
ภ.7 หนา้ท ี1 ของ 11

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1100702093421 ส.ต.อ. ชาย อภสิทิธ ิแกว้พวง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ทับสะแก ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1100800191347 พ.ต.ท. ชาย วรีวฒัน ์สวา่งรุ่งโรจนช์ยั สวป.สภ.บา้นแพว้ จว.สมุทรสาคร สภ.บา้นแพว้ ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1102002480246 ส.ต.ท. ชาย ทวชิ เลศิอาวาส ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุร ี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 40 90 ผ่าน
1103701267364 ส.ต.ต. ชาย นครนิทร ์ศรทีอง ผบ.หมู่(ป.)สภ.ดอนเจดยี ์จว.สพุรรณบุรี สภ.ดอนเจดยี์ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1129901631227 ส.ต.ต. ชาย กรวชิญ ์สดุสวาท ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เมอืงสพุรรณบุรี สภ.เมอืงสพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
1219800298921 ส.ต.ต. ชาย ณธพีัฒน ์กลุวฒันชยัสริิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สระยายโสม อ.อูท่อง จว.สพุรรณบุรี สภ.สระยายโสม ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1461100087626 ส.ต.ท. ชาย กติตพิงษ์ สภุาพัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ทับสะแก ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1480400106897 ส.ต.ท. ชาย ณรงคว์ทิย ์เฉลมิพันธุ ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นครชยัศร ีจว.นครปฐม สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 47 97 ผ่าน
1550800042488 ส.ต.ท. ชาย นติพิัฒน ์มดีี ผบ.หมู่ สภ.หนองขาว อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
1560300138451 ส.ต.อ. ชาย ศริวฒัน ์เวยีงคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99 ผ่าน
1709800356977 ส.ต.ต. ชาย จริพัสธกร สภุาพ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าเรอื อ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรอื ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1709900055936 พ.ต.ท. ชาย สรุศกัด ินลิยาภรณ์ รอง ผกก. สภ.หนองจอก อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1709900093676 พ.ต.ท. ชาย รณภูม ิโกมลกติสิกลุ สว.จร. สภ.เมอืงประจวบครีขีนัธ ์จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1709900226382 ด.ต. ชาย ธวชัชยั แหวนวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1709900982357 ส.ต.ต. ชาย นฤปนาท ธนรักษ์โยธนิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หว้ยกระเจา จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1710500164578 ส.ต.ท. ชาย ภาณุพงศ ์ชชัวาลวรวทิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1710500298167 ส.ต.ต. ชาย สรวศิ เลาหวชิติศกัดิ ผบ.หมู่(ป.)  สภ.ลาดหญา้ อ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.ลาดหญา้ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1710600130586 ส.ต.ท. ชาย ธเนศ ตะกอ้ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยกระเจา จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1710800043199 ร.ต.อ. ชาย ธรีวทิย ์สมบูรณ์ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.สงัขละบุร ีจว.กาญจนบุรี สภ.สงัขละบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
1711100002121 ส.ต.อ. ชาย ฉัตรชยั จําปานลิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 46 96 ผ่าน
1719900250984 ส.ต.อ. ชาย อทิธพิล สมแสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1729900287985 ส.ต.ต. ชาย อภริักษ์ เอยีมกลา้ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เมอืงสพุรรณบุรี สภ.เมอืงสพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
1730200023634 พ.ต.ท. ชาย กฤตย ์วงษ์ศรเีมอืง รอง ผกก.ป. สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1739900150564 ส.ต.อ. ชาย ธติ ิเรอืงวอน ผบ.หมู่(ป.) สภ.เลาขวญั สภ.เลาขวญั ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1739900560380 ส.ต.อ. ชาย ฤทธเิกยีรต ิปุยทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 47 97 ผ่าน
1739900563460 ส.ต.อ. ชาย ณัฐพล ชยัมาลา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นครชยัศร ีจว.นครปฐม สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99 ผ่าน
1739901941239 ส.ต.ต. ชาย สทิธวิฒัน ์เจนสขุสถติไพศาล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นแพว้ จว.สมุทรสาคร สภ. บา้นแพว้ ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1769900060271 ด.ต. ชาย อาทติย ์กมิเหล็ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 46 96 ผ่าน
1769900119381 พ.ต.ท. ชาย วรรธนะ อนิทะนนิ สว.จร. สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุร ีภ.จว.เพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1769900234270 ส.ต.ท. ชาย ชวรัตน ์ตนัย่องเฮง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 44 94 ผ่าน
1769900296631 ส.ต.ท. ชาย อธกิร เอยีมขํา ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงเพชรบุรี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
1769900367440 ส.ต.ต. ชาย ปิยภัทร กลุภักตร์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สภ.ชะอํา ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
1769900390883 ส.ต.ต. ชาย วโรตม ์เพชรประเสรฐิ ผบ.หมู่ สภ.บา้นแหลม จว.เพชรบุรี สภ.บา้นแหลม ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
1769900394501 ส.ต.ต. ชาย ศรัณย ์ศริริาช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางสะพาน จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.บางสะพาน ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1769900422653 ส.ต.ต. ชาย ฉัตรมงคล ตนัย่องเฮง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองจอก อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
1770200006161 ด.ต. ชาย ปราโมทย ์สงัขแ์กว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามกระทาย จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.สามกระทาย ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1770500055639 ส.ต.ท. ชาย สทิธชิยั ชเูมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ..บางสะพาน จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.บางสะพาน ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 49 99 ผ่าน
1770600019570 ร.ต.อ. ชาย เอกพจน ์ทมิทอง รอง สว.สส. สภ.ปราณบุร ีจว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ปราณบุร ี ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 46 96 ผ่าน
1770600145141 ส.ต.ท. ชาย ณัฐกติต ิพัฒนา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สถ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 49 99 ผ่าน
1779800208382 ส.ต.ต. ชาย กนัตพงศ ์ศริพิันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สภ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1800600114512 ส.ต.อ. ชาย สรรเพชร ทองเกต ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขายอ้ย จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1801300111942 วา่ท ีพ.ต.ท. ชาย สมชยั คงคานนท์ สว.จร. สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 49 99 ผ่าน
1809700224938 ส.ต.อ. ชาย เอกราช ทองกลนิ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เลาขวญั สภ.เลาขวญั ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
1939900100646 ส.ต.อ. ชาย ณรงคช์ยั มากเพชรศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามรอ้ยยอด จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.สามรอ้ยยอด ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 48 98 ผ่าน
1939900332041 ส.ต.ท. ชาย ธนวฒัน ์หนูราม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สภ.ชะอํา ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 39 89 ผ่าน
2309700001117 พ.ต.ท. ชาย ชานนท ์ยางนอก สว.(สอบสวน)สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99 ผ่าน
2740300011768 ด.ต. ชาย ธงชยั พังจุนันท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 44 94 ผ่าน
3100501288817 พ.ต.ท. ชาย ปรนิทรว์ฒัน ์สขุพัฒน์ รอง ผกก.ป. สภ.ท่าไมร้วก อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไมร้วก ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 47 97 ผ่าน
3102100276666 ร.ต.ท. ชาย ณฐศกัด ิสขุสมพัฒน์ รอง สวป. สภ.เลาขวญั จว.กาญจนบุรี สภ.เลาขวญั ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3120100293003 ด.ต. หญงิ ศรสีดุา สระบัว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 35 85 ผ่าน
3120500262776 ด.ต. ชาย สมศกัด ินรขนุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3140400002896 พ.ต.ท. ชาย มงคล พรหมเมศร์ รอง ผกก.จร. สภ.เมอืงกาญจนบุร ีจว.กาญจนบุรี สภ.เมอืงกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3140600480279 ร.ต.ท. ชาย บรรเทงิ ผลเกดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลาดหญา้ อ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.ลาดหญา้ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3160101285217 ด.ต. ชาย วรัญ  ูศริกิลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธงชยั อ.บางสะพาน จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ธงชยั ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3160301174478 ร.ต.อ. ชาย ยงยุทธ จันทรพ์ุ่ม รอง สวป. สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี สภ.พนมทวน ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3180400258301 พ.ต.ท. ชาย วเิชยีร พลบัโต สว.ธร. สภ.บางปลามา้ จว.สพุรรณบุรี สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3191100150041 ด.ต. ชาย รัฐพล สวุรรณรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขายอ้ย จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3210500143563 พ.ต.ท. ชาย อธธิัช นยิมดี สวป. สภ.ทับสะแก จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ทับสะแก ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3220300591228 พ.ต.ท. ชาย เชาวลติพงศ ์เฟืองประยูร รอง ผกก.ป. สภ.ดา่นมะขามเตยี จว.กาญจนบุรี สภ.ดา่นมะขามเตยี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 45 95 ผ่าน



ภ.7 หนา้ท ี2 ของ 11

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3250400219053 พ.ต.ท. ชาย ฉัตรชยั ถาวรทรัพย์ สวป.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3301000659404 ด.ต. ชาย ณัฐวชัต ์จันทรก์รูด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 42 92 ผ่าน
3301400344117 พ.ต.ท. ชาย ชาตชิาย เกดิมงคล สวป. สภ.หนองจอก อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3301700243481 ด.ต. ชาย ฐกฤต สขุวจิติกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรปีระจันต ์จว.สพุรรณบุรี สภ.ศรปีระจันต์ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3302000953486 พ.ต.ท. ชาย ชมุพล บางจันทรท์กึ รอง ผกก.ป. สภ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สภ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3310401253165 ด.ต. ชาย ศริพิงษ์ แกว้อําไพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 45 95 ผ่าน
3310800326433 ร.ต.ต. ชาย สมยศ ชะนะเกตุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3311400204421 ด.ต. ชาย สรุเกยีรต ิซอนรัมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.เมอืงกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3320200489749 ร.ต.ท. ชาย ประยูร บุญยัง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3330500308375 ร.ต.ท. ชาย เนตบิัณฑติ เสยีงเพราะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นครชยัศร ีจว.นครปฐม สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 45 95 ผ่าน
3331000737669 ด.ต. ชาย สมัฤทธ ิมะเดอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกขาม อ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.โคกขาม ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 41 91 ผ่าน
3340400555648 ด.ต. ชาย ทวศีกัด ิทองมี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสีวสัด ิจว.กาญจนบุรี สภ.ศรสีวสัดิ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3341601182033 ร.ต.ท. ชาย บุญช ูวนัทาพรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 42 92 ผ่าน
3341800049856 ด.ต. ชาย พเิชษฐ ไชยจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นลาด จว.เพชรบุรี สภ.ยน้ลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3360100459422 ร.ต.ท. ชาย ชยัรัตน ์วงษ์วชิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพธแิกว้ อ.สามพราน จว.นครปฐม สภ.โพธแิกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3401000317103 ร.ต.อ. ชาย ขจรเกยีรต ิชาญประไพร รอง สว.ธร. สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงามุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 43 93 ผ่าน
3410400221099 ด.ต. ชาย ยนืยง ทัพโยธา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นลาด จว.เพชรบุรี สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3411100019252 ด.ต. ชาย ชนัญ ดงุศรแีกว้ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.คลองวาฬ อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สภ.คลองวาฬ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3420500311138 ด.ต. ชาย วสิยั จันทศร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3440500161721 ร.ต.ท. ชาย ธนวฒัน ์นันทพัฒนก์รีติ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงสพุรรณบุรี สภ.เมอืงสพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3440601034172 ด.ต. ชาย อฤุดา สอีอ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 40 90 ผ่าน
3450100729887 ร.ต.ท. ชาย สวสัด ิยุทธไกร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สามรอ้ยยอด จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.สามรอ้ยยอด ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 44 94 ผ่าน
3451100579177 ด.ต. ชาย คณพศ วกิติขากี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3451500045960 ด.ต. ชาย ศภุชยั ปิดฉายะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สภ เมอืงประจวบครีขีนัธ์ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3471100043013 ด.ต. ชาย ประสทิธ ิมุงธสิาร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ. เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 39 89 ผ่าน
3490100407090 พ.ต.ท. ชาย ทรงศกัด ิมุกดาพานชิกลุ สวป. สภ.กาํแพงแสน จว.นครปฐม สภ.กาํแพงแสน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3530800222075 ด.ต. ชาย วชิาญ มนัแยม้ ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงสพุรรณบุรี สภ.เมอืงสพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 47 97 ผ่าน
3540400366657 ด.ต. ชาย สวสัด ิสมหวงั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3550700441409 ร.ต.ท. ชาย บรสิทุธ ิบุญตา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3560500682356 ร.ต.อ. ชาย เอกชยั ไชยวฒุิ รอง สวป. สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 47 97 ผ่าน
3600100343596 พ.ต.ต. ชาย ชยัฤกษ์ บรริักษ์ สว.จร. สภ.เมอืงสพุรรณบุรี สภ.เมอืงสพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3600100572137 ร.ต.ท. ชาย วชิยั อว่มจรูญ รอง สว.(จร.) สภ.สามชกุ จว.สพุรรณบุรี สภ.สามชกุ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 47 97 ผ่าน
3600300029674 ร.ต.อ. ชาย ตฤนภัทร กองพันธ์ รอง สวป. สภ.บางสะพานนอ้ย จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.บางสะพานนอ้ย ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 47 97 ผ่าน
3600400680865 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย ธนันทร์ัฐ ภูษี สวป. สภ.ศรสีวสัด ิจว.กาญจนบุรี สภ.ศรสีวสัดิ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3600800016946 ร.ต.ต. ชาย คะนอง ยงโภชน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางเลน จว.นครปฐม สภ.บางเลน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3600900342004 พ.ต.ต. ชาย ปรชีา บุญเกตุ สวป. สภ.คลองวาฬ อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สภ.คลองวาฬ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3601000616664 ร.ต.ท. ชาย ประจักษ์ ใหม่จันทรด์ี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.องคพ์ระ อ.ดา่นชา้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.องคพ์ระ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3610200269126 ร.ต.ท. ชาย สามารถ นาคสงิห์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สภ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3620400224002 ร.ต.ต. ชาย วเิชยีร สรีะวฒัน์ รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงสพุรรณบุรี สภ.เมอืงสพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3620400724765 พ.ต.ท. ชาย ธณัช เฮา้พรม สวป. สภ.บางสะพาน จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.บางสะพาน ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3620500335485 พ.ต.ท. ชาย อรุุพงษ์ ดพีจิารณ์ รอง ผกก.ป. สภ.บางโทรัด อ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.บางโทรัด ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3630600053601 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย พเิชษฐ สแีกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3660300015088 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย สมคดิ เมอืงทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามกระทาย จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.สามกระทาย ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3660500244561 ร.ต.ต. ชาย ประพันธ ์อาจศรี รอง สว.(จร.)สภ.อูท่อง จว.สพุรรณบุรี สภ.อูท่อง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3670300455274 ร.ต.ต. ชาย ปรัชญา บัวพรวน รอง สว.(จร.)สภ.อูท่อง จว.สพุรรณบุรี สภ.อูท่อง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3700100128597 พ.ต.ท. ชาย กนกพัฒน ์นําหาโชค รอง ผกก.ป. สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี สภ.ท่ามะกา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3700100505005 ด.ต. ชาย รังสวิธุ ระยา้ยอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกขาม อ.เมอืงสมุทรสาคร สภ โคกขาม ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 40 90 ผ่าน
3700100734446 ด.ต. ชาย อภชิาต ิพันธศ์รี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3700200368204 ร.ต.ท. ชาย สมภูม ิกลมวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทองผาภูม ิจว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภูมิ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3700400419562 ร.ต.ท. ชาย รุ่งโรจน ์พวกยะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธงชยั อ.บางสะพาน จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ธงชยั ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3700500003872 ด.ต. ชาย เลศิพันธุ ์ยมินอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3700500072726 ร.ต.ต. ชาย เลอศกัด ิคุม้พุ่ม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ทับสะแก ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3700500177463 ด.ต. ชาย สง่า พุทธา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3700500368765 พ.ต.ท. ชาย สทุธโิชค สระลอย สวป. สภ.ทองผาภูม ิจว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภูมิ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3700500867788 ร.ต.ต. ชาย มานพ บุญเกดิ รอง สว.(ป.) สภ.ลาดหญา้ อ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.ลาดหญา้ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3700600029121 ด.ต. ชาย สมทบ อนิทรแ์หยม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 45 95 ผ่าน
3700600188203 ร.ต.ท. ชาย มานะ สาวสวรรค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยยาง อ.ทับสะแก จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หว้ยยาง ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3700600332177 ร.ต.ต. ชาย บุญลอื เอยีมปา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3700700569322 ด.ต. ชาย ธนธรณ ์ทับเครอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามรอ้ยยอด จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.สามรอ้ยยอด ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 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
3700700892221 พ.ต.ท. ชาย อภมิุข ธนเดชคณุาภรณ์ รอง ผกก.ป. สภ.คลองวาฬ อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สภ.คลองวาฬ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3700701055411 ด.ต. ชาย ประจักษ์ ชนุเกษา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3700701085884 ร.ต.ต. ชาย สมชาย ทองกรณ์ รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงสพุรรณบุรี สภ.เมอืงสพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3700800203303 ร.ต.ต. ชาย วชิยั จําปาหอม รอง สว.(ป.)สภ.เขายอ้ย จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3709900355511 ด.ต. ชาย สชุาต ิอนิทรศร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามพราน จว.นครปฐม สภ.สามพราน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3710100464724 ร.ต.อ. ชาย กอ้งเกยีรต ิดาวทอง รอง สวป. สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3710100816264 ด.ต. ชาย วชัระ วฒันา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.เมอืงกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3710300079069 ด.ต. ชาย ชยานนท ์เกยีรตอิมรเวช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางโทรัด อ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.บางโทรัด ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 40 90 ผ่าน
3710300110748 พ.ต.ต. ชาย ณรงคฤ์ทธ ิคงถาวร สวป. สภ.อ.บา้นแหลม ตาํรวจภูธรจังหวดัเพชรบุรี สภ.บา้นแหลม ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3710300111680 ร.ต.อ. ชาย พนัิย บุญรัตน์ รอง สว. สภ.หว้ยกระเจา จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3710300434811 ด.ต. ชาย เจษฎา เลา้สกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3710400011920 ด.ต. ชาย บุญชยั เพชรแวววาว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.เมอืงกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3710500138000 ร.ต.ต. ชาย บรรจง อยู่ญาตมิาก รอง สว.(จร.) สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี สภ.ท่ามะกา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3710501080561 ด.ต. ชาย สวุทิยช์ยั ธยาวฒัน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3710600229422 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ววิรรธน ์วานชิชญกาญจน์ รอง สว.(ป.) สภ.สํารอง อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.สํารอง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3710600582963 ด.ต. ชาย ประมวล ปานใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3710600609900 ด.ต. ชาย ปราโมทย ์เกษมวริยินนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3710600672253 พ.ต.ต. ชาย ธวชั กรุยเปรยีง สวป.สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี พนมทวน ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3710600827729 ด.ต. ชาย พงษ์ศกัด ิคงมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.เมอืงกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3710900118812 ด.ต. ชาย จํานงค ์สงวนพันธุ ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี สภ.พนมทวน ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3710900390245 ร.ต.ต. ชาย สมปัตร ์ใจตรง รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงเพชรบุร ีจว.เพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 40 90 ผ่าน
3719900033181 พ.ต.ต. ชาย ไพฑรูย ์เกยีรตไิพบูลย์ สวป. สภ.หนองขาว อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3719900149856 ด.ต. หญงิ ณภัทร ์ภู่สวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 50 100 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3719900207201 ร.ต.อ. ชาย เสกสรร รัมมะอรรถ รอง สว.จร.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุร ีภ.7 สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3719900220178 ด.ต. ชาย พทัิกษ์ชน พลบดี รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.เมอืงกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3719900294635 ร.ต.ท. ชาย ณัฏฐน์นท ์ม่วงเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.เมอืงกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3719900319905 ด.ต. ชาย สวุทิย ์พวงแกว้ ผบ.หมู่(จร.)สภ.อูท่อง จว.สพุรรณบุรี สภ.อูท่อง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3720100469211 ด.ต. ชาย ประจักษ์ สนัตธิัญญาโชค ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงสพุรรณบุรี สภ.เมอืงสพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3720100624331 ร.ต.ต. ชาย ธงชยั อยู่สขุ รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงสพุรรณบุรี สภ.เมอืงสพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3720200320317 พ.ต.ท. ชาย ธวชั แสงสวา่ง สวป. สภ.องคพ์ระ อ.ดา่นชา้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.องคพ์ระ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3720200460658 ร.ต.อ. ชาย พชรพง ปินทอง รอง สว.จร. สภ.สามชกุ จว.สพุรรณบุรี สภ.สามชกุ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 46 96 ผ่าน
3720200529895 ร.ต.อ. ชาย ประธาน วงษ์เปียม รอง สว. สภ.บางเลน จว.นครปฐม สภ.บางเลน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3720400665725 ด.ต. ชาย ปรชีากลุ มานะวนิ ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงสพุรรณบุรี สภ.เมอืงสพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3720500300222 ร.ต.ต. ชาย สนุทร แสงอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปราณบุร ีจว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ปราณบุร ี ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 46 96 ผ่าน
3720500543745 ด.ต. ชาย ฐปนัท จําปาเงนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 46 96 ผ่าน
3720600234639 ด.ต. ชาย นริันดร ์ปิยะกําพลชยั ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงสพุรรณบุรี สภ.เมอืงสพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3720700148203 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย วนัิย เหลอืงวฒันวไิล สวป.สภ.อูท่อง จว.สพุรรณบุรี สภ.อูท่อง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3720700388221 ด.ต. ชาย ธวชั ปานศรแีกว้ ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงสพุรรณบุรี สภ.เมอืงสพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3720700515893 ด.ต. ชาย ธรีเมธ ศริไิพบูลย์ ผบ.หมู่(จร.).สภ.อูท่อง จว.สพุรรณบุรี สภ.อูท่อง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3720700822371 ด.ต. ชาย เคดษิฐ ์กลนิศร ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงสพุรรณบุรี สภ.เมอืงสพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3720800553037 ด.ต. ชาย อฏัฐศร สวุรรณประทปี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.องคพ์ระ อ.ดา่นชา้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.องคพ์ระ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3720900959663 พ.ต.ต. ชาย จตพุงษ์ แป้นเขยีว สวป. สภ.หว้ยยาง อ.ทับสะแก จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หว้ยยาง ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 44 94 ผ่าน
3721000311048 ร.ต.อ. ชาย ทว ีแป้นสวุรรณ รอง สว.สส. สภ.ปากนําปราณ อ.ปราณบุร ีจว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ปากนําปราณ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3729900226699 ร.ต.ต. ชาย กฤษดา ใจชนื รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงสพุรรณบุรี สภ.เมอืงสพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3729900258400 ด.ต. ชาย รัชตภ์าค พชรกติตห์ริัญ ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงสพุรรณบุรี สภ.เมอืงสพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3730100033588 ร.ต.ต. ชาย เศกสรรค ์บุญพุ่ม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครปฐม สภ.เมอืงนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3730100165972 ร.ต.อ. ชาย รุจน ์ปรางเปรมปรี รอง สว. สภ.กระตบี อ.กาํแพงแสน จว.นครปฐม สภ.กระตบี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3730100275743 ด.ต. ชาย วฒันะ จาตรุัส ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงนครปฐม สภ.เมอืงนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3730100283495 พ.ต.ท. ชาย มนัส พรอ้มศกัดโิสภณ รอง ผกก.ป. สภ.สํารอง อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.สํารอง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3730100294501 ร.ต.ท. ชาย ณัฐพงศ ์ปฐมกนก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครปฐม สภ.เมอืงนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 47 97 ผ่าน
3730100853844 ด.ต. ชาย อดุมศกัด ิจตคุนัธาพงษ์ ผบ.หมู่(จร.)สภ.ดอนเจดยี ์จว.สพุรรณบุรี สภ.ดอนเจดยี์ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3730100906972 ร.ต.อ. ชาย สมชยั กาญจนวาหะ รอง สวป. สภ.นครชยัศร ีจว.นครปฐม สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3730101001418 วา่ท ีร.ต.ต. หญงิ สริพิร จุย้เจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3730101026941 พ.ต.ท. ชาย บุญสง่ พันธจ์นิดา รอง ผกก.ปป. สภ.แกง่กระจาน จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3730101028057 พ.ต.ต. ชาย โสภณ แชม่เล็ก สว.จร. สภ.เมอืงกาญจนบุร ีจว.กาญจนบุรี สภ.เมอืงกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3730101257978 ร.ต.ต. ชาย เจน จันทรค์ณู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพรงมะเดอื อ.เมอืงนครปฐม สภ.โพรงมะเดอื ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3730101442198 พ.ต.ท. ชาย กติตพิันธ ์กาญจนนฤนาท สวป. สภ.กระตบี อ.กาํแพงแสน จว.นครปฐม สภ.กระตบี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3730200237541 ด.ต. ชาย ศราวธุ วงษ์เกดิศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนตมู จว.นครปฐม สภ.ดอนตมู ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3730200497594 ร.ต.ต. ชาย ธวชัชยั วมิูลชาติ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กระตบี อ.กาํแพงแสน จว.นครปฐม สภ.กระตบี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100 ผ่าน



ภ.7 หนา้ท ี4 ของ 11

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3730300354175 พ.ต.ท. ชาย จําลอง จอ้ยพงึพร รอง ผกก. สภ.เขายอ้ย จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3730300354744 ร.ต.อ. ชาย ดาํเนนิ คาํมหา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพธแิกว้ อ.สามพราน จว.นครปฐม สภ.โพธแิกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3730300581678 ด.ต. ชาย บุญเชดิ ปินทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นครชยัศร ีจว.นครปฐม สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3730300691783 พ.ต.ท. ชาย นพรุจ พูลสขุโข รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สงัขละบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3730400284004 ด.ต. ชาย ปงศป์ณต สรุวิงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3730500301458 ด.ต. ชาย กาํธร วบิูลยช์าติ ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงสพุรรณบุรี สภ.เมอืงสพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3730600596913 ร.ต.ท. ชาย พรเลศิ มาลยัศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3739900303723 ร.ต.อ. ชาย นฤพล ปันประดบั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร รอง สว.จร สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3740100283487 ร.ต.ท. ชาย สถาพร ยสีุน่เทศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3740200255043 ร.ต.ต. ชาย พณิ คา้มผีล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 43 93 ผ่าน
3740200283764 ด.ต. ชาย ฉลวย สขุสาคร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นแพว้ จว.สมุทรสาคร สภ.บา้นแพว้ ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3750100093467 ร.ต.อ. ชาย ทองด ีแสงพันธ์ รอง สว. สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี สภ ท่ายาง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3750100120553 ร.ต.ต. ชาย ไพรัชพล ภมร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทองผาภูม ิจว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3750100571989 ร.ต.อ. ชาย สมเกยีรต ิชมชนืใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยยาง อ.ทับสะแก จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หว้ยยาง ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3750200328229 พ.ต.ท. ชาย ปรชีา นสิยัสม รอง ผกก.ป. สภ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3750300391038 ด.ต. ชาย บัญชา ดกึภุมรนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสทุรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 41 91 ผ่าน
3760100231827 ร.ต.ต. ชาย บุญยง สงัวาลยเ์พ็ชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 46 96 ผ่าน
3760100280585 พ.ต.ท. ชาย อภริักษ์ เพมิชยั รอง ผกก.ปป. สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สภ.ชะอํา ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3760100324370 ร.ต.ท. ชาย มาโนช ฉิมเกตุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองจอก อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3760100341908 พ.ต.ท. ชาย สมบูรณ ์เกอืเกษมศกัดิ สวป.สภ.เขายอ้ย จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3760100403547 ด.ต. ชาย สหัส แกว้กระจาย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางตะบูน อ.บา้นแหลม จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3760100486922 ร.ต.ต. ชาย บุญลอื คลา้ยนอ้ย รอง สว.(ป.) สภ.บา้นลาด จว.เพชรบุรี สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3760100503797 พ.ต.ท. ชาย สรุสทิธ ิแสงเงนิ สวป. สภ.ธงชยั อ.บางสะพาน จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ธงชยั ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3760100526088 ร.ต.ต. ชาย ชลอ พูลสวสัดิ รอง สว.(จร.)สภ.บา้นแหลม จว.เพชรบุรี สภ.บา้นแหลม ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 45 95 ผ่าน
3760100591556 ด.ต. ชาย อาํพน นามสนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ..บางสะพาน จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.บางสะพาน ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 43 93 ผ่าน
3760100718394 พ.ต.ต. ชาย ศกัดริะพ ีพูลพพิัฒน์ สวป. สภ.แกง่กระจาน จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3760200098070 ด.ต. ชาย ฉัตรชยั ธูปทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขายอ้ย จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3760200146058 ร.ต.ต. ชาย มานชิ ศรสีวสัดิ รอง สว.(ป.)สภ.เขายอ้ย จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3760300013939 ร.ต.อ. ชาย ธวชั แสวงหา รอง สว.จร. สภ.อ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 45 95 ผ่าน
3760400062257 ร.ต.อ. ชาย กติตศิกัด ิทองมา รอง สว. สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สภ.ชะอํา ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3760400116403 ด.ต. ชาย สําราญ มะเลยีบ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าไมร้วก อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไมร้วก ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3760400118317 ร.ต.อ. ชาย ประดษิฐ ์สขุเจรญิ รอง สว.จร. สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3760400174985 ร.ต.ท. ชาย สมชยั เรอืงทับ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สภ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3760400204850 ร.ต.ท. ชาย ชาญ ครกึครนื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพธแิกว้ อ.สามพราน จว.นครปฐม สภ.โพธแิกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3760400290217 ร.ต.ต. ชาย ไพโรจน ์พณิทพิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 41 91 ผ่าน
3760500238098 ด.ต. ชาย สามารถ อนิจนี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สภ ชะอํา ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3760500249723 ร.ต.ต. ชาย จักรกรชิ สขุสนาน รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3760500253429 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย สทุนต ์ทววีงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง จง.เพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3760500284723 ด.ต. ชาย สนัต ิเสรมิสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สภ.ชะอํา ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 47 97 ผ่าน
3760500392887 พ.ต.ท. ชาย เสนาะ อยู่ฉิม สวป. สภ.บา้นลาด จว.เพชรบุรี สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3760500429004 ด.ต. ชาย สมโชค ศรจีันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดเจา้สําราญ อ.เมอืงเพชรบุรี สภ.หาดเจา้สําราญ ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3760500497387 ร.ต.ต. ชาย สรุชยั ขนุวจิติร รอง สว.(จร.)สภ.แกง่กระจาน จว.เพชรบุรี สภ แกง่กระจาน ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3760500712334 ด.ต. ชาย ประทนิ แดงฉํา ผบ.หมู่ สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สภ.ชะอํา ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 45 95 ผ่าน
3760500906392 ร.ต.อ. ชาย จริัฏฐ ์บุญทับ รอง สว.จร. สภ.อ.ชะอํา ตาํรวจภูธรจังหวดัเพชรบุรี สภ.ชะอํา ภ.จว.เพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 46 96 ผ่าน
3760500909472 ด.ต. ชาย ชรนิทร ์ไชยยันต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เลาขวญั จว.กาญจนบุรี สภ.เลาขวญั ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3760600004099 ด.ต. ชาย สทุธริัก สมบุญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3760600007501 ด.ต. ชาย ทว ีบุญเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 41 91 ผ่าน
3760600041148 ร.ต.ต. ชาย สมัพัน อมิงาม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แกง่กระจาน จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3760600047391 วา่ท ีร.ต.ท. ชาย สมชาย นอ้ยม่วง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3760600049858 ด.ต. ชาย ศริชิยั นมิเขยีน ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3760600064849 ร.ต.อ. ชาย พนม พูลผล รอง สว.จร. สภ.อ.ท่ายาง ตาํรวจภูธรจังหวดัเพชรบุรี สภ.ท่ายาง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3760600097879 ด.ต. ชาย วทิยา จันทรส์ขุโข ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.เมอืงกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3760600108129 พ.ต.ต. ชาย บุญธรรม ขาวปลงั สวป. สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3760600164398 พ.ต.ท. ชาย เจน ถาวร สวป. สภ.ปากนําปราณ อ.ปราณบุร ีจว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ปากนําปราณ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3760600364885 ร.ต.ต. ชาย บุญธรรม อรชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืง?เพชรบุร?ี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 46 96 ผ่าน
3760600392901 พ.ต.ท. ชาย นําพล พวงไพโรจน์ รอง ผกก.ปป. สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3760600418365 ร.ต.อ. ชาย ทวน ทับคง รอง สว. สภ.สามรอ้ยยอด จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.สามรอ้ยยอด ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3760600461864 ร.ต.ต. ชาย บุญเลศิ ประสมศรี รอง สว.(จร.)สภ.แกง่กระจาน จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3769900081721 ร.ต.ต. ชาย สรุยิา นนิทสนิธ์ รอง สว.(จร.)สภ.บา้นลาด จว.เพชรบุรี สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 46 96 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
3769900111336 ร.ต.ต. ชาย ขจร เจมิจันทร์ รอง สว.(จร.) สภ.หนองขาว อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3769900141448 ร.ต.ท. ชาย เรอืงทรัพย ์หา้สกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางตะบูน อ.บา้นแหลม จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3769900214119 ร.ต.ต. ชาย จริะวฒุ ิปานดาํ รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3770100204480 ร.ต.ท. ชาย มนตร ีคมขํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สถ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3770100215287 ด.ต. ชาย สายัณห ์ทาทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองวาฬ อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สภ.คลองวาฬ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3770200041833 ด.ต. ชาย กฤตพิงศ ์คงคาหลวง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามรอ้ยยอด จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.สามรอ้ยยอด ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3770200047068 ร.ต.ท. ชาย นรนิทร ์รักวฒันศริกิลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กยุบุร ีจว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.กยุบุรี ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3770200164153 พ.ต.ท. ชาย พรีวสั ชแูกว้ รอง ผกก.ป. สภ.บา้นหนองพลบั จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.บา้นหนองพลบั ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3770200284612 ร.ต.ต. ชาย สมหมาย ชมแค ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปราณบุร ีจว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ปราณบุรี ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 43 93 ผ่าน
3770200348777 ด.ต. ชาย วบิูลย ์คงมนั ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สามกระทาย จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.สามกระทาย ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3770300009460 ด.ต. ชาย นพินธ ์สนธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยยาง อ.ทับสะแก จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หว้ยยาง ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3770300342801 ร.ต.ต. ชาย นริุธ บุญลอ้ม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยยาง อ.ทับสะแก จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หว้ยยาง ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3770300536532 ร.ต.ต. ชาย อดุร สระพรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามรอ้ยยอด จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.สามรอ้ยยอด ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3770400117884 พ.ต.ท. ชาย ชาต ิแสนทวสีขุ รอง ผกก. สภ.หว้ยยาง อ.ทับสะแก จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หว้ยยาง ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3770400319304 ร.ต.อ. ชาย ปองปรดีา ทองศริิ รอง สว.จร. สภ.บางสะพาน จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 45 95 ผ่าน
3770400413271 ด.ต. ชาย ศกัดสิหรัฐ แพรพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ..บางสะพาน จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.บางสะพาน ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3770400569939 พ.ต.ต. ชาย ธนูศกัด ิแสงจันทร์ สวป. สภ.สามรอ้ยยอด จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.สามรอ้ยยอด ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3770600038376 ด.ต. ชาย วเิวก ป้อมปราณี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3770600488720 พ.ต.ต. ชาย ปิน สขุชู สวป.สภ.สามกระทาย จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.สามกระทาย ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3770700083799 ด.ต. ชาย ทนงคก์จิ ทรัพยป์ระเสรฐิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปราณบุร ีจว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ปราณบุรี ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 42 92 ผ่าน
3779800070492 ด.ต. ชาย ธรีะพันธ ์ยาคุม้ภัย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางสะพานนอ้ย จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.บางสะพานนอ้ย ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3779800216691 ด.ต. ชาย กติตนิารถ แจ่มวฏักลู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3779800235696 พ.ต.ท. ชาย สนุทร งามเหลอื รอง ผกก.ป. สภ.ปราณบุร ีจว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ปราณบุรี ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 46 96 ผ่าน
3779800298027 ด.ต. ชาย บูรพา นุชนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3800100419001 ด.ต. ชาย วชัรนิทร ์กลุภักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นครชยัศร ีจว.นครปฐม สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3800401079608 ร.ต.อ. ชาย กติชิยั ชยัสทิธิ รอง สว. จร.สภ.เมอืงสพุรรณบุร ี จว.สพุรรณบุรี สภ.เมอืงสพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3800600127882 ร.ต.อ. ชาย นติธิร คงมา รอง สว.จร. สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 43 93 ผ่าน
3800600169232 ร.ต.อ. ชาย สจุนิ เสนาสนะ รอง สวป. สภ.บา้นลาด จว.เพชรบุรี สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3800600519811 พ.ต.ท. ชาย จริพันธุ ์แป้นทอง รอง ผกก.ป. สภ.กยุบุร ีจว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.กยุบุรี ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3800700352110 พ.ต.ท. ชาย วชิาญ ยศชู รอง ผกก.ป. สภ.สามรอ้ยยอด จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.สามรอ้ยยอด ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3800800867375 ด.ต. ชาย กติภิูม ินําดอกไม ้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3800900721470 ร.ต.อ. ชาย ชยุตพงศ ์พรหมศร รอง สว.จร. สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 39 89 ผ่าน
3801100374245 ด.ต. ชาย ทวศีกัด ิเชอืบา้นเกาะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธงชยั อ.บางสะพาน จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ธงชยั ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3801300462016 ด.ต. ชาย ประทปี มลีอ่ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3801301001853 ร.ต.อ. ชาย พรรษกร ชนะกาญจน์ รอง สว. สภ.ทองผาภูม ิจว.กาญจนบุรี สภ ทองผาภูมิ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3830100339660 ร.ต.อ. ชาย สพุจน ์สขุทองแท ้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากนําปราณ อ.ปราณบุร ีจว.ประจวบครีขีนัธ์สถ.ปากนําปราณ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3840200414426 ร.ต.ท. ชาย ทรงเดช ชพูนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามรอ้ยยอด จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.สามรอ้ยยอด ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 41 91 ผ่าน
3841700418251 พ.ต.ท. ชาย จักรพัฒน ์จันทรเ์ทยีง รอง ผกก.ป. สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3850400079230 ด.ต. ชาย สามัคค ีศรชีะฎา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สภ.ชะอํา ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3850400112261 ร.ต.ต. ชาย ดาํรัส พรหมนุช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3900200230251 ด.ต. ชาย ฤทธ ีฤทธภิักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.เมอืงกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3900900308741 ด.ต. ชาย วจัน จันทกลู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามกระทาย จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.สามกระทาย ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3909900328724 ด.ต. ชาย ภากร เพ็ชรกรด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามกระทาย จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.สามกระทาย ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3920100855161 พ.ต.ท. ชาย เสรฐีกาญจน ์จันทรด์ว้ง รอง ผกก.ป. สภ.บา้นแพว้ จว.สมุทรสาคร สภ.บา้นแพว้ ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3920600532930 ด.ต. ชาย พรีาวชิญ ์ครีกีนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สภ.ชะอํา ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 48 98 ผ่าน
3920700163073 พ.ต.ต. ชาย กติตพิล เกอืบุญสง่ สวป. สภ.บางโทรัด อ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.บางโทรัด ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 35 85 ผ่าน
3930200016187 ด.ต. ชาย ศกัธยิา เยาวนุ่์น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นหนองพลบั จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.บา้นหนองพลบั ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3939900049272 ด.ต. ชาย สงิหห์นงึ ชเูชดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยยาง อ.ทับสะแก จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หว้ยยาง ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 50 100 ผ่าน
3961100127875 ร.ต.ต. ชาย อรรถพร เสนีวาสน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กยุบุร ีจว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.กยุบุรี ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 50 48 98 ผ่าน
5300800088407 ด.ต. ชาย ประยูร ปิขนุทด ผบ.หมู่(จร.).สภ.อูท่อง จว.สพุรรณบุรี สภ.อูท่อง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
5670500015398 ร.ต.ท. ชาย สามารถ ทองรักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
5720999010616 ด.ต. ชาย วศนิ อูส่วุรรณ ผบ.หมู่(จร.)สภ.อูท่อง จว.สพุรรณบุรี สภ..อูท่อง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
5730290003649 ร.ต.อ. ชาย เชาวนศ์กัด ิทองกองเตยี รอง สวป. สภ.สระยายโสม อ.อูท่อง จว.สพุรรณบุรี สภ.สระยายโสม สพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
5740100035901 พ.ต.ท. ชาย สรุัตน ์ประทุมแกว้ รอง ผกก. สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100 ผ่าน
5760600020023 ร.ต.อ. ชาย ครรชติ วงษ์วาน รอง สว.จร. สภ.อ.เมอืงเพชรบุร ีตาํรวจภูธรจังหวดัเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 49 99 ผ่าน
3760500380773 ด.ต. ชาย ชยัรัตน ์ยมิแยม้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สภ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 48 97 ไม่ผ่าน
3760500445751 ร.ต.อ. ชาย พนิจิ มหีลาย รอง สว. สภ.เขายอ้ย จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 49 97 ไม่ผ่าน
3760500687569 ด.ต. ชาย สวุฒั บุญนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามชกุ จว.สพุรรณบุรี สภ.สามชกุ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 47 49 96 ไม่ผ่าน
3760500721376 ด.ต. ชาย นเรศ คลอ้ยคลา้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สภ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 46 95 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
3760500777975 ร.ต.ท. ชาย เกต ุแกว้โกสมุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3760600155747 ร.ต.ต. ชาย กติตพิล กนัพรอ้ม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไร่สะทอ้น อ.บา้นลาด จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะทอ้น ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 41 89 ไม่ผ่าน
3760600180776 ด.ต. ชาย กติต ิรักยงิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางตะบูน อ.บา้นแหลม จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 48 97 ไม่ผ่าน
3760600314021 ร.ต.ท. ชาย จอม เหล็กแท ้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 46 95 ไม่ผ่าน
3760600376832 ร.ต.อ. ชาย ประสทิธ ิมาเกดิ รอง สวป. สภ.อ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 45 94 ไม่ผ่าน
3760600379378 ร.ต.ต. ชาย อารยี ์ใจบํารุง รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงเพชรบุร ีจว.เพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 47 95 ไม่ผ่าน
3760600381526 พ.ต.ต. ชาย ภัทรพงศ ์สะอาดนัก สว.จร. สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 47 45 92 ไม่ผ่าน
3760600499721 ด.ต. ชาย ประยงค ์ตามใจเพอืน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สภ.ชะอํา ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 44 49 93 ไม่ผ่าน
3769900083936 ด.ต. ชาย อรุณ สง่มณี ผบ.หมู่ สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3769900141260 ร.ต.ต. ชาย พชร รามเมอืง รอง สว.(ป.)สภ.บา้นลาด จว.เพชรบุรี สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3769900263071 ด.ต. ชาย เมธ ีหมอนทอง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3770100284823 ร.ต.ท. ชาย มนัส ดาํรงศกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองวาฬ อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สภ.คลองวาฬ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 48 48 96 ไม่ผ่าน
3770100414115 ด.ต. ชาย อาํนาจ อาจสญัจร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขายอ้ย จว.เพชรบุรี สภ เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3770200242430 ด.ต. ชาย พนม ชแูกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นยางชมุ อ.กยุบุร ีจว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.บา้นยางชมุ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 45 94 ไม่ผ่าน
3770200251099 พ.ต.ต. ชาย กรรณบวร บุญเกดิ สวป. สภ.อา่วนอ้ย อ.เมอืง จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.อา่วนอ้ย ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 45 94 ไม่ผ่าน
3770200258417 ร.ต.อ. ชาย ปฐมพงษ์ หุ่นเกา่ รอง สวป. สภ.สามรอ้ยยอด จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.สามรอ้ยยอด ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 48 48 96 ไม่ผ่าน
3770200284639 ด.ต. ชาย นวิฒัน ์ชมแค ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3770200358161 ร.ต.อ. ชาย สมนกึ ใยแจง้ รอง สว. สภ.บา้นหนองพลบั จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.บา้นหนองพลบั ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 47 50 97 ไม่ผ่าน
3770400265441 พ.ต.ท. ชาย อาํพล โอเ่อยีม รอง ผกก.ป. สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 49 97 ไม่ผ่าน
3770400280190 พ.ต.ท. ชาย ชาญยุทธ พวงสนั รอง ผกก.ป. สภ.บา้นลาด จว.เพชรบุรี สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3770500060400 ด.ต. ชาย เสนอ กนัภัย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สภ.เมอืงประจวบฯ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3770600232725 ด.ต. ชาย พเิชษฐ ์พุ่มซอ้น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามรอ้ยยอด จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.สามรอ้ยยอด ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 46 50 96 ไม่ผ่าน
3770600336598 พ.ต.ต. ชาย พนม องัคณานันท์ สวป. สภ.ปราณบุร ีจว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ปราณบุรี ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 41 90 ไม่ผ่าน
3770600647011 พ.ต.ท. ชาย อาวศั รักยงค์ รอง ผกก.ป. สภ.ทับสะแก จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ทับสะแก ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3779800213625 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย สมุติต ์ศลิาประจวบ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 48 97 ไม่ผ่าน
3779900012371 ด.ต. ชาย พรอนันต ์สขุะปัญญา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 46 95 ไม่ผ่าน
3779900133003 ด.ต. ชาย สํารวย พลบัใหญ่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองวาฬ อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สภ.คลองวาฬ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 48 49 97 ไม่ผ่าน
3800700065447 พ.ต.ต. ชาย ศภุัทรวฒุ ิกมิแสง สวป. สภ.บา้นคา จว.ราชบุรี สวป.สภ.บา้นคา ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 47 41 88 ไม่ผ่าน
3809900547044 ร.ต.อ. ชาย มนเทพ สวุรรณสงัข์ รอง สวป. สภ.สงัขละบุร ีจว.กาญจนบุรี สภ.สงัขละบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3841200250416 พ.ต.ท. ชาย สมพงษ์ มากขนอน สวป. สภ.สระยายโสม อ.อูท่อง จว.สพุรรณบุรี สภ. สระยายโสม ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 48 50 98 ไม่ผ่าน
3841300053043 ร.ต.ต. ชาย วริัตน ์ปานคง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 48 40 88 ไม่ผ่าน
3909800567808 ร.ต.ท. ชาย บรณิต ์สะอาดแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงราชบุรี สภ.เมอืงราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 47 47 94 ไม่ผ่าน
3920200148466 ด.ต. ชาย พรศกัด ิคาํรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางสะพานนอ้ย จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.บางสะพานนอ้ย ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3940400184610 ด.ต. ชาย ธนชาต ิสขุรักษ์ ผบ.หมู่ (จร.)สภ.บางปลามา้ จว.สพุรรณบุรี สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 47 49 96 ไม่ผ่าน
3960900090924 พ.ต.ท. ชาย ชนิโชต ิโชตศิริิ รอง ผกก. ปป. สภ.จอมบงึ จว.ราชบุรี สภ.จอมบงึ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 47 45 92 ไม่ผ่าน
4102100045921 ร.ต.ท. ชาย ชาตร ีเจยีรนัย รอง สว.(ป.) สภ.บางตาเถร อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.บางตาเถร ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 48 49 97 ไม่ผ่าน
4719900002187 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย โย บัวบาน สวป. สภ.ไร่สะทอ้น อ.บา้นลาด จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะทอ้น ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 48 97 ไม่ผ่าน
5100900009217 ร.ต.ท. ชาย วริชยั ไชยนาแพง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 43 31 74 ไม่ผ่าน
5411790001355 ด.ต. ชาย รัชศกัด ิสารดิี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.เมอืงกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 47 49 96 ไม่ผ่าน
5670790022325 ด.ต. หญงิ จารุรัตน ์สงนุย้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 43 92 ไม่ผ่าน
5710190025250 ร.ต.ท. ชาย นพดล กลําคุม้ รอง สว.(จร.)สภ.บางปลามา้ จว.สพุรรณบุรี สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
5720200007097 ด.ต. ชาย สมยศ รักพวงทอง รอง สว.(จร.)สภ.สามชกุ จว.สพุรรณบุรี สภ.สามชกุ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 48 47 95 ไม่ผ่าน
5760100006871 ด.ต. ชาย เดชา แฮวอู ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 45 49 94 ไม่ผ่าน
5779990009818 ร.ต.ท. ชาย ทวศีกัด ิพงึสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สภ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
1102000179298 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย ภทร วรญาวสิทุธิ สวป. สภ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี สวป ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
1102001086056 ส.ต.อ. ชาย มณฑล ปลาบู่ทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 44 35 79 ไม่ผ่าน
1102002229870 ส.ต.ต. ชาย ณัฐชนนท ์สวุรรณเนตร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี สภ.ท่ามะกา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
1102003311588 ส.ต.ต. ชาย ราชโยธนิ คาํผุย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสงคราม สภ.เมอืงสมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 41 42 83 ไม่ผ่าน
1129900293476 ส.ต.อ. ชาย ศริาวฒุ ิประณธิานวทิยา ผบ.หมู่  (จร.) สภ.บางปลามา้ จว.สพุรรณบุรี สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
1160100208085 พ.ต.ต. ชาย ภาณุภัสส ์พุ่มขนุ พงส. - พงส.ผูเ้ชยีวชาญ สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 47 48 95 ไม่ผ่าน
1360700131375 ส.ต.ต. ชาย เจษฏาย ุเรอืงกลัป์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวนผงึ จว.ราชบุรี สภ.สวนผงึ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 48 28 76 ไม่ผ่าน
1409800173743 ส.ต.ท. ชาย ธนวฒัน ์กองเกดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เลาขวญั จว.กาญจนบุรี สภ.เลาขวญั ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 47 96 ไม่ผ่าน
1409900775818 ส.ต.ท. ชาย ขจรศกัด ิกนัทะแสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขายอ้ย จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 50 98 ไม่ผ่าน
1409901157654 ส.ต.ต. ชาย เตชนิท ์ออ่นฤทธิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปิลอ๊ก อ.ทองผาภูม ิจว.กาญจนบุรี สภ.ปิลอ๊ก ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 46 94 ไม่ผ่าน
1430200004071 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย วฒุชิยั นอ้ยยะ สวป. สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี สภ.ไทรโยค ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 48 97 ไม่ผ่าน
1440600219458 ส.ต.ท. ชาย ศภุชยั คาํพลิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 40 89 ไม่ผ่าน
1460300204846 ส.ต.ท. ชาย ธนวฒุ ิสทุธหลวง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นโป่ง จว.ราชบุรี สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 48 49 97 ไม่ผ่าน
1460600137290 ส.ต.ท. ชาย พศิาล วรรณทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.เดมิบางนางบวช ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 45 46 91 ไม่ผ่าน
1579900758441 ส.ต.ต. ชาย ภมิุขกลู ปินทองคํา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปิลอ๊ก อ.ทองผาภูม ิจว.กาญจนบุรี สภ.ปิลอ๊ก ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 47 95 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
1609900410605 ส.ต.ท. ชาย พุทธพิงศ ์รงคป์ระเสรฐิกลุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.สองพนีอ้ง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 49 95 ไม่ผ่าน
1639800179103 ส.ต.ท. ชาย ณัชรภูม ิแสนใจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.บางตาเถร ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 43 47 90 ไม่ผ่าน
1700500094219 ส.ต.ท. ชาย คฤหาสน ์เปียมสมบูรณ์ ผบ.หมู่(จร.)สภ.บา้นโป่ง จว.ราชบุรี สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 43 47 90 ไม่ผ่าน
1709700117504 ส.ต.ต. ชาย พรเทพ สะลมีา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปิลอ๊ก อ.ทองผาภูม ิจว.กาญจนบุรี สภ.ปิลอ๊ก ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
1709800304497 ส.ต.ต. ชาย ทักษพล แสงนอ้ย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งคล ีอ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 45 48 93 ไม่ผ่าน
1709800339118 ส.ต.ต. ชาย ศภุกติ อนิดา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 47 29 76 ไม่ผ่าน
1709900510374 ส.ต.อ. ชาย พลากร โลลวุฒันา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 39 88 ไม่ผ่าน
1709900638915 ส.ต.อ. ชาย ณัฐวฒัน ์ภู่โสม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นโป่ง จว.ราชบุรี สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 47 48 95 ไม่ผ่าน
1709901094625 ส.ต.ต. ชาย ธนพงษ์ สขุหอม ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เขายอ้ย จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
1709901310441 ส.ต.ต. ชาย มงคล บัวสด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปิลอ๊ก อ.ทองผาภูม ิจว.กาญจนบุรี สภ.ปิลอ๊ก ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 47 46 93 ไม่ผ่าน
1710500204782 ส.ต.ท. ชาย คะนองเดช สทุธการี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.บางตาเถร ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 49 95 ไม่ผ่าน
1719900208660 ส.ต.ท. ชาย ปกรณ ์พลอยเพ็ชร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงกาญจนบุรี สภ เมอืงกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 39 27 66 ไม่ผ่าน
1719900507691 ส.ต.ต. ชาย ปฏพิัทธ ์ไสยดี ผบ.หมู่(ป).สภ.ทุ่งคอก อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 42 43 85 ไม่ผ่าน
1720900019265 ร.ต.อ. ชาย ชมุพล โพธลิาดพรา้ว รอง สว. สภ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.สองพนีอ้ง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 45 47 92 ไม่ผ่าน
1720900082706 พ.ต.ต. ชาย ณัฐพงศ ์อนิสวา่ง สวป.สภ.บางปลามา้ จว.สพุรรณบุรี สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
1730200099941 ส.ต.อ. ชาย ปกรณ ์อนิทรส์วาท ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.บางตาเถร ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 49 95 ไม่ผ่าน
1730200161506 ส.ต.ท. ชาย เกยีรตศิกัด ิเทพเทยีน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สระแกว้ สภ.สระแกว้ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 13 20 33 ไม่ผ่าน
1730200207026 ส.ต.ท. ชาย ภูรริักษ์ นําตระกลูวฒัน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.บางตาเถร ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 45 49 94 ไม่ผ่าน
1730200275587 ส.ต.อ. ชาย อชริพล อปุละ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.บางตาเถร ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 49 95 ไม่ผ่าน
1730201352330 ส.ต.ต. ชาย พรีณัฐ สนุทรวภิาต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.บางตาเถร ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 48 94 ไม่ผ่าน
1730400085374 ส.ต.ท. ชาย กฤษฎา ถนิบางบน ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 47 48 95 ไม่ผ่าน
1739900055197 ด.ต. ชาย สาธติ สขุอร่าม ผบ.หมู่ สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 50 98 ไม่ผ่าน
1739900332255 ส.ต.ท. ชาย ภาณุพงศ ์คนใหญ่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นโป่ง จว.ราชบุรี สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 45 47 92 ไม่ผ่าน
1739900456086 ส.ต.อ. ชาย ณัฐดนัย ดาํเนนิธรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามควายเผอืก อ.เมอืงนครปฐม สภ.สามควายเผอืก ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 47 96 ไม่ผ่าน
1739900465492 ส.ต.ต. ชาย บรรพต คงอยู่สขุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สระยายโสม อ.อูท่อง จว.สพุรรณบุรี สภ.สระยายโสม ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
1739900560860 ส.ต.ท. ชาย ชยัวฒัน ์ตุม้ฉิม ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สามควายเผอืก อ.เมอืงนครปฐม สภ.สามควายเผอืก ภ.จว.นครปฐม ภ.7 48 47 95 ไม่ผ่าน
1739901780952 ส.ต.ต. ชาย ณัฐวฒุ ิกติตวิวิฒันก์ลุ ผบ.หมู่ (ป) สภ.ดา่นมะขามเตยี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 45 94 ไม่ผ่าน
1739901894265 ส.ต.ต. ชาย ปรวทิย ์ลมิสวุรรณศลิป์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กาํแพงแสน จว.นครปฐม สภ.กาํแพงแสน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 47 96 ไม่ผ่าน
1749800082869 ส.ต.อ. ชาย ธันวา ไทรพงษ์พันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
1749800254422 ส.ต.ต. ชาย ชยัสทิธ ิชาญชยั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดา่นแม่แฉลบ อ.ศรสีวสัด ิจว.กาญจนบุรี สภ.ดา่นแม่แฉลบ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 43 44 87 ไม่ผ่าน
1749900090499 ส.ต.อ. ชาย ณัฐวฒุ ิจันทรเ์มฆา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 21 71 ไม่ผ่าน
1749900340657 ส.ต.อ. ชาย สมโภช โตตามวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกขาม อ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.โคกขาม ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 38 86 ไม่ผ่าน
1769900025549 ด.ต. ชาย ณรงค ์มะลวิลัย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นแหลม จว.เพชรบุรี สภ.บา้นแหลม ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
1769900416076 ส.ต.ต. ชาย ณัฐพล สาบาล ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เขายอ้ย จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 49 97 ไม่ผ่าน
1769900540711 ส.ต.ต. ชาย วชัระ ทองทา ผบ.หมู่ สภ.หนองหญา้ปลอ้ง จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญา้ปลอ้ง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 48 96 ไม่ผ่าน
1769900556943 ส.ต.ต. ชาย พรพบิูลย ์ปาสาตงั ผบ.หมู่ สภ.หนองหญา้ปลอ้ง จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญา้ปลอ้ง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
1770600177469 ส.ต.อ. ชาย ภาณุพัฒน ์สรอ้ยสวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงนครปฐม สภ.เมอืงนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
1779900129531 ส.ต.อ. ชาย ธนกฤต เหล็กแท ้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยยาง อ.ทับสะแก จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หว้ยยาง ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 48 45 93 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1801200021836 ด.ต. ชาย วรพงศ ์บุญเกดิ ผบ.หมู่ สภ.ไร่สะทอ้น อ.บา้นลาด จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะทอ้น ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 43 91 ไม่ผ่าน
1839900452390 ส.ต.ต. ชาย ยุทธนา เผอืนโชติ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรสีวสัด ิจว.กาญจนบุรี สภ.ศรสีวสัดิ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
1860200073061 ส.ต.อ. ชาย ภาณุพันธ ์จติภริมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองร ีอ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี สภ.หนองรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
1869900109491 ส.ต.ท. ชาย อรรถพงษ์ กองเจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
2120500018257 ส.ต.ท. ชาย วศิษิฏ ์กหุลาบแกว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.สองพนีอ้ง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 47 47 94 ไม่ผ่าน
2769900001575 ด.ต. ชาย ปรชีา เนตนิยิม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงอเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 45 49 94 ไม่ผ่าน
3100202224400 ร.ต.อ. ชาย ถาวโรจน ์โพธไิพจติร รอง สว.สส. สภ.บางปลามา้ จว.สพุรรณบุรี สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 47 49 96 ไม่ผ่าน
3100602351115 พ.ต.ต. ชาย กติตภิูม ิเกตกุลํา สวป.สภ.โคกขาม สภ.โคกขาม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 47 47 94 ไม่ผ่าน
3101300376418 ร.ต.ต. ชาย อาทติย ์ขวญัทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปราณบุร ีจว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ปราณบุร ีจ.ประจวบฯ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 43 92 ไม่ผ่าน
3102001975159 พ.ต.ท. ชาย สรายุทธ บุรวีชริะ รอง ผกก. สภ.ดา่นแม่แฉลบ อ.ศรสีวสัด ิจว.กาญจนบุรี สภ.ดา่นแม่แฉลบ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 46 45 91 ไม่ผ่าน
3102002823719 พ.ต.ท. ชาย ปรญิญา เกาชวตั รอง ผกก.ป. สภ.ทุ่งคอก อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 47 49 96 ไม่ผ่าน
3102100552868 ด.ต. ชาย สราวธุ เกดิสนิธุ ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.เมอืง?กาญจนบุร?ี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 33 82 ไม่ผ่าน
3102200564329 ร.ต.ต. ชาย ไพศาล มดีอกดวง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 43 91 ไม่ผ่าน
3102401173173 ด.ต. ชาย ทวชิ ปานอาํพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งคอก อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 48 94 ไม่ผ่าน
3139900018374 ด.ต. ชาย อภชิาต ิสวุรรณปทุมเลศิ ผบ.หมู่(จร.) สภ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.สองพนีอ้ง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 41 41 82 ไม่ผ่าน
3140200275449 ร.ต.ท. ชาย กาํธร เฟืองทอง รอง สว.(จร.)สภ.อูท่อง จว.สพุรรณบุรี สภ.อูท่อง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 48 50 98 ไม่ผ่าน
3141000272005 ด.ต. ชาย อนุรักษ์ เฉยบํารุง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บางปลามา้ จว.สพุรรณบุรี สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3150300106983 ร.ต.อ. ชาย สรุยิะ โพธพิันธุ ์ รอง สว. สภ.หว้ยยาง อ.ทับสะแก จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ หว้ยยาง ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3150700155221 ร.ต.ท. ชาย ฉัตรชยั สแีตงสกุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดา่นชา้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.ดา่นชา้ง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 47 49 96 ไม่ผ่าน
3170100084960 ด.ต. ชาย อาทติย ์ไผ่ชู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 46 95 ไม่ผ่าน
3170100259484 ด.ต. ชาย บัญชา สายชาลี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 38 43 81 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
3170200164469 ร.ต.ต. ชาย ธงชยั นําฉํา รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งคล ีอ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 47 47 94 ไม่ผ่าน
3170400108236 ร.ต.ท. ชาย อภลิกัษณ ์หมอโอสถ รอง สว.(จร.)สภ.หว้ยกระเจา จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 43 92 ไม่ผ่าน
3180200150921 ร.ต.ท. ชาย จรัญ กอบชยักรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สภ.เมอืงประจวบครีขีบัธ์ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3180400107035 พ.ต.ท. ชาย ชมุพร ฉัตรส์งวนชยั รอง ผกก.ป.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 46 49 95 ไม่ผ่าน
3180400480135 ร.ต.ต. ชาย มานะ เรอืงบุรพ รอง สว.(ป.) สภ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.เดมิบางนางบวช ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 47 49 96 ไม่ผ่าน
3199900080495 พ.ต.ท. ชาย ถริวฒัน ์อนิสขุ รอง ผกก.ป. สภ.อูท่อง จว.สพุรรณบุรี สภ.อูท่อง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 48 50 98 ไม่ผ่าน
3301400238201 ร.ต.ต. ชาย คงฤทธ ิไชยจังหรดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นครชยัศร ีจว.นครปฐม สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 47 96 ไม่ผ่าน
3320500733301 ด.ต. ชาย วนัิย ทรงวาจา ผบ.หมู่(ป).สภ.ทุ่งคอก อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 48 49 97 ไม่ผ่าน
3330800446722 ด.ต. ชาย ถนอมศกัด ิมศีรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามควายเผอืก อ.เมอืงนครปฐม สภ.สามควายเผอืก ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 47 96 ไม่ผ่าน
3340500369501 ร.ต.อ. ชาย ประเทอืง ขนัทอง รอง สว. สภ.ทุ่งคล ีอ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 49 47 96 ไม่ผ่าน
3340700240332 ด.ต. ชาย ประยูร ดวงมนตรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นแพว้ จว.สมุทรสาคร สภ.บา้นแพว้ ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 50 98 ไม่ผ่าน
3340701401844 ร.ต.ต. ชาย ลอนสนั สดชนื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สภ. กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 45 93 ไม่ผ่าน
3341600171593 พ.ต.ท. ชาย บุญนํา โสมอนิทร์ สวป. สภ.ทุ่งคอก อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 48 94 ไม่ผ่าน
3350400174971 ร.ต.อ. ชาย กนกพล มงคลนํา รอง สว. สภ.อา่วนอ้ย อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สภ.อา่วนอ้ย ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 45 94 ไม่ผ่าน
3350800332905 ด.ต. ชาย ฤทธริงค ์ปัญญาวธุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองวาฬ อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สภ.คลองวาฬ อ.เมอืงจนี.ประจวบฯ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3360100591045 ด.ต. ชาย จักรพงศ ์ดาํรงแดน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรปีระจันต ์จว.สพุรรณบุรี สภ.ศรปีระจันต์ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 48 50 98 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3360101134934 ร.ต.อ. ชาย สมชาย สมานเกยีว รอง สว. สภ.หนองหญา้ไซ จว.สพุรรณบุรี สภ.หนองหญา้ไซ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 48 94 ไม่ผ่าน
3360400663343 ด.ต. ชาย สทิธชิยั พันธุย์าง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองหญา้ปลอ้ง จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญา้ปลอ้ง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3361000019294 ด.ต. ชาย ไพบูลย ์สวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสีวสัด ิจว.กาญจนบุรี สภ.ศรสีวสัดิ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3400700344943 ด.ต. ชาย สรุพล ปีหมอก ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.เดมิบางนางบวช ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 47 48 95 ไม่ผ่าน
3401200629010 ด.ต. ชาย ธนะวตัต ิทุมพัง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพธแิกว้ อ.สามพราน จว.นครปฐม ผบ.หมู่(ป)  สภ.โพธแิกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3410700116339 ด.ต. ชาย สภุาพ ประหา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 47 95 ไม่ผ่าน
3411700410416 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย พงษ์สนัต ิอนิทรส์า รอง สว.(จร.) สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 47 45 92 ไม่ผ่าน
3440500175501 พ.ต.ท. ชาย ชาญศกัด ิวงษ์สงิห์ สวป.สภ.บางสะพานนอ้ย จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.บางสะพานนอ้ย ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 43 92 ไม่ผ่าน
3440500585998 ร.ต.อ. ชาย ชยัยงค ์เหลา่ภักดี รอง สว. สภ.บางปลามา้ จว.สพุรรณบุรี สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3450101018909 ด.ต. ชาย สภุาษิต พวงพลิา ผบ.หมู่(จร.)สภ.อูท่อง จว.สพุรรณบุรี สภ.อูท่อง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3450200605934 ด.ต. ชาย เสถยีร ศริสิมุทร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ? หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 48 18 66 ไม่ผ่าน
3450400607965 ร.ต.อ. ชาย นริัญ พวัพันศรี รอง สวป. สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 47 96 ไม่ผ่าน
3450800015381 ด.ต. ชาย ปัญญา นาหอมจันทร์ ผบ.หมู่ (จร.)สภ.บางปลามา้ จว.สพุรรณบุรี สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 49 95 ไม่ผ่าน
3460300386037 ร.ต.อ. ชาย ทวปี เรยีงคม รอง สวป. สภ.ทุ่งคล ีอ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคล ีภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 49 95 ไม่ผ่าน
3460300520141 ด.ต. ชาย ณรงคฤ์ทธ ิกมลคร ผบ.หมู่(จร.)สภ.อูท่อง จว.สพุรรณบุรี สภ.อูท่อง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3461200037350 ด.ต. ชาย สทุธลิกัษณ ์อนัทับ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สภ.ชะอํา ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 47 94 ไม่ผ่าน
3470600217508 ด.ต. ชาย วรีะพันธ ์ฤทธธิรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กาํแพงแสน จว.นครปฐม สภ.กาํแพงแสน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 47 96 ไม่ผ่าน
3470800978651 พ.ต.ท. ชาย ศริภัษ ศลิาภัทธสกลุ รอง ผกก.ป. สภ.ธงชยั อ.บางสะพาน จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ธงชยั ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3470900087383 ด.ต. ชาย นติริาช สรุัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม สภ.พุทธมษฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 48 97 ไม่ผ่าน
3479900171307 ร.ต.ต. ชาย โสมนัส สาลวีตัร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สภ กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 48 96 ไม่ผ่าน
3460500029831 ด.ต. ชาย ศกัดสิทิธ ิชณิเทศ ผลหมู.่(จร)สภ ชะอํา สภ ชะอํา ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 42 91 ไม่ผ่าน
3490500207152 ด.ต. ชาย อวริุทธ ์อาจวชิยั ผบ.หมู่(จร.)สภ.สามชกุ จว.สพุรรณบุรี สภ.สามชกุ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 47 47 94 ไม่ผ่าน
3500200859943 ร.ต.ต. ชาย เจรญิ ตุม้ปามา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรปีระจันต ์จว.สพุรรณบุรี สภ.ศรปีระจันต์ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 47 47 94 ไม่ผ่าน
3540400297728 ร.ต.อ. ชาย สพุัฒนช์ยั ขานไข รอง สวป. สภ.ทุ่งคอก อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 44 90 ไม่ผ่าน
3540500067279 ด.ต. ชาย ธงชยั เพมิขนึ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3540500143056 ร.ต.ต. ชาย พรชยั สายนําเย็น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นครชยัศร ีจว.นครปฐม สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 48 49 97 ไม่ผ่าน
3570400592169 ร.ต.อ. ชาย นคิม ถุงปัญญา สวป.สภ.สามชกุ จว.สพุรรณบุรี สภ.สามชกุ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 49 42 91 ไม่ผ่าน
3570500432724 ร.ต.ต. ชาย ปรเมศวร ์ใจยาว รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 47 96 ไม่ผ่าน
3570500523312 ด.ต. ชาย ประกอบ ปุ๊ ดสอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 46 29 75 ไม่ผ่าน
3570700010513 ร.ต.อ. ชาย อาคม ตาใคร ้ รอง สว.จร. สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3571200223411 ด.ต. ชาย ทวศีกัด ิปิจนัน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืง สมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 47 47 94 ไม่ผ่าน
3600300315626 พ.ต.ท. ชาย ผจญ หวา่งองิ รอง ผกก.ป. สภ.โคกขาม อ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.โคกขาม ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3600500297524 ด.ต. ชาย อาํนาจ ขนัทสกิรรม ผบ.หมู่(ป.)สภ.หนองหญา้ไซ จว.สพุรรณบุรี สภ.หนองหญา้ไซ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 48 94 ไม่ผ่าน
3600800479300 พ.ต.ท. ชาย ปัญญา ปินเปโต รอง ผกก.ป. สภ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.เดมิบางนางบวช ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3609900547712 พ.ต.ท. ชาย เอกภาพ สนิพูล สวป. สภ.บางตาเถร อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี บางตาเถร ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 49 95 ไม่ผ่าน
3609900858521 ร.ต.อ. ชาย ณรงคภ์ัทร ชเูฉลมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สถ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 26 74 ไม่ผ่าน
3650600800121 ด.ต. ชาย พรีภัทร เต็งควิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นแพว้ จว.สมุทรสาคร สภ.บา้นแพว้ ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 46 48 94 ไม่ผ่าน
3660101052277 ร.ต.ท. ชาย บรรทม ทองกลบั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สภ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3660300233751 ด.ต. ชาย ใจหนุ่ม ขามสทิธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 47 96 ไม่ผ่าน
3660300316801 ด.ต. ชาย ปัณณธร ดาํสะดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.เดมิบางนางบวช ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 48 45 93 ไม่ผ่าน
3660500018854 พ.ต.ท. ชาย พัสกร พรหมอยู่ รอง ผกก.ป. สภ.สามควายเผอืก อ.เมอืงนครปฐม สภ.สามควายเผอืก ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 47 96 ไม่ผ่าน
3660500574471 ร.ต.ต. ชาย บุญเลศิ บัวโพธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรปีระจันต ์จว.สพุรรณบุรี สภ.ศรปีระจันต์ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 47 48 95 ไม่ผ่าน
3700101098152 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย สมเกยีรต ิเสนาะคาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงราชบุรี สภ.เมอืงราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 47 49 96 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
3700101150731 ร.ต.ต. ชาย วงศว์รศิ ฐานกิากรกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืง?สมุทรสาคร? ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 40 89 ไม่ผ่าน
3700200400884 ด.ต. ชาย ไพรบัว นาสา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพธแิกว้ อ.สามพราน จว.นครปฐม สภ.โพธแิกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3700400177003 ด.ต. ชาย รุ่ง ลมิทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สระแกว้ สภ.สระแกว้ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 45 48 93 ไม่ผ่าน
3700400260920 วา่ท ีพ.ต.ท. ชาย ธนู พัวอดุมเจรญิ สวป. สภ.เลาขวญั จว.กาญจนบุรี สภ.เลาขวญั ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 47 49 96 ไม่ผ่าน
3700400614969 ด.ต. ชาย อนริุธ แกว้จนิดา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพธแิกว้ อ.สามพราน จว.นครปฐม สภ.โพธแ์กว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 48 49 97 ไม่ผ่าน
3700500336782 ด.ต. ชาย ณัฏฐพล มะเอยีง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นโป่ง จว.ราชบุรี สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 38 44 82 ไม่ผ่าน
3700500337631 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย พงศธร บุญสง่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงราชบุรี สภ.เมอืงราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 48 43 91 ไม่ผ่าน
3700500658445 ร.ต.ท. ชาย สมศกัด ิเกง่ธัญญกร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นโป่ง จว.ราชบุรี สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 44 42 86 ไม่ผ่าน
3700500842939 พ.ต.ท. ชาย สมัพันธ ์นาลยั สวป.สภ.หนองหญา้ปลอ้ง จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญา้ปลอ้ง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 49 97 ไม่ผ่าน
3700501060373 ร.ต.อ. ชาย นมิติร ฤทัยคงถาวร รอง สว. สภ.บา้นคา จว.ราชบุรี สภ บา้นคา ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 48 41 89 ไม่ผ่าน
3700501185711 ร.ต.ท. ชาย มนูญ วอนเทยีน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นโป่ง จว.ราชบุรี สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 48 49 97 ไม่ผ่าน
3700501207757 พ.ต.ท. ชาย อนุสน สขุสริสิวุรรณ รอง ผกก.ป. สภ.บางปลามา้ จว.สพุรรณบุรี สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 49 48 97 ไม่ผ่าน
3700600120846 ร.ต.อ. ชาย มานติ ขํามณี รอง สวป. สภ.คลองวาฬ อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สภ.คลองวาฬ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3700600192936 ด.ต. ชาย ศภุโชค ขอ้ออ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 28 78 ไม่ผ่าน
3700701008863 ด.ต. ชาย ณรงค ์เอยีมสอาด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธงชยั อ.บางสะพาน จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ธงชยั ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 46 95 ไม่ผ่าน
3700800299921 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย ปอน เสอืเฒ่า รอง สว.(จร.) สภ.บา้นลาด จว.เพชรบุรี สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 48 97 ไม่ผ่าน
3700800359761 ด.ต. ชาย ธนพล ทสิาวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขายอ้ย จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 48 96 ไม่ผ่าน
3700900127731 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย ธวชั ขาวคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3709800234436 ด.ต. ชาย สรายุทธ ฑฆีะบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3709900317929 ร.ต.ต. ชาย ธรีศกัด ิมงิโมฬี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงราชบุรี สภ.เมอืงราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 47 48 95 ไม่ผ่าน
3710100203963 พ.ต.ท. ชาย เลอศกัด ิตมุรสนุทร รอง ผกก ป สภ พุทธมลฑล สภ พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3710100251089 ร.ต.ท. ชาย นพดล ตนัธนะชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.เมอืงกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 38 86 ไม่ผ่าน
3710100269441 ด.ต. ชาย ปวเรศ บัวแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.เมอืงกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 47 49 96 ไม่ผ่าน
3710100698784 ด.ต. ชาย จรูญ รอดขํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี สภ.พนมทวน ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3710100802409 ด.ต. ชาย สวุฒัชยั ดาวเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.เมทองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 48 96 ไม่ผ่าน
3710100813753 ร.ต.ต. ชาย สําราญ เทยีงตรง รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.เมอืงกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 45 93 ไม่ผ่าน
3710300545043 ร.ต.อ. ชาย สทิธชิยั เหมอืนออ้ย รอง สว. สภ.หนองร ีอ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี สภ.หนองรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3710500777771 ด.ต. ชาย สมชาย เสมจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี สภ.ไทรโยค ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 38 87 ไม่ผ่าน
3710500880474 ร.ต.ต. ชาย ไพฑลู โมเล็ก ผบ.หมู่ (จร.)สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี สภ.ท่ามะกา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3710501063712 ด.ต. ชาย วชิยั เลอืนลอย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 47 43 90 ไม่ผ่าน
3710600044171 พ.ต.ท. ชาย อาํนาจ ปรชีาวาท รอง ผกก. สภ.เมอืงราชบุรี สภ.เมอืงราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 48 49 97 ไม่ผ่าน
3710600064016 ร.ต.ท. ชาย ธนติพงศ ์ภูมภิักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 48 97 ไม่ผ่าน
3710600113505 ด.ต. ชาย นติธิร อนิทรักษา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองขาว อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 43 92 ไม่ผ่าน
3710600285926 ด.ต. ชาย ณรงฤทธ ิเกลยีงเกลา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.เมอืงกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3710600332061 ด.ต. ชาย สมร เพกิเฉย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองขาว อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.หนอวขาว ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3719900013636 ด.ต. ชาย นวิฒัน ์คงเวยีน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลาดหญา้ อ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.ลาดหญา้ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 47 96 ไม่ผ่าน
3719900036431 ร.ต.ต. ชาย กติตสิทิธ ิเจรญิทอง รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.เมอืงกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 39 88 ไม่ผ่าน
3719900144609 พ.ต.ท. ชาย ชาญศกัด ิฟักเหลอืง รอง ผกก. สภ.หนองขาว อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 47 43 90 ไม่ผ่าน
3719900249125 ด.ต. หญงิ นครนิทร ์สรรทนานุเคราะห์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงกาญจนบุรี สภ.เมอืงกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 43 91 ไม่ผ่าน
3720100519529 พ.ต.ท. ชาย อดเิรก ขนุจันดี รอง ผกก.ป. สภ.ทุ่งคล ีอ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3720100637611 ด.ต. ชาย ณัฐพงษ์ ขนุคงมี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สระแกว้ สภ.สระแกว้ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 45 46 91 ไม่ผ่าน
3720200004237 พ.ต.ท. ชาย ชยัยุทธ ชา่งทอง สวป. สภ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี เดมิบางนางบวช ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 47 44 91 ไม่ผ่าน
3720200073310 ด.ต. ชาย อาํนวย คลา้ยนาค ผบ.หมู่(ป.)สภ.ทุ่งคล ีอ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 43 49 92 ไม่ผ่าน
3720200080669 ร.ต.ต. ชาย วงศว์ฒัน ์สรอ้ยพวงนาค รอง สวป. สภ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.เดมิบางนางบวช ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 48 49 97 ไม่ผ่าน
3720200088643 ด.ต. ชาย คณพศ พุ่มเฉลยีว ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.เดมิบางนางบวช ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 47 42 89 ไม่ผ่าน
3720200258557 ร.ต.ต. ชาย วรีพงษ์ นําทพิย์ รอง สว.(จร.) สภ.สระแกว้ ภ.จว.สพุรรณบุรี สภ.สระแกว้ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 43 48 91 ไม่ผ่าน
3720200452469 ร.ต.อ. ชาย พนม มนัปาน รอง สวป. สภ.ศรปีระจันต ์จว.สพุรรณบุรี สภ.ศรปีระจันต์ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 48 48 96 ไม่ผ่าน
3720200456049 ร.ต.ท. ชาย คงศกัด ิชา้งจัน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดา่นชา้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.ดา่นชา้ง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 48 48 96 ไม่ผ่าน
3720200488609 ด.ต. ชาย สมพร ศรสีขุ ผบ.หมู่ (จร) สภ.ศรปีระจันต ์จว.สพุรรณบุรี สภ.ศรปีระจันต์ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 48 49 97 ไม่ผ่าน
3720200531172 ร.ต.ต. ชาย สวสัด ิแตงทอง รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งคล ีอ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 48 49 97 ไม่ผ่าน
3720200610536 ด.ต. ชาย ปรชีา แกว้ประดบั ผบ.หมู่(ป.)สภ.ทุ่งคล ีอ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 46 92 ไม่ผ่าน
3720200768563 ด.ต. ชาย วสิตูร ราตรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามชกุ จว.สพุรรณบุรี สภ.สามชกุ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 44 90 ไม่ผ่าน
3720300022512 ร.ต.อ. ชาย ณัฐวชิญ ์จนีกก๊ รอง สว.จร. สภ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.เดมิบางนางบวช ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 48 47 95 ไม่ผ่าน
3720300228005 ด.ต. ชาย วสิทุธ ิสะราคํา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.องคพ์ระ อ.ดา่นชา้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.องคพ์ระ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3720300286111 ด.ต. ชาย ประจนิ อวชิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดา่นชา้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.ดา่นชา้ง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 47 48 95 ไม่ผ่าน
3720500127326 ร.ต.ท. ชาย บุญเชดิ ศรสีวา่ง รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งคล ีอ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 45 48 93 ไม่ผ่าน
3720500231484 ร.ต.ต. ชาย สมัฤทธ ินาคใหม่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อา่วนอ้ย อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สภ.อา่วนอ้ย ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 46 95 ไม่ผ่าน
3720600283095 พ.ต.ท. ชาย กรรคชชิ แชม่ชอ้ย สวป. สภ.ทุ่งคล ีอ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 48 47 95 ไม่ผ่าน
3720700108520 ด.ต. ชาย วนัชยั ชายสอีอ่น ผบ.หมู่(จร.)สภ.อูท่อง จว.สพุรรณบุรี สภ.อูท่อง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 45 50 95 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
3720700147452 พ.ต.ต. ชาย ววิฒัน ์เหลอืงวฒันวไิล สวป. สภ.ศรปีระจันต ์จว.สพุรรณบุรี สภ.ศรปีระจันต์ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 47 47 94 ไม่ผ่าน
3720700275434 ด.ต. ชาย สมศกัด ิศรคํีานอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 34 13 47 ไม่ผ่าน
3720700488233 ด.ต. ชาย สทุ ีเหลอืงรุ่งทรัพย์ ผบ.หมู่(ป).สภ.ทุ่งคอก อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 47 49 96 ไม่ผ่าน
3720700513696 ร.ต.ต. ชาย วษิณุ ดอกชะเอม รอง สว.(ป.) สภ.บางตาเถร อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.บางตาเถร ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 46 92 ไม่ผ่าน
3720701062400 ด.ต. ชาย ธนุกฤต ออ่นนอ้ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.เดมิบางนางบวช ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 48 48 96 ไม่ผ่าน
3720900331176 ร.ต.อ. ชาย สมบัต ิปัญสมคดิ รอง สว.จร. สภ.อูท่อง จว.สพุรรณบุรี สภ.อูท่อง ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 48 50 98 ไม่ผ่าน
3720900363388 ร.ต.อ. ชาย พัลลภ คาํไพเราะ รอง สวป. สภ.ปิลอ๊ก อ.ทองผาภูม ิจว.กาญจนบุรี สภ.ปิลอ๊ก ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 50 98 ไม่ผ่าน
3720901093015 ด.ต. ชาย สนธยา สขุศรงีาม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สระยายโสม อ.อูท่อง จว.สพุรรณบุรี สภ.สระยายโสม ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3721000256811 ด.ต. ชาย ประเสรฐิ ธัญญเจรญิ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางตาเถร อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.บางตาเถร ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 45 48 93 ไม่ผ่าน
3729800038289 ร.ต.ท. ชาย เมตตา เกดิโภคา รอง สว(ป).สภ.ทุ่งคอก อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 46 92 ไม่ผ่าน
3729900251511 ด.ต. ชาย นพพพิัฒน ์พันธุเ์จรญิ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บางปลามา้ จว.สพุรรณบุรี สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 48 94 ไม่ผ่าน
3730100109673 ด.ต. ชาย มะโนชญ ์เสอืกลนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3730100604186 ร.ต.ท. ชาย วจิารณ ์สกุกาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นหนองพลบั จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.บา้นหนองพลบั ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3730100647772 พ.ต.ท. ชาย ครุุพงษ์ แกว้สะอาด รอง ผกก.ปป. สภ.กาํแพงแสน จว.นครปฐม สภ.กาํแพงแสน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 45 42 87 ไม่ผ่าน
3730100701122 ด.ต. ชาย อาํนาจ เจรญิชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นโป่ง จว.ราชบุรี สภ.บา้นโป่ง จว.ราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 41 36 77 ไม่ผ่าน
3730100834114 ด.ต. ชาย นเิวศ เดชจนิดา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพธแิกว้ อ.สามพราน จว.นครปฐม สภ.โพธแิกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 47 46 93 ไม่ผ่าน
3730100883310 พ.ต.ท. ชาย เกรยีงศกัด ิคงทับทมิ รอง ผกก.ป. สภ.อา่วนอ้ย อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ สภ.อา่วนอ้ย ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 44 93 ไม่ผ่าน
3730101442180 วา่ท ีพ.ต.ท. ชาย นติสิทิธ ิกาญจนนฤนาท สวป. สภ.หนองหญา้ไซ จว.สพุรรณบุรี สภ.หนองหญา้ไซ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 48 94 ไม่ผ่าน
3730200553303 ร.ต.ท. ชาย ชรนิทร ์หนูบางโก รอง สว(จร).สภ.ทุ่งคอก อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 40 47 87 ไม่ผ่าน
3730200768539 ร.ต.อ. ชาย พงศธร ดอนอว่มไพร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร จราจร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3730200773486 ด.ต. ชาย ยุทธพล ดอนนุ่มไพร ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งคล ีอ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 46 92 ไม่ผ่าน
3730200773958 ด.ต. ชาย วโิรจน ์ดอนวดัไพร ผบ.หมู่(ป.)สภ.ทุ่งคล ีอ.เดมิบางนางบวช จว.สพุรรณบุรี สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 48 94 ไม่ผ่าน
3730300092031 ร.ต.ต. ชาย ชํานาญ พลชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกขาม อ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.โคกขาม ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 44 39 83 ไม่ผ่าน
3730300339117 ด.ต. ชาย ธเนตร ์โพธศิรดีา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามพราน จว.นครปฐม สภ.สามพราน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 48 41 89 ไม่ผ่าน
3730300473310 ด.ต. ชาย ศกัดดิา มแีสงพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 44 20 64 ไม่ผ่าน
3730300584731 ร.ต.อ. ชาย พศิณุ พรหมมิ รอง สวป. สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี สภ.ไทรโยค ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 40 89 ไม่ผ่าน
3730300609084 ด.ต. ชาย ประจวบ ศรทีาวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 46 95 ไม่ผ่าน
3730300619268 ด.ต. ชาย อนุรักษ์ โพธทิองนาค ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 47 46 93 ไม่ผ่าน
3730400055595 ด.ต. ชาย วนัชยั วนัสามง่าม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครปฐม เมอืง ภ.จว.นครปฐม ภ.7 44 45 89 ไม่ผ่าน
3730400179812 ด.ต. ชาย สมุติร บุมี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยยาง อ.ทับสะแก จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หว้ยยาง ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3730400332807 ร.ต.ต. ชาย ชศูกัด ิบุญเลศิฟ้า รอง สว.(จร.)สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สภ.ชะอํา ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 47 96 ไม่ผ่าน
3730500034883 พ.ต.ท. ชาย ภูรภิัทร ภริมยภ์ู่ รอง ผกก.ป. สภ.สามชกุ จว.สพุรรณบุรี สภ.สามชกุ ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 49 48 97 ไม่ผ่าน
3730500347563 ร.ต.ต. ชาย เสน่ห ์ขําคํา รอง สว.(ป.) สภ.บางตาเถร อ.สองพนีอ้ง จว.สพุรรณบุรี สภ.บางตาเถร ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 46 49 95 ไม่ผ่าน
3730600019169 ร.ต.ท. ชาย เตชษิฏ ์กติตพิบิูลย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นแพว้ จว.สมุทรสาคร สภ.บา้นแพว้ ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 46 50 96 ไม่ผ่าน
3730600676607 ด.ต. ชาย ปรชีา รอดโพธทิอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โพธแิกว้ อ.สามพราน จว.นครปฐม สภโพธแิกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 47 49 96 ไม่ผ่าน
3739900315641 ด.ต. ชาย ชเูกยีรต ิมสีง่า ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรปีระจันต ์จว.สพุรรณบุรี สภ.ศรปีระจันต ์จว.สพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 48 50 98 ไม่ผ่าน
3740100095095 วา่ท ีร.ต.ท. ชาย วโิรจน ์แสงทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางโทรัด อ.เมอืงสมุทรสาคร สถ.บางโทรรัด ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 46 33 79 ไม่ผ่าน
3740100126161 ร.ต.อ. หญงิ ศรัณญภ์ัทรข ์กติตศิริเิวทย์ รอง สว. สภ.บา้นแหลม จว.เพชรบุรี สภ.บา้นแหลม ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3740100425729 ด.ต. ชาย ทัศเทพ ตะโกพร ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงสพุรรณบุรี สภ.เมอืงสพุรรณบุรี ภ.จว.สพุรรณบุรี ภ.7 48 42 90 ไม่ผ่าน
3740200404278 ร.ต.อ. ชาย รังสรรค ์สาเรอืง รอง สว. สภ.บางโทรัด อ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.บางโทรัด ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 34 83 ไม่ผ่าน
3740300675478 ด.ต. ชาย ถนอมศกัด ิพุ่มสงวน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางโทรัด อ.เมอืงสมุทรสาคร สภ บางโทรัด ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 47 21 68 ไม่ผ่าน
3749800108856 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย รุ่งโรจน ์อรุณแกว้แจ่มศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 47 96 ไม่ผ่าน
3749900217398 ด.ต. ชาย เอกชยั องักติานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสมุทรสาคร สภ.เมอืงสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 47 43 90 ไม่ผ่าน
3750200068227 พ.ต.ท. ชาย กนกศกัด ิเมอืงเกษม รอง ผกก.ป. สภ.บางสะพานนอ้ย จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.บางสะพานนอ้ย ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3760100003115 วา่ท ีร.ต.ท. ชาย สมัฤทธ ิสาวสวรรค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 49 97 ไม่ผ่าน
3760100019941 ด.ต. ชาย ชยัยศ เกตมุังมี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นลาด จว.เพชรบุรี สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3760100096300 ร.ต.อ. ชาย จํารอง แจ่มจํารัส ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3760100132608 ร.ต.ต. ชาย นพรัตน ์บัวมณี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขายอ้ย จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3760100267201 ร.ต.ท. ชาย สทิธเิดช พรายมณี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 46 95 ไม่ผ่าน
3760100380148 ด.ต. ชาย ธัญญะ โออ้วด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดเจา้สําราญ อ.เมอืงเพชรบุรี สภ.หากเจา้สําราญ ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 47 95 ไม่ผ่าน
3760100416941 ด.ต. ชาย มณเฑยีร แสงคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวหนิ จว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.หัวหนิ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 48 22 70 ไม่ผ่าน
3760100442275 ด.ต. ชาย ศภุกติต ิคงยาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดเจา้สําราญ อ.เมอืงเพชรบุรี สภ.หาดเจา้สําราญ ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3760100472778 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย ธํารงค ์งามขํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
3760100487325 พ.ต.ท. ชาย อรรณนพ นุ่มสวน รอง ผกก.ป. สภ.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี สภ.ทุ่งหลวง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 48 43 91 ไม่ผ่าน
3760100592960 ร.ต.ต. ชาย บรรจง นามปักษา รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 46 36 82 ไม่ผ่าน
3760100600598 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย สมศกัด ิมติรดี รอง สว.(ป.)สภ.เมอืงเพชรบุร ีจว.เพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 47 95 ไม่ผ่าน
3760100669971 ด.ต. ชาย เรวฒัน ์ตกึพราย ผบ.หมู่ สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 47 94 ไม่ผ่าน
3760100682055 ด.ต. ชาย ณัฐพงษ์ ศรจีันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 48 95 ไม่ผ่าน
3760100743780 ร.ต.ท. ชาย พนม สงวนศกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 43 92 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3760200172687 ร.ต.ต. ชาย อะนนท ์สงวนให ้ รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงเพชรบุร ีจว.เพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 45 94 ไม่ผ่าน
3760400064560 ด.ต. ชาย สพุรรณ ทองเงนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3760500029359 ร.ต.ท. ชาย สรุะพล เอกบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สภ.กระท่◌มุแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 49 98 ไม่ผ่าน
3760500126010 ร.ต.ต. ชาย สงัวาล โพธทิอง รอง สว.(ป.)สภ.บา้นลาด จว.เพชรบุรี สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 48 97 ไม่ผ่าน
3760500162172 ด.ต. ชาย เพทาย หมนืศรี ผบ.หมู่ สภ.เมอืงเพชรบุรี ผบ.หมู่? จร.สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 44 92 ไม่ผ่าน
3760500173689 พ.ต.ท. ชาย ธัชพงษ์ ชลภาพ สวป.สภ.กยุบุร ีจว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.กยุบุร ีจ.ประจวบ ฯ ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 48 43 91 ไม่ผ่าน
3760500202522 พ.ต.ท. ชาย ประทปี แสงทองอร่าม รอง ผกก.ปป. สภ.บา้นแหลม จว.เพชรบุรี สภ.บา้นแหลม ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 37 86 ไม่ผ่าน
3760500224283 ร.ต.ท. ชาย จรัสพงษ์ เกตตุรกีร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบุรี สภ.เมอืงเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 36 83 ไม่ผ่าน
3760500275686 พ.ต.ท. ชาย สนุทร เข็มเมอืง รอง ผกก. สภ.หนองหญา้ปลอ้ง จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญา้ปลอ้ง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 50 99 ไม่ผ่าน
1770600157913 ส.ต.อ. ชาย นพรัตน ์เมฆขยาย ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ปราณบุร ีจว.ประจวบครีขีนัธ์ สภ.ปราณบุร?ี ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ์ ภ.7 48 44 92 ไม่ผ่าน
3730300278908 ร.ต.อ. ชาย ประสมมาศ แสงสขุดี รอง สว. สภ.กาํแพงแสน จว.นครปฐม สภกาํแพงแสน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100 ผ่าน


