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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1801300035413 ส.ต.อ. ชาย อรรคพงศ ์รักประทุม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ร่อนพบิูลย ์จว.นครศรธีรรมราช สภ.ร่อนพบิูลย ์ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 47 97 ผ่าน
1801300047241 ส.ต.อ. ชาย เอกชยั คงเกอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ร่อนพบิูลย ์จว.นครศรธีรรมราช สภ.ร่อนพบิูลย์ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
1801400086940 ส.ต.อ. ชาย เสรชียั ภริมรส ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าตอง สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 49 99 ผ่าน
1801400207054 ส.ต.ต. ชาย ธนพล จันทรท์พิย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต  สภ.กมลา ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 47 97 ผ่าน
1809700006671 ด.ต. ชาย สรุกจิ เสนีย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กะทู ้จว.ภูเก็ต สภ.กะทู ้ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 47 97 ผ่าน
1829900212470 ส.ต.ต. ชาย อรรณพ หมันการ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต สภ.กมลา ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 40 90 ผ่าน
1839900139888 ส.ต.อ. ชาย ธนพล ทพิยศ์รี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าตอง สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 47 97 ผ่าน
1839900151144 ส.ต.อ. ชาย กรเฉลมิ สจุรติธรรม ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1839900262001 ส.ต.อ. ชาย ณัฐวฒุ ิรัตนพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 49 99 ผ่าน
1840100309888 ส.ต.ท. ชาย ทศพล สงัขเ์ศรษฐ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1840100427520 ส.ต.ต. ชาย ทศพล เมอืงฉิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พะโตะ๊ จว.ชมุพร สภ.พะโตะ๊ ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1840100489215 ส.ต.ต. ชาย พงศกร คงพุนพนิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เกาะเตา่ สภ.เกาะเตา่ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 44 94 ผ่าน
1840201237840 ส.ต.ต. ชาย รัฐพงศ ์แท่นนาค ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งตะโก จว.ชมุพร สภ.ทุ่งตะโก ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 49 99 ผ่าน
1841101088789 ส.ต.ต. ชาย เถลงิเกยีรต ินลิอรุณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งตะโก จว.ชมุพร สภ.ทุ่งตะโก ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 49 99 ผ่าน
1841200015674 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย กฤษฎา ทองสกลุ สวป. สภ.ขนุทะเล อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.ขนุทะเล ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
1841700002938 ด.ต. ชาย ขนัธจ์ติร นจิรัตนะ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงระนอง สภ.เมอืงระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 49 99 ผ่าน
1849800109774 ส.ต.ต. ชาย จักรกฤษณ ์ทองนา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าช ีอ.บา้นนาสาร จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ท่าชี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1849900204051 ส.ต.อ. ชาย กรัณยพ์ล สพุรรณพงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นบพตํิา จว.นครศรธีรรมราช สภ.นบพตํิา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1849900226004 ส.ต.ท. ชาย วธัณะ ศรัทธาสขุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภฺฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 46 96 ผ่าน
1850300048417 ส.ต.ท. ชาย อนุสรณ ์มณีรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นนาเดมิ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บา้นนาเดมิ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 46 96 ผ่าน
1859900087659 ส.ต.อ. ชาย พัฒนต์ริงค ์กมลานนท์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ปากนํา อ.เมอืงระนอง สภ.ปากนํา◌ ้ ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1859900089007 ส.ต.อ. ชาย ชยัวฒัน ์ปานประทปี ผบ.หมู่ (จร) สภ.ปากนํา อ.เมอืงระนอง สภ.ปากนํา ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1860200059042 จ.ส.ต. ชาย อนริุต คชรนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าแซะ จว.ชมุพร สภ.ท่าแซะ ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 49 99 ผ่าน
1860200119495 ส.ต.ต. ชาย ศริพิงศ ์สอนสม ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กะทู ้จว.ภูเก็ต สภ.กะทู ้ภจว.ภูเก็ต ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 46 96 ผ่าน
1860700070983 ส.ต.อ. ชาย ปวตันัินท ์ฟุ้งเฟือง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กะทู ้จว.ภูเก็ต สภ.กะทู ้ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 47 97 ผ่าน
1860700119079 ส.ต.อ. ชาย อานุภาพ แรงเขตการ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สว ีจว.ชมุพร สภ.สวี ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 46 96 ผ่าน
1869900029985 ส.ต.อ. ชาย ถาวร เกาะแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมลา อ.กะทู ้จว.ภูเก็ต สภ.กมลา ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 39 89 ผ่าน
1869900244177 ส.ต.อ. ชาย อคัรเทพ พละกาพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทา้ยเหมอืง จว.พังงา สภ.ทา้ยเหมอืง ภ.จว.พังงา ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1869900443951 ส.ต.ต. ชาย กติตธิัช หัสดนิทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สลยุ อ.ท่าแซะ จว.ชมุพร สภ.สลยุ ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 45 95 ผ่าน
1909800751335 ส.ต.ต. ชาย สนุทร เสถยีรยุกต์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บางสวรรค์ สภ.บางสวรรค์ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
1929900219325 ส.ต.อ. ชาย ณัฎฐพัฒน ์ณ พัทลงุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.วชิติ อ.เมอืง จว.ภูเก็ต สภ.วชิติ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 49 99 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1929900362128 ส.ต.อ. ชาย นตินัิย ฉิมเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 47 97 ผ่าน
1929900393481 ส.ต.ต. ชาย ปรเมศวร ์บัววรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขานพิันธ ์อ.เวยีงสระ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เขา?นพิันธ?์ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1929900432835 ส.ต.อ. ชาย แดนไทย เพชรสขุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สาคู สภ.สาคู ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 43 93 ผ่าน
1929900441371 ส.ต.อ. ชาย ธนกร ยถีนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อา่วลกึ จว.กระบี สภ.อา่วลกึ ภ.จว.กระบี ภ.8 50 47 97 ผ่าน
1929900711572 ส.ต.ต. ชาย เอกภพ ปานเพชร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะยาว จว.พังงา สภ.เกาะยาว ภ.จว.พังงา ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1930500032190 ด.ต. ชาย สทุธพิงศ ์แกว้ขาว ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เกาะเตา่ สภ.เกาะเตา่ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1930800062451 ส.ต.อ. ชาย หฤษฎ ์อนีหมัน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 49 99 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1939900191854 ส.ต.ต. ชาย รัชพล จํานงค์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต สภ .ถลาง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 48 98 ผ่าน
1939900242751 ส.ต.ท. ชาย ศกัรนิทร ์เชยีรทอง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ปากนํา จว.ระนอง สภ.ปากนําระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1959800035818 ส.ต.อ. ชาย วรวทิย ์เกลยีงสพีรม ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 47 97 ผ่าน
1959800060995 ส.ต.อ. ชาย วศนิ ชตุพิมิล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากนํา อ.เมอืงระนอง สภ.ปากนํา ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 49 99 ผ่าน
1959800095721 ส.ต.ต. ชาย จอมเฉลมิ โตะ๊สกลุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สาคู สภ.สาคู ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 47 97 ผ่าน
1959900102932 ส.ต.อ. ชาย นพิล ปานบัว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าตอง สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 50 100 ผ่าน
2409900029758 ส.ต.ท. ชาย ภูเบศร ์โชตกิเสถยีร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 49 99 ผ่าน
2809900034073 ส.ต.อ. ชาย วรรณศกัด ิบุญเตม็ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีรใหญ ่จว.นครศรธีรรมราช สภ.เชยีรใหญ่ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
2939900018832 ส.ต.ต. ชาย ธรีะพล หนูยมิซา้ย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทา้ยเหมอืง จว.พังงา สภ.ทา้ยเหมอืง ภ.จว.พังงา ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3100602476872 พ.ต.ท. ชาย พลเชฏฐ ์วงัเมอืง สวป. สภ.ทา้ยเหมอืง จว.พังงา  สภ.ทา้ยเหมอืง ภ.จว.พังงา ภ.8 50 43 93 ผ่าน
3100904423950 พ.ต.ท. ชาย ศภุชยั สงัขป์ระคอง รอง ผกก.ปป. สภ.วภิาวด ีจว.สรุาษฎรธ์านี สภ.วภิาวดี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3102201375236 ร.ต.ท. ชาย สชุาต ิเรอืงศรี รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1100501072834 ส.ต.ต. ชาย ไกรฤกษ์ จันทรว์เิศษ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นมาบอํามฤต อ.ปะทวิ จว.ชมุพร สภ.บา้นมาบอํามฤต ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 48 98 ผ่าน
1101800469214 ส.ต.ท. ชาย เตชษิฎ ์โทรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทา้ยเหมอืง จว.พังงา สภ.ทา้ยเหมอืง ภ.จว.พังงา ภ.8 50 50 100 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1102002053771 ส.ต.อ. ชาย สนัต ิแท่นทอง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ปากนํา อ.เมอืงระนอง สภ.ปากนํา ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 44 94 ผ่าน
1199900378773 ส.ต.อ. ชาย ณัฐปรัชญ ์ยอดทอง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1341000027169 พ.ต.ท. ชาย วทิวสั เพ็ชรรักษ์ สวป. สภ.ครีรีัฐนคิม จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ครีรีัฐนคิม ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1479900288887 ส.ต.ท. ชาย อภวิฒัน ์แกว้กอ่ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากจัน อ.กระบุร ีจว.ระนอง สภ.ปากจัน ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 49 99 ผ่าน
1579900622310 ส.ต.อ. ชาย พลวตั มอืคม ผบ.หมู่(ป.) สภ.สาคู สภ.สาคู ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 47 97 ผ่าน
1600100001575 ด.ต. ชาย ยุทธพรชยั รอดสม้ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1630200008555 ส.ต.อ. ชาย พงศธร วงษ์นาค ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 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
1730200112238 ส.ต.ท. ชาย ธนสาร แผ่เตม็ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะสมุย จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 41 91 ผ่าน
1749900093293 ส.ต.อ. ชาย ปิยะ ศรสีตัยานุกลู ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.วชิติ อ.เมอืง จว.ภูเก็ต สภ.วชิติ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1770400200181 ส.ต.ต. ชาย ศภุัฐ อดุมรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.เมอืงระนอง จว.ระนอง สภ.เมอืงระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1800100144595 พ.ต.ต. ชาย แสงโรจน ์สมโรจนร์ัตน์ สวป. สภ.ลานสกา จว.นครศรธีรรมราช สวป.สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 47 97 ผ่าน
1800100179011 ส.ต.ท. ชาย เลอพงศ ์พงศส์วสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 49 99 ผ่าน
1800200086015 ส.ต.ต. ชาย พงศกร พละบุญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต สภ.ท่าฉัตรไชย ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 48 98 ผ่าน
1800700003631 ด.ต. ชาย ธรีเดช ปานมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมลา อ.กะทู ้จว.ภูเก็ต สภ.กมลา ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 46 96 ผ่าน
1800900021552 ส.ต.อ. ชาย ธรีะพงษ์ รัตนคช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งกลาง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ชา้งกลาง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
1801100107232 ส.ต.อ. ชาย สทิธนินท ์ชว่ยหงษ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พรหมครี ีจว.นครศรธีรรมราช สภ.พรหมครีี ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1801200085681 ส.ต.อ. ชาย นวิฒัน ์ชว่ยทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3660600027383 พ.ต.ท. ชาย พษิณุกร จาดเมอืง รอง ผกก.ป. สภ.ทุ่งสง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ทุงสง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3700400028555 ร.ต.ต. ชาย โฆสติ วโิรจนะ รอง สว.(จร.) สภ.ร่อนพบิูลย ์จว.นครศรธีรรมราช สภ.ร่อนพบิูลย์ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3709900262563 ร.ต.ท. ชาย ชาญชยั สทิธวิงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าแซะ จว.ชมุพร สภ.ท่าแซะ ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3710500233177 ร.ต.อ. ชาย สวุทิย ์มแีกว้ รอง สวป. สภ.เมอืงชมุพร สภ.เมอืงชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3710500470730 ร.ต.ต. ชาย พงษ์พพิัฒน ์สธุาพจน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางมะเดอื อ.พุนพนิ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บางมะเดอื ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3710600108366 ด.ต. ชาย อาํนาจ เนตรนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ขนุทะเล อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.ขนุทะเล ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 40 90 ผ่าน
3720500172739 ร.ต.อ. ชาย สมพร พวงดอกไม ้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชมุพร สภ.เมอืงชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3730300335146 ร.ต.ท. ชาย ปรชีา อุน่ศริ ิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จว.ชมุพร สภ.ปากตะโก ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3749800062481 พ.ต.ท. ชาย ธวชัชยั ซุน้เจรญิ รอง ผกก. สภ.เมอืงระนอง สภ.เมอืงระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3750100572675 ร.ต.ต. ชาย นท ีพุ่มพร รอง สว (จร.) สภ.เมอืงระนอง จว.ระนอง สภ.เมอืงระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3760100045608 ร.ต.ต. ชาย พรีพงศ ์รอดพันธุ ์ รอง สวป. สภ.บา้นมาบอํามฤต อ.ปะทวิ จว.ชมุพร สภ.บา้นมาบอํามฤต ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3760200230865 พ.ต.ท. ชาย สรจติร สาดสาน สวป. สภ.กาญจนดษิฐ ์จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.กาญจนดษิฐ์ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 46 96 ผ่าน
3760501008461 ด.ต. ชาย สวุฒัน ์จันทรแ์จ่ม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เคยีนซา จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เคยีนซา ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3800100148082 ด.ต. ชาย สรุเชษฎ ์สพานทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางมะเดอื อ.พุนพนิ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บางมะเดอื ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3800100232148 ด.ต. ชาย สมุนต ์เสนาพงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืง นศ. ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800101024662 ด.ต. ชาย ราเมศวร ์เดอืนจํารูญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3800101166114 ร.ต.อ. ชาย สวุทิย ์นาคเีพด รอง สวป. สภ.พรหมครี ีจว.นครศรธีรรมราช สภ.พรหมครีี ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 41 91 ผ่าน
3800101307583 ร.ต.ต. ชาย ชาตชิาย พหลภักดิ รอง สว.(จร.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ทุงสง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3800101309721 ร.ต.ต. ชาย สําราญ นวลประจักษ์ รอง สว.(ป.) สภ.นาบอน จว.นครศรธีรรมราช สภ.นาบอน ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3800101323562 ด.ต. ชาย ประนอม อดุร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ขนอม จว.นครศรธีรรมราช สภ.ขนอม ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800101558799 ร.ต.ต. ชาย ชนะ เต็มภาชนะ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืง นศ. ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3800101839151 ด.ต. ชาย ธนนิวฒัน ์แสงประจง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3800101850732 ด.ต. ชาย วริัตน ์ทองสง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.วชิติ อ.เมอืง จว.ภูเก็ต สภ.วชิติ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3800200034232 พ.ต.ท. ชาย ชําลอง เมอืงกาญจน์ รอง ผกก.ป. สภ.เขาพนม จว.กระบี สภ.เขาพนม ภ.จว.กระบี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3800200259439 ด.ต. ชาย หัฐพร ทองขาวบัว ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กะรน อ.เมอืง จว.ภูเก็ต สภ.กะรน ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 45 95 ผ่าน
3800200272192 ด.ต. ชาย อนุพงค ์สทิธริักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืง นศ. ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800300077154 ด.ต. ชาย จักรพันธ ์กลุชนะพชิติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืง  นครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800300088288 ร.ต.ท. ชาย ชนะ ชตูะวณชิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืง นศ. ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3800300223258 ร.ต.อ. ชาย มศีกัด ิเทพบุรี รอง สวป. สภ.พระแสง จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พระแสง ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3800300264361 ร.ต.ท. ชาย สนุทร บุญศรพีัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800300349316 ร.ต.ต. ชาย สมชาย รัตนนุกลู รอง สว.(จร.) สภ.ชา้งกลาง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ชา้งกลาง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3800400050886 ร.ต.ท. ชาย สาโรจน ์เสถยีร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีรใหญ ่จว.นครศรธีรรมราช สภ.เชยีรใหญ่ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800400442733 พ.ต.ท. ชาย อาํนาจ ประพันธ์ สวป. สภ.โมถ่าย อ.ไชยา จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.โมถ่าย ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800400455134 พ.ต.ท. ชาย ธคํิาพร ห่อหุม้ รอง ผกก.ป. สภ.ฉวาง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800400618351 ร.ต.อ. ชาย วรรณช์ยั วจิาราณ์ รอง สวป. สภ.เขานพิันธ ์อ.เวยีงสระ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เขานพิันธ์ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3800400688481 พ.ต.ท. ชาย ศริธิรรม นาควรรณ รอง ผกก.ป. สภ.เกาะลนัตา จว.กระบี สภ.เกาะลนัตา ภ.จว.กระบี ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3800400867181 ด.ต. ชาย ระวพีงษ์ พรหมราช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ถําพรรณรา จว.นครศรธีรรมราช สภ.ถําพรรณรา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3800400872410 ด.ต. ชาย ประเสรฐิ สนิรา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองท่อม จว.กระบี สน.คลองท่อม ภ.จว.กระบี ภ.8 50 45 95 ผ่าน
3800400895827 พ.ต.ท. ชาย ไพรนิทร ์รักบํารุง สวป. สภ.ท่าชนะ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ท่าชนะ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800600121329 ร.ต.อ. ชาย โสภณ มากสวุรรณ์ รอง สว.จร. สภ.บ่อผุด จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บ่อผุด ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3800600602807 ร.ต.ท. ชาย วชัรนิทร ์จันทวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าชนะ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ท่าชนะ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800700231771 ด.ต. ชาย เลศิศกัด ิชเูกดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กะทู ้จว.ภูเก็ต สภ กะทู ้ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3800700357111 ร.ต.ท. ชาย สมใจ ทองเพ็ชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.จุฬาภรณ ์จว.นครศรธีรรมราช สภ.จุฬาภรณ์ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800700370398 ด.ต. ชาย สมพงศ ์ไชยเดช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชะอวด จว.นครศรธีรรมราช ผบ.หมู่(จร).สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800700391085 ด.ต. ชาย มนูล ภุมรนิทร์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1809700086101 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย นนทศร ชเูจรญิวงศ์ รอง สว.ธร. สภ.บางสวรรค์ สภ.บางสวรรค์ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 47 97 ผ่าน
1809700136834 จ.ส.ต. ชาย รุจนจ์โิรจน ์รัตนบุรี ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ขอนหาด  จว.นครศรธีรรมราช สภ ขอนหาด ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 36 86 ผ่าน
1809700290221 ส.ต.ต. ชาย อยัการ จนิพล ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ครีรีัฐนคิม จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ครีรีัฐนคิม ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 47 97 ผ่าน
1809800102176 ส.ต.ต. ชาย วชัระ ลอ่งแกว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 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
1809800125745 ส.ต.อ. ชาย ณัฐพงศ ์ชมุแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมลา อ.กะทู ้จว.ภูเก็ต สภ.กมลา ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 44 94 ผ่าน
1809800140272 ส.ต.ท. ชาย ภดงศกัด ิชสูขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขานพิันธ ์อ.เวยีงสระ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เขานพิันธ์ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1809900102232 ส.ต.อ. ชาย ณรงคเ์ดช อนิทวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อผุด จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บ่อผุด ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1809900105762 ส.ต.อ. ชาย ภูวเดช ชลสาคร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1809900116209 ส.ต.อ. ชาย จรนิทร ์ปานีสงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชยับุร ีจว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ชยับุรี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1809900185685 ร.ต.อ. ชาย ชยัรัตน ์คชนิทรโรจน์ รอง สว. สภ.ขนอม จว.นครศรธีรรมราช สภ.ขนอม ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1809900221843 จ.ส.ต. ชาย ปกป้อง ชมุขํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
1809900505558 ส.ต.ท. ชาย ชนิพันธ ์กระบนิ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1809900602316 ส.ต.ท. ชาย สรุยิา ผาเหลา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.การะเกด อ.เชยีรใหญ ่จว.นครศรธีรรมราช สภ.การะเกด ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1809900611692 ส.ต.ท. ชาย พวิชัรพันธ ์เชาวนช์ะตา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1810600040071 ส.ต.อ. ชาย จรัญ ถุงทอง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 47 97 ผ่าน
1819900115971 ส.ต.อ. ชาย กติตพิงศ ์รัตนพงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลําทับ จว.กระบี สภ. ลําทับ ภ.จว.กระบี ภ.8 50 45 95 ผ่าน
1819900200242 ส.ต.อ. ชาย ภูรณัีฐ กงิชมุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลําทับ จว.กระบี สภ.ลําทับ ภ.จว.กระบี ภ.8 50 43 93 ผ่าน
1829900141246 ส.ต.ต. ชาย เกยีรตวิศนิ ศริกิารณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต สภ.กมลา ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 45 95 ผ่าน
1829900159510 ส.ต.ต. ชาย ศรัณญ ์ผลพบิูลย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต สภ.กะรน ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3801000186811 ด.ต. ชาย สนุทร ดอกกฐนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมองนครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3801000198445 ด.ต. ชาย โกวทิย ์คงดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3801100018147 ร.ต.อ. ชาย ศภุกฤต แกว้กระจกสวสัดิ รอง สวป. สภ.ทรายขาว อ.คลองท่อม จว.กระบี สภ.ทรายขาว ภ.จว.กระบี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3801100104728 ด.ต. ชาย เตชนิท ์ผลสด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงระนอง สภ.เมอืงระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3801100145912 ด.ต. ชาย ปองเดช ฤทธธินกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3801100379077 พ.ต.ท. ชาย เจรญิ เกดิแกว้ รอง ผกก.ปป. สภ.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บ่อผุด ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3801200197574 ร.ต.ต. ชาย ชยัณรงค ์เหมทานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าแซะ จว.ชมุพร สภ.ท่าแซะ ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 45 95 ผ่าน
3801200269516 ด.ต. ชาย สรุยิะ จุลษร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3801200362133 ร.ต.อ. ชาย อภชิาต ิสง่ศรี รอง สวป. สภ.ท่าศาลา จว.นครศรธีรรมราช สภ.ท่าศาลา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3801200368786 พ.ต.ท. ชาย เสร ีฉายารักษ์ สวป. สภ.เชยีรใหญ ่จว.นครศรธีรรมราช สภ.เชยีรใหญ่ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3801200770622 ด.ต. ชาย พศิณุ แสงขํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะพะงัน จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เกาะพะงัน ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 41 91 ผ่าน
3801200770649 ด.ต. ชาย พงศศ์กัด ิแสงขํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะพะงัน จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เกาะพะงัน ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 43 93 ผ่าน
3801200820395 ร.ต.อ. ชาย สธุรี ์แตต้ระกลู รอง สวป. สภ.บางนบ อ.หัวไทร จว.นครศรธีรรมราช สภ.บางนบ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3801200840663 ร.ต.อ. ชาย พงศศ์กัด ิเมอืงแกว้ รอง สว.จร. สภ.อ.เมอืงนครศรธีรรมราช ตาํรวจภูธรจังหวดันครศรธีรรมราชสภ.เมอืงนครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3801200872026 ด.ต. ชาย ฐานันดร พรมสยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สถ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3801200951520 ด.ต. ชาย วชัระ ศกัยโกสทิธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.การะเกด อ.เชยีรใหญ ่จว.นครศรธีรรมราช สภ.การะเกด ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3801300174193 ร.ต.อ. หญงิ ณรงค ์คงมา รอง สวป. สภ.เกาะลนัตา จว.กระบี สภ.เกาะลนัตา ภ.จว.กระบี ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3801300224859 ด.ต. ชาย จริเมธ เหลา่ศริกิลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกระบี สภ.เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 50 41 91 ผ่าน
3801300452355 ร.ต.อ. ชาย อดุม เพชรผจญ รอง สวป. สภ.เวยีงสระ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เวยีงสระ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3801300506455 ด.ต. ชาย ชนิพงศ ์รัตนสนัตยากลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ขนอม จว.นครศรธีรรมราช สภ.ขนอม ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3801300508946 ร.ต.อ. ชาย วารุธ สมัยสง รอง สว.สส. สภ.ปลายพระยา จว.กระบี สภ.ปลายพระยา ภ.จว.กระบี ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3801300861221 ด.ต. ชาย นชพัฒน ์ไชยสภุา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืง นศ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3801300896539 พ.ต.ต. ชาย ชยัยัน ชแูกว้ สวป. สภ.เกาะพะงัน จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เกาะพะงัน ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 42 92 ผ่าน
3801301033631 ร.ต.อ. ชาย พริัชญ ์เทพทอง รอง สวป. สภ.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.นครศรธีรรมราช สภ.กะปาง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3801301087464 ด.ต. ชาย ศภุศลิป์ ชสูงคราม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3801301114020 ร.ต.อ. ชาย สําเรงิ สงอนุรักษ์ รอง สว. สภ.เวยีงสระ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เวยีงสระ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3801400288018 พ.ต.ท. ชาย สญัชยั ใจหา้ว สวป. สภ.ต.ท่าช ีอ.บา้นนาสาร ตาํรวจภูธรจังหวดัสรุาษฎรธ์านี ภสภ.ท่าชี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3801400397330 พ.ต.ท. ชาย สรุนิทร ์ใจแน่ รอง ผกก.จร. สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3801400434740 ร.ต.อ. ชาย ชยัชนะ เม่งหอ้ง รอง สว. สภ.สชิล จว.นครศรธีรรมราช สภ.สชิล นครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3801400532679 ด.ต. ชาย สรุเชษฐ มหีนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองท่อม จว.กระบี สภ.คลองท่อม ภ.จว.กระบี ภ.8 50 46 96 ผ่าน
3801400570490 ร.ต.ท. ชาย โกศล แกน่ทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3801500006031 พ.ต.ท. ชาย สเุมธ สวสัดี สวป. สภ.เกาะสมุย จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3801600038538 พ.ต.ท. ชาย สายัณ หนูแกว้ สวป. สภ.นาบอน จว.นครศรธีรรมราช สภ.นาบอน ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3801600123942 ด.ต. ชาย อนุกลู ชจูติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวไทร จว.นครศรธีรรมราช สภ.หัวไทร ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3801600198535 ร.ต.ต. ชาย เสรมิศกัด ิคงชว่ย รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3801600519005 พ.ต.ท. ชาย ประกจิ สทุธชิน รอง ผกก.ป. สภ.หัวไทร จว.นครศรธีรรมราช สภ.หัวไทร ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3801600611017 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย กติตพิงศ ์มแีกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พนม จว.สรุาษฎรธ์านี จราจร ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 46 96 ผ่าน
3801600664153 ร.ต.อ. ชาย ปิยชาต ิแสงศกัดิ รอง สวป. สภ.เขาพังไกร อ.หัวไทร จว.นครศรธีรรมราช สภ.เขาพังไกร ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3809700114047 พ.ต.ท. ชาย ไพศาล คาํปลอ้ง สวป. สภ.ร่อนพบิูลย ์จว.นครศรธีรรมราช สภ.ร่อนพบิูลย์ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3809800051446 พ.ต.ต. ชาย ทศพล กาญจนหริัญ สวป. สภ.ทุ่งใหญ ่จว.นครศรธีรรมราช สภ.ทุ่งใหญ่ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3809800071731 พ.ต.ท. ชาย ชยพล ภูนฤมติ สวป. สภ.กมลา อ.กะทู ้จว.ภูเก็ต สภ.กมลา ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 44 94 ผ่าน
3809900102760 ร.ต.อ. ชาย ธรีะยุทธ ตรเีพ็ญมาลย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3809900307141 ด.ต. ชาย ณัฐพล ทองรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 46 96 ผ่าน
3809900336761 ร.ต.ต. ชาย สมศกัด ิกาญจนะ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 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
3809900609121 พ.ต.ต. ชาย ณัฐวฒัน ์สพุรรณอาสน์ สวป. สภ.กะทู ้จว.ภูเก็ต สภ.กะทู ้ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3120600361270 พ.ต.ท. ชาย ปรชีากรณ ์รัตนสริติระกลู รอง ผกก.ปป. สภ.ละอุน่ จว.ระนอง สภ.ละอุน่ ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 45 95 ผ่าน
3140700090413 ร.ต.ท. ชาย ประเชญิ ประจําเขต ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โมถ่าย อ.ไชยา จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.โมถ่าย ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3141100205059 ด.ต. ชาย ประกอบ สงจร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกระบี สภ.เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 50 45 95 ผ่าน
3160301045864 ด.ต. ชาย สมใจ ไชยเสนา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชมุพร สภ.เมอืงชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3210500048722 ด.ต. ชาย สเุทพ กรรมจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชมุพร สภ.เมอืงชมุพน ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3240900207135 ด.ต. ชาย มนตร ีธรรมเสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชะเมา อ.เมอืงนครศรธีรรมราช สภ.ชะเมา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3301701025045 ร.ต.อ. ชาย สมบัต ิเจยีมใจ รอง สว.จร. สภ.อ.เมอืงระนอง ตาํรวจภูธรจังหวดัระนอง สภ.เมอืงระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3310101121832 ด.ต. ชาย พัฒนพงษ์ ยุนริัมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งตะโก จว.ชมุพร สภ.ทุ่งตะโก ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3310400101337 ด.ต. ชาย ภัทรพล พรบรรเทงิสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าตอง สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3320101907763 ด.ต. ชาย ประทพิย ์วสิารัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3341700137524 ร.ต.ต. ชาย นพินธ ์พุทธขนัธ์ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 45 95 ผ่าน
3350200262698 ร.ต.ท. ชาย คาํแหง ศรมีันตะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชมุพร สภ.เมอืงชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3450600676740 ด.ต. ชาย กรชิ วเิศษวงษา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉวาง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3450700453084 ด.ต. ชาย สมยศ เตโช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สชิล จว.นครศรธีรรมราช สภ.สชิล ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3450900250641 ด.ต. ชาย สมเกยีรต ิประทุมชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชมุพร สภ.เมอืงชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3460200218795 ร.ต.อ. ชาย อภริัฐ สําราญรนื รอง สว. สภ.ปากนํา อ.เมอืงระนอง สภ.ปากนํา ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3470300313668 ด.ต. ชาย สรุศกัด ิสงักฤษ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชมุพร สภ.เมทองชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3620200387471 ด.ต. ชาย ชยัณรงค ์หงษ์สดุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงกระบี สภ.เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3649800112137 พ.ต.ท. ชาย ไมตร ีนักธรรม รอง ผกก.ป. สภ.อา่วลกึ จว.กระบี สภ.อา่วลกึ ภ.จว.กระบี ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3840100530572 ร.ต.อ. ชาย เศรษฐพัฒน ์เศรษฐพลอย รอง สว. สภ.ท่าฉาง จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ท่าฉาง ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 44 94 ผ่าน
3840200144526 ด.ต. ชาย ฉัตรชยั ตอ้ยแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นนาสาร จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บา้นนาสาร ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 46 96 ผ่าน
3840200180581 พ.ต.ท. ชาย จเร เกลยีงเกลา สวป. สภ.บา้นในหูต อ.หลงัสวน จว.ชมุพร สภ.บา้นในหูต ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3840200209741 ด.ต. ชาย ทรงพล นมิเนียม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3840200698211 ร.ต.ต. ชาย อนุวตัร สทุธเินียม รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 46 96 ผ่าน
3840200737870 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ทนงศกัด ิพรมทวด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3840300100598 ร.ต.อ. ชาย ชชัชยั ชนืชม รอง สว.จร. สภ.อ.เมอืงสรุาษฎรธ์าน ีตาํรวจภูธรจังหวดัสรุาษฎรธ์านีสภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3840300165631 ด.ต. ชาย อรุณ แสงอรุณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ขนุทะเล อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.ขนุทะเล ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3840600232881 ร.ต.ต. ชาย วนัิย ชนืวเิศษ รอง สว.(จร.) สภ.ถําพรรณรา จว.นครศรธีรรมราช สภ ถํา◌พ้รรณรา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 46 96 ผ่าน
3840600264766 ด.ต. ชาย จารกึ จนีไทย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไชยา จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ไชยา ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3840600292638 ร.ต.ท. ชาย มาโนช อกัษรชนื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าฉาง จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ท่าฉาง ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3840600321778 ร.ต.ต. ชาย สํารวม สขุพร รอง สว.(จร.) สภ.พุนพนิ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พุนพนิ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3840700003638 ด.ต. ชาย ศริพิงษ์ ทองสาลี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อผุด จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บ่อผุด ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3840700045985 ด.ต. ชาย นคิม ปานวนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืง สรุาษฏรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3840700152501 วา่ท ีพ.ต.ท. ชาย สมศกัด ิจุเสง้ สวป. สภ.เกาะเตา่ สภ.เกาะเตา่ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3840700246310 ร.ต.อ. ชาย จุมพฏ เจาะขาว รอง สว. สภ.ท่าชนะ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ท่าชนะ  ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3840800128319 ด.ต. ชาย พนม หตีชว่ย ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3840800195598 ด.ต. ชาย วนัิย กาํนล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3840800280561 ด.ต. ชาย ธวชัชยั ประชมุรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3841000027896 ด.ต. ชาย ปัญญาพล บูรณะพงค์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3841100078794 ด.ต. ชาย ธเนศ รักษาพราหมณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กาญจนดษิฐ ์จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.กาญจนดษิฐ์ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3841100111694 ด.ต. ชาย อภชิญา พลภักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3841100190225 ร.ต.ท. ชาย สรุพรรณ พัฒนโต ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.สรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 45 95 ผ่าน
3841200144624 ด.ต. ชาย สทุธพิงษ์ ชชูาติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.ขนุทะเล ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 44 94 ผ่าน
3841200168531 พ.ต.ท. ชาย ศภุกจิ อนิคชสาร สวป. สภ.บา้นนาเดมิ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บา้นนาเดมิ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 44 94 ผ่าน
3841200264191 พ.ต.ท. ชาย บรสิทุธ ิเจรญิรักษ์ รอง ผกก. สภ.เขานพิันธ ์อ.เวยีงสระ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เขานพิันธ ์ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3841500211505 ด.ต. ชาย พงศภัค ทับทมิพราย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะสมุย จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 46 96 ผ่าน
3841700048195 ร.ต.อ. ชาย พนมพร ยศเมฆ รอง สว. สภ.ขนุทะเล อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.ขนุทะเล ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3841700064271 ร.ต.อ. ชาย สําราญ คงขนัธ์ รอง สว. สภ.พุนพนิ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พุนพนิ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3841800021744 ด.ต. ชาย วรีะโชต ิโยธาทยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เคยีนซา จว.สรุาษฎรธ์านี สถ.เคยีนซา ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3849900029582 พ.ต.ท. ชาย พนิ อนิมาก รอง ผกก.ปป. สภ.เวยีงสระ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เวยีงสระ? ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3849900101381 ร.ต.อ. ชาย ศรายุทธ บุญญพพิัฒกลุ รอง สว.ธร. สภ.ท่าช ีอ.บา้นนาสาร จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ท่าชี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3849900149618 พ.ต.ท. ชาย โชคชยั สทุธเิมฆ รองผูกํ้ากบัการ สภ.อ.เคยีนซา ตาํรวจภูธรจังหวดัสรุาษฎรธ์านี สภ เคยีนซา ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3849900194231 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย อนุวตั ิรวยจนิดา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อผุด จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บ่อผุด ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3849900241484 ด.ต. ชาย จริวฒัน ์ศรวีโิรจน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3850100105111 ร.ต.ต. ชาย กติฐพิัฒฐ ์นพรัตน์ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงระนอง สภ.เมอืงระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3850100114099 ด.ต. ชาย วรีะวฒัน ์สพุันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ราชกรูด อ.เมอืงระนอง สภ.ราชกรูด ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3850100139466 ร.ต.อ. ชาย ชนิกฤต พุ่มแสง รอง สวป. สภ.อ.เมอืงระนอง ตาํรวจภูธรจังหวดัระนอง สภ.เมอืงระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3850400035631 ด.ต. ชาย ชริพัทธ ์รุ่งเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กระบุร ีจว.ระนอง สภ.กระบุรี ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 50 100 ผ่าน



 ภ.8 หนา้ท ี5 ของ 14

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3850400052625 ด.ต. ชาย สรุนิทร ์นุย้โถง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สลยุ อ.ท่าแซะ จว.ชมุพร สภ.สลยุ ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 45 95 ผ่าน
3850400088999 ด.ต. ชาย ปิตพิงศ ์กลา้ฤทธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระบุร ีจว.ระนอง สภ.กระบุรี ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3850400116178 ร.ต.ต. ชาย เดโช สายสวุฒัน์ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงชมุพร จว.ชมุพร สภ.เมอืงชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3850400172205 ด.ต. ชาย พทัิกษ์ มนีลิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระบุร ีจว.ระนอง สภ.กระบุรี ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3860100222371 ร.ต.ท. ชาย จรัญ พ่วงสะอาด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปลายพระยา จว.กระบี สภ.ปลายพระยา ภ.จว.กระบี ภ.8 50 44 94 ผ่าน
3860100611289 พ.ต.ท. ชาย ชาตชิาย มูลลกัษณ์ สวป. สภ.กระบุร ีจว.ระนอง สภ.กระบุรี ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800700622770 ร.ต.ต. ชาย เดโช อนิอกัษร รอง สว.(จร.) สภ.ชะอวด จว.นครศรธีรรมราช สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3800700761028 ร.ต.อ. ชาย ยงยุทธ ์นมิเรอืง รอง สวป. สภ.สชิล จว.นครศรธีรรมราช สภ.สชิล ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800700771201 พ.ต.ท. ชาย เฉลมิชยั บัวขาว สวป.สภ.ชะอวด จว.นครศรธีรรมราช สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800800442358 ด.ต. ชาย คาํรณ อนันต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3800800506461 ด.ต. ชาย คมธรรม เพ็งจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าศาลา จว.นครศรธีรรมราช สภ.ท่าศาลา จ.นครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800800536743 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย สทิธชิยั เวทยาวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หลงัสวน จว.ชมุพร สภ.หลงัสวน ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800800691595 ด.ต. ชาย พรสวสัด ิเมอืงจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สชิล จว.นครศรธีรรมราช สภ.สชิล ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800800777341 ด.ต. ชาย มติร กจิวจิติร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองท่อม จว.กระบี สภ.คลองท่อม ภ.จว.กระบี ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3800800942491 พ.ต.ท. ชาย ธวชัชยั พมิเสน รอง ผกก. สภ.เปลยีน อ.สชิล จว.นครศรธีรรมราช สภ.เปลยีน ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3800900080440 ด.ต. ชาย จรูญ รักษ์จันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีรใหญ ่จว.นครศรธีรรมราช สภ.เชยีรใหญ่ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800900090518 ด.ต. ชาย ประสทิธ ิลลีะผล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.นครศรธีรรมราช สภ.กะปาง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800900092731 ร.ต.อ. ชาย กฤต ชา่งวาด รอง สวป. สภ.ทุ่งสง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ทุ่งสง จว.นครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800900134850 ร.ต.ต. ชาย ธนาพพิัฒน ์ทองเนือหา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3800900137514 ร.ต.อ. ชาย ไพรัตน ์บุญศรี รอง สว. สภ.ทุ่งสง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800900330195 ร.ต.อ. ชาย ญาณพัตน ์ทองอยู่ รอง สวป. สภ.ทุ่งตะโก จว.ชมุพร สภ.ทุ่งตะโก ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3800900473425 ร.ต.อ. ชาย สชุาตร ีอวิวงัโส รอง สวป. สภ.เขาพนม จว.กระบี สภ.เขาพนม ภ.จว.กระบี ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3800900913450 ร.ต.ท. ชาย นุกจิ คดพีศิาล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรธีรรมราช รอง สว.(จร.)สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3800901016974 ด.ต. ชาย ธนุ แร่ทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลําทับ จว.กระบี สภ.ลําทับ ภ.จว.กระบี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3801000012597 ด.ต. ชาย อาํพล คงพทัิกษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งกลาง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ชา้งกลาง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 46 96 ผ่าน
3900700274002 ด.ต. ชาย วริะ แสงอาํไพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระแสง จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พระแสง ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3900700335125 พ.ต.ท. ชาย จตรุพร คงทะเล สวป. สภ.ปลายพระยา จว.กระบี สภ.ปลายพระยา ภ.จว.กระบี ภ.8 50 46 96 ผ่าน
3900700556202 ร.ต.ต. ชาย วานชิ อนันตพงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าตอง สภ.ป่าตอง จ ภูเก็ต ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3900700633452 พ.ต.ท. ชาย ประทปี จริะโร รอง ผกก.ป. สภ.พรหมครี ีจว.นครศรธีรรมราช สภ.พรหมครีี ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3900800011143 ร.ต.ต. ชาย เฉลยีว แสงแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3900800017079 ด.ต. ชาย ธวชัชยั คงเพชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืงนครศรธีรรราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3900900658581 ร.ต.ต. ชาย ระพพีงษ์ ธรรมชาติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ รอง.สว(จร.)สภฺฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3901000347873 ด.ต. ชาย เจรญิ รัตนมุณี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อา่วลกึ จว.กระบี สภ.อา่วลกึ ภ.จว.กระบี ภ.8 50 46 96 ผ่าน
3909800611840 ด.ต. ชาย อดุม จมิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าตอง สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3909800938598 ร.ต.ต. ชาย สมเกยีรต ิสอดิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สาคู สภ.สาคู ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 46 96 ผ่าน
3909900156974 พ.ต.ท. ชาย สมนกึ สวุรรณวงศ์ สวป. สภ.เฉลมิพระเกยีรต ิจว.นครศรธีรรมราช สภ.เฉลมิพระเกยีรติ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3909900435253 ด.ต. ชาย ประพัฒน ์ฆนกาญจนา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3910300263232 พ.ต.ท. ชาย นรากร เอยีดชว่ย สวป. สภ.ฉวาง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 45 95 ผ่าน
3910500031114 ด.ต. ชาย นัสรน เร่สนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกระบี สภ.เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 50 39 89 ผ่าน
3910500255187 พ.ต.ท. ชาย พสิทิธ ิปากบารา รอง ผกก.ป. สภ.ทรายขาว อ.คลองท่อม จว.กระบี สภ.ทรายขาว ภ.จว.กระบี ภ.8 50 46 96 ผ่าน
3910600125676 ด.ต. ชาย ณปณต ธติพิลธาดา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กะทู ้จว.ภูเก็ต สภ.กะทู ้ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 46 96 ผ่าน
3920100626498 ด.ต. ชาย กฤษดา ชดูรุ่ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมลา อ.กะทู ้จว.ภูเก็ต สภ.กมลา ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 44 94 ผ่าน
3920300010881 ด.ต. ชาย กฤษชนะ สง่ศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กะทู ้จว.ภูเก็ต สภ.กะทู ้ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 45 95 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3920300052461 ด.ต. ชาย สรรเสรญิ ภาคเพมิ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3920300165940 ด.ต. ชาย เทอดศกัด ิทุ่มเกตุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3920400248774 ร.ต.ท. ชาย สมพงษ์ อุน่ธรรมรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3920600204291 ร.ต.อ. ชาย เกยีรตยิศ วฒันสนิ รอง สว.จร. สภ.อ.เมอืงสรุาษฎรธ์าน ีตาํรวจภูธรจังหวดัสรุาษฎรธ์านีสภ เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3920600457458 ด.ต. ชาย ศภุกร ทองศกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อา่วลกึ จว.กระบี สภ.อา่วลกึ ภ.จว.กระบี ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3920600739747 พ.ต.ท. ชาย สนอง ประมวลศลิป์ สวป. สภ.ถําพรรณรา จว.นครศรธีรรมราช สภ.ถําพรรณรา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3930100005311 ร.ต.อ. ชาย พเิชษฐ อนิทรน์าค รอง สว. สภ.พระแสง จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พระแสง ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3930100046491 ด.ต. ชาย ฉัตรชยั ชเูอยีด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองท่อม จว.กระบี สภ.คลองท่อม ภ.จว.กระบี ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3930100077583 ด.ต. ชาย สทัุศน ์สดุชมุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงระนอง สภ.เมอืงระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3930100197414 ร.ต.ต. ชาย เอกพล มูสกิะปาละ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.วชิติ อ.เมอืง จว.ภูเก็ต สภ.วชิติ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3930100801362 ร.ต.ต. ชาย ไวโรจน ์พรหมรัตน์ รอง สว.(จร.) สภ.ลานสกา จว.นครศรธีรรมราช สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3930200076911 ด.ต. ชาย วชิยั เพ็งโอ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงระนอง สภ.เมอืงระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3930300006949 พ.ต.ท. ชาย สมคดิ ใหม่คง รอง ผกก.ป. สภ.ท่าช ีอ.บา้นนาสาร จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ทา่ชี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3930300420290 ร.ต.ต. ชาย ชมุพล กองคํา รอง สว.(ป.) สภ.พุนพนิ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พุนพนิ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 38 88 ผ่าน
3930500436092 พ.ต.ท. ชาย วรเดช ชเูกอื สวป. สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3930500496893 ด.ต. ชาย อธวิฒัน ์ทองแจง้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาพนม จว.กระบี สภ.เขาพนม ภ.จว.กระบี ภ.8 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
3930500540183 พ.ต.ท. ชาย สาธติ คงแกว้ สวป. สภ.เปลยีน อ.สชิล จว.นครศรธีรรมราช สภ.เปลยีน ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3930500569220 วา่ท ีร.ต.ท. ชาย สทุนิ ชสูงดํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพังงา สภ.เมอืงพังงา ภ.จว.พังงา ภ.8 50 42 92 ผ่าน
3930500657340 ด.ต. ชาย โชคด ีคงสงดว้ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กมลา อ.กะทู ้จว.ภูเก็ต สภ.กมลา อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 43 93 ผ่าน
3930500813589 ด.ต. ชาย บุญเจอื ธรรมเพชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สว ีจว.ชมุพร สภ.สวี ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3930500850611 ด.ต. ชาย อภเิชษฐ ดาํปาน ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3930500879016 ร.ต.อ. ชาย วโิรจน ์ชแูกว้ รอง สว. สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืง.นครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3930500897073 พ.ต.ต. ชาย บุญเรยีง ชชูว่ย สวป. สภ.เขานพิันธ ์อ.เวยีงสระ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เขานพิันธ์ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3930500908717 ด.ต. ชาย โสธร เอกภาพไพบูลย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.จุฬาภรณ ์จว.นครศรธีรรมราช สภ.จุฬาภรณ์ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 44 94 ผ่าน
3930500957726 ด.ต. ชาย ชยุต ขาวสดุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรธีรรมราช สภ ทุ่งสง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3930600251990 ด.ต. ชาย ปรชีา ชจูนิดา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทา้ยเหมอืง จว.พังงา สภฺทา้ยเหมอืง ภ.จว.พังงา ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3930600431297 ด.ต. ชาย ปรชีา นวลดกุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาบอน จว.นครศรธีรรมราช สภ.นาบอน ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3809900610358 ด.ต. ชาย เอกชยั สวุรรณหลมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืง นศ. ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3810100664714 ด.ต. ชาย อนุกลู โกบกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองท่อม จว.กระบี สภ.คลองท่อม ภ.จว.กระบี ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3810200114341 ด.ต. ชาย พชิยั สงแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระแสง จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พระแสง ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3810400098838 พ.ต.ต. ชาย วโิรจน ์โรจนพ์ัฒนสขุ สว.ธร. สภ.ปลายพระยา จว.กระบี สภ.ทรายขาว ภ.จว.กระบี ภ.8 50 46 96 ผ่าน
3810500009071 ด.ต. ชาย สวสัด ิทองหนูนุย้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อา่วลกึ จว.กระบี สภ.อา่วลกึ ภ.จว.กระบี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3810500060859 พ.ต.ท. ชาย นกิร แกว้เนนิ สวป. สภ.บา้นมาบอํามฤต อ.ปะทวิ จว.ชมุพร สภ.บา้นมาบอํามฤต ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 46 96 ผ่าน
3810600057264 ด.ต. ชาย ธนันดร มแีกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พนม จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พนม ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3820100016593 พ.ต.ท. ชาย อมร ชยัศลิป์ รอง ผกก. สภ.ขนุทะเล อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.ขนุทะเล ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 45 95 ผ่าน
3820300011293 ด.ต. ชาย นพินธ ์ใจอาจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทา้ยเหมอืง จว.พังงา สภ.ทา้ยเหมอืง ภ.จว.พังงา ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3820500001127 พ.ต.ท. ชาย ธวชั ตนัสกลุ รอง ผกก.ป. สภ.ทา้ยเหมอืง จว.พังงา สภ.ทา้ยเหมอืง ภ.จว.พังงา ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3820500120126 พ.ต.ท. ชาย กติศิกัด ิกจิภูวดล รอง ผกก. สภ.กระบุร ีจว.ระนอง สภ.กระบุรี ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3820500195100 พ.ต.ท. ชาย สมพร สรุนิทร์ รอง ผกก. สภ.กะรน อ.เมอืง จว.ภูเก็ต สภ.กะรน ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3820700041084 ด.ต. ชาย สธุา สาทะกจิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าตอง สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3830300041460 ด.ต. ชาย บัณฑติ ครีเีขต ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงระนอง ผบ.หมู่จร.สภ.เมอีงระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3839900028713 ร.ต.อ. ชาย เสถยีร แกว้พูล รอง สวป. สภ.กะทู ้จว.ภูเก็ต สภ.กะทู ้ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3839900363024 ร.ต.อ. ชาย สนัต ิวาจาสตัย์ รอง สว.จร. สภ.เมอืงภูเกต็ สภ เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3840100299099 ร.ต.อ. ชาย นพรัตน ์ชว่ยรอด รอง สวป. สภ.พปิูน จว.นครศรธีรรมราช สภ.พปิูน ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3840100375216 ด.ต. ชาย จักรนิ วรีะวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3840100491119 ร.ต.อ. ชาย ทรงพล ฤทธพิันธุ ์ รอง สว. สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 48 98 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
5900799020268 ร.ต.ต. ชาย วรวทิย ์คาํคลาย รอง สว.(จร.) สภ.หัวไทร จว.นครศรธีรรมราช สภ.หัวไทร ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3860100745773 ด.ต. ชาย ปรชีา อาํพันกาญจน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงระนอง สภ.เมอืงระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3860100834091 ด.ต. ชาย ทรงพล หนูจ่าแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชมุพร สภ.เมอืงชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3860200058433 ด.ต. ชาย วโิรจน ์ไกรมาก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชมุพร สภ.เมอืงชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3860200357171 วา่ท ีพ.ต.ท. ชาย สรุศกัด ิพนัสนาชี สวป. สภ.ท่าแซะ จว.ชมุพร สภ.ท่าแซะ ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3860300121170 ด.ต. ชาย นพรัตน ์บุญจํานงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชมุพร สภ.เมอืงชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3860300242341 พ.ต.ท. ชาย ไกรษร ชมชนื รอง ผกก. สภ.วชิติ อ.เมอืง จว.ภูเก็ต สภ.วชิติ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 44 94 ผ่าน
3860400007646 ด.ต. ชาย ทนงค ์คุม้ชาวนา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปะทวิ จว.ชมุพร สภ.ปะทวิ ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3860500010207 ร.ต.ต. ชาย ณุวฒันชยั สทิธชิยั รอง สว.(ป.) สภ.หลงัสวน จว.ชมุพร สภ.หลงัสวน ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3860800029451 ร.ต.อ. ชาย สมยศ ใจซอืดี รอง สวป. สภ.สว ีจว.ชมุพร สภ.สวี ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3869800021300 ด.ต. ชาย อนุชา คลา้ยทรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากนํา อ.เมอืงระนอง สภ.ปากนํา ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3869800023787 ร.ต.อ. ชาย ธรีโชต ิแพใหม่ รอง สว. สภ.กมลา อ.กะทู ้จว.ภูเก็ต สภ.กมลา ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3869900070680 พ.ต.ต. ชาย ธนเทพ สวุรรณ สวป. สภ.สว ีจว.ชมุพร สภ.สวี ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 47 97 ผ่าน
3900100382211 ด.ต. ชาย พงศศ์กัด ิบุญมาศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อผุด จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บ่อผุด ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3900100511844 ร.ต.อ. ชาย สธุ ิโมสขุะ รอง สว. สภ.ทุ่งสง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3900100738636 ด.ต. ชาย วฒุภัิทร จันทสวุรรณโณ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.วชิติ อ.เมอืง จว.ภูเก็ต สภ.วชิติ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3900200049085 ด.ต. ชาย ยุทธศกัด ิศรยีะพันธุ ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ทุ่งใหญ ่จว.นครศรธีรรมราช สภ.ทุ่งใหญ่ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3900200108961 ด.ต. ชาย นภดล ขําพล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพังงา สภ.เมอืงพังงา ภ.จว.พังงา ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3900600135809 ด.ต. ชาย โสพจน ์จันทรส์งัข์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3900700119562 พ.ต.ท. ชาย เชาว ์ผอมนะ รอง ผกก.ป. สภ.กะทู ้จว.ภูเก็ต สภ.กะทู ้ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 46 96 ผ่าน
3930700033714 ด.ต. ชาย วริศกัด ิสตุนก ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เขาพนม จว.กระบี สภ.เขาพนม ภ.จว.กระบี ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3930700106088 ด.ต. ชาย วชัมนต ์ศรนีวลอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงระนอง สภ.เมอืงระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 50 100 ผ่าน
3930700115974 พ.ต.ต. ชาย ปรชีา สมนุ่น สวป. สภ.เคยีนซา จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เคยีนซา ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
3930700119058 ด.ต. ชาย ปรชีา เอยีดสกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองท่อม จว.กระบี สภ.คลองท่อม ภ.จว.กระบี ภ.8 50 49 99 ผ่าน
3930800109208 พ.ต.ท. ชาย ชาตร ีปานดาํ รอง ผกก.ป. สภ.เกาะพะงัน จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เกาะพะงัน ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 39 89 ผ่าน
3939900128997 พ.ต.ท. ชาย กรกฤช สตัตรัตน์ สวป. สภ.ไชยา จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ไชยา ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 45 95 ผ่าน
3950100027403 ร.ต.ต. ชาย กฟีลยี ์มะโระ รอง สว.(ป.) สภ.ชะเมา อ.เมอืงนครศรธีรรมราช สภ.ชะเมา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 46 96 ผ่าน
4200100011617 ด.ต. ชาย กฤษณธ์นพล สําราญจติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกระบี สภ.เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 50 35 85 ผ่าน
4200100011676 ด.ต. ชาย จรัญ หนูจักร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกระบี สภ.เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 50 39 89 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
5800400032159 ด.ต. ชาย ลอืศกัด ิศรยีศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อผุด จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บ่อผุด ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 47 97 ผ่าน
5801390010884 ร.ต.ต. ชาย สนุทร สตัถาพร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระแสง จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พระแสง ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 48 98 ผ่าน
5801490002824 ด.ต. ชาย วชัรพงศ ์หนูนวล ผบ.หมู่ (จร.) สภ.สชิล จว.นครศรธีรรมราช สภ.สชิล ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 50 100 ผ่าน
5820500002499 ด.ต. ชาย สมชาย ชว่ยเกดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพังงา สภ.เมอืงพังงา ภ.จว.พังงา ภ.8 50 50 100 ผ่าน
5840190000353 พ.ต.ท. ชาย โสภณ ศยามล รอง ผกก.ป. สภ.เสวยีด อ.ท่าฉาง จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เงสวยีด ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 50 50 100 ผ่าน
5840190000361 พ.ต.ท. ชาย ประวตั ิตนัตปิุษปรรฆ์ สว. สภ.ภูเก็ต สภ.สาคู ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 46 96 ผ่าน
5850300017476 ด.ต. ชาย วริัช สดุโท ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงระนอง สภ.เมอืงระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 48 98 ผ่าน
5860200001764 ด.ต. ชาย ทนงศกัด ิองอาจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชมุพร สภ.เมอืงชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 50 100 ผ่าน
5860800001391 พ.ต.ท. ชาย สมมาศ เกษแกว้ สวป. สภ.ทุ่งตะโก จว.ชมุพร สภ.ทุ่งตะโก ภ.จว.ชมุพร ภ.8 50 49 99 ผ่าน
5860800001561 ด.ต. ชาย กฤษณพล เพ็ญสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กะรน อ.เมอืง จว.ภูเก็ต สภ.กะรน ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 50 50 100 ผ่าน
1101800678832 ส.ต.อ. ชาย ศภุกจิ คงมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งคาโงก อ.เมอืงพังงา สภ.ทุ่งคาโงก ภ.จว.พังงา ภ.8 45 48 93 ไม่ผ่าน
1103701963000 ส.ต.ท. ชาย กฤษกร หวงัผล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากจัน อ.กระบุร ีจว.ระนอง สภ.ปากจัน ภ.จว.ระนอง ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
1440800011907 ด.ต. ชาย วชัรพล สวุรรณอกัษร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อผุด จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บ่อผุด ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
1450100046511 ส.ต.อ. ชาย วรีชยั ทองจํารูญ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พรหมครี ีจว.นครศรธีรรมราช สภ.พรหมครีี ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 45 94 ไม่ผ่าน
1521200073162 ส.ต.ท. ชาย กานตณั์ฐ คงเปีย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เคยีนซา จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เคยีนซา ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 44 93 ไม่ผ่าน
1640700103018 ส.ต.ต. ชาย กฤตพร เนาวพันธ์ ผบ.หมู่ สภ.ท่าฉัตรไชย อ.ถลาง จว.ภูเก็ต สภ.ท่าฉัตรไชย ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 39 88 ไม่ผ่าน
1800100190937 ส.ต.ต. ชาย ณัฐวฒัน ์กวา้นเมธากลุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทับปุด จว.พังงา สภ.ทับปุด ภ.จว.พังงา ภ.8 46 48 94 ไม่ผ่าน
1800300067276 ส.ต.ต. ชาย ประพัฒพงศ ์ศรเีชย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะกวัทุ่ง จว.พังงา สภ.ตะกวัทุ่ง ภ.จว.พังงา ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
1800400179921 ส.ต.ต. ชาย นพดล จนิดารักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะกวัทุ่ง จว.พังงา สภ.ตะกวัทุ่ง ภ.จว.พังงา ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
1800400240221 ส.ต.อ. ชาย กติตพิงศ ์วงคท์องดี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 47 43 90 ไม่ผ่าน
1800700112147 ส.ต.อ. ชาย ณรงคศ์กัด ิเสนทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกกลอย อ.ตะกวัทุ่ง จว.พังงา สภ.โคกกลอย ภ.จว.พังงา ภ.8 47 48 95 ไม่ผ่าน
1800700145215 จ.ส.ต. ชาย นัฐพล นุ่นแกว้ ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เชยีรใหญ ่จว.นครศรธีรรมราช สภ.เชยีรใหญ่ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 50 98 ไม่ผ่าน
1800700165917 ส.ต.ต. ชาย กติตศิกัด ิขนุสทิธิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะยาว จว.พังงา สภ.เกาะยาว ภ.จว.พังงา ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
1800800167164 จ.ส.ต. ชาย นท ีเชาวลติ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พรหมครี ีจว.นครศรธีรรมราช สภ.พรมครีี ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 48 96 ไม่ผ่าน
1801000007961 ด.ต. ชาย สบืพงศ ์สมมาตย์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงภูเกต็ สภ เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 46 49 95 ไม่ผ่าน
1801100105001 ส.ต.ท. ชาย พรีะพร ร่มเย็น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพังงา สภ.เมอืงพังงา ภ.จว.พังงา ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
1801200081014 จ.ส.ต. ชาย วสิทุธ ิรัตนะรัต ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกระบี สภ.เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 48 39 87 ไม่ผ่าน
1801300169207 ส.ต.อ. ชาย ครรชติ อนุรักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พุนพนิ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พุนพนิ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 47 49 96 ไม่ผ่าน
1801400096384 จ.ส.ต. ชาย เอกชยั ชว่ยป้อง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาสกั  จว.ชมุพร สภ.นาสกั ภ.จว.ชมุพร ภ.8 46 16 62 ไม่ผ่าน
1801400120005 ส.ต.ท. ชาย ไกรสร ศรสีวา่ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กาญจนดษิฐ ์จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.กาญจนดษิฐ์ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
1801400166111 ส.ต.ต. ชาย ณัฐวฒุ ิกาลาศรี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.อา่วนาง สภ.อา่วนาง ภ.จว.กระบี ภ.8 48 50 98 ไม่ผ่าน
1801401269487 ส.ต.ต. ชาย ศรัญ  ูขํากลนิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ท่าฉัตรไชย ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
1801600089969 จ.ส.ต. ชาย ชยัภูม ินวลชว่ย ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เชยีรใหญ ่จว.นครศรธีรรมราช สภ.เชยีรใหญ่ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 50 98 ไม่ผ่าน
1809800066137 ส.ต.อ. ชาย นพดล พรหมมานนท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ปากพนัง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 47 48 95 ไม่ผ่าน
1809900012144 ร.ต.อ. ชาย วริุฬห ์กศุลชู รอง สว.ธร. สภ.เกาะเตา่ สภ.เกาะเตา่ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
1809900142455 ส.ต.อ. ชาย ณัฐพงษ์ แกน่ทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนสกั จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ดอนสกั ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
1809900149417 ส.ต.อ. ชาย พลากร มเีถอืน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อผุด จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บ่อผุด ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
1809900193653 ส.ต.อ. ชาย เนตรพริุณ สขุศรี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 48 50 98 ไม่ผ่าน
1809900202946 จ.ส.ต. ชาย กฤษฎา เจยีรศริิ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พรหมครี ีจว.นครศรธีรรมราช สภ.พรหมครีี ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
1809900250665 ส.ต.ท. ชาย ศราวฒุ ิเกลยีงจันทร์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.จุฬาภรณ ์จว.นครศรธีรรมราช สภ.จุฬาภรณ์ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
1809900256396 ส.ต.อ. ชาย ปวรศิ ชแูกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ขนอม จว.นครศรธีรรมราช สภ.ขนอม ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
1809900317166 ส.ต.ท. ชาย นครนิทร ์จนิดํา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ป่าตอง สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
1809900370156 ส.ต.ท. ชาย ชาญณรงค ์ทองมี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
1809900466927 ส.ต.อ. ชาย ภาสกร พูลจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางนบ อ.หัวไทร จว.นครศรธีรรมราช สภ.บางนบ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
1809900470452 ส.ต.ท. ชาย อภสิทิธ ิทพิยศ์รนีมิติ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 40 49 89 ไม่ผ่าน
1809900530188 ส.ต.ท. ชาย เฉลมิภูม ิมุขวฒัน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อผุด จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บ่อผุด ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
1809900962037 ส.ต.ต. ชาย ณัฐภัทร สมสขุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ปากพนัง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 47 48 95 ไม่ผ่าน
1810600043470 ส.ต.อ. ชาย ไกรพริุณ อนิพรมมี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เวยีงสระ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เวยีงสระ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
1810700013378 ส.ต.อ. ชาย ธงชยั ชทูอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะกลาง อ.เกาะลนัตา จว.กระบี สภ.เกาะกลาง ภ.จว.กระบี ภ.8 48 34 82 ไม่ผ่าน
1810700015354 ส.ต.อ. ชาย ชํานาญ นวนสมศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกระบี สภ.เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 47 37 84 ไม่ผ่าน
1819900074085 ส.ต.อ. ชาย ณัฐพงศ ์เพชรพูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกระบี สภ.เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
1819900211562 ส.ต.ต. ชาย อดศิกัด ิสยุแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บางสวรรค์ สภ.บางสวรรค์ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 24 72 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1820500031526 จ.ส.ต. ชาย พงศท์รรศ เหมวเิศษ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ท่าฉาง จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ท่าฉาง ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 39 88 ไม่ผ่าน
1829900078145 ส.ต.อ. ชาย เจษฎา ขนุศรี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 47 47 94 ไม่ผ่าน
1849900219768 ส.ต.ต. ชาย สริวชิญ ์รนืเรงิใจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะกวัทุ่ง จว.พังงา สภ.ตะกวัทุ่ง ภ.จว.พังงา ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
1849900312229 ส.ต.ต. ชาย ธรีภัทร อนิทรจ์ันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 47 47 94 ไม่ผ่าน
1849901427461 ส.ต.ต. ชาย อดศิร ปิตงั ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
1860500002259 ร.ต.อ. ชาย สมยศ คงเหมยีน รอง สว.สส. สภ.ทุ่งคาโงก อ.เมอืงพังงา สภ.ทุ่งคาโงก ภ.จว.พังงา ภ.8 45 44 89 ไม่ผ่าน
1860700141198 ส.ต.ต. ชาย ทวชียั ไทยสวี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาสกั จว.ชมุพร สภ.นาสกั ภ.จว.ชมุพร ภ.8 48 18 66 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
1869900155905 ส.ต.อ. ชาย ธนทัต จันทานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.วชิติ อ.เมอืง จว.ภูเก็ต สภ.วชิติ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 39 88 ไม่ผ่าน
1869900203187 ส.ต.อ. ชาย เจนวทิย ์เจยาคม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าฉัตรไชย อ.ถลาง จว.ภูเก็ต สภ.ท่าฉัตรไชย ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
1869900248130 ส.ต.ต. ชาย ชานนท ์ชว่ยแกว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากนําชมุพร จว.ชมุพร สภ.ปากนําชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 41 40 81 ไม่ผ่าน
1909800527583 ส.ต.อ. ชาย สชุานนท ์บลิหมัด ผบ.หมู่ (จร.) สภ.สาค ูจว.ภูเก็ต สภ.สาคู ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 48 43 91 ไม่ผ่าน
1909801019042 ส.ต.ต. ชาย ณกรน ์จันทรมานะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต สภ.กมลา ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 48 43 91 ไม่ผ่าน
1909801059877 ส.ต.ต. ชาย ธณัตชิยั พานชิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
1909900151836 ส.ต.อ. ชาย ศรนรนิทร ์เรอืงเทพ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เสวยีด อ.ท่าฉาง จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เสวยีด ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
1909900477529 ส.ต.ต. ชาย สนัต ์เกอืหนุน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง สภ.ราชกรูด ภ.จว.ระนอง ภ.8 47 49 96 ไม่ผ่าน
1929900221621 ส.ต.อ. ชาย ชาญเดช ชษุณะโฆษิต ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าตอง สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 48 48 96 ไม่ผ่าน
1929900466586 ส.ต.ต. ชาย สถาพร นนทศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สขุสําราญ จว.ระนอง สภ.สขุสําราญ ภ.จว.ระนอง ภ.8 47 41 88 ไม่ผ่าน
1929900505077 ส.ต.ท. ชาย อภสิทิธ ิม่วงแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตะกวัทุ่ง จว.พังงา สภ.ตะกวัทุ่ง ภ.จว.พังงา ภ.8 46 50 96 ไม่ผ่าน
1930500151873 ส.ต.อ. ชาย ศราวฒุ ินพแท่น ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 48 50 98 ไม่ผ่าน
1939900175786 ส.ต.อ. ชาย ชยัยุทธ รัตนะขวญั ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
1939900357159 ส.ต.ต. ชาย วรีะพล บุญรอด ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เกาะเตา่ สภ.เกาะเตา่ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 48 96 ไม่ผ่าน
1950500108714 ส.ต.อ. ชาย นฤเทพ สอดสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เหนอืคลอง จว.กระบี สภ.เหนอืคลอง ภ.จว.กระบี ภ.8 44 44 88 ไม่ผ่าน
1959900311434 ส.ต.อ. ชาย อนุรักษ์ พูลศกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
1959900415400 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย สรอรรถ รัตนแคลว้ พงส. - พงส.ผูเ้ชยีวชาญ สภ.เกาะเตา่ สภ.เกาะเตา่ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 46 95 ไม่ผ่าน
1959900474724 ส.ต.อ. ชาย กนัตวจัน ์วงศส์มัพันธ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
2801400002418 พ.ต.ท. ชาย มนัสชยั กาํลงัมาก สวป. สภ.เขาพนม จว.กระบี สภ.เขาพนม ภ.จว.กระบี ภ.8 49 42 91 ไม่ผ่าน
2840200004599 ร.ต.อ. ชาย สนัต ิออ่นพรอ้ม รอง สว. สภ.เคยีนซา จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เคยีนซา ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3100501197102 ด.ต. ชาย ณรงคเ์ดช จนีประชา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พุนพนิ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พุนพนิ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 45 46 91 ไม่ผ่าน
3100502680524 พ.ต.ต. ชาย ปิยวทิย ์สทิธหิลอ่ สวป. สภ.ทับปุด จว.พังงา สภ.ทับปุด ภ.จว.พังงา ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
3100600104315 พ.ต.ท. ชาย ธติมิันต ์พงษ์ประเสรฐิ รอง ผกก. สภ.ท่าชนะ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ท่าชนะ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 46 45 91 ไม่ผ่าน
3100700523611 ร.ต.ท. ชาย ณัฐนันท ์พฤตประพัฒนพ์ร รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3100900938424 ร.ต.อ. ชาย สมคดิ จักรเพชร รอง สวป. สภ.ปากนํา อ.เมอืง จว.ระนอง ภ.8 สภ.ปากนํา ภ.จว.ระนอง ภ.8 48 50 98 ไม่ผ่าน
3101600630743 ร.ต.ต. ชาย สมพงษ์ ศรสีขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภฺเมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 44 92 ไม่ผ่าน
3102200758913 ร.ต.ต. ชาย สทิธาภัทร ์มณีฉาย รอง สว.(สส.) สภ.นาบอน จว.นครศรธีรรมราช สภ.นาบอน ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 46 47 93 ไม่ผ่าน
3150200039524 พ.ต.ท. ชาย สมัพันธ ์จันทอง รอง ผกก.ป. สภ.เกาะเตา่ สภ.เกาะเตา่ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 42 90 ไม่ผ่าน
3301700774877 ด.ต. ชาย พัศวฒัน ์ชนืจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากนํา อ.เมอืงระนอง สภ.ปากนํา ภ.จว.ระนอง ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3310700719930 ร.ต.ต. ชาย ปรชีา ปานะโปย รอง สว.(ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรธีรรมราช สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3360101336189 ร.ต.ท. ชาย เสนาะ พรมเฮยีง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กะเปอร ์จว.ระนอง สภ.กะเปอร์ ภ.จว.ระนอง ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
3430300063912 ด.ต. ชาย อทัุย อะโคตรมี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นนาเดมิ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บา้นนาเดมิ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 41 89 ไม่ผ่าน
3440300137291 ร.ต.ท. ชาย นมิติร บุระคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากนําชมุพร จว.ชมุพร สภ.ป่กนําชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3451000686508 ร.ต.อ. ชาย พชิา วงศคํ์าจันทร์ รอง สว. สภ.ฉวาง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3470900004151 ร.ต.ต. ชาย สพุรรณ ์คาํชามา รอง สว.(จร.) สภ.ไชยา จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ไชยา ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3520100661726 ด.ต. ชาย ภัทรพงษ์ พมิสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กะรน อ.เมอืง จว.ภูเก็ต สภ.กะรน ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3570700922971 ด.ต. ชาย พรีะพงษ์ ใจปินตา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3640700371787 ด.ต. ชาย พทัิกษ์ ทํานอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกระบี สภ.เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 50 34 84 ไม่ผ่าน
3640800071521 ร.ต.ต. ชาย ธวชั กรรณกิาร์ รอง สว.(ป.) สภ.นบพตํิา จว.นครศรธีรรมราช สภ.นบพตํิา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 48 96 ไม่ผ่าน
3649800114725 พ.ต.ท. ชาย พล ขําโพธทิัย สว.ธร. สภ.สขุสําราญ จว.ระนอง สภ.สขุสําราญ ภ.จว.ระนอง ภ.8 49 41 90 ไม่ผ่าน
3800101215344 ร.ต.ท. ชาย สมพร อากาศโชติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลานสกา จว.นครศรธีรรมราช สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 46 49 95 ไม่ผ่าน
3800101262482 ด.ต. ชาย เอกชยั คงอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืง สฎ. ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 45 93 ไม่ผ่าน
3800101578650 ร.ต.อ. ชาย เดโช บุญเตม็ รอง สว.จร. สภ.ท่าศาลา จว.นครศรธีรรมราช สภ.ท่าศาลา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3800101679979 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย ณรงคฤ์ทธ ิมาลาแวจันทร์ รอง สว.จร. สภ.เมอืงพังงา สภ.เมอืงพังงา ภ.จว.พังงา ภ.8 48 46 94 ไม่ผ่าน
3800101705449 ร.ต.อ. ชาย สมชาย เยาวนะ รอง สว. สภ.พระพรหม จว.นครศรธีรรมราช สภ.พระพรหม ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 45 93 ไม่ผ่าน
3800200021921 ด.ต. ชาย รณยุทธ จันทรไ์พฑรูย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืง นศ. ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 34 83 ไม่ผ่าน
3800200029484 ด.ต. ชาย ณรงค ์รัตนโชติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลานสกา จว.นครศรธีรรมราช สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 45 93 ไม่ผ่าน
3800200061591 ร.ต.อ. ชาย สรุพล หนูทอง รอง สวป. สภ.อ.ลานสกา ตาํรวจภูธรจังหวดันครศรธีรรมราช สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 47 46 93 ไม่ผ่าน
3800200083683 ร.ต.อ. ชาย นพินธ ์ราชทอง รอง สว. สภ.ฉวาง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 46 95 ไม่ผ่าน
3800200134041 ด.ต. ชาย ถนอม ไขมุ่กข์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉวาง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 48 96 ไม่ผ่าน
3800200140229 ด.ต. ชาย สมศกัด ิเร็วอไุร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พรหมครี ีจว.นครศรธีรรมราช สภ.พรหมครีี ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 47 43 90 ไม่ผ่าน
3800200158934 ด.ต. ชาย เดชอนันต ์หนูสวุรรณ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พรหมครี ีจว.นครศรธีรรมราช สภ.พรหมครีี ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 44 46 90 ไม่ผ่าน
3800200232239 ด.ต. ชาย อาคม จติรวสิทุธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3800200241262 ร.ต.ท. ชาย รชต เฉลมิวรรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พรหมครี ีจว.นครศรธีรรมราช สภ.พรหมครีี ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 38 86 ไม่ผ่าน
3800200292908 ร.ต.ต. ชาย พสินุ นวลอนงค์ รอง สว.(จร.) สภ.ลานสกา จว.นครศรธีรรมราช สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 45 45 90 ไม่ผ่าน
3800200308154 ร.ต.อ. ชาย ภักด ีเชาวพอ้ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ละอุน่ จว.ระนอง สภ.ละอุน่ จว.ระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
3800300001280 ร.ต.ต. ชาย พงศศ์กัด ิเจรญิพันธ์ รอง สว.(จร.) สภ.ลานสกา จว.นครศรธีรรมราช สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 46 94 ไม่ผ่าน
3800300032967 ด.ต. ชาย โรมฤทธ ิชนะกาญจน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3800300108271 ด.ต. ชาย ขจรยศ เทพจติร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉวาง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 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
3800300139907 ร.ต.ต. ชาย ธวชัชยั ยุตธิรรม รอง สว.(จร.) สภ.พรหมครี ีจว.นครศรธีรรมราช สภ.พรหมครีี ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 44 93 ไม่ผ่าน
3800300282882 ร.ต.อ. ชาย กอ้งเกยีรต ิราชพลสทิธิ รอง สวป. สภ.ปากจัน อ.กระบุร ีจว.ระนอง สภ.ปากจัน ภ.จว.ระนอง ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3800400263685 ด.ต. ชาย วทิยากร ชว่ยชจูติร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉวาง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 43 46 89 ไม่ผ่าน
3800400346980 ร.ต.ท. ชาย พงศกัด ิปรชีารัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งกลาง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ชา้งกลาง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 46 46 92 ไม่ผ่าน
3800400434650 ด.ต. ชาย สนัตกฤษณ ์เนาวนัติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าฉัตรไชย อ.ถลาง จว.ภูเก็ต สภ.ท่าฉัตรไชย ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 46 95 ไม่ผ่าน
3800400443764 ร.ต.อ. ชาย ศรายุทธ ฐานะกาญจน์ รอง สว. สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3800400455126 พ.ต.ท. ชาย ธรีะพล ห่อหุม้ สวป.สภ.นบพตํิา จว.นครศรธีรรมราช สภ.นบพตํิา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 46 95 ไม่ผ่าน
3800400657641 ร.ต.ต. ชาย ชยัยา ศลิปวสิทุธิ รอง สว.(จร.) สภ.พุนพนิ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พุนพนิ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 45 40 85 ไม่ผ่าน
3800400775449 ร.ต.อ. ชาย วทิยา บุตรพรหม รอง สว. สภ.ทุ่งใหญ ่จว.นครศรธีรรมราช สภ.ท่◌งุใหญ่ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3800400846877 ด.ต. ชาย นพดล ไชยธรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งกลาง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ชา้งกลาง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
3800400895495 ด.ต. ชาย สมพร รักบํารุง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉวาง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3800500054468 ด.ต. ชาย พงศส์ทิธ ิปรชีา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกระบี สภ.เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 49 38 87 ไม่ผ่าน
3800500148209 ร.ต.ท. ชาย พาศกัด ิศรอีอ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กาญจนดษิฐ ์จว.สรุาษฎรธ์านี สภ กาญจนดษิฐ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 46 46 92 ไม่ผ่าน
3800600094623 ร.ต.ต. ชาย เวโรจน ์รุ่งเรอืง รอง สว.(จร.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3800600106621 ร.ต.อ. ชาย เฉลมิชยั หนูออ่น รอง สวป. สภ.เหนอืคลอง จว.กระบี สภ.เหนอืคลอง จ.กระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 43 36 79 ไม่ผ่าน
3800600168287 ด.ต. ชาย สรุยิะ ดว้งคง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืง สรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3800600206251 ด.ต. ชาย นฤเทพ ถนอมกาย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าตอง สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3800600364132 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย บุญโช พลไชย รอง สว.(จร.) สภ.ร่อนพบิูลย ์จว.นครศรธีรรมราช สภ.ร่อนพบิูลย์ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
3800600375801 ร.ต.อ. ชาย สําราญ ชหูนู รอง สว.จร. สภ.คลองท่อม จว.กระบี สภ.คลองท่อม ภ.จว.กระบี ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3800600429404 ด.ต. ชาย สวุทิย ์วฒันสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืง นศ. ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3800600611202 ร.ต.ต. ชาย จตรุพร พูลเทพ รอง สว.(จร.) สภ.เชยีรใหญ ่จว.นครศรธีรรมราช สภ เชยีรใหญ่ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 47 49 96 ไม่ผ่าน
3800600684251 ด.ต. ชาย ชนวรี ์ทองเสมอ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 46 94 ไม่ผ่าน
3800600742765 ด.ต. ชาย สรรเสรญิ จันทราช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากนําชมุพร จว.ชมุพร สภ.ปากนําชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 41 38 79 ไม่ผ่าน
3800700013986 พ.ต.ท. ชาย เดโช ณ นคร สวป. สภ.โคกกลอย อ.ตะกวัทุ่ง จว.พังงา สภ.โคกกลอย ภ.จว.พังงา ภ.8 47 48 95 ไม่ผ่าน
3800700115967 ร.ต.ต. ชาย ประทุม ศรชีนะภัย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกระบี สภ.เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 46 31 77 ไม่ผ่าน
3800700221139 ร.ต.ต. ชาย ศริ ิศริคํิา รอง สว.(จร) สภ.บางขนั จว.นครศรธีรรมราช สภ.บางขนั ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 46 43 89 ไม่ผ่าน
1839900242425 ส.ต.อ. ชาย กตญั  ูเขตครีี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 47 47 94 ไม่ผ่าน
1839900375409 ส.ต.ต. ชาย ชวลัวทิย ์คุม้แควน้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
1840100261729 จ.ส.ต. ชาย ปองพล แซล่มิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุนพนิ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พุนพนิ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
1840100284346 พ.ต.ต. ชาย วฒุวิฒัน ์เลยีงบุญจนิดา สวป. สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 48 48 96 ไม่ผ่าน
1840100369678 ส.ต.ต. ชาย ตฤณ ชมูนิทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งคาโงก อ.เมอืงพังงา สภ.ทุ่งคาโงก ภ.จว.พังงา ภ.8 44 42 86 ไม่ผ่าน
1840100375058 ส.ต.ท. ชาย วศิวชยั พรหมทอง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ปากนํา อ.เมอืงระนอง สภ.ปากนํา ภ.จว.ระนอง ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
1840100406166 ส.ต.ท. ชาย ณัฐวฒุ ิคงรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ดอนสกั จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ดอนสกั ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
1840100508406 ส.ต.ท. ชาย อตชิาต สบืสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ครีรีัฐนคิม จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ครีรีัฐนคิม ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 47 49 96 ไม่ผ่าน
1840100513795 ส.ต.อ. ชาย อณริุจน ์มเีพยีร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนสกั จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ดอนสกั ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
1840190002159 ร.ต.อ. ชาย ธัญวชิย ์หลมิสวุรรณ รอง สวป. สภ.โคกกลอย อ.ตะกวัทุ่ง จว.พังงา สภ.โคกกลอย ภ.จว.พังงา ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
1840600007708 ร.ต.อ. ชาย วรีะศกัด ินกนุช รอง สวป. สภ.ไชยา จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ไชยา ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
1840600081541 ส.ต.อ. ชาย เตชนิท ์สนุทรพัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไชยา จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ไชยา ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
1841400011257 ด.ต. ชาย เกยีรตชิยั เพ็ชระ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 42 38 80 ไม่ผ่าน
1841400061530 ส.ต.ท. ชาย อนุวฒัน ์ประพัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ละอุน่ จว.ระนอง สภ.ละอุน่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.ระนอง ภ.8 40 45 85 ไม่ผ่าน
1841500039765 ส.ต.อ. ชาย วรีะพร เดชอรุณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าฉัตรไชย อ.ถลาง จว.ภูเก็ต สภ.ท่าฉัตรไชย ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
1841801073628 ส.ต.ต. ชาย ภาณุวฒัน ์ศวิไิล ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กะรน อ.เมอืง จว.ภูเก็ต สภ.กะรน ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 45 94 ไม่ผ่าน
1849800081837 ส.ต.ท. ชาย พัฒนา พนิจิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอนสกั จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ดอนสกั ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
1849900119135 ส.ต.ต. ชาย สทุธศิกัด ิโชตกิญุชร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.อา่วลกึ จว.กระบี สภ.อา่วลกึ ภ.จว.กระบี ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
1849900207450 ส.ต.อ. ชาย นราวชิญ ์นมิะ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 47 49 96 ไม่ผ่าน
3800900414020 ร.ต.ต. ชาย จักรณรงค ์แกว้แกมจันทร์ รอง สว.(จร.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
3800900820427 ร.ต.ท. ชาย นาว ีเมฆแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วภิาวด ีจว.สรุาษฎรธ์านี สภ.วภิาวดี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 47 47 94 ไม่ผ่าน
3800900939670 ด.ต. ชาย ภูทัย ธงธวชั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กะเปอร ์จว.ระนอง สภ.กะเปอร์ ภ.จว.ระนอง ภ.8 47 46 93 ไม่ผ่าน
3800901019485 พ.ต.ท. ชาย พเิชษฐ ์รักษ์ศรทีอง สวป. สภ.คลองท่อม จว.กระบี สภ.คลองท่อม ภ.จว.กระบี ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3801000212910 ด.ต. ชาย นเรศ นุ่มนวล ผบ.หมู่ (จร.) สภ.นาบอน จว.นครศรธีรรมราช สภ นาบอน ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3801100018023 ร.ต.อ. ชาย จริะพงค ์ศขิวิฒัน์ รอง สว.จร. สภ.อา่วลกึ จว.กระบี สภ.อา่วลกึ ภ.จว.กระบี ภ.8 49 45 94 ไม่ผ่าน
3801100221082 พ.ต.ท. ชาย ลอืชยั ทองสนิธุ ์ รอง ผกก.ปป. สภ.พระแสง จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พระแสง ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 45 93 ไม่ผ่าน
3801100256781 ร.ต.อ. ชาย ปราโมทย ์นํารอบ รอง สวป. สภ.จุฬาภรณ ์จว.นครศรธีรรมราช สภ.จุฬาภรณ ์ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3801100353183 พ.ต.ท. ชาย อทัุย เพชรอาวธุ รอง ผกก.ป. สภ.เมอืงพังงา สภ.เมอืงพังงา ภ.จว.พังงา ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3801100353558 ร.ต.อ. ชาย ยศศวิวิรรธน ์สขุสาร รอง สวป.สภ.นบพตํิา จว.นครศรธีรรมราช สภฺ.นบพตํิา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 45 49 94 ไม่ผ่าน
3801100401471 ร.ต.อ. ชาย เชวงศกัด ิดาํทอง รอง สวป. สภ.ปากนําชมุพร จว.ชมุพร สภ.ปากนําชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 48 46 94 ไม่ผ่าน
3801200210970 ร.ต.ต. ชาย นรเชษฐ ์มปีลอด รอง สว.(ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ปากพนัง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 44 46 90 ไม่ผ่าน
3801200371451 ด.ต. ชาย สทัุศน ์สดุชี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อผุด จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บ่อผุด ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 47 50 97 ไม่ผ่าน
3801200375171 พ.ต.ต. ชาย ประเสรฐิ ศรตีา้ สวป. สภ.ปากพนัง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ปากพนัง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 44 45 89 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
3801200544185 ร.ต.ต. ชาย วชิติ พูลสวสัดิ รอง สว.(ป.) สภ.การะเกด อ.เชยีรใหญ ่จว.นครศรธีรรมราช สภ.การะเกด ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 42 91 ไม่ผ่าน
3801200565433 ด.ต. ชาย ภาสกร ชว่ยชมุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อผุด จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บ่อผุด ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
3801200684297 ด.ต. ชาย โสพล โอชาพงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากพนัง จว.นครศรธีรรมราช สภ ปากพนัง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 45 46 91 ไม่ผ่าน
3801200778151 ด.ต. ชาย สมชาย ภาคยาสทิธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืง นศ. ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3801200849458 ด.ต. ชาย สมพงศ ์สขุศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กาญจนดษิฐ ์จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.กาญจนดษิฐ์ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 45 93 ไม่ผ่าน
3801300049739 พ.ต.ท. ชาย ปฏวิตั ิขนุรัง รอง ผกก.ป. สภ.ทุ่งใหญ ่จว.นครศรธีรรมราช สภ.ทุ่งใหญ ่ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3801300185624 ด.ต. ชาย สมพร คงทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เปลยีน อ.สชิล จว.นครศรธีรรมราช สภ.เปลยีน ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
3801300200623 ด.ต. ชาย สมพร รักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าศาลา จว.นครศรธีรรมราช สภ.ท่าศาลา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 35 83 ไม่ผ่าน
3801300327747 ด.ต. ชาย สธุรรม มโนสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางขนั จว.นครศรธีรรมราช สภ.บางขนั ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 47 41 88 ไม่ผ่าน
3801300510801 ด.ต. ชาย กอบการณ ์นวลศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ร่อนพบิูลย ์จว.นครศรธีรรมราช สภ.ร่อนพบิูลย์ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 47 43 90 ไม่ผ่าน
3801300578413 ด.ต. ชาย สภุาพ นาคาลกัษณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระพรหม จว.นครศรธีรรมราช สภ.พระพรหม ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
3801300770748 ร.ต.อ. ชาย รัชวชิญ ์สกลุวงค์ รอง สว.สส. สภ.ตะกวัทุ่ง ตาํรวจภูธรจังหวดัพังงา สภ.ตะกวัทุ่ง ภ.จว.พังงา ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3801300805860 ร.ต.อ. ชาย สมชาย ขนุทพิย์ รอง สวป. สภ.ร่อนพบิูลย ์จว.นครศรธีรรมราช สภ.ร่อนพบิูลย์ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 43 91 ไม่ผ่าน
3801300823787 ด.ต. ชาย ทรงวฒุ ิพทิยานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งคาโงก อ.เมอืงพังงา สภ.ทุ่งคาโงก ภ.จว.พังงา ภ.8 46 48 94 ไม่ผ่าน
3801300888587 ด.ต. ชาย เกรยีงศกัด ิเอยีดเสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืง นศ. ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3801301018489 ด.ต. ชาย วรีะศกัด ิอว่มคง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากพนัง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ปากพนัง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 46 46 92 ไม่ผ่าน
3801301030233 ร.ต.อ. ชาย ปุรเชษฐ ์คงนวน รอง สวป. สภ.อ.ลานสกา ตาํรวจภูธรจังหวดันครศรธีรรมราช สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
3801400134436 พ.ต.ท. ชาย มงคล เพชรนลิ สวป. สภ.ชยับุร ีจว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ชยับุร.ี สรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
3801400214685 ด.ต. ชาย ไกรสร ยุตธิรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อผุด จว.สรุาษฎรธ์านี สถ.เกาะสมุย ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 47 50 97 ไม่ผ่าน
3801400288026 ร.ต.อ. ชาย ไพศาล ใจหา้ว รอง สว. สภ.ทุ่งใหญ ่จว.นครศรธีรรมราช ทุ่งใหญ่ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 47 50 97 ไม่ผ่าน
3801400499264 ด.ต. ชาย ณัฐกร ศรเีมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะสมุย จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 44 93 ไม่ผ่าน
3801500093308 ด.ต. ชาย สทิธชิยั นาคปน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เสวยีด อ.ท่าฉาง จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เสวยีด ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 45 43 88 ไม่ผ่าน
3801500184346 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย สรุชยั สทุธชิว่ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 46 94 ไม่ผ่าน
3801500203979 ร.ต.ต. ชาย ไกรสร เพชรกรด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กาญจนดษิฐ ์จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.กาญจนดษิฐ์ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3801600052191 พ.ต.ท. ชาย ประมูล คงชู สวป. สภ.เขาพังไกร อ.หัวไทร จว.นครศรธีรรมราช สภ.เขาพังไกร ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3801600180831 ด.ต. ชาย สทุธนัินท ์จันทรค์ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไมเ้รยีง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ไมเ้รยีง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 46 49 95 ไม่ผ่าน
3801600186251 ด.ต. ชาย สมศกัด ิหนูเอยีด ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3801600408581 ร.ต.อ. ชาย สทุธชิยั แสงโสภา รอง สว. สภ.ละแม จว.ชมุพร สภ.ละแม ภ.จว.ชมุพร ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
3801600408971 ด.ต. ชาย นรนิทร ์หนูเจยีม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หัวไทร จว.นครศรธีรรมราช สภ.หัวไทร ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 47 42 89 ไม่ผ่าน
3801600662886 ร.ต.ต. ชาย สมใจ ปราดจัน รอง สว.(จร.) สภ.หัวไทร จว.นครศรธีรรมราช สภ.หัวไทร ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 44 37 81 ไม่ผ่าน
3801600664145 ด.ต. ชาย จรัญ ศรขีวญัแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สชิล จว.นครศรธีรรมราช สภ.สชิล ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3670100876314 ร.ต.ต. ชาย ประสทิธ ิออ่นวนั รอง สว.(จร.) สภ.นาบอน จว.นครศรธีรรมราช สภ.นาบอน ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 47 50 97 ไม่ผ่าน
3670300509943 ร.ต.ต. ชาย สมพร จําปาเงนิ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฏรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3700700441423 พ.ต.ท. ชาย จําเรยีง แกว้ตา รอง ผกก.ป. สภ.ทุ่งคาโงก อ.เมอืงพังงา สภ.ทุ่งคาโงก ภ.จว.พังงา ภ.8 45 47 92 ไม่ผ่าน
3700900036638 ด.ต. ชาย สมาธ ิเกลยีงมน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พุนพนิ จว.สรุาษฎรธ์านี สถ.พุนพนิ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
3710500562006 ร.ต.ท. ชาย สาทร รักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปะทวิ จว.ชมุพร สภ.ปะทวิ ภ.จว.ชมุพร ภ.8 48 48 96 ไม่ผ่าน
3710600843821 พ.ต.ท. ชาย อธวิฒัน ์ไชยศรสีทุธิ รอง ผกก.ป. สภ.คลองท่อม จว.กระบี สภ.คลองท่อม ภ.จว.กระบี ภ.8 49 44 93 ไม่ผ่าน
3710800004891 ร.ต.ต. ชาย สงัคม เทยีงปราณี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภเมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 47 48 95 ไม่ผ่าน
3710900044533 ร.ต.ท. ชาย วชริะ กลบีสตับุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งตะโก จว.ชมุพร สภ.ทุ่งตะโก ภ.จว.ชมุพร ภ.8 46 49 95 ไม่ผ่าน
3720500356104 ร.ต.ท. ชาย ชํานาญ มะลวิลัย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สลยุ อ.ท่าแซะ จว.ชมุพร สภ.สลยุ ภ.จว.ชมุพร ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3730400137681 ร.ต.ต. ชาย สพุจน ์เอยีมจําปา รอง สว.(จร.) สภ.ฉวาง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
3739900244832 ด.ต. ชาย ณัฏฐนั์นทน ์ศรวีงศา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีรใหญ ่จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3760100426938 ร.ต.ต. ชาย ลําพอง สขุสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พะโตะ๊ จว.ชมุพร สภ.พะโตะ๊ ภ.จว.ชมุพร ภ.8 47 43 90 ไม่ผ่าน
3760200088031 พ.ต.ท. ชาย อทิธ ิพนิจิกลุ สวป. สภ.บา้นวสิยัเหนือ อ.เมอืงชมุพร สภ.บา้นวสิยัเหนือ ภ.จว.ชมุพร ภ.8 48 46 94 ไม่ผ่าน
3770200023428 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย สพุจน ์โพธทิอง รอง สว.(ป.) สภ.กะเปอร ์จว.ระนอง สภ กะเปอร์ ภ.จว.ระนอง ภ.8 43 39 82 ไม่ผ่าน
3800100147493 ด.ต. ชาย มลตร ีนติชิยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าศาลา จว.นครศรธีรรมราช สภ.ท่าศาลา  อ.ท่าศาลา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
3800100248605 ด.ต. ชาย วชิติ สขุพันธุ ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาพนม จว.กระบี สภ.เขาพนม ภ.จว.กระบี ภ.8 49 38 87 ไม่ผ่าน
3800100332169 ด.ต. ชาย สมพร โกมล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกระบี สภ.เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 48 34 82 ไม่ผ่าน
3800100565139 ด.ต. ชาย สาธติ เกตกุลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เฉลมิพระเกยีรต ิจว.นครศรธีรรมราช สภ.เฉลมิพระเกยีรติ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 45 46 91 ไม่ผ่าน
3800101031651 ด.ต. ชาย พรศกัด ิมาศมาลยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะสมุย จว.สรุาษฎรธ์านี สภ เกาะสมุย ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 46 95 ไม่ผ่าน
3820800054978 ด.ต. ชาย สมศกัด ิจนิดา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าตอง สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 44 93 ไม่ผ่าน
3820800206921 ด.ต. ชาย ชลุ ีชดูวง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กะทู ้จว.ภูเก็ต สภ.กะทู ้ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 48 46 94 ไม่ผ่าน
3829800061620 ด.ต. ชาย วรีะ พวงทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพังงา สภ.เมอืงพังงา ภ.จว.พังงา ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3829900079920 ด.ต. ชาย วรกฤต สอนจติร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 47 46 93 ไม่ผ่าน
3829900080898 ด.ต. ชาย สริวชิญ ์หัตถการ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉวาง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3839900104720 ร.ต.อ. ชาย นริุต ิชนิาวงั รอง สว.สส. สภ.เกาะยาว จว.พังงา สภ.เกาะยาว ภ.จว.พังงา ภ.8 39 24 63 ไม่ผ่าน
3839900304249 ด.ต. ชาย บันดษิ คาํแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3840100002231 ด.ต. ชาย วรศกัด ิร่มโพธทิอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3840100247871 ร.ต.อ. ชาย ทักษิณ กาละสรีัมย์ รอง สวป. สภ.บา้นในหูต อ.หลงัสวน จว.ชมุพร สภ.บา้นในหูต ภ.จว.ชมุพร ภ.8 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
3840100255211 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย สมหวงั ทองเกยีว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 47 45 92 ไม่ผ่าน
3840100661596 ร.ต.ท. ชาย ยุทธการ เกยีรตฉิวี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พุนพนิ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พุนพนิ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 45 40 85 ไม่ผ่าน
3840200169120 พ.ต.ท. ชาย พศิาล นวลเสน่ห์ สวป. สภ.กาญจนดษิฐ ์จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.กาญจนดษิฐ์ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 45 44 89 ไม่ผ่าน
3840200202631 ด.ต. ชาย สรุยิา ชา่งสวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กาญจนดษิฐ ์จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.กาญจนดษิฐ์ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 47 48 95 ไม่ผ่าน
3840200266851 ด.ต. ชาย เกยีรตศิกัด ิพนิชู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พุนพนิ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พุนพนิ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 46 46 92 ไม่ผ่าน
3840200275141 พ.ต.ท. ชาย เอกภพ วงศส์วสัดิ สวป. สภ.วภิาวด ีจว.สรุาษฎรธ์านี สภ.วภิาวดี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3840200424278 ด.ต. ชาย ยุทธจักร ทองรอด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะสมุย จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 46 95 ไม่ผ่าน
3840200484181 ด.ต. ชาย บรรดาศกัด ิคลา้ยเหลอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เสวยีด อ.ท่าฉาง จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เสวยีด ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 46 45 91 ไม่ผ่าน
3840200579361 ร.ต.อ. ชาย วศิลิป์ หนูรักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กาญจนดษิฐ ์จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.กาญจนดษิฐ์ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 47 95 ไม่ผ่าน
3840200695085 ด.ต. ชาย ประทนิ บํารุงรักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กาญจนดษิฐ ์จว.สรุาษฎรธ์านี กาญจนดษิฐ์ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 46 49 95 ไม่ผ่าน
3840200766306 ด.ต. ชาย พนมไพร ดาํมุณี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3840300237631 ร.ต.ต. ชาย ธวิา ปัจฉิมทศิ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
3840600066646 ด.ต. ชาย กติศิกัด ิตามี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อผุด จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บ่อผุด ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3840600163757 พ.ต.ท. ชาย พงษ์ธวชั เผอืกสวสัดิ รอง ผกก.ปป. สภ.ท่าฉาง จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ท่าฉาง ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
3840600208904 ร.ต.ท. ชาย บรรพต วรรณวริยิะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าฉาง จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ท่าฉาง ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 48 96 ไม่ผ่าน
3840600269822 ร.ต.อ. ชาย มนูญศกัด ิแท่นนลิ รอง สวป. สภ.พุนพนิ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พุนพนิ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3840600321158 พ.ต.ท. ชาย สนุทร ขวญัชว่ย สวป. สภ.สลยุ อ.ท่าแซะ จว.ชมุพร สภ.สลยุ ภ.จว.ชมุพร ภ.8 49 45 94 ไม่ผ่าน
3840700048178 ร.ต.ต. ชาย สนุทร ทองแดง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าชนะ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ท่าชนะ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 46 95 ไม่ผ่าน
3840700084484 ด.ต. ชาย นกิร เสนานอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กาญจนดษิฐ ์จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.กาญจนดษิฐ์ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 47 47 94 ไม่ผ่าน
3840700101184 ด.ต. ชาย ปราโมทย ์อดุมรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หลงัสวน จว.ชมุพร สภ.หลงัสวน ภ.จว.ชมุพร ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
3840700155578 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ขจรศกัด ิเครอืหงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชยับุร ีจว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ชยับุรี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 47 95 ไม่ผ่าน
3840700164925 ด.ต. ชาย เฉลมิรัตน ์นอ้ยแนม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุษฎรธ์าน ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
3840700187909 ด.ต. ชาย ชํานาญ หมันประสงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไชยา จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ไชยา ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3840800261612 ร.ต.ต. ชาย นพดล ศลิปา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ครีรีัฐนคิม จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พนม ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 46 36 82 ไม่ผ่าน
3841100006734 ร.ต.อ. ชาย อนันต ์รักชนะ รอง สว. สภ.ไชยา จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ไชยา ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3841100019020 ร.ต.ต. ชาย มนตร ีสขุเสวยีด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะสมุย จว.สรุาษฎรธ์านี รองส.วงสยบ. ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3841100034274 พ.ต.ต. ชาย โสรัช จนิดา สวป. สภ.นาสกั อ.สว ีจว.ชมุพร สภ.นาสกั ภ.จว.ชมุพร ภ.8 49 43 92 ไม่ผ่าน
3841100073334 ด.ต. ชาย ศริพิงศ ์ภูมไิชยา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เวยีงสระ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เวยีงสระ จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
3841100080403 ร.ต.ต. ชาย ประเวส สมอนิทร์ รอง สว.(ป.) สภ.พุนพนิ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พุนพนิ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3841200240470 ร.ต.ท. ชาย ธวชัชยั ฮวดกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เปลยีน อ.สชิล จว.นครศรธีรรมราช สภ.เปลยีน ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3841300118234 ด.ต. ชาย อภเิดช พลวชิยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หลงัสวน จว.ชมุพร สภ.หลงัสวน ภ.จว.ชมุพร ภ.8 49 45 94 ไม่ผ่าน
3841500007631 พ.ต.ท. ชาย สวุตัร ์เจรญิแกว้ สวป. สภ.พุนพนิ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พุนพนิ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 47 46 93 ไม่ผ่าน
3841500131226 ด.ต. ชาย สําเรงิ เกลยีงตะพงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3841500236010 พ.ต.ท. ชาย พูลศกัด ิพระววิงค์ สวป. สภ.อา่วลกึ จว.กระบี สวป.สภ.อา่วลกึ ภ.จว.กระบี ภ.8 49 46 95 ไม่ผ่าน
3841600036900 ด.ต. ชาย วรรณศกัด ิไทยเล็ก ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 46 95 ไม่ผ่าน
3841600070016 ด.ต. ชาย มนัส มาสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปลายพระยา จว.กระบี สภ.ปลายพระยา ภ.จว.กระบี ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3800700289892 พ.ต.ท. ชาย โกวทิ คงหนู รอง ผกก.ป. สภ.ทับปุด จว.พังงา สภ.ทับปุด ภ.จว.พังงา ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3800700482471 ด.ต. ชาย สมโพชน ์แกว้มณี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชะอวด จว.นครศรธีรรมราช สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
3800700753271 ร.ต.อ. ชาย วรีะศกัด ิคงน่วม รอง สวป. สภ.ขอนหาด อ.ชะอวด จว.นครศรธีรรมราช สภ.ขอนหาด ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 47 47 94 ไม่ผ่าน
3800700756873 ร.ต.อ. ชาย อาํนาจ ชว่ยแกว้ รอง สวป. สภ.บา้นวสิยัเหนือ อ.เมอืงชมุพร สภ.บา้นวสิยัเหนือ ภ.จว.ชมุพร ภ.8 42 42 84 ไม่ผ่าน
3800700778435 ด.ต. ชาย สนัุนท ์นาคสวั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หลงัสวน จว.ชมุพร สภ.หลงัสวน ภ.จว.ชมุพร ภ.8 47 47 94 ไม่ผ่าน
3800800383572 ด.ต. ชาย ไกรศร พูลสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นบพตํิา จว.นครศรธีรรมราช สภ.นบพตํิา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 46 94 ไม่ผ่าน
3800800384218 ร.ต.อ. ชาย เจษฎา รอบคอบ รอง สวป. สภ.ท่าศาลา จว.นครศรธีรรมราช สภ.ท่าศาลา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 40 40 80 ไม่ผ่าน
3800800511198 ด.ต. ชาย สเุชน ไชยนุวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ขนอม จว.นครศรธีรรมราช สภ.ขนอม ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3800800526012 ด.ต. ชาย มณีพัฒ ิหนูนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกกลอย อ.ตะกวัทุ่ง จว.พังงา สภ.โคกกลอย ภ.จว.พังงา ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3800800779298 ด.ต. ชาย มารวย บุญฤทธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นบพตํิา จว.นครศรธีรรมราช สภ.นบพตํิา จ.นครศรธีรรมราช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 47 45 92 ไม่ผ่าน
3800800802192 ด.ต. ชาย ปราโมทย ์เมอืงจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมครี ีจว.นครศรธีรรมราช สภ.พรหมครีี ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 47 39 86 ไม่ผ่าน
3800800826580 พ.ต.ท. ชาย ธรีทั์ศน ์พงศโ์รจน์ สวป. สภ.ลําทับ จว.กระบี สภ.ลําทับ ภ.จว.กระบี ภ.8 47 48 95 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3800800965512 พ.ต.ท. ชาย พงศน์รนิทร ์สทุนิ รอง ผกก.ป. สภ.เกาะยาว จว.พังงา สภ.เกาะยาว ภ.จว.พังงา ภ.8 47 44 91 ไม่ผ่าน
3800800980791 ด.ต. ชาย แสงชยั ใจหา้ว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระพรหม จว.นครศรธีรรมราช สภพระพรหม ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 48 96 ไม่ผ่าน
3800801017782 ด.ต. ชาย ภูษิต วงษ์ภูเย็น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกระบี สภ เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 47 45 92 ไม่ผ่าน
3800801058021 พ.ต.ท. ชาย ธรีะพงค ์กลูระวงั สว.จร. สภ.เมอืงระนอง สภเมอืงระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3800801140479 ร.ต.อ. ชาย วรีะศกัด ิศรกีวางทอง รอง สวป. สภ.เกาะทวด อ.ปากพนัง จว.นครศรธีรรมราช สภ.เกาะทวด ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3800900097393 ด.ต. ชาย เชานว์ชัร รอดขวญั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
3800900234714 ด.ต. ชาย ชาตร ีสงัขแ์กว้ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงกระบี สภ.เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 49 43 92 ไม่ผ่าน
3860400452810 พ.ต.ต. ชาย ชศูกัด ิทัศนภูมิ สวป. สภ.หลงัสวน จว.ชมุพร สภ.หลงัสวน ภ.จว.ชมุพร ภ.8 47 39 86 ไม่ผ่าน
3860400554752 ด.ต. ชาย ไพศาล มะโนธรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะพะงัน จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เกาะพะงัน ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 42 90 ไม่ผ่าน
3860500157071 ด.ต. ชาย ขวญัชยั จันทรท์องขาว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หลงัสวน จว.ชมุพร สภ.หลงัสวน ภ.จว.ชมุพร ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
3860700189120 ด.ต. ชาย เอกพงศ ์ทองขาว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หลงัสวน จว.ชมุพร สภ.หลงัสวน ภ.จว.ชมุพร ภ.8 46 44 90 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
3860700437271 ด.ต. ชาย รังษีธ ์หมานเหตุ ผบ.หมู่ (สส.)สภ.พนม สภ.พนม ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 47 46 93 ไม่ผ่าน
3770300449141 ร.ต.อ. ชาย ประทุม เดชรัก รอง สวป.สภ.ละแม สภ.ละแม ภ.จว.ชมุพร ภ.8 47 46 93 ไม่ผ่าน
3900100498970 ร.ต.ต. ชาย พษิณุ ศรสีวุรรณ รอง สว.(ป.) สภ.เมอืงชมุพร จว.ชมุพร สภ.เมอืงชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3900100583225 ร.ต.ต. ชาย ปฐม รัตนมณี รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
3900100644925 ด.ต. ชาย จรูญ บุญกําเนดิ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืง นศ. ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3900100790565 ด.ต. ชาย สนัตภิาพ คาํรอด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ครีรีัฐนคิม จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ครีรีัฐนคิม ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3900100960126 ด.ต. ชาย สรุัต กติยิามาศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลานสกา จว.นครศรธีรรมราช สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 45 93 ไม่ผ่าน
3900200177385 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย สรุชาต ิไชยณรงค์ สวป. สภ.เกาะยาว จว.พังงา สภ.เกาะยาว ภ.จว.พังงา ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3900200275549 ร.ต.อ. ชาย พรชยั จวนสวา่ง รอง สว. สภ.หัวไทร จว.นครศรธีรรมราช สภ.หัวไทร ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 44 31 75 ไม่ผ่าน
3900300004229 ร.ต.อ. ชาย สรุเดช พรมออ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากพนัง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ปากพนัง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 47 46 93 ไม่ผ่าน
3900400106554 ด.ต. ชาย ธรีพงศ ์แกว้สวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลานสกา จว.นครศรธีรรมราช สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 47 95 ไม่ผ่าน
3900600002078 ร.ต.อ. ชาย ศกัดา ทันประจําสนิธุ ์ รอง สว.จร. สภ.เมอืงชมุพร สภ.เมอืงชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 49 36 85 ไม่ผ่าน
3900700157952 ด.ต. ชาย สชุาต ิซา้ยเสง้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสฏ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 48 96 ไม่ผ่าน
3900700164142 ด.ต. ชาย สเุทพ เกอืชู ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ขอนหาด อ.ชะอวด จว.นครศรธีรรมราช สภ.ขอนหาด ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 38 20 58 ไม่ผ่าน
3900700522839 พ.ต.ท. ชาย ฑวตั กาฬศริิ รอง ผกก.ป. สภ.ไมเ้รยีง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ไมเ้รยีง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3900700603669 พ.ต.ท. ชาย อทัุย สยมภาค สวป. สภ.พระแสง จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พระแสง ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 46 94 ไม่ผ่าน
3900700616281 ร.ต.ท. ชาย เจรญิ เพชรคง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาพนม จว.กระบี สภ.เขาพนม ภ.จว.กระบี ภ.8 46 44 90 ไม่ผ่าน
3900900223916 ด.ต. ชาย สรุสทิธ ิสขุไกร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กะรน อ.เมอืง จว.ภูเก็ต สภ.กะรน ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3901100070555 พ.ต.ท. ชาย ชาญชยั สวสัดี รอง ผกก.ป. สภ.ไชยา จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ไชยา ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3901101247157 ด.ต. ชาย ชาตร ีวเิชยีรแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าตอง สภ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
3909800907358 ร.ต.ท. ชาย ปราโมทย ์ชมุปาน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พระพรหม จว.นครศรธีรรมราช สภ.พระพรหม ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3909900296814 ด.ต. ชาย สยุมภ ูหนูเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต สภ. ถลาง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3909900492818 ร.ต.อ. ชาย เอกชยั เขยีวเจรญิ รอง สว. สภ.หลงัสวน จว.ชมุพร สภ.หลงัสวน ภ.จว.ชมุพร ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3910300169091 วา่ท ีพ.ต.ท. ชาย วรากร ออ่นแกว้ รอง ผกก.ป. สภ.โคกกลอย อ.ตะกวัทุ่ง จว.พังงา สภ.โคกกลอย ภ.จว.พังงา ภ.8 48 48 96 ไม่ผ่าน
3910300226205 ด.ต. ชาย สทุธนัินท ์ขนุยงค์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กะรน อ.เมอืง จว.ภูเก็ต สภ.กะรน ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 48 48 96 ไม่ผ่าน
3910500083793 พ.ต.ต. ชาย พรีศกัด ิปากบารา สวป. สภ.เหนอืคลอง จว.กระบี สภ.เหนอืคลอง ภ.จว.กระบี ภ.8 34 27 61 ไม่ผ่าน
3910600070031 ด.ต. ชาย พงศศ์กัดดิา จติตห์ลงั ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กะรน อ.เมอืง จว.ภูเก็ต สภ กะรน จภูเด็ต ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 47 48 95 ไม่ผ่าน
3920100701830 ด.ต. ชาย ราชวตั ิลอ้ศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3920200351164 ด.ต. ชาย สมนกึ จันทรโ์หนง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะลนัตา จว.กระบี สภ.เกาะลนัตา ภ.จว.กระบี ภ.8 49 45 94 ไม่ผ่าน
3920300088830 ด.ต. ชาย สมบูรณ ์ขนัเพ็ชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3920400530399 ด.ต. ชาย สวุทิย ์ชาตรี รอง สว.(จร.) สภ.กะรน อ.เมอืง จว.ภูเก็ต สภ.กะรน ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 43 92 ไม่ผ่าน
3920500179740 ด.ต. ชาย ธนัช เหล็กเกดิผล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองขนาน อ.เหนอืคลอง จว.กระบี สภ.คลองขนาน ภ.จว.กระบี ภ.8 42 39 81 ไม่ผ่าน
3920600885468 ด.ต. ชาย ชยัยุทธ ธนะภพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทรายขาว อ.คลองท่อม จว.กระบี สภ.ทรายขาว ภ.จว.กระบี ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3920700075557 ร.ต.ท. ชาย จรูญ บัวจันทร์ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3929900105831 ด.ต. ชาย สรายุทธ กรเพชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกระบี สภ.เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 46 47 93 ไม่ผ่าน
3930100260281 ร.ต.ต. ชาย สมหมาย อนุจันทร์ รอง สว.(จร.) สภ.สชิล จว.นครศรธีรรมราช สภ.สชิล ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3930100276241 ด.ต. ชาย ชวลติ เทพนรนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงระนอง สภ.เมอืงระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3930100379792 ร.ต.ต. ชาย ฐติวิฒัน ์สริพิัทรพทิูร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
3930100762405 ด.ต. ชาย ภูมสิษิฐ ์รักดาํ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 47 46 93 ไม่ผ่าน
3930100886392 พ.ต.ท. ชาย กษิดเิดช เต็มยอด รอง ผกก. สภ.ราชกรูด อ.เมอืงระนอง สภ.ราชกรูด ภ.จว.ระนอง ภ.8 46 47 93 ไม่ผ่าน
3930100894549 ร.ต.อ. ชาย ธันยวชิญ ์แทนมาก รอง สวป. สภ.เฉลมิพระเกยีรต ิจว.นครศรธีรรมราช สภ.เฉลมิพระเกยีรติ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 45 47 92 ไม่ผ่าน
3809700011141 ด.ต. ชาย อาวธุ หนูขาว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งใหญ ่จว.นครศรธีรรมราช สภ.ทุ่งใหญ่ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3809800038920 ด.ต. ชาย ธานี ธานนิพงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 44 26 70 ไม่ผ่าน
3809800074039 ด.ต. ชาย โชคชยั แกว้นก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืง นศ. ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3809800109801 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย อาจนิต ์พลเดช รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืงนครศรธีรรมาช ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3809900001386 ด.ต. ชาย สกลศกัด ิฉง้ทับ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หลงัสวน จว.ชมุพร สภ.หลงัสวน จ.ชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3809900302785 ด.ต. ชาย ภาณุ พรหมเดชะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะทวด  จว.นครศรธีรรมราช สภ.เกาะทวด ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3809900380646 ร.ต.อ. ชาย ธวมาส เกตพุชิยั รอง สว. สภ.บ่อผุด จว.สรุาษฎรธ์านี สภ บ่อผุด ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3809900535674 ด.ต. ชาย จักรพงษ์ ขอสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงภูเกต็ สภ.เมอืงภูเกต็ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
3809900587101 ด.ต. ชาย วราวธุ จนิดาวฒัน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืง นศ. ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 40 88 ไม่ผ่าน
3810100149470 ด.ต. ชาย สมพร รอดนัคเรศน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองขนาน อ.เหนอืคลอง จว.กระบี สภ.คลองขนาน ภ.จว.กระบี ภ.8 37 33 70 ไม่ผ่าน
3810100369836 ด.ต. ชาย มานติ มติรเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกระบี สภ.เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
3810100424977 ด.ต. ชาย เรอืงฤทธ ิศรหีมุน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะยาว จว.พังงา สภ.เกาะยาว ภ.จว.พังงา ภ.8 28 28 56 ไม่ผ่าน
3810300129421 ด.ต. ชาย สวสัด ิโกงกาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองท่อม จว.กระบี สภ.คลองท่อม ภ.จว.กระบี ภ.8 48 47 95 ไม่ผ่าน
3810600147522 ด.ต. ชาย สรุยิา ชมุยวง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกระบี สภ.เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 48 48 96 ไม่ผ่าน
3820500088524 ร.ต.ต. ชาย นเิวศน ์กลุสวรรค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อา่วลกึ จว.กระบี สภอา่วลกึ ภ.จว.กระบี ภ.8 49 46 95 ไม่ผ่าน
3820700043036 ด.ต. ชาย ประวทิย ์ยงิยวด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กะทู ้จว.ภูเก็ต สภ.กะทู ้ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 47 96 ไม่ผ่าน
3820700080179 พ.ต.ท. ชาย สทัุศน ์นาคพันธ์ รอง ผกก.ป. สภ.พนม จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พนม ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 45 93 ไม่ผ่าน
3820700150932 ร.ต.ต. ชาย สชุาต ิบุญรักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าตอง สภ ป่าตอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน



 ภ.8 หนา้ท ี13 ของ 14

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3820700174319 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ณัชทรงวฒัน ์เอยีมศกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงกระบี สภ.เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 49 38 87 ไม่ผ่าน
3930200027596 ด.ต. ชาย นคิม รักบุญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพังงา สภ.เมอืงพังงา ภ.จว.พังงา ภ.8 48 50 98 ไม่ผ่าน
3930300147615 ร.ต.อ. ชาย ธรีะ จันทรท์อง รอง สวป. สภ.กะทู ้จว.ภูเก็ต สภ.กะทู ้ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3930300392369 ร.ต.ต. ชาย อาล ีเส็นบัตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พุนพนิ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พุนพนิ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3930300418627 ด.ต. ชาย สอ่งแสง เมอืงสง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เกาะกลาง อ.เกาะลนัตา จว.กระบี สภ.เกาะกลาง ภ.จว.กระบี ภ.8 43 28 71 ไม่ผ่าน
3930300422578 ร.ต.อ. ชาย ประสทิธ ิจันทวดี รอง สวป. สภ.ขอนหาด อ.ชะอวด จว.นครศรธีรรมราช สภ.ขอนหาด ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 42 31 73 ไม่ผ่าน
3930300447473 พ.ต.ท. ชาย เรอืงวทิย ์ชว่ยเอยีม สว.สส. สภ.คลองขนาน อ.เหนอืคลอง จว.กระบี สภ.คลองขนาน ภ.จว.กระบี ภ.8 42 40 82 ไม่ผ่าน
3930400066251 พ.ต.ท. ชาย ประเทอืง สสีนิ สวป. สภ.ราชกรูด อ.เมอืงระนอง สภ.ราชกรูด ภ.จว.ระนอง ภ.8 47 48 95 ไม่ผ่าน
3930400067451 ด.ต. ชาย วนัชยั ดาํหนู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปลายพระยา จว.กระบี สภ.ปลายพระยา ภ.จว.กระบี ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3930400103822 พ.ต.ท. ชาย วรุฒ สาเหล็ม สวป. สภ.เกาะลนัตา จว.กระบี สภ.เกาะลนัตา ภ.จว.กระบี ภ.8 48 44 92 ไม่ผ่าน
3930500078498 ร.ต.ต. ชาย ปรชีา หลนิมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลําทับ จว.กระบี สภ.ลําทับ ภ.จว.กระบี ภ.8 48 43 91 ไม่ผ่าน
3930500095279 ด.ต. ชาย คณติ อภัยรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ขอนหาด อ.ชะอวด จว.นครศรธีรรมราช สภ.ขอนหาด ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 50 28 78 ไม่ผ่าน
3930500156448 ด.ต. ชาย พงษ์ศกัด ิแกว้รักษา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกระบี สภ เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 49 41 90 ไม่ผ่าน
3930500390548 พ.ต.ท. ชาย พจิักษณ ์สวุรรณภักดี สวป. สภ.บางขนั จว.นครศรธีรรมราช สภ.บางขนั ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3930500405537 พ.ต.ท. ชาย โชฏพิงศ ์เกศรนิทร์ สวป. สภ.ทุ่งคาโงก อ.เมอืงพังงา สภ.ทุ่งคาโงก ภ.จว.พังงา ภ.8 45 48 93 ไม่ผ่าน
3930500671636 พ.ต.ท. ชาย ปรชีา คงชู สวป. สภ.ท่าฉัตรไชย อ.ถลาง จว.ภูเก็ต สภ.ท่าฉัตรไชย ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 48 50 98 ไม่ผ่าน
3930500784147 ด.ต. ชาย ชเูกยีรต ิจันสกุสี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ขอนหาด อ.ชะอวด จว.นครศรธีรรมราช สภ.ขอนหาด ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 41 42 83 ไม่ผ่าน
3930500944047 ด.ต. ชาย นฤทธ ิศรทีองเพ็ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพังงา สภ.เมอืงพง้งา ภ.จว.พังงา ภ.8 49 46 95 ไม่ผ่าน
3930600073773 ร.ต.ต. ชาย นพินธ ินวลกมิ รอง สว.(จร.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ปากพนัง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 42 43 85 ไม่ผ่าน
3930600190613 พ.ต.ท. ชาย อสนั ชอบงาม รอง ผกก. ปป.สภ.ปากนํา อ.เมอืงระนอง สภ ปากนําระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 49 46 95 ไม่ผ่าน
3930600422727 ด.ต. ชาย อาทร เพชรสวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทับปุด จว.พังงา สภ.ทับปุด ภ.จว.พังงา ภ.8 48 50 98 ไม่ผ่าน
3930800069605 ร.ต.อ. ชาย วยัศกัดา กลนิเขยีว รอง สว. สภ.วชิติ อ.เมอืง จว.ภูเก็ต สภ.วชิติ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
3930800174182 ด.ต. ชาย จักรกฤษณ ์สขุบุญพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชะอวด จว.นครศรธีรรมราช สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 46 94 ไม่ผ่าน
3939900138585 ด.ต. ชาย พัลลภ ชโูชติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พปิูน จว.นครศรธีรรมราช สภ.พปิูน ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 43 48 91 ไม่ผ่าน
3940400234633 ด.ต. ชาย สเุทพ ไชยศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉวาง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 47 49 96 ไม่ผ่าน
3950300018181 ร.ต.ท. ชาย สไุลมาน มะยแีต ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงชมุพร สภ.เมอืงชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3959900167399 ร.ต.ท. ชาย อรรถสทิธ ิอนินุพัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.อา่วนาง สภ.อา่วนาง ภ.จว.กระบี ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
3960600324750 ร.ต.อ. ชาย นรนิทร ์ผ่องใส รอง สวป. สภ.บางขนั จว.นครศรธีรรมราช สภ.บางขนั ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 48 96 ไม่ผ่าน
3969800033129 พ.ต.ท. ชาย ณภัทร หนูเสน รอง ผกก.ป. สภ.ลําทับ จว.กระบี สภ.ลําทับ ภ.จว.กระบี ภ.8 48 48 96 ไม่ผ่าน
4800400001000 ร.ต.ท. ชาย วรีะ สวุรรณโน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไมเ้รยีง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ไมเ้รยีง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 49 46 95 ไม่ผ่าน
4840400001000 ร.ต.อ. ชาย ชศูกัด ิวชิยัดษิฐ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 42 48 90 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
5300290013486 ร.ต.ต. ชาย สามารถ บุญแนะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ สภ.ฉลอง  ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
5800100088744 ร.ต.อ. ชาย วรีะ พฤษภ รอง สว. สภ.ปากพนัง จว.นครศรธีรรมราช สภ.ปากพนัง ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 47 47 94 ไม่ผ่าน
5800690001391 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย สมพร รอดเหลอืม รอง สว.(จร.) สภ.เฉลมิพระเกยีรต ิจว.นครศรธีรรมราช สภ.เฉลมิพระเกยีรติ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 45 93 ไม่ผ่าน
5800900030228 ร.ต.อ. ชาย สธิาวชิญ ์คงทอง รอง สว. สภ.ชะเมา อ.เมอืงนครศรธีรรมราช สภ.ชะเมา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 41 89 ไม่ผ่าน
5801000019890 พ.ต.ต. ชาย วมิลชยั อนิทรท์อง สวป. สภ.กะเปอร ์จว.ระนอง สภ.กะเปอร์ ภ.จว.ระนอง ภ.8 48 46 94 ไม่ผ่าน
5801200021740 พ.ต.ท. ชาย ทวปี เมอืงสวุรรณ์ สวป. สภ.ปากนําหลงัสวน อ.หลงัสวน จว.ชมุพร สภ.ปากนําหลงัสวน ภ.จว.ชมุพร ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
5801300001902 พ.ต.ท. ชาย เอกราช จติรอกัษร สวป. สภ.พระพรหม จว.นครศรธีรรมราช สภ.พระพรหม ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 47 48 95 ไม่ผ่าน
5801400035370 ด.ต. ชาย สมงิ คงสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เฉลมิพระเกยีรต ิจว.นครศรธีรรมราช สภ.เฉลมิพระเกยีรติ ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 47 46 93 ไม่ผ่าน
5809990019707 ร.ต.ท. ชาย โดง่ อตุระนาค ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครศรธีรรมราช จว.นครศรธีรรมราช สภ.เมอืง นศ. ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 50 98 ไม่ผ่าน
5841690003468 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย สมพร เจรญิเฉลมิศกัดิ สวป. สภ.ชะเมา อ.เมอืงนครศรธีรรมราช สภ.ชะเมา ภ.จว.นครศรธีรรมราช ภ.8 48 48 96 ไม่ผ่าน
5910299020552 ร.ต.ท. ชาย นริันดร ์เชาวไ์วพจน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าตอง สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
5929990004199 ด.ต. ชาย ยุทธพงศ ์ไกรเทพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อา่วลกึ จว.กระบี สภ.อา่วลกึ ภ.จว.กระบี ภ.8 49 48 97 ไม่ผ่าน
5930300012333 ด.ต. ชาย สภุัทร ์โคราช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เหนอืคลอง จว.กระบี สภ.เหนอืคลอง ภ.จว.กระบี ภ.8 37 21 58 ไม่ผ่าน
5930590003693 ด.ต. ชาย ศภุณัฏฐ ์มากแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาพนม จว.กระบี สภ.เขาพนม ภ.จว.กระบี ภ.8 49 39 88 ไม่ผ่าน
5959899001395 พ.ต.ท. ชาย นันทชยั ชชูนื สวป. สภ.ปะทวิ จว.ชมุพร สภ.ปะทวิ ภ.จว.ชมุพร ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3841700246906 ด.ต. ชาย พนาวรรณ ์หว้งทรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ เมอืงสรุาษฏรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 44 92 ไม่ผ่าน
3849800002259 พ.ต.ท. ชาย อรรถวฒุ ิสทุธวิริยิาภรณ์ สวป. สภ.ละแม จว.ชมุพร สภ.ละแม ภ.จว.ชมุพร ภ.8 48 49 97 ไม่ผ่าน
3849800023761 ด.ต. ชาย สมัย กนัสทุธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เคยีนซา จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เคยีนซา ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 39 88 ไม่ผ่าน
3849900014852 พ.ต.ต. ชาย ชยักร สขุประเสรฐิ สวป. สภ.ท่าฉาง จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ท่าฉาง ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 42 90 ไม่ผ่าน
3849900037810 พ.ต.ต. ชาย สเุมธ ศรทีอง สวป. สภ.เสวยีด อ.ท่าฉาง จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.เสวยีด ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 50 99 ไม่ผ่าน
3849900044611 ร.ต.อ. ชาย เดน่ บุญนาค รอง สว. สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สภ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 48 48 96 ไม่ผ่าน
3849900186831 ด.ต. ชาย ถวลัย ์ประชมุรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นนาสาร จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.บา้นนาสาร จ.สรุาษฎรธ์านี ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3849900206832 พ.ต.ท. ชาย เลศิชาย ชยัรัตน์ รอง ผกก.ป. สภ.เหนอืคลอง จว.กระบี สภ.เหนอืคลอง ภ.จว.กระบี ภ.8 32 11 43 ไม่ผ่าน
3850100139474 พ.ต.ท. ชาย นําชยั พุ่มแสง สวป. สภ.ละอุน่ จว.ระนอง สภ.ละอุน่ ภ.จว.ระนอง ภ.8 47 49 96 ไม่ผ่าน
3850400050011 ร.ต.อ. ชาย พรทนา ธนบัตร รอง สว. สภ.กระบุร ีจว.ระนอง สภ.กระบุรี ภ.จว.ระนอง ภ.8 48 42 90 ไม่ผ่าน
3859900127096 ร.ต.ท. ชาย มศีกัด ิบรสิทุธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางแกว้ อ.ละอุน่ จว.ระนอง สภ.บางแกว้ ภ.จว.ระนอง ภ.8 34 27 61 ไม่ผ่าน
3860100802939 ด.ต. ชาย ธรีวฒุ ิอนิทนาศกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากนําหลงัสวน อ.หลงัสวน จว.ชมุพร สภ.ปากนําหลงัสวน ภ.จว.ชมุพร ภ.8 49 41 90 ไม่ผ่าน
3860200056384 ร.ต.อ. ชาย ปรชีา ขาวมรดก รอง สว. สภ.สลยุ อ.ท่าแซะ จว.ชมุพร สภ.สลยุ ภ.จว.ชมุพร ภ.8 49 44 93 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
3860200175103 ร.ต.ต. ชาย กจิจา ศรสีวุรรณ รอง สว.(ป.) สภ.สว ีจว.ชมุพร สภ.สวี ภ.จว.ชมุพร ภ.8 49 46 95 ไม่ผ่าน
3860200205592 ด.ต. ชาย ชยัฤทธ ิสรุเพ็ชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกระบี สภ.เมอืงกระบี ภ.จว.กระบี ภ.8 48 37 85 ไม่ผ่าน
3860200245560 ร.ต.อ. ชาย ปัญญาวฒุ ิทองคาํ รอง สว.จร. สภ.เมอืงชมุพร จว.ชมุพร สภ.เมอืงชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 49 44 93 ไม่ผ่าน
3860300006591 ร.ต.ต. ชาย ชติชยั พยัญตา รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงชมุพร สภ.เมอืงชมุพร ภ.จว.ชมุพร ภ.8 46 46 92 ไม่ผ่าน
3860400078811 ด.ต. ชาย มนตร ีภู่สวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ครีรีัฐนคิม จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.ครีรีฐีนคิม ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน
3860400266722 พ.ต.ท. ชาย โยธนิทร ์สทิธโิยธี รอง ผกก.ปป.สภ.พุนพนิ จว.สรุาษฎรธ์านี สภ.พุนพนิ ภ.จว.สรุาษฎรธ์านี ภ.8 49 49 98 ไม่ผ่าน


