกงาม อ.ดา่นซา้ย จว.เลย สภ.โคกงาม ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3421000372465 ร.ต.อ. ชาย สงัวาลย ์บุญนันท์ รอง สว.จร. สภ.เมอืงอดุรธานี จว.อดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3421000671497 ร.ต.อ. ชาย มงคล คาํมา รอง สวป. สภ.วงัสะพุง จว.เลย สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3421000679072 ด.ต. ชาย ประเสรฐิ คาํมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3421100098411 ร.ต.ท. ชาย ภาคภูม ิทพิยบ์ุญศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3421100102192 ด.ต. ชาย จรัล สมิมาสดุ ผบ.หมู่(ป.) สภ.วงัสะพุง จว.เลย สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3421100183281 ด.ต. ชาย กระสตั สปัุนโน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3430100181911 ร.ต.ต. ชาย พเิชษฐ เตนากลุ รอง สว.(ป.) สภ.บา้นแฮด จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นแฮด ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3430100413707 พ.ต.ท. ชาย อภริักษ์ ศรหีารักษา รอง ผกก. สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแกน่ สน.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 36 86 ผ่าน
3430100538852 ด.ต. ชาย วนิชิ ชยัพัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากคาด จว.บงึกาฬ สภ.ปากคาด ภ.จว.บงึกาฬ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 44 94 ผ่าน
3430100666427 ด.ต. ชาย นธิธินันท ์คาํจันทรค์ณุากร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 40 90 ผ่าน
3430101005556 ด.ต. ชาย สรุทนิ สขุวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นดงุ จว.อดุรธานี สภ.บา้นดงุ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3430200107853 ร.ต.อ. ชาย ดเิรก ศรสีงิห์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาใน อ.พรรณานคิม จว.สกลนคร สภ.นาใน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3430300304677 ด.ต. ชาย ศรายุทธ จําปามี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บุ่งคลา้ จว.บงึกาฬ สภ.บุ่งคลา้ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3430300417757 ด.ต. ชาย โกวทิย ์ไกรพล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3430300438622 ด.ต. ชาย อดลุย ์ปุญญบาล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกสวา่ง จว.รอ้ยเอด็ สภ.โคกสวา่ง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 37 87 ผ่าน
3430300479574 ร.ต.ต. ชาย พทัิกษ์สนัต ิโหราจันทร์ รอง สว.(จร.)สภ.พนมไพร จว.รอ้ยเอด็ สภ.พนมไพร ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3430400245206 ด.ต. ชาย จรีวฒัน ์สวุรรณรนิทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองพอก จว.รอ้ยเอด็ สภ.หนองพอก ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3430500127027 พ.ต.ต. ชาย รณกร เตโช สวป. สภ.ปากคาด จว.หนองคาย สวป.สภ.ปากคาด ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3430500383872 ด.ต. ชาย อาํนาจ จันทะโม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3430500632295 ร.ต.อ. ชาย สดใส แพงงา รอง สวป. สภ.นางวิ อ.สงัคม จว.หนองคาย สภ.นางวิ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3430501374133 ร.ต.อ. ชาย พนม แสนทอง รอง สว. สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3430800045719 ร.ต.อ. ชาย สราวธุ หนูจันทร์ รอง สวป. สภ.อ.ปากชม ตาํรวจภูธรจังหวดัเลย รอง สวป.สภ.ปากชม ภ.จว.เลย ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3430900255219 ด.ต. ชาย ทัยสทิธ ิจําชาติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พรเจรญิ จว.บงึกาฬ สภ.พรเจรญิ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3430900285606 ด.ต. ชาย วฒันา วนัโสภา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พรเจรญิ จว.บงึกาฬ สภ.พรเจรญิ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3430900431475 ร.ต.ต. ชาย ศริชิยั สอนรมย์ รอง สว.(ป.) สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3430900517051 ร.ต.ท. ชาย กติตพิงษ์ กองพลิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เซกา จว.บงึกาฬ สภ.เซกา ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 44 94 ผ่าน
3430900522632 ด.ต. ชาย สรุยิะ สารแสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เหลา่หลวง อ.บงึโขงหลวง จว.บงึกาฬสภ.เหลา่หลวง ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3430900626811 ด.ต. ชาย วเิชยีร นลิผาย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาทม จว.นครพนม สภ.นา?ทม?ภจ.ว.นครพนม? ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3430900847787 ด.ต. ชาย ชนะสทิธ มณีเนตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3430900885841 ร.ต.อ. ชาย ไพบูลย ์สงัวงั รอง สวป. สภ.เหลา่หลวง อ.บงึโขงหลวง จว.หนองคาย สภ.เหลา่หลวง ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3431000103464 ด.ต. ชาย ศราวธุ คาํพลิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพนพสิยั จว.หนองคาย สภ.โพนพสิยั ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440100154744 พ.ต.ท. ชาย อภวิฒัน ์สทิธจิันทร์ สวป. สภ.กดุบาก ตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร สภ.กดุบาก? ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3440100154817 ด.ต. ชาย นําพล มคํีา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดงเย็น อ.บา้นดงุ จว.อดุรธานี สภ.ดงเย็น ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440100210776 พ.ต.ท. ชาย พนิจิ คาํมี สวป. สภ.นาดนู จว.มหาสารคาม สภ.นาดนู ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440100339183 ด.ต. ชาย นพินธ ์บัวลาด ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงมหาสารคาม สภ.เมอืงมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3440100418571 ร.ต.อ. ชาย อภสิทิธ ิกนัดลุย์ รอง สวป. สภ.ชนืชม จว.มหาสารคาม สภ.ชนืชม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3440100467904 ร.ต.ต. ชาย สําราญ สรุยิะ รอง สว.(ป.) สภ.ดอนหวา่น อ.เมอืง จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3440100569111 ด.ต. ชาย ชชั ตะวนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนหวา่น อ.เมอืง จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440100617531 ด.ต. ชาย สทัุศ คาํสงิห์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.บรบอื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 39 89 ผ่าน
3440100709410 ร.ต.ต. ชาย ณรงค ์เหลา่เจรญิ รอง สว.(ป.)สภ.ม่วงลาด อ.จังหาร จว.รอ้ยเอด็ สภ.ม่วงลาด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 40 90 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
3440100784381 พ.ต.ท. ชาย สเุนตร นราศร สวป. สภ.แวงนอ้ย จว.ขอนแกน่ สภ.แวงนอ้ย ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440100857222 ด.ต. ชาย ฉลามศกัด ิโยวะผยุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.บรบอื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3400101379839 พ.ต.ท. ชาย วศิษิฐ ์วงษ์มนั สวป.สภ.กูแ่กว้ สภ.กูแ่กว้ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3440300026278 ร.ต.ต. ชาย เดน่ชยั สหีาราช รอง สว.(ป.) สภ.พังโคน จว.สกลนคร สภ.พังโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440300104988 ด.ต. ชาย ชนะ ทองสบืสาย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โกสมุพสิยั จว.มหาสารคาม สภ.โกสมุพสิยั? ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3440300187956 ร.ต.ต. ชาย วริัตน ์ภักดลีนุ รอง สว.(ป.) สภ.มัญจาครี ีจว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาครีี ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 44 94 ผ่าน
3440300233516 ร.ต.ท. ชาย เรอืงศลิป์ จันทรักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3440300287811 ด.ต. ชาย ประการชยั ปลอ้งทอง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ท่าพระ จว.ขอนแกน่ สภ.ท่าพระ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3440300330058 ด.ต. ชาย ศภุวชิญ ์สวุรรณโสภา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชนืชม จว.มหาสารคาม ศภุวชิญ ์สวุรรณโสภา ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3440300347937 ร.ต.อ. ชาย อดศิร ดรตะโกน รอง สว.จร. สภ.เมอืงขอนแกน่ จว.ขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440300391987 พ.ต.ท. ชาย ธรีะพล ดวงธสิาร รอง ผกก.ป. สภ.แกดาํ จว.มหาสารคาม สภ.แกดาํ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440300407115 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย สมบัต ิดนีวลพะเนาว์ รอง สวป.สภ.บรบอื ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบอื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 43 93 ผ่าน
3440300538457 ด.ต. ชาย กมล ศรมีาตย์ ผบ.หมู่ (พม.)  สภ.เมอืงไหม จว.ขอนแกน่ สภ.เมอืงไหม ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 43 93 ผ่าน
3440300591285 ร.ต.อ. ชาย ไพวลัย ์บุระคํา รอง สวป. สภ.โนนสงู อ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.โนนสงู ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3440300774673 พ.ต.ท. ชาย ศกัดา สนุารัตน์ สวป. สภ.เมอืงไหม สภ.เมอืงไหม ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 43 93 ผ่าน
3440300815655 ร.ต.อ. ชาย ประสงค ์ทรงคณุ รอง สวป. สภ.บา้นเทอืม อ.บา้นผอื จว.อดุรธานี สภ.บา้นเทอืม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440300930853 ร.ต.อ. ชาย เพชรวไิล สหีลวงเพชร รอง สวป.สภ.ยางสสีรุาช ภ.จว.มหาสารคาม สภยางสสีรุาช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 37 87 ผ่าน
3440400020875 ร.ต.ต. ชาย อทุศิ ศรรีักษา รอง สว.(จร.) สภ.นําพอง จว.ขอนแกน่ สภ.นําพอง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3440400026385 วา่ท ีร.ต.ท. ชาย ทองเพชร แสงพลสา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงมหาสารคาม สภ.เมอืงมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3301400584347 ด.ต. ชาย กฤษณพงศ ์แฝงตะคุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองสองหอ้ง จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3301500958923 ด.ต. ชาย สมโชค เลศินา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากชม จว.เลย สภ.ปากชม ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3301700481951 ด.ต. ชาย ธงชยั ปรกึไธสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โนนศลิา จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศลิา ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3302000152831 พ.ต.ท. ชาย ฐติพิงศ ์อนุพงศพ์พิัฒน์ รอง ผกก.ป. สภ.เขวาใหญ่ อ.กนัทรวชิยั จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3302000284398 พ.ต.ท. ชาย ทนิกร ชนะบํารุง สวป. สภ.พระยนื จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3302100711000 ด.ต. ชาย นติธิร ธณภูถนัินท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาขา่ อ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3309901057151 ร.ต.อ. ชาย ชาล ีปุยะติ รอง สว.สส. สภ.หนองสองหอ้ง จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3310101437759 พ.ต.ท. ชาย กฤตนิ กอรป์กลุหริัญ รอง ผกก.จร. สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3310500231585 พ.ต.ท. ชาย วรีะพงษ์ สวุรรณเกษาวงศ์ สวป. สภ.สรา้งคอ้ อ.กดุบาก จว.สกลนคร สภ.สรา้งคอ้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3310900095182 ด.ต. ชาย ไพบูลย ์ทาไธสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนสะอาด จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3310900641161 ร.ต.ต. ชาย ชาญชยั บทไธสง รอง สว. (ป.) สภ.เชยีงคาน จว.เลย สภ.เชยีงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3311000028706 พ.ต.ท. ชาย เสน่ห ์รักวาด สวป. สภ.โพนทอง อ.ท่าล ีจว.เลย สภ โพนทอง ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3311000743464 พ.ต.ท. ชาย บุญเชดิ พลแสน สว. สภ.แวง อ.สวา่งแดนดนิ ตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร สภ.แวง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3311100072553 ร.ต.อ. ชาย กติตพิงษ์ พานา รอง สว. สภ.สมเด็จ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สมเด็จ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3311300202884 ร.ต.ต. ชาย จํารัส พรไธสง รอง สว.(ป.) สภ.ปลาปาก จว.นครพนม สภ.ปลาปาก ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3320100429949 ร.ต.ต. ชาย สมาน สขุนกึ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 41 91 ผ่าน
3320200136731 พ.ต.ท. ชาย ชชัวสัส ์บุตรอนิทร์ รอง ผกก. สภ.เชยีงกลม อ.ปากชม จว.เลย สภ.เชยีงกลม ภ.จว.เลย ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3411500325172 ด.ต. ชาย ภมร ประทุมวนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นแฮด จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นแฮด? ภจว.ขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3411600074511 ร.ต.ท. ชาย ศรายุทธ สะตะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนสงั จว.หนองบัวลําภู สภ.โนนสงั ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3411600108335 ร.ต.ต. ชาย สรุพงษ์ ภูเนตร รอง สว.(ป.) สภ.สชีมพู จว.ขอนแกน่ สภ.สชีมพู ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3411600237186 ร.ต.ต. ชาย พทิยุตม ์ดรครชมุ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3411700131762 พ.ต.ท. ชาย อภริาช สนทิวงศช์ยั รอง ผกก. สภ.นําโสม จว.อดุรธานี ภ.4 นําโสม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3411700131789 พ.ต.ท. ชาย ปรัชญา สนทิวงศช์ยั รอง ผกก.ป. สภ.นายูง จว.อดุรธานี สภ.นายูง ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3411700157591 ร.ต.อ. ชาย อศัราพงษ์ ผวิขาว รอง สวป. สภ.สรา้งคอม ตาํรวจภูธรจังหวดัอดุรธานี สภ.สรา้งคอม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3411700378130 ด.ต. ชาย อาคม หงษ์ศรจีันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นผอื จว.อดุรธานี สภ.บา้นผอื ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3411700827759 ด.ต. ชาย ยุทธพงษ์ สนิโพธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กลางใหญ่ อ.บา้นผอื จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3411800505630 ร.ต.ต. ชาย พชิติ นาภา รอง สว.(ป.) สภ.บา้นผอื จว.อดุรธานี สภ.บา้นผอื ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3411900011744 ด.ต. ชาย ชาตณิรงค ์ไพรสณฑ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เพ็ญ จว.อดุรธานี สภ.เพ็ญ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3411900041899 ด.ต. ชาย จรีาพร บุตรโพธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3411900181861 ด.ต. ชาย สราวธุ อูจ่อหอ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เพ็ญ จว.อดุรธานี สภ.เพ็ญ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3411900502322 ร.ต.ต. ชาย สาธติ แกว้รอด รอง สว.(ป.) สภ.เพ็ญ จว.อดุรธานี สภ.เพ็ญ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3411900585589 ด.ต. ชาย เจด็จ เพชรวชิติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไชยวาน จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3411900703719 ด.ต. ชาย ชยัพฤกษ์ ธุระทํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เพ็ญ จว.อดุรธานี สภ.เพ็ญ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3411900713366 ด.ต. ชาย วนัิย สมีดื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สรา้งคอม จว.อดุรธานี สภ.สรา้งคอ ม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3411900723612 ร.ต.อ. ชาย ภูรภิัทร เหลา่ยา รอง สวป. สภ.บา้นดงุ จว.อดุรธานี สภ.บา้นดงุ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3412000018760 ด.ต. ชาย ณัฐพงศ ์ขปิวตั ิ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมอืงไหม จว.ขอนแกน่ สภ.เมอืง?ไหม? ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3412000127232 พ.ต.ต. ชาย สมหมาย โพนสงิห์ สว.ธร. สภ.สรา้งคอม จว.อดุรธานี สภ.สรา้งคอม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3412000159207 ร.ต.อ. ชาย ขนัต ิพาสญัจร รอง สวป. สภ.เพ็ญ จว.อดุรธานี สภ.เพ็ญ  ภ.จว.อดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3412100014197 ด.ต. ชาย บัณฑติ รัตนประกรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3419900055684 พ.ต.ท. ชาย จริพงษ์ สงิหะสรุยิะ รอง ผกก. สภ.กมุภวาปี จว.อดุรธานี ภ.4 สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 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
3419900231377 ร.ต.ต. ชาย ปราโมทย ์สทุธบิรบิาล รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3419900320531 ด.ต. ชาย อดุมชยั พัดรมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ประจักษ์ศลิป์ปาคม จว.อดุรธานี สภ.ประจักษ์ศลิปาคม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3419900634510 พ.ต.ท. ชาย ยุทธนา พรหมโท สวป. สภ.เหลา่หลวง อ.บงึโขงหลวง จว.หนองคาย สภ.เหลา่หลวง ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3419900655711 ด.ต. ชาย อนุสรณ ์วชัโรสนิธุ ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3420100132228 ด.ต. ชาย วเิศษ ผุยมาตย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3420100261991 ด.ต. ชาย ทมิ วงศป้์อง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3420100398821 ด.ต. ชาย ธรีะพงษ์ คนอาจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองหนิ จว.เลย สภ.หนองหนิ ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3420100596101 ด.ต. ชาย ไวพจน ์จําปานลิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นําโสม จว.อดุรธานี สภ.นําโสม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3420100687726 ด.ต. ชาย ธงชยั โคตรบรม ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3420200093411 พ.ต.ต. ชาย อนันต ์สตุยิะวนั สวป. สภ.ปากชม จว.เลย สภ.ปากชม ภ.จว.เลย ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3420300014440 ร.ต.อ. ชาย วทิยา บุบผา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาแหว้ จว.เลย สภ.นาแหว้ ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3420300107537 ร.ต.อ. ชาย สรุสทิธ ิพมิพห์ลอ่น รอง สว. สภ.เชยีงคาน จว.เลย สภ.เชยีงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3420300109220 ร.ต.อ. หญงิ ศริพิร ธรรมเจรญิ รอง สว. สภ.ดอนจานจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ดอนจาน ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3420300172606 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ศริศิกัด ิจันทะพัน รอง สว.(จร.) สภ.วงัสะพุง จว.เลย สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3420300367326 ร.ต.ต. ชาย ทองพูน อดุร รอง สว.(ป.) สภ.โคกศรสีพุรรณ จว.สกลนคร สภ.โคกศรสีพุรรณ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 44 94 ผ่าน
3420500003298 ร.ต.อ. ชาย สมัคร มุยคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3420500021229 ด.ต. ชาย ภูวนารถ คุม้ภัย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดา่นซา้ย จว.เลย สภ.ดา่นซา้ย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3420500078875 ร.ต.อ. ชาย อปุถัม เครอืหงษ์ รอง สวป.สภ.โคกงาม สภ.โคกงาม ภ.จว.เลย ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3420800049633 ร.ต.ต. ชาย เฉลมิวธุ กรมเกลยีว รอง สว.(ป.) สภ.ท่าล ีจว.เลย สภ.ท่าลี ภ.จว.เลย ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3420800186738 ร.ต.อ. ชาย ดลิก หอมดี รอง สวป. สภ.นาดนิดาํ อ.เมอืงเลย สภ.นาดนิดาํ ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3420900384817 ด.ต. ชาย นพดล จนิตนานนท์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.วงัสะพุง จว.เลย สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3420900696703 ด.ต. ชาย อนุชา แสนบุ่งคอ้ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3420900743337 ด.ต. ชาย สมภพ ลลีาพันธสิทิธิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เอราวณั จว.เลย สภ.เอราวณั ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3420900774518 ด.ต. ชาย ณัฐพล นามวงษ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.วงัสะพุง จว.เลย สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1479900088047 ส.ต.อ. ชาย ธงชยั อตุลิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เตา่งอย จว.สกลนคร สภ.เตา่งอย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1479900096538 ส.ต.อ. ชาย ศภุรัตน ์กลุสอนนาน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพนนาแกว้ จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 46 96 ผ่าน
1479900368490 ส.ต.ท. ชาย ศภุกร โคตรคําจันทร์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เวฬุวนั จว.ขอนแกน่ สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 43 93 ผ่าน
1479900428085 ส.ต.ต. ชาย จติตกานต ์จรทะผา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูพาน จว.สกลนคร สภ.ภูพาน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1479900442789 ส.ต.ต. ชาย สหัสวรรษ ดงบัง ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.พรรณานคิม จว.สกลนคร สภ.พรรณานคิม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1480800114935 ส.ต.ต. ชาย ชนนิทร ์วงคศ์รชีา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธาตพุนม จว.นครพนม สภ.ธาตพุนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 46 96 ผ่าน
1480900073238 ส.ต.อ. ชาย ไชยา คะสดุใจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาหวา้ จว.นครพนม สภ.นาหวา้ ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1489900224277 ส.ต.ต. ชาย วรรธนัย แกน่ทา้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงนครพนม สภ.เมอืงนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1490100102055 ส.ต.ท. ชาย วรีะชยั ดดีวงพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นคิมคําสรอ้ย จว.มุกดาหาร สภ.นคิมคําสรอ้ย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1490300103870 ส.ต.ต. ชาย กติตทิัต ทองสองชนั ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1490500126911 ส.ต.ท. ชาย สรุศกัด ิอปัุญญ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ธาตพุนม จว.นครพนม สภ.ธาตพุนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 37 87 ผ่าน
1499900002291 ด.ต. ชาย นเรศ พรมมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1499900229848 ส.ต.ท. ชาย ชนาธปิ ศรคีลงั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คาํป่าหลาย อ.เมอืง จว.มุกดาหาร สภ.คาํป่าหลาย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1600100333501 พ.ต.ต. ชาย สทิธพิร ออ่นเฉย สารวตัร สภ.ขมนิ อ.เมอืง ตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร สวป.สภ.ขมนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1679800180110 ส.ต.ท. ชาย กฤตพิงศ ์ดว้ยสาร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดา่นซา้ย จว.เลย สภ.ดา่นซา้ย ภ.จว.เลย ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1679900194244 ส.ต.อ. ชาย จติตนัินท ์ลเีวยีง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สชีมพู จว.ขอนแกน่ สภ.สชีมพู ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1710600123491 ส.ต.อ. ชาย วรียุทธ จุฑากาญจน์ ผบ.หมู่ (จร.)  สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1749900167971 ส.ต.อ. ชาย สรศกัด ิพลายบัว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองซอน อ.เชยีงยนื จว.มหาสารคามสภ.หนองซอน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1839900524145 ส.ต.ต. ชาย คณนิ สมศรี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.โสกกา่ม อ.เซกา จว.บงึกาฬ สภ.โสกกา่ม ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
1930600153550 ส.ต.ต. ชาย พรีะพัฒน ์จรสทิธิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาแหว้ จว.เลย สภ.นาแหว้ ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
2179900015555 ส.ต.ท. ชาย ทรงพล หรงันอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธาตพุนม จว.นครพนม สภ.ธาตพุนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
2300101029857 ส.ต.ต. ชาย สทิธเิดช วฒัโน ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.สตร.) สภ.คาํบ่อ อ.วารชิภูม ิจว.สกลนครสภ.คาํบ่อ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
2310400003116 ด.ต. ชาย สเุนตร แพร่งนคร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หน่อม จว.รอ้ยเอด็ สภ.หน่อม ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
2320500035591 ด.ต. ชาย จรีศกัด ิบุตมิาลย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
2400900017018 ส.ต.อ. ชาย ธชิากร ดอนกลอย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พบิูลยร์ักษ์ จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยร์ักษ์ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
2410100031636 ร.ต.อ. ชาย สมคดิ จันทะดี รอง สว. สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
2411200019035 ด.ต. ชาย สภุ ีเจรญิสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนสงั จว.หนองบัวลําภู สภ.โนนสงั ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 42 92 ผ่าน
2411300020124 ด.ต. ชาย มนตร ีเนตรพนาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 37 87 ผ่าน
2440400017345 ร.ต.อ. ชาย อภชิาต ิมณีจันทร์ รอง สว. สภ.กมลาไสย จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กมลาไสย? ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
2489900019531 ส.ต.อ. ชาย ปกรณก์ฤษฎ ์มูลนาค ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
2679800016130 ส.ต.อ. ชาย พฤหัส จันทร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาวงั จว.หนองบัวลําภู สภ.นาวงั ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3100201582752 ร.ต.อ. ชาย ศโิรจน ์ศรทีายาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3100500507680 ร.ต.อ. ชาย สขุสนัต ์พนืชมภู รอง สวป. สภ.เสลภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.เสลภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3100502681181 ด.ต. ชาย รัตนะ ตรโีอษฐ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3100503824481 พ.ต.ท. ชาย ปรชีา แป้นออ้ย สวป. สภ.ดอนจานจว.กาฬสนิธุ ์ สภ ดอนจาน ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3100601690277 ร.ต.อ. ชาย องัคาร โคตรอาสา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หอคํา จว.บงึกาฬ สภ.หอคํา ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3100603242646 พ.ต.ท. ชาย ภาสกร มหาวงคนั์นท์ รอง ผกก.ปป. สภ.พระยนื จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื จว.ขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3100900983039 ร.ต.ท. ชาย เชาวลติ คาํระหงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3101402114285 พ.ต.ท. ชาย ลอื นรสาร สว.ธร. สภ.ศรธีาต ุจว.อดุรธานี สภ.ศรธีาตุ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3102000499272 พ.ต.ท. ชาย ภาณุภาส ฉําประสทิธิ รอง ผกก. สภ.เหลา่หลวง อ.บงึโขงหลวง จว.บงึกาฬ สภ.เหลา่หลวง ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3102002573895 พ.ต.ท. ชาย ณัฐพล เตมิแกว้ รอง ผกก.ป. สภ.บา้นม่วง จว.สกลนคร สภ.บา้นม่วง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3102002647058 พ.ต.ท. ชาย คณุวฒุ ิเมธพีติตนัินท์ รอง ผกก.ปป. สภ.หว้ยผงึ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หว้ยผงึ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 42 92 ผ่าน
3102201339086 ด.ต. ชาย ณรงค ์ผ่องแผว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3120100634765 พ.ต.ท. ชาย กติตศิกัด ิอภณัิฐธนสมบัติ รอง ผกก.ป. สภ.เรณูนคร จว.นครพนม สภ.เรณูนคร ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3140100558651 พ.ต.ท. ชาย นริัณธกรณ ์ทานวรวทิย์ สว.จร. สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3160100849362 ร.ต.ต. ชาย เอกพันธ ์จันทรอ์อ่น รอง สว.(ป.) สภ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3180200199688 พ.ต.ท. ชาย อดุม พูลวงษ์ รอง ผกก.ป. สภ.บา้นบัวขาว อ.ปทุมรัตต ์จว.รอ้ยเอด็ สภ.บา้นบัวขาว ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3190600358759 ร.ต.อ. ชาย มานะ อนิทรนุ์ช รอง สว.จร. สภ.เมอืงสกลนคร ตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร สภ เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3200700713461 พ.ต.ท. ชาย พเิชษฐ ศรินัินท์ รอง ผกก.ป. สภ.โพนทอง อ.ท่าล ีจว.เลย สภ.โพนทอง ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3240800524996 ร.ต.ต. ชาย สรณะ โคตรนายูง รอง สว.(ป.)สภ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3251100452969 ด.ต. ชาย ปันจะ สงิหน์าง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดงเย็น อ.เมอืงมุกดาหาร สภ.ดงเย็น ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3300400319570 ด.ต. ชาย สมปอง พูนมากนอก ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอด๋ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
3300400373892 ร.ต.ต. ชาย รังสรรค ์รังสโิยภาส รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3300600433520 ร.ต.ท. ชาย พงศพ์ันธ ์เฉียดกลาง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3300700111966 พ.ต.ท. ชาย อรุณ ดาํรงคก์จิ รอง ผกก. สภ.วารชิภูม ิตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร สภ.วารชิภูมิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3300900052441 ด.ต. ชาย พุฒนิาท โปร่งสนัเทยีะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3300900199557 ร.ต.อ. ชาย ทว ีแงดสนัเทยีะ รอง สวป. สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3300900503591 ร.ต.อ. ชาย ชยัฤทธ ิพลลํา รอง สวป. สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3301000619640 พ.ต.ท. ชาย นพินธ ์แปกลาง รอง ผกก. สภ.นําพอง จว.ขอนแกน่ สภ.นําพอง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
3301200195550 ร.ต.ต. ชาย สายัญ แคนติ รอง สว.(จร.) สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 44 94 ผ่าน
3301300096880 ด.ต. ชาย ไมตร ีสมบัตหิอม ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
3301300184347 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย ชวนากร ทองดนีอก รอง สว.จร. สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3301300307465 ร.ต.ต. ชาย สมนกึ บุราณรักษ์ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่. ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
3301300355354 ด.ต. ชาย จริศกัด ิดสีดุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสลภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.เสลภูม ิจังหวดัรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1449900365334 ส.ต.ต. ชาย กญัตพงศ ์เจรญิศริิ ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.สตร.) สภ.เหลา่หลวง อ.บงึโขงหลวง จวสภ.เหลา่หลวง ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 43 93 ผ่าน
1449900468966 ส.ต.ท. ชาย โชคอนันต ์ภูศรี ผบ.หมู่ (สส.) สภ.นาขา่ อ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1449900481814 ส.ต.ต. ชาย กฤษณะ ประทุมรุ่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วงัสะพุง จว.เลย สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1449900506337 ส.ต.ต. ชาย กฤษฏากร ดนตรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คาํตากลา้ จว.สกลนคร สภ.คาํตากลา้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1449900546355 ส.ต.ต. ชาย นรากรณ ์ภูสฤีทธิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกศรสีพุรรณ จว.สกลนคร สภ.โคกศรสีพุรรณ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 38 88 ผ่าน
1449900573069 ส.ต.ต. ชาย กรีวฒัน ์หาญปรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงนครพนม สภ.เมอืงนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1450100003642 ด.ต. ชาย เกยีรตศิกัด ิพันอนุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองแวงควง จว.รอ้ยเอด็ สภ.หนองแวงควง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1450200015588 ด.ต. ชาย สนัน โคตทุา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นฝาง จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1450200019630 ด.ต. ชาย ปิตชิยั เจรญิสขุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวุรรณภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.สวุรรณภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1450200107181 ส.ต.อ. ชาย กมล แสนภูมิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกษตรวสิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.เกษตรวสิยั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1450200156424 ส.ต.ท. ชาย อภริักษ์ อนิทะนนิ ผบ.หมู่ (ผช.พงส.)  สภ.เวฬุวนั จว.ขอนแกน่ สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 35 85 ผ่าน
1450201320627 ส.ต.ต. ชาย เจษฎายุทธ ของเลศิ ผบ.หมู่ (ปจว.ธร.) สภ.ป่าไร ่อ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 47 97 ผ่าน
1450400021123 ร.ต.อ. ชาย อาทติย ์หงสธ์ัมรงค์ รอง สวป. สภ.เมอืงสรวง จว.รอ้ยเอด็ อาทติย ์หงสธ์ัมรงค์ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 43 93 ผ่าน
1450600015755 ร.ต.อ. ชาย ศกุลวฒัน ์ออ่นคาํ รอง สวป.สภ.สวุรรณภูม ิภ.จว.รอ้ยเอด็ สภ.สวุรรณภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1450600178263 ส.ต.ท. ชาย สมบูรณ ์ทรัพยปิ์ติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาอดุม อ.นคิมคําสรอ้ย จว.มุกดาหาร สภ.นาอดุม ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1450600202351 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพร สวยแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1450700009731 ด.ต. ชาย ศราวธุ แสงหลา้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวา่ง อ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภ.สวา่ง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1450800049793 ส.ต.ท. ชาย วศิรุต ศรีษะภูมิ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระซอง อ.นาแก จว.นครพนม สภ.พระซอง ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1451000209461 ส.ต.อ. ชาย เอกนรนิทร ์กลางบุรัมย์ ผบ.หมู่ (สส.)สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1451100088495 ด.ต. ชาย ฉัตรชยั วนัภูงา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวุรรณภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.สวุรรณภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1451200005192 ด.ต. ชาย วฒันา จันดา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวุรรณภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.สวุรรณภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1451400118993 ส.ต.อ. ชาย พลวรรธน ์จันไชยชติ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1459200001097 ส.ต.ต. ชาย ยุทธนา พาภักดี ผบ.หมู่ (สตร.) สภ.ป่าไร ่อ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1459900232628 ส.ต.ท. ชาย ณปกรณ ์พรหมนารท ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองสงูใต ้อ.หนองสงู จว.มุกดาหาร สภ.หนองสงูใต ้ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1459900341095 ส.ต.อ. ชาย ขจรเกยีรต ิวลิารูป ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1459900360740 ส.ต.อ. ชาย ธรีะศกัด ิกงเพชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงกลม อ.ปากชม จว.เลย สภ.เชยีงกลม ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1459900454540 ส.ต.ต. ชาย เอกวทิย ์อโิน ผบ.หมู่(ป.) (ทนท.สตร.) สภ.บา้นกลาง จว.นครพนม สภ.บา้นกลาง ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1459900521701 ส.ต.อ. ชาย ลขิติ จันทรจํ์าปา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้เอด็ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1459900546029 ส.ต.อ. ชาย ภานุวฒัน ์ศลิสตัย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงยนื จว.มหาสารคาม สภ.เชยีงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1459900566526 ส.ต.ท. ชาย เอกวงค ์แสงสวสัดิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธวชับุร ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1459900633088 ส.ต.ท. ชาย พษิณุกร คาํสะไมล์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสลภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.เสลภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1459900645337 ส.ต.ต. ชาย กษิดศิ สวุรรณ ผบ.หมู่(ป.) (ทนท.สตร.) สภ.พระซอง จว.นครพนม สภ.พระซอง ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1459900664137 ส.ต.ต. ชาย บุญฑรกิ โคตะบุตร ผบ.หมู่ (พงว.) สภ.หลกัศลิา จว.นครพนม สภ.หลกัศลิา ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 38 88 ผ่าน
1459900677603 ส.ต.ท. ชาย อานนท ์พลยาง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งเขาหลวง จว.รอ้ยเอด็ สภ.ทุ่งเขาหลวง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1459900716609 ส.ต.ต. ชาย จักรพงษ์ จอมคาํสงิห์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นคิมคําสรอ้ย จว.มุกดาหาร สภ.นคิมคําสรอ้ย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1459900800847 ส.ต.ต. ชาย ธนพล พรรณแสง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองสงูใต ้อ.หนองสงู จว.มุกดาหาร สภ.หนองสงูใต ้ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1460300152609 ส.ต.ท. ชาย ยุทธนา ศรวีพิันธุ ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอนจานจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ดอนจาน ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1460300171409 ส.ต.ท. ชาย สมชยั นามยศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หวา้นใหญ ่จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1460300215643 ส.ต.ต. ชาย ภาณุพงศ ์โพนไพรสนัต์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วารชิภูม ิจว.สกลนคร สภ.วารชิภูมิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1460500010654 ร.ต.อ. ชาย เนต ิศรชียั รอง สว.จร. สภ.ศรสีมเด็จ จว.รอ้ยเอด็ สภ.ศรสีมเด็จ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1460500097601 ส.ต.อ. ชาย กฤษฎา เพมิพูล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1460500154826 ส.ต.อ. ชาย ศริพิงศ ์ชณิเทศน์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.กฉุินารายณ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กฉุินารายน์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1460500224999 ส.ต.อ. ชาย คเณศ คนดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กฉุินารายณ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กฉุินารายณ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
1460600014961 ด.ต. ชาย ปฏเิวธ ชณิโน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพาน จว.สกลนคร สภ.ภูพาน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1460800008353 ด.ต. ชาย สทิธชิยั ภูจอมคา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อบุลรัตน ์จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1460800084122 ส.ต.ต. ชาย วรวชิจญ ์เหลา่พมิพา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วารชิภูม ิจว.สกลนคร สภ.วารชิภูมิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1460900032060 ด.ต. ชาย อดศิร พลเยยีม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กดุจับ จว.อดุรธานี สภ.กดุจับ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1461100033593 ส.ต.อ. ชาย วสนัต ์นากองศรี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เวฬุวนั สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
1461100062364 ส.ต.อ. ชาย บัลลงัก ์โพระกุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1461200104379 ส.ต.ท. ชาย เรอืงเดช ปัตนา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองกงุศร ีจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
1461200120099 ส.ต.ต. ชาย วศิวะ ภูเขาเขยีว ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.สตร.) สภ.ป่งไฮ อ.เซกา จว.บงึกาฬ สภ.ป่งไฮ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 39 89 ผ่าน
1461400086862 ส.ต.ท. ชาย ณัฐนรนิทร ์เถาวลัยด์ี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1469900269718 ส.ต.ต. ชาย อลงกรณ ์บรรดษิฐ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กดุบาก จว.สกลนคร สภ.กดุบาก ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 46 96 ผ่าน
1469900297029 ส.ต.ท. ชาย อลงกรณ ์ไชยโชค ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงนครพนม สภ.เมอืงนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1469900475466 ส.ต.ต. ชาย พัฒนเดช ยุบลพันธุ ์ ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.สตร.) สภ.บา้นคอ้ อ.คาํชะอ ีจว.มุกดาหารสภ.บา้นคอ้ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1469900494746 ส.ต.ต. ชาย จรีวฒัน ์ภูทองกรม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นคิมนําอนู จว.สกลนคร สภ.นคิมนําอนู ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 44 94 ผ่าน
1470100126931 วา่ท ีพ.ต.ท. ชาย ยงยุทธ ใหญ่โคกกรวด สว.อก. สภ.พังโคน จว.สกลนคร สภ.พังโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1470500081268 ส.ต.อ. ชาย สมชาย สพัโส ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บา้นเทอืม อ.บา้นผอื จว.อดุรธานี สภ.บา้นเทอืม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1470800051976 ร.ต.อ. ชาย อรรณพ คาํดรีาช รอง สว. สภ.หนองกงุศร ีจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1470800275491 ส.ต.ต. ชาย ชนะภัย สายพรม ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.ท่าล ีจว.เลย สภ.ท่าลี ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1471100049589 ด.ต. ชาย นันทพงศ ์คดิโสดา ผบ.หมู่ (พม.)  สภ.นาใน อ.พรรณานคิม จว.สกลนคร สภ.นาใน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1471100194287 ส.ต.ต. ชาย ศราวฒุ ิไถนาคาํ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วานรนวิาส จว.สกลนคร สภ.วานรนวิาส ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1471200379769 ส.ต.ต. ชาย เดชา แสนเมอืง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงบงึกาฬ จว.บงึกาฬ สภ.เมอืงบงึกาฬ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1471700028281 ส.ต.ต. ชาย นนทนันท ์จําปาที ผบ.หมู่ ◌(ืป.) (ทนท.คตส.) สภ.ตาดโตน อ.เมอืง จว.สกลนครสภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 35 85 ผ่าน
1409901633294 ส.ต.ท. ชาย ชนาธปิ พลลํา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นแฮด จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นเเฮด ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1409901684204 ส.ต.ต. ชาย นติพิงษ์ ภูกองทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาดว้ง จว.เลย สภ.นาดว้ง ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1409901696717 ส.ต.ต. ชาย พงศกร สะเดา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวา่ง อ.พรรณานคิม จว.สกลนคร สภ.สวา่ง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1409902908581 ส.ต.ต. ชาย กติตวิฒัน ์ชนะเวช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดา่นซา้ย จว.เลย สภ.ดา่นซา้ย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1410300025241 ด.ต. ชาย เจษฎา พลชา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงหนองบัวลําภู สภ.เมอืงหนองบัวลําภู ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 50 45 95 ผ่าน
1410500091026 ส.ต.ต. ชาย วรวฒุ ิศรกีงพาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาทม จว.นครพนม สภ.นาทม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1410600029713 ด.ต. ชาย อนุชา ชนะกาลี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1410800070431 ส.ต.อ. ชาย กติตพิงษ์ ขนัดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กูแ่กว้ จว.อดุรธานี สภ.กูแ่กว้ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1410900089282 ส.ต.ท. ชาย สรุยิา อุย้ปะโค ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ประจักษ์ศลิป์ปาคม จว.อดุรธานี สภ.ประจักษ์ศลิปาคม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1411000057458 ส.ต.อ. ชาย อสิระ สขุมนตรี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.วงัสามหมอ จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 45 95 ผ่าน
1411000102798 ส.ต.ท. ชาย สดุสาคร ผวิศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วงัสามหมอ จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1411000125402 ส.ต.อ. ชาย อรรคเดช วฒุสิาร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วงัสามหมอ จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1411100046156 ส.ต.อ. ชาย ธราธร สมัพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1419900010994 วา่ท ีพ.ต.ท. ชาย สรุเดช เพยีรสรา้งสรร รอง ผกก.ปป. สภ.โนนศลิา จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศลิา ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1419900338400 ส.ต.ต. ชาย ประสทิธ ิพลบัญญัติ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาดว้ง จว.เลย สภ.นาดว้ง ภ.จว.เลย ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1419900360979 ส.ต.อ. ชาย ชานนท ์สภาศริกิลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สรา้งคอม จว.อดุรธานี สภ.สรา้งคอม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1419900642524 ส.ต.ต. ชาย นพเกา้ ไชยประเสรฐิ ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.สตร.) สภ.ป่งไฮ อ.เซกา จว.บงึกาฬ สภ.ป่งไฮ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 36 86 ผ่าน
1419900656584 ส.ต.ต. ชาย ภานุภัทร บูรณสรรค์ ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.ท่าล ีจว.เลย สภ.ท่าลี ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1419900684073 ส.ต.ท. ชาย ฤทธพิร ดวงสมิมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นดงุ จว.อดุรธานี สภ.บา้นดงุ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1420300083038 ส.ต.ท. ชาย โชคชยั จันทะนันท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวยีงคกุ อ.เมอืงหนองคาย เวยีงคกุ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1420300111228 ส.ต.ต. ชาย พงษ์สทิธ ิแสนพรหม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากชม จว.เลย สภ.ปากชม ภ.จว.เลย ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1420500106287 ส.ต.ต. ชาย ณัฐพล ปินตาคาํ ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.สตร.) สภ.ป่งไฮ อ.เซกา จว.บงึกาฬ สภ.โสกกา่ม ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 46 96 ผ่าน
1420700007274 ด.ต. ชาย ยอดรักษ์ ศรบีุรนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย? ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1420900109836 ส.ต.อ. ชาย พทัิกษ์ บงแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองหนิ จว.เลย สภ.หนองหนิ ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1420900200825 ส.ต.อ. ชาย เพชรยนืยง นามวงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 40 90 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
1420900227715 ส.ต.ท. ชาย รามศริ ิสารแีกว้ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.นาแหว้ จว.เลย สภ.นาแหว้ ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1420900241009 ส.ต.ท. ชาย สรุยิา เตชะคาํ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เอราวณั จว.เลย สภ.เอราวณั ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1421000117388 ร.ต.อ. ชาย พงศธ์ร สทีาดี รอง สว. สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1421000180918 ส.ต.ต. ชาย จริทปีต ์กรมธนเศรษฐ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ดา่นซา้ย จว.เลย สภ.ดา่นซา้ย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1421200050058 ส.ต.ท. ชาย เวทยศ์กัดา ป้านภูมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ผาขาว จว.เลย สภ.ผาขาว ภ.จว.เลย ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1429900007179 ส.ต.อ. ชาย สนอง ธรรมผาลา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ประจักษ์ศลิป์ปาคม จว.อดุรธานี สภ.ประจักษ์ศลิปาคม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1429900068542 ด.ต. ชาย ยุทธนา เสนาเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูกระดงึ จว.เลย สภ.ภูกระดงึ ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1429900194858 ส.ต.ท. ชาย ชนิบัญชร ชอบอดุม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชยีงคาน จว.เลย สภ.เชยีงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1429900267057 ส.ต.ต. ชาย กติตศิกัด ิคาํหาญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชยีงคาน จว.เลย สภ.เชยีงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1429900269432 ส.ต.ต. ชาย อธพิงษ์ จติรศรดีา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดา่นซา้ย จว.เลย สภ.ดา่นซา้ย ภ.จว.เลย ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1429900343799 ส.ต.ต. ชาย พนากร สพุรมอนิทร์ ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.สตร.) สภ.โพนทอง อ.ท่าล ีจว.เลย สภ.โพนทอง ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1429900366365 ส.ต.ต. ชาย ปฏพิัทธ ์เกณทวี ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.สตร.) สภ.โป่งไฮ อ.เซกา จว.บงึกาฬ สภ.ป่งไฮ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 41 91 ผ่าน
1430400101224 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย รณรงค ์บัวเย็น สวป. สภ.นําพอง จว.ขอนแกน่ สภ.นําพอง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1430500231383 ส.ต.ท. ชาย กฤษดา วงษ์สา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากคาด จว.บงึกาฬ สภ.ปากคาด ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 42 92 ผ่าน
1430900002071 ด.ต. ชาย ธันยบูรณ ์เขอืนพงษ์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.บงึกาฬ สภ.เซกา ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 43 93 ผ่าน
1430900031187 ด.ต. ชาย พงศภ์รีะ ภญิโญศริปิกรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1430900220176 ส.ต.ต. ชาย คมกฤษ เชอือุน่ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เซกา จว.บงึกาฬ สภ.เซกา ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 44 94 ผ่าน
1439900136459 ส.ต.อ. ชาย ภาสกร สทุธรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองแสง จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1439900220557 ส.ต.ท. ชาย จริวฒัน ์แมน้ศริิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1440100016183 ด.ต. ชาย จรูญ อาสาภา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพนนาแกว้ จว.สกลนคร สภ.โพนนาแ◌ว้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 43 93 ผ่าน
1440200031222 ด.ต. ชาย วษิณุพงษ์ อกุฤษ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูกระดงึ จว.เลย สภ.ภูกระดงึ ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1440300117498 ส.ต.อ. ชาย วชัรพงษ์ สโุพธคิาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สมเด็จ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
1440400010245 ร.ต.อ. ชาย อาทติย ์รันศรี รอง สวป. สภ.หนองซอน อ.เชยีงยนื จว.มหาสารคาม สภ.หนองซอน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 47 97 ผ่าน
1440400122795 ส.ต.อ. ชาย วรัญญา เสนา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงมหาสารคาม สภ.เมอืงมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1440500099477 พ.ต.ต. ชาย กนัตนัินท ์สงครามยศ สวป. สภ.กระนวน จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1440600008201 ด.ต. ชาย อภลิกัษณ ์หลอดเพ็ชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงมหาสารคาม สภ.เมอืงมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1440700091046 ส.ต.ท. ชาย วรีชยั โกสาทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยางสสีรุาช จว.มหาสารคาม ผบ.หมู่?(ป.)?สภ.ยางสสีรุาช? ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 42 92 ผ่าน
1440700152134 ส.ต.ต. ชาย ณัฐพล ปะทเิก ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.โซพ่สิยั จว.บงึกาฬ สภ.โซพ่สิยั ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 41 91 ผ่าน
1440800150541 ส.ต.อ. ชาย องัสมุา พุทไธสง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ยางสสีรุาช จว.มหาสารคาม สภ.ยางสสีรุาช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 37 87 ผ่าน
1440800215618 ส.ต.ต. ชาย ศรายุทธ บุราณรมย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากชม จว.เลย สภ.ปากชม ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1440900174581 ส.ต.ท. ชาย ศริวิฒัน ์จําปาแดง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยางสสีรุาช จว.มหาสารคาม สภ.ยางสสีรุาช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 39 89 ผ่าน
1441000003293 ด.ต. ชาย เกษมสนัต ์ปัดตาเนย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาดนู จว.มหาสารคาม สภ.นาดนู ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1441000075511 ส.ต.ต. ชาย บัญชา ไกรรัตน์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูเรอื จว.เลย สภ.ภูเรอื ภ.จว.เลย ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1441000102593 ส.ต.ต. ชาย ศภุวชิร ์ทองออ่น ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาแหว้ จว.เลย สภ.นาแหว้ ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1449900089515 ร.ต.อ. ชาย สวุชัชยั เหลา่ไชย รอง สว. สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1449900148228 ส.ต.อ. ชาย ยงยุทธ ปะวนัทะกงั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โนนสะอาด จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1449900169225 ส.ต.ท. ชาย วงศกร มคํีา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ธาตพุนม จว.นครพนม สภ.ธาตพุนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1449900221863 ส.ต.ท. ชาย เบญจพล วงสสีา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาขา่ อ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 41 91 ผ่าน
1449900260389 ส.ต.ต. ชาย กรีต ิใหม่คามิ ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.สตร.) สภ.โพนแพง อ.อากาศอํานวย จวสภ.โพนแพง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1100400553802 ส.ต.อ. ชาย ภาณุวชิญ ์นลิโสม ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.พังโคน จว.สกลนคร สภ.พังโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1100501146951 ส.ต.อ. ชาย นติ ิศรชียั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงมหาสารคาม สภ.เมอืงมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1100700159204 ร.ต.อ. ชาย ธนกฤต จรีะมงคลกลุ รอง สว.จร. สภ.เมอืงนครพนม สภ.เมอืงนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1101800661590 ส.ต.ต. ชาย กฤษดา กาละดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นผอื จว.อดุรธานี สภ.บา้นผอื ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1119900513409 ส.ต.ต. ชาย ธนากร คนหาญ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าอเุทน จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 36 86 ผ่าน
1119900712959 ส.ต.ท. ชาย วฒุพิงศ ์สาตรา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เกษตรวสิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.เกษตรวสิยั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
1129700073561 ส.ต.ท. ชาย จริวฒัน ์บุญเฮา้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วานรนวิาส จว.สกลนคร สภ.วานรนวิาส ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1129700108101 ส.ต.อ. ชาย กฤษฎา ชยัเนตร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ศรวีไิล จว.บงึกาฬ สภ.ศรวีไิล ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 36 86 ผ่าน
1129900492452 ส.ต.ต. ชาย ปิยบุตร สบืเชอื ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวา่ง อ.พรรณานคิม จว.สกลนคร สภ.สวา่ง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 47 97 ผ่าน
1159900015778 พ.ต.ท. ชาย วษิณุ แสนคาํ สว.(สอบสวน)สภ.เมอืงขอนแกน่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1160300183884 ส.ต.ต. ชาย เจรญิชยั ภูมลํิาใย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าล ีจว.เลย สภ.ท่าลี ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1200100545331 ส.ต.ท. ชาย กนก สงิหส์ตัย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1200900207546 ส.ต.ต. ชาย พรีะพงษ์ ยมิเจรญิ ผบ.หมู่(ป.) สภ.โพนสวรรค ์จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค ์ ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1209701846920 ส.ต.ต. ชาย ธรีเมธ มะรวินั ผบ.หมู่(ป.) สภ.โพนสวรรค ์จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์ ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1301700279616 ส.ต.ต. ชาย ศตาย ุตลอดไธสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าล ีจว.เลย สภ.ท่าลี ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1329900757268 ส.ต.ต. ชาย พรีะพันธ ์มศีริิ ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.ท่าล ีจว.เลย สภ.ท่าลี ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1331000298502 ส.ต.ต. ชาย เฉลมิพร สแุกว้ ผบ.หมู่(ป.) (ทนท.สตร.) สภ.กตุาไก ้จว.นครพนม สภ.กตุาไก ้ ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1340500128389 ส.ต.อ. ชาย วชัรา ไชยะนาม ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนเเกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1340800122068 ส.ต.ต. ชาย วรีะศกัด ิสตัโต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นคิมคําสรอ้ย จว.มุกดาหาร สภ.นคิมคําสรอ้ย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1341100290848 ส.ต.ต. ชาย ศริศิกัด ิโมหา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าไร ่อ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 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
1341500254431 ส.ต.ต. ชาย นฤเบศ หอมหวล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1341500281901 ส.ต.ต. ชาย นธิ ินาเทวา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาทม จว.นครพนม สภ.นาทม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1341700063168 ส.ต.ท. ชาย อภชิาต ิสขุสะอาด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1349500001590 ส.ต.ต. ชาย ปรชีา สมัพะวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากชม จว.เลย สภ.ปากชม ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1349900689351 ส.ต.อ. ชาย วฒันศกัด ิศรสีวุอ ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สภ.อากาศอํานวย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1349900841790 ส.ต.ท. ชาย สริวชิญ ์หอมหวล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปลาปาก จว.นครพนม สภ.ปลาปาก ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1350100327121 ส.ต.ท. ชาย พงศพัศ ออ่นพฤกษ์ภูมิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสลภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.เสลภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1350100368676 ส.ต.ต. ชาย นําโชค จุดาสงิห์ ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.เมอืงบงึกาฬ จว.บงึกาฬ สภ.เมอืงบงึกาฬ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1350101602222 ส.ต.ต. ชาย ธติวิฒัน ์ทาเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1350300095681 ส.ต.ท. ชาย อภวิฒัน ์อศัวภูมิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธวชับุร ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1360500217969 ส.ต.ต. ชาย วรวฒัน ์อทุุมพริัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.สตร.) สภ.หอคํา จว.บงึกาฬ สภ.หอคํา ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1361300003648 ร.ต.อ. ชาย ชลธารา หลอดอาษา รอง สว. สภ.หนองหนิ จว.เลย สภ.หนองหนิ ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 45 95 ผ่าน
1379900070254 ส.ต.ต. ชาย ตรนีคร ไชยจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หลกัศลิา จว.นครพนม สภ.หลกัศลิา ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1390100003368 ส.ต.ต. ชาย จุลดศิ พมิศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1390400011331 ส.ต.ท. ชาย อนุชติ พานนนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พรเจรญิ จว.บงึกาฬ สภ.พรเจรญิ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
1400700109778 ส.ต.อ. ชาย มนัส วนัดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1400700126770 ส.ต.ท. ชาย ไทยสนั บัวทอง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1400900023745 ส.ต.อ. ชาย วษิรุต แกว้หานาม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธไิชย จว.ขอนแกน่ สภ โคกโพธไิชย ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1400900250393 ส.ต.ต. ชาย ปิยวฒัน ์ศรพีาฤทธิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวา่ง อ.พรรณานคิม จว.สกลนคร สภ.สวา่ง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1401000035080 ส.ต.อ. ชาย พชรพรรณ บุญนาม ผบ.หมู่ (จร.)  สภ.ท่าพระ จว.ขอนแกน่ สภ.ท่าพระ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1401500009061 ด.ต. ชาย นัฐพงษ์ วรนิทร์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1401500163389 ส.ต.ต. ชาย เวรุจน ์หบีปัสสา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากคาด จว.บงึกาฬ สภ.ปาดคาด ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 43 93 ผ่าน
1401500163681 ส.ต.ต. ชาย วาทยุทธ คาํออ่น ผบ.หมู่(ป.) สภ.นาทม จว.นครพนม สภ.นาทม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1401700006058 ด.ต. ชาย พษิณุ รุณยุทธะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกโพธไิชย จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธไิชย ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1401700162521 ส.ต.อ. ชาย ศริวิฒุ ิชอบคา้ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.มัญจาครี ีจว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาครีี ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1409600156837 ส.ต.ท. ชาย ขจร อรรคฮาด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองหนิ จว.เลย สภ.หนองหนิ ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1409600227505 ส.ต.ท. ชาย รุ่งโรจน ์ทาแจง้ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กมุภวาปี จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1409800237130 ส.ต.ต. ชาย อาํพล สายรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.สตร.) สภ.นาใน อ.พรรณานคิม จว.สกลนครสภ.นาใน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1409800239931 ส.ต.ท. ชาย กฤษฎา แดนสขุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ซําสงู จว.ขอนแกน่ สภ.ซําสงู ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1409800321572 ส.ต.ต. ชาย วรวฒุ ิฮอ้ขนุทศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 47 97 ผ่าน
1409900187312 พ.ต.ท. ชาย ปรชีา พลพงษ์ สว.จร. สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1409900217220 ด.ต. ชาย วฒุศิกัด ิอาจมนตรี ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.เวฬุวนั จว.ขอนแกน่ สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 43 93 ผ่าน
1409900518556 ส.ต.อ. ชาย ววิศิน ์วงชารี ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1409900685258 ส.ต.อ. ชาย อภวิฒัน ์สลีาดเลา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เวฬุวนั จว.ขอนแกน่ สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1409900754039 ส.ต.ท. ชาย นววฒุ ิไชยโสภา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตาดโตน อ.เมอืง จว.สกลนคร สภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 42 92 ผ่าน
1409900768412 ส.ต.อ. ชาย วรเมธ อนุพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1409901101446 ส.ต.อ. ชาย ณัฐวฒุ ิกจิพฤกษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นําพอง จว.ขอนแกน่ สภ.นําพอง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1409901131302 ส.ต.ต. ชาย พงศธร แกว้พลิา ผบ.หมู่(ป.)สภ.ภูเรอื จว.เลย สภ.ภูเรอื ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1409901181504 ส.ต.อ. ชาย ศลิา ศริพิงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรสีมเด็จ จว.รอ้ยเอด็ สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 45 95 ผ่าน
1409901203745 ส.ต.ต. ชาย กฤตนัย ใหม่ชมุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูกระดงึ จว.เลย สภ.ภูกระดงึ ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99 ผ่าน
1409901225919 ส.ต.ท. ชาย พฆิเนศ ลาภโนนเขวา ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.พระยนื จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
1409901292055 ส.ต.ท. ชาย ฐติกิร พรมมาแข ้ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ดอนหวา่น อ.เมอืง จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100 ผ่าน
1409901326774 ส.ต.ท. ชาย อภวิฒัน ์ศรนีอเนตร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 47 97 ผ่าน
1409901445668 ส.ต.ท. ชาย จริฐติ ิคณุเสน ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 48 98 ผ่าน
3460100285253 ด.ต. ชาย เชดิชยั พัฒนโพธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3460100296069 ด.ต. ชาย รัฏฐกรณ ์จงเรอืงศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ สภ.เมอืงกฬสนิธุ ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 31 79 ไม่ผ่าน
3460100558632 ด.ต. ชาย สมศกัด ิมธีรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาค ูจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.นาคู ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 44 92 ไม่ผ่าน
3460100769200 ร.ต.ต. ชาย ทองล ีถนิวลิยั รอง สว.(ป.) สภ.นาทม จว.นครพนม สภ.นาทม ภ.จว.นครพนม ภ.4 47 50 97 ไม่ผ่าน
3460101058927 ด.ต. ชาย บุญธรรม บุญเอก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สมเด็จ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3460200155564 ร.ต.ท. ชาย ลทัธ ิพัฒนชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คาํม่วง จว.กาฬสนิธุ ์ รอง สว(ป.)สภ.คาํม่วง ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3460200240723 ร.ต.ต. ชาย ดนัย ชศูรยีงิ รอง สว.(ป.) สภ.ร่องคาํ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ร่องคาํ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3460300011955 ด.ต. ชาย สมาน สตาสทิธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฆอ้งชยั จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 41 89 ไม่ผ่าน
3460300013290 ด.ต. ชาย กมัปนาท วรรณจักร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนสงู อ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.โนนสงู อ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3460300053399 ด.ต. ชาย พชิยั เครอืแวงมล ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กมลาไสย จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3460300068205 ร.ต.อ. ชาย พสินัต ์นาใจคง รอง สวป. สภ.ท่าคนัโท จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ท่าคนัโท ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3460300079525 ร.ต.อ. ชาย ธวชั ดอนกระสนิธุ ์ รอง สว.สส. สภ.กมลาไสย จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3460300213914 ร.ต.ต. ชาย วริัตน ์คาํทอง รอง สว.(ป.) สภ.ฆอ้งชยั จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 46 39 85 ไม่ผ่าน
3460300227664 ด.ต. ชาย สมทบ ทะนนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฆอ้งชยั จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 47 35 82 ไม่ผ่าน
3460300274581 วา่ท ีร.ต.ท. ชาย รัศม ีวเิชยีรฉาย รอง สว.(ป.)สภ.กมลาไสย จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กมลาไสย? ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 47 41 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
3460300285958 ร.ต.ต. ชาย สงวนศกัด ิคาํวงษ์พูล ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ฆอ้งชยั จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 41 89 ไม่ผ่าน
3460300349816 ด.ต. ชาย ชวนชยั ไชยชาติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าตมู อ.เมอืงมหาสารคาม สภ.ท่าตมู ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3460300420677 พ.ต.ต. ชาย สมพงษ์ หรเพลดิ สวป. สภ.ท่าอเุทน จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 44 93 ไม่ผ่าน
3460300628251 พ.ต.ท. ชาย วริัตน ์แสนแกว้ รอง ผกก. สภ.หว้ยเม็ก จว.กาฬสนิธุ ์ สภ หว้ยเม็ก ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3460300630523 ด.ต. ชาย ประภาศ นาใจรบี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กมลาไสย จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3460300792655 ร.ต.อ. ชาย สมศกัด ิศรแีดน รอง สวป. สภ.โคกส ีอ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ.โคกสี ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
3460300797037 ร.ต.ต. ชาย สราวฒุ ิคาํลอื รอง สว.(ป.) สภ.ดา่นซา้ย จว.เลย สภ.ดา่นซา้ย ภ.จว.เลย ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3460300797045 ด.ต. ชาย นาวนิ คาํลอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฆอ้งชยั จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 46 41 87 ไม่ผ่าน
3460300801590 พ.ต.ท. ชาย วเิชยีร ศรจีันทร์ รอง ผกก.ปป. สภ.ดอนจาน  จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ดอนจาน ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 46 94 ไม่ผ่าน
3460300853603 ด.ต. ชาย ประพันธ ์บุตรสมบัติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าคนัโท จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ท่าคนัโท ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3460400059194 ด.ต. ชาย วโิรจน ์ถนิมนัด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 47 46 93 ไม่ผ่าน
3460500021580 ด.ต. ชาย ฤทธพิร ชนะบุตร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เรณูนคร จว.นครพนม สภ.เรณูนคร ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3460500046426 พ.ต.ท. ชาย สาคร ชมวรีะ รอง ผกก.ป. สภ.กดุบาก จว.สกลนคร สภ.กดุบาก ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3460500146897 ร.ต.อ. ชาย นพิรชยั ไชยทองศรี รอง สวป. สภ.สมเด็จ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สมเด็จ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3460500471178 ร.ต.อ. ชาย วฒุชิยั รัศมี รอง สวป. สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 43 92 ไม่ผ่าน
3460500589969 ร.ต.ท. ชาย สมบัต ิยอดยศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สมเด็จ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 47 49 96 ไม่ผ่าน
3460500601527 ร.ต.ต. ชาย ธนงคศ์กัด ิโคตรพัฒน์ รอง สว.(ป.) สภ.หว้ยผงึ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หว้ยผงึ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 45 93 ไม่ผ่าน
3460500621919 ด.ต. ชาย กฤตพล วเิศษศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยผงึ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หว้ยผงึ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 37 86 ไม่ผ่าน
3460500629219 ด.ต. ชาย ศภุวชิญ ์ศรนีอม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองสงู จว.มุกดาหาร สภ.หนองสงู ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3460500808989 ร.ต.ต. ชาย ธวชัชยั กลุคอ้ รอง สว.(ป.)สภ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3460600003443 ร.ต.อ. ชาย นจิธชิยั อทัุยชติ รอง สว.สส. สภ.เขาวง จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.เขาวง ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3460600050158 ร.ต.ต. ชาย ธวชัชยั ถวลิการ รอง สว.(ป.) ภ.เขาวง จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.เขาวง ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3460600072852 ร.ต.อ. ชาย ทวชิงค ์วรสาร รอง สว.สส. สภ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3460600100171 ร.ต.อ. ชาย สนิสมบัต ิไวแพน รอง สวป. สภ.ดอนหญา้นาง อ.พรเจรญิ จว.หนองคาย สภ.ดอนหญา้นาง ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3460600266274 ด.ต. ชาย เฉลยีว เพ็ชรไชย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สมเด็จ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3460600267645 ร.ต.ท. ชาย ณรงค ์เหลา่นายอ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาค ูจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.นาคู ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3460600411495 ด.ต. ชาย สชุาต ิไวสู ้ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3460600556825 ด.ต. ชาย ทวศีกัด ิศรชีบุร่วง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3460600609368 ร.ต.อ. ชาย ณัฐฐพล วรสาร รอง สว. สภ.ตาดโตน อ.เมอืง จว.สกลนคร สภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 42 91 ไม่ผ่าน
3460700102648 ด.ต. ชาย ชาแกว้ แกว้มูลเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 45 46 91 ไม่ผ่าน
3460700276387 พ.ต.ท. ชาย ภูมเิทพ ภูมธินานนท์ สวป. สภ.โพนนาแกว้ จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 45 94 ไม่ผ่าน
3460700310208 ร.ต.ต. ชาย ไพวรรณ ์ภูยาว รอง สว.(ป.) สภ.ดอนจานจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ดอนจาน จ.กาฬสนิธุ ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 45 94 ไม่ผ่าน
3460700327526 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย เมธ ีทานสนัติ รอง สว.(จร.) สภ.คาํม่วง จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.คาํม่วง ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3460700329979 ด.ต. ชาย วทิยา ภูอาบออ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฆอ้งชยั จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 47 48 95 ไม่ผ่าน
3460700498479 ด.ต. ชาย ประทปี ภูจอมจติร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฆอ้งชยั จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 44 44 88 ไม่ผ่าน
3460700606328 ร.ต.ต. ชาย ดสุติ การรัศมี รอง สว.(ป.)ญ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3460700642430 ด.ต. ชาย ณรงค ์ภูภักดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3460700672665 ร.ต.อ. ชาย กติตศิกัด ิภูแซมแสง รอง สวป. สภ.หว้ยเม็ก จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หว้ยเม็ก ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3460700703030 ด.ต. ชาย บุญลว้น จรทะนา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3460700855778 ด.ต. ชาย นริุท ภูจติรทอง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงไหม จว.ขอนแกน่ สภ.เมอืงไหม ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 34 84 ไม่ผ่าน
3460700890492 ด.ต. ชาย ฉัตรชยั กงิพลอยเดมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนสงู อ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.โนนสงู ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3450200138732 ร.ต.ต. ชาย ไพบูลย ์สงักะสงิห์ รอง สว.(จร.)สภ.สวุรรณภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.สวุรรณภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3450200303750 ด.ต. ชาย ประมง ไขแสง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เกษตรวสิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.เกษตรวสิยั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3450200441494 ร.ต.อ. ชาย คาํพูน ไชยราช รอง สวป. สภ.เมอืงสรวง จว.รอ้ยเอด็ คาํพูน? ไช?ยราช? ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3450200797841 ร.ต.อ. ชาย ประเสรฐิ ศรฮีาด รอง สวป. สภ.โพนทราย จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 สภ.สวุรรณภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 42 90 ไม่ผ่าน
3450300001631 ร.ต.อ. ชาย ชนัยุทธ ิยอดปทุม รอง สวป. สภ.ดูใ่หญ ่อ.ปทุมรัตต ์จว.รอ้ยเอด็ สภ.ดูใ่หญ่ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 36 85 ไม่ผ่าน
3450300004894 ด.ต. ชาย ประวตั ิสมิหลวง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองกงุศร ีจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 39 36 75 ไม่ผ่าน
3450300013737 ด.ต. ชาย สมพล พาโคกทม ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.ดูใ่หญ ่จว.รอ้ยเอด็ สภ.ดูใ่หญ่ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 47 47 94 ไม่ผ่าน
3450300042800 ด.ต. ชาย อคัรเดช ศรจํีาปา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปทุมรัตต ์จว.รอ้ยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
3450300090375 ด.ต. ชาย วทิยา คณะสา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปทุมรัตต ์จว.รอ้ยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 44 35 79 ไม่ผ่าน
3450300128224 ร.ต.ต. ชาย สมจติ จุลวงษ์ รอง สว. (จร.) สภ.ปทุมรัตต ์จว.รอ้ยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3450300196246 ด.ต. ชาย สบุรรณ ์ศรปีระดู่ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 47 43 90 ไม่ผ่าน
3450300200081 ร.ต.ต. ชาย ณัฐกติต ิยมนัตถ์ รอง สว. (ป.) สภ.ปทุมรัตต ์จว.รอ้ยเอด็ สภ.ปทุมรัตต ์จว.รอ้ยเอด็ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 47 47 94 ไม่ผ่าน
3450300353023 ร.ต.ท. ชาย สพุรรณ ์ไพพบึ รอง สว. (ป.) สภ.บา้นบัวขาว จว.รอ้ยเอด็ สภ.บา้นบัวขาว ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3450300354631 ร.ต.อ. ชาย จรีะศกัด ิสทิธสิาร รอง สว.สส. สภ.เอราวณั จว.เลย สภ.เอราวณั ภ.จว.เลย ภ.4 46 50 96 ไม่ผ่าน
3450300410477 ด.ต. ชาย ชาญวทิย ์โสภาชยั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปทุมรัตต ์จว.รอ้ยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 46 45 91 ไม่ผ่าน
3450400027250 พ.ต.ท. ชาย ณัฐพล ตอ้งเดช รอง ผกก.ป. สภ.นาแก จว.นครพนม สภ.นาแก ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3450400124298 ด.ต. ชาย อมัพร จตรุโพธิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งเขาหลวง จว.รอ้ยเอด็ สภ.ทุ่งเขาหลวง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3450400178355 ร.ต.อ. ชาย ภาณุพงศ ์ตรพิงษา รอง สวป. สภ.หนองแวงดวง  จว.รอ้ยเอด็ สภ.หนองแวงควง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3450400244064 ร.ต.ท. ชาย นคิม แกว้ร่องคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 47 49 96 ไม่ผ่าน
3450400378362 พ.ต.ท. ชาย รัชพง นามปัดสา รอง ผกก.ป. สภ.ท่าอเุทน จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3450400463483 ด.ต. ชาย สมพงษ์ คุม้บัวลา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คาํป่าหลาย อ.เมอืง จว.มุกดาหาร สภ.คาํป่าหลาย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3450400644062 พ.ต.ท. ชาย วสษิฐ เมอืงนาม รอง ผกก.ป. สภ.ศรสีงคราม จว.นครพนม สภ.ศรสีงคราม ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 44 92 ไม่ผ่าน
3450500094170 ด.ต. ชาย วรวฒุ ิศรลียั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชยีงขวญั จว.รอ้ยเอด็ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เชยีงขวญั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 46 94 ไม่ผ่าน
3450500164593 ด.ต. ชาย ปรชีา ชมภูวเิศษ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3450500331198 ร.ต.อ. ชาย สมศกัด ิอญัญโพธิ รอง สว. (ป.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภเมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 46 94 ไม่ผ่าน
3450500331791 ด.ต. ชาย วชัรพล สรุเสน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
3450500421324 ร.ต.อ. ชาย อาทติย ์สดีามาตย์ รอง สว.จร. สภ.ธวชับุร ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3450500449709 ด.ต. ชาย สทิธวิฒัน ์แกน่นาคํา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นดู ่จว.รอ้ยเอด็ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 40 88 ไม่ผ่าน
3450500466239 ด.ต. ชาย ดเิรก ปราบมนตรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดูใ่หญ ่จว.รอ้ยเอด็ สภ.ดูใ่หญ่ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 47 41 88 ไม่ผ่าน
3450500658651 พ.ต.ท. ชาย เอกชยั บุตรวงศ์ สวป. สภ.อากาศอํานวย ตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร สภ.อากาศอํานวย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 45 93 ไม่ผ่าน
3450500964042 ร.ต.ต. ชาย กฤษณรงศ ์บุญวเิศษ รอง สว.(ป.)สภ.หนองฮ ีจว.รอ้ยเอด็ สถ.หนองฮี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 43 91 ไม่ผ่าน
3450600366155 ด.ต. ชาย เผด็จ อดุมศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสลภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.เสลภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3450600548385 ร.ต.อ. ชาย ปัญญา วงลคร รอง สวป. สภ.หว้ยผงึ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หว้ยผงึ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 44 92 ไม่ผ่าน
3450600557422 ร.ต.ต. ชาย วธุชา กนัโสภา รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 46 94 ไม่ผ่าน
3450600692222 ร.ต.อ. ชาย ปรชีา สตันันท์ รอง สว.จร. สภ.หนองฮ ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.หนองฮี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3450600877052 ด.ต. ชาย สเุทพ พรมราช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พนมไพร จว.รอ้ยเอด็ สภ.พนมไพร จ.รอ้ยเอด็ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
3450600921281 ร.ต.อ. ชาย สมพร เกษสม รอง สวป. สภ.สวา่ง อ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภ.สวา่ง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 41 48 89 ไม่ผ่าน
3450700004336 ร.ต.ต. ชาย เพชร นากอ้นทอง รอง สว.(ป.) สภ.ผาขาว จว.เลย สภ.ผาขาว ภ.จว.เลย ภ.4 48 45 93 ไม่ผ่าน
3450700023489 ด.ต. ชาย พงษ์ดนัย นากอ้นทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองพอก จว.รอ้ยเอด็ สภ.หนองพอก? ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3450700153196 ร.ต.ท. ชาย ยงยุทธ บุญชนื รอง สว. (ป.) สภ.สวา่ง จว.รอ้ยเอด็ สภ.สวา่ง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3450700193244 ด.ต. ชาย วทิยา พลเยยีม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 43 91 ไม่ผ่าน
3450700231901 ร.ต.อ. ชาย พชิติร ์สุม่มาตย์ รอง สวป. สภ.บงึโขงหลง ตาํรวจภูธรจังหวดัหนองคาย สภ.บงึโขงหลง ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3450700280287 ด.ต. ชาย เอกอสิระ แสนสง่า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3450700665731 ด.ต. ชาย ตรเีนตร พลเยยีม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกสวา่ง จว.รอ้ยเอด็ สภ โคกสวา่ง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 40 35 75 ไม่ผ่าน
3450800330685 ร.ต.ต. ชาย บุญทัน มลาวรรณ์ รอง สว.(ป.)สภ.โพธชิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพธชิยั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3450800403577 ด.ต. ชาย สมัย ประชารุง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธชิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพธชิยั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3450900256941 ด.ต. ชาย ศกัดดิา ไชยครินิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3450900260026 ด.ต. ชาย กติตเิดช พลเยยีม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 46 49 95 ไม่ผ่าน
3440900664666 ร.ต.อ. ชาย ไพสนต ์แสนบุบผศริิ รองสวปดนิหวา่น สภเนหวา่น ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3451000412700 พ.ต.ท. ชาย วชิติ เคนหาญ สวป. สภ.โคกสวา่ง อ.หนองพอก จว.รอ้ยเอด็ สภ.โคกสวา่ง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3451000729771 ด.ต. ชาย สนองชยั ภูมสิทิธิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 44 92 ไม่ผ่าน
3451100355686 ร.ต.อ. ชาย ประนอม สสีนั รอง สวป. สภ.หน่อม อ.อาจสามารถ จว.รอ้ยเอด็ สภ.หน่อม ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
3451100533941 ร.ต.ต. ชาย ฐกฤต ไกยสวน รอง สว.(ป.)สภ.สวุรรณภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.สวุรรณภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 47 47 94 ไม่ผ่าน
3451200032315 พ.ต.ต. ชาย ธัชชยั วงศเ์สนา สวป. สภ.โพธทิอง อ.เสลภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.โพธทิอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 45 41 86 ไม่ผ่าน
3451200042329 ร.ต.อ. ชาย ถาวร ศรเีวยีง รอง สว. (ป.) สภ.เมอืงสรวง จว.รอ้ยเอด็ สภ.เมอืงสรวง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 47 46 93 ไม่ผ่าน
3451200057075 ร.ต.อ. ชาย จนิดา ชยัรัตน์ รอง สวป. สภ.ทุ่งเขาหลวง จว.รอ้ยเอด็ สภ.เชยีงใหม่ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3451300186586 ร.ต.ต. ชาย สรุพล ทอนศรี รอง สว.(ป.)สภ.บา้นดู ่อ.อาจสามารถ จว.รอ้ยเอด็ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 26 16 42 ไม่ผ่าน
3451400210594 ด.ต. ชาย ไชยนต ์เคนโยธา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หน่อม จว.รอ้ยเอด็ สภ.หน่อม ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 45 35 80 ไม่ผ่าน
3451400219516 ด.ต. ชาย สะกาศ นาคศรี ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.หน่อม จว.รอ้ยเอด็ สภ.หน่อม ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 26 74 ไม่ผ่าน
3451500099253 ร.ต.ต. ชาย รัฐพล ศรไีกรรส รอง สว.(ป.)สภ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภ โพนทอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 44 93 ไม่ผ่าน
3451500105105 ด.ต. ชาย นพดล ศรพีาย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3459900009461 ร.ต.อ. ชาย วรวทิย ์สุม่มาตย์ รอง สวป. สภ.ธวชับุร ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 45 94 ไม่ผ่าน
3459900032471 ด.ต. ชาย ดรุณ โยสดีา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 44 45 89 ไม่ผ่าน
5450590033864 ด.ต. ชาย สวาท แน่นอดุร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ร่องคาํ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ร่องคาํ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
5470400022467 ด.ต. ชาย ชาญชยั เสนาคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พรรณานคิม จว.สกลนคร สภ.พรรณานคิม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
5470500003162 ร.ต.อ. ชาย วโิรจน ์จันเกตุ รอง สวป. สภ.โพนแพง อ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สภ โพนแพง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
5470500037121 ด.ต. ชาย อนุเชษฐ ์กงพาน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองเรอื จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรอื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
5480500016159 ร.ต.อ. ชาย เสนีย ์ทวพีันธ์ รอง สวป. สภ.หวา้นใหญ ่จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3440500032468 ด.ต. ชาย วญิ  ูไชยคาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงยนื จว.มหาสารคาม สภ.เชยีงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3440500055956 ด.ต. ชาย ประสงค ์เฮอืงศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กดุบาก จว.สกลนคร สภ.กดุบาก ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3440500151955 พ.ต.ท. ชาย ชยัยา ดวงรวิงศ์ สวป. สภ.เชยีงกลม อ.ปากชม จว.เลย สภ.เชยีงกลม ภ.จว.เลย ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3440500352012 ด.ต. ชาย สบุนิ ใจมนั ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เกษตรวสิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.เกษตรวสิยั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3440600103723 ด.ต. ชาย คมสนัต ์เพยีรแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กาํพ ีอ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.กาํพี ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3440600104070 ร.ต.ต. ชาย สมัย สนีอ้ย รอง สว.(ป.) สภ.กาํพ ีอ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.กาํพี ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3440600200044 พ.ต.ท. ชาย วฒันา พลกนัยา สวป. สภ.ดอนตาล  ตาํรวจภูธรจังหวดัมุกดาหาร สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3440600313035 ด.ต. ชาย แกน่นคร พลจ่า ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนหญา้นาง อ.พรเจรญิ จว.บงึกาฬ สภ.ดอนหญา้นาง ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 48 41 89 ไม่ผ่าน
3440600412912 ร.ต.ท. ชาย สมพร สาดแลน่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.บรบอื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 45 94 ไม่ผ่าน



ภ.4 หนา้ท ี23 ของ 33

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3440600420214 ด.ต. ชาย วริัตน ์แสนโคตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กาํพ ีอ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.กาํพี ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3440600797211 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย วโิรจน ์ชาสมบัติ รอง สว.(จร.) สภ.กดุรัง จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
3440601152591 พ.ต.ท. ชาย ประดงุ วงชารี สว. สภ.โสกกา่ม อ.เซกา จว.หนองคาย สภ.โสกกา่ม ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 45 94 ไม่ผ่าน
3440700069128 ด.ต. ชาย นันตศ์กัด ิบุตรมิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3440700285823 ด.ต. ชาย เสร ีเทยีบภา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองสองหอ้ง จว.ขอนแกน่ สภ.กยองสองหอ้ง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3440700398270 ร.ต.อ. ชาย ชษิพงศ ์ภูลบั รอง สวป. สภ.โกสมุพสิยั จว.มหาสารคาม สภ.โกสมุพสิยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3440700482599 ร.ต.ต. ชาย บรบิูรณ ์เทยีงบุญ รอง สว.(สส.) สภ.นําพอง จว.ขอนแกน่ สภ.นําพอง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 47 50 97 ไม่ผ่าน
3440800007051 ด.ต. ชาย สรุศกัด ิเป๊ะชาญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นบัวขาว จว.รอ้ยเอด็ สภ.บา้นบัวขาว ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 38 87 ไม่ผ่าน
3440800917376 พ.ต.ท. ชาย สมภพ ปาปะใน สวญ. สภ.นาขา่ อ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 13 18 31 ไม่ผ่าน
3440900071088 ร.ต.ต. ชาย สรุทนิ ภูมาศ รอง สว. (จร.) สภ.ศรสีมเด็จ จว.รอ้ยเอด็ สภ.ศรสีมเด็จ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 46 49 95 ไม่ผ่าน
3440900271150 ด.ต. ชาย ประวทิย ์ปะมายะยัง ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คาํชะอ ีจว.มุกดาหาร สภ.คาํชะอี ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 40 49 89 ไม่ผ่าน
3440900305780 ร.ต.ท. ชาย วเิชยีร ศรบีุญมา รอง สว. (ป.) สภ.หนองแวงควง จว.รอ้ยเอด็ สภ.หนองแวงควง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 42 91 ไม่ผ่าน
3440900398052 ด.ต. ชาย สมศกัด ิแกว้เฮยีง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พบิูลยร์ักษ์ จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยร์ักษ์ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3440900406560 ร.ต.ต. ชาย ธรีะพงษ์ สระแกว้ รอง สว.(ป.) สภ.พังโคน จว.สกลนคร สภ. พังโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3440900436752 ด.ต. ชาย เรงิฤทธ ิป้องขวาเลา ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.หนองแวงควง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 43 92 ไม่ผ่าน
3440900597357 ร.ต.อ. ชาย นาวนิ วรรณปักศลิป์ รอง สวป. สภ.บุ่งคลา้ (หนองเดนิ) ตาํรวจภูธรจังหวดัหนองคายสภ.บุ่งคลา้ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3440900751623 ร.ต.ต. ชาย ประจวบ ตะภา รอง สว. (ป.).สภ.นาขา่ อ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3440900982927 ด.ต. ชาย ศราวธุ วนัดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3440901003582 ด.ต. ชาย สรุชยั แกว้มสีกลุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 43 92 ไม่ผ่าน
3441000189237 ด.ต. ชาย ธงชยั ปลายไม ้ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ยางสสีรุาช จว.มหาสารคาม สภ.ยางสสีรุาช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 34 84 ไม่ผ่าน
3449900027401 พ.ต.ท. ชาย ทรงฤทธ ิเวยีงบาล รอง ผกก.ป. สภ.กดุรัง จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 29 79 ไม่ผ่าน
3449900050577 ร.ต.ต. ชาย สชุาต ิถาวรจันทร์ รอง สว.(จร.) สภ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.บรบอื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 48 40 88 ไม่ผ่าน
3449900165811 ด.ต. ชาย บุญบรบิูรณ ์โยธานัก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 43 91 ไม่ผ่าน
3449900283393 ด.ต. ชาย ผดงุศกัด ิรัชสมบัติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ร่องคาํ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ร่องคาํ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3450100088539 พ.ต.ท. ชาย วฒันา อธุาดร รอง ผกก.ป. สภ.ตาดโตน อ.เมอืง จว.สกลนคร สภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3450100115935 พ.ต.ท. ชาย ณัฎฐช์ยัอมร ทุมรนิทร์ สวป. สภ.เมยวด ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.เมยวดี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3450100373900 ร.ต.ต. ชาย อนุชติ ธุระกจิ รอง สว.(ป.)สภ.ศรสีมเด็จ จว.รอ้ยเอด็ สภ.ศรสีมเด็จ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 32 81 ไม่ผ่าน
3450100417176 ร.ต.ต. ชาย พรชยั ธุระกจิ รอง สว.(ป.)สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 38 86 ไม่ผ่าน
3450100477233 ร.ต.อ. ชาย ทรงชยั นามแสง รอง สว.จร. สภ.หนองสงู จว.มุกดาหาร สภ.หนองสงู ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 48 42 90 ไม่ผ่าน
3450100585656 ด.ต. ชาย วนัวศิษิฎ ์ภูมศิาสตร์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 44 92 ไม่ผ่าน
3450100694790 ด.ต. ชาย วชิยั แกว้ไพรวนั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 47 45 92 ไม่ผ่าน
3450100746404 ด.ต. ชาย วเิชธ ผลาฤทธิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรสีมเด็จ จว.รอ้ยเอด็ สภ.ศรสีมเด็จ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3450100768696 ร.ต.ท. ชาย นพิล เหลา่ยนขาม รอง สว. (ป.) สภ.ธวชับุร ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 44 92 ไม่ผ่าน
3450100857923 ร.ต.อ. ชาย จริากร สวุรรณศรี รอง สว. สภ.ปากคาด จว.บงึกาฬ สภ.ปากคาด ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3450100879757 ด.ต. ชาย ภัคพงศ ์เยยีมโกสยี์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ร่องคาํ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ร่องคาํ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3450100961208 ด.ต. ชาย ชาญศกัด ิมติรอดุม ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 47 45 92 ไม่ผ่าน
3450101018500 ด.ต. ชาย ชาญวชิ บุตรขาว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ม่วงลาด จว.รอ้ยเอด็ สภ.ม่วงลาด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 45 94 ไม่ผ่าน
3450101073195 ด.ต. ชาย สนัต ิจันโทภาศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พนมไพร จว.รอ้ยเอด็ สภ.พนมไพร ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3450101101504 พ.ต.ท. ชาย อภสิทิธ ิเสรญิอนันต์ สวป. สภ.สมเด็จ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สมเด็จ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3450101168854 ร.ต.อ. ชาย วารนิทร ์บัวพัฒน์ รอง สวป. สภ.เวยีงเกา่ จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่ จ.ขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 43 91 ไม่ผ่าน
3450101233508 ร.ต.อ. ชาย ณัฐวฒุ ิศริเิวช รอง สว. ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3450101278951 ด.ต. ชาย สรศกัด ิหาญลอื ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ม่วงลาด จว.รอ้ยเอด็ สภ.ม่วงลาด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 47 50 97 ไม่ผ่าน
3450101304766 ร.ต.ต. ชาย ทองพูน พาดฤทธิ รอง สว.(จร.)สภ.สมเด็จ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สมเด็จ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 47 46 93 ไม่ผ่าน
3450101316560 ร.ต.ต. ชาย ฐติพิงศ ์พรมเกตุ รอง สว.(ป.)สภ.หนองแวงควงอ.ศรสีมเด็จ จว.รอ้ยเอด็ สภ.หนองแวงควง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 42 47 89 ไม่ผ่าน
3450101362197 พ.ต.ท. ชาย สมหมาย จอมคาํสงิห์ สว. สภ.บา้นหนองเม็ก อ.กฉุินารายณ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.บา้นหนองเม็ก ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3450101362936 ร.ต.ต. ชาย วริะ แสงลนุ รอง สว.(ป.)สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 46 40 86 ไม่ผ่าน
3450101512971 ร.ต.อ. ชาย วทิยา ธุระกจิ รอง สว.จร. สภ.เชยีงขวญั จว.รอ้ยเอด็ สภ.เชยีงขวญั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3450101668679 ร.ต.อ. ชาย อภริัฐ เอกวารยี์ รอง สว. สภ.เมอืงมหาสารคาม สภ.เมอืงมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3450200045831 ด.ต. ชาย ปภังกร ลาวลัย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยผงึ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หว้ยผงึ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3450200130197 ด.ต. ชาย จุน เวยีงคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กดุรัง จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 39 88 ไม่ผ่าน
3471100190211 ด.ต. ชาย สมศกัด ิเหมอืยพรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สภ.อากาศอํานวย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3471100210181 ด.ต. ชาย คาํม ีอตุรหงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สภ.อากาศอํานวย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3471100299506 ด.ต. ชาย บุตส ีบุญชาญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพนงาม อ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สภ.โพนงาม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3471100344234 ร.ต.ต. ชาย เกรยีงศกัด ิบัวศรี รอง สว.(ป.) สภ.พรรณานคิม จว.สกลนคร สภ.พรรณานคิม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3471200009674 ด.ต. ชาย ไมตร ีแสนสวาท ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เจรญิศลิป์ จว.สกลนคร สภ.เจรญิศลิป์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3471200547129 ร.ต.อ. ชาย สทุนิ สงวนพรหม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วานรนวิาส จว.สกลนคร รอง สว.(จร).สภ.วานรนวิาส ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 49 96 ไม่ผ่าน
3471200584539 ร.ต.อ. ชาย ชาญณรงค ์ลอืชาขนัธ์ รอง สวป. สภ.สอ่งดาว ตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร สภ.สอ่งดาว ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 44 92 ไม่ผ่าน
3471200618026 ด.ต. ชาย ชราวฒุ ิโสมชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3471201248974 ด.ต. ชาย วรียุทธ ธวชัเมธี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กลางใหญ่ อ.บา้นผอื จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 44 33 77 ไม่ผ่าน



ภ.4 หนา้ท ี24 ของ 33

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3471300032350 ด.ต. ชาย ประสทิธ ิแสงกลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 47 94 ไม่ผ่าน
3471500040470 ด.ต. ชาย ผนาวทิย ์เพยีสา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพนนาแกว้ จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 43 91 ไม่ผ่าน
3471500171639 ด.ต. ชาย ประวตั ิปาระคะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 43 92 ไม่ผ่าน
3471500237117 ร.ต.อ. ชาย สรุยิา นนทคํ์าวงค์ รอง สวป. สภ.ดงมะไฟ อ.เมอืงสกลนคร สภ.ดงมะไฟ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 36 84 ไม่ผ่าน
3479900233868 ด.ต. ชาย อลงกรณ ์ทอนฮามแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 42 89 ไม่ผ่าน
3480300344741 ร.ต.อ. ชาย ธนกฤต ยะวงษ์ศรี รอง สวป. สภ.พรรณานคิม จว.สกลนคร สภ.พรรณานคิม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3480500146340 ร.ต.ต. ชาย ปรญิญา สมแพง รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงนครพนม สภ.เมอืงนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3480500434493 ร.ต.ต. ชาย พสิทุธธิรรม สมอนิออ้ย รอง สว. (จร.) สภ.ธาตพุนม จว.นครพนม สภ.ธาตพุนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3480500486833 ร.ต.ท. ชาย พูลชยั หูมแพง รอง สว.(ป.) สภ.หนองฮ ีจว.นครพนม สภ.หนองฮี ภ.จว.นครพนม ภ.4 27 19 46 ไม่ผ่าน
3480600152180 ร.ต.อ. ชาย ปัณวรรธน ์สทิธกินั รอง สว.(ป.) สภ.นาโดน จว.นครพนม สภ.นาโดน ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 39 88 ไม่ผ่าน
3480600211984 พ.ต.ท. ชาย บวร กอ้นอนิทร์ รอง ผกก.ป. สภ.ปลาปาก จว.นครพนม สภ.ปลาปาก จ.นครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3480700246887 ด.ต. ชาย ชชัวาล คาํแหง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระซอง อ.นาแก จว.นครพนม สภ.พระซอง  อ.นาแก  จ.นครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 44 46 90 ไม่ผ่าน
3480700334026 พ.ต.ท. ชาย ปภาวนิ ไชยคาํภา รอง ผกก.ปป. สภ.สอ่งดาว จว.สกลนคร สภ.สอ่งดาว ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3480700539035 ด.ต. ชาย องัศนัย เชอืกณุะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาแก จว.นครพนม สภ.นาแก ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3480700650581 ร.ต.ต. ชาย ดสุติ วงคต์าผา รอง สว.(ป.) สภ.พระซอง อ.นาแก จว.นครพนม สภ.พระซอง ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 45 94 ไม่ผ่าน
3480900333741 ด.ต. ชาย จักรกรศิน ์บุพศริิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาหวา้ จว.นครพนม สภ.นาหวา้ ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3489900048211 ร.ต.อ. ชาย ทัศนัย บัวรอด รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สกลนคร กก.สบืสวน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 33 78 ไม่ผ่าน
3489900236255 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย สรุสทิธ ิสตูรสวุรรณ สวป. สภ.วงัสะพุง จว.เลย สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3489900248849 พ.ต.ท. ชาย ถนอมศกัด ิไชยบุรมย์ สว.จร. สภ.เมอืงนครพนม สภ.เมอืงนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3490100237216 ด.ต. ชาย ธง ภาคภูมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นฝาง จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 47 95 ไม่ผ่าน
3490300071486 ด.ต. ชาย คมเดช ยนืยง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าไร ่อ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3490300264519 ร.ต.ต. ชาย ปราณตี ยนืยง รอง สว.(ป.)สภ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3490500169129 ร.ต.อ. ชาย วชัรพล เปรมสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองสงู จว.มุกดาหาร สภ.หนองสงู ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 42 43 85 ไม่ผ่าน
3490500362158 พ.ต.ท. ชาย สมบัต ิสวุรรณไตรย์ สวป. สภ.นาแก จว.นครพนม สภ.นาแก ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3499900011563 ร.ต.ต. ชาย จาตรุัตน ์รัชอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คาํชะอ ีจว.มุกดาหาร สภ.คาํชะอี ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 35 34 69 ไม่ผ่าน
3501500325457 พ.ต.ท. ชาย สกุจิ ชะฎา สวป. สภ.เปือยนอ้ย จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยนอ้ย ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 40 39 79 ไม่ผ่าน
3501800064594 ร.ต.ท. ชาย ยุทธนา เสรมิมตวิงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 49 96 ไม่ผ่าน
3530400125439 พ.ต.ท. ชาย พชิยั นมิศรี สวป. สภ.นาดว้ง จว.เลย สภ.นาดว้ง ภ.จว.เลย ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3560300989709 ด.ต. ชาย วชิยั จงชมผา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชยีงใหม่ จว.รอ้ยเอด็ สภ.เชยีงใหม่ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3570400138492 ร.ต.อ. ชาย สมบูรณ ์อดุใจ รอง สว.(ป.) สภ.เรณูนคร จว.นครพนม สภ เรณูนคร ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3639900125613 ร.ต.ท. ชาย สพุรชยั โพธา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 47 29 76 ไม่ผ่าน
3640500175496 ด.ต. ชาย เชาวลติ ตแิกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 43 38 81 ไม่ผ่าน
3660400528486 ร.ต.อ. ชาย ประเวก พรมรอด รอง สวป. สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3660700594239 ด.ต. ชาย ยศพล วงศจ์ะมาศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3669800005012 พ.ต.ท. ชาย วารนิ สขุพร สวป. สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 46 43 89 ไม่ผ่าน
3670100277119 ร.ต.ต. ชาย จริภัทร คาํหรงิ รอง สว.(ป.) สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 47 44 91 ไม่ผ่าน
3679800068545 ร.ต.ต. ชาย ประยูร ศรเีสมอ รอง สว.(ป.)สภ.เกษตรวสิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.เกษตรวสิยั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3679800100406 ร.ต.อ. ชาย พุฒพิงษ์ กปัตพล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู รองสว.(ป)สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3730500222931 ด.ต. ชาย สเุมธ จูมัจฉะ ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ดูใ่หญ ่ จว.รอ้ยเอด็ สภ.ดูใ่หญ่ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 41 89 ไม่ผ่าน
3801200231365 พ.ต.ต. ชาย กติตชิยั โชวพ์งศ์ สวป. สภ.สอ่งดาว ตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร สภ.สอ่งดาว ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 44 92 ไม่ผ่าน
3860700244856 พ.ต.ต. ชาย สพุณิส ์สขุตะโก สวป. สภ.คาํตากลา้ จว.สกลนคร สภ.คาํตากลา้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 42 91 ไม่ผ่าน
3900100815428 ร.ต.ต. ชาย พชิติชยั สขุขงั รอง สว. (จร.)  สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงมกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 50 95 ไม่ผ่าน
3940100228689 วา่ท ีพ.ต.ท. ชาย วฒุวิวิฒัน ์แวสะแลแม รอง ผกก.ป. สภ.ปทุมรัตต ์จว.รอ้ยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
4240200001630 พ.ต.ท. ชาย สมทบ บุญหริัญ รอง ผกก.ปป. สภ.พรเจรญิ จว.หนองคาย สภ.พรเจรญิ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 48 45 93 ไม่ผ่าน
5199900002474 ร.ต.อ. ชาย ปรชีา ทวยจันทร์ รอง สวป.สภ.หนองสองหอ้ง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
5301790025140 ด.ต. ชาย ธรรญนนท ์จรไธสง ผบ.หมู่(ป.)สภ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 45 46 91 ไม่ผ่าน
5350300014111 ร.ต.อ. ชาย ไผทรัฐ มุละสวีะ รอง สวป. สภ.ดูใ่หญ ่อ.ปทุมรัตต ์จว.รอ้ยเอด็ สภ.ดูใ่หญ่ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 37 85 ไม่ผ่าน
5361090027379 ร.ต.อ. ชาย มนตร ีภริมยไ์กรภักดิ รอง สว.(จร.)สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
5409900008330 ด.ต. ชาย จํารัส โคตะวนินท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 47 95 ไม่ผ่าน
5411200073883 ด.ต. ชาย สามารถ มงคลแสน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาวงั จว.หนองบัวลําภู สภ.นาวงั ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
5411400032102 ด.ต. ชาย สมัย กา้นขวา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
5411400034679 ด.ต. ชาย นเรศ พรหมราช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 45 46 91 ไม่ผ่าน
5420990021243 ร.ต.อ. ชาย ชนาเมธ มมีะจํา รอง สวป. สภ.เมอืงหนองบัวลําภ ูตาํรวจภูธรจังหวดัหนองบัวลําภูสภ.เมอืงหนองบัวลําภู ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
5430290005156 ร.ต.อ. ชาย กษิระ เชอืดวงผูย รอง สวป. สภ.วงัยาง จว.นครพนม สภ.วงัยาง ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3410101592605 ร.ต.ต. ชาย รัตนโชต ิเสนเทพ รอง สว.(ป.) สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3410101741031 ร.ต.ต. ชาย มนตร ีสารโีท รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงอดุรธานี เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 47 49 96 ไม่ผ่าน
3410101871628 ด.ต. ชาย กญัญาณัฐ จันทรบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3410102078549 พ.ต.ท. ชาย ณัฏฐ ์คาํกอ้น รอง ผกก.ป. สภ.ไชยวาน ตาํรวจภูธรจังหวดัอดุรธานี สภ.ไชยวาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
3410102293679 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย ธนัช ชนิบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมุภวาปี จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 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
3410102537977 ร.ต.อ. ชาย จักรกฤช ศรอีรพมิพ์ รอง สว.จร. สภ.เมอืงอดุรธานี จว.อดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3410102579921 ร.ต.ท. ชาย อภชิา อนุสตูร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3410102579980 ร.ต.ท. ชาย อดุร เครอืตาแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3460700989294 ด.ต. ชาย นคิม มะลี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฆอ้งชยั จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 39 87 ไม่ผ่าน
3460701030471 ร.ต.ต. ชาย ภูมพิงษ์ ภูครองทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามชยั จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สามชยั ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3460701035171 ด.ต. ชาย วนิจิ ภูเงนิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3460800027010 ด.ต. ชาย วรนาถ ภูวชิยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยเม็ก จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หว้ยเม็ก ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3460800082801 ด.ต. ชาย นริัณท ์หงษ์สดุตา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3460800142765 ร.ต.ท. ชาย วฒุพิงษ์ ภูกองไชย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โซพ่สิยั จว.บงึกาฬ  สภ.โซพ่สิยั ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 46 50 96 ไม่ผ่าน
3460800144784 ร.ต.ต. ชาย คมสนั ศรคํีาผาย รอง สว.(ป.)สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 41 89 ไม่ผ่าน
3460800173687 ด.ต. ชาย ณรงค ์มาตรา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 47 42 89 ไม่ผ่าน
3460900308053 ด.ต. ชาย บัญชา วรรณญาติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลําปาว อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ สภ.ลําปาว จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3461000158757 ด.ต. ชาย จรนิทร ์อนิทรตลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สหัสขนัธ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สหัสขนัธ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3461000323928 ด.ต. ชาย ประสงค ์องคะกาศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัสามหมอ จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3461000373917 ด.ต. ชาย บรรดษิย ์อดุมชยั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สหัสขนัธ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สหัสขนัธ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3461100157752 ด.ต. ชาย เนตวิศิว ์คณุาเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาดนิดาํ อ.เมอืงเลย สภ.นาดนิดาํ ภ.จว.เลย ภ.4 48 44 92 ไม่ผ่าน
3461100273752 ด.ต. ชาย สวา่ง อทัุยคาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าคนัโท จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ท่าคนัโท ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 47 49 96 ไม่ผ่าน
3461200022069 ด.ต. ชาย สทุธลิกัษณ ์อนัทนลิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นําพอง จว.ขอนแกน่ สภ.นําพอง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3461200127146 ด.ต. ชาย มนตร ีภูถมดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองกงุศร ีจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3461200315767 ด.ต. ชาย อทัุย คาํชนะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฆอ้งชยั จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 45 33 78 ไม่ผ่าน
3461200354959 ด.ต. ชาย บุญญฤทธ ิบุญไสย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระซอง อ.นาแก จว.นครพนม สภ.พระซอง ภ.จว.นครพนม ภ.4 31 21 52 ไม่ผ่าน
3461300117100 ด.ต. ชาย คมสนั ไชยสา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ สภ.เมอืงกาฬสนิธ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3469900153724 ร.ต.อ. ชาย สวุทิย ์ไชยสถติย์ รอง สวป. สภ.นากงุ อ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.นากงุ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3469900158742 ด.ต. ชาย ปิยะพล ไชยภา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนสงู อ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.โนนสงู ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 45 94 ไม่ผ่าน
3469900247338 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย สมบัต ิโชตญิาโณ รอง สว.(ป.) สภ.กมลาไสย จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3469900280378 ร.ต.อ. ชาย อภทิัต แกว้เสน่ห์ รอง สว.(จร.) สภ.นาแก จว.นครพนม สภ นาแก ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3470100176454 ด.ต. ชาย สนีลิ สภุาพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตาดโตน อ.เมอืง จว.สกลนคร สภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 44 91 ไม่ผ่าน
3470100538135 ด.ต. ชาย ธนภัทร นนทส์ะเกษ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 39 87 ไม่ผ่าน
3470100543601 ร.ต.ท. ชาย เฉลมิเกยีรต ิจันทรคํ์าเขม้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พังโคน จว.สกลนคร สภฺ.พังโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3470101049570 ด.ต. ชาย บุญเรอืง พมิพม์ลีาย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ขมนิ อ.เมอืง จว.สกลนคร สภ.ขมนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 39 40 79 ไม่ผ่าน
3470101286148 ด.ต. ชาย ไชยสทิธนัินท ์อปุพงษ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3470101286245 พ.ต.ท. ชาย ปิยะเดช พบสมัย สวป. สภ.วารชิภูม ิจว.สกลนคร สภ.วารชิภูมิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 49 96 ไม่ผ่าน
3470101286857 ร.ต.อ. ชาย อดลุย ์ประเสรฐิกลุ รอง สวป. สภ.ดงมะไฟ อ.เมอืงสกลนคร สภ.ดง?มะไฟ? ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 23 73 ไม่ผ่าน
3470101388331 ด.ต. ชาย สรุยิันต ์สงิหคํ์ามา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เตา่งอย จว.สกลนคร สภ.เตา่งอย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 36 37 73 ไม่ผ่าน
3470101531151 พ.ต.ท. ชาย ดารัณ โลนะลุ รอง ผกก.ป.สภ.นคิมนําอนู ตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร สภ.นคิมนําอนู ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3470200032578 ด.ต. ชาย อคัรเดช โหน่งที ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 41 90 ไม่ผ่าน
3470200290283 ร.ต.ต. ชาย ประดษิฐ ์ชาทองยศ รอง สว.(จร.) สภ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3470200345703 พ.ต.ท. ชาย อาทติย ์ราชยั สวป. สภ.คาํบ่อ อ.วารชิภูม ิจว.สกลนคร สภ.คาํบ่อ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 46 93 ไม่ผ่าน
3470300012862 ร.ต.อ. ชาย ทรงศกัด ิพองพรหม รอง สว.ธร. สภ.สรา้งคอ้ อ.กดุบาก จว.สกลนคร สภ.สรา้งคอ้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 41 88 ไม่ผ่าน
3470300315547 ด.ต. ชาย อดุร โม่หนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 46 93 ไม่ผ่าน
3470400046670 พ.ต.ท. ชาย ธนาวนิทร ์แกว้เสยีง รอง ผกก.(ป.) สภ.เมอืงสกลนคร จว.สกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3470400114896 ด.ต. ชาย มชียั งามสขุศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรวีชิยั อ.วานรนวิาส จว.สกลนคร สภ.ศรวีชิยั ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3470400305942 ร.ต.อ. ชาย ชาตชิาย จุลณีย์ รอง สวป. สภ.สวา่ง อ.พรรณานคิม จว.สกลนคร สภ.สวา่ง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 46 94 ไม่ผ่าน
3470400394902 ร.ต.อ. ชาย ภาคภูม ิวงศศ์รชียั รอง สวป. สภ.สวา่ง อ.พรรณานคิม ตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนครสภ.สวา่ง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3470500195375 ร.ต.ต. ชาย ไชยยา เพ็งวรรณ รอง สว.(ป.) สภ.แวง อ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ แวง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 47 95 ไม่ผ่าน
3470600092756 ด.ต. ชาย เดชา พาณชิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สมเด็จ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3470600227899 ด.ต. ชาย เวยีงชยั ขาวขนัธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คาํบ่อ อ.วารชิภูม ิจว.สกลนคร สภ.คาํบ่อ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 43 92 ไม่ผ่าน
3470800026188 ด.ต. ชาย นคิม ทฆีะพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.วานรนวิาส จว.สกลนคร สภ วานรนวิาส ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3470800126166 ร.ต.อ. ชาย ไพบูลย ์พรมอดุม รอง สวป. สภ.พรเจรญิ จว.หนองคาย สภ พรเจรญิรญิ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3470800178131 ด.ต. ชาย นริันดร ์วอ่งไว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วานรนวิาส จว.สกลนคร สภ.วานรนวิาส ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
3470800437528 ด.ต. ชาย รัตนพงค ์เหมอืยพรหม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 46 91 ไม่ผ่าน
3470800840209 ด.ต. ชาย ทองปาน ใจทา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนสะอาด จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3470900036614 ด.ต. ชาย พรสวรรค ์กองวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คาํตากลา้ จว.สกลนคร สภ.คาํตากลา้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 44 93 ไม่ผ่าน
3471100013262 ด.ต. ชาย พฤหัส สภุา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดงมะไฟ อ.เมอืงสกลนคร สภ.ดงมะไฟ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 25 35 60 ไม่ผ่าน
3471100018884 ด.ต. ชาย อนุวฒัน ์เพรศิแกว้ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สภ.อากาศอํานวย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 48 95 ไม่ผ่าน
3471100061640 ด.ต. ชาย ประดษิฐ ์จามนอ้ยพรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพนแพง อ.อากาศอํานวย จว.สกลนครสภ.โพนแพง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3471100110721 ร.ต.อ. ชาย ชชูาต ิสายธไิชย รอง สวป. สภ.ท่าอเุทน จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน จ.นครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 47 43 90 ไม่ผ่าน
3471100112317 ด.ต. ชาย คณพชิญ ์ผานะวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บงึโขลงหลง จว.บงึกาฬ สภ.บงึโขงหลง ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 47 45 92 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3471100179926 ด.ต. ชาย วะชริะ รยิะบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมนําอนู จว.สกลนคร สภ.นคิม?นํา?อ?ูน? ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 47 94 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
3400600408184 ด.ต. ชาย สขุสนัต ์สอนนาม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรวีไิล จว.บงึกาฬ สภ.ศรวีไิล ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 35 84 ไม่ผ่าน
3400600553672 ด.ต. ชาย ธนพล ปามา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแกน่ สภ.ภูผาม่าน ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 45 93 ไม่ผ่าน
3400700180282 ด.ต. ชาย ธรีะสทิธ ิเทยีงผดงุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นําพอง จว.ขอนแกน่ สภ.นําพอง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3400700262025 ร.ต.อ. ชาย นพรัตน ์กรองไตร รอง สว.จร. สภ.นําพอง ตาํรวจภูธรจังหวดัขอนแกน่ สภ.นําพอง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3400700295276 ร.ต.อ. ชาย ปกรณพ์ศ วนัที รอง สว. สภ.ขมนิ อ.เมอืง จว.สกลนคร สภ.ขมนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3400700586670 ร.ต.อ. ชาย นกิร ชมฮด รอง สวป. สภ.เวฬุวนั สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 33 82 ไม่ผ่าน
3400700784536 ร.ต.ท. ชาย สมใจ สวา่งพฤกษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรวีไิล จว.บงึกาฬ สภ.ศรวีไิล ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 47 37 84 ไม่ผ่าน
3400700912305 ด.ต. ชาย ชยันาตย ์ชมุแวงวาปี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 48 47 95 ไม่ผ่าน
3400700913280 ด.ต. ชาย ศภุชยั ศรกอ้ม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธาตพุนม จว.นครพนม สภ.ธาตพุนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3400900214598 ร.ต.ท. ชาย บัญชา รักชาติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นําพอง จว.ขอนแกน่ สภ.นําพอง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 47 47 94 ไม่ผ่าน
3400900423294 ร.ต.ต. ชาย อทัุย บาลพทัิกษ์ รอง สว.(ป.) สภ.โป่งไฮ อ.เซกา จว.บงึกาฬ สภ.โป่งไฮ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 47 48 95 ไม่ผ่าน
3400900426749 ด.ต. ชาย ทว ีมุงคณุคาํชาว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
3400900702738 ด.ต. ชาย อนัน วงษ์ชารี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามชยั จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สามชยั ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3400900722852 ด.ต. ชาย พทูิล แกว้จันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระนวน จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3401000441939 ด.ต. ชาย ณัฐพล สนิเธาว์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3401000654479 ร.ต.ต. ชาย สมเศยีร ไขมุ่กข์ รอง สว.(ป.) สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 45 44 89 ไม่ผ่าน
3401000669221 ร.ต.อ. ชาย สวรรค ์มาดอนกลาง รอง สวป. สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3401000711316 ด.ต. ชาย ศภุณัฐ มะสกิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3401000888364 ด.ต. ชาย ทรงศกัด ิอานจําปา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3401000889131 ด.ต. ชาย นพรุจ ถนอมชาติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3401200089856 ร.ต.อ. ชาย สมพร สดุสะอาด รอง สว. สภ.หนองสองหอ้ง จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3401200362382 ร.ต.อ. ชาย สถติย ์กราบคณุ รอง สวป. สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 46 94 ไม่ผ่าน
3401200586795 พ.ต.ต. ชาย อนันต ์พลสทิธิ รอง ผกก.ป. สภ.เฝ้าไร่ จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 43 40 83 ไม่ผ่าน
3401300134870 ด.ต. ชาย สงคราม ชนินอก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 47 48 95 ไม่ผ่าน
3401400061254 ด.ต. ชาย ธวชัชยั หมวดศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แวงนอ้ย จว.ขอนแกน่ สภ.แวงนอ้ย ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3401400157316 ด.ต. ชาย มานติย ์แสนกรุัง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3401400320403 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ภัทรวชัร บรรลอื รอง สว.(ป.) สภ.พรเจรญิ จว.บงึกาฬ สภ.พรเจรญิ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 46 44 90 ไม่ผ่าน
3401500157571 ด.ต. ชาย พชิติ พรมนอก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองสองหอ้ง จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
3401500253775 ร.ต.ท. ชาย บุญถนิ หริัญอร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พล จว.ขอนแกน่ จราจร ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 46 45 91 ไม่ผ่าน
3401500609634 ด.ต. ชาย นัฐพงษ์ ศรไีสว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองแสง จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 46 43 89 ไม่ผ่าน
3401600281886 ร.ต.อ. ชาย ปรชีา ธรรมมา รอง สวป. สภ.วารชิภูม ิตาํรวจภูธรจังหวดัสกลนคร สภ.วารชิภูมิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 48 94 ไม่ผ่าน
3401700430263 ด.ต. ชาย ศกัดดิาว ชนะโยธา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มัญจาครี ีจว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาครีี ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3401700449134 ด.ต. ชาย อนุชา ฟองฟมู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มัญจาครี ีจว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาครีี ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 50 28 78 ไม่ผ่าน
3401700457676 ร.ต.ท. ชาย ธนกร คาํมณีจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เปือยนอ้ย จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยนอ้ย ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3401700615557 ด.ต. ชาย อาทติย ์แสงสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3401700627989 ร.ต.อ. ชาย รังสนัต ์คะมานคิม รอง สวป. สภ.มัญจาครี ีจว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาครีี ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 42 91 ไม่ผ่าน
3401700697740 ด.ต. ชาย อสิระพงษ์ จันหอม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3401700760689 พ.ต.ท. ชาย สากล วงษ์หาญ สวป.สภ.เจรญิศลิป์ จว.สกลนคร สภ.เจรญิศลิป์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 47 94 ไม่ผ่าน
3401700765443 ร.ต.ท. ชาย นคร วงษ์ราช ผบ.หมู่ (จร.)  สภ.บา้นเป็ด จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3401800014831 ด.ต. ชาย พรสถติย ์กองเงนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 47 49 96 ไม่ผ่าน
3401800179724 ร.ต.อ. ชาย ชาญณรงค ์เหง่าศรี รอง สวป. สภ.มัญจาครี ีจว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาครีี ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 43 92 ไม่ผ่าน
3401800391324 พ.ต.ท. ชาย เทพดลย ์นามวงศษ์า สวป. สภ.โพนทราย จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทราย ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 43 92 ไม่ผ่าน
3401900018871 ร.ต.ต. ชาย สมเกยีรต ิทนทาน รอง สว.(ป.) สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
3401900029295 ด.ต. ชาย จันทรด์า ศรโีสภา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ  เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3401900033268 ร.ต.ต. ชาย บุญชว่ย เพ็ชรสงัหาร รอง สว.(ป.) สภ.นําพอง จว.ขอนแกน่ สภ.นําพอง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 41 90 ไม่ผ่าน
3402000001620 ด.ต. ชาย พชร ใจเอ็นดู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นเป็ด จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 37 45 82 ไม่ผ่าน
3402000081933 ด.ต. ชาย พันทพิย ์เสละคร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3409700104339 ด.ต. ชาย ไพโรจน ์ปรฉัีนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 42 91 ไม่ผ่าน
3409800077546 ร.ต.ต. ชาย ตอ่บุญ เกษมพันธ์ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3409800088181 ด.ต. ชาย มานพ พมิพว์งศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 46 46 92 ไม่ผ่าน
3409900194161 พ.ต.ท. ชาย สรภพ หมนืกนัยา รอง ผกก. สภ.มัญจาครี ีจว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาครีี ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3409900465343 ร.ต.อ. ชาย สนัต ิศรเีตชะ รอง สวป.สภ.นําพอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.นําพอง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 47 50 97 ไม่ผ่าน
3409900567413 ด.ต. ชาย อาทติย ์นาไชยธง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3409900745052 พ.ต.ท. ชาย เดชาธร เชยีววานชิ รอง ผกก.ปป. สภ.ชนืชม จว.มหาสารคาม สภ.ชนืชม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3409900903278 พ.ต.ท. ชาย เกรยีงไกร พรมลี รอง ผกก.ป.สภ.บา้นกลาง สภ.บา้นกลาง ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3410100065253 ร.ต.ท. ชาย วนัิย สายเหลา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กดุจับ จว.อดุรธานี สภ.กดุจับ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 38 87 ไม่ผ่าน
3410100221719 ร.ต.อ. ชาย วรีะชาต ิบุตรดี รอง สวป. สภ.บา้นดู ่อ.อาจสามารถ จว.รอ้ยเอด็ สภ.บา้นดู ่ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 44 17 61 ไม่ผ่าน
3410100318275 ด.ต. ชาย พงษ์พันธ ์พงึร่มกลาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอเุทน จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 42 90 ไม่ผ่าน
3410100542981 ร.ต.ท. ชาย ศรายุทธ สมสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พบิูลยร์ักษ์ จว.อดุรธานี สภ.พบิูลรักษ์ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 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
3410100651187 ด.ต. ชาย ยุทธศาสตร ์ราชนาวี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาแก จว.นครพนม สภ.นาแก ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 45 94 ไม่ผ่าน
3410100745262 ด.ต. ชาย สรุศกัด ิพลพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ประจักษ์ศลิป์ปาคม จว.อดุรธานี สภ.ประจักษ์ศลิปาคม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3410101165537 ด.ต. ชาย จันทรเ์พ็ญ อลุหัสสา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงมหาสารคาม สภ.เมอืงมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3410101525321 ด.ต. ชาย ปรชีา เจรญิชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3410101588331 ด.ต. ชาย อนุชติ จันทรจํ์าปา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 43 92 ไม่ผ่าน
3301401277685 พ.ต.ท. ชาย สทิธศิกัด ิฟุ้งเฟือง สวป. สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแกน่ สภ ภูผาม่าน ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 47 42 89 ไม่ผ่าน
3301600414445 ด.ต. ชาย มงคล ปัจจัยโคถา ผบ.หมู่(ป.) สภ.วงัสะพุง จว.เลย สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3309600077390 ร.ต.อ. ชาย สมุนิ พ่วงกลาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงยนื จว.มหาสารคาม ภจว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3311300155207 ด.ต. ชาย สรุเดช โปรยไธสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3320100918711 พ.ต.ท. ชาย วรจักร ระยา้ยาว สวป. สภ.พรเจรญิ จว.หนองคาย พรเจรญิ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 46 49 95 ไม่ผ่าน
3330100483544 ด.ต. ชาย พรมแดน ไชยเลศิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 42 91 ไม่ผ่าน
3331001193549 พ.ต.ท. ชาย พชิติ สมบัติ รอง ผกก.ปป. สภ.โซพ่สิยั จว.หนองคาย สภ. ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 48 39 87 ไม่ผ่าน
3340100162730 ด.ต. ชาย สนีุ จักษุนลิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คาํม่วง จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.คาํม่วง ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 46 44 90 ไม่ผ่าน
3340101126486 พ.ต.ท. ชาย ธนพล ทาทอง รอง ผกก.ป. สภ.เกษตรวสิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.เกษตรวสิยั ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3340300021609 ร.ต.ต. ชาย ไกรลาศ แกว้กญัญา รอง สว.(ป.) สภ.หนองสองหอ้ง จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง  จว.ขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 46 94 ไม่ผ่าน
3341200177454 ด.ต. ชาย ชยัพร ฉลาดลํา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยางสสีรุาช จว.มหาสารคาม สภ.ยางสสีรุาช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 48 38 86 ไม่ผ่าน
3341501452977 ด.ต. ชาย ศกัดสิทิธ ิอคัรอํานวย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3341600593803 พ.ต.ท. ชาย ยุทธนา บรรจงปรุ รอง ผกก.ป. สภ.นาแหว้ จว.เลย สภ.นาแหว้ ภ.จว.เลย ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3341600678957 ด.ต. ชาย วรีะวฒุ ิสงัฆะศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองแสง จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3349900831391 ด.ต. ชาย ประสทิธ ิคะเณศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืง?มุกดาหาร? ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3350300140667 ด.ต. ชาย ปัญญา ชนืตา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนหวา่น อ.เมอืง จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3350800023686 ร.ต.ต. ชาย แมนรัตน ์บุญทวี รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3350800070935 ด.ต. ชาย กรฑีาพล บุญมาศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3360100474324 ร.ต.อ. ชาย นติพิัฒน ์เพยีรธรรม รอง สวป. สภ.ชนบท จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3360101161303 ด.ต. ชาย ไพโรจน ์ตาปราบ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3360400281246 ด.ต. ชาย ธราพงษ์ ชยัศตัรา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บุ่งคลา้ จว.บงึกาฬ สภ.บุ่งคลา้ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3360400811032 ร.ต.อ. ชาย สญัญา สนันเมอืง รอง สวป. สภ.นําโสม จว.อดุรธานี สภ.นําโสม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3360700014111 ร.ต.ต. ชาย ธนวฒัน ์ประสมทรัพย์ รอง สว.(ป.) สภ.กูแ่กว้ จว.อดุรธานี สภ.กูแ่กว้ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3361000474757 ด.ต. ชาย สทุธพิร วลยัศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธา ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 47 50 97 ไม่ผ่าน
3361100035593 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย เชดิชยั ประกอบดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองเรอื จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรอื ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 44 93 ไม่ผ่าน
3361200443936 ด.ต. ชาย ถวลิ มดีว้ง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 45 50 95 ไม่ผ่าน
3361300150311 พ.ต.ท. ชาย อตโิรจน ์ทาแจง้ รอง ผกก.ป. สภ.พบิูลยร์ักษ์ จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยร์ักษ์ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3361300199522 พ.ต.ท. ชาย นยิม ดลราษี สวป. สภ.กกตมู อ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร สวป.สภ.กกตมู ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3400200402294 ด.ต. ชาย เสวยีน ผวิเหลอิง ผบ.หมู่(จร.) สภ.บา้นฝาง สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3400100015817 ร.ต.ต. ชาย จรณนิทร ์ธนสริพิาณชิย์ รอง สว.(ป.) สภ.เอราวณั จว.เลย สภ. เอราวณั ภ.จว.เลย ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3400100125272 ร.ต.อ. ชาย ไพทูรย ์วงศป์ระเสรฐิ รอง สว.สส. สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3400100126031 ร.ต.ท. ชาย ประดบัพันธ ์โฉมสภุาพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองสองหอ้ง จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3400100465308 ด.ต. ชาย พรภริมย ์ลนุพุฒ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 49 32 81 ไม่ผ่าน
3400100602496 พ.ต.ท. ชาย เศกสนัต ์ฤาเวทย์ รอง ผกก.ปป.สภ.ศรธีาต ุตาํรวจภูธรจังหวดัอดุรธานี สภ.ศรธีาตุ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3400100752561 พ.ต.ท. ชาย ณัฎฐ ์โหม่งพุฒ รอง ผกก. สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3400100910182 พ.ต.ท. ชาย เสกสรรค ์บาอุย้ รอง ผกก.ปป. สภ.ศรวีไิล จว.หนองคาย สภ.ศรวีไิล ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 48 37 85 ไม่ผ่าน
3400101040459 พ.ต.ท. ชาย อภชิาต ิครองยศ สวป. สภ.ธาตพุนม จว.นครพนม สภ.ธาตพุนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 44 44 88 ไม่ผ่าน
3400101171600 ร.ต.ต. ชาย อดลุยก์จิ นามแดง รอง สว.(ป.) สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.?ชมุแพ? จว.ขอนแกน่? ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3400101318660 พ.ต.ท. ชาย อตเิมธ พลมุข รอง ผกก.จร. สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3400101328703 ด.ต. ชาย พุทธชยั กติตเิคนา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นําพอง จว.ขอนแกน่ สภ.นําพอง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 47 50 97 ไม่ผ่าน
3400101411961 ร.ต.ต. ชาย ไพโรจน ์สรุยิา รอง สว.(จร.) สภ.บา้นฝาง จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นฝาง ขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3400101473011 ร.ต.ต. ชาย ธรีะ กองเป้า รอง สว.(จร.)  สภ.เวฬุวนั จว.ขอนแกน่ สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 38 87 ไม่ผ่าน
3400101504005 พ.ต.ต. ชาย อกุฤษฎ ์ดวงมวีนั สวป. สภ.สระใคร จว.หนองคาย สภ.สระใคร ภ.จว.หนองคาย ภ.4 46 43 89 ไม่ผ่าน
3400101520485 ด.ต. ชาย สามารถ สนิทร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นแฮด จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นแฮด ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 42 50 92 ไม่ผ่าน
3400101527501 ร.ต.อ. ชาย นเิวช แสนสะทา้น รอง สวป. สภ.อบุลรัตน ์จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 46 44 90 ไม่ผ่าน
3400101696931 ร.ต.ต. ชาย สทัุศน ์ศรลีบัซา้ย รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3400200117662 ด.ต. ชาย สรุะพงษ์ นอ้ยเมล์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นฝาง จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3400200289927 ด.ต. ชาย ขจรศกัด ิสอนอน้ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บา้นเป็ด สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3400300131543 ด.ต. ชาย เดชา วงชมภู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 43 41 84 ไม่ผ่าน
3400400061750 ร.ต.อ. ชาย กติตศิกัด ิรังสปัีญญา รอง สวป. สภ.บา้นเป็ด สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3400400549108 ด.ต. ชาย แทนไทย แมนเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอเุทน จว.นครพนม สภ ท่าอเุทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 39 88 ไม่ผ่าน
3400400550955 ด.ต. ชาย พษิณุ เหลาบง้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 47 49 96 ไม่ผ่าน
3400400551986 ด.ต. ชาย สเุวช ศรคํีาเบา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 47 95 ไม่ผ่าน
3400500046434 ร.ต.ต. ชาย พงศธร จันฤาชา รอง สว.(ป.) สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแกน่ สภ.ภูผาม่าน ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 46 42 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
3400500401986 ด.ต. ชาย ชยัรัตน ์หงษ์ทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาดนิดาํ อ.เมอืงเลย สภ.นาดนิดาํ ภ.จว.เลย ภ.4 49 42 91 ไม่ผ่าน
3400500418196 ด.ต. ชาย เทเวศวร ์เครอืเฆ ้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3400500419800 ร.ต.ต. ชาย สรุพล ปราบพาล รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 44 93 ไม่ผ่าน
3400500486523 ร.ต.อ. ชาย วทิยา ดรลาดพันธุ ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
3400500774642 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย ประยูร หาญเตชะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3400500831786 ร.ต.อ. ชาย ดาํรงค ์จติรถาวร รอง สว.สส. สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแกน่ สภ.ภูผาม่าน ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 43 92 ไม่ผ่าน
3400500847429 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ณพณ กนัหาเรยีง รอง สว.(จร.) สภ.ชมุแพ จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
3400600131140 ด.ต. ชาย ชนิวตัร ถนอมชพี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองสองหอ้ง จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3400600302564 ด.ต. ชาย ประชติ จันทรฤ์าชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 46 43 89 ไม่ผ่าน
3400600330380 ร.ต.อ. ชาย คณาวฒุ ิตรศีาสตร์ รอง สว.จร. สภ.บา้นเป็ด สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
1459900038171 ส.ต.อ. ชาย สทิธพิล สหีานาม ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
1459900100217 ส.ต.อ. ชาย ศภุกานต ์ศภุรัตนลลีา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1459900364419 ส.ต.ท. ชาย ธนานุวฒัน ์พนาดร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 45 93 ไม่ผ่าน
1459900453209 ส.ต.ท. ชาย พัฒนา สวุรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธทิอง จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพธทิอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 47 49 96 ไม่ผ่าน
1459900547335 ส.ต.ท. ชาย ภาณุวชิญ ์ทสีระคู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวุรรณภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.สวุรรณภูมิ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 47 50 97 ไม่ผ่าน
1459900658480 ส.ต.ท. ชาย ฐติศิกัด ิสงิเคา้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หัวโทน จว.รอ้ยเอด็ สภ.หัวโทน ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 47 95 ไม่ผ่าน
1459900803331 ส.ต.ต. ชาย รุษนกจิภ ์ลา่มละคร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรรณานคิม จว.สกลนคร สภ.พรรณานคิม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 47 92 ไม่ผ่าน
1460200015260 ส.ต.อ. ชาย วรีะพงษ์ ศรลีะคร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สมเด็จ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
1460300176583 ส.ต.ท. ชาย ธรีะเดช คาํโอ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ฆอ้งชยั จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 43 43 86 ไม่ผ่าน
1460500255410 ส.ต.ต. ชาย กติตชิยั วเิศษศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บุ่งคลา้ จว.บงึกาฬ สภ.บุ่งคลา้ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1460600068786 ส.ต.อ. ชาย เทอดศกัด ิวรสาร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เขาวง จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.เขาวง ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 47 50 97 ไม่ผ่าน
1460700022702 ด.ต. ชาย วทิยา วโิทจติร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
1461100079461 ส.ต.อ. ชาย นริชร วงศภ์ักดี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ท่าคนัโท จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ท่าคนัโท ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 47 95 ไม่ผ่าน
1461200050066 ส.ต.อ. ชาย สชุาต ิไพรบูรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าคนัโท จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ท่าคนัโท ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 47 39 86 ไม่ผ่าน
1461200069689 ส.ต.อ. ชาย ณัฐพงศ ์อศัพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เขาวง จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.เขาวง ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 46 49 95 ไม่ผ่าน
1461400101799 ส.ต.ต. ชาย พงศกร เลศิสงคราม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองบ่อ จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 47 95 ไม่ผ่าน
1469900534705 ส.ต.ต. ชาย วรีุตม ์เวยีงนนท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรรณานคิม จว.สกลนคร สภ.พรรณานคิม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 48 92 ไม่ผ่าน
1470300031933 ด.ต. ชาย สทิธศิกัด ิพันธไ์ชย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรวีชิยั อ.วานรนวิาส จว.สกลนคร สภ.ศรวีชิยั ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
1470400150250 ส.ต.ท. ชาย ธนาวฒุ ิพมิพา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 29 35 64 ไม่ผ่าน
1470501168154 ส.ต.ต. ชาย ชนะศกัด ิวณิะโรจน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรรณานคิม จว.สกลนคร สภ.พรรณานคิม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 47 91 ไม่ผ่าน
1470600089716 ส.ต.อ. ชาย ธรีวฒัน ์เกอืทาน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พังโคน จว.สกลนคร สภ.พังโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1470600107072 ส.ต.อ. ชาย ภูมนิทร ์ภาวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คาํบ่อ อ.วารชิภูม ิจว.สกลนคร สภ.คาํบ่อ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 33 82 ไม่ผ่าน
1470900043576 ด.ต. ชาย บูชติ ศรสีรุาช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครพนม สภ. เมอืงนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1471200167681 ส.ต.อ. ชาย อดเิรก ยุทธคราม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พังโคน จว.สกลนคร สภ.พังโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
1471200265828 ส.ต.ต. ชาย กติตธิร นาคกมล ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.คผศ.) สภ.โคกส ีอ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนครสภ.โคกสี ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 23 73 ไม่ผ่าน
1471200300933 ส.ต.ท. ชาย พงศธร ชคํูามัน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แวง อ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ.แวง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 42 91 ไม่ผ่าน
1471200353603 ส.ต.ท. ชาย ดรัสพงศ ์ศรจีันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วานรนวิาส จว.สกลนคร สภ.วานรนวิาส ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
1479900150818 ส.ต.ท. ชาย พชิติพล จนิดาเพชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวา่ง อ.พรรณานคิม จว.สกลนคร สภ.สวา่ง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
1479900159718 ส.ต.ต. ชาย อนุชติ ไชยกา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กสุมุาลย ์จว.สกลนคร สภ.กสุมุาลย์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 40 27 67 ไม่ผ่าน
1479900164541 ส.ต.ท. ชาย ทรงฤทธ ิจันทรส์นทิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสีงคราม จว.นครพนม สภ.ศรสีงคราม ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1479900243981 ส.ต.ท. ชาย อชริวทิย ์ศรวีงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพธติาก จว.หนองคาย สภ.โพธติาก ภ.จว.หนองคาย ภ.4 47 49 96 ไม่ผ่าน
1479900310921 ส.ต.ต. ชาย นลธวฒัน ์เศษมาก ผบ.หมู่ (พงว.) สภ.ตาดโตน อ.เมอืง จว.สกลนคร สภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 28 75 ไม่ผ่าน
1480300151319 ส.ต.ต. ชาย ศภุณัฐ สวุรรณรงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพนสวรรค ์จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์ ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1480500162144 ส.ต.อ. ชาย ไชยพร คะเนนลิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธาตพุนม จว.นครพนม สภ.ธาตพุนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1489900119431 ส.ต.ท. ชาย ชนะศกัด ิบาลเพชร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงนครพนม สภ.เมอืงนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1489900161348 ส.ต.ท. ชาย ฐติวิฒัน ์คสูกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1489900222592 ส.ต.ต. ชาย ณัฏฐกรณ ์สงัขเ์กดิ ผบ.หมู่(ป.) (ทนท.สตร.) สภ.พระซอง จว.นครพนม สภ.พระซอง ภ.จว.นครพนม ภ.4 47 44 91 ไม่ผ่าน
1489900249563 ส.ต.ท. ชาย กฤษดา ชนะพจน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาหวา้ จว.นครพนม สภ.นาหวา้ ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1489900333297 ส.ต.ต. ชาย วรีพง กนัยา ผบ.หมู่(ป.) (ทนท.สตร.) สภ.นาโดน จว.นครพนม สภ.นาโดน ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 44 93 ไม่ผ่าน
1489900338159 ส.ต.ต. ชาย พเิชฐ พรมศรธีรรม ผบ.หมู่(ป.) สภ.ศรสีงคราม จว.นครพนม สภ.ศรสีงคราม ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1490100109742 ส.ต.ท. ชาย ลอืชา ทองชมุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอเุทน จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 41 90 ไม่ผ่าน
1490200108055 ส.ต.ต. ชาย เอกลกัษณ ์กาํลงัหาญ ผบ.หมู่(ป.) (ทนท.สตร.) สภ.หนองฮ ีจว.นครพนม สภ.หนองฮี ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
1490400091776 ส.ต.ต. ชาย สรศกัด ิโพนลอืชาย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาแก จว.นครพนม สภ.นาแก ภ.จว.นครพนม ภ.4 44 30 74 ไม่ผ่าน
1499900298378 ส.ต.ต. ชาย สมประสงค ์วงศแ์สน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองบ่อ อ.นาแก จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 40 89 ไม่ผ่าน
1509901155642 ส.ต.ต. ชาย พงศก์รณ ์เรอืนธนวงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาทม จว.นครพนม สภ.นาทม ภ.จว.นครพนม ภ.4 47 50 97 ไม่ผ่าน
1539900115183 พ.ต.ต. ชาย รณชยั เฮยีงกอ่ สวป. สภ.ขวาว อ.เสลภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.ขวาว ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 31 81 ไม่ผ่าน
1549900466547 ส.ต.ท. ชาย สเุมธ เทยีมแสน ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ท่าล ีจว.เลย สภ.ท่าลี ภ.จว.เลย ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1749800188608 ส.ต.ท. ชาย จริายุทธ สดีามาตย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนเเกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1950300013396 ส.ต.อ. ชาย บรรเจดิ แสงภักดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาํพ ีอ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.กาํพี ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 46 41 87 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
2411001027879 ส.ต.ต. ชาย เลศิฌาน นอ้ยเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สรา้งคอม จว.อดุรธานี สภ.สรา้งคอม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
2820500019338 ส.ต.อ. ชาย ภรัณยเมษฐ ์บุญหมอน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชยีงคาน จว.เลย สภ.เชยีงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3100201192903 พ.ต.ท. ชาย กวพีนธ ์พงศส์วุรรณพร สว. สภ.โป่งไฮ อ.เซกา จว.หนองคาย สภ.ป่งไฮ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 48 44 92 ไม่ผ่าน
3100600576802 ด.ต. ชาย ภูวดล ชยัสริเิจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตาดโตน อ.เมอืง จว.สกลนคร สภ ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 45 94 ไม่ผ่าน
3100601624282 พ.ต.ท. ชาย อดุรชยั ขนุพนิจิ รอง ผกก.ป. สภ.ดงครงัใหญ่ อ.เกษตรวสิยั จว.รอ้ยเอด็ สภ.ดงครงัใหญ่ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 46 94 ไม่ผ่าน
3100601859565 พ.ต.ท. ชาย รณชยั พาภริมย์ รอง ผกก. สภ.กมลาไสย จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3100601863571 ร.ต.อ. ชาย ไพบูลย ์อาจปาสา รอง สว.จร. สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3100901988701 ด.ต. ชาย ชยัณรงค ์โสภาพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพนนาแกว้ จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 29 78 ไม่ผ่าน
3102101472981 ร.ต.อ. ชาย ประเทอืง ราพฤทธิ รอง สว. (จร.) สภ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 41 90 ไม่ผ่าน
3110400839141 พ.ต.ท. ชาย ชชัวาลย ์รัชตะประกร รอง ผกก.สส. สภ.ศรสีงคราม จว.นครพนม สภ.ศรสีงคราม ภ.จว.นครพนม ภ.4 35 33 68 ไม่ผ่าน
3179900007437 ร.ต.อ. ชาย สรุศกัด ิสขุประเสรฐิ รอง สว. สภ.บา้นฝาง จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3180100119208 ร.ต.อ. ชาย สรุสฐิ สดุแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นหนองเม็ก อ.กฉุินารายณ จว.กาฬสนิธุ ์สภ.บา้นหนองเม็ก ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 47 42 89 ไม่ผ่าน
3301300340349 ร.ต.อ. ชาย ยนืยง ชมพุทธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 42 91 ไม่ผ่าน
1412100073855 ส.ต.ต. ชาย วศิรุต มสิา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรวีไิล จว.บงึกาฬ สภ.ศรวีไิล ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 48 39 87 ไม่ผ่าน
1412201046136 ส.ต.ต. ชาย สรุัต ิสตับุตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงบงึกาฬ จว.บงึกาฬ สภ. เมอืงบงึกาฬ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1419900099855 พ.ต.ต. ชาย ภูวนาถ เครอืตาแกว้ สว.สส. สภ.กสุมุาลย ์จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1419900269661 ส.ต.ท. ชาย สขุสนัต ์ธรรมเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นายูง จว.อดุรธานี สภ.นายูง ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1419900473242 ส.ต.ต. ชาย รัฐธรรมนูญ โสภาคํา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กดุบาก จว.สกลนคร สภ.กดุบาก ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1419900585458 ส.ต.ต. ชาย ขจรศกัด ิโสเพ็ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สรา้งคอม จว.อดุรธานี สภ.สรา้งคอม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1419901750100 ร.ต.อ. ชาย วฒุศิาสตร ์สลกัษร ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.สตร.) สภ.หอคํา จว.บงึกาฬ สภ.หอคํา ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1419901891501 ส.ต.ต. ชาย ธนสิร คณูหาร ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.เมอืงบงึกาฬ จว.บงึกาฬ สภ.เมอืงบงึกาฬ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
1419901916458 ส.ต.ต. ชาย วชัธชยั นามพระฤทธิ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ภูเรอื จว.เลย สภ.ภูเรอื ภ.จว.เลย ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1420200069521 ส.ต.ต. ชาย อคัคเดช สขุใจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชยีงคาน จว.เลย สภ.เชยีงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 47 49 96 ไม่ผ่าน
1420800040265 ร.ต.อ. ชาย ธนวชั อนิทรแ์ขน รอง สว. สภ.เอราวณั จว.เลย สภ.เอราวณั ภ.จว.เลย ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1420900271226 ส.ต.ท. ชาย ณัฐวฒุ ิพรประเสรฐิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บุ่งคลา้ จว.บงึกาฬ สภ.บุ่งคลา้ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1429900323852 ส.ต.ต. ชาย สทิธา เกษตร ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.สตร.) สภ.โป่งไฮ อ.เซกา จว.บงึกาฬ สภ.ป่งไฮ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 34 83 ไม่ผ่าน
1429900395331 ส.ต.ต. ชาย นฤเดช เจดยี์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชยีงคาน จว.เลย สภ.เชยีงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
1430300135518 ส.ต.ท. ชาย ศริพิงษ์ ศรสีมบัติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรวีไิล จว.บงึกาฬ สภ.ศรวีไิล ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 50 31 81 ไม่ผ่าน
1430300246085 ส.ต.ท. ชาย นโิรธ สจัจัง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หอคํา จว.บงึกาฬ สภ.หอคํา ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 43 92 ไม่ผ่าน
1430300256145 ส.ต.ท. ชาย กติตพิงษ์ อดทน ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.พรเจรญิ จว.บงึกาฬ สภ.พรเจรญิ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 42 91 ไม่ผ่าน
1430300259080 ส.ต.ต. ชาย ณัฐพงศ ์ทองแท ้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงบงึกาฬ จว.บงึกาฬ สภ.เมอืงบงึกาฬ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1430300271900 ส.ต.ต. ชาย ณัฐภูม ิชาญทํานา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงบงึกาฬ จว.บงึกาฬ สภ.เมอืงบงึกาฬ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 47 47 94 ไม่ผ่าน
1430400012035 ด.ต. ชาย ณัฐชพล ภูจรติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เตา่งอย จว.สกลนคร สภ.เตา่งอย  ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
1431200015198 ส.ต.อ. ชาย ชยพัทธ ์อปุนัน ผบ.หมู่ (สส.) สภ.โสกกา่ม อ.เซกา จว.บงึกาฬ สภ.โสกกา่ม ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1439900238146 ส.ต.ต. ชาย วรีะศกัด ิสงิหคํ์า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เหลา่ตา่งคํา อ.โพนพสิยั จว.หนองคาย สภ.เหลา่ตา่งคํา ภ.จว.หนองคาย ภ.4 47 48 95 ไม่ผ่าน
1439900292850 ส.ต.ต. ชาย รัฐศกัด ิบัวศรี ผบ.หมู่.(ป) สภ.โสกกา่ม สภ.โสกกา่ม ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 45 44 89 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1439900367744 ส.ต.ต. ชาย พันธกานต ์พาภักดี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.โสกกา่ม อ.เซกา จว.บงึกาฬ สภ.โสกกา่ม ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1440300151971 ส.ต.ท. ชาย ธติวิฒุ ิทาลาด ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
1440500182234 ส.ต.ต. ชาย ปราโมทย ์สพีจน์ ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.คตส.) สภ.ตาดโตน อ.เมอืง จว.สกลนครสภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 39 82 ไม่ผ่าน
1440600178018 ส.ต.ต. ชาย สรุศลิป์ ดเีหมอืน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บงึโขงหลง จว.บงึกาฬ สภ.บงึโขงหลง ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 48 41 89 ไม่ผ่าน
1440700016427 ด.ต. ชาย ธรีพงษ์ ทรงอาจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กดุรัง จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 26 76 ไม่ผ่าน
1440800106193 ส.ต.อ. ชาย เจตพล รุดโถ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยางสสีรุาช จว.มหาสารคาม สภ.ยางสสีรุาช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1440800260974 ส.ต.ต. ชาย วษิณุกร ไชยสงคราม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาทม จว.นครพนม สภ.นาทม จ.นครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
1440900120104 ส.ต.อ. ชาย อรรถพล ชมุวงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พนมไพร จว.รอ้ยเอด็ สภ.พนมไพร ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
1440900215156 ส.ต.ต. ชาย ดลุยฤทธ ิอาํพนิธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรรณานคิม จว.สกลนคร สภ.พรรณานคิม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 46 91 ไม่ผ่าน
1449900217769 ส.ต.อ. ชาย วสนัต ์ศรกีะกลู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าคนัโท จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ท่าคนัโท ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 45 94 ไม่ผ่าน
1449900220999 ส.ต.อ. ชาย พรียุทธ ม่วงดี ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 40 89 ไม่ผ่าน
1449900254818 ส.ต.ต. ชาย ปิยะพงษ์ ทองโม ้ ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.สตร.) สภ.โพนงาม อ.อากาศอํานวย จวสภ.โพนงาม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1449900255628 ส.ต.ท. ชาย ชชัวาลย ์เจรญิศริิ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ธวชับุร ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 47 49 96 ไม่ผ่าน
1449900364001 ส.ต.อ. ชาย ดษิกร อะสรุนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.บรบอื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1449900369178 ส.ต.ต. ชาย พรีภพ พลชํานิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นคิมนําอนู จว.สกลนคร สภ.นคิมนําอนู ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 47 94 ไม่ผ่าน
1449900376107 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพล วงษ์ชารี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
1449900376719 ส.ต.ท. ชาย จักรวาล เจนการ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กกตมู อ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร สภ.กกตมู ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1449900386455 ส.ต.ต. ชาย ศภุากร เหลา่เคน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดา่นซา้ย จว.เลย สภ.ดา่นซา้ย ภ.จว.เลย ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
1449900387893 ส.ต.ท. ชาย สมประสงค ์ปัญญาคํา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดงครงัใหญ่ จว.รอ้ยเอด็ สภ.ดงครงัใหญ่ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 44 50 94 ไม่ผ่าน
1449900391971 ส.ต.ต. ชาย เกยีรตศิกัด ิภูมูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สหัสขนัธ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สหัสขนัธ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
1449900523550 ส.ต.ต. ชาย นติกิร ขาวไป๋ ผบ.หมู่ (สตร.) สภ.ตาดโตน อ.เมอืง จว.สกลนคร สภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 26 74 ไม่ผ่าน
1449900524360 ส.ต.ต. ชาย ณัฐนันท ์ตญัญะสทิธิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงนครพนม สภ.เมอืงนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 47 95 ไม่ผ่าน
1449900535809 ส.ต.ต. ชาย ณัฏฐนันท ์ประสงสนัต์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาโดน อ.เรณูนคร จว.นครพนม สภ.นาโดน ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 50 99 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
1449900563608 ส.ต.ต. ชาย ณัฐวฒุ ิงามมุข ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.สตร.) สภ.ตาดโตน อ.เมอืง จว.สกลนครสภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 35 83 ไม่ผ่าน
1449900594252 ส.ต.ต. ชาย รัฐภูม ิทพิศรรีาช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองบ่อ จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
1449900595879 ส.ต.ต. ชาย ธนกร พลหวา้ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.คาํป่าหลาย อ.เมอืง จว.มุกดาหาร สภ.คาํป่าหลาย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 32 37 69 ไม่ผ่าน
1450100032057 ด.ต. ชาย ธนากร มูลแวง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองแวงควง จว.รอ้ยเอด็ สภ.หนองแวงควง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 47 44 91 ไม่ผ่าน
1450300054020 ด.ต. ชาย เอกพงษ์ พลเสนา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธวชับุร ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
1450300091961 ส.ต.ท. ชาย ประวชิ ฝังซา้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัยาง จว.นครพนม สภ.วงัยาง ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1450500113429 ส.ต.อ. ชาย ฉัตรชยั มุงคณุคาํซาว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ขวาว  จว.รอ้ยเอด็ สภ.ขวาว จ.รอ้ยเอด็ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 34 84 ไม่ผ่าน
1450600204612 ส.ต.ท. ชาย กลุชาต ิสดีวงดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพนแพง อ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สภ.โพนแพง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 46 94 ไม่ผ่าน
1450700192527 ส.ต.อ. ชาย นรากร มูลศรนีวล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชยีงใหม่ จว.รอ้ยเอด็ สภ.เชยีงใหม่ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
1450700229871 ส.ต.อ. ชาย สทิธศิกัด ิทะนามศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธทิอง จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพธทิอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1450800034770 ด.ต. ชาย อาทติย ์นลิผาย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ร่องคาํ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ร่องคาํ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
1450800090645 ส.ต.ต. ชาย จริวฒัน ์ทพิวนันา ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.สตร.) สภ.ป่าไร ่อ.ดอนตาล จว.มุกดาหารสภ.ป่าไร่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1451100113341 ร.ต.อ. ชาย อรรถพล ทองไพร รอง สว.ธร. สภ.หน่อม อ.อาจสามารถ จว.รอ้ยเอด็ สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 44 92 ไม่ผ่าน
1451100257971 ส.ต.ต. ชาย ณัฐกานต ์สงวนรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โซพ่สิยั จว.บงึกาฬ สภ.โซพ่สิยั ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 45 94 ไม่ผ่าน
1451400003011 ร.ต.อ. ชาย ประณต ฝางแกว้ รอง สวป. สภ.ขวาว อ.เสลภูม ิจว.รอ้ยเอด็ ภ.4 สภ.ขวาว ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 31 81 ไม่ผ่าน
1451400017542 ด.ต. ชาย วสนัต ์สดุชาคาํ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
1451700011434 ส.ต.ท. ชาย อนันต ์แสนเสนยา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธวชับุร ีจว.รอ้ยเอด็ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 47 46 93 ไม่ผ่าน
1459900006016 พ.ต.ท. ชาย อกุฤษฏ ์สงัฆะมณี รอง ผกก.ป. สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3440100746633 ด.ต. ชาย แมนชยั เศรษฐภ์ักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูหลวง จว.เลย สภ.หลวง ภูหลวง ภ.จว.เลย ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3440100821368 ด.ต. ชาย บําราบ หนิตะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นแฮด จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นแฮด ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3440100849041 ร.ต.ท. ชาย กติต ิพทิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยางสสีรุาช จว.มหาสารคาม สภ.ยางสสีรุาช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 44 93 ไม่ผ่าน
3440200034686 ร.ต.อ. ชาย ราวนิ ภูชมุ รอง สวป.สภ.กดุจับ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจับ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 47 48 95 ไม่ผ่าน
3440300277475 ด.ต. ชาย สรุัตน ์ดวงเพยีอม้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โกสมุพสิยั จว.มหาสารคาม สภ.โกสมุพสิยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
3440300487674 ด.ต. ชาย เศรษฐพงศ ์ไชยทุม ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด สภ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 46 45 91 ไม่ผ่าน
3440300514388 ร.ต.อ. ชาย ธงยศ จันทะสรุะ รอง สวป. สภ.โนนสงู อ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.โนนสงู อ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3440300516844 ด.ต. ชาย ธนกร แสนวนัแสง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เสลภูม ิจว.รอ้ยเอด็ สภ.เสลภูม ิจว.รอ้ยเอด็ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3440300663073 ด.ต. ชาย หงษ์เทศ สหีาเนตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงยนื จว.มหาสารคาม สภ.เชยีงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3440300754001 ร.ต.อ. ชาย ทองจันทร ์จันทนามสี รอง สวป. สภ.กาํพ ีอ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.กาํพี ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3440300764911 ด.ต. ชาย ประวตั ิสแีสด ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงมหาสารคาม สภ.เมอืงมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3440300870583 ร.ต.อ. ชาย บัญชา สโุพธคิาํ รอง สว.สส. สภ.ขมนิ อ.เมอืง จว.สกลนคร สภ.ขมนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 15 59 ไม่ผ่าน
3440400236002 ร.ต.ต. ชาย ไพทูรย ์ภูสามารถ รอง สว.(ป.) สภ.เขวาใหญ่ อ.กนัทรวชิยั จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3440400256917 ด.ต. ชาย จริะพงศ ์จําปีสี ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หนองซอน อ.เชยีงยนื จว.มหาสารคาม สภ.หนองซอน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
3440400407591 ด.ต. ชาย ชรนิทร ์ขาลเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพนสวรรค ์จว.นครพนม สภโพนสวรรค์ ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3440400413338 ด.ต. ชาย คมกฤช คาํวเิศษ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปทุมรัตต ์จว.รอ้ยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์ ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 47 49 96 ไม่ผ่าน
3440400486947 ด.ต. ชาย สลกั ภูสํารอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฆอ้งชยั จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 45 38 83 ไม่ผ่าน
3440400547695 ด.ต. ชาย อาํนาจ วรคง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 47 44 91 ไม่ผ่าน
3440400581796 ด.ต. ชาย ยุทธศาสตร ์เหลา่คะเนย์ ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.หนองแวงควง จว.รอ้ยเอด็ สภ.หนองแวงควง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3440400603901 ด.ต. ชาย อทัุย ภูหัวดอน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ผาขาว จว.เลย สภ.ผาขาว ภ.จว.เลย ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3440400605776 ด.ต. ชาย ทองมว้น วงษ์ภักดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จตรุพักตรพมิาน จว.รอ้ยเอด็ สภ.จตรุพักตรพมิาน ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 34 83 ไม่ผ่าน
3440400688531 พ.ต.ท. ชาย ธนสทิธ ิชยะบุตร รอง ผกก.ป. สภ.บา้นเทอืม อ.บา้นผอื จว.อดุรธานี สภ.บา้นเทอืม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1350100524414 ส.ต.ต. ชาย จรีศกัด ิพาละพล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นคอ้ อ.คาํชะอ ีจว.มุกดาหาร สภ.บา้นคอ้ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 45 94 ไม่ผ่าน
1350300114121 ส.ต.ต. ชาย อรรถชยั บุญพรอ้ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าไร ่อ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1350500073495 ส.ต.ต. ชาย ณัฐพล นามแกว้ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าอเุทน จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 37 86 ไม่ผ่าน
1350500090110 ส.ต.ต. ชาย บุญช ูกกเเกว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คาํชะอ ีจว.มุกดาหาร สภ.คาํชะอี ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1369900381926 ส.ต.ต. ชาย เกรยีงไกร วานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สรา้งคอม จว.อดุรธานี สภ.สรา้งคอม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 42 22 64 ไม่ผ่าน
1369900383481 ส.ต.ต. ชาย องครักษ์ จุดศรี ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.พรรณานคิม จว.สกลนคร สภ.พรรณานคิม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 45 91 ไม่ผ่าน
1369900499366 ส.ต.ต. ชาย ประชาพัฒน ์บุญเกอื ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงบงึกาฬ จว.บงึกาฬ สภ.เมอืงบงึกาฬ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1390500022581 ส.ต.ท. ชาย กฤษฎา แกว้พภิพ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวุรรณคหูา จว.หนองบัวลําภู สภ.สวุรรณคหูา ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1400700006243 ด.ต. ชาย อดสิรณ ์ศรชีมชนื ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นําพอง จว.ขอนแกน่ สภ.นําพอง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1400700172607 ส.ต.ต. ชาย อนุรักษ์ ทัศนยิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงหนองคาย สภ.เมอืงหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 45 48 93 ไม่ผ่าน
1400900015173 ด.ต. ชาย ภาณุพันธ ์คาํภูธร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวุรรณคหูา จว.หนองบัวลําภู สภ.สวุรรณคหูา ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
1400900021629 พ.ต.ท. ชาย คมกฤษ โพธศิรี สวป. สภ.เวฬุวนั สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 36 85 ไม่ผ่าน
1400900169588 ส.ต.ต. ชาย อดศิกัด ิภูเกา้แกว้ ผบ.หมู่ (ป.) (สตร.) สภ.โพนแพง อ.อากาศอํานวย จว.สกลนครสภ.โพนแพง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
1401500117689 ส.ต.อ. ชาย จักรกฤษ ทวยจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองสองหอ้ง จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1401600218428 ส.ต.ต. ชาย ดาํรงศกัด ิหอมสมบัติ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ภูเรอื สภ.ภูเรอื ภ.จว.เลย ภ.4 47 50 97 ไม่ผ่าน
1409800229391 ส.ต.ท. ชาย ปิยะณัฐ หมนืภักดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 43 29 72 ไม่ผ่าน
1409800308487 ส.ต.ต. ชาย โสพณวชิญ ์นอ้ยนําคํา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูเรอื จว.เลย สภ.ภูเรอื ภ.จว.เลย ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1409900266000 ด.ต. ชาย กวนิวชัร ์เกษมโรจนสถติย์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงนครพนม สภ.เมอืงนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1409900284741 ด.ต. ชาย จักรพันธ ์คงชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 35 30 65 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
1409900468702 ส.ต.อ. ชาย ชยัธวชั กกึกอ้ง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
1409900617902 ส.ต.อ. ชาย จรีศกัด ิปองไป ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
1409900688818 ส.ต.อ. ชาย ปรวิรรต บางวเิศษ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1409900782679 ส.ต.อ. ชาย สชุญา สทิธไิพร ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.บา้นฝาง จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1409900959803 ส.ต.ท. ชาย ภานุเมศ ภูคาํนอ้ย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บรบอื จว.มหาสารคาม สภ.บรบอื มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 33 20 53 ไม่ผ่าน
1409901219978 ส.ต.อ. ชาย วทิยช์วลั สกลุภัณฑารักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นเทอืม อ.บา้นผอื จว.อดุรธานี สภ.บา้นเทอืม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1409901261397 ส.ต.อ. ชาย นําโชค ไคนุ่่นสงิห์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เพ็ญ จว.อดุรธานี สภ.เพ็ญ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1409901272381 ส.ต.ต. ชาย พรีพล หบีแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บา้นผอื จว.อดุรธานี สภ.บา้นผอื ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1409901285202 ส.ต.อ. ชาย จตพุล สผีาง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นไผ่ จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
1409901308792 ส.ต.ต. ชาย นครนิทร ์เขยีวสะอาด ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.สตร.) สภ.หนองหนิ จว.เลย สภ.หนองหนิ ภ.จว.เลย ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
1409901422951 ส.ต.ต. ชาย ชํานาญ เหลา่วอ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นม่วง จว.สกลนคร สภ.บา้นม่วง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 12 57 ไม่ผ่าน
1409901510613 ส.ต.ต. ชาย กฤษฎา สวุรรณธาดา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงหนองคาย สภ.เมอืงหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
1410100063980 ส.ต.อ. ชาย มติรทัย โพธพิระ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนสะอาด จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1410400041591 พ.ต.ท. ชาย ธนาตร ีศรลีนุชา่ง สวป. สภ.พล จว.ขอนแกน่ สภ.พล ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 45 93 ไม่ผ่าน
1410500068784 ส.ต.อ. ชาย จรัส สรุะป้อง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อบุลรัตน ์จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
1410901130391 ส.ต.ต. ชาย ธนโชต ิสสีอ่ง ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.สตร.) สภ.พระซอง อ.นาแก จว.นครพนมสภ.พระซอง ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 42 91 ไม่ผ่าน
1411100257491 ส.ต.ท. ชาย ศาตราวธุ ขนุทุม ผบ.หมู่(ป.) สภ.สอ่งดาว สภ.สอ่งดาว ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 41 88 ไม่ผ่าน
1411200207046 ส.ต.อ. ชาย กรวทิย ์แสงใส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพนทราย จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทราย ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
1411300171680 ส.ต.อ. ชาย นราวธุ องึพวง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โนนสงั จว.หนองบัวลําภู สภ.โนนสงั ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
1411600129573 ส.ต.ท. ชาย วรียุทธ ผาเนตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาวงั จว.หนองบัวลําภู สภ.นาวงั ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1412100062551 ส.ต.ต. ชาย ยอดยงิ สรุยิะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เฝ้าไร่ จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 38 25 63 ไม่ผ่าน
3411500052133 ด.ต. ชาย ณัฐพงศ ์สงัเกตุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3411600115471 ด.ต. ชาย พเิชษฐ สรุะเสยีง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นเดอื อ.เมอืงหนองคาย สภ.บบา้นเดอื ภ.จว.หนองคาย ภ.4 45 49 94 ไม่ผ่าน
3411600465855 ร.ต.ต. ชาย วรีฤทธ ิไสยฮ์าตวงษ์ รอง สว.(ป.)สภ.หัวโทน อ.สวุรรณภูม ิจว.รอ้ยเอด็ หัวโทน ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 40 48 88 ไม่ผ่าน
3411600495088 ด.ต. ชาย ภวนัดร คาํเพชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โนนเมอืง อ.โนนสงั จว.หนองบัวลําภู สภ.โนนเมอืง ภ.จว.หนองบัวลําภู ภ.4 49 43 92 ไม่ผ่าน
3411700460367 ร.ต.อ. ชาย ทองชยั สามาดี รอง สวป. สภ.นายูง ตาํรวจภูธรจังหวดัอดุรธานี สภ.นายูง ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3411700731514 ด.ต. ชาย ชะคตัพล คนัธี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กลางใหญ่ อ.บา้นผอื จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 40 89 ไม่ผ่าน
3411800007338 พ.ต.ท. ชาย มนูญเกยีรต ิกองศนูยพ์นชิ สวป. สภ.ดา่นซา้ย จว.เลย สภ.ดา่นซา้ย ภ.จว.เลย ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3411800042125 ด.ต. ชาย เดชาวตั ป้องคาํสงิห์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครพนม สภ.เมอืงนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 42 90 ไม่ผ่าน
3411800054719 ร.ต.อ. ชาย บวร แสนศรี รอง สวป.สภ.นําพอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.นําพอง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3411800179813 ร.ต.ต. ชาย ธรีพงศ ์ไชยนนท์ รอง สว.(ป.) สภ.วารชิภูม ิจว.สกลนคร สภ.วารชิภูมิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3411800544651 ร.ต.ต. ชาย ทองพูน ภูผวิเงนิ รอง สว.(ป.) สภ.โพนนาแกว้ จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 43 87 ไม่ผ่าน
3411900582857 ด.ต. ชาย สทา้น ประทุมรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เพ็ญ จว.อดุรธานี สภ.เพ็ญ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 47 47 94 ไม่ผ่าน
3412000090088 ร.ต.อ. ชาย นพสทิธ ิศรแีสงออ่น รอง สว.สส. สภ.สรา้งคอม จว.อดุรธานี สภ.สรา้งคอม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 47 42 89 ไม่ผ่าน
3412100126963 ด.ต. ชาย ประสาร พมิพด์วงสี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3419900037554 ด.ต. ชาย นันตพร กลนัไพรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3419900083629 พ.ต.ท. ชาย กานต ์ตงัวจิติร รอง ผกก. ป. สภ.บา้นผอื จว.อดุรธานี สภ.บา้นผอื ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3419900148267 พ.ต.ท. ชาย ขนุพล สทุธวิรรณา รอง ผกก. สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 46 36 82 ไม่ผ่าน
3419900320221 ร.ต.ต. ชาย สรุชยั คหูาทอง รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 35 33 68 ไม่ผ่าน
3419900569548 ด.ต. ชาย ทรงพล เจรญิเดช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3420100282831 ร.ต.ต. ชาย ธงเดช อรรคโสภา รอง สว.(ป.) สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแกน่ สภ.ภูผาม่าน ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 45 43 88 ไม่ผ่าน
3420100502386 ด.ต. ชาย สะดวก นันทะคําศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 47 48 95 ไม่ผ่าน
3420100743138 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย วมิล มนิาลา สว. สภ.เมอืงเลย สภ เมอืง ภ.จว.เลย ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
3420300005009 ร.ต.อ. ชาย สมยุทธ ศรอีรรคพรหม รอง สวป. สภ.ท่าล ีจว.เลย สภ.ท่าลี ภ.จว.เลย ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3420300151676 ด.ต. ชาย สทิธชิยั ดสีขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงคาน จว.เลย สภ.เชยีงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 46 48 94 ไม่ผ่าน
3420300301295 ร.ต.อ. ชาย เอกชยั มาผวิ รอง สวป. สภ.โสกกา่ม อ.เซกา จว.หนองคาย สภ.โสกกา่ม ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3420500410837 ร.ต.ต. ชาย สงกรานต ์คาํแกว้ รอง สว.(ป.) สภ.โคกงาม อ.ดา่นซา้ย จว.เลย สภ.โคกงาม ภ.จว.เลย ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3420800056672 ร.ต.อ. ชาย พชิยั บุญมี รอง สวป. สภ.ดา่นซา้ย จว.เลย สภ.ดา่นซา้ย ภ.จว.เลย ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3420800127626 ด.ต. ชาย อดศิกัด ิขรรคช์ยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เปือยนอ้ย จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยนอ้ย ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 45 44 89 ไม่ผ่าน
3420900432897 ด.ต. ชาย วเิชยีร นามวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3420900448394 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย สวุทิย ์นัดทะยาย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองหนิ จว.เลย สภ.หนองหนิ ภ.จว.เลย ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
3420900508591 ร.ต.อ. ชาย วรีะชน แสนยศ รอง สวป. สภ.ผาขาว จว.เลย สภ.ผาขาว ภ.จว.เลย ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3420901006221 ร.ต.ต. ชาย ชาญชยั ดงพระกจิ รอง สว.(ป.) สภ.วงัสะพุง จว.เลย สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3421000006728 ด.ต. ชาย วชัราชยั สําเร็จงาน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 47 45 92 ไม่ผ่าน
3421000179576 ด.ต. ชาย เอกสทิธ ิวนัทมาตย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สอ่งดาว จว.สกลนคร สภ.สอ่งดาว ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3421000391273 ร.ต.ท. ชาย รักชยั โภคานติย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพนทอง อ.ท่าล ีจว.เลย สภ.โพนทอง ภ.จว.เลย ภ.4 44 48 92 ไม่ผ่าน
3421000671659 พ.ต.ท. ชาย สมศกัด ิคาํมงคณุ สวป. สภ.หนองหนิ จว.เลย สภ.หนองหนิ จว.เลย ภ.จว.เลย ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3429900057971 ร.ต.อ. ชาย ไลพร นามวงศ์ รอง สวป. สภ.ภูเรอื จว.เลย สภ.ภูเรอื ภ.จว.เลย ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3429900144784 ด.ต. ชาย ศภุชยั เมอืงโคตร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงกลม อ.ปากชม จว.เลย สภ.เชยีงกลม ภ.จว.เลย ภ.4 47 38 85 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
3429900197811 พ.ต.ท. ชาย รุ่งศกัด ิมหาปัญญาวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3430200627890 พ.ต.ท. ชาย วฒุนัินท ์วงหาญ สวป. สภ.หอคํา อ.บงึกาฬ จว.หนองคาย สภ. ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 48 39 87 ไม่ผ่าน
3430300082917 ร.ต.อ. ชาย อทัุย ภูมี รอง สวป. สภ.ประจักษ์ศลิป์ปาคม จว.อดุรธานี สภ.ประจักษ์ศลิปาคม ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3430300107138 ด.ต. ชาย ปรชีา ศรทีะนีทอก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หอคํา จว.บงึกาฬ สภ.หอคํา ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 45 42 87 ไม่ผ่าน
3430300704047 พ.ต.ต. ชาย บุญจันทร ์ทองคาํ สวป. สภ.โซพ่สิยั จว.หนองคาย สภ.โชพ่สิยั ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3430300950897 ด.ต. ชาย คาํวาง บุตรศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรวีไิล จว.บงึกาฬ สภ.ศรวีไิล ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 40 89 ไม่ผ่าน
3430300958952 ร.ต.ต. ชาย บุญร่วม อนิทรมนตรี รอง สว.(จร.) สภ.แวง อ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ.แวง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3430300979356 พ.ต.ท. ชาย อดลุย ์แสงสรุนิทร์ สว.ธร. สภ.ศรวีไิล จว.หนองคาย สภ.ศรวีไิล ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 44 36 80 ไม่ผ่าน
3430301072834 ด.ต. ชาย กศุล สวา่งดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 45 90 ไม่ผ่าน
3430400047013 ร.ต.ต. ชาย สมยศ ธนะสาร รอง สว.(ป.) สภ.หอคํา จว.บงึกาฬ สภ.หอคํา ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 48 43 91 ไม่ผ่าน
3430400107750 ด.ต. ชาย ปิยะวฒัน ์ออ่นสงูเนนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงบงึกาฬ จว.บงึกาฬ สภ.เมอืงบงึกาฬ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3430400138906 พ.ต.ท. ชาย อคัรเดช สวุรรณหงษ์ สวป. สภ.ร่องคาํ จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ร่องคาํ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
3430400278848 ร.ต.อ. ชาย เจรญิ แกว้แสนคํา รอง สวป.สภ.เมอืงบงึกาฬ จว.บงึกาฬ สภ.เมอืงบงึกาฬ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 48 47 95 ไม่ผ่าน
3430500107361 ด.ต. ชาย สพุัทธ ์รูปขนัธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าอเุทน จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 46 40 86 ไม่ผ่าน
3430500293547 ร.ต.ต. ชาย เมธาว ีบุญการี รอง สว.(จร.) สภ.พังโคน จว.สกลนคร สภ.พังโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 46 93 ไม่ผ่าน
3430501416324 ด.ต. ชาย ประยูร ศรภีารักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3430600111556 ร.ต.อ. ชาย วเิชยีร ตรรีัตน์ รอง สว. ฝอ.ภ.จว.บงึกาฬ สภ.โซพ่สิยั ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3430900354977 ด.ต. ชาย อรด ีพลปากดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พรเจรญิ จว.บงึกาฬ สภ.พรเจรญิ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 39 88 ไม่ผ่าน
3430900440563 ร.ต.ต. ชาย ประวทิย ์ศรสีง่ รอง สว.(ป.) สภ.เหลา่หลวง อ.บงึโขงหลวง จว.บงึกาฬ สภ.เหลา่หลวง จ.บงึกาฬ ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 44 36 80 ไม่ผ่าน
3430900627388 ร.ต.ต. ชาย ถนัด หงษ์สวุรรณ รอง สว.(ป.) สภ.บงึโขลงหลง จว.บงึกาฬ สภ.บงึโขงหลง ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 47 45 92 ไม่ผ่าน
3430900669927 ด.ต. ชาย นําชยั คลอ่งดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เซกา จว.บงึกาฬ สภ.เซกา  ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 47 44 91 ไม่ผ่าน
3430900716330 ด.ต. ชาย โพธเิงนิ ปัญญาพ่อ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โสกกา่ม อ.เซกา จว.บงึกาฬ สภ.โสกกา่ม ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 47 47 94 ไม่ผ่าน
3431000261850 ด.ต. ชาย อาํพน โสภาหัสดร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากคาด จว.บงึกาฬ สภ.ปากคาด ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 46 95 ไม่ผ่าน
3440100271040 ร.ต.ต. ชาย ทองพูน ไชยคาํภา รอง สว.(ป.) สภ.ฆอ้งชยั จว.กาฬสนิธุ ์ สภ. ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 49 45 94 ไม่ผ่าน
3440100570063 ด.ต. ชาย บัณณาส อทัุยเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนหวา่น อ.เมอืง จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3440100616411 ด.ต. ชาย ยรรยง ตรทีศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3410102580678 พ.ต.ท. ชาย สพุนิ แวงแสน รอง ผกก.ป. สภ.ขมนิ อ.เมอืง จว.สกลนคร สภ.ขมนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 48 94 ไม่ผ่าน
3410200279573 ร.ต.ต. ชาย นเิวศ อนิทรก์อง รอง สว.(ป.) สภ.กดุจับ จว.อดุรธานี สภ. กดุจับ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 44 93 ไม่ผ่าน
3410300229306 ด.ต. ชาย ไชยพงษ์ ไพสฐิพัชรกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอดุรธานี อดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3410300367482 ร.ต.ต. ชาย ดสุติ แกว้สวุรรณ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 48 48 96 ไม่ผ่าน
3410400104378 ร.ต.ท. ชาย อภริัฐ สทิธคํิาทับ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมุภวาปี จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
3410400362741 ด.ต. ชาย เกยีรตไิกร ฤทธริังษีโสภณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรธีาต ุจว.อดุรธานี สภ.ศรธีาต ุ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3410400445728 ร.ต.อ. ชาย ระว ีทองพอก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 44 89 ไม่ผ่าน
3410401268251 ด.ต. ชาย ประดพิัทธ ์นาคเสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรธีาต ุจว.อดุรธานี สภ.ศรธีาตุ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3410500407844 ด.ต. ชาย อนุพงษ์ บํารุงภักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแกน่ ผบ.หมู่(ป.)สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3410600111378 ร.ต.อ. ชาย อภชิาต ิโยระบัน รอง สว.สส. สภ.ตาดโตน อ.เมอืง จว.สกลนคร สภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 31 76 ไม่ผ่าน
3410600602321 ร.ต.ต. ชาย รันดร จันทรแ์กว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสกลนคร สภ.เมอืงสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3410600812473 ร.ต.อ. ชาย วรพจน ์วงษ์พุฒ รอง สว.สส. สภ.กูแ่กว้ จว.อดุรธานี สภ.กูแ่กว้ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3410600817351 ด.ต. ชาย สพุรรณ ชา่งทาพนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองหาน จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3410600851789 ด.ต. ชาย ธรีะพงษ์ พบิูลยว์ฒันวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กูแ่กว้ จว.อดุรธานี สภ.กูแ่กว้ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3410601180616 ร.ต.อ. ชาย รัฐคง คาํขรุี รอง สวป. สภ.สวา่งแดนดนิ จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดนิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3410601308655 ด.ต. ชาย ยุทธ ราชธานี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กูแ่กว้ จว.อดุรธานี สภ.กูแ่กว้ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3410700119737 ร.ต.ต. ชาย เกยีรตศิกัด ิศรพีงษ์ววิฒัน์ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงมุกดาหาร สภ.เมอืงมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3410800034351 ด.ต. ชาย จักรพันธ ์ภูมเิพ็ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมุภวาปี จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
3410800134533 ด.ต. ชาย สรุยิันต ์มณีจักร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูเวยีง จว.ขอนแกน่ สภ.ภูเวยีง ภ.จว.ขอนแกน่ ภ.4 48 43 91 ไม่ผ่าน
3410900001934 ด.ต. ชาย สรุชาญ สายทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรธีาต ุจว.อดุรธานี สภ.ศรธีาตุ ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 47 96 ไม่ผ่าน
3410900250403 ร.ต.ท. ชาย สมยศ ซนิเม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คาํตากลา้ จว.สกลนคร สภ.คาํตากลา้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3411000211712 ด.ต. ชาย กติตพิศ ยศสงคราม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กฉุินารายณ ์จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.กฉุินารายณ์ ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 46 49 95 ไม่ผ่าน
3411100402447 ด.ต. ชาย สรุยิัน พระภเิดช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดงเย็น อ.บา้นดงุ จว.อดุรธานี สภ.ดงเย็น ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
3411100496352 ร.ต.อ. ชาย ประภาส คาํหารพล รอง สวป. สภ.คาํตากลา้ สภ.คาํตากลา้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 44 93 ไม่ผ่าน
3411200050488 พ.ต.ท. ชาย สรุัตน ์พนิจิมนตรี รอง ผกก.ปป. สภ.เซกา จว.หนองคาย สภ.เซกา ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 46 39 85 ไม่ผ่าน
3411200051719 ด.ต. ชาย ปฏวิตั ิสริสิถติย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาดว้ง จว.เลย สภ.นาดว้ง ภ.จว.เลย ภ.4 47 46 93 ไม่ผ่าน
3411200435681 ร.ต.ต. ชาย สญัญา สวุพงษ์ รอง สว.(ป.) สภ.กสุมุาลย ์จว.สกลนคร สภ.กสุมุาลย์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3411200621221 พ.ต.ท. ชาย พทัิกษ์ พลิาศรี รอง ผกก. สภ.เชยีงคาน จว.เลย สภ.เชยีงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 47 48 95 ไม่ผ่าน
3411200936087 ร.ต.อ. ชาย พทัิกษ์ ทา้วพรหม รอง สวป. สภ.ป่าไร ่อ.ดอนตาล  ตาํรวจภูธรจังหวดัมุกดาหารสภ.ป่าไร่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3411300465019 ร.ต.ต. ชาย อคัรเดช สงกาง รอง สว.(ป.) สภ.เมอืงอดุรธานี สภ.เมอืงอดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี ภ.4 49 44 93 ไม่ผ่าน
3411300653834 ร.ต.อ. ชาย นโิรจน ์เพ็งกระโจม รอง สวป. สภ.ดงมะไฟ อ.เมอืงสกลนคร สภ ดงมะไฟ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 39 83 ไม่ผ่าน
3411400114676 ร.ต.อ. ชาย พลวฒัน ์รสโสดา รอง สว.จร. สภ.เมอืงเลย สภ.เมอืงเลย ภ.จว.เลย ภ.4 46 49 95 ไม่ผ่าน
1100200763692 ส.ต.อ. ชาย เกยีรตกิอ้ง บุญธมิา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพนทอง จว.รอ้ยเอด็ สภ.โพนทอง ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 36 25 61 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
1100700611484 ด.ต. ชาย อภชิาต ิชยัธงรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ขวาว  จว.รอ้ยเอด็ จราจร ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 50 25 75 ไม่ผ่าน
1100701873041 ส.ต.ต. ชาย ยุธภูม ิทวสีขุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงนครพนม สภ.เมอืงนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 47 47 94 ไม่ผ่าน
1100703023605 ส.ต.ต. ชาย พรีดนย ์กวัพทิักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.โซพ่สิยั จว.บงึกาฬ สภ.โซพ่สิยั ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1101800703438 ส.ต.ท. ชาย บวร ศรตีน้วงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองกงุศร ีจว.กาฬสนิธุ ์ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
1102002372591 ส.ต.ต. ชาย อษัฎายุทธ แทนไธสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คาํตากลา้ จว.สกลนคร สภ.คาํ?ตากลา้? ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 41 90 ไม่ผ่าน
1102002908599 ส.ต.ต. ชาย สรุจ ไชยสมคณุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงนครพนม สภ.เมอืงนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 49 98 ไม่ผ่าน
1104300382970 ส.ต.ต. ชาย สริสิรรชยั สงักะสงิห์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หลกัศลิา อ.ธาตพุนม จว.นครพนม สภ.หลกัศลิา ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1110400059841 ส.ต.ท. ชาย วณชิยา ไตรมูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมคําสรอ้ย จว.มุกดาหาร สภ.นคิมคําสรอ้ย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 50 99 ไม่ผ่าน
1129700147344 ส.ต.ท. ชาย กษิรัสม ์ดมีุงคณุวดั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ผาขาว จว.เลย สภ.ผาขาว ภ.จว.เลย ภ.4 48 44 92 ไม่ผ่าน
1129700174503 ส.ต.ต. ชาย สรรเสรญิ สงักะสงิห์ ผบ.หมู่ (ป.) (ทนท.สตร.) สภ.โสกกา่ม อ.เซกา จว.บงึกาฬ สภ.โสกกา่ม ภ.จว.บงึกาฬ ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
1301300180507 ส.ต.ต. ชาย ภานุพันธ ์วามไธสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาทม จว.นครพนม สภ.นาทม ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
1320300229190 ส.ต.ต. ชาย คณุาธปิ รากแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เฝ้าไร่ จว.หนองคาย สภ. เฝ้าไร่ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 42 30 72 ไม่ผ่าน
1340500237994 ส.ต.ต. ชาย จริายุทธ มณีภาค ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาแก จว.นครพนม สภ.นาแก ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 43 91 ไม่ผ่าน
1340700616131 ส.ต.ต. ชาย เนตพิงษ์ โพธขิาว ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.คาํป่าหลาย อ.เมอืง จว.มุกดาหาร สภ.คาํป่าหลาย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 48 50 98 ไม่ผ่าน
1350100483785 ส.ต.ต. ชาย วรเทพ จันทรแ์กว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามชยั จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.สามชยั ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 47 50 97 ไม่ผ่าน
1350100524252 ส.ต.ต. ชาย ณัฐพงษ์ สมสาย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หวา้นใหญ ่จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 48 97 ไม่ผ่าน
3440400357586 ด.ต. ชาย สพุจน ์ชนิโฮง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขวาใหญ่ อ.กนัทรวชิยั จว.มหาสารคามสภ.เขวาใหญ่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 48 49 97 ไม่ผ่าน
3440500660281 พ.ต.ท. ชาย สถติพงศ ์พาลี รอง ผกก.ปป. สภ.ยางตลาด จว.กาฬสนิธุ ์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสนิธุ ์ ภ.4 50 49 99 ผ่าน
3450800141106 ด.ต. ชาย นเิวช บุญสนิชยั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชยีงใหม่ จว.รอ้ยเอด็ สภ.เชยีงใหม ภ.จว.รอ้ยเอด็ ภ.4 47 42 89 ไม่ผ่าน


