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ค ำช้ีแจง : ผูเ้ขา้รับการทดสอบ จะตอ้งผา่นเกณฑก์ารทดสอบทั้ง 2 ส่วน ดงัน้ี

ส่วนที่ 1 วิชากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานจราจร จ านวน 50 ขอ้ หรือ  100%
ส่วนที่ 2 วิชาทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ความปลอดภยัฯ จ านวน 35 ขอ้ หรือ  70%

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
1 ส.ต.ท.เจษฎา เหมือนคิด กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
2 ด.ต.ไสว ค  าอาจ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
3 ส.ต.ท.กอบเดช ปุรินทราภิบาล กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
4 ส.ต.ท.กีรติ แสงแกว้ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
5 ส.ต.ท.กีรติ ประสพโชค กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
6 ร.ต.อ.จตุรงค ์ผดัวงศ์ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
7 ร.ต.ต.ชยัธชั โพธ์ิงาม กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
8 ด.ต.ชายแดน คลา้ยสมาน กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
9 ด.ต.ชรจน์ ทิพลือชา กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
10 ส.ต.ท.ธีรศกัด์ิ ชูใส กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
11 ส.ต.ท.นฤดล พานทอง กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
12 ส.ต.ท.นฤพล ทวีศรี กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
13 ด.ต.ปรีชา ซอลี กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
14 พ.ต.ท.พนตั เพง็บุญ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
15 ด.ต.พิชิต จวงเจิม กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
16 ด.ต.มนตรี ดวงไกรแฝง กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
17 ด.ต.ราเชนทร์ ทวีกลุ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
18 ด.ต.วิโรจน์ ทิทา กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
19 ด.ต.วีระศกัด์ิ เพชรเครือ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
20 ส.ต.ท.ศิริชยั เสยกระโทก กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
21 ส.ต.ท.สราวธุ เชิดชู กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
22 ร.ต.ต.สุชาติ จนัคนา กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
23 พ.ต.ท.สุสิริวงษ ์ยอดวงษ์ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
24 ส.ต.ท.อนิรุจน์ วรรณทวี กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
25 ส.ต.ท.อรรถพงศ ์ยะนนัโต กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
26 ด.ต.เดือน ศรีเดือน กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
27 ด.ต.เอกวิทย ์ตรีระศรี กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
28 ร.ต.อ.ไกรลาศ คุณรักษ์ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
29 ส.ต.ท.จิรชาติ เมฆสงค์ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
30 ด.ต.ธนเดช สุภาไอยกลุ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
31 ส.ต.ท.ธนกฤต ภิญโญยิง่ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
32 ด.ต.นพดล นุเทพสุ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
33 ด.ต.ประสิทธ์ิ รสค าหอม กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
34 ด.ต.ปัญญา มีหินกอง กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
35 ส.ต.ท.ระวี ศรีพลี กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
36 ส.ต.ท.วชัรวี ทวีบุรุษ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
37 ส.ต.อ.วิทิต เม่ือประโคน กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
38 ด.ต.วิษณุพงษ ์สิริเหล่าตระกลู กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
39 ส.ต.ท.วีรพงษ ์มะณี กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /

ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ
สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

ประกำศผลกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ปฏิบัติงำนด้ำนจรำจร ประจ ำปี 2564

ศูนย์บริหำรงำนจรำจร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ศจร.ตร.)
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กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

40 ด.ต.ศภุชยั ถาวรกาย กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
41 ส.ต.ท.สุขสันต์ิ ภูจ  าปา กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
42 ส.ต.ท.จารุวตัร เทพอภิชยักลุ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
43 ร.ต.อ.ชยพนัธน์ ธิติกลุธรณ์ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
44 พ.ต.ท.ธเรศ วงศว์รานุรักษ์ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
45 ส.ต.ท.ธีรพล สุธงษา กก.1 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
46 ด.ต.ภทัณฐั ทองบ่อ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
47 ด.ต.วิรัตน์ ตุย้สาร กก.1 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
48 ส.ต.ท.สมศกัด์ิ มูสิกะ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
49 ส.ต.ท.สิรธีร์ พยาราช กก.1 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
50 ด.ต.สุวิช ศรีเพชร กก.1 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
51 ส.ต.อ.อนุพงษ ์สภูยศ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
52 ร.ต.อ.ชาตรี ชยันอ้ย กก.1 บก.จร. บช.น. 50 47 97  /
53 ร.ต.ต.ณฐัวฒัน์ ศกัด์ิเขียว กก.1 บก.จร. บช.น. 50 47 97  /
54 ด.ต.ทิวา สุขแสน กก.1 บก.จร. บช.น. 50 47 97  /
55 ส.ต.อ.นราธิป ทองค า กก.1 บก.จร. บช.น. 50 47 97  /
56 ส.ต.ท.ปพนธีร์ เลิศอนนัต์ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 47 97  /
57 ส.ต.ท.ยศพล แสงชมภู กก.1 บก.จร. บช.น. 50 46 96  /
58 ร.ต.ท.จกัรกฤษณ์  ธนะภูมิชยั กก.1 บก.จร. บช.น. 50 45 95  /
59 ส.ต.ท.ณฐัพล อ่อนศรีชยั กก.1 บก.จร. บช.น. 50 45 95  /
60 ส.ต.ท.ณฐิัวฒิุ ค  าเสียง กก.1 บก.จร. บช.น. 50 44 94  /
61 ส.ต.ท.สุทธิรักษ ์พรมตา กก.1 บก.จร. บช.น. 50 44 94  /
62 ด.ต.สมคิด โมโพธ์ิ กก.1 บก.จร. บช.น. 50 41 91  /
63 ด.ต.เจริญ เทพจนัตา กก.1 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
64 ส.ต.ท.กนกศิลป์ สีวงัลาศ กก.1 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
65 ด.ต.คณุตมธิ์ป ถาเป็นบุญ กก.1 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
66 ด.ต.ประยล ไชยมณี กก.1 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
67 ด.ต.พิมาน หลวงแกว้ กก.1 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
68 ส.ต.ท.วชัรพงษ ์ภูสีดิน กก.1 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
69 ด.ต.สุระการ ศรีพล กก.1 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
70 ด.ต.อมัพร ศรีสังกา กก.1 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
71 ด.ต.คนึง ค  าจตุัรัส กก.1 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
72 ด.ต.จิรพฒัน์ บุบผา กก.1 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
73 ร.ต.อ.ชชัวาล ลาภกัด์ิ กก.1 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
74 ส.ต.อ.ทวีศกัด์ิ แกว้ฉ ่า กก.1 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
75 ส.ต.ท.ธนวตั เกิดยติุธรรม กก.1 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
76 ส.ต.ท.พิษณุพนัธ ์ค  าทุม กก.1 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
77 ด.ต.มานิจ โตทองหลาง กก.1 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
78 ด.ต.ยทุธนา คงเสนา กก.1 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
79 ส.ต.ท.วิฑูรย ์ตาปู่ กก.1 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
80 ร.ต.อ.เอม็ แสนใจวฒิุ กก.1 บก.จร. บช.น. 49 48 97  /
81 ร.ต.ต.ค าพนั โพธ์ิจินดา กก.1 บก.จร. บช.น. 49 48 97  /
82 พ.ต.ท.ฉัตรชยั กรรณโสต กก.1 บก.จร. บช.น. 49 48 97  /
83 ส.ต.ท.ทศพร ทองดว้ง กก.1 บก.จร. บช.น. 49 48 97  /
84 ด.ต.บรรเทิง เกิดสมบติั กก.1 บก.จร. บช.น. 49 48 97  /
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กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

85 ส.ต.ท.ศิวกร แกว้ค  าแปง กก.1 บก.จร. บช.น. 49 48 97  /
86 ส.ต.ท.วรฉัตร จนัทร์ด า กก.1 บก.จร. บช.น. 49 48 97  /
87 ร.ต.ท.ธนเสฏฐ ์เซมรัมย์ กก.1 บก.จร. บช.น. 49 47 96  /
88 ส.ต.ท.ปฏิภาณ สิทธิบูรณ์ กก.1 บก.จร. บช.น. 49 47 96  /
89 ส.ต.ท.วฒันะพงศ ์แน่นอุดร กก.1 บก.จร. บช.น. 49 46 95  /
90 ร.ต.ต.วฒิุศกัด์ิ ศิริโรจน์มหาวงษ์ กก.1 บก.จร. บช.น. 49 46 95  /
91 ส.ต.อ.อภิวฒัน์ สุขวฒันาพร กก.1 บก.จร. บช.น. 49 46 95  /
92 ส.ต.ท.วรพงศ ์แกว้พวง กก.1 บก.จร. บช.น. 49 45 94  /
93 ด.ต.ประสิทธิชยั ทองล่อง กก.1 บก.จร. บช.น. 48 50 98  /
94 ด.ต.พนมกร ทองรอด กก.1 บก.จร. บช.น. 48 50 98  /
95 ร.ต.ต.พิภพ ศรีสวา่ง กก.1 บก.จร. บช.น. 48 50 98  /
96 ร.ต.อ.พิชยั กองภา กก.1 บก.จร. บช.น. 48 50 98  /
97 ส.ต.ท.จิรายทุธ ์มุงคุณค าชาว กก.1 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
98 ร.ต.อ.ชูชาติ พาทอง กก.1 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
99 ส.ต.ท.ณิติวธั หมายสิน กก.1 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /

100 ส.ต.อ.วิษณุวฒัน์ ค  าเดช กก.1 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
101 ร.ต.อ.สุรินทร์ สุกใส กก.1 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
102 ส.ต.ท.รณชยั สีเก้ิง กก.1 บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
103 ด.ต.วิเชียร อ่วมเนตร กก.1 บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
104 ส.ต.อ.ประสิทธ์ิ โสภณันา กก.1 บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
105 ด.ต.รชต แกว้บริวงษ์ กก.1 บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
106 ร.ต.ท.วินยั ทองสถิตย์ กก.1 บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
107 ด.ต.อภิชาติ ค  าดว้ง กก.1 บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
108 ด.ต.พิระชาติ บวัมาศ กก.1 บก.จร. บช.น. 48 46 94  /
109 ด.ต.อรรคพล กล ่าสระนอ้ย กก.1 บก.จร. บช.น. 48 46 94  /
110 ด.ต.เฉลิมพล สุขสาร กก.1 บก.จร. บช.น. 48 44 92  /
111 ร.ต.ต.คมจกัร ป่ันก่ิง กก.1 บก.จร. บช.น. 48 44 92  /
112 ร.ต.อ.พงภมร ยอดสินชยั กก.1 บก.จร. บช.น. 48 44 92  /
113 ด.ต.น าพล ประพนัธเ์นติกลุ กก.1 บก.จร. บช.น. 47 50 97  /
114 พ.ต.ท.เกียรติภูมิ ทินาโชติ กก.1 บก.จร. บช.น. 47 49 96  /
115 ด.ต.กฤตพฒัน์ บุญตา กก.1 บก.จร. บช.น. 47 49 96  /
116 ด.ต.ชาติชาย แขวงจกัร์ กก.1 บก.จร. บช.น. 47 49 96  /
117 ร.ต.ต.วิศิษฐ ์เหล่าสุนทรวณิช กก.1 บก.จร. บช.น. 47 49 96  /
118 ร.ต.ต.สุรศขั กรณวงศ์ กก.1 บก.จร. บช.น. 47 49 96  /
119 ร.ต.ต.กณิศพงศ ์ปรึกษาตน กก.1 บก.จร. บช.น. 47 47 94  /
120 ส.ต.อ.กนก ทาแดง กก.1 บก.จร. บช.น. 47 47 94  /
121 ร.ต.ต.ชาติชาย จ าปาจนัทร์ กก.1 บก.จร. บช.น. 47 47 94  /
122 ด.ต.ปฏิวติั พรหมแกว้ กก.1 บก.จร. บช.น. 47 47 94  /
123 ร.ต.ท.สมพงษ ์ศรีนาค กก.1 บก.จร. บช.น. 47 47 94  /
124 ด.ต.กิตติเทพ ศรีธาตุ กก.1 บก.จร. บช.น. 47 46 93  /
125 ร.ต.ท.วิทยา อน้ยาง กก.1 บก.จร. บช.น. 47 44 91  /
126 ด.ต.สายชล อุบลรัตน์ กก.1 บก.จร. บช.น. 47 43 90  /
127 ร.ต.อ.ณรงค ์ศรีแกว้ กก.1 บก.จร. บช.น. 47 41 88  /
128 ด.ต.ธนกฤต หรีดอุไร กก.1 บก.จร. บช.น. 47 40 87  /
129 ด.ต.จกัรกริช ขนุช านาญ กก.1 บก.จร. บช.น. 46 49 95  /
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กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

130 ด.ต.ภูริทตัต ์พนัธก์กคอ้ กก.1 บก.จร. บช.น. 46 49 95  /
131 ด.ต.คมน์พิมุกต ์สุวรรณเลิศ กก.1 บก.จร. บช.น. 46 48 94  /
132 ด.ต.อภิเดช เพชรกอง กก.1 บก.จร. บช.น. 46 48 94  /
133 ด.ต.ธีรเดช เกษมเกสร กก.1 บก.จร. บช.น. 46 47 93  /
134 ส.ต.ท.ศรศกัด์ิชยั เกียรติอ านวย กก.1 บก.จร. บช.น. 46 47 93  /
135 ด.ต.สุทิวสั เช้ีอโชติ กก.1 บก.จร. บช.น. 46 47 93  /
136 ด.ต.กญุชร แสวงดี กก.1 บก.จร. บช.น. 46 46 92  /
137 ส.ต.ท.วิชยั มุงคุณค าชาว กก.1 บก.จร. บช.น. 46 46 92  /
138 ส.ต.ท.ศภุกร ศรไชย กก.1 บก.จร. บช.น. 46 46 92  /
139 ด.ต.อ านาจ อินทร์อ านวย กก.1 บก.จร. บช.น. 45 50 95  /
140 ส.ต.ท.ชลิต กาญจนสาร กก.1 บก.จร. บช.น. 45 49 94  /
141 ส.ต.อ.ชนะเลิศ บวัค  า กก.1 บก.จร. บช.น. 45 48 93  /
142 ด.ต.ณภทัรพงศ ์แสนสุข กก.1 บก.จร. บช.น. 45 47 92  /
143 ร.ต.ต.ชูชาติ พระโพธ์ิชยั กก.1 บก.จร. บช.น. 45 46 91  /
144 ร.ต.ต.มนสั พุ่มพฤกษ์ กก.1 บก.จร. บช.น. 45 46 91  /
145 ร.ต.ต.ทรงชาย แขวงจกัร์ กก.1 บก.จร. บช.น. 45 44 89  /
146 ร.ต.อ.วิริยะ ศิริพละ กก.1 บก.จร. บช.น. 44 49 93  /
147 ด.ต.วีระกิตต์ิ สุทธิประภาทิพย์ กก.1 บก.จร. บช.น. 44 47 91  /
148 ส.ต.อ.นฤดล สุชยัราช กก.1 บก.จร. บช.น. 44 45 89  /
149 ส.ต.อ.ฐกฤต วรรณพงษ์ กก.1 บก.จร. บช.น. 43 46 89  /
150 ด.ต.ดิเรก ทิมแท้ กก.1 บก.จร. บช.น. 43 45 88  /
151 ด.ต.ส าราญ จ าปาคง กก.1 บก.จร. บช.น. 43 45 88  /
152 ส.ต.ท.นฐัพล เบ้ียทอง กก.1 บก.จร. บช.น. 43 44 87  /
153 ร.ต.ท.สุวิทย ์ดีเส็ง กก.1 บก.จร. บช.น. 43 44 87  /
154 ร.ต.ต.อุกฤษ สุระเสน กก.1 บก.จร. บช.น. 43 44 87  /
155 ส.ต.ท.ประจกัษ ์ตรีกลุ กก.1 บก.จร. บช.น. 43 44 87  /
156 ร.ต.ต.จ าเนียร ช่วยอาษา กก.1 บก.จร. บช.น. 43 42 85  /
157 ด.ต.สามารถ มากดี กก.1 บก.จร. บช.น. 43 40 83  /
158 ด.ต.ภาคภุมิ พิชิตเดชา กก.1 บก.จร. บช.น. 42 47 89  /
159 ด.ต.ณรงค ์กลุสุวรรณ กก.1 บก.จร. บช.น. 42 45 87  /
160 ด.ต.สุวรรณ รุณาวงศ์ กก.1 บก.จร. บช.น. 42 45 87  /
161 ร.ต.ต.ประคอง จ าปาเฟ่ือง กก.1 บก.จร. บช.น. 42 42 84  /
162 ส.ต.ท.วรินทร ธนบตัร กก.1 บก.จร. บช.น. 41 44 85  /
163 ร.ต.ท.วินิจ กมลผาด กก.1 บก.จร. บช.น. 40 38 78  /
164 ส.ต.ท.จิราย ุจนัทร์เสถียร กก.1 บก.จร. บช.น. 39 43 82  /
165 ด.ต.ธนภทัร ฉายพิมาย กก.1 บก.จร. บช.น. 32 32 64  /
166 ด.ต.สุจิน บวัไข กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
167 ส.ต.อ.พงศกร สังวาลเพชร กก.1 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
168 ส.ต.ท.ณฐัพงษ ์ศรีประเสริฐ กก.1 บก.จร. บช.น. 43 33 76  /
169 ส.ต.ท.โกวิท ค  ามุงคุณ กก.1 งานสายตรวจ 1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
170 ส.ต.ท.ฉัตรชยั จนัดาเรือง กก.1 งานสายตรวจ 1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
171 ส.ต.ท.นพพร ไชยทตั กก.1 งานสายตรวจ 1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
172 ส.ต.ท.เด่นพงษ ์พลเยีย่ม กก.1 งานสายตรวจ 1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
173 ส.ต.ท.เศรษฐวรักษ ์โฆษนาม กก.1 งานสายตรวจ 1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
174 ส.ต.ท.จตุรงค ์พ่ึงสถิตย์ กก.1 งานสายตรวจ 1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
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175 ส.ต.ท.จกัรินทร์ ใคร่ครวญ กก.1 งานสายตรวจ 1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
176 ส.ต.ท.ฐาปนพงษ ์สมิตานนท์ กก.1 งานสายตรวจ 1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
177 ส.ต.ท.ธีระพงษ ์เจียงค  า กก.1 งานสายตรวจ 1 บก.จร. บช.น. 50 47 97  /
178 ด.ต.ส าราญ มาลาค า กก.1 งานสายตรวจ 1 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
179 ด.ต.เติมศกัด์ิ เพชรนาค กก.1 งานสายตรวจ 1 บก.จร. บช.น. 43 48 91  /
180 ส.ต.ท.พลวฒัน์ ค  ายางฉ้อง กก.1 งานสายตรวจ 2 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
181 ส.ต.อ.ศิวนยั บุญอ่อน กก.1 งานสายตรวจ 2 บก.จร. บช.น. 49 48 97  /
182 ส.ต.อ.พงษศ์กัด์ิ ทองค าพนัธุกลุ กก.1 งานสายตรวจ 2 บก.จร. บช.น. 49 47 96  /
183 ด.ต.ธนกฤต แสนจารุศิริ กก.1 งานสายตรวจ 2 บก.จร. บช.น. 48 46 94  /
184 ร.ต.ต.กนกพฒัน์ ยศหลา้ กก.1 งานสายตรวจ 2 บก.จร. บช.น. 48 37 85  /
185 ด.ต.เมธิชยั ใจแกว้ กก.1 งานสายตรวจ 2 บก.จร. บช.น. 47 48 95  /
186 ด.ต.ชชัวาลย ์ชาตะรักษ์ กก.1 งานสายตรวจ 2 บก.จร. บช.น. 45 49 94  /
187 ร.ต.ท.สายชล วงษเ์พง็ กก.1 งานสายตรวจ 2 บก.จร. บช.น. 43 46 89  /
188 ส.ต.ท.จิรวฒัน์ วฒันะราช กก.1 งานสายตรวจ 2 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
189 ด.ต.พิพฒั ์อาจยิง่ กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 46 50 96  /
190 ด.ต.ไมตรี สดใสย กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 39 42 81  /
191 ด.ต.โสวตั โสรัจจ์ กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
192 ส.ต.อ.กลุชาติ ห้องแซง กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
193 ด.ต.จรินทร์ จามิกรณ์ กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
194 ด.ต.ชยักฤต ไชยประทุม กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
195 ด.ต.ไพรัตน์ พรหมดนตรี กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
196 ร.ต.ต.ฉลอม ม่วงนนท์ กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
197 ด.ต.กฤติพงษ ์รักษาศรี กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 49 48 97  /
198 ด.ต.จีระนยั พากเพียร กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 49 48 97  /
199 ด.ต.จิรทีปต ์ธาระหาญ กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 49 45 94  /
200 ด.ต.ชญาศกัย ์ผาสุข กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
201 ด.ต.ชยัรัตน์ กา้นนอ้ย กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 48 44 92  /
202 ด.ต.เธียรทรัพย ์เฉิดทรัพย์ กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 47 47 94  /
203 ด.ต.ไพรอ แสบงบาล กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 46 49 95  /
204 ร.ต.ต.เนรมิตร กลุเมือง กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 46 48 94  /
205 ด.ต.กรธนินทร์ธร ยนืสุขจิตธาดา กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 46 48 94  /
206 ร.ต.ท.ธีระชาติ กลัน่บิดา กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 46 48 94  /
207 ร.ต.ต.จกัรพงษ ์ป่ินใจ กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 46 47 93  /
208 ส.ต.อ.ชยนัตร์ ภารการ กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 46 46 92  /
209 ด.ต.จิรายทุธ วิสุทธ์ิ กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 46 44 90  /
210 ด.ต.ยทุธนา อุปถมัภ์ กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 46 44 90  /
211 ด.ต.ไพฑูรย ์โพธ์ิสุดตา กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 45 49 94  /
212 ด.ต.ชยัช านาญ สิงห์สิทธ์ิ กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 44 46 90  /
213 ด.ต.เชิดศกัด์ิ แตม้แสน กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 44 36 80  /
214 ด.ต.มนตช์ยั โพธ์ิพิทกัษ์ กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 43 47 90  /
215 ร.ต.ต.ไพฑูรย ์อาริพงษ์ กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 43 40 83  /
216 ร.ต.ต.โรจน์ ก  าเนิดมะไฟ กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 41 35 76  /
217 ร.ต.ต.ชยตุม ์อ่วมแกว้ กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 40 45 85  /
218 ด.ต.โภคิน ศรีโพนทอง กก.1 งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 40 30 70  /
219 ส.ต.อ.ชวลิต ชาตรี กก.1 งานสายตรวจ 5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
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220 ส.ต.ท.เกริกพล เทพวงค์ กก.1 งานสายตรวจ 5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
221 ส.ต.ท.ปิยะเดช ภูแล กก.1 งานสายตรวจ1 บก.จร. บช.น. 48 50 98  /
222 ด.ต.ทองอินทร์ อินทรีย์ กก.1 สน.คู่ขนานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
223 ส.ต.อ.ทรงพล แช่มช่ืน กก.1 สน.คู่ขนานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 47 47 94  /
224 ร.ต.ต.สุรชยั โสมชยั กก.1 สน.คู่ขนานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
225 ด.ต.ภิรมย ์สองพล กก.1 สน.คู่ขนานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 45 47 92  /
226 ร.ต.ต.โสรัจ ตนุพนัธ์ กก.1 สน.คู่ขนานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 41 40 81  /
227 ร.ต.ท.ชยัวฒัน์ ลาภกัด์ิ กก.1 สน.คู่ขนานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
228 ร.ต.ท.วินยั กิจธร กก.1 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 46 46 92  /
229 ร.ต.ต.ไพทูรย ์สวา่งแจง้ กก.1(สายตรวจ) บก.จร. บช.น. 47 45 92  /
230 ด.ต.วิเชียร ซ้งภูเขียว กก.1/งานสายตรวจ3 บก.จร. บช.น. 49 39 88  /
231 ด.ต.ศกัดา อาจยิง่ กก.1/สน.คู่ขนานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 44 48 92  /
232 ด.ต.ไพฑูรย ์ประมูลจกัโก กก.2 บก.จร. บช.น. 45 49 94  /
233 ร.ต.ต.ไชยยา ค  ายนื กก.2 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
234 ด.ต.ขตัติยะ เหมศกัดา กก.2 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
235 ด.ต.ชิณภทัร ชิณะรัตน์ กก.2 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
236 ด.ต.ปรีชา พรประทุม กก.2 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
237 ร.ต.อ.สมบติั แรมนิล กก.2 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
238 ร.ต.ต.สุขสันต ์ผิวขม กก.2 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
239 ร.ต.ท.ธีรวธุ มีภกัดี กก.2 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
240 ร.ต.ท.นิรันดร์ รอดจนัทึก กก.2 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
241 ร.ต.ท.ประสงค ์ปานราตรี กก.2 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
242 ส.ต.ท.วิทวสั เพียรสร้าง กก.2 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
243 ส.ต.ท.อนุวฒัน์ ภูดินดาน กก.2 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
244 ร.ต.ท.วลัลภ น ้าเพชร กก.2 บก.จร. บช.น. 50 47 97  /
245 พ.ต.ต.ชญานิน พนัธุ์ภกัดี กก.2 บก.จร. บช.น. 50 46 96  /
246 ร.ต.อ.ฐกฤต บุตรศรีกลุ กก.2 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
247 ร.ต.ต.พงศรั์ตน์ ประวะโข กก.2 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
248 ด.ต.ศกัดา ก าเนิดหิน กก.2 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
249 ร.ต.ท.แผน วงคต์ะ๊มา กก.2 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
250 ส.ต.ท.กิตติพงษ ์แกว้แสง กก.2 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
251 ด.ต.อุปถมัภ ์ลีสินลา กก.2 บก.จร. บช.น. 49 48 97  /
252 พ.ต.ท.ประสิทธ์ิ วิรัตยาภรณ์ กก.2 บก.จร. บช.น. 49 46 95  /
253 ด.ต.สมชาย สมศรี กก.2 บก.จร. บช.น. 49 46 95  /
254 ร.ต.อ.โภควินท ์เมฆฉาย กก.2 บก.จร. บช.น. 48 50 98  /
255 ร.ต.อ.ค าฉันท ์โสเกษ กก.2 บก.จร. บช.น. 48 50 98  /
256 ส.ต.ท.อิศราชยั น ้าค  า กก.2 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
257 ส.ต.อ.ราเชน ไชยศรี กก.2 บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
258 ร.ต.ต.กิตติพงษ ์พุทธรัสสุ กก.2 บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
259 ร.ต.อ.พยงุ แสงไทย กก.2 บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
260 ส.ต.ท.นฤพล สมจิตต์ กก.2 บก.จร. บช.น. 48 46 94  /
261 ด.ต.สินธท์พ หาญจิตต์ กก.2 บก.จร. บช.น. 47 50 97  /
262 ร.ต.ท.บวร สมคัรสมาน กก.2 บก.จร. บช.น. 47 50 97  /
263 ร.ต.อ.สุวิท ศศิธรฉาย กก.2 บก.จร. บช.น. 47 47 94  /
264 ร.ต.ท.โชคปรีชา แกว้ขวญั กก.2 บก.จร. บช.น. 47 45 92  /
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265 ด.ต.ดนยั อ่อนโคกสูง กก.2 บก.จร. บช.น. 47 45 92  /
266 ด.ต.ยทุธการ ทองจนัทร์ กก.2 บก.จร. บช.น. 47 45 92  /
267 ด.ต.สันติ ค  าสียา กก.2 บก.จร. บช.น. 47 45 92  /
268 ส.ต.ท.ณรงค ์อยูก่ลาง กก.2 บก.จร. บช.น. 46 45 91  /
269 ด.ต.นิเวศน์ สรวยสวสัด์ิ กก.2 บก.จร. บช.น. 46 45 91  /
270 ส.ต.ท.วสันต ์จนัทา กก.2 บก.จร. บช.น. 46 45 91  /
271 ร.ต.ต.ธีรศกัด์ิ ร่วมนาพะยา กก.2 บก.จร. บช.น. 45 49 94  /
272 ร.ต.อ.เขมภาค อุเทนสุต กก.2 บก.จร. บช.น. 45 46 91  /
273 ส.ต.ท.ธนานนท ์สุขไพบูลย์ กก.2 บก.จร. บช.น. 45 45 90  /
274 ร.ต.ต.ปิยะ เป่ียมบุญ กก.2 บก.จร. บช.น. 45 45 90  /
275 ร.ต.ต.อาชวิน จ านงค์ กก.2 บก.จร. บช.น. 45 45 90  /
276 ร.ต.ท.นพดล กาขาว กก.2 บก.จร. บช.น. 45 43 88  /
277 ร.ต.ต.แสวง สนธิ กก.2 บก.จร. บช.น. 44 49 93  /
278 ร.ต.ต.วชัระ โพธ์ิถวิล กก.2 บก.จร. บช.น. 44 49 93  /
279 ร.ต.ท.วชิระ ไหวดี กก.2 บก.จร. บช.น. 44 46 90  /
280 ร.ต.ต.เกริกชยั สาวแดง กก.2 บก.จร. บช.น. 44 45 89  /
281 ร.ต.อ.ประสม เยน็ใจ กก.2 บก.จร. บช.น. 44 44 88  /
282 ด.ต.สนิทชยั แสงทอง กก.2 บก.จร. บช.น. 44 42 86  /
283 ร.ต.ตปิวฒัน์ ภูถอดใจ กก.2 บก.จร. บช.น. 44 38 82  /
284 ส.ต.ท.ธงศกัด์ิ มะโนลยั กก.2 บก.จร. บช.น. 43 47 90  /
285 ด.ต.กระแส กระแสโสม กก.2 บก.จร. บช.น. 43 45 88  /
286 ร.ต.อ.สุนทร ชูประสงค์ กก.2 บก.จร. บช.น. 43 41 84  /
287 ร.ต.ท.อภิชาติ พูลพงษ์ กก.2 บก.จร. บช.น. 43 40 83  /
288 ร.ต.ท.กรณ์พงศ ์วงศส์กลุเพชร กก.2 บก.จร. บช.น. 43 39 82  /
289 ร.ต.ต.ศกัด์ิชยั วงษอ์นุ กก.2 บก.จร. บช.น. 43 35 78  /
290 ร.ต.ต.ทรงวิทย ์สมใจ กก.2 บก.จร. บช.น. 42 48 90  /
291 ร.ต.ต.อิสสระ อกัษรพนัธ์ กก.2 บก.จร. บช.น. 42 44 86  /
292 ร.ต.ท.กฤษชยั ตณัฑไ์พบูลย์ กก.2 บก.จร. บช.น. 42 42 84  /
293 ส.ต.ท.อภิรักษ ์แกว้ไวยทุธ กก.2 บก.จร. บช.น. 41 46 87  /
294 ร.ต.ท.วชัรินทร์ สุวรรณเลขา กก.2 บก.จร. บช.น. 41 36 77  /
295 ด.ต.ยทุธนา ลาลุน กก.2 บก.จร. บช.น. 40 49 89  /
296 ร.ต.ต.กตญัญู ภูพิลา กก.2 บก.จร. บช.น. 39 42 81  /
297 ส.ต.ท.สุรชยั ทีปชมภู กก.2 บก.จร. บช.น. 39 40 79  /
298 ด.ต.เฉลิมรัช ลาสระคู กก.2 บก.จร. บช.น. 37 34 71  /
299 ด.ต.ล าดวน หนูคงไหม่ กก.2 บก.จร. บช.น. 36 42 78  /
300 ด.ต.สงกรานต ์บุญจุย้ กก.2 บก.จร. บช.น. 32 37 69  /
301 ร.ต.ท.จรูญ กวางษี กก.2 บก.จร. บช.น. 48 46 94  /
302 ส.ต.ท.ภควฒัน์ คา้สุวรรร กก.2 งานควบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
303 ร.ต.ท.ดิษฐพงษ ์เมธานนทไ์พศาล กก.2 งานควบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 48 46 94  /
304 ด.ต.สุวิทย ์นาชยัลอง กก.2 งานควบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 45 49 94  /
305 ส.ต.ท.ชิษณุพงศ ์ปัญญาวงศ์ กก.2 งานควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
306 ส.ต.ท.จิรพฒัน์ จนัทา กก.2 งานศนูยค์วบคุมจราจร สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 46 50 96  /
307 ด.ต.นิกร ชนะทะเล กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
308 ส.ต.ท.บุญรอด สง่ามัง่คัง่ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
309 ส.ต.ท.พชร อคัรโชคด ารง กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
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310 ส.ต.ท.ภควฒัน์ คา้สุวรรณ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
311 ด.ต.วรวฒิุ ประชุมจิตร กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
312 ด.ต.วรวฒิุ พรมสุข กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
313 ส.ต.ท.ศภุกฤษ วงศเ์หมย กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
314 ร.ต.ท.สมชาย วิจิตธ ารงศกัด์ิ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
315 ร.ต.ต.สมประสงค ์เรียนสี กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
316 ส.ต.ท.ณฐัดนยั จรูญธรรม กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
317 ร.ต.ต.สมศกัด์ิ ฤทธ์ิโพธ์ิ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
318 ส.ต.ท.จิรเดช เชิงกล กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
319 ส.ต.ท.ชิษณุพงษ ์บุญเกิดสุขเจริญ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
320 ส.ต.ท.ธนับดินท ์มนพลบั กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
321 ส.ต.ท.เกียรติวิบูรณ์ ภูวิชยั กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 47 97  /
322 ด.ต.วิทยา กาสาเอก กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 47 97  /
323 ส.ต.ท.ศรัณย ูแยม้สุนทรา กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 47 97  /
324 ร.ต.ต.สายนัต ์จนัทวี กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
325 พ.ต.ท.สุขมุ สุปันนะเวช กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
326 ร.ต.อ.รณฤทธ์ิ ศรีบุญเรือง กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 49 48 97  /
327 ด.ต.เรือง เนตรไธสง กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 49 47 96  /
328 ส.ต.ท.เสริมวิทย ์คงสวี กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
329 ด.ต.พนาชาติ นิตยม์ณี กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
330 ส.ต.ท.วีระ ภูอืด กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 48 46 94  /
331 ด.ต.เชาวนะ วิชยั กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 47 45 92  /
332 ด.ต.บรรลือศกัด์ิ ศรีทอง กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 47 45 92  /
333 ด.ต.สกล คงสิม กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 46 47 93  /
334 ร.ต.อ.สุรศกัด์ิ กล่อมเกล้ียง กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 46 44 90  /
335 ด.ต.สินธ์ิสาคร ศรีโสมาศ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 45 45 90  /
336 ร.ต.ท.จกัรพนัธ ์รอบรู้ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 44 49 93  /
337 ร.ต.ท.ประเสริฐ บุตรถาวรศกัด์ิ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 44 48 92  /
338 ร.ต.ต.อภินนัท ์บุญยะรัตน์ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 44 48 92  /
339 ร.ต.ต.ฉัตรชยั คุม้ทรัพย์ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 44 46 90  /
340 ส.ต.ท.พชร หอมหวล กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 44 46 90  /
341 ร.ต.ท.ถาวร สุวพิศ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 44 45 89  /
342 ร.ต.ต.ประเสริฐ โกบุตร กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 44 44 88  /
343 ส.ต.ท.จกัรพงศ ์อินนอก กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 43 46 89  /
344 ด.ต.พรเทพ โฮมวงศ์ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 43 44 87  /
345 ด.ต.กฤษณรงค ์ค  าเงิน กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 43 42 85  /
346 ด.ต.สมคิด แกว้คูณ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 43 39 82  /
347 ด.ต.นนัทวิทย ์อวยผล กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 42 43 85  /
348 ด.ต.บุญเชาว ์พิมพา กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 42 40 82  /
349 ร.ต.ท.สุวิทย ์พนัธุ์ทูล กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 42 38 80  /
350 ร.ต.ท.อารัญ ชวานนท์ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 42 36 78  /
351 ร.ต.ต.รุ่งโรจน์ แสงงาม กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 40 42 82  /
352 ร.ต.ต.วิชยั พิมพบ์ุญ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 40 40 80  /
353 ร.ต.ต.ชูศกัด์ิ กชุโร กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 39 33 72  /
354 ร.ต.อ.พงษศ์กัด์ิ แกว้สีขาว กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 38 46 84  /
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355 ส.ต.ท.พรรษา นิลพฤกษ์ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 37 42 79  /
356 ด.ต.ณรตฤ์ทธ์ิ ไกรราช กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 36 37 73  /
357 ส.ต.ท.อดิศกัด์ิ ศรีละออน กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 27 29 56  /
358 ด.ต.สันติ โลภภูเขียว กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 44 46 90  /
359 ส.ต.ท.พีรวฒัน์ ศรีเกษตร กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 47 50 97  /
360 ร.ต.ต.ดานยั อุดรพูล กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 47 49 96  /
361 ด.ต.ประสาน เมฆวนั กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 47 49 96  /
362 ส.ต.ท.รัชชานนท ์ค  าชัง่ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 47 49 96  /
363 ด.ต.เดชา เกตุผาสุข กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 47 48 95  /
364 ส.ต.ท.กฤษกร ทีหอค า กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
365 ส.ต.ท.ปภาวิน จนัทร์แกว้ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
366 ด.ต.บุญเลิศ ราชคม กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
367 ส.ต.ท.เรวฒัน์ แสงเทียร กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
368 ร.ต.อ.วีรยทุธ โสภี กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
369 ด.ต.พธัรธนสิทธ ์พานิชยพชัร์ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
370 ด.ต.นิรัช เดชคุม้ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 47 50 97  /
371 ร.ต.ต.ดุสิต ผลานิสค์ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 47 48 95  /
372 ด.ต.ภูเบศร์ ลีหนองบวั กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 47 45 92  /
373 ด.ต.ปริญญา มีแวว กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 47 40 87  /
374 ร.ต.ท.ไพบูลย ์ชวนรัมย์ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 46 50 96  /
375 ส.ต.ท.เกริกเกียรติ อุทยัค  า กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 46 46 92  /
376 ร.ต.ต.ศิวรักษ ์โสมี กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 45 49 94  /
377 ด.ต.อาทิตย ์วรรณพราหมณ์ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 44 47 91  /
378 ร.ต.อ.อุดม พาแกด า กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 44 46 90  /
379 ร.ต.ท.ศภุโชค มีสรลกัษณ์ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 44 43 87  /
380 ร.ต.อ.จกัราวธุ รัตน์เจริญ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 43 41 84  /
381 ด.ต.ธนภทัร เทียนศรี กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 41 43 84  /
382 ด.ต.พรหมพนัธ ์ก๋งมีประเสริฐ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 38 44 82  /
383 ด.ต.บุญรวม เช่ืองแสง กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 37 44 81  /
384 พ.ต.ต.บญัชา สิงห์สาย กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 กก.2 บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
385 ด.ต.วิไลศิลป์ แกว้คูณ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
386 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ อุดมสุด กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน1 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
387 ร.ต.ท.สุพจน์ ไชยนอก กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน1 บก.จร. บช.น. 46 48 94  /
388 ส.ต.ท.วฒิุพงษ ์ดอนปรีชา กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
389 ด.ต.วรพล วงศผ์าบ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 46 44 90  /
390 ด.ต.มนรัตน์ ทองบริบูรณ์ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 46 43 89  /
391 ร.ต.ท.รัชตพ์ง เล้ียงทอง กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 44 45 89  /
392 ส.ต.ท.นพรัตน์ อินธิแสน กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
393 ด.ต.พีระศกัด์ิ แกว้เป็นทอง กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรทางด่วน1 บก.จร. บช.น. 28 26 54  /
394 ส.ต.ท.ธนพล ศรีโพธา กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรทางด่วน2 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
395 ส.ต.ท.วสันต ์กณัพิทกัษ์ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดี บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
396 ร.ต.อ.สมชาย วายพุตัร กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดี/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
397 ด.ต.นพรัตน์ ข  าเกิด กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดี/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
398 ด.ต.ณรงค ์มีอ่อน กก.2 งานศนูยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
399 ร.ต.อ.เอกชยั ชูคง กก.2 งานศนูยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
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400 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ เตม็เกษม กก.2 งานศนูยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต บก.จร. บช.น. 47 48 95  /
401 ด.ต.ชยกร ค  าพา กก.2 งานศนูยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต บก.จร. บช.น. 47 47 94  /
402 ส.ต.ท.ธีรพงศ ์นนทภา กก.2 งานศนูยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต บก.จร. บช.น. 47 47 94  /
403 ส.ต.ท.วีระยทุธ จนัทรจตุรภทัร กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต บก.จร. บช.น. 49 48 97  /
404 ส.ต.ท.ไชยยา ดีเยีย่ม กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต(ทางพิเศษ) บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
405 ส.ต.ท.ชูเกียรติ ปันดิ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
406 ส.ต.ท.นภสัดล บุญวิเศษ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
407 ส.ต.ท.ภทัรศกัด์ิ อินจนัทร์สุข กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
408 ส.ต.ท.ปวรปรัชญ ์คมัภีรทศัน์ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 49 46 95  /
409 ส.ต.ท.นคพงษ ์นาคทน กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 45 48 93  /
410 ส.ต.ท.กิตติกร งามข า กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 45 46 91  /
411 ร.ต.ต.สุพี โพธ์ิขาว กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 45 45 90  /
412 ส.ต.ท.สรศกัด์ิ ฤทธิโคตร กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 44 49 93  /
413 ด.ต.สกลศรี สอดแกว้ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 43 45 88  /
414 ส.ต.ท.เกียรติพงษ ์กนัทะลอง กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 43 44 87  /
415 ส.ต.ท.กิติพงษ ์จิตอารีย์ กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 42 20 62  /
416 ส.ต.ท.สุริยา มณีมาส กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 40 36 76  /
417 ส.ต.ท.วีรพทัธ ์ปัดทุม กก.2 งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 32 50 82  /
418 ด.ต.ศรีอุบล เทือกทา้ว กก.2 งานศนูยค์วบคุมจราจรวิภาวดีฯ บก.จร. บช.น. 47 47 94  /
419 ร.ต.ท.วนัชยั ปานคง กก.2 งานศูนยค์วบคุมจาจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 44 44 88  /
420 ร.ต.ต.วิรัส พระอารักษ์ กก.2 งานศนูยค์วบคุมวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 46 48 94  /
421 ส.ต.ท.อภิชา ศรีคง กก.2 งานศูนยฯ์ควบคุมงานจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 49 46 95  /
422 ร.ต.อ.ปุณณฤทธ์ิ เปล่ียนประเสริฐ กก.2 งานศูยน์ควบคุมการจราจรวิภาวดี/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
423 ด.ต.วรพจน์ นาคะวิโรจน์ กก.2 ทางด่วน1 บก.จร. บช.น. 47 47 94  /
424 ส.ต.ท.ธรรมชาติ ค  าภู กก.2 ศูนยค์วบคุมการจราจรทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 47 49 96  /
425 ร.ต.ท.ณพล ก่ิงจนัทร์ กก.2 ศูนยค์วบคุมการจราจรทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 36 31 67  /
426 ร.ต.ต.รุ่ง กองแกว้ กก.2 ศนูยค์วบคุมจราจรด่วน 1 บก.จร. บช.น. 47 45 92  /
427 ส.ต.อ.ภาคิณ ศิริรักษ์ กก.2 สถานีทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 46 49 95  /
428 ด.ต.สิทธินนัท ์สุพร กก.2 สถานีทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
429 ส.ต.ท.ศภุวิชญ ์ผาบสิมมา กก.2 สถานีทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 47 45 92  /
430 ร.ต.ท.ทศัน์พล ศรีทนุ กก.2 สถานีศนูยค์วบคุมจราจรวิภาวีรังสิต บก.จร. บช.น. 44 45 89  /
431 ส.ต.ท.สุเมท งอยจนัทร์ศรี กก.2 สน.ทางด่วน บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
432 ด.ต.ภิรม ระบกเวีย กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 42 43 85  /
433 ด.ต.ธงชยั อินตะนยั กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 39 43 82  /
434 ร.ต.อ.ปรีชา มีเภตรา กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 46 48 94  /
435 พ.ต.ท.ปกครอง ตมิศานนท์ กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
436 ร.ต.ต.อาทร หานาวี กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 46 47 93  /
437 ร.ต.ต.ทศพล ศีรรวรรณ์ กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 46 44 90  /
438 ร.ต.ต.สมพงษ ์ฟักเเฟง กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 45 44 89  /
439 ร.ต.อ.ณพพงศ ์ศรีสวสัด์ิ กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 45 40 85  /
440 ส.ต.ท.ณฎัฐดลย ์กาชยั กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 40 49 89  /
441 ร.ต.ท.จรัญ ทองโสม กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 39 40 79  /
442 ส.ต.อ.ไพศาล เงินทอง กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 47 46 93  /
443 ด.ต.สวาท คดัวงษ์ กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 47 44 91  /
444 ร.ต.ท.เสน่ห์ แกว้ทุ่ง กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 44 34 78  /
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445 ร.ต.ท.เสถียรพงศ ์วงคธ์รรมมา กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 41 33 74  /
446 ร.ต.อ.ชชัชยั ดีมงคล กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
447 ร.ต.ท.ปรีชา ปัญญาหอม กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
448 ส.ต.ท.พิชิตพล เทพรัตน์ กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 49 47 96  /
449 ส.ต.ท.นิสสรณ์ เอ่ียมจนัทร์ กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 48 37 85  /
450 ส.ต.ต.กิรพงษ ์วงคว์ฒิุ กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 47 43 90  /
451 ร.ต.ท.วิเชียร สุภาจนัทร์ กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 46 44 90  /
452 ส.ต.ท.ปฏิพล เจริญศภุโชคกลุ กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 45 44 89  /
453 ด.ต.วิเชษฐ มหามิตร กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 43 43 86  /
454 ด.ต.อนุสรณ์ ไชยอ่อนแกว้ กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 37 40 77  /
455 ร.ต.ท.สมชยั มัน่ศิลป์ กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 46 45 91  /
456 ด.ต.สกล ศภุฤกษน์ าชยั กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 47 49 96  /
457 ร.ต.ท.ส ารวย ประดงรัตน์ กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 39 43 82  /
458 ส.ต.ท.ณฐัพงษ ์จนัทร์ส่งแสง กก.2 สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
459 ส.ต.ท.เจษฎา ชิณภา กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
460 ด.ต.ผา่นศึก เพียรอดวงษ์ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
461 ร.ต.อ.สมทรง เอ่ียมละออ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 47 47 94  /
462 ส.ต.ท.กษิด์ิเดช ดรุณเดช กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
463 ร.ต.ท.มงคล พรหมวงศนนัท์ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
464 ส.ต.ท.พีรพล บรรหาร กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
465 ด.ต.กิตติ คีรีรักษ์ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
466 ด.ต.ค าพนัธ ์บุญทา กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
467 ส.ต.ท.พิทยา ยอดทองดี กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
468 ส.ต.ท.ปวรินทร์ ภูชนั กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 49 47 96  /
469 ส.ต.ท.ธีรศานต ์ค  าวนันา กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
470 ส.ต.ท.ปฐพี วงศม์าศ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
471 ส.ต.ท.เนติพงศ ์ฤทธิสิน กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 47 42 89  /
472 ร.ต.ท.กิตติธชั กวางคีรี กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 46 49 95  /
473 ร.ต.ต.สันตช์าย เบา้มา กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 46 47 93  /
474 ด.ต.สุริยา แกว้ภกัดี กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 46 46 92  /
475 ร.ต.อ.ทองเจือ สวนนิล กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 46 44 90  /
476 ส.ต.ท.ไพรบูลยศ์กัด์ิ รอดเคน กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 44 47 91  /
477 ด.ต.สราวธุ บวัเพง็ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 42 41 83  /
478 ด.ต.เพชรอุบล ใจยาว กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 41 43 84  /
479 ส.ต.อ.เอ้ืออิชณน์เดช อุทรังษ์ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 40 49 89  /
480 ร.ต.อ.สิงขร คมเฉลียว กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 39 43 82  /
481 ส.ต.ท.สุรศกัด์ิ อมรเวชกลุ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 47 50 97  /
482 ส.ต.ท.ชิตวรรณ มูลสิน กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 47 46 93  /
483 ด.ต.จิรัฎฐ ์จิรธนรัตนวงศ์ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 43 40 83  /
484 ร.ต.อ.กอบโชค พนัธแ์กว้ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 42 46 88  /
485 ส.ต.ท.อรรถพล มาลาสีตะ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
486 ส.ต.ท.ธีรวฒัน์ บุญทศ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
487 ส.ต.ท.วิสทวสั สุขหลา้ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
488 ส.ต.ท.ศกัด์ิดา แฝงสูงเนิน กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
489 ส.ต.อ.สุชาติ นิตอินทร์ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
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490 ด.ต.ภาคิน เจริญสมบติั กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
491 ส.ต.ท.พิเชษฐ ์ศรีสุธรรม กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 49 47 96  /
492 ด.ต.ประภาส ลาล่องค า กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 48 50 98  /
493 ส.ต.ท.ยศกร พฤกษาขจร กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
494 ร.ต.ต.พิชยั สุทธิมาลย์ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
495 ร.ต.ต.สิทธิศกัด์ิ อายวุฒัน์ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
496 ด.ต.วีรภทัร ขวญัเมือง กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 48 45 93  /
497 ส.ต.ท.ดนยั ล าเลียงพล กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 47 49 96  /
498 ด.ต.บุญศรี วงศรีเทพ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 47 48 95  /
499 ร.ต.อ.วิษณุ แท่นทอง กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 47 47 94  /
500 ด.ต.กศุล บุปผาโรจน์ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 47 46 93  /
501 ส.ต.ท.สัณหณฐั ศรีวรรณา กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 46 50 96  /
502 ด.ต.สมคิด ฝอยสระนอ้ย กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 46 49 95  /
503 ร.ต.ต.สมกฤษ ทวีกสิกรรม กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 45 50 95  /
504 ด.ต.สัจจะ สวนจนัทร์ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 45 50 95  /
505 ส.ต.ท.สหรัฐ ประชุมทอง กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 45 48 93  /
506 ด.ต.ปรีชา ภู่ระหงษ์ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 43 47 90  /
507 ส.ต.ท.เชาวว์ฒัน์ จงไกรจกัร กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 42 47 89  /
508 ด.ต.โกศล คาระมาตร กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 41 43 84  /
509 ส.ต.ต.ธีรเมธ จารุมา กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 37 41 78  /
510 ส.ต.ท.สุรเชษฐ ์ซุยโพธ์ินอ้ย กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 30 25 55  /
511 ด.ต.สิทธิชยั ยพุการณ์ กก.2 สน.ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
512 ส.ต.อ.กิตติพฒัน์ วดัค  า กก.2 สน.ทางด่วน1 บก.จร. บช.น. 50 45 95  /
513 ส.ต.ท.พีระพล ประชาชิต กก.2 สน.ทางด่วน1 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
514 ด.ต.พิธาร มณีช่วง กก.2 สน.ทางด่วน2 บก.จร. บช.น. 42 45 87  /
515 ส.ต.ท.วนัชยั หวานผล กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
516 ส.ต.ท.คธาวธุ ป่ินแกว้ กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 50 46 96  /
517 ด.ต.ชยัยทุธ ชุมขนุ กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
518 ส.ต.ต.ณฐัชนน เขียวสมบติั กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
519 ส.ต.ท.ปาริเยศ หาบหมาด กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
520 ส.ต.ท.ศราวธุ ขมิ้นขาว กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
521 ส.ต.ท.ศิรวิทย ์เนตรไสว กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
522 ด.ต.อรัญ คนงาน กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
523 ส.ต.ท.รณกฤต สินเจริญ กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
524 ร.ต.ท.ณรงค ์แจ่มฟ้า กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
525 ส.ต.ท.วศิน นิโครธะ กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 49 48 97  /
526 ร.ต.ต.รักษา ส าราญ กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 48 50 98  /
527 ส.ต.ท.วิษณุ ปักเกโส กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
528 ส.ต.ท.ธีรพงษ ์ขาบจนัทึก กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 48 46 94  /
529 ด.ต.ภูมิพฒัน์ ถาวรพฒัน์ กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 47 50 97  /
530 ส.ต.ท.วฒิุพงษ ์ผาฤพล กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 47 48 95  /
531 ส.ต.ท.พลรบ ไชยราช กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 46 46 92  /
532 ด.ต.สมคิด หนูอน้ กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 46 44 90  /
533 ร.ต.ต.ชยัวฒัน์ ดิษฐสุ่์ม กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 45 48 93  /
534 ด.ต.วีรเดช คงเลข กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 45 46 91  /
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535 ส.ต.ท.อนุรักษ ์เก่งจกัสาร กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 45 45 90  /
536 ส.ต.ท.สมาน บุญสุข กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 44 48 92  /
537 ส.ต.ท.วณายง ธรรมทตัโต กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 44 44 88  /
538 ส.ต.ท.ศกัด์ิพล สมประสงค์ กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 42 38 80  /
539 ด.ต.พรรธน์ปภณ เหลก็คม กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 40 43 83  /
540 ส.ต.ท.วนัเฉลิม ตุนนา กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 40 43 83  /
541 ด.ต.พงษพ์ฒัน์ ค  าทา กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 38 44 82  /
542 ส.ต.ท.ธนาวฒิุ เดชเชียร กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 37 28 65  /
543 ด.ต.เมืองมนต ์ผิวบาง กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 35 47 82  /
544 ส.ต.ท.ธนากรณ์  ผิวข  า กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 31 29 60  /
545 ส.ต.ท.พิชญวฒัน์ กีรติธนบูลย์ กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 47 49 96  /
546 ส.ต.ท.ณรงศกัด์ิ บุญวงศ์ กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
547 ส.ต.ท.อดิศร เทพโสภา กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
548 ด.ต.มนตช์ยั อศัวพรไพบูลย์ กก.2 สน.วิภาวดี บก.จร. บช.น. 44 45 89  /
549 พ.ต.ท.นวตั ประภาสะวตั กก.2 สน.วิภาวดีรังสิต บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
550 ด.ต.พิทยา จินดาศรี กก.2 สน.วิภาวดีรังสิต บก.จร. บช.น. 44 44 88  /
551 ร.ต.ต.ภาวตั มีทอง กก.2/งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ บก.จร. บช.น. 39 40 79  /
552 ร.ต.ท.นิกรณ์ เสริมทรง กก.2/สน.งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน1 บก.จร. บช.น. 33 31 64  /
553 ร.ต.ต.สมชาติ ยวนยี กก.2/สน.ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
554 ส.ต.ท.กิตติธชั นิลเวช กก.2/สน.ทางด่วน2 บก.จร. บช.น. 45 46 91  /
555 ด.ต.ชาญชยั ค  าเงิน กก.2งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
556 ส.ต.ท.พุฒิพงศ ์ช่ืนชม กก.2งานศูนยค์วบคุมจราจรด่วน 2 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
557 ส.ต.ท.ทวี ไชยขาว กก.2งานศูนยค์วบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต บก.จร. บช.น. 35 38 73  /
558 ร.ต.อ.จรัล สวา่งเนตร กก.4 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
559 ด.ต.ประยงคย์ทุธ เป่ียมเจริญพร กก.4 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
560 ด.ต.เกชา แกว้นุช กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
561 ด.ต.เตชสิทธ์ิ ตนัติสุขารมย์ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
562 ด.ต.เสน่ห์ โพลง้ซ่ิน กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
563 ร.ต.อ.ไชยนนัต ์สงวนทรัพย์ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
564 ส.ต.อ.กิติพงษ ์นามวงษ์ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
565 ด.ต.คมพิสิฐ ทพัพธ์นนท์ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
566 ร.ต.ท.จตุรวิทย ์ชาติขนุทด กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
567 ส.ต.อ.ชนินทร์ เพ่ิมสุข กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
568 ส.ต.ท.ชยนชัญ ์ประเดิมวงศ์ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
569 ด.ต.ชชัวาล บุญแล กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
570 ด.ต.ชาญวิทย ์แสนแกว้ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
571 ด.ต.ณรงค ์ภู่นอก กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
572 ร.ต.อ.ดุลยวตั เกียรติประทุม กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
573 ด.ต.ทกัษิณ นามบุญลือ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
574 ร.ต.ต.ธนสิทธ์ิ วงศศ์กัด์ิขนิษฐ์ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
575 ด.ต.นครศกัด์ิ ชญัถาวร กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
576 ด.ต.นนัทะเดช ศรีท านา กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
577 ส.ต.อ.ประกาศิต ถมจอหอ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
578 ร.ต.ท.ประนม ใจสงบ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
579 ร.ต.ต.ประสงค ์ โตทรัพย์ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /



Page 14 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

580 ส.ต.อ.ประสิทธ์ิ เทศกาล กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
581 ด.ต.ปรีชา จนัทร์ดี กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
582 ร.ต.อ.ปรีชา ปินตานา กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
583 ร.ต.ต.พงศพ์ล สมบูรณ์ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
584 จ.ส.ต.พชรพล สุขมา กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
585 ส.ต.อ.ภูมินทร์ ปากหวาน กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
586 ร.ต.อ.ยศกร ปรามแสง กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
587 ด.ต.ยทุธกานต ์สุดสนธ์ิ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
588 พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ ชา้งเสวก กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
589 ด.ต.สถาพร คอนต้ิว กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
590 ร.ต.อ.สมพงษ ์หอมเนียม กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
591 ด.ต.สมศกัด์ิ ส าลีทอง กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
592 ด.ต.สานิด สุขงูเหลือม กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
593 ร.ต.ต.สายรุ้ง ยศไกร กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
594 ร.ต.อ.สิริวตัร แกว้จินดา กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
595 ส.ต.อ.อดิศกัด์ิ ทวีพูน กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
596 ร.ต.ต.อนนัต ์เน่ืองไชยยศ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
597 ร.ต.ต.อนนัต ์ชยัสามรถ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
598 ส.ต.อ.อนุพงศ ์อินงาม กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
599 ด.ต.อภิสิทธ์ิ ไตรยขนัธ์ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
600 ร.ต.ต.อาภรณ์ บุญพา กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
601 ร.ต.ต.บรรจง กิตติธรรมาภรณ์ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
602 ร.ต.อ.เดชา แต่แดงเพช็ร์ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
603 ส.ต.ท.เทพณฤทธ์ิ บวันาค กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
604 ร.ต.อ.โสภณ จนัทร์สงคราม กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
605 ร.ต.ต.ไพบูลย ์เวษาสิทธ์ิ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
606 ด.ต.กฤษฎางค ์กิติคุณ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
607 ร.ต.ต.กฤษดา ศรีกลุา กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
608 ด.ต.จรัญ ศิลา กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
609 ด.ต.ชินกร แกว้วิเศษ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
610 ร.ต.ท.ชูศกัด์ิ โพนพินิจไชย กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
611 ด.ต.ถวิล ทิศรักษ์ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
612 ด.ต.ทวี กลา้จอหอ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
613 พ.ต.ท.ธีร์ธวชั สวสัดิสาร กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
614 ด.ต.นพดล อินทมงคล กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
615 ด.ต.ประมวล ปวงขนุทด กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
616 ด.ต.ปัญญา จนัทร์อา้ย กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
617 ร.ต.ท.พยงุศกัด์ิ โพธ์ิจินดา กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
618 ด.ต.มงคล ชยัเนตร กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
619 ร.ต.ท.มานิจ จนัทร์ค  า กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
620 ส.ต.อ.ฤทธิชยั พลชยัมาตย์ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
621 ส.ต.ท.วรุฒ ปัดชากาว กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
622 ด.ต.หญิง วลัลภา วงษเ์อ่ียม กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
623 ด.ต.วีระ กลุสุวรรณ์ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
624 ด.ต.วีระศกัด์ิ สมบวัคู กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /



Page 15 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

625 ด.ต.ศิวะกร มหาชยั กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
626 ร.ต.อ.สุวรรณ จนัทร์หวันา กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
627 ด.ต.หญิง เงินยวง แกว้เจริญรุ่ง กก.5 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
628 ร.ต.อ.ชนัลกัษณ์ แกว้ดวงดี กก.5 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
629 ส.ต.ท.ธนากร แสนยะบุตร กก.5 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
630 ร.ต.ท.สหรัฐ ประสิทธิธรรม กก.5 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
631 ส.ต.อ.สัญชยั กล่ินสุขหอม กก.5 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
632 ร.ต.ท.ประเสริฐ อินงาม กก.5 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
633 ด.ต.ธวชัชยั กาญจนา กก.5 บก.จร. บช.น. 50 46 96  /
634 ด.ต.มงคล ฉ ่าช่ืน กก.5 บก.จร. บช.น. 50 43 93  /
635 ด.ต.ไชยา บรรเทิง กก.5 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
636 ส.ต.ท.กิตติศกัด์ิ พิมศร กก.5 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
637 ร.ต.อ.ชยัวิชิต สิงห์นอ้ย กก.5 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
638 ร.ต.ท.พิษณุ ฉิมพาลี กก.5 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
639 ร.ต.อ.พีระ ใจเกลา้ กก.5 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
640 ร.ต.ต.วรพงษ ์พิมพห์นู กก.5 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
641 ส.ต.อ.วชัระ ท่อมจนัทึก กก.5 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
642 ส.ต.ท.วฒิุชยั ทุมพร กก.5 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
643 ส.ต.ท.สมคิด จรดรัมย์ กก.5 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
644 ร.ต.อ.สัพพญัญู ปรีเปรม กก.5 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
645 ร.ต.ท.สุเมธ กิมาวหา กก.5 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
646 ร.ต.อ.กิตติภพ เจริญภกัดีวงศา กก.5 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
647 ร.ต.ท.ชชัชยั จิรดาพิพฒัน์ กก.5 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
648 ร.ต.ท.สมศกัด์ิ ไชยศิรินทร์ กก.5 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
649 ด.ต.พลากร โพธิสุต กก.5 บก.จร. บช.น. 49 47 96  /
650 ด.ต.วินยั จนัทร์สมุทร กก.5 บก.จร. บช.น. 49 47 96  /
651 ร.ต.ต.วสุพล สมใจ กก.5 บก.จร. บช.น. 49 46 95  /
652 ร.ต.อ.ภาวภณ เดชพงษ์ กก.5 บก.จร. บช.น. 49 45 94  /
653 ร.ต.อ.ทศพล จนัทะเสน กก.5 บก.จร. บช.น. 48 50 98  /
654 ร.ต.ต.ปพนพชัร์ จนัทา กก.5 บก.จร. บช.น. 48 50 98  /
655 ส.ต.อ.สมชัชา ทรัพยสิ์น กก.5 บก.จร. บช.น. 48 50 98  /
656 ด.ต.กฤษฎา รอดโรคา กก.5 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
657 ส.ต.ท.ศกัดิพฒัน์ นาคล ่า กก.5 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
658 ด.ต.เฉลิมพล สัวรัมย์ กก.5 บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
659 ร.ต.ต.บรรจง กิตติธรรมมาภรณ์ กก.5 บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
660 พ.ต.ท.อรรถวฒิุ นิลแสง กก.5 บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
661 ร.ต.ท.จิรศกัด์ิ ฉิวเฉ่ือย กก.5 บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
662 ด.ต.ปิยะวฒัน์ ทศัพงษ์ กก.5 บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
663 ด.ต.สมยศ ลานตวน กก.5 บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
664 ด.ต.ชยัณรงค ์จนัทร์สมุทร กก.5 บก.จร. บช.น. 48 46 94  /
665 ร.ต.ต.สรรเสริญ สายสุวรรณ กก.5 บก.จร. บช.น. 48 46 94  /
666 ร.ต.ต.ชุมพล อุ่นเรือน กก.5 บก.จร. บช.น. 47 49 96  /
667 ด.ต.ประทีป ไชยพงษ์ กก.5 บก.จร. บช.น. 47 49 96  /
668 ส.ต.ท.ธราดล สกลุโพน กก.5 บก.จร. บช.น. 47 48 95  /
669 ร.ต.ท.ประพนัธ ์แพทยเ์กาะ กก.5 บก.จร. บช.น. 47 48 95  /
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670 ร.ต.ต.สุทธิรักษ ์ด าสอน กก.5 บก.จร. บช.น. 47 48 95  /
671 ส.ต.ท.ปรีชา ศรีประสาน กก.5 บก.จร. บช.น. 47 47 94  /
672 ร.ต.อ.สมาน เป้ียทอง กก.5 บก.จร. บช.น. 47 46 93  /
673 ด.ต.สุริยะ พนัแสน กก.5 บก.จร. บช.น. 47 46 93  /
674 ส.ต.ท.ปัญญา โนนศรีโคตร กก.5 บก.จร. บช.น. 46 49 95  /
675 ร.ต.ต.สมอาจ สังคะรัมย์ กก.5 บก.จร. บช.น. 46 47 93  /
676 ร.ต.ท.นิธิชยั โชติถิรปรีดา กก.5 บก.จร. บช.น. 46 46 92  /
677 ร.ต.ท.ทองเพชร เตโช กก.5 บก.จร. บช.น. 45 47 92  /
678 ด.ต.ฐานวฒัน์ อภิพรธนไพศาล กก.5 บก.จร. บช.น. 45 45 90  /
679 ด.ต.พรศกัด์ิ ไชยปัญหา กก.5 บก.จร. บช.น. 44 48 92  /
680 ร.ต.อ.วชิร หูทิพย์ กก.5 บก.จร. บช.น. 44 44 88  /
681 ร.ต.ต.สุรศกัด์ิ นรสาร กก.5 บก.จร. บช.น. 43 48 91  /
682 ร.ต.ต.ศกัด์ิชยั เรืองประจกัษ์ กก.5 บก.จร. บช.น. 42 45 87  /
683 ด.ต.ประกอบ ปรีชาวนา กก.5 บก.จร. บช.น. 42 29 71  /
684 ด.ต.รัศมี เพง็พา กก.5 บก.จร. บช.น. 41 47 88  /
685 ร.ต.ท.ธีรชยั สุริยาวงษ์ กก.5 บก.จร. บช.น. 41 39 80  /
686 ร.ต.อ.สังคม ค  าภีระ กก.5 บก.จร. บช.น. 39 38 77  /
687 ร.ต.อ.รชต ทองเพชร กก.5 บก.จร. บช.น. 38 38 76  /
688 ส.ต.อ.ณฐัพงษ ์แก่นนาน า กก.5 บก.จร. บช.น. 35 40 75  /
689 ส.ต.ท.พลวฒัน์ จนัทร์ทอง กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
690 ร.ต.อ.ชยัพร นาคทบั กก.5 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
691 ส.ต.ท.คมัภีร์ วิจารย์ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
692 ร.ต.ท.ณฐัวฒัน์ พิลา กก.5 บก.จร. บช.น. 47 50 97  /
693 ด.ต.เสาร์ ลาดคม กก.6 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
694 ส.ต.ท.กายกานต ์เพง็คุ่ย กก.6 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
695 ส.ต.ท.ชนาธิป นอ้ยวฒัน์ กก.6 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
696 ส.ต.ท.ณตะวนั สรวงสิริวฒัน กก.6 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
697 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ จนัทร์งาม กก.6 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
698 ส.ต.ท.พิษณุ มัน่คง กก.6 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
699 ส.ต.ท.ภูเมธ เดชาวสุสิน กก.6 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
700 ส.ต.อ.ศิวา ชินฝ่ัน กก.6 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
701 ส.ต.ท.ทศพร สงคป์ระเทศ กก.6 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
702 ส.ต.อ.ทองดี โปรดสันเทียะ กก.6 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
703 ร.ต.ท.วฒันา ดอกไมท้อง กก.6 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
704 ส.ต.ท.สายฟ้า จอ้ยสองสี กก.6 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
705 ด.ต.สุทิน อินทโชติ กก.6 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
706 ส.ต.ท.อิสรา พนมพงษ์ กก.6 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
707 ส.ต.ท.เทพารักษ ์พูนกลาง กก.6 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
708 ส.ต.ท.ชินาธิป พรมอว้น กก.6 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
709 ส.ต.ท.พลสินธุ์ ประเสริฐ กก.6 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
710 ร.ต.ต.มานะ จอกโคกสูง กก.6 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
711 ส.ต.ท.วินยั ดวงแสนจนัทร์ กก.6 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
712 ด.ต.สุนทร สติยศ กก.6 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
713 ส.ต.ท.ธงชยั ปิจจะวงค์ กก.6 บก.จร. บช.น. 50 47 97  /
714 ด.ต.อารยะ ป้อมคา่ย กก.6 บก.จร. บช.น. 50 47 97  /
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715 ร.ต.อ.มนตรี เป้าหินตั้ง กก.6 บก.จร. บช.น. 50 46 96  /
716 ร.ต.อ.สมชาย ผลเจริญ กก.6 บก.จร. บช.น. 50 46 96  /
717 ร.ต.ต.อนุชา กลัยา กก.6 บก.จร. บช.น. 50 43 93  /
718 ส.ต.ท.ชินราช วิชา กก.6 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
719 ส.ต.ท.ภานุพฒัน์ หอมทบัคาง กก.6 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
720 ส.ต.ท.ฤทธิพร แสนสุข กก.6 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
721 ส.ต.ท.อมฤทธ์ิ สีระวตัร กก.6 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
722 ส.ต.ท.พูริวฒัน์ กาติน กก.6 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
723 ส.ต.ท.ลภสั กลุณา กก.6 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
724 ส.ต.ท.คุณากร ล าเหลือ กก.6 บก.จร. บช.น. 49 48 97  /
725 ส.ต.ท.ณฐัภทัร บุญภกัดี กก.6 บก.จร. บช.น. 49 47 96  /
726 ส.ต.ท.สุทธิชยั จนัทร์เรือง กก.6 บก.จร. บช.น. 49 47 96  /
727 ส.ต.ท.กรกต นาชยัเร่ิม กก.6 บก.จร. บช.น. 49 46 95  /
728 ส.ต.ท.ณฐวร อฐันาค กก.6 บก.จร. บช.น. 49 46 95  /
729 ส.ต.ท.เกริกฤทธ์ิ ทองนาเมือง กก.6 บก.จร. บช.น. 49 45 94  /
730 ด.ต.จิระศกัด์ิ ทิพยทิฆมัพร กก.6 บก.จร. บช.น. 49 45 94  /
731 ด.ต.ณฐัพงศ ์เสนาภกัด์ิ กก.6 บก.จร. บช.น. 49 44 93  /
732 ส.ต.ท.โสภณ อุ่นเรือน กก.6 บก.จร. บช.น. 48 50 98  /
733 ส.ต.ท.ชาญชยั วิชาวงั กก.6 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
734 ส.ต.อ.ยทุธนา มงัคะตา กก.6 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
735 ส.ต.อ.กฤษฎา พินดง กก.6 บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
736 ส.ต.ท.พิชิตพล ก าจดัภยั กก.6 บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
737 ส.ต.ท.ภาณุวฒัน์ สุวรรณาลยั กก.6 บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
738 ส.ต.ท.กษิด์ิเดช พิศพาน กก.6 บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
739 ส.ต.อ.ชนะ คณะจนัทร์ กก.6 บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
740 ส.ต.ท.ชลวิทย ์จ  านงจิต กก.6 บก.จร. บช.น. 48 46 94  /
741 ส.ต.ท.อนุพงศ ์เรืองศรี กก.6 บก.จร. บช.น. 48 46 94  /
742 ร.ต.อ.อุทสัน์ วีระศกัด์ิการุณย์ กก.6 บก.จร. บช.น. 48 44 92  /
743 ส.ต.ท.จกัรกฤษณ์ เดชชิต กก.6 บก.จร. บช.น. 48 43 91  /
744 ส.ต.ท.วฒิุชยั ลุนสะแกวงษ์ กก.6 บก.จร. บช.น. 48 43 91  /
745 ส.ต.ท.อภิวฒัน์ รันทม กก.6 บก.จร. บช.น. 48 43 91  /
746 ส.ต.ท.กนัตพงค ์นามเหลา กก.6 บก.จร. บช.น. 48 42 90  /
747 ส.ต.ท.กรภทัร มุจลินทร์ กก.6 บก.จร. บช.น. 48 41 89  /
748 ส.ต.ท.วรากร แพรเขียว กก.6 บก.จร. บช.น. 48 41 89  /
749 ส.ต.ท.ชนาวิน ภูเหิร กก.6 บก.จร. บช.น. 48 22 70  /
750 ส.ต.ท.ประเทือง มูลวิชา กก.6 บก.จร. บช.น. 47 50 97  /
751 ส.ต.ท.ภูวไนย มนทิราลยั กก.6 บก.จร. บช.น. 47 49 96  /
752 ส.ต.อ.วชัรนนท ์คงสินจีราภทัร์ กก.6 บก.จร. บช.น. 47 49 96  /
753 ส.ต.ท.วรวฒิุ ทองแยม้ กก.6 บก.จร. บช.น. 47 48 95  /
754 ร.ต.อ.สมบติั เช้ืออินทร์ กก.6 บก.จร. บช.น. 47 48 95  /
755 ส.ต.ท.จตุัพร ท่ีดินด า กก.6 บก.จร. บช.น. 47 47 94  /
756 ส.ต.ท.ธนยั นาถมทอง กก.6 บก.จร. บช.น. 47 47 94  /
757 ส.ต.ท.พงษพ์ฒัน์ ภูยาทิพย์ กก.6 บก.จร. บช.น. 47 47 94  /
758 ส.ต.ท.ธีรวฒัน์ ค  าไชย กก.6 บก.จร. บช.น. 47 46 93  /
759 ส.ต.ท.สงกรานต ์ดวงพิทกัษ์ กก.6 บก.จร. บช.น. 47 46 93  /
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760 ส.ต.ท.ณฐัพงษ ์พวงวาสนา กก.6 บก.จร. บช.น. 47 45 92  /
761 ส.ต.ท.ทวิชาติ ปานเพชร กก.6 บก.จร. บช.น. 47 43 90  /
762 ส.ต.ท.พงษศ์กัด์ิ ชนะนอ้ย กก.6 บก.จร. บช.น. 47 43 90  /
763 ส.ต.ท.ปฏิภาณ อคัเสริญ กก.6 บก.จร. บช.น. 47 38 85  /
764 ส.ต.ท.อนุรักษ ์วิรัชลาภ กก.6 บก.จร. บช.น. 46 48 94  /
765 ส.ต.ท.อษัฎา ทรงสถิตย์ กก.6 บก.จร. บช.น. 46 48 94  /
766 ส.ต.ท.ตุลยวตั ขนุเปีย กก.6 บก.จร. บช.น. 46 47 93  /
767 ส.ต.อ.พลอย เน่ืองมจัฉา กก.6 บก.จร. บช.น. 46 47 93  /
768 ส.ต.ท.ศราวธุ ทองหิน กก.6 บก.จร. บช.น. 46 45 91  /
769 ส.ต.อ.สุภกิจ เข่ือนเชียงสา กก.6 บก.จร. บช.น. 46 45 91  /
770 ส.ต.อ.พิชยั ทิพยเ์อียด กก.6 บก.จร. บช.น. 46 44 90  /
771 ส.ต.ท.กนัดิศ ประเสริฐศรี กก.6 บก.จร. บช.น. 46 43 89  /
772 ส.ต.ท.คุณากร ปุริศรี กก.6 บก.จร. บช.น. 46 43 89  /
773 ร.ต.อ.พนัธวิศ ทองอุ่น กก.6 บก.จร. บช.น. 46 43 89  /
774 ส.ต.ท.กิตติภูมิ แพงบุดดี กก.6 บก.จร. บช.น. 46 41 87  /
775 ร.ต.ต.พรชยั โพธ์ิอ าพล กก.6 บก.จร. บช.น. 46 41 87  /
776 ด.ต.ศกัด์ิชาย กระแสร์ญาณ กก.6 บก.จร. บช.น. 46 41 87  /
777 ส.ต.ท.ภาคภูมิ บุตรศรีภูมิ กก.6 บก.จร. บช.น. 46 29 75  /
778 ส.ต.อ.นวกร ศรีสมบูรณ์ กก.6 บก.จร. บช.น. 45 49 94  /
779 ส.ต.ท.วราวฒัน์ แสนเฟย กก.6 บก.จร. บช.น. 45 47 92  /
780 ส.ต.ท.วรวฒิุ จ  าปาเเดง กก.6 บก.จร. บช.น. 45 46 91  /
781 ส.ต.อ.สิทธิชยั นิสัยตรง กก.6 บก.จร. บช.น. 45 46 91  /
782 พ.ต.ท.ปริญญา ม่ิงมงคล กก.6 บก.จร. บช.น. 45 45 90  /
783 ส.ต.ท.เทพประธาน น ้าเนา กก.6 บก.จร. บช.น. 45 39 84  /
784 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ อุปโคตร กก.6 บก.จร. บช.น. 45 25 70  /
785 ส.ต.อ.ณฐัชพล ชอบช่วยชาติ กก.6 บก.จร. บช.น. 44 48 92  /
786 ส.ต.ท.เคนษิวตัร กายา กก.6 บก.จร. บช.น. 44 47 91  /
787 ส.ต.ท.ออมสิน บุญสุทธ์ิ กก.6 บก.จร. บช.น. 44 46 90  /
788 ส.ต.ต.บวรภคั ทองเพ่ิม กก.6 บก.จร. บช.น. 44 42 86  /
789 ส.ต.ท.นรา จนัทกร กก.6 บก.จร. บช.น. 44 39 83  /
790 ส.ต.ท.ชยัพจน์ สุทธิประเสริฐ กก.6 บก.จร. บช.น. 43 47 90  /
791 ด.ต.ชาตรี กรก่ิง กก.6 บก.จร. บช.น. 43 45 88  /
792 ส.ต.ท.ผดุงเดช พูลมี กก.6 บก.จร. บช.น. 43 45 88  /
793 ส.ต.ท.ภควตั ข  าเขียว กก.6 บก.จร. บช.น. 43 42 85  /
794 ส.ต.ท.สุรโสภณ ล่ิวสุนทร กก.6 บก.จร. บช.น. 43 41 84  /
795 ส.ต.ท.อนิรุต ยอดแกว้ กก.6 บก.จร. บช.น. 43 39 82  /
796 ด.ต.ภทัรพงษ ์พงศาบุญมา กก.6 บก.จร. บช.น. 43 38 81  /
797 ด.ต.อุดมศกัด์ิ ศาลา กก.6 บก.จร. บช.น. 43 38 81  /
798 พ.ต.ต.กนัทรากร สิรินนัทจกัร กก.6 บก.จร. บช.น. 43 33 76  /
799 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ หลวงสอน กก.6 บก.จร. บช.น. 43 32 75  /
800 ส.ต.ท.อนุวฒัน์ กณุามา กก.6 บก.จร. บช.น. 42 47 89  /
801 ส.ต.ท.วรกิจ มณีขติัย์ กก.6 บก.จร. บช.น. 42 46 88  /
802 ส.ต.ท.ธงไชย บวัอ่อน กก.6 บก.จร. บช.น. 42 45 87  /
803 ส.ต.ท.ธีรศกัด์ิ ลน้ทม กก.6 บก.จร. บช.น. 42 45 87  /
804 ส.ต.ท.ศตวรรษ สีลาดเลา กก.6 บก.จร. บช.น. 42 42 84  /
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805 ร.ต.อ.วรินทร ศภุกลุ กก.6 บก.จร. บช.น. 42 37 79  /
806 ร.ต.อ.พีรวฒิุ ใหม่อ่อง กก.6 บก.จร. บช.น. 42 35 77  /
807 ส.ต.ท.ขจรศกัด์ิ พูลค  า กก.6 บก.จร. บช.น. 42 30 72  /
808 ส.ต.ท.วชัริศ ลีแสน กก.6 บก.จร. บช.น. 42 30 72  /
809 ส.ต.ท.ธนัญธร นาถวรานนท์ กก.6 บก.จร. บช.น. 42 24 66  /
810 ส.ต.ท.ธีรวฒัน์ หนูด า กก.6 บก.จร. บช.น. 41 43 84  /
811 ส.ต.ท.จกัริน วรรธวงศธร กก.6 บก.จร. บช.น. 41 42 83  /
812 ส.ต.ท.ธนาคาร เจริญรัตน์ กก.6 บก.จร. บช.น. 41 40 81  /
813 ส.ต.ท.ราชนัย ์รัฐเมือง กก.6 บก.จร. บช.น. 41 40 81  /
814 ด.ต.วีระพงษ ์ศรีลาศกัด์ิ กก.6 บก.จร. บช.น. 41 38 79  /
815 ด.ต.องอาจ จัน่สังข์ กก.6 บก.จร. บช.น. 41 37 78  /
816 ส.ต.ท.นรนิติ พลเดช กก.6 บก.จร. บช.น. 41 35 76  /
817 ส.ต.ท.เกริกชยั นอ้ยค าภา กก.6 บก.จร. บช.น. 40 49 89  /
818 ส.ต.ท.ก าชยั ขีนา กก.6 บก.จร. บช.น. 40 46 86  /
819 ส.ต.ท.กนัตภณ รุขะจนัทร์ กก.6 บก.จร. บช.น. 40 42 82  /
820 ส.ต.ท.สุทธิชยั วิเศษษา กก.6 บก.จร. บช.น. 40 37 77  /
821 ส.ต.ท.สุทธิพงษ ์ไชยธรรมมา กก.6 บก.จร. บช.น. 40 37 77  /
822 ร.ต.อ.อาจ กรีรัมย์ กก.6 บก.จร. บช.น. 40 35 75  /
823 ร.ต.ต.เสวก ไชยพิเดช กก.6 บก.จร. บช.น. 40 33 73  /
824 ส.ต.ท.พงศธ์ร ภูกาบเพชร กก.6 บก.จร. บช.น. 40 25 65  /
825 ส.ต.ท.สุบิน สุขตว์งศ์ กก.6 บก.จร. บช.น. 39 49 88  /
826 ด.ต.นิคม พวงจ าปา กก.6 บก.จร. บช.น. 39 45 84  /
827 ด.ต.พงษสิ์น ค  าหงษา กก.6 บก.จร. บช.น. 39 41 80  /
828 ส.ต.ท.เทพศิลา วาปีทมั กก.6 บก.จร. บช.น. 39 40 79  /
829 ส.ต.ท.พงษพ์ฒัน์ การุณ กก.6 บก.จร. บช.น. 39 40 79  /
830 ด.ต.นิรันคร์ แสงทวี กก.6 บก.จร. บช.น. 38 42 80  /
831 ร.ต.อ.วรรณพ มหาวงัสวสัด์ิ กก.6 บก.จร. บช.น. 38 36 74  /
832 ด.ต.บณัฑิต แขวงภูเขียว กก.6 บก.จร. บช.น. 37 32 69  /
833 ด.ต.กิตติพงศ ์ด่วงแกว้ กก.6 บก.จร. บช.น. 37 18 55  /
834 ร.ต.ต.อภินนัท ์บุญพนัธ์ กก.6 บก.จร. บช.น. 36 39 75  /
835 ส.ต.ท.กอ้งพสิษฐ ์ชวนรัมย์ กก.6 บก.จร. บช.น. 36 37 73  /
836 ด.ต.สมชาย แป้นฝ้าย กก.6 บก.จร. บช.น. 36 34 70  /
837 ส.ต.ท.อาทิตย ์สีดา กก.6 บก.จร. บช.น. 35 32 67  /
838 ส.ต.ท.ธีรชยั ชนนัชนะ กก.6 บก.จร. บช.น. 35 28 63  /
839 ร.ต.ต.ณฐัสรวง ภู่บ  าเพญ็ กก.6 บก.จร. บช.น. 34 37 71  /
840 ด.ต.จกัรภูมิ เสมียนชยั กก.6 บก.จร. บช.น. 34 34 68  /
841 ส.ต.ท.พิภพ โนนใหม่ กก.6 บก.จร. บช.น. 34 32 66  /
842 ร.ต.ต.พรชยั สะพานใหญ่ กก.6 บก.จร. บช.น. 32 48 80  /
843 ร.ต.ท.สุริยนัต ์เชิงพนม กก.6 บก.จร. บช.น. 32 36 68  /
844 ส.ต.ท.อลงกรณ์ ศรีหาตา กก.6 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
845 พ.ต.ท.นที คุม้ลว้นลอ้ม งาน 1 กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
846 ส.ต.ท.ณฐันนัท ์สุริยนัต์ งาน 1 กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
847 ส.ต.ท.ธนกฤต วิบูลยพ์นัธ์ งาน 1 กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
848 ด.ต.ภาณุพฒัน์ เยาวชิรพงศ์ งาน 1 กก.1 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
849 ส.ต.ท.ทตัเทพ ดีเอ่ียม งาน 1 กก.1 บก.จร. บช.น. 50 47 97  /



Page 20 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

850 ร.ต.อ.สมยั นิมิตร งาน 1 กก.1 บก.จร. บช.น. 50 47 97  /
851 ด.ต.ประยรู นาคูณ งาน 1 กก.1 บก.จร. บช.น. 50 46 96  /
852 ร.ต.ต.สุวฒิุนนั พนัธรักษ์ งาน 1 กก.1 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
853 ส.ต.ท.อภิสิทธ์ิ คนยงค์ งาน 1 กก.1 บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
854 ด.ต.รัตน์ สุขรักษ์ งาน 1 กก.1 บก.จร. บช.น. 49 46 95  /
855 ร.ต.อ.วรายทุธ เสียงดี งาน 1 กก.1 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
856 ส.ต.ท.อฐัทนีย ์สารกิจ งาน 1 กก.1 บก.จร. บช.น. 47 50 97  /
857 ร.ต.ต.บุญมี พฒันะแสง งาน 1 กก.1 บก.จร. บช.น. 47 46 93  /
858 ด.ต.ประเวส ศิริรวง งาน 1 กก.1 บก.จร. บช.น. 37 33 70  /
859 ร.ต.ท.สากล พิกลุ งาน 2 กก.1 บก.จร. บช.น. 50 48 98  /
860 ส.ต.ท.อาภิวฒัน์ มดัทองหลาง งาน 2 กก.1 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
861 ส.ต.ท.นฐัพล ศรีสุราษฎร์ งาน 2 กก.1 บก.จร. บช.น. 49 48 97  /
862 ร.ต.ต.เฉลิมชยั วอ่งพานิช งาน 2 กก.1 บก.จร. บช.น. 49 44 93  /
863 ส.ต.ท.ภานุวฒัน์ เกนทา งาน 2 กก.1 บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
864 ร.ต.ต.พิสันติ สุวรรณเลิศ งาน 2 กก.1 บก.จร. บช.น. 46 46 92  /
865 ด.ต.สุวิทย ์ศรีจารย์ งาน 2 กก.1 บก.จร. บช.น. 46 41 87  /
866 ส.ต.อ.วิศรุต โพธิหลา้ งาน 2 กก.1 บก.จร. บช.น. 43 49 92  /
867 ด.ต.ค าจนัทร์ จ  าจิต งาน 2 กก.1 บก.จร. บช.น. 42 43 85  /
868 ร.ต.ต.สัมพนัธ ์แยม้เศียร งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
869 ร.ต.ต.อรุณ มีบุญ งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
870 ร.ต.อ.ประกนั กาวี งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
871 ร.ต.ต.วฒิุชยั แพงสกล งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 50 46 96  /
872 ด.ต.นพพล พยาบาล งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
873 ส.ต.ท.ประพาส โทมา งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
874 ร.ต.อ.สหพล จนัทร์ทอง งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
875 ส.ต.ท.สุกลัย ์รัตนปริญญานนท์ งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
876 ด.ต.สุขเกษม ปิยะจินดา งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 48 50 98  /
877 ร.ต.ต.ภกัดีช านาญ ช านาญภกัดี งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
878 ด.ต.วินยั เฝือเฟ่ือง งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
879 ร.ต.ต.ประสิทธ์ิ  สุดชารี งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
880 ร.ต.ต.ยทุธนา สารพล งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
881 ด.ต.องุ่น บานฤทยั งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 48 47 95  /
882 ด.ต.ประพนัธ ์ จีนคง งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 48 46 94  /
883 ด.ต.อนพทัธ ์พูลมาศ งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 48 45 93  /
884 ด.ต.อาทิตย ์สัมพนัธว์รางกรู งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 48 44 92  /
885 ด.ต.ธนดร โตะ๊สิงห์ งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 48 43 91  /
886 ด.ต.สุนทร เพียรธญัการ งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 48 41 89  /
887 ด.ต.พีรวิทย ์บูรพงศ์ งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 47 50 97  /
888 ร.ต.ท.สุพรรณ์พสิษฐ ์สืบเสระ งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 47 49 96  /
889 ร.ต.ต.ประยงค ์ตรีอินทอง งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 47 48 95  /
890 ร.ต.ต.สมบติั ขาวสุวรรณ งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 47 48 95  /
891 ด.ต.ณฐัพล นาคสวสัด์ิ งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 47 44 91  /
892 ด.ต.สมคิด เขียวจนัทร์ งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 47 44 91  /
893 ด.ต.ศภุเสฎฐ ์กลุเกียรติกมล งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 46 49 95  /
894 ด.ต.สุรกานต ์ทิณรัตน์ งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 46 48 94  /



Page 21 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

895 ด.ต.พลวฒัน์ วฒิุจรัสพงศ์ งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 45 46 91  /
896 ร.ต.ต.ธีรวฒิุ บุญผดุง งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 45 44 89  /
897 ด.ต.อ านาจ เกบ็รักษา งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 44 49 93  /
898 ร.ต.อ.อดิพงษ ์สุระเสียง งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 44 47 91  /
899 ร.ต.ต.พิภพ ยอดปืน งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 44 45 89  /
900 ด.ต.สุกฤษด์ิ ยอดสิงห์ งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 43 48 91  /
901 ด.ต.ธวชั ทรัพยส์กลุ งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 43 43 86  /
902 ร.ต.ต.วิจิตร พนัฤทธ์ิ งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 43 42 85  /
903 ด.ต.สมาน ศิลาเกษ งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 42 47 89  /
904 ด.ต.ประเสริฐ แท่นกระโทก งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 42 46 88  /
905 ร.ต.ต.นรินทร์ แจ่มจน้ทร์ งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 41 46 87  /
906 ร.ต.ท.จรัญ พงษห์าร งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 41 45 86  /
907 ร.ต.อ.ภานุพงศ ์สีหามาตย์ งาน 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 38 45 83  /
908 ร.ต.ท.นิคม เสนาจนัทร์ งาน 5 กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
909 ส.ต.อ.พชรธร โพธ์ิทอง งาน 5 กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
910 ร.ต.ท.ประคอง แกว้ศิริ งาน 5 กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
911 ร.ต.อ.ถนอม พ่วงช่วงโชติ ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 46 46 92  /
912 ร.ต.อ.ณรงค ์นาคนาวา ทางด่วน 1 บก.จร. บช.น. 47 48 95  /
913 ส.ต.อ.ศกัดินนัท ์ครองเคหงั ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
914 ส.ต.ท.อรรถสิทธ์ิ ขานแกว้ ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
915 ส.ต.ท.อรรถพล ค  าเครือ ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 45 47 92  /
916 ร.ต.ต.วราศกัด์ิ รัตนวงศ์ ทางด่วน 2 บก.จร. บช.น. 49 48 97  /
917 ด.ต.ถาวร มานะสาร บก.จร บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
918 ด.ต.ภาณุเดช มัน่จิตร บก.จร บก.จร. บช.น. 49 50 99  /
919 ด.ต.มงคล หามณี บก.จร บก.จร. บช.น. 46 50 96  /
920 ส.ต.อ.ธนกร เครือเพช็ร์ บก.จร บก.จร. บช.น. 45 40 85  /
921 ส.ต.ท.ธนอรรถ จนัทร์สวา่ง บก.จร บก.จร. บช.น. 44 43 87  /
922 ส.ต.ท.พงศกร ลว้นกลา้ บก.จร บก.จร. บช.น. 32 38 70  /
923 ด.ต.คง งอกงาม บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
924 ด.ต.คมสันต ์จุฑาจนัทร์ บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
925 ร.ต.อ.จกัรกฤษ ไชยพนัธ์ บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
926 ด.ต.หญิง ปิยะมาศ ประดิษฐอ์  าไพ บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
927 ร.ต.ต.วฒิุ พรมนิกร บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
928 ส.ต.ท.อานนัท ์ป้ันกนัอินทร์ บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 50 100  /
929 ส.ต.ท.นนัทกร โทอ้ึน บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
930 ร.ต.ท.นิรุธ จิรโรจน์ บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 49 99  /
931 ด.ต.ทีฆะทตั จนัทร์สุข บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 49 98  /
932 ด.ต.องัคาร จนัทร์กระจ่าง บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 48 97  /
933 ส.ต.ท.จิรเดช พลเรือง บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 49 97  /
934 ร.ต.ต.ไพรุ่ง จงจิตร์ บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 48 96  /
935 ด.ต.นิติรัฐ ยพุานิชย์ บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 47 94  /
936 ด.ต.วีระชยั แตม้แติม บก.จร. บก.จร. บช.น. 43 43 86  /
937 ด.ต.ทรงกิต ศิริวรรณ บก.จร. บก.จร. บช.น. 42 45 87  /
938 ร.ต.ต.เทพ ร้ัวชยั บก.จร. บก.จร. บช.น. 40 36 76  /
939 ส.ต.ต.จกัรพงษ ์เห็มวิสัย บก.จร. บก.จร. บช.น. 31 10 41  /
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940 ร.ต.ท.ด าเนิน ธุสิน บก.จร. บก.จร. บช.น. 26 45 71  /
941 ด.ต.อนวชั ร่มโพธ์ิ บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 41 88  /
942 ร.ต.ท.สมบติั เสือค า บก.จร. บก.จร. บช.น. 44 49 93  /
943 ด.ต.วิชิตพร วิจารณ์ปรีชา สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 45 47 92  /
944 ส.ต.ท.กฤษณชยั ศรีเจริญ สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 50 50 100  /
945 ด.ต.คมสัน สัจจสังข์ สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 49 46 95  /
946 ด.ต.กวีทศัว ์ทองเลิศ สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 47 37 84  /
947 ส.ต.ต.สาโรจน์ ชยัเรืองศรี สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 46 48 94  /
948 ร.ต.อ.กฤษดา เผือกประพนัธ์ สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 46 46 92  /
949 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ แกว้บวัดี สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 46 44 90  /
950 พ.ต.ท.เทอดศกัด์ิ สูงโคตร สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 45 45 90  /
951 ส.ต.ต.เจษฎา เจาะจง สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 45 35 80  /
952 ร.ต.ท.ชูชยั เปล่ียนศรี สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 45 35 80  /
953 ส.ต.ต.เจนธรรม วรรณจู สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 45 34 79  /
954 ร.ต.ต.สมบติั ศรีหร่ิง สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 44 45 89  /
955 ร.ต.ท.จิรภทัร สุขมาตย์ สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 44 40 84  /
956 ส.ต.อ.กิตติ กลา้หาญ สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 44 38 82  /
957 ส.ต.ท.ภาคภูมิ คอ่มบุญ สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 44 36 80  /
958 ส.ต.ท.เตชติ นอ้ยพานิช สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 32 47 79  /
959 ร.ต.ต.มะนิตย ์โมงขนุทด สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 49 50 99  /
960 ส.ต.ท.ธนากร ทะวี สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 48 49 97  /
961 ร.ต.ต.ไชยรัตน์ กิจประเสริฐ สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 48 47 95  /
962 ส.ต.ท.นฐัพงษ ์วรรณวลัย์ สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 48 44 92  /
963 ร.ต.อ.นิวฒัน์ ชมเชิด สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 47 48 95  /
964 พ.ต.ท.รัฐธนนท ์เอกฐิติกลุพทัธ์ สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 47 46 93  /
965 ส.ต.ต.ธีรเจต หินเธาวห์ สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 47 45 92  /
966 ร.ต.อ.วิชยั แก่นภกัดี สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 46 49 95  /
967 ส.ต.ท.พิทยา บ ารุง สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 45 46 91  /
968 ส.ต.ต.ภูฟ้า ยะมงคล สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 45 45 90  /
969 ด.ต.ศรวสัย ์สกลุสุขรุ่งเรือง สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 42 46 88  /
970 ด.ต.ราชศกัด์ิ ยาโสม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 41 47 88  /
971 ส.ต.ต.ปริวิทย ์สระหนองจอก สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 41 39 80  /
972 ด.ต.อิสรภาพ ค  านอ้ย สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 47 45 92  /
973 พ.ต.ท.จีรภทัร พฤฑฒิกลุ สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 49 48 97  /
974 พ.ต.ท.โรมรัญ ศรีเรือง สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 49 47 96  /
975 ส.ต.อ.จิรทีปต ์อธิษฐต์รา สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 47 43 90  /
976 ส.ต.ท.เอกพล สีนาทนาวา สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 47 39 86  /
977 ส.ต.ท.จาตุรงค ์สิมาจารย์ สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 47 34 81  /
978 ส.ต.ท.ชาญวิทย ์นึกชอบ สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 46 46 92  /
979 ส.ต.อ.ณฐัชนน กนัทะวิทย์ สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 46 44 90  /
980 ส.ต.ท.ภทัรพล ทาราศรี สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 44 42 86  /
981 ด.ต.ประกอบ เอกสันติ สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 44 37 81  /
982 ส.ต.ท.กิตติพงษ ์พรมสุข สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 43 46 89  /
983 ส.ต.ต.ภาสกร เขียวภกัดี สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 43 38 81  /
984 ส.ต.ต.ดนยั ค  าศรี สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 42 47 89  /
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985 ร.ต.อ.วินยั ขนุจางวาง สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 42 31 73  /
986 ส.ต.อ.ทศพล ชยัยนัต์ สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 41 40 81  /
987 ส.ต.ท.ฐิตินยั เยาวนุ่์น สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 40 42 82  /
988 ร.ต.อ.เมืองมล สัตบุตร สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 38 34 72  /
989 ส.ต.ท.สินธนา ปานแป้น สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 48 46 94  /
990 ส.ต.ท.ภาณุวฒัน์ ศรีชยัวงค์ สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 48 44 92  /
991 ส.ต.ท.วฒิุชยั ใจกมุ สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 46 42 88  /
992 ร.ต.ท.สมบติั กิจบุญ สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 45 46 91  /
993 ส.ต.ท.รัฐพล สังฆะภูมิ สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 45 42 87  /
994 ส.ต.อ.เจนณรงค ์บาลไธสง สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 45 37 82  /
995 ร.ต.อ.ปองภพ แกว้คูณ สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 45 37 82  /
996 ร.ต.ต.สายณัห์ เรืองศิริ สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 44 36 80  /
997 ด.ต.บุญเลิศ บริสุทธ์ิ สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 43 48 91  /
998 ร.ต.ท.มานะ วนัโทน สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 43 38 81  /
999 ส.ต.ท.ณฐัพงศ ์โปธา สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 41 45 86  /
1000 ด.ต.บุญรอด เกลาเกล้ียง สน.ดินแดง บก.น.1 บช.น. 40 40 80  /
1001 ส.ต.ท.ปฏิวติั ทาฟอง สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 40 34 74  /
1002 ส.ต.ต.ธีรภทัร์ ตูสุ้วรรณกลุ สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 43 47 90  /
1003 ส.ต.อ.บดินทร์ เขียวอ่อน สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 49 43 92  /
1004 ส.ต.ท.บณัทตั บริพตัรสกลุ สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 48 49 97  /
1005 ส.ต.อ.ภาณุเดช บรรเทา สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 48 45 93  /
1006 ส.ต.ต.จกัรวาล ทา้วประสิทธ์ิ สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 47 45 92  /
1007 ส.ต.ท.ดนยั ชยัพรแกว้ สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 46 44 90  /
1008 ร.ต.อ.อ าพน สิทธิจนัทร์ สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 45 45 90  /
1009 ส.ต.ท.ทรงจิตต ์สอนจิตต์ สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 45 43 88  /
1010 ร.ต.อ.พิสิฐชยั โชติชยัพล สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 44 48 92  /
1011 ส.ต.ต.ธนาวทุธ์ิ จตุจริยพงศ์ สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 44 40 84  /
1012 ส.ต.ต.อภิสิทธ์ิ ส าเภากาญจนสิริ สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 44 38 82  /
1013 ด.ต.อ านาจ เหล่าพร สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 43 42 85  /
1014 ส.ต.ท.ธนวินท ์กิตติพิทกัษธ์ารา สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 43 38 81  /
1015 ส.ต.ต.เทพฤทธ์ิ โพธ์ิศรี สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 43 37 80  /
1016 ร.ต.ต.อ านาจ วสัแสง สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 43 36 79  /
1017 ส.ต.อ.จีรวฒัน์ แสนศรี สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 43 35 78  /
1018 ด.ต.ธีระพล เสนาศรี สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 42 45 87  /
1019 ด.ต.ภาณุพล พรหมด าเนิน สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 42 45 87  /
1020 ส.ต.ต.สุทธิศกัด์ิ พนัซ้อน สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 42 41 83  /
1021 พ.ต.ท.วิโรจน์ สาขากร สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 42 36 78  /
1022 ร.ต.ต.สุพรชยั ชาวบวันอ้ย สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 42 35 77  /
1023 ด.ต.เลก็ ศรีสมบูรณ์ สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 42 32 74  /
1024 ส.ต.อ.วศัพล ทองทิพย์ สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 41 50 91  /
1025 ด.ต.ขนุแผน วิชาเชิด สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 41 46 87  /
1026 ส.ต.ต.อมรชยั ไชยโคตร สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 41 40 81  /
1027 ส.ต.ท.ธนานนท ์ภู่ตระกลูพฒันา สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 41 36 77  /
1028 ด.ต.เพียร ขะบูญรัมย์ สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 40 45 85  /
1029 ส.ต.ท.ฤทธิชยั เหลืองงามดี สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 40 44 84  /
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1030 ด.ต.อรรถรัฐ ภูมิฐาน สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 39 47 86  /
1031 ส.ต.อ.สุริยน แสนเขียว สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 39 44 83  /
1032 ส.ต.ต.เมธากร เปรมไทยสงค์ สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 39 43 82  /
1033 ด.ต.อนนัต ์สังขท์องจีน สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 39 39 78  /
1034 ส.ต.ต.อภิวฒัน์ ไชยอุป สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 39 33 72  /
1035 ส.ต.ท.โกเมนทร์ ยะค าศรี สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 37 34 71  /
1036 ร.ต.ต.อ านวย คะชานนัท์ สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 36 36 72  /
1037 ร.ต.ต.โชคชยั นิยมช่ืน สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 35 43 78  /
1038 ส.ต.ท.ภาณุวฒัน์ บุญสอน สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 34 44 78  /
1039 ส.ต.ต.นิติพฒัน์ มณีราช สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 34 31 65  /
1040 ส.ต.ท.ต่อตระกลู ไชยตาจกัร์ สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 33 37 70  /
1041 ร.ต.ต.รังสรรค ์เยน็สบาย สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 32 37 69  /
1042 ส.ต.ต.จิรวฒิุ ชิมโพคงั สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. 37 31 68  /
1043 พ.ต.ท.สกล อิงอุดมนุกลู สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 50 47 97  /
1044 ด.ต.วรินทร จนัทร์แกว้ สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 49 50 99  /
1045 ด.ต.พรชยั ยนืยง สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 49 49 98  /
1046 ส.ต.ท.ปิยวฒัน์  อสิพงษ์ สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 49 45 94  /
1047 ส.ต.ต.อรรถชยั คงไทย สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 48 49 97  /
1048 ส.ต.ต.สมรักษ ์สีลาทอง สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 48 44 92  /
1049 ด.ต.ศรุต สมสันต์ สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 48 43 91  /
1050 ส.ต.ต.ชาญวิทย ์จงทวีสถาพร สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 47 48 95  /
1051 ด.ต.นรินทร์ สะผาย สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 47 48 95  /
1052 ร.ต.อ.สิน ครองมจัฉา สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 47 47 94  /
1053 ส.ต.ท.ก าธร ลกัขนดั สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 47 47 94  /
1054 ส.ต.ต.ศกัรินทร์ สายจนัทร์ สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 47 46 93  /
1055 ด.ต.สมภพ มะลิทอง สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 47 46 93  /
1056 ด.ต.สิทธิศกัด์ิ จนัพวง สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 47 44 91  /
1057 ร.ต.ท.พุฒินาท ปานสอน สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 46 46 92  /
1058 ส.ต.ต.นรอรรถ เอกทศัน์ สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 46 44 90  /
1059 ส.ต.ต.ไกรสร วงษวิ์นิจสร สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 46 43 89  /
1060 ร.ต.ต.ประสาน พรมดอนชาติ สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 46 43 89  /
1061 ส.ต.อ.นิพนธ ์ยมแกว้ สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 46 42 88  /
1062 ส.ต.ต.อรรถพล จนัจ าปา สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 46 41 87  /
1063 ร.ต.ท.เสรี บุญประเสริฐ สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 45 48 93  /
1064 ร.ต.ต.อคัรพล ไชยขนัธุ์ สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 45 45 90  /
1065 ส.ต.ต.เจษฎา ซุ้นสั้น สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 45 42 87  /
1066 ร.ต.ต.อรรจน์ ตรีวิสูตร สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 45 42 87  /
1067 ด.ต.ศกัด์ิเสริม อภยัวงษ์ สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 45 34 79  /
1068 ส.ต.ท.สุรพงษ ์ชุ่มกล่ิน สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 44 44 88  /
1069 ส.ต.ต.วรวิทย ์ช่วยสุข สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 44 39 83  /
1070 ส.ต.ต.สมพงศ ์ใจดี สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 44 38 82  /
1071 ส.ต.อ.ชินกร สมละออ สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 43 45 88  /
1072 ส.ต.ท.เกชา แกว้วิเชียร สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 43 40 83  /
1073 ส.ต.ต.อ านาจ ก าขนัตรี สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 41 43 84  /
1074 ส.ต.ต.สันติภาพ สันเทียะ สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 39 37 76  /
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1075 ส.ต.ท.ณฐัพงษ ์วิเศษยา สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 38 42 80  /
1076 ด.ต.ทานิล ตระกลู สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 36 37 73  /
1077 ส.ต.ต.ไพสิฐ ราชคม สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 26 29 55  /
1078 ส.ต.ต.ก าพร แสนทอ้งฟ้า สน.นางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 49 50 99  /
1079 พ.ต.ต.วฒิุพนัธ ์บุญทอง สน.นาลเล้ิง บก.น.1 บช.น. 48 47 95  /
1080 ส.ต.ท.เอกราช ไกรสัย สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 49 46 95  /
1081 ส.ต.ท.รัชพล กาบค า สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 49 46 95  /
1082 ส.ต.ต.ขจรศกัด์ิ ชุ่มมงคล สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 49 45 94  /
1083 ส.ต.ท.สุริยา บุตรสะระค า สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 49 45 94  /
1084 ด.ต.จิรพฒัน์ นาญาติ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 48 47 95  /
1085 ส.ต.ต.ชยตุมณ์วชั รัตนบุรี สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 48 45 93  /
1086 ส.ต.ต.ประสิทธ์ิ บุญราช สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 48 40 88  /
1087 ร.ต.อ.ภควฒัน์ คุยนาเพียง สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 48 34 82  /
1088 ส.ต.ต.กอ้งภพ แกว้ไทย สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 47 45 92  /
1089 พ.ต.ท.กรกต พยคัฆโยธี สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 46 49 95  /
1090 ร.ต.อ.ไพรัตน์ เพง็แจ่ม สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 46 41 87  /
1091 ส.ต.ต.ปิยงักรู ประวงั สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 46 37 83  /
1092 ส.ต.ต.ภคัธร อยูสุ่ขดี สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 44 44 88  /
1093 ส.ต.ต.พรชยั นินขาว สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 44 43 87  /
1094 ส.ต.ต.อาทร พินิจมนตรี สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 43 45 88  /
1095 ส.ต.ต.รุสมนั มะนอ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 43 44 87  /
1096 ด.ต.ชยัวฒัน์ หลิมวานิช สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 40 44 84  /
1097 ร.ต.อ.อุทิศ ทรัพยเ์กิด สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 42 46 88  /
1098 ส.ต.ต.ฑิฆมัพร กองสมคัร สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 45 45 90  /
1099 ส.ต.ต.วีระพงษ ์อินศิริ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 44 46 90  /
1100 ส.ต.ท.ธนพฒัน์ แสนตะระนะ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 43 41 84  /
1101 ส.ต.ต.ณหสัดินทร์ ตรีเอกาพิทกัษ์ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 42 46 88  /
1102 ส.ต.ท.วรากร วงศพิ์ทกัษ์ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 50 49 99  /
1103 ส.ต.ท.บุญเพง็ โกมลศรี สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 50 46 96  /
1104 พ.ต.ท.วรกฤษฎ ์นุใหม่ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 49 49 98  /
1105 ด.ต.สมเจต เทพหนู สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 49 49 98  /
1106 ด.ต.สรภพ คุม้อารีย์ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 49 49 98  /
1107 ด.ต.พิเชษฐ พระสุวรรณ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 49 48 97  /
1108 ร.ต.ท.สมชาย สุขศิริมชั สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 49 47 96  /
1109 ร.ต.อ.สาโรจน์ มนตข์จรเดชา สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 49 47 96  /
1110 ด.ต.บุญทวี พวงจนัทร์ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 49 46 95  /
1111 ร.ต.อ.ไสว แกว้ใหญ่ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 49 40 89  /
1112 ส.ต.ท.วชัรพงษ ์ใจบุญ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 49 36 85  /
1113 ด.ต.เทิดศกัด์ิ ปรีฉันท์ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 49 97  /
1114 ด.ต.เสดจ็ สิทธิสระดู่ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 49 97  /
1115 ร.ต.อ.ญตัติพงศ ์ปลอดโคกสูง สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 49 97  /
1116 ร.ต.ต.เกรียงไกร ชยัภกัดี สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 48 96  /
1117 ด.ต.เฉลิมพล เพช็รคุม้ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 48 96  /
1118 ด.ต.เผชิญโชค ฑีฆายุ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 48 96  /
1119 ด.ต.พนม วงคม์ะลยั สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 48 96  /
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1120 ด.ต.ยนิยงค ์ไชยแกว้ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 48 96  /
1121 ด.ต.สมบูรณ์ เครือธิ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 48 96  /
1122 ส.ต.ต.ฉัฐเมศร์ จรัสถาวรพงศ์ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 47 95  /
1123 ด.ต.สุทนต ์อ่องเมือง สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 47 95  /
1124 ร.ต.อ.อรรถพร จนัทรินทรากร สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 47 95  /
1125 ร.ต.ท.ศภุชยั วงพิเดช สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 46 94  /
1126 ร.ต.อ.อดิศกัด์ิ จนัทรา สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 45 93  /
1127 ร.ต.ท.ถานุวร์  ร่มโพธ์ิ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 42 90  /
1128 ด.ต.ปพนพชัญ ์บุญทองค า สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 41 89  /
1129 ร.ต.ท.ชาญยทุธ พุกสวก สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 39 87  /
1130 ส.ต.ต.ภควตัร์ วิลามาศร์ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 47 48 95  /
1131 ส.ต.ท.วาธิกรณ์ แสงจนัทร์แกว้ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 47 48 95  /
1132 ด.ต.ประสาน จนัทร สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 47 47 94  /
1133 ร.ต.อ.วนัเผดจ็ แท่นรัตน์ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 47 46 93  /
1134 ส.ต.ท.ธุววิช ธุวพฒันาวงศ์ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 47 45 92  /
1135 ส.ต.ท.พรพิทกัษ ์บุญลือชา สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 47 45 92  /
1136 ส.ต.อ.พิสิทธ์ิ พาหนองแวง สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 47 45 92  /
1137 ร.ต.ต.ประเสริฐ หวานจอ้ย สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 47 45 92  /
1138 ส.ต.ท.คิมหนัต ์ห่อค า สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 49 95  /
1139 ร.ต.ต.ทรงศกัด์ิ ช่ืนบุญชู สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 49 95  /
1140 ร.ต.ท.สิทธิพร บูรณะศกัด์ิไชยศรี สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 46 92  /
1141 ด.ต.อ านวย หยจีูน สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 46 92  /
1142 ด.ต.ถวลัย ์ศรไชย สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 45 91  /
1143 ร.ต.อ.ประเสริฐ ก่ิงอินทร์ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 45 91  /
1144 ส.ต.ท.จกัรพงษ ์สุจาค  า สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 42 88  /
1145 ด.ต.อ าพรพกัษ ์บุญลือชา สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 47 92  /
1146 ร.ต.อ.สุรศกัด์ิ สีหาชารี สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 39 84  /
1147 ร.ต.ต.ส ารวจ ฟูพงษ์ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 44 47 91  /
1148 ด.ต.ณพวฒิุ จ  าปาดี สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 44 43 87  /
1149 ส.ต.ต.ภาสกร หมัน่คา้ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 43 44 87  /
1150 ส.ต.ท.ศภุกร เพชรมีศรี สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 43 44 87  /
1151 ส.ต.ท.ยทุธนา เดิมคลงั สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 43 33 76  /
1152 ด.ต.ศภุกร ทองศรีวรกลุ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 42 50 92  /
1153 ส.ต.อ.เมธา วรจารุ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 42 40 82  /
1154 พ.ต.ท.วิศรุตม ์โสมทตั สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 41 45 86  /
1155 ด.ต.นิพนัธ ์เจตนเสน สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 41 44 85  /
1156 ส.ต.ท.ธีรพงษ ์ใจบุญมา สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 40 40 80  /
1157 ด.ต.เกษมสรรพ ์ราหมนั สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 38 44 82  /
1158 ส.ต.ต.ศิริศกัด์ิ ญาติปราโมทย์ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 37 45 82  /
1159 ส.ต.อ.วีรยทุธ เพชรรัตน์ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 37 34 71  /
1160 ส.ต.อ.ศิรศกัด์ิ สีดานุพนธุ์ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 36 39 75  /
1161 ส.ต.อ.ธนดล จนัทร์ศรี สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 42 45 87  /
1162 ร.ต.ต.อดุลย ์วงัแกว้ สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 47 48 95  /
1163 ส.ต.ท.นพปฎล ค  าสวี สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 50 50 100  /
1164 ร.ต.อ.ประเสริฐ ผาอ่อน สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 50 50 100  /
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1165 ส.ต.อ.ศรายธุ พลประเสริฐ สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 48 45 93  /
1166 ด.ต.ส ารวย สุโพธ์ิ สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 46 49 95  /
1167 ส.ต.ท.ธีรเจต บวัเยน็ สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 44 47 91  /
1168 ส.ต.ท.ธีระพงษ ์ศรีแพงมูล สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 40 38 78  /
1169 ร.ต.ท.ทองปักษ ์สุตนนท์ สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 47 45 92  /
1170 ด.ต.องักลู ชวนกระโทก สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 50 50 100  /
1171 ด.ต.สมบติั แผน่ทอง สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 50 49 99  /
1172 ร.ต.ต.ประสิทธ์ิ พูลส าราญ สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 49 50 99  /
1173 พ.ต.ท.พจนาจ งบพิมาย สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 49 50 99  /
1174 ร.ต.ท.โกศล ชยันอก สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 48 50 98  /
1175 ร.ต.ท.จลวย ภูยาฟ้า สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 48 50 98  /
1176 พ.ต.ท.ณรงคช์ยั คุณบวัลา สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 48 49 97  /
1177 ส.ต.ท.ปัณณทตั ปานเพช็ร สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 48 49 97  /
1178 ส.ต.ท.สุวิท แสงศาสตรา สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 48 46 94  /
1179 ร.ต.ท.ยงยทุธ แกว้สวสัด์ิลาภ สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 48 44 92  /
1180 ร.ต.ท.สุรศกัด์ิ เตียงชยัภูมิ สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 48 44 92  /
1181 ส.ต.ท.ศราวฒิุ บุญรัตนสุทโธ สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 47 48 95  /
1182 ร.ต.ต.รัฐพล แสนวิเศษ สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 47 46 93  /
1183 ส.ต.ท.สุวฒัน์ แจง้ดี สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 47 45 92  /
1184 ร.ต.ต.รัชติพงค ์พิมพพ์ฒัน์ สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 45 50 95  /
1185 ร.ต.ต.โชคอ านวย ตรีสาขา สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 44 48 92  /
1186 ร.ต.อ.ประสงค ์อินทร์โท่โล่ สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 44 31 75  /
1187 ร.ต.อ.นิพนธ ์พุธพนัธ์ สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 43 47 90  /
1188 ด.ต.บุญชู แสนราช สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 41 45 86  /
1189 ด.ต.ปรารภ แสงนิล สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 40 38 78  /
1190 ด.ต.ขนาจ ประดา สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 39 40 79  /
1191 ร.ต.อ.สุรพล พ่วงพรหม สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 38 37 75  /
1192 ร.ต.ต.ประศกัด์ิ จิตรคง สน.มกักะสัน บก.น.1 บช.น. 37 30 67  /
1193 ส.ต.ต.ภาคภูมิ เลก็แช่ม สน.ยางเล้ิง บก.น.1 บช.น. 31 45 76  /
1194 ส.ต.ท.นนัทวิทย ์พวงบุญมี สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 40 42 82  /
1195 ส.ต.ต.ณฐัพงษ ์การเรียบ สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 49 46 95  /
1196 ส.ต.ต.วฒิุชยั ณ นคร สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 49 46 95  /
1197 ส.ต.ต.ธีรภทัร สมมาตย์ สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 49 42 91  /
1198 ร.ต.ท.สฤษด์ิ กิวขนุทด สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 48 48 96  /
1199 ร.ต.อ.วีระชยั แกว้น ้าเยน็ สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 48 38 86  /
1200 ส.ต.ต.อภิวฒัน์ มุตฟัก สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 50 96  /
1201 ส.ต.ท.วรพล มัน่ศกัด์ิ สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 49 95  /
1202 ส.ต.ต.พนัธวิชญ ์สุขไสย สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 48 94  /
1203 ด.ต.มานสั จีรังกลู สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 48 94  /
1204 ส.ต.ต.สิทธิโชค กากมุภีร์ สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 47 93  /
1205 ส.ต.อ.ทวีศกัด์ิ จกัรไชย สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 46 92  /
1206 ร.ต.ต.ณฎัฐพงษ ์พิมพเ์หลา สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 45 48 93  /
1207 ด.ต.ถวิล บุญคง สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 45 48 93  /
1208 ร.ต.อ.อโนทยั บุญสอาด สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 45 47 92  /
1209 ส.ต.ท.ธรรมธร มัง่มี สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 45 46 91  /
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1210 ส.ต.อ.ดนุชสิทธ์ิ วงศกรเมธี สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 44 48 92  /
1211 ส.ต.ต.ศภุกร แสงทอง สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 43 47 90  /
1212 ด.ต.สัจจา ศรีชนะ สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 37 38 75  /
1213 ร.ต.ต.ผจญ ขนัแกว้ สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 49 49 98  /
1214 พ.ต.ท.สุรวชั กอพุทธคุณ สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 49 49 98  /
1215 ด.ต.พิสิฐพงศ ์ง้ิวลาย สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 48 49 97  /
1216 พ.ต.ท.สุทธิพร สุกก ่า สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 48 49 97  /
1217 ส.ต.ต.เอกรัตน์ กะตะศิลา สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 48 47 95  /
1218 ส.ต.ต.เจษฎา ภิราษร สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 48 46 94  /
1219 ส.ต.ต.เอกกมล ไชยเลิศ สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 48 44 92  /
1220 ส.ต.ต.กนกพรรณ พุทธพงษ์ สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 47 48 95  /
1221 ส.ต.ต.เทียนศิริ ศิริรังษี สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 47 47 94  /
1222 ส.ต.ต.เจษฎา ศรีใจวงศ์ สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 47 45 92  /
1223 ส.ต.ต.พชัรพงษ ์ตุย้ดง สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 47 44 91  /
1224 ด.ต.จิรภทัร คลงัช านาญ สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 49 95  /
1225 ส.ต.ท.ชยัยา ประกอบแสง สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 44 90  /
1226 ร.ต.อ.ชาตร ชา้งแกว้มณี สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 42 88  /
1227 ส.ต.ท.ประทีป สายเมฆ สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 40 86  /
1228 ส.ต.ท.กษิต โยธสิงห์ สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 45 50 95  /
1229 ด.ต.วชัรพงษ ์บวังาม สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 41 46 87  /
1230 ส.ต.ต.กษิด์ิเดช งามสุข สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 38 40 78  /
1231 ร.ต.ต.ปรเมทธ ์มงคล สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 29 27 56  /
1232 ส.ต.ต.ทตัภูมิ อู่ตะเภา สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 44 44 88  /
1233 ส.ต.อ.สมเกียรติ จงจอหอ สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 47 45 92  /
1234 ร.ต.ท.วนัส่ง ธรรมขนัติสุข สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 50 50 100  /
1235 ร.ต.อ.ศศิวฒัน์ ฐาปนาศิรประภา สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 50 49 99  /
1236 ด.ต.สรวตัย ์ชุมเนตร สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 50 49 99  /
1237 ด.ต.อดิศร โลสันเทียะ สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 49 50 99  /
1238 ร.ต.ต.สุรพงค ์บุญด า สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 49 49 98  /
1239 พ.ต.ต.สาธิต ผศรีโหมด สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 49 48 97  /
1240 ร.ต.อ.ทวีศกัด์ิ สุขกลุ สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 49 47 96  /
1241 ส.ต.อ.ประจกัษ ์ศรีแสนยง สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 49 47 96  /
1242 ร.ต.อ.พิพฒัน์ เทียมไพฑูรย์ สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 49 47 96  /
1243 ร.ต.ท.นฤาชา หมอทิพย์ สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 48 50 98  /
1244 ด.ต.พิเชษฐ ์วีระศิลป์ สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 48 48 96  /
1245 ร.ต.อ.พิรุณ พรหมบุตร สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 48 48 96  /
1246 ด.ต.สุรชาติ ครุฑจอ้น สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 48 44 92  /
1247 ส.ต.ท.สุทศัน์ มะเจ่ียว สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 47 50 97  /
1248 ส.ต.ท.อนนัดา ม่วงนาวงษ์ สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 47 49 96  /
1249 ด.ต.พรชยั ไชยชมภู สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 47 47 94  /
1250 ร.ต.ท.มาณพ มัน่จีน สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 47 43 90  /
1251 ส.ต.ท.ศภุฤกษ ์ลอ้มปัญญา สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 44 50 94  /
1252 ด.ต.เรืองฤทธ์ิ เพง็จางค์ สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 44 48 92  /
1253 ส.ต.ท.วชัรนนท ์ชาวยอง สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 44 48 92  /
1254 พ.ต.ท.ธนภณ เตชะตานลท์ สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 44 43 87  /
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1255 ส.ต.อ.ราเชนทร์ ลว้นมณี สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 44 42 86  /
1256 ส.ต.ท.จกัรพนัธุ์ ศิริรัตน์ สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 44 40 84  /
1257 ด.ต.โชคชยัยา สีหบุตร สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 43 43 86  /
1258 ด.ต.พิรุณ  สมบติั สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 42 49 91  /
1259 ด.ต.ไพศกัด์ิ รัตตสนธิกลุ สน.ห้วยขวาง บก.น.1 บช.น. 41 43 84  /
1260 ส.ต.อ.เจษฎา พลภูงา สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1261 พ.ต.ท.กิตติพนัธ ์แท่นตั้งเจริญชยั สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1262 ด.ต.คมวิภสัร ติรัตนนิธิกลุ สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1263 ส.ต.ต.นนัทวฒัน์ นามมนตรี สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1264 ร.ต.อ.นิธิพนัธ ์จนัทนโรจน์ สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1265 ส.ต.ท.ปราโมทย ์แสงสูงเนิน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1266 ด.ต.ภวดล ใจหมั้น สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1267 พ.ต.ท.มนูน หอมละออ สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1268 ส.ต.ท.วลัลภ ทิทา สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1269 ด.ต.สฤษด์ิ พิระพนัธุ์ สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1270 ด.ต.ธนกฤต ใจกลา้ สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 49 99  /
1271 ส.ต.ท.วราพล พุ่มพวง สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 49 99  /
1272 ร.ต.ท.ศทุธสิน กลุพนัธ์ สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 49 99  /
1273 ส.ต.ท.อรรถพล ท าสุนา สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 49 99  /
1274 ร.ต.อ.ประเสริฐ พลีวนั สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 48 98  /
1275 ร.ต.อ.ศิวากร ศิวานา สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 48 98  /
1276 ร.ต.ต.ไมตรี เจนชยั สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 47 97  /
1277 ด.ต.บุญเยีย่ม ปุราชะกา สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 47 97  /
1278 ส.ต.ท.เอกชยั นอ้ยสา สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 46 96  /
1279 ร.ต.อ.วชัระ ภมรศิริ สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 45 95  /
1280 ด.ต.สุนทร เฉวียงหงส์ สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 49 48 97  /
1281 ร.ต.อ.ชยัธชั โคยามา สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 49 46 95  /
1282 ส.ต.ท.นที รวงทอง สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 42 92  /
1283 พ.ต.ท.เถลิงเกียรติ มณีอินทร์ สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 47 45 92  /
1284 ด.ต.เนรมิตร พ่วงพร้อม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 47 41 88  /
1285 ด.ต.กอ้งเกียรติ เพญ็สุขใจ สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 46 49 95  /
1286 ด.ต.ชวลิต บุตะเขียว สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 46 46 92  /
1287 ร.ต.อ.กิฬา จนัทร์ทรัพยก์า สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 45 46 91  /
1288 ส.ต.อ.กมัปนาท อ่อนวิจารย์ สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 40 42 82  /
1289 ร.ต.ต.วีรพล ปานเงิน สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 39 38 77  /
1290 ด.ต.ณฏัฐพนั พนัธเ์พียร สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 49 48 97  /
1291 ด.ต.บุญโฮม เหลืองเจริญ สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 48 48 96  /
1292 ร.ต.ต.ณรงค ์ระงบัโจร สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 48 47 95  /
1293 ร.ต.ต.ธนยศ ใหญ่ทว้ม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 48 46 94  /
1294 ด.ต.รังสิทธ์ิ แสงโทโพธ์ิ สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 47 47 94  /
1295 ด.ต.เพชร แพรขาว สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 46 47 93  /
1296 ร.ต.ท.ปรีชา วิลาจนัทร์ สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 46 45 91  /
1297 ด.ต.สมศกัด์ิ อรชุน สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 45 44 89  /
1298 ด.ต.วฒิุพงษ ์ประทุมไทย สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 40 45 85  /
1299 ด.ต.นฤทธ์ิ แผนสนิท สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 36 31 67  /
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1300 ด.ต.สุรักษ ์จนัทร์หาญ สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 34 24 58  /
1301 ด.ต.ทองเพชร มาตยโ์คง้ สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 31 29 60  /
1302 ด.ต.พรศกัด์ิ วิริยาภิรมย์ สน.คอนเมือง บก.น.2 บช.น. 40 31 71  /
1303 ส.ต.ท.ธนากร ช่วยแกไ้ข สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1304 ส.ต.ท.วงศกร บุตรแสนลี สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1305 ร.ต.ท.สมจิตร หนองกาง สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1306 ร.ต.ต.ประภาส เก้ือลาย สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 50 49 99  /
1307 ด.ต.วรกลุ เลิศล ้า สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 50 49 99  /
1308 ร.ต.อ.สัมพนัธ ์มัน่คงดี สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 49 50 99  /
1309 ด.ต.เดชาธร มารศรี สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 49 49 98  /
1310 พ.ต.ท.ศกัด์ิชยั อยูรั่กษ์ สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 49 48 97  /
1311 ร.ต.อ.ณฏัฐชยั โปณะทอง สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 49 48 97  /
1312 ด.ต.ชยัพร หมู่มาก สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 49 47 96  /
1313 ด.ต.อานนท ์หลา้ค  ามี สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 48 49 97  /
1314 ร.ต.อ.ณวสัพล บ ารุงกลู สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 48 48 96  /
1315 ร.ต.ท.สมโภชน์ สมเดจ็ สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 48 48 96  /
1316 ร.ต.ต.อนุชิต แน่นอุดร สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 48 47 95  /
1317 ส.ต.ท.มนตรี โมฬา สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 48 46 94  /
1318 ร.ต.ท.มาโนตร์ บุญเสง่ียม สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 48 43 91  /
1319 ส.ต.ท.เสรีภาพ ประยรูพงษ์ สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 47 50 97  /
1320 ด.ต.สืบศกัด์ิ กลบัสุข สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 47 47 94  /
1321 ด.ต.ทองเล่ียม ตลอดไธสง สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 47 46 93  /
1322 ด.ต.กิติพฒัน์ ชาติมูลตรี สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 46 49 95  /
1323 ด.ต.บญัชา จนัทนกลู สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 46 49 95  /
1324 ด.ต.เอกไชย ทรงเดช สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 46 48 94  /
1325 ร.ต.ท.สายชล สุทธิประภา สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 46 46 92  /
1326 ส.ต.ท.พรพิทกัษ ์นาทนัใจ สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 45 49 94  /
1327 ร.ต.ท.ชูวงศ ์นาคแพง สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 44 41 85  /
1328 ร.ต.ต.พีรพงษ ์นาควรภู สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 43 47 90  /
1329 ส.ต.ท.ชยัมงคล โสระสา สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 42 50 92  /
1330 ด.ต.วีรยทุธ ดะ๊วี สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 42 50 92  /
1331 ส.ต.อ.ชชัวาลยคุ์ณดารัมย์ สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 42 49 91  /
1332 ด.ต.สันติ ชูสถิตย์ สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 42 42 84  /
1333 ร.ต.ท.แสงชยั เทียนนาค สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 41 49 90  /
1334 ร.ต.อ.ภาณุมาศ กตแกว้ สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 41 47 88  /
1335 ส.ต.ท.ชาติชาย บุญทิพย์ สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 39 40 79  /
1336 ส.ต.ท.อคัรชน เบา้นาค สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 39 39 78  /
1337 ด.ต.เพชร มิระยศ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1338 ร.ต.อ.ไทยทอง ค  าดาวเรือง สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 48 48 96  /
1339 ด.ต.จรัญ นาคประสิทธ์ิศกัด์ิ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 48 47 95  /
1340 ส.ต.ท.แสนพล ทีพารัตน์ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 48 41 89  /
1341 ร.ต.อ.วฒิุ ไตรยวงค์ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 48 36 84  /
1342 ด.ต.ด ารงค ์วงศเ์ดชา สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 47 48 95  /
1343 ร.ต.อ.เอนก หนุนอนนัต์ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 45 45 90  /
1344 พ.ต.ท.คมคิด ปราบมนตรี สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 44 45 89  /
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1345 ด.ต.บุญเอ้ือ ร่วมวงค์ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 44 38 82  /
1346 ร.ต.อ.สุวิทย ์ดีพิจารณ์ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 43 42 85  /
1347 ด.ต.กนก กา้นพลูกลาง สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 43 41 84  /
1348 ด.ต.ดุสิต กญุชร สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 42 43 85  /
1349 ร.ต.อ.ทองค า อะจนัทึก สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 42 41 83  /
1350 ด.ต.ราเชนทร์ ศรีสังข์ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 41 42 83  /
1351 ด.ต.เจริญรัตน์ สิงห์สวสัด์ิ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 41 38 79  /
1352 ร.ต.ต.ประจวบ เขียวเขวา้ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 48 42 90  /
1353 ส.ต.ท.พีรพฒัน์ ศรีภกัดี สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 48 41 89  /
1354 ส.ต.ท.พลวฒัน์ สาระพนัธ์ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 48 38 86  /
1355 ด.ต.สมคิด จิตกลา้ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 47 48 95  /
1356 ด.ต.อนุสรณ์ โพธ์ิสุข สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 47 47 94  /
1357 ร.ต.ต.ธนาธิป ประเสริฐ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 47 45 92  /
1358 ด.ต.ประเสริฐศกัด์ิ รักพานิชมณี สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 47 42 89  /
1359 ด.ต.อฐัสพลเดช ชมถาวร สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 47 42 89  /
1360 ส.ต.ท.วชิรวินทร์ กวินวิศิษฏ์ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 47 41 88  /
1361 ด.ต.ณฐัวฒิุ นพรัตน์ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 47 40 87  /
1362 ด.ต.พิทกัษ ์ร่ืนพิทกัษ์ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 47 39 86  /
1363 ด.ต.สิทธิพร กลัน่วารี สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 46 46 92  /
1364 ด.ต.สมบติั สิมหลวง สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 46 44 90  /
1365 ด.ต.ชยตุพงศ ์นรินทร์ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 45 44 89  /
1366 ด.ต.สมนึก ผิวงาม สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 45 43 88  /
1367 ส.ต.ต.อนุกลุ ตุย้ดา สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 45 43 88  /
1368 ด.ต.ณฐัภาจิโรจน์ วงศท์วี สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 44 45 89  /
1369 พ.ต.ต.พิชยั จนัสุข สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 44 45 89  /
1370 ด.ต.บุญมา ตาแสง สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 44 41 85  /
1371 ร.ต.ต.ภูชิต วงศว์ชิมาเภท สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 44 38 82  /
1372 ร.ต.ท.ธนกฤต เปียดี สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 43 46 89  /
1373 ส.ต.ท.วีรวฒัน์ นกศรีแกว้ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 43 40 83  /
1374 ด.ต.สมยั ธุระตา สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 43 37 80  /
1375 ด.ต.อ านวยศกัด์ิ ชนะหาญ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 42 33 75  /
1376 ร.ต.อ.สัมฤทธ์ิ เครือน ้าค  า สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 41 34 75  /
1377 ด.ต.วิวฒัน์ จินดาพล สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 40 38 78  /
1378 ด.ต.สมเจตน์ ศรีชยั สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 36 42 78  /
1379 ร.ต.อ.พิชยั ชาวปลายนา สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 43 44 87  /
1380 ร.ต.ต.ปรีชา ภูศรีเทศ สน.ดอนเมือง บก.น.2 บช.น. 42 45 87  /
1381 พ.ต.ต.ประทีป ทองวงษ์ สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1382 ร.ต.ต.บุรี เกิดดี สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 49 50 99  /
1383 ด.ต.ฤกษศ์กัด์ิ แกว้แสงอ่อน สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 49 50 99  /
1384 ร.ต.อ.สุรเชษฐ ์ขนัชยัภูมิ สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 49 38 87  /
1385 ด.ต.ปริญญา สระน ้า สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 48 49 97  /
1386 ร.ต.อ.เชิดชยั พูลเพ่ิม สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 47 50 97  /
1387 ร.ต.ต.ภูบดี สังขท์อง สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 46 50 96  /
1388 ส.ต.ท.ธวชัชยั คงอ่อน สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 46 47 93  /
1389 ร.ต.ต.สมชาย ขนุศรี สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 46 46 92  /
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1390 ส.ต.ต.กฤษฎา โวหาร สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 46 42 88  /
1391 ส.ต.ท.กรวิทย ์ศรีวิชยั สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 45 39 84  /
1392 ร.ต.อ.พงศนาถ เหมือดอดทน สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 44 45 89  /
1393 ร.ต.อ.อมัรินทร์ ทาสกลุ สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 43 46 89  /
1394 ด.ต.ไพศาล จารณะ สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 42 49 91  /
1395 ส.ต.ท.กิตติพศั โพธ์ิศรีราช สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 41 37 78  /
1396 ร.ต.ต.นาวา จนัทหาร สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 41 33 74  /
1397 ส.ต.ท.ปรมตัถ ์เฮ่าหนู สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 41 30 71  /
1398 ส.ต.อ.อานนท ์เหมมะณี สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 40 35 75  /
1399 ส.ต.ท.วรรฑดม นิลมยั สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 39 34 73  /
1400 ร.ต.ต.สมบติั คนที สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 37 40 77  /
1401 ร.ต.ต.ดิเรก พิมสวรรค์ สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 35 31 66  /
1402 ส.ต.ต.พลชนะ สุวรรณเครือ สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 35 25 60  /
1403 ร.ต.ต.วาทิตย ์บุญทาวงษา สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 35 23 58  /
1404 ส.ต.อ.นฐัวฒิุ เก้ียวสันเทียะ สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 23 27 50  /
1405 ร.ต.ท.วนัชยั มกัสิก สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2 บช.น. 48 50 98  /
1406 ร.ต.อ.สุริญณ์ ทิพยสิ์งห์ สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 41 41 82  /
1407 ส.ต.ท.เจษฎา นาใจยงค์ สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1408 ร.ต.ต.ถาวร ศรีค  า สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1409 ส.ต.ท.สถาพร ปาทวาท สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1410 ร.ต.ท.สกล สุวรรณา สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 49 48 97  /
1411 ส.ต.อ.ณรงค ์วิเศษ สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 48 47 95  /
1412 ร.ต.อ.ชิดชยั ทบัสุริย์ สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 48 46 94  /
1413 ร.ต.อ.โยธิน ศรีธนวงศช์ยั สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 47 50 97  /
1414 ร.ต.อ.นิพกั ชัง่คง สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 47 48 95  /
1415 ด.ต.นิทศัน์ บวัระภา สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 47 44 91  /
1416 ส.ต.อ.ประวิทย ์ทองหมุน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 47 43 90  /
1417 ด.ต.นพดล ผอ่งจิตต์ สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 46 49 95  /
1418 ร.ต.ท.ประสาน นาควรภู สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 46 48 94  /
1419 ร.ต.ท.ส าราญ เหลาเก้ิมหุ่ง สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 46 47 93  /
1420 ร.ต.ต.อ ามร ฝาชยัภูมิ สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 46 45 91  /
1421 ส.ต.ท.จินดาวธุ ขนุจิตรงาม สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 46 44 90  /
1422 ร.ต.ท.ส าราญ ดชัถุยาวตัร สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 46 43 89  /
1423 ร.ต.ท.เฉลิมชาติ มีลกัษณ์ สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 46 40 86  /
1424 ด.ต.พิทยา ประยรูยงค์ สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 42 39 81  /
1425 ส.ต.ท.นทัธพงศ ์ชอบดว้ยไถ สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 42 37 79  /
1426 ส.ต.อ.วิรัช สมบูรณ์ สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 42 35 77  /
1427 ส.ต.อ.โชคทวี คนัธิรัตน์ สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 42 33 75  /
1428 ด.ต.ไพรัช วงศษ์ร สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 41 46 87  /
1429 ส.ต.ท.ร่มฟ้า หงษใ์หญ่ สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 41 36 77  /
1430 ส.ต.ท.ภูมรินทร์ ราษี สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 40 37 77  /
1431 ร.ต.ท.คมสัน จิตรนิยมแสน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 40 36 76  /
1432 ร.ต.ท.สมโภชน์ สังขสีเมฆ สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 39 36 75  /
1433 พ.ต.ท.อาทิตย ์พรหมนอก สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 37 41 78  /
1434 ส.ต.ท.จิระวฒัน์ แน่พิมาย สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 37 35 72  /
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1435 ร.ต.ท.สุเทพ จุดาศรี สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 36 24 60  /
1436 พ.ต.ท.โกศลปิยะ สีมา สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 34 32 66  /
1437 ร.ต.ต.วิฑูร ดิศเกาะ สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 34 25 59  /
1438 ด.ต.ศกัด์ิชยั ใหม่วงษ์ สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 32 28 60  /
1439 ด.ต.ระบิน รอดมณี สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 32 21 53  /
1440 ด.ต.วิวิต จนัทโรภาส สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 30 31 61  /
1441 ด.ต.สิทธิชยั วิสัยหมัน่ สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 30 26 56  /
1442 ด.ต.วิเชียร พงษก์ญุชร สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 27 26 53  /
1443 ด.ต.วีรชาติ นาคแดง สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1444 ด.ต.ไกรศร พลตาล สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1445 ส.ต.ท.ทศชาติ เปียสุนทร สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1446 ร.ต.อ.ทองเหมาะ พ่ึงแยม้ สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1447 ร.ต.ต.ปิยะวฒิุ วรรณสินธุ์ สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1448 ด.ต.พงษเ์รืองรอง ค  ามงคล สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1449 ร.ต.ต.พรนารายณ์ แสงพิทกัษ์ สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1450 ร.ต.อ.พนัธย์ศ ขวญับุญจนัทร์ สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1451 ด.ต.อภิชยั ด ารงคภู์มิ สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1452 ด.ต.กรกฎ ศรีทิน สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 49 99  /
1453 ร.ต.ท.กฤตพฒัน์ ขวญัศรีเพช็ร สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 49 99  /
1454 ด.ต.ชรินทร์ ค  ้าชู สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 49 99  /
1455 ส.ต.ท.นครินทร์ สุวรรณไตรย์ สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 49 99  /
1456 ร.ต.ต.นาคินทร์ ก าจดั สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 49 99  /
1457 ด.ต.บดินทร์ บดีรัฐ สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 49 99  /
1458 ส.ต.ท.ปฏิภาณ หนานตา สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 49 99  /
1459 ด.ต.วชัระ บุตรชุมแสง สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 49 99  /
1460 ด.ต.สมปอง สังฆะโร สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 49 99  /
1461 ด.ต.ชุมพล แกว้ผล สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 48 98  /
1462 ร.ต.อ.ณฏัฐกิตต์ิ จิตติบุญทรัพย์ สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 48 98  /
1463 ส.ต.ท.ธนวฒัน์ ชยัชนะ สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 48 98  /
1464 ร.ต.ต.ปราโมทย ์ญาติสมบูรณ์ สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 48 98  /
1465 ด.ต.วินยั วิเชียรบุตร สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 48 98  /
1466 ด.ต.ส ารวย แสนเพียร สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 48 98  /
1467 ร.ต.ต.สุชาติ ชูเลิศ สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 48 98  /
1468 ร.ต.ท.ธงชยัอนนัเอ้ือ สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 47 97  /
1469 ด.ต.ธนภทั บริสุทธ์ิ สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 47 97  /
1470 ส.ต.ท.วิรุฬห์ แสงบุญ สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 47 97  /
1471 ร.ต.อ.อภิชาติ ช่ืนสบาย สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 45 95  /
1472 พ.ต.ท.วชิร สุกิน สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 44 94  /
1473 ส.ต.ท.วชัระ ทองช่ืน สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 50 44 94  /
1474 ด.ต.ผดุงศกัด์ิ ชยัวฒัน์สิริสุทธ์ิ สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 49 50 99  /
1475 พ.ต.ต.พุฒิพฒัน์ โกยมวงษเ์จริญ สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 49 50 99  /
1476 ส.ต.อ.นิติธร ผลาชิตร สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 49 49 98  /
1477 ด.ต.อ่อนสี ประสานทอง สน.บางซ่ือ บก.น.2 บช.น. 36 44 80  /
1478 ร.ต.ต.บุญเส็ง เหมาเหมาะดี สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 47 45 92  /
1479 ส.ต.ท.หฤษฎ ์อยูสุ่ขดี สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 48 45 93  /
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1480 ด.ต.อิทธิฤทธ์ิ ตาทิพย์ สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1481 ส.ต.ท.ธีระศกัด์ิ ปะทิ สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 50 47 97  /
1482 ร.ต.ท.โกวิทย ์ศรีวิพฒัน์ สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 49 46 95  /
1483 ร.ต.ต.ชุมพล อรรถธรรมสุนทร สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 49 45 94  /
1484 ร.ต.อ.พรพิทกัษ ์ธงภกัด์ิ สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 48 50 98  /
1485 ร.ต.อ.สุบรรณ์ หร่ีอินทร์ สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 48 45 93  /
1486 ส.ต.ท.จีรวฒัน์ ราชกระโทก สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 48 44 92  /
1487 ด.ต.สวา่ง สุขกล ่า สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 47 50 97  /
1488 ร.ต.ต.สุรวชัร พรมลี สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 47 48 95  /
1489 พ.ต.ท.ธีระพล ประไชโย สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 47 45 92  /
1490 พ.ต.ต.อรรถพล สุคนัธรส สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 47 44 91  /
1491 ส.ต.อ.เอกลษัณ์ มูลผง สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 46 47 93  /
1492 ด.ต.ธชักฤช สายบวั สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 46 46 92  /
1493 ด.ต.ยง้ น่ิมมา สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 46 45 91  /
1494 ร.ต.ต.ไพบูลย ์สุขกนัท์ สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 46 44 90  /
1495 ร.ต.ต.สมพล อศัวจินดานนท์ สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 46 40 86  /
1496 ด.ต.ขนุไกร อินทนนท์ สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 45 49 94  /
1497 ร.ต.ต.วิโรจน์ บติัพิมาย สน.ประชาช่ืน บก.น.2 บช.น. 38 42 80  /
1498 ร.ต.อ.สุรสิทธ์ิ ไชยสุต สน.ประชาช่่ืน บก.น.2 บช.น. 49 50 99  /
1499 ส.ต.ท.วิทยา อาจลอบ สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 50 49 99  /
1500 ด.ต.ธนา สุขาทิพย์ สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 50 44 94  /
1501 ส.ต.ท.ปิยณฐั นามเจริญ สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 49 46 95  /
1502 ส.ต.ท.เจนณรงค ์ชาคระธรรม สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 48 45 93  /
1503 ส.ต.ท.ณฐัพงษ ์รู้หลกั สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 47 50 97  /
1504 ส.ต.ท.จกัรกฤษณ์ ค  าพุทธ สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 47 46 93  /
1505 ด.ต.ประพนัธ ์แหชยั สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 47 44 91  /
1506 ด.ต.ถาวร เมาหา สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 46 35 81  /
1507 ส.ต.ท.อภิสิทธ์ิ นิจการ สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 45 48 93  /
1508 ด.ต.สุคม คงัคะมะโน สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 45 44 89  /
1509 ส.ต.อ.จีรพงษ ์มีแสง สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 45 37 82  /
1510 ด.ต.ทวีศกัด์ิ แกว้ตา สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 45 36 81  /
1511 พ.ต.ท.เพ่ิม บูรณะ สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 44 48 92  /
1512 ส.ต.ท.อโณทยั สายจีน สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 44 48 92  /
1513 ร.ต.อ.อมร ช่ออญัชนั สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 44 37 81  /
1514 ร.ต.ต.นริด ก าเนิดสิงห์ สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 43 47 90  /
1515 ร.ต.อ.อคัรชยั บางศิริ สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 43 43 86  /
1516 พ.ต.ท.สมพร อุปพงศ์ สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 40 37 77  /
1517 ด.ต.ทศวร รัตนวงศ์ สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 37 36 73  /
1518 ด.ต.ทนงยทุธ มีโถ สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 37 30 67  /
1519 ส.ต.ท.เศวตฉัตร ไตรทิพย์ สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 36 29 65  /
1520 ร.ต.ต.วาที ชา้งน ้า สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 33 47 80  /
1521 ร.ต.อ.มานพ การรัมย์ สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 33 32 65  /
1522 ร.ต.อ.อานนท ์หม่ืนแสน สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 32 21 53  /
1523 ด.ต.สมชาติ เพง็พินิจ สน.พหลโยธิน บก.น.2 บช.น. 32 20 52  /
1524 ส.ต.ท.เกียรติศกัด์ิ นาค าโฮม สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
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1525 ด.ต.เชษฐา รอดไธสง สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1526 ร.ต.อ.ไพศาล ยงัอยู่ สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1527 ส.ต.ท.บดัรุดดีน เหลม็เตะ๊ สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1528 ร.ต.อ.บุญเสริม เขียนสุวรรณ สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1529 ด.ต.ประสิทธ์ิ สวสัด์ิผล สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1530 ส.ต.อ.พงศกร บุญอินทร์ สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1531 พ.ต.ท.พิสูจน์ กระแสสัตย์ สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1532 ร.ต.ต.รักชาติ นาคคล่ี สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1533 ส.ต.ท.วีระยทุธ ลวนค า สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1534 ด.ต.ธงชยั คงจนัทร์ สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 48 98  /
1535 ร.ต.ต.ชีวิน เเสงโชติ สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 47 97  /
1536 ส.ต.ท.ปิยะ สีอว้น สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 47 97  /
1537 ด.ต.ศิริมงคล รัชตวฒัน์ สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 47 97  /
1538 ด.ต.โชติวิทย ์วิจารณ์ปรีชา สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 46 96  /
1539 ร.ต.ต.ทกัษิณ ศภุผล สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 46 96  /
1540 ส.ต.อ.เทวินทร์ เมทา สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 49 50 99  /
1541 ร.ต.ต.อรรถพล พุ่มทอง สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 48 50 98  /
1542 ด.ต.สมชาย ไผบ่ง สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 48 49 97  /
1543 ส.ต.อ.อภิชล ชยัยนัต์ สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 47 50 97  /
1544 ด.ต.ยทุธชยั สุริยะ สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 47 43 90  /
1545 ส.ต.ท.วงศธร เจริญศิลป์ สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 46 45 91  /
1546 ส.ต.ท.จกัรพนัธ์์  ศาลาทอง สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 45 49 94  /
1547 ร.ต.อ.พิเชฏฐ ์พยฆัเดช สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 45 46 91  /
1548 ส.ต.ท.จิรานุวฒัน์ ข  าคง สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 47 97  /
1549 ร.ต.อ.โย แสงวาริน สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1550 ส.ต.ท.ศกัด์ิดา หนัสมร สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1551 ส.ต.ท.สถาพร บุญสติ สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 50 50 100  /
1552 ร.ต.อ.มหิดล กนัทะวงษ์ สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 50 48 98  /
1553 ส.ต.ท.สยมุภู เพช็รมาก สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 50 48 98  /
1554 ร.ต.ต.กมัปนาท กระต่ายจนัทร์ สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 49 50 99  /
1555 ร.ต.อ.บุญเลิศ ค  าโสภา สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 49 50 99  /
1556 ร.ต.อ.คงสิทธ์ิ สะโสดา สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 49 49 98  /
1557 ส.ต.ท.ปาพจน์ วรรณพิรุณ สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 49 45 94  /
1558 ส.ต.ท.ภาวชั เกา้เอ้ียน สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 49 45 94  /
1559 ร.ต.ต.ประสิทธิ   ค  าปาบวั สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 48 50 98  /
1560 ร.ต.ต.พงษศ์กัด์ิ มุ่งกศุล สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 48 49 97  /
1561 ร.ต.ท.จกัรกฤษณ์ ไมแ้สงเจริญรัตน์ สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 48 41 89  /
1562 พ.ต.ท.เกรียงศก้ด์ิ ช่วยวงศ์ สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 47 50 97  /
1563 ส.ต.ท.ชยัวฒัน์ เกตุพล สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 47 50 97  /
1564 พ.ต.ท.ธนวิช แสงทอง สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 47 46 93  /
1565 ร.ต.อ.วีรชยั อินแป้น สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 46 50 96  /
1566 ด.ต.ชิษณุพงษ ์มีทรัพย์ สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 46 49 95  /
1567 ร.ต.ต.มานะ พิรักษา สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 44 48 92  /
1568 ร.ต.ต.นิวตัร ธรรมธรเทศ สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 44 43 87  /
1569 ส.ต.ท.วชัระ ตะ๊อา้ย สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 44 36 80  /
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1570 ส.ต.อ.นิธิพงศ ์เจนชยั สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 43 42 85  /
1571 ร.ต.ต.มนตรี สิทธาภิรมย์ สน.สุทธิสาร บก.น.2 บช.น. 42 36 78  /
1572 ร.ต.ท.ปรีชา จนัทร์ฉาย สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1573 ร.ต.อ.ค ารณ ขวญัแกว้ สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1574 ด.ต.ธศัศวฒิุ ไกรสมุทร สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1575 ร.ต.ต.นพดล กลยาณีย์ สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1576 ด.ต.นิยม สิงห์โนน สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1577 ด.ต.ปริญญา โกลนนัต์ สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1578 ด.ต.พิพิชพล โรจน์สังหทยั สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1579 ด.ต.พิสิษฐ ์ฉัตรเวชชศาสตร์ สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1580 ด.ต.มงคล สุโคตร สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1581 ด.ต.ฤทยั นาคลอง สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1582 ด.ต.วสันต ์หาญประโคน สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1583 ร.ต.ท.สมชาย อินทร์ศรี สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1584 ด.ต.สมยั พนัธุ์กระโทก สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1585 พ.ต.ท.จิตติชยั รัตนวรประดิษฐ์ สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 50 49 99  /
1586 ด.ต.นราชิต ทิพยสุ์ข สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 50 49 99  /
1587 ด.ต.อมรินทร์ เคนทรภกัด์ิ สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 50 49 99  /
1588 ด.ต.ตะวนั บุตะเขียว สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 50 47 97  /
1589 ร.ต.อ.นนัทชิต กนัยาลงั สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 49 48 97  /
1590 ร.ต.อ.ชลทิศ ดอนเจดีย์ สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 50 49 99  /
1591 ร.ต.อ.ภูดิศ แสนราช สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 50 49 99  /
1592 ด.ต.ไพโรจน์ บุญชู สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 50 49 99  /
1593 ด.ต.ชลาดิศรัย ภู่เชย สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 49 48 97  /
1594 ด.ต.สมเกียรต์ิ จนัทกมุมาร สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 48 49 97  /
1595 ร.ต.อ.อุดม กนกนภากลุ สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 48 44 92  /
1596 พ.ต.ท.สมศกัด์ิ ไตรนาจา สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 47 50 97  /
1597 ด.ต.ภาคิน นาคศรี สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 47 49 96  /
1598 ร.ต.ต.ชรินทร์ ค  าแกว้ สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 47 47 94  /
1599 ด.ต.กษิภทั จ  าเริญกลุ สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 47 46 93  /
1600 ด.ต.สายณั นิลวงค์ สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 46 47 93  /
1601 ร.ต.อ.พงศว์ฒิุ ระดาเสริฐ สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 45 42 87  /
1602 ร.ต.ต.วชัระ นาคเสนีย์ สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 45 42 87  /
1603 ด.ต.สุวิทย ์แสงทรัพย์ สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 45 42 87  /
1604 ร.ต.ท.สุทิน เฉลิมแสน สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 44 39 83  /
1605 ด.ต.เกรียงศกัด์ิ สงเนย สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 43 47 90  /
1606 ส.ต.อ.ภูมิพฒัน์ กมุลทรา สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 43 37 80  /
1607 ด.ต.ประหยดั แสงสร้อย สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 41 28 69  /
1608 ร.ต.ท.ประวิทย ์แดงอินทวฒัน์ สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 40 48 88  /
1609 ส.ต.อ.แสนยากร กมุกี สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 40 35 75  /
1610 ร.ต.ต.นพพร ทบัทิมแกว้ สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 41 40 81  /
1611 ด.ต.เชาวลิต สร้อยสม สน.นิมิตรใหม่ บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1612 ร.ต.ต.กนกชาญ ศรีวิศาล สน.นิมิตรใหม่ บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1613 ร.ต.อ.กิจเดชณฐั พ่ึงเดชะ สน.นิมิตรใหม่ บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1614 พ.ต.ท.ชนตัพล ศิริภสัสร สน.นิมิตรใหม่ บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
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1615 ร.ต.อ.ประภสัสร์ อกัษรเดช สน.นิมิตรใหม่ บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1616 ร.ต.ท.ประวิทย ์บวัจ ารัส สน.นิมิตรใหม่ บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1617 ด.ต.พลัลภ ฤทธ์ิเพช็รนิล สน.นิมิตรใหม่ บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1618 ร.ต.อ.ส าเร็จ ประเมินชยั สน.นิมิตรใหม่ บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1619 ร.ต.ท.สิริวฒิุ ทองลมุล สน.นิมิตรใหม่ บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1620 ร.ต.ท.สุเมธ ภูทอง สน.นิมิตรใหม่ บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1621 ด.ต.สุชาติ โคตรสาขา สน.นิมิตรใหม่ บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1622 ร.ต.ต.เชียง ช่างรัมย์ สน.นิมิตรใหม่ บก.น.3 บช.น. 50 49 99  /
1623 ร.ต.ต.พิษณุ พลเยีย่ม สน.นิมิตรใหม่ บก.น.3 บช.น. 50 49 99  /
1624 ร.ต.ต.สวสัด์ิ งอกศรี สน.นิมิตรใหม่ บก.น.3 บช.น. 50 49 99  /
1625 ด.ต.บุญสม รักด า สน.นิมิตรใหม่ บก.น.3 บช.น. 50 48 98  /
1626 ร.ต.อ.ปวิตร สังคะรัศมี สน.นิมิตรใหม่ บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1627 ร.ต.อ.รัฐโรจน์ โรจนเรืองไชย สน.ประชาส าราญ บก.น.3 บช.น. 45 48 93  /
1628 ร.ต.ต.ไพรัช ร้อยแกว้ สน.ประชาส าราญ บก.น.3 บช.น. 45 47 92  /
1629 ด.ต.คงศกัด์ิ ทองเฟ่ือง สน.ประชาส าราญ บก.น.3 บช.น. 44 48 92  /
1630 พ.ต.ท.ปริยชาต ผลไม้ สน.ประชาส าราญ บก.น.3 บช.น. 44 46 90  /
1631 ร.ต.ท.บุญส่ง พงษบ์ุตร สน.ประชาส าราญ บก.น.3 บช.น. 44 45 89  /
1632 ร.ต.อ.ลือชา อทินโณ สน.ประชาส าราญ บก.น.3 บช.น. 43 45 88  /
1633 ด.ต.สุภิญโญ อยูล่อง สน.ประชาส าราญ บก.น.3 บช.น. 42 46 88  /
1634 ร.ต.ต.ธราธิป จนัทรักษ์ สน.ประชาส าราญ. บก.น.3 บช.น. 41 45 86  /
1635 ร.ต.ต.นนัท ์นกัร้อง สน.ประชาส าาาญ บก.น.3 บช.น. 44 45 89  /
1636 ด.ต.สายพิน เมืองนารถ สน.มินบุรี บก.น.3 บช.น. 50 45 95  /
1637 ร.ต.อ.สุวิจกับณ์ หนูศรี สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 46 46 92  /
1638 ด.ต.กรวิวฒัน์ บุญเมฆนิธิพฒัน์ สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 42 49 91  /
1639 พ.ต.ท.ยทุธพิชยั ชยัสิทธ์ิ สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1640 ด.ต.เกรียงศกัด์ิ สุขอารมย์ สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 50 49 99  /
1641 ส.ต.ท.จตุโชค มุตตะโสภา สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 50 49 99  /
1642 ร.ต.ต.ฟ้ารุ่ง ศรีบวัลา สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 50 49 99  /
1643 ด.ต.อมรชยั สายวงษ์ สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 50 49 99  /
1644 ร.ต.ท.ประสิทธ์ิ เหล่าภกัดี สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 50 47 97  /
1645 ร.ต.ต.สิทธิโชค เขตสระนอ้ย สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 50 47 97  /
1646 พ.ต.ต.สังเวียน แสงจนัทร์ สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 49 48 97  /
1647 ร.ต.ต.ยงยทุธ พรมรักษา สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 49 47 96  /
1648 ด.ต.กฤษฎาวิทย ์กิตติด ารงพิพฒัน์ สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 49 47 96  /
1649 ด.ต.อมรชยั เขม็เพชร สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 48 48 96  /
1650 ร.ต.ท.สนาน สอนศรี สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 48 47 95  /
1651 ด.ต.ไตรเทพ พ่ึงทรัพย์ สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 48 45 93  /
1652 ด.ต.ศกัด์ิศรี สาสีดา สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 48 44 92  /
1653 ด.ต.อนิรุท บวับาน สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 47 50 97  /
1654 ร.ต.ต.ภยัรัตน์ อาบสุวรรณ์ สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 47 47 94  /
1655 ร.ต.ท.วิเชษฐ ์ศิริฐิติวิทยา สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 47 40 87  /
1656 ส.ต.ท.กฤษฎา เกิดพูล สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 45 46 91  /
1657 ด.ต.ธีธชั  อินผอ่ง สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 45 45 90  /
1658 ด.ต.ชยพล ขนัเป้ีย สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 40 47 87  /
1659 ส.ต.ท.จารึก ภูสุดสูง สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 49 46 95  /
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1660 ร.ต.ต.ธนสันต ์ไสลเพช็ร สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 48 47 95  /
1661 ด.ต.ชยกร มะลิซ้อน สน.มีนบุรี บก.น.3 บช.น. 47 48 95  /
1662 ส.ต.ท.ภาวตั จนัทร์ปรุง สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 50 43 93  /
1663 ร.ต.อ.วนัชยั วิลยัสัมพนัธ์ สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 48 50 98  /
1664 ด.ต.ประวิทย ์จนัทรา สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 47 39 86  /
1665 ด.ต.จรูญชยั พลเสนา สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1666 ร.ต.อ.วีระพนัธ ์เหล่าเมืองกลาง สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1667 ร.ต.ท.สุเทพ จ๋ิวแยม้ สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1668 พ.ต.ต.สมศกัด์ิ รัตโนดม สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 50 48 98  /
1669 ร.ต.ท.พีระพงศ ์บุญประเสริฐ สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 49 42 91  /
1670 ร.ต.อ.สุกิจ นุ่มถึก สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 48 49 97  /
1671 ด.ต.ชาญณรงค ์ศรีนวล สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 46 48 94  /
1672 ร.ต.อ.วฒันา สาริก สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 46 44 90  /
1673 ร.ต.ท.เสน่ห์ ก่ิงนอก สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 45 48 93  /
1674 ด.ต.พิทกัษพ์งษ ์ค  ายอด สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 44 49 93  /
1675 ด.ต.วินสั พลอยงาม สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 50 49 99  /
1676 ด.ต.เด่น ทาจนัทิพย์ สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 48 48 96  /
1677 ร.ต.อ.ทองสุข เมยมงคล สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 47 48 95  /
1678 ด.ต.สมโภชน์ พุ่มล าเจียก สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 46 49 95  /
1679 ด.ต.กนกบน พูลเกษม สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1680 ด.ต.ปริญญา วงัศีรี สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1681 พ.ต.ท.พิพฒัน์พล ภิรมยศิ์ริปรีดา สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1682 ร.ต.ต.สิทธิชยั หอมกล่ิน สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1683 ร.ต.ต.ผไท หอมหวล สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1684 ร.ต.ท.ไพรัช วงษาสันต์ สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 50 49 99  /
1685 ด.ต.วฒันา นามประเสริฐ สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 50 49 99  /
1686 ด.ต.วิโรจน์ ผดุไทรตู สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 50 46 96  /
1687 ด.ต.กิตติภณ ทรัพยก์ลา้ สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 49 50 99  /
1688 ด.ต.ภคพล ชมอินทร์ สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 49 50 99  /
1689 ร.ต.อ.เอกพนัธ ์พลยะศรีสวสัด์ิ สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 49 46 95  /
1690 ด.ต.บุญชู ส าเนียงล ้า สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 48 50 98  /
1691 ด.ต.กฤษฏ ์ใจผอ่ง สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 48 48 96  /
1692 ร.ต.ต.ทรงวฒิุ อินทโสต สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 48 48 96  /
1693 ด.ต.สมคิด จนัทรคง สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 48 48 96  /
1694 ด.ต.บุญลอ้ จนัดาเขียว สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 48 47 95  /
1695 ส.ต.ท.เจนณรงค ์บุญพรม สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 47 49 96  /
1696 ร.ต.ต.มาโนช พบพาน สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 47 46 93  /
1697 ร.ต.ต.ชูศกัด์ิ จงศภุวิศาลกิจ สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 46 49 95  /
1698 ด.ต.นพรัตน์ นิลศาสตร์ สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 46 48 94  /
1699 ร.ต.อ.ประหยดั ต่างพนัธ์ สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 47 50 97  /
1700 ร.ต.ท.ประสิทธ์ิ เจริญสาร สน.ลาดกระบงั บก.น.3 บช.น. 48 46 94  /
1701 พ.ต.ต.อดุลย ์ยะท่าตุม้ สน.ล าผกัชี บก.น.3 บช.น. 48 45 93  /
1702 ด.ต.วินสั จนัทร์นวล สน.ล าผกัชี บก.น.3 บช.น. 48 44 92  /
1703 ร.ต.อ.ชวลัณฐั ชูรัตน์ สน.ล าผกัชี บก.น.3 บช.น. 47 47 94  /
1704 ด.ต.ธิรวฒัน์ เธียรปรีชา สน.ล าผกัชี บก.น.3 บช.น. 47 44 91  /
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1705 ด.ต.โกญจนาท บริบูรณ์รัตน์ สน.ล าผกัชี บก.น.3 บช.น. 46 45 91  /
1706 ด.ต.อภิชยั ซ่ือมิตร สน.ล าผกัชี บก.น.3 บช.น. 42 40 82  /
1707 ส.ต.ท.จกัรพงษ ์ซิเตจะ๊ สน.ล าผกัชี บก.น.3 บช.น. 39 39 78  /
1708 ร.ต.อ.จุมพฏ ตุลาทอง สน.ล าผกัชี บก.น.3 บช.น. 44 46 90  /
1709 ด.ต.โกวิทย ์สุริพล สน.ล าผกัชี บก.น.3 บช.น. 46 40 86  /
1710 ด.ต.สุธี เกิดยนือยู่ สน.ล าหิน บก.น.3 บช.น. 48 44 92  /
1711 ด.ต.อดิศกัด์ิ กองมนต์ สน.ล าหิน บก.น.3 บช.น. 46 47 93  /
1712 พ.ต.ต.วฒันา พานิช สน.ล าหิน บก.น.3 บช.น. 45 45 90  /
1713 ร.ต.อ.อธิภทัร วงษเ์จริญ สน.ล าหิน บก.น.3 บช.น. 45 43 88  /
1714 ด.ต.เศกสรรค ์เนียมสวรรค์ สน.ล าหิน บก.น.3 บช.น. 43 46 89  /
1715 ส.ต.ท.อธิปไตย สร้อยเสนา สน.ล าหิน บก.น.3 บช.น. 41 44 85  /
1716 ร.ต.ต.พิพฒัน์ เดชสุภา สน.สุวินทวงศ์ บก.น.3 บช.น. 43 46 89  /
1717 ร.ต.ท.ส าเนียง ปัจสิม สน.สุวินทวงศ์ บก.น.3 บช.น. 45 45 90  /
1718 ด.ต.สุรพล นิลน ้าเพชร สน.สุวินทวงศ์ บก.น.3 บช.น. 50 49 99  /
1719 พ.ต.ท.วฒันชยั ศรีทอง สน.สุวินทวงศ์ บก.น.3 บช.น. 49 49 98  /
1720 ร.ต.อ.พงษสิ์ทธ์ิ จิตรวิรัตน์ สน.สุวินทวงศ์ บก.น.3 บช.น. 48 50 98  /
1721 ร.ต.อ.ชยัณรงค ์สืบมา สน.สุวินทวงศ์ บก.น.3 บช.น. 46 49 95  /
1722 ด.ต.ธวชัชยั ท่อนจทัร์ สน.สุวินทวงศ์ บก.น.3 บช.น. 44 48 92  /
1723 ร.ต.ท.สุรศกัด์ิ สิงห์ทอง สน.สุวินทวงศ์ บก.น.3 บช.น. 43 48 91  /
1724 ด.ต.ฉัตรมงคล พวงค า สน.หนองจอก บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1725 ด.ต.ณฐัวลัลภ จวนเจริญ สน.หนองจอก บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1726 ด.ต.ธวชั แสนนอก สน.หนองจอก บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1727 ด.ต.ประเวกษ ์ศรีบุญเรือง สน.หนองจอก บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1728 ร.ต.อ.พสิษฐ ์บุญเรือง สน.หนองจอก บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1729 ร.ต.ต.รวี รัตนวรรณ สน.หนองจอก บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1730 ด.ต.สุริยนต ์ขนัธมะ สน.หนองจอก บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1731 ร.ต.อ.สังวร ไชยวฒิุ สน.หนองจอก บก.น.3 บช.น. 50 49 99  /
1732 ร.ต.ต.ไชยการ อุ่นอุรา สน.หนองจอก บก.น.3 บช.น. 50 49 99  /
1733 พ.ต.ท.มงคล ดวงสวา่ง สน.หนองจอก บก.น.3 บช.น. 50 50 100  /
1734 ด.ต.ชดัชยั ศรศรี บก.น.4 บก.น.4 บช.น. 47 49 96  /
1735 ด.ต.สันติ สีเหลือง สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 42 39 81  /
1736 พ.ต.ท.วนัเผดจ็ หงษท์อง สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 49 99  /
1737 ด.ต.ประวิทย ์ขาวเลิศ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 48 98  /
1738 ด.ต.สุรชยั อ่ิมรัตน์ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 49 49 98  /
1739 พ.ต.ท.มนตรี ศรีวฒันฤทธ์ิ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 49 48 97  /
1740 ร.ต.อ.หญิง ธนวรรณ ทองศรี สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 49 46 95  /
1741 ด.ต.คฤโฆษ เยีย่งกาย สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 49 44 93  /
1742 ส.ต.ท.พงษพิ์ษณุ แสนกลา้ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 49 44 93  /
1743 ส.ต.ท.ชญาน์วฒิุ บ  ารุงหนูไหม สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 48 49 97  /
1744 ด.ต.อดิทธ์ิ วลัภูมิ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 48 49 97  /
1745 ร.ต.อ.อุทยั แสงยอ้ย สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 48 48 96  /
1746 ด.ต.เอกราช นนัทวิมล สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 48 47 95  /
1747 ด.ต.เกรียงไกร แกว้สระคู สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 48 44 92  /
1748 ด.ต.สมบติั ทิพจรุญ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 47 49 96  /
1749 ร.ต.อ.อุดร มณีกลัย์ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 47 49 96  /
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1750 ด.ต.สมชาย ประสงค์ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 47 47 94  /
1751 ด.ต.ค าบง สิงบนั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 47 46 93  /
1752 ด.ต.กิตติศกัด์ิ ประทิน สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 47 44 91  /
1753 ด.ต.มงคล วงษช่ื์น สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 47 44 91  /
1754 ด.ต.อนนัต ์ยอดปราง สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 47 42 89  /
1755 ร.ต.ต.ชชัวาล มีสุวรรณ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 46 49 95  /
1756 ร.ต.อ.นพดล เน่ืองจ านงค์ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 46 48 94  /
1757 ส.ต.ท.สุริยา สังขาว สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 46 47 93  /
1758 ส.ต.อ.จกัรพงษ ์สุใจค า สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 46 45 91  /
1759 ส.ต.ท.สากล ชาวโพงพาง สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 46 45 91  /
1760 ร.ต.ต.สง่า สิงห์อุดร สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 46 43 89  /
1761 ด.ต.โชติพงศ ์เจริญฤทธ์ิ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 45 49 94  /
1762 ด.ต.อนนัทสิ์ทธ์ิ นิธิกลุ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 45 49 94  /
1763 ด.ต.อ าพรศกัด์ิ จนัลาเศษ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 45 49 94  /
1764 ด.ต.เทียม เกตุรัตน์ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 45 45 90  /
1765 ส.ต.ท.จกักริช เอิบอ่ิม สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 45 44 89  /
1766 ส.ต.อ.ชุมโชค เจริญนนทธี์รโชติ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 45 43 88  /
1767 ร.ต.ท.สุวฒัน์ บ  ารุงวฒิุ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 44 47 91  /
1768 ส.ต.ท.ทวีสันต ์ตรุษานนท์ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 44 44 88  /
1769 ด.ต.สวาท ไชยชนะ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 44 43 87  /
1770 ร.ต.ต.อรรคพงษ ์พนัธุ์ศิริโชติ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 44 43 87  /
1771 ร.ต.ท.พยงุศกัด์ิ ขา่ยสุวรรณ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 44 41 85  /
1772 ด.ต.ดิเรก มีดี สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 44 39 83  /
1773 ร.ต.ต.วนัชยั ค  าเบา้เมือง สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 43 46 89  /
1774 ร.ต.อ.กิตติศกัด์ิ กลุสุวรรณ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 43 45 88  /
1775 ร.ต.อ.ชาตรี เจริญทรัพย์ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 43 45 88  /
1776 ด.ต.อนุวฒัน์ ดูวิเศษ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 43 44 87  /
1777 ร.ต.อ.บุญทนั จนัทร์เขียว สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 43 44 87  /
1778 ส.ต.ท.ธนาวธุ ชรินทร์ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 42 45 87  /
1779 ส.ต.อ.จกัรพนัธ ์พลธรรม สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 42 43 85  /
1780 ร.ต.ต.พร จนัทร สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 42 43 85  /
1781 ด.ต.สุวิทย ์มาตรสกลุรัตน์ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 42 43 85  /
1782 ด.ต.สมคิด นะสาโร สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 41 49 90  /
1783 ด.ต.นฤดล ราหมนั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 41 37 78  /
1784 ร.ต.ต.ประสิทธิชยั โพธิพูนพนัธุ์ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 41 29 70  /
1785 ร.ต.ท.พงษศ์กัด์ิ ประจวบลาภ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 40 30 70  /
1786 ร.ต.ท.มนสั ธงร้ิว สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 40 29 69  /
1787 ร.ต.ท.บุญเลิศ แสวงสุข สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 37 47 84  /
1788 ด.ต.ชฏัภรัญญ ์สันติปรีชาจิตต์ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 37 35 72  /
1789 ส.ต.ท.ธวชัชยั สายมณี สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 48 46 94  /
1790 ร.ต.ต.พยบั ทวีการไถ สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 50 50 100  /
1791 ร.ต.ต.ทกัษิณ แสงกระจ่าง สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 50 48 98  /
1792 ด.ต.นิพล น่ิมช ้า สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 49 50 99  /
1793 ด.ต.เลิศพงษ ์ฐิติจิรเกียรติ สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 49 48 97  /
1794 ร.ต.อ.โจ เสาร์ประโคน สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 49 48 97  /
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1795 ด.ต.ฉลอง ศรีโยธา สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 49 48 97  /
1796 ร.ต.ต.ชิษณุชา อินทุภูติ สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 49 48 97  /
1797 ด.ต.ยอดชาย เนินทราย สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 49 48 97  /
1798 ด.ต.วชิราพร ศรีราช สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 49 48 97  /
1799 ด.ต.สัมพนัธ ์ฤกษส์กณีุ สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 49 48 97  /
1800 ร.ต.อ.สีหเดช ศกลกนัต์ สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 49 48 97  /
1801 ด.ต.ขวญัทองสา สุดตา สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 48 49 97  /
1802 ร.ต.ท.ไชยา บุญยิง่เหลือ สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 48 48 96  /
1803 ร.ต.อ.ประมวล เกตุขาว สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 48 47 95  /
1804 ร.ต.ต.ปริญญา พณิชยางกรู สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 48 47 95  /
1805 ด.ต.สุริยา ทองเลก็ สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 48 46 94  /
1806 ร.ต.ท.พิภพ ส าเภาทอง สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 48 44 92  /
1807 ร.ต.ต.ชวดล ยิง่วงศ์ สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 47 48 95  /
1808 ด.ต.สมชาย นิลประดบั สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 47 48 95  /
1809 ร.ต.อ.เสรี นาสมศรี สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 47 46 93  /
1810 ร.ต.อ.นนัทวฒัน์ สมณาศิริพงศ์ สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 47 46 93  /
1811 ร.ต.ท.พศิน ทนัวงษ์ สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 47 46 93  /
1812 ร.ต.ต.ประดิษฐ ์จนัทมาศ สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 47 45 92  /
1813 ส.ต.ท.เอกชยั ธีรเนตร สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 46 49 95  /
1814 ร.ต.อ.กฤษณะ โพธ์ิศรี สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 46 49 95  /
1815 ด.ต.พิสิฎ มุมณี สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 46 48 94  /
1816 ร.ต.อ.สุวพิชญ ์แท่งทอง สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 46 42 88  /
1817 ร.ต.ต.ธรรมฤทธ์ิ จุ่นมา สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 45 48 93  /
1818 ร.ต.อ.พนิต ร่มสีนวล สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 45 47 92  /
1819 ด.ต.วฒิุพงศ ์สาสอน สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 44 48 92  /
1820 ร.ต.ท.พีระชยั ด าทองสุก สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 44 41 85  /
1821 ด.ต.มาโนทย ์สุวรรณถาวร สน.บ่ีงกมุ บก.น.4 บช.น. 39 36 75  /
1822 พ.ต.ต.ชยพล ภูดวงดาษ สน.บึงกุ่ม บก.น.4 บช.น. 48 49 97  /
1823 ด.ต.ปกรณ์เกียรติ แสงเลข สน.บึงกุ่ม บก.น.4 บช.น. 47 42 89  /
1824 ร.ต.ต.ปัญญา เสมาทอง สน.บึงกุ่ม บก.น.4 บช.น. 45 44 89  /
1825 ด.ต.บุญสม นองมนั สน.บึงกุ่ม บก.น.4 บช.น. 45 33 78  /
1826 ด.ต.สมบติั บ าบติั สน.บึงกุ่ม บก.น.4 บช.น. 44 35 79  /
1827 ด.ต.วิชยั ทบวอร์ สน.บึงกุ่ม บก.น.4 บช.น. 43 46 89  /
1828 ด.ต.เจตนิพิฐ ศรีสุวรรณ์ สน.บึงกุ่ม บก.น.4 บช.น. 43 44 87  /
1829 ด.ต.สมพงษ ์ศรีหานาม สน.บึงกุ่ม บก.น.4 บช.น. 42 48 90  /
1830 ด.ต.ชยตุ จนัทร์อ่อน สน.บึงกุ่ม บก.น.4 บช.น. 42 44 86  /
1831 ร.ต.ท.อ านวจ เอ่ียมทรัพย์ สน.บึงกุ่ม บก.น.4 บช.น. 42 44 86  /
1832 ส.ต.ท.ทดแทน ท าดี สน.บึงกุ่ม บก.น.4 บช.น. 41 44 85  /
1833 ด.ต.สมควร นามนุ สน.บึงกุ่ม บก.น.4 บช.น. 40 45 85  /
1834 ด.ต.ณรงค ์ทศัมี สน.บึงกุ่ม บก.น.4 บช.น. 40 41 81  /
1835 ด.ต.สมบติั ไชยชาญร า สน.บึงกุ่ม บก.น.4 บช.น. 40 36 76  /
1836 ร.ต.ต.สุทธิศกัด์ิ เทือกมัน่ สน.บึงกุ่ม บก.น.4 บช.น. 40 34 74  /
1837 ร.ต.ต.ดนยั วิชยัดิษฐ์ สน.บึงกุ่ม บก.น.4 บช.น. 39 36 75  /
1838 ด.ต.สุรศกัด์ิ แสนหอม สน.บึงกุ่ม บก.น.4 บช.น. 38 44 82  /
1839 ด.ต.สุขมุวิทย ์โพธ์ิศรี สน.บึงกุ่ม บก.น.4 บช.น. 23 15 38  /



Page 42 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

1840 ด.ต.สมคิด ชุมเปีย สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 49 49 98  /
1841 ด.ต.นิสันต ์มนตรี สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 46 49 95  /
1842 ร.ต.ต.คณากร กระแสร์ภูกิจ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 50 50 100  /
1843 ส.ต.ท.ปรเมศวร์ เตม็เป่ียม สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 50 50 100  /
1844 ร.ต.ต.ปวิช กนัเทพา สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 50 50 100  /
1845 ร.ต.อ.สันติวฒัน์ ไสยกิจ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 50 50 100  /
1846 ส.ต.ท.วรายทุธ ์ค  าชม สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 50 49 99  /
1847 ส.ต.ท.วสันต ์จ  าปาพนัธ์ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 50 47 97  /
1848 พ.ต.ต.สุรสิทธ์ิ เขียวอ่อน สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 49 50 99  /
1849 ร.ต.ต.แทน ปักโยธา สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 49 49 98  /
1850 ด.ต.รณชยั พูลกล่ิน สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 49 49 98  /
1851 ร.ต.อ.นิคม กงัวาล สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 49 48 97  /
1852 ร.ต.อ.วสันต ์ศิริมงคล สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 48 49 97  /
1853 ส.ต.ท.วิทยา คงโต สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 48 49 97  /
1854 ด.ต.วรพล อภินนัท์ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 48 48 96  /
1855 ร.ต.ต.ยอดชาย แสงเดือน สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 47 50 97  /
1856 ด.ต.อนิรุทธ์ิ โยธาวิจิตร สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 47 48 95  /
1857 ด.ต.บรรพต พลนามอินทร์ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 47 47 94  /
1858 พ.ต.ท.ปกรณ์ ทองช่วง สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 47 45 92  /
1859 ร.ต.ต.ชยัญภณ ข าเขียน สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 46 50 96  /
1860 ส.ต.ท.ไอศวรรย ์เกิดมณี สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 46 49 95  /
1861 ร.ต.ต.นิธิโรจน์ ฉัตรกิตติโรจน์ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 46 49 95  /
1862 ร.ต.ท.วิบูลย ์สกลุประเสริฐชยั สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 46 48 94  /
1863 ด.ต.ชยพล ชนะบุญ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 46 47 93  /
1864 ส.ต.ท.วชัรพงษ ์ท าพะพนันะ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 46 47 93  /
1865 ร.ต.ท.สุเทพ โตะ๊ถม สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 46 42 88  /
1866 ด.ต.จรัล กลุจิตติศภุภร สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 45 50 95  /
1867 ร.ต.ต.สรสิช บุญธรรม สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 45 50 95  /
1868 ร.ต.ตสมาน แวมประชา สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 44 49 93  /
1869 ร.ต.อ.สุรเจต กล่อมใจ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 44 43 87  /
1870 ร.ต.ท.ธิติพงษ ์งามแสง สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 43 49 92  /
1871 ร.ต.อ.ชยัวฒัน์ เสือสา สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 43 47 90  /
1872 ร.ต.ต.สุระ แสนจนัทร์ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 42 49 91  /
1873 ด.ต.สิทธิชยั จูมแพง สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 40 47 87  /
1874 ด.ต.ฤทธ์ิโสภณ ไพบูลทรัพยถาวร สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 39 35 74  /
1875 ด.ต.โยธิน มีสุข สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 35 34 69  /
1876 ด.ต.ศิริพงษ ์อุ่นดี สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 46 49 95  /
1877 พ.ต.ท.เมธสั อยูคุ่ม้ สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 50 48 98  /
1878 ด.ต.ถ่ินไทย หมอนทอง สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 50 48 98  /
1879 ร.ต.ท.ส าราญ กลุบุญ สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 50 48 98  /
1880 ร.ต.อ.ธิษณ์ศรัณย ์แกว้แสนสาย สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 50 47 97  /
1881 ร.ต.ท.พรเทพ ประเสริฐลาภ สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 49 49 98  /
1882 ด.ต.ชยัสิทธ์ิ จนัทร สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 49 48 97  /
1883 ด.ต.พลชยั บุญรอด สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 49 47 96  /
1884 ร.ต.ต.สมชาย ทองแสง สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 49 47 96  /
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1885 ร.ต.ต.ไพโรจน์ จุลพล สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 49 41 90  /
1886 ส.ต.ท.ชญานนท ์วรรณบวร สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 48 49 97  /
1887 ด.ต.สุพจน์ ศรีหาพงษ์ สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 48 49 97  /
1888 ส.ต.ท.อิสระพงษ ์ศรีอุม้สุข สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 48 49 97  /
1889 ส.ต.ท.ชยัรัตน์ เกตุบางลาย สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 48 48 96  /
1890 ส.ต.ท.ณฐันนัท ์แกว้หน่อ สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 48 46 94  /
1891 ด.ต.ธนวฒัน์ พิมาน สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 48 45 93  /
1892 ด.ต.ยทุธนา เสลานนท์ สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 48 45 93  /
1893 พ.ต.ท.ทรงศกัด์ิ จนัทรพชัร สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 48 43 91  /
1894 ร.ต.ต.เรืองศกัด์ิ อนนัทยากร สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 47 49 96  /
1895 ร.ต.ท.พีระ ค  าขยาย สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 47 46 93  /
1896 ด.ต.ณฏัฐพล ชูเจริญ สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 46 50 96  /
1897 ด.ต.สมเดช ส าราญบ ารุง สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 46 49 95  /
1898 ด.ต.ฌานนท ์มธัยมพนัธ์ สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 46 48 94  /
1899 ร.ต.อ.ผดุงศกัด์ิ นามเกิด สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 46 48 94  /
1900 ด.ต.วิเชียร ธรรมโกศล สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 46 47 93  /
1901 ร.ต.ต.สิทธิพงษ โพธ์ิษา สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 46 46 92  /
1902 ร.ต.อ.ชยางกรู ภูเด่นใส สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 46 43 89  /
1903 ร.ต.ท.พนม โพธ์ิปาน สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 45 46 91  /
1904 ส.ต.ต.ตะวนั แกว้ไทรเกิด สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 44 48 92  /
1905 ด.ต.ชยัวฒัน์ พรมฤทธ์ิ สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 44 45 89  /
1906 ร.ต.ต.คมกฤช ทองศรี สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 44 43 87  /
1907 ส.ต.ท.ประยรู สุขตาม สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 44 39 83  /
1908 ด.ต.พลัลภ ศรีอ ่าดี สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 43 47 90  /
1909 ร.ต.ต.สมฤกษ ์ศิริมงคล สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 42 38 80  /
1910 ร.ต.อ.วนัชยั เชาวลิต สน.ลาดพร้าว บก.น.4 บช.น. 49 46 95  /
1911 ด.ต.คมกริช นนับุญ สน.วงัทองทอง บก.น.4 บช.น. 46 47 93  /
1912 ด.ต.นิวติั ทองใบ สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 44 43 87  /
1913 ด.ต.นิรัน มาตบุรมย์ สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 50 100  /
1914 ด.ต.บรรพจน์ เครือพนัธ์ สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 49 99  /
1915 ส.ต.ท.อุดมศกัด์ิ พรหมชาติ สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 49 46 95  /
1916 ด.ต.รัชกฤต ปริยเตชะธาดา สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 48 48 96  /
1917 ส.ต.อ.ชยัสิทธ์ิ พ้ืนบาตร สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 50 100  /
1918 ด.ต.ธนวฒัณ์ รุ่งผอ่งศรีกลุ สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 50 100  /
1919 ด.ต.บุญเรือง นิลชยั สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 50 100  /
1920 ด.ต.สนัน่ ปิยะนาจ สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 50 100  /
1921 ด.ต.สมพงษ ์อาษาศึก สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 50 100  /
1922 ร.ต.ต.น าโชค แสงส่ง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 49 99  /
1923 ร.ต.ท.จกัรวาล วงศช์ยั สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 48 98  /
1924 ด.ต.ฉลอง จนัทรรัตน์ สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 49 50 99  /
1925 ด.ต.ชาตรี ศรีหะบุตร สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 49 50 99  /
1926 ด.ต.ชูศกัด์ิ เพชรรักษ์ สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 49 50 99  /
1927 ส.ต.อ.ธนภทัร พรมวิชยั สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 49 50 99  /
1928 ด.ต.สัมฤทธ์ิ ศรีพารา สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 49 50 99  /
1929 ส.ต.ท.ศาศวฏั พรมรักษา สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 49 48 97  /
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1930 ร.ต.ต.สุนนัท ์ไวยรัตน์ สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 49 48 97  /
1931 ส.ต.อ.ฐาปนพงศ ์โสภารัตน์ สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 49 47 96  /
1932 ร.ต.อ.วิชชาภพ กาวสูงเนิน สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 48 50 98  /
1933 พ.ต.ต.ธีระ เพชรทอง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 48 47 95  /
1934 ร.ต.ท.ไพบูลย ์เสาเหม สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 47 49 96  /
1935 ด.ต.ดิเรก นอ้ยแสง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 47 48 95  /
1936 ด.ต.สินธ์ุ อุดมเขตวฒัน สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 47 46 93  /
1937 ร.ต.อ.โกวิท สุขส าราญ สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 47 45 92  /
1938 ร.ต.ต.บุญมี เรศสุข สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 46 49 95  /
1939 ร.ต.ต.เกาะเงิน แกว้อ่อนตา สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 46 48 94  /
1940 ด.ต.ถนอม หงษค์  าสร้าง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 46 45 91  /
1941 ด.ต.วิทยา สร้อยสูงเนิน สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 45 44 89  /
1942 ด.ต.บุญช่วย บุญยิง่ สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 45 42 87  /
1943 ด.ต.สายชล สรารัมย์ สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 43 44 87  /
1944 พ.ต.ท.สืบศกัด์ิ ผนัสืบ สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 39 45 84  /
1945 ส.ต.ท.วรวฒิุ สีสมคุต สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 50 100  /
1946 ด.ต.สงครามปลอ้งใหม่ สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 50 100  /
1947 ร.ต.ต.อนุวรรตน์ พงษเ์มธี สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 44 47 91  /
1948 ส.ต.ท.วชัระ คะสุววณ สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น 49 50 99  /
1949 ร.ต.อ.เสริม พูลสวสัด์ิ สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 49 50 99  /
1950 ส.ต.ท.ฐิติพนัธ ์ยีสุ่่น สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 49 50 99  /
1951 ร.ต.ต.ธนส จนัทเดช สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 49 50 99  /
1952 ด.ต.พรชยั ถาพินนา สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 49 50 99  /
1953 ร.ต.อ.ธนินทศ์กัด์ิ กลางบุรัมยช์ากร สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 49 49 98  /
1954 พ.ต.ท.ยิง่ยศ ฉลาดปรุ สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 49 49 98  /
1955 ร.ต.ต.สุพจน์ เช้ือในเขา สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 49 49 98  /
1956 ส.ต.ท.สุนทร กา้นก่อง สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 49 48 97  /
1957 พ.ต.ท.พลวรรษ พรหมศร สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 49 47 96  /
1958 ด.ต.สมบตัร์ น ้าชยัศรี สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 49 46 95  /
1959 ด.ต.ประพุทธ สุราช สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 48 49 97  /
1960 ร.ต.ต.วรศกัด ์หอมจนัทร์ สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 48 48 96  /
1961 ด.ต.ทองใบ แสนนอ้ย สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 48 47 95  /
1962 ด.ต.ศราวธุ สีหะมาตร สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 48 47 95  /
1963 ร.ต.ต.มนตรี ยิม้อยู่ สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 48 46 94  /
1964 ส.ต.อ.ศกัด์ิสิทธ์ิ พรมสอน สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 47 49 96  /
1965 ร.ต.ท.ธนบดี ศรีอาจ สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 47 47 94  /
1966 ร.ต.ต.บญัชา สนิทผล สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 46 49 95  /
1967 ด.ต.แสงจนัทร์ พิประโคน สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 46 47 93  /
1968 ร.ต.อ.สัมภาษณ์ เรืองศรี สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 46 46 92  /
1969 ด.ต.วชัร ธรารักษ์ สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 46 43 89  /
1970 ส.ต.ท.สุริยา จตุสอ สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 46 42 88  /
1971 ด.ต.จุฬา บุญทวี สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 46 38 84  /
1972 ด.ต.นพดล บุญสิทธ์ิ สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 45 49 94  /
1973 ร.ต.ท.ประเชิญ ร่ืนอายุ สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 45 48 93  /
1974 ด.ต.ประทบัใจ ภูดี สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 45 48 93  /
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1975 ร.ต.อ.ศราวธุ มูณีวรรณ สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 45 48 93  /
1976 ร.ต.ต.เจษฎพิ์ทกัษ ์สีโพด สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 45 46 91  /
1977 ร.ต.ต.ชยัยงค ์บรรทดัจนัทร์ สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 45 45 90  /
1978 ร.ต.ต.สวา่ง ทองดี สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 44 49 93  /
1979 ด.ต.อุดมพร ชีชา้ง สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 44 49 93  /
1980 ส.ต.อ.ณฐัวฒิุ นิอิสมยั สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 43 45 88  /
1981 ร.ต.อ.มานพ พุฒทอง สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 43 44 87  /
1982 ด.ต.จุมพฏ สองสีโย สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 42 39 81  /
1983 ส.ต.ต.ปณิธิ คณาศรี สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 41 46 87  /
1984 ร.ต.ท.ชูชาติ แสนโสม สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 41 44 85  /
1985 ด.ต.ฐิติวฒัน์ จนัทนะโสตถ์ิ สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 41 42 83  /
1986 ส.ต.อ.สุรเดช รักชาติ สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 41 39 80  /
1987 ส.ต.ท.กิติพงษ ์ทองอินทร์ สน.หวัหมาก บก.น.4 บช.น. 36 24 60  /
1988 ร.ต.ต.ภาคภูมิ ภาคภูมิ สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น 48 49 97  /
1989 ส.ต.ท.วราธร กลางถ่ิน สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น. 49 49 98  /
1990 ด.ต.สมพร เคร่ืองพาที สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น. 49 48 97  /
1991 ด.ต.นิกาย แมประจิตร์ สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น. 49 42 91  /
1992 ร.ต.ต.สุระพงศ ์โพธ์ิค  าแสนโคตร สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น. 48 50 98  /
1993 ร.ต.อ.วระวธุ ปัดใจ สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น. 48 45 93  /
1994 ส.ต.ท.สุระพงษ ์ฉาบพิมาย สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น. 47 50 97  /
1995 พ.ต.ท.อธิวฒัน์ อธิชยัภูวะงศ์ สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น. 47 50 97  /
1996 ส.ต.ท.จิระพงศ ์กนัทา สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น. 47 48 95  /
1997 ร.ต.ต.อ านาจ แสงศร สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น. 46 50 96  /
1998 ร.ต.อ.กิติกาญจ รับช่วง สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น. 46 48 94  /
1999 ร.ต.ต.รัฐพล ปาชม สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น. 46 46 92  /
2000 ร.ต.อ.วิคิด บุตรหนองแสง สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น. 46 43 89  /
2001 ส.ต.ท.อโณทยั จ้ิวตั้น สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น. 45 48 93  /
2002 ร.ต.อ.ภานุเดช จูแสงพยบั สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น. 44 50 94  /
2003 ด.ต.อดิศกัด์ิ ราชภกัดี สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น. 42 45 87  /
2004 ร.ต.ต.ไพโรจน์ สุทธิโชค สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น. 41 47 88  /
2005 ด.ต.เชวง ภุมมาพนัธ์ สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น. 40 45 85  /
2006 ด.ต.พิพฒัน์ กลุจรัสประภา สน.อุดมสุข บก.น.4 บช.น. 47 46 93  /
2007 พ.ต.ต.สรวง เรืองสวสัด์ิ บก.น.5 บก.น.5 บช.น. 49 44 93  /
2008 ร.ต.ต.บริรัตน์ สุ่มมาตย์ สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 49 43 92  /
2009 พ.ต.ท.เวนิด ตอสกลุ สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2010 ร.ต.ต.เพชร เตม็ใจ สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2011 ด.ต.บุญส่ง ถ่ินทองหลาง สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 49 48 97  /
2012 ด.ต.เจนศกัด์ิ สุธรรมวงศ์ สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 48 50 98  /
2013 ร.ต.ท.ไพฑูรย ์ป้ันแหน่งเพช็ร์ สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 48 49 97  /
2014 ร.ต.อ.จรูญ เพช็รปูน สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 48 48 96  /
2015 ร.ต.ท.ภูษิต ศรีทอง สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 48 44 92  /
2016 ส.ต.อ.กิตติศกัด์ิ ตอสกลุ สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 47 50 97  /
2017 ร.ต.ท.เกียรติยศ เพช็รนอก สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 47 49 96  /
2018 ด.ต.สุรพล สาระพนัธ์ สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 47 43 90  /
2019 ร.ต.อ.วสันต ์แสงทอง สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 42 47 89  /
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2020 ร.ต.ท.สุริยนัต ์สุมาลี สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 42 44 86  /
2021 ร.ต.ต.วิวฒัน์ สุขขวญั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 39 37 76  /
2022 ร.ต.ต.สัญญพงศ ์ศรีสุวรรณ สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 45 49 94  /
2023 ร.ต.ต.สุทศัน์ เผา่พนัธุ์ สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 48 50 98  /
2024 พ.ต.ท.ณรงควิ์ช สุดกงัวาล สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2025 ส.ต.ต.ทวี ศนูยด์  า สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2026 ส.ต.ท.ธนวฒัน์ สิทธิกนั สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2027 ร.ต.ท.ภาณุวิชญ ์สวสัดิรักษา สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2028 ส.ต.ต.มงคล แกว้วงั สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2029 ร.ต.ท.ศิริชยั โคตรสมบติั สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2030 ด.ต.เศรรัฐ สิทธิวงศ์ สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2031 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ ยิน้ซ้อน สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2032 พ.ต.ท.สังเวียน ค  ารังษี สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2033 ส.ต.ท.สวสัด์ิวงศ ์ไฝขาว สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2034 ร.ต.ต.อภิชาติ พลชยัมาตย์ สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 50 47 97  /
2035 ส.ต.ท.วิราช ส าราญ สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 50 46 96  /
2036 ส.ต.ท.นพรัตน์ ชูดวง สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 50 44 94  /
2037 ร.ต.ท.หญิง สิริลกัษณ์ สร้อยมาลี สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 49 49 98  /
2038 ส.ต.ท.เกียรติศกัด์ิ พุฒพลายงาม สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 49 48 97  /
2039 ด.ต.ไกรฤกษ ์คงกุ่ง สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 49 47 96  /
2040 ส.ต.ต.เจษฎา ทานิล สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 48 49 97  /
2041 ส.ต.ท.ภทัร จ าปามูล สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 48 49 97  /
2042 ส.ต.ต.วีระชาติ แพงศรี สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 48 49 97  /
2043 ร.ต.ต.สมบติั มานะประกอบผล สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 48 49 97  /
2044 ส.ต.ต.อนุชา เพช็รใสดี สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 48 49 97  /
2045 ส.ต.ท.จิรภาส จนัทร์คูณ สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 48 48 96  /
2046 ด.ต.ประเสริฐ สากระสันต์ สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 48 48 96  /
2047 ด.ต.ปรีชา จนัทะแสง สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 48 48 96  /
2048 ด.ต.วิโรจน์ มาลี สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 48 48 96  /
2049 ร.ต.อ.วิชยั ทองเจริญ สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 48 48 96  /
2050 ร.ต.ต.โกศล สุวรรณ์ สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 48 46 94  /
2051 ส.ต.อ.ปิยนฐั จนัทร์ขอนแก่น สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 48 46 94  /
2052 ส.ต.ท.สุขประเสริฐ กรรมสอน สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 48 46 94  /
2053 ส.ต.อ.สืบพล ใยสุ่น สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 48 45 93  /
2054 ส.ต.อ.สุทธิเกียรติ สุดหนองบวั สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 48 45 93  /
2055 ด.ต.พงศกร นาคดี สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 48 44 92  /
2056 ส.ต.ท.วรายทุธ โพธิใหญ่ สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 48 42 90  /
2057 ส.ต.ต.อนุชา เพช็รใสดี สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 47 50 97  /
2058 ด.ต.นิกร ค  ามา สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 47 49 96  /
2059 ส.ต.อ.ณฐัพล เนตรทองหลาง สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 47 48 95  /
2060 ส.ต.ต.ผดุงเกียรติ แกว้ค  า สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 47 48 95  /
2061 ส.ต.ต.ฤทธิกร ทองเพ่ิม สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 47 38 85  /
2062 ด.ต.ชาญชยั วงษม์าเกตุ สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 46 50 96  /
2063 ร.ต.อ.อุทยั โทบุดดี สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 46 50 96  /
2064 ส.ต.ต.ชยัวฒัน์ นอ้ยสวรรค์ สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 46 48 94  /
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2065 ส.ต.ต.ศิลปสิทธ์ิ อรุณโน สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 46 48 94  /
2066 ส.ต.อ.อภิสิทธ์ิ งนัเกาะ สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 46 48 94  /
2067 ส.ต.ท.ฟาริส ยาชะรัด สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 46 46 92  /
2068 ด.ต.ชูศกัด์ิ อุปถมัภ์ สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 45 50 95  /
2069 ร.ต.ท.พนมพร วงศรีเทพ สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 45 49 94  /
2070 ร.ต.ท.ไพบูลย ์แสนจิว สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 44 49 93  /
2071 ร.ต.ต.ชูเกียรติ อารีรักษ์ สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 43 47 90  /
2072 ส.ต.ท.กาญจน์ กอ้นนาค สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 42 45 87  /
2073 ร.ต.อ.นิทศัน์ พนัธุ์พ  านกั สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 42 45 87  /
2074 ด.ต.สุดเขต นพพนัธ์ สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 45 46 91  /
2075 ส.ต.ท.รัฐวธุ หนูแกว้ สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 49 48 97  /
2076 ร.ต.อ.บุญยศกัด์ิ สาระถี สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 49 45 94  /
2077 ร.ต.อ.ทวีสิน ดวงอินทร์ สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 48 49 97  /
2078 ด.ต.อนุรักษ ์ใจบุญ สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 48 48 96  /
2079 ส.ต.ท.ธณิศร ชาญศิลป์ สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 48 47 95  /
2080 ร.ต.ต.นิโรจน์ บา้นเหล่า สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 48 47 95  /
2081 ด.ต.ณฐักิติต์ิ เจริญภูริอนนัต์ สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 48 43 91  /
2082 ร.ต.ต.อารมณ์ พรรณภกัดี สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 47 49 96  /
2083 ร.ต.อ.นิยม โลมรัตนา สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 47 48 95  /
2084 พ.ต.ต.วินิทร ตาลพรศรี สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 47 48 95  /
2085 ร.ต.อ.สุขเสริม ศิริพงษ์ สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 46 47 93  /
2086 ด.ต.สัญญา บวัพาภูเขียว สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 46 43 89  /
2087 ร.ต.ต.สมจิตร์ ก าแกว้ สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 45 44 89  /
2088 ส.ต.ท.ศภุชยั เจริญ สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 44 47 91  /
2089 ด.ต.กลุศิริ หาระโคตร์ สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 44 44 88  /
2090 ด.ต.พิเชษฐ ์ฉิมพะเนา สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 43 46 89  /
2091 ด.ต.สุรศกัด์ิ สนิทนอก สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 43 43 86  /
2092 พ.ต.ท.สมหมาย โสภาเจริญ สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 42 46 88  /
2093 ด.ต.สมศกัด์ิ สมวงษ์ สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 42 42 84  /
2094 ส.ต.ท.พงษสิ์ทธ์ิ จนัละบุตร สน.ท่าเรือ บก.น.5 บช.น. 43 41 84  /
2095 ด.ต.ธนากร เกิดอุดมทรัพย์ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 49 49 98  /
2096 ด.ต.ประสงค ์ศรีทอง สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2097 ร.ต.อ.สุขสันต ์กนัยาสนธิ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2098 ด.ต.เกรียงไกร พุ่มบา้นเซ่า สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2099 ส.ต.ท.ไกรศร งามล ้า สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2100 ร.ต.อ.ทรงยศ บุญทนิมิตร สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2101 พ.ต.ต.ประเสริฐ บวัแกว้ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2102 ส.ต.ท.พฒันา สรรพช่าง สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2103 ด.ต.ส าราญ พงษก่์อสร้าง สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2104 ส.ต.อ.นรินทร์ พินิจกลุ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2105 ร.ต.ต.ประจกัษ ์อินทร์จนัทร์ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2106 ส.ต.ท.จกัรพนัธ ์อูปแกว้ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2107 ส.ต.ท.ณฐัพงค ์ช่ืนสงวน สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2108 ร.ต.อ.สิทธิชยั จรเข้ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2109 ส.ต.ท.ธนากรณ์ มนตรี สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
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2110 ร.ต.ท.ประเมศฐ ์ศกัด์ิศิริธร สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2111 ด.ต.ยโุรป พามา สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2112 พ.ต.ท.วิษณุเทพ สังขก์าจ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2113 ร.ต.ต.สาคร ชูมา สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2114 ด.ต.สุดสาคร บุญลอ้ม สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2115 ส.ต.ท.พงศธร บุญลอ้ม สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 46 96  /
2116 ส.ต.ท.ธิติวฒัน์ พะคิณี สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 41 91  /
2117 ส.ต.ท.ธนภทัร สุขสวสัด์ินุวงษ์ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 49 50 99  /
2118 ด.ต.นรวฒัน์ ทา้วขวา้ง สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 49 50 99  /
2119 ร.ต.ต.ประหยดั โพธิสาร สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 49 49 98  /
2120 ส.ต.ท.พงษศ์กัด์ิ โยธี สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 49 47 96  /
2121 ร.ต.ต.วิโรจน์  ศรีนวล สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 49 46 95  /
2122 ร.ต.ท.สันติพงษ ์ขนุสวสัด์ิ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 48 50 98  /
2123 ด.ต.ปวิช บุญมาสูงทรง สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 48 49 97  /
2124 ส.ต.ท.ศวสักร หนูรี สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 48 49 97  /
2125 ส.ต.อ.สุรสิทธ์ิ ส่องเจริญศิริ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 48 47 95  /
2126 ร.ต.ท.ธนภทัร กตุนั สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 47 43 90  /
2127 ด.ต.พรหมมินทร์  อนัทามา สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 46 50 96  /
2128 ส.ต.ท.ทนงศกัด์ิ กลุศรีโท สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 46 40 86  /
2129 ส.ต.ท.กิตติพล ทบัเทียร สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 45 47 92  /
2130 ร.ต.ท.เดชกวิน พงศพ์รพิพฒัน์ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 44 48 92  /
2131 ร.ต.ต.ภคิน มีเพชร สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 44 36 80  /
2132 ร.ต.ต.สมชาย อุบลศิลป์ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 42 39 81  /
2133 ร.ต.อ.สุขสันต ์กนัยาสนธ์ิ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 42 14 56  /
2134 ร.ต.อ.ภูมิกิติ กญัญาภคัธนนั สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 41 29 70  /
2135 ร.ต.ต.ธนวฒัน์ จนัตะ๊กลู สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 36 20 56  /
2136 ร.ต.ต.มนูญ สอนศรี สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 49 49 98  /
2137 ร.ต.ท.มีเกียรติ จิตรสิงห์ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2138 ร.ต.อ.เกรียงไกร ร่มเยน็ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2139 ร.ต.อ.กฤษพงษ ์พนัทูม สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2140 ร.ต.ต.ดิเรก เทพนภาภรณ์ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2141 ร.ต.อ.ธนเดช มะลิวลัย์ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2142 ด.ต.ธนวินท ์เอ่ียมละออ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2143 ร.ต.ต.ธีระเดช อุเทศ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2144 ร.ต.ต.นพดล พรทิพย์ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2145 พ.ต.ต.ณพพล มกัการุณ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2146 ร.ต.อ.ปภาณ สีหาอาจ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2147 พ.ต.ท.พนัดาว ด าข  า สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2148 ด.ต.วนัชยั มาศธนานนัต์ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2149 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ เหมือนแมน้ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2150 ด.ต.สราวธุ วิทูรยทุธ์ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2151 ด.ต.สาคร มณีกลัย์ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2152 ร.ต.ท.ส าราญ พงษส์ังกา สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2153 ร.ต.อ.สุชาติ แกว้บุดดี สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2154 ร.ต.ท.อิทธิพล ศรีชานิล สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
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2155 ร.ต.อ.ณรงค ์สวนจนัทร์ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2156 ร.ต.ท.ถาวร รสปิตุพงศ์ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2157 ด.ต.ภาณุภณ แสงผ้ึง สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2158 ร.ต.อ.ไชยรัตน์ แยม้กลีบ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2159 ร.ต.อ.ธีรชยั บุญพวัพนัธ์ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2160 ด.ต.อ านาจ เขาไกรราช สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2161 ส.ต.ท.วชัริน บวันะพนัธ์ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 47 97  /
2162 ส.ต.ท.วีรภทัร ก่ิงแกว้ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 47 97  /
2163 ด.ต.ขวญัชยั ชมดง สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 46 96  /
2164 ร.ต.ต.พิน ดิบดี สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 46 96  /
2165 ด.ต.พรมมา ศรีสง่า สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 47 44 91  /
2166 ด.ต.ธาตรี อคัติ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 44 46 90  /
2167 ร.ต.ต.พจน์ ฉ ่าก่ิง สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 44 46 90  /
2168 ด.ต.ณรงค ์อรรถสุนทร สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 37 40 77  /
2169 ด.ต.สมชาย ละออตา สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 47 48 95  /
2170 ร.ต.ท.บุญเชิด มนัทากาศ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 49 48 97  /
2171 ร.ต.ท.พิทยา ระงบัทุกข์ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2172 ร.ต.ต.รุ่งโรจน์ ทดัคุม้ สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2173 ส.ต.ท.ปริญญา ศิริวารินทร์ สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2174 ส.ต.อ.วรวฒิุ สกนิุนนท์ สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2175 ร.ต.ต.ส าเริง ทบัทองดี สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2176 พ.ต.ท.อนุรักษ ์อ่ิมละเอียด สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2177 ร.ต.ท.นนัทเชษฐ ์หนูมานอ้ย สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2178 ส.ต.ท.รณชยั เพชรแสน สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2179 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ พ่ึงกศุล สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2180 ร.ต.อ.ชยัทตั สอนงาม สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 50 46 96  /
2181 ร.ต.ต.ภิรมย ์เบา้เหนียว สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 49 49 98  /
2182 ด.ต.สาคร พรมจารีย์ สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 49 49 98  /
2183 ด.ต.สมพร ภกัวงษท์อง สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 49 48 97  /
2184 ร.ต.ต.เสถียร แป้นแกว้ สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 49 47 96  /
2185 ร.ต.ต.คมสันต ์ศรีค  า สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 48 49 97  /
2186 ร.ต.ท.มานพ ปราณีตพลกรัง สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 48 49 97  /
2187 ด.ต.วิรัตน์ชยั อุ่นสมยั สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 48 49 97  /
2188 ร.ต.ท.สมพรต โพธ์ิทอง สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 48 49 97  /
2189 ร.ต.ต.จ ารอง สวนหนองแวง สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 48 48 96  /
2190 ร.ต.ต.สมพงษ ์สุทธิศกัด์ิ สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 48 48 96  /
2191 ด.ต.สุรินทร์ วงศจ์  าปา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 48 48 96  /
2192 ส.ต.ท.กิตติภณ รอดภยั สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 48 47 95  /
2193 ด.ต.ยงยทุธ ศรีพรม สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 48 47 95  /
2194 ด.ต.ยวุพล จนัทวาท สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 48 46 94  /
2195 ส.ต.ท.ธนวฒัน์ คุม้สีวยั สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 47 49 96  /
2196 ร.ต.อ.ประดิษฐ ์ชา้งพนัธ์ สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 47 49 96  /
2197 ร.ต.ต.พีระพฒัน์ ศรีชยัแสง สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 47 49 96  /
2198 ด.ต.ชาตรี เอ่ียมวิบูลย์ สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 47 48 95  /
2199 ด.ต.เชิดชยั ศรีสมบติั สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 47 47 94  /
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2200 ร.ต.ต.ทรงอภิรัตน์ วดัศรี สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 47 46 93  /
2201 ร.ต.ท.บุญผล เตชะสิทธ์ิ สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 47 46 93  /
2202 ส.ต.ท.อาทิตย ์สอดเน่ือง สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 47 46 93  /
2203 ร.ต.อ.สัจนนัท ์แจ่มสุข สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 47 44 91  /
2204 ร.ต.ท.สมโภชน์ ขวญัเมือง สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 47 41 88  /
2205 ร.ต.ท.ธนบดี นิธิธนาภทัร์ สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 46 49 95  /
2206 ร.ต.ต.วีรชาติ นกัตรีพงษ์ สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 46 48 94  /
2207 ส.ต.ท.สุบิน บ่อแกว้ สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 46 47 93  /
2208 ร.ต.อ.สุรพล ธีระภาพ สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 45 49 94  /
2209 ร.ต.ท.ชาตรี ถมยา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 45 48 93  /
2210 ร.ต.อ.เกียรติศกัด์ิ ทิณรัตน์ สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 43 49 92  /
2211 ร.ต.อ.เอกภพ ไปเหนือ สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 43 48 91  /
2212 ร.ต.ท.สุทธินนัท ์สุตะนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 43 43 86  /
2213 ร.ต.ต.ธารณ ภิรมจิตรเจริญ สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 43 38 81  /
2214 ด.ต.เตชทตั ศรเดชธนกิจ สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2215 ร.ต.อ.โอปอ โนนทะขนัธ์ สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2216 ร.ต.ท.ไพโรจน์ พรหมภกัดี สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2217 ส.ต.อ.ณฐัวฒิุ หอมประเสริฐ สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2218 ร.ต.อ.ทวีศกัด์ิ ไชยภกัด์ิ สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2219 ร.ต.ต.ธนพฤทธ์ิ ท่าพริก สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2220 ร.ต.ท.ธนวรรธน์ จารุวชัร์ศศิกลุ สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2221 ส.ต.ท.ธชัชยั ศรีสงคราม สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2222 ร.ต.อ.ประวติั ศรีชาย สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2223 ส.ต.ท.พชรพล วงัหิน สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2224 ด.ต.ภิรัตน์ เกียรติศิริ สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2225 ร.ต.ท.วิชยั เผดิม สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2226 ด.ต.วิทยา วงษจ์วง สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2227 ด.ต.สรไกร แพงนอ้ย สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2228 ร.ต.ต.สุเมธ ธาระศกัด์ิ สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2229 ด.ต.สุขสาคร กนันุฬา สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2230 ด.ต.สุทธิศกัด์ิ ศิลปวิสุทธ์ิ สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2231 ร.ต.อ.อนนัต ์เชาวนโยธิน สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2232 ส.ต.ท.อภิวฒัน์ พลเรียงโพน สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2233 ด.ต.อลงกรณ์ วรรณเชษฐ์ สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2234 ด.ต.ส าราญ มะลิมาตย์ สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2235 ส.ต.ท.ไพศาล ธิตาวงค์ สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2236 ด.ต.ทรงพล ภูเกิด สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2237 ร.ต.อ.ธนิตศกัด์ิ อมัรัตน์ธนวฒิุ สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2238 พ.ต.ท.ประเวศ กองเอียด สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2239 ร.ต.ท.วชัรินทร์ ไชยมาตร์ สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2240 ร.ต.ท.สมพงษ ์กล่ินก้ตุ สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2241 ส.ต.ท.อนุสรณ์ ภูกนัแกว้ สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2242 ส.ต.ท.เอกวิทย ์มงคลแก่นทราย สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2243 ร.ต.ต.ไสว เตียนพลกรัง สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2244 ด.ต.ฉัตรชยั นามเสนาะ สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
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2245 ส.ต.ท.ธงชยั อนุโต สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2246 พ.ต.ท.สมสิทธ์ิ สันทสันะโชค สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2247 ส.ต.ท.ณฐัชนน นวลด า สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2248 ร.ต.อ.อภิษิต วฒันานุสิทธ์ิ สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 46 96  /
2249 ด.ต.นิรันดร์ แสนสมศกัด์ิ สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2250 ด.ต.ประยทุธ ศรีวิเศษ สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2251 ด.ต.ธนวฒัน์ หมัน่บรรจง สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2252 ด.ต.ฤกษส์งดั บุญประทุมเวท สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2253 ร.ต.ท.พรพิชยั สิทธิแสงชยั สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 49 49 98  /
2254 ร.ต.ต.วิลพ ล้ิมสวสัด์ิ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 46 47 93  /
2255 ด.ต.เฉลิมขาติ ศรีสุวรรณ์ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2256 ร.ต.อ.แมนมิตร โม่งแสวง สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2257 ส.ต.ต.ขตัติย มิคะ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2258 ร.ต.อ.จกัรพงศ ์พิทกัษก์รสกลุ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2259 ด.ต.ณฐัพลชยั วรรณวงษ์ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2260 ด.ต.ทรงธรรม สุขประเสริฐ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2261 ร.ต.ต.นริศ โปร่งแสง สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2262 ร.ต.ท.นฤทธ์ิ โพธ์ิไพร สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2263 ส.ต.ท.นตัพนัธ ์คงนิล สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2264 ร.ต.อ.บุญสืบ จ านงคฤ์ทธ์ิ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2265 ร.ต.ท.ปรีชา กิลาโส สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2266 ด.ต.ปรีชา บรรณกิจ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2267 ส.ต.ต.พชัรพล เล่าง่วนฮวด สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2268 ร.ต.ต.รุ่งเพชร เมธีสาร สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2269 ด.ต.วรพล เสมาฉิม สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2270 ส.ต.ต.วชัชิร ภูวาดเขียน สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2271 ด.ต.ศิรพงศ ์ทิพกฤตนรเสฏฐ์ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2272 ส.ต.ท.ศภุชยั ชยังาม สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2273 ร.ต.อ.สมพงษ ์รองทอง สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2274 ร.ต.ท.สมพงษ ์อ ่าทอง สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2275 ด.ต.สราวธุ รวบรวมวงศ์ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2276 ส.ต.ท.สันติ บุญสอด สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2277 ส.ต.ต.สาธิต แตรมาก สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2278 ด.ต.สิริบูลย ์ปลัง่กมล สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2279 ร.ต.ต.อนุวตัร โกรัตนะ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2280 ร.ต.ท.อรรถนนัต ์ชาญกลา้ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2281 ร.ต.อ.อุทยั สีดา สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2282 พ.ต.ท.โรจนินทร์ ธิติภสัสราวงศ์ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2283 ด.ต.กฤตภาส รักษิตชยะกรู สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2284 ส.ต.ต.กฤษณพล จิตรดอน สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2285 ส.ต.ท.ชยัยนัต ์มะลาศรี สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2286 พ.ต.ท.ชยัวฒัน์ พร้ิงสกลุ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2287 ส.ต.ท.นฤเทพ โพธ์ิไพร สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2288 ร.ต.ต.นทัธวฒัน์ นุริตานนท์ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2289 ร.ต.ต.พนมรัตน์ ดาวลัย์ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
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2290 ร.ต.ต.สมบติั สอนประโคน สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2291 ด.ต.สัมฤทธ์ิ แสนนาม สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2292 ส.ต.ต.จิรัวฒน์ แสงศรีจนัทร์ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2293 ด.ต.ชมดั ปู่ สีแสงอ่อน สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2294 ด.ต.ณรงคฤ์ทธ์ิ แสนใจ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2295 ส.ต.ท.สุรพล สายสังข์ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 47 97  /
2296 ส.ต.ต.นนทกาญจน์ แสนยาสมุทร์ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 50 45 95  /
2297 ร.ต.ท.ปพนพชัร์ ชยัชนะขจรพงศ์ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 49 50 99  /
2298 ด.ต.ศภุกร พนัทจกัรชูลาภ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 49 50 99  /
2299 ร.ต.อ.อรุณศรี อุดม สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 49 50 99  /
2300 ร.ต.ต.ธนญัชยั เช่ือมมะรัง สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 48 50 98  /
2301 ส.ต.ท.ธนาณติั ศรีพฒัน์ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 48 47 95  /
2302 ร.ต.ต.กิตติศกัด์ิ เพียรธญัการ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 48 43 91  /
2303 ส.ต.ท.ภูชิต ศรีแกว้ สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. 45 43 88  /
2304 ร.ต.อ.ธุวานนัท ์เงินยวง สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2305 ส.ต.ท.รัตนชยั โยธินอุปไมย สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2306 ส.ต.อ.สุริยา มาโยธา สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2307 ร.ต.ท.อุดร ไผว่งศ์ สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2308 ด.ต.พละ อินทรพาพรหม สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 49 47 96  /
2309 ร.ต.ต.ลือชยั เหรียญไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 48 50 98  /
2310 ด.ต.สุพิต อาสนาทิพย์ สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 46 46 92  /
2311 ส.ต.ท.นพรัตน์ ค  าอ่อน สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 49 48 97  /
2312 ร.ต.ต.มงคล มงคลสุข สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 49 50 99  /
2313 ด.ต.กนัยา สายโน สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2314 พ.ต.ท.กลัป์ วงศม์ณี สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2315 พ.ต.ท.ธีรณฏัฐ ์สังขะวิไล สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2316 ส.ต.ท.ภทัรวธุ รักษร์อด สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2317 ส.ต.ท.ฉลาดชาย สังสนา สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2318 ร.ต.ท.หนม อุทร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2319 ร.ต.อ.วิสิทธ์ิ คงบุญ สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 47 97  /
2320 ส.ต.ท.จิระพงศ ์นนทภา สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 49 49 98  /
2321 ส.ต.ท.รัฐศรัณย ์ศรีทองเพช็ร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 49 48 97  /
2322 ร.ต.อ.เสรี ไตรยวงค์ สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 49 47 96  /
2323 ด.ต.ธงชยั บุญกลาง สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 49 47 96  /
2324 ร.ต.อ.ชยัณรงค ์ถนอมจิตวิสุทธิ สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 48 50 98  /
2325 ด.ต.ปพศัน์พลม ์ตรีธเรศวร์ สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 48 50 98  /
2326 ร.ต.อ.พนม แกว้สมบูรณ์ สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 48 50 98  /
2327 ร.ต.ต.มนตรา อินทร์ชุ่ม สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 48 50 98  /
2328 ร.ต.อ.สมชยั หุ่นประกอบกิจ สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 48 50 98  /
2329 ส.ต.ท.บุริศร์ แก่นแกว้ สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 48 48 96  /
2330 ส.ต.ท.พฒันา ขนัเงิน สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 48 48 96  /
2331 ด.ต.วิชยั จิตวงค์ สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 48 48 96  /
2332 ร.ต.ต.สมยั ชินหวัดง สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 48 47 95  /
2333 ร.ต.ต.ชูชาติ เขียวสอาด สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 47 49 96  /
2334 ด.ต.โกมินต ์นกัรู้ สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 47 47 94  /
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2335 ร.ต.ต.พงษสิ์ทธ์ิ รอดเภา สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 46 48 94  /
2336 ส.ต.ท.ธวชัชยั บวับกหวาน สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 46 47 93  /
2337 ด.ต.ภทรยทุธ ทศันิยม สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 44 48 92  /
2338 ร.ต.ท.นรินทร์ ฟักบ ารุง สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 40 50 90  /
2339 ส.ต.ท.ภูรีภทัร เอกบวั สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2340 ร.ต.ท.มนตสิ์ทธ์ิกรุงแกว้ สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2341 ส.ต.ท.ศิวชั เอียดเสน สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 50 100  /
2342 ส.ต.ท.ธนกฤต วรรณพงษท์อง สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2343 ส.ต.อ.สถาพร โคตโสภา สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 49 99  /
2344 พ.ต.ท.ณฐัสิษฐ ์พุทธเจริญ สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2345 ส.ต.ท.ธีรพงศ ์เอนกนนัท์ สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2346 ร.ต.อ.วรากร เพชรพิรุณ สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2347 ด.ต.สุนทร ศรีเนตร สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2348 ร.ต.ต.บญัชา เรืองเดชา สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 47 97  /
2349 ร.ต.ต.วฒิุพร พิมพะนิตย์ สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 45 95  /
2350 ส.ต.ท.พศิน ขนุทอง สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 49 50 99  /
2351 ด.ต.ศิรยศ ถามูลเรศ สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 49 46 95  /
2352 ส.ต.ท.สุรเชษฎ ์สนใจ สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 49 46 95  /
2353 ส.ต.ท.ณฐัพงษ ์อุ่นคงทอง สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 48 49 97  /
2354 ร.ต.อ.ดิเรก แจง้กระจ่าง สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 48 47 95  /
2355 ร.ต.อ.สรายทุธ เกิดทอง สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 48 47 95  /
2356 ร.ต.ท.สุวิทย ์เสาโกมุท สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 48 46 94  /
2357 ร.ต.ต.พงษศ์กัด์ิ ศรีวะรมย์ สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 47 48 95  /
2358 ร.ต.ท.วีระชยั พ่ึงเพง็ สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 47 48 95  /
2359 ส.ต.ท.ปิยะรัตน์ เทพอกัษร สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 47 44 91  /
2360 ร.ต.ต.สุพจน์ องคศิ์ริพร สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 46 49 95  /
2361 ร.ต.ต.ปรีชา สุนทรศิริพจน์ สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 46 48 94  /
2362 ร.ต.อ.ปราโมทย ์ทรัพยป์ระวติั สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 46 45 91  /
2363 ร.ต.อ.สมนึก แสงแกว้ สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 45 48 93  /
2364 ด.ต.อนุวตั สีหอม สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 45 45 90  /
2365 ร.ต.ท.อรุณ โรจนโพธ์ิ สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 45 44 89  /
2366 ร.ต.อ.ส ารวย เดชมงคล สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 44 48 92  /
2367 ร.ต.อ.วินิต แสงศิลา สน.สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 48 98  /
2368 ร.ต.อ.สมพร ราชยม บก.น.6 บก.น.6 บช.น. 46 49 95  /
2369 ด.ต.บุญเอก ทองคุ่ย สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2370 พ.ต.ท.พิทกัษ ์วอ่งพานิช สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2371 ส.ต.อ.สมคิด ดวนใหญ่ สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2372 ด.ต.นิติกานต ์หม่ืนไธสง สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 48 98  /
2373 ด.ต.ไสว โพธ์ิศรี สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 48 98  /
2374 ด.ต.สุนทร ธนเจริญพิพฒัน์ สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 46 96  /
2375 ด.ต.บวัลอย ค  าเพราะ สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 45 95  /
2376 ด.ต.พูนสิทธ์ิ เทพไทประไพจิตร สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 49 50 99  /
2377 ร.ต.อ.ตระกลู เผา่ดี สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 49 49 98  /
2378 ด.ต.พสุกานต ์มหาบวัชฎา สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 49 49 98  /
2379 ด.ต.ภรัณย ูปรุงศกัด์ิ สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 49 49 98  /
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2380 ส.ต.ท.นฐัพล ทวีระวงษ์ สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 49 48 97  /
2381 ด.ต.พีระพล มีวฒันา สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 49 48 97  /
2382 ด.ต.อนนท ์สุขส าราญ สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 49 47 96  /
2383 ร.ต.อ.สุดสาคร ดารารัตน์ สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 48 49 97  /
2384 ร.ต.ท.อิทธิกร ยดึวงษ์ สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 48 49 97  /
2385 ร.ต.ท.ด ารงค ์พนัรัต สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 48 47 95  /
2386 ด.ต.ส ารวม แกว้ยงกฎ สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 48 46 94  /
2387 ด.ต.ปรีดิวฒัน์ แยม้จนัทร์ฉาย สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 48 45 93  /
2388 ร.ต.อ.ก าพล รุ่งพราน สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 47 49 96  /
2389 ด.ต.อาวธุ เศกสัน สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 47 49 96  /
2390 ด.ต.ธนากร ชูเกียรติสกลุ สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 47 48 95  /
2391 ร.ต.อ.ประภาศ เศษโถ สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 47 45 92  /
2392 ร.ต.ต.พยงุ แกว้บ่อ สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 46 49 95  /
2393 ร.ต.ท.บุญร่วม สุพรม สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 46 46 92  /
2394 ร.ต.ท.มานะ วงศป์ระเสริฐ สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 43 46 89  /
2395 ร.ต.ต.สิทธิเดช สุวรรณเทพ สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 42 49 91  /
2396 ด.ต.เสวย ไกรเกตุ สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 49 50 99  /
2397 ร.ต.ท.สมศกัด์ิ ตระกลูพิชิต สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 49 49 98  /
2398 ร.ต.ต.ไชยยงค ์จนัทยงค์ สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 49 46 95  /
2399 ด.ต.เสรี อินทสระ สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 48 48 96  /
2400 ร.ต.ท.เสถียร ปากพลีนอก สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 47 50 97  /
2401 พ.ต.ต.กมัปนาท สุนทรสนิท สน.จกัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 46 46 92  /
2402 ด.ต.ธงชยั แสงจนัทปิ์ยะวงศ์ สน.จดัรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 48 47 95  /
2403 ร.ต.ต.หญิง กลุภสัสร์สรณ์ นิลวรรณ สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2404 ส.ต.ท.เกริกชณฐั กรินทะ สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 47 97  /
2405 ส.ต.อ.เสง่ียม อินขนุทิพย์ สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 49 50 99  /
2406 ด.ต.พุฒิสรรค ์สัญจรโคกสูง สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 49 46 95  /
2407 ส.ต.ท.ศรายทุธ จินาเกตุ สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 48 49 97  /
2408 ร.ต.ต.จ านงค ์เกษรช่ืน สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 48 48 96  /
2409 ร.ต.ต.บญัญติั หม่ืนสบู่ สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 47 49 96  /
2410 ร.ต.ต.เดชา ทบัประทุม สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 47 48 95  /
2411 ด.ต.ณฐัพงษ ์จนัทร์ถอด สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 46 50 96  /
2412 ร.ต.ต.ชุติพนธ ์เขียวดีศกัด์ิ สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 46 47 93  /
2413 ร.ต.อ.ชวน ญาณปัญญา สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 46 46 92  /
2414 ร.ต.อ.ช านาญ ฮวบสมบูรณ์ สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 45 50 95  /
2415 ร.ต.ต.เชวงศกัด์ิ พงษบ์รรณิสสร สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 44 49 93  /
2416 ร.ต.อ.ณฐัพล เลิศเดชะ สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2417 ส.ต.ท.ณฐัพล ภู่ทองงาม สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2418 ด.ต.พิศิษฐ ์สอาดเอ่ียม สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2419 ร.ต.อ.ภคสิทธ์ิ ดิสระ สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2420 ด.ต.ภกัดี มาธโนปจยั สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2421 ด.ต.มานพ ศิลาโชติ สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2422 ด.ต.มีชยั สดไธสง สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2423 ร.ต.ท.สุรชยั สุวรรณรังษี สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2424 ส.ต.ท.พงษพ์ฒัน์ พลพวก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
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2425 ส.ต.ท.ภูวนทั พฒัสิน สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
2426 ส.ต.อ.ปุญญพฒัน์ ทินโชติวิวฒัน์ สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 48 98  /
2427 ส.ต.ท.สุรศกัด์ิ สังขสี์เหลือบ สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 48 98  /
2428 ส.ต.อ.นฐั บุญเทียน สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 47 97  /
2429 ส.ต.ท.อิทธิศกัด์ิ สุทธ์ิแทน สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 47 97  /
2430 ร.ต.ท.ธนาดุล แกว้สายทอง สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 49 50 99  /
2431 ด.ต.สุธ ์บุญค ามูล สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 49 50 99  /
2432 ด.ต.สุวรรณ พงษพิ์มาย สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 49 50 99  /
2433 ส.ต.อ.ธวชัชยั วรสาร สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 49 49 98  /
2434 ส.ต.อ.วรัญญู อินทุเศรษฐ สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 49 48 97  /
2435 ส.ต.ท.ศิริชยั อ่ิมซิว สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 49 47 96  /
2436 พ.ต.ท.สมชาติ ขนับุรี สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 48 49 97  /
2437 ส.ต.ท.อนุวฒัน์ ฉิมพลดั สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 48 48 96  /
2438 ร.ต.อ.อาทิตย ์คอ้มทอง สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 48 48 96  /
2439 พ.ต.ท.ณฐัวฒิุ ปัญจชยั สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 48 47 95  /
2440 ด.ต.สุทธิโรจน์ เจริญพรธรรมา สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 48 46 94  /
2441 ส.ต.อ.พรมลิขิต งอกศรี สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 47 45 92  /
2442 ร.ต.ท.อิทธิพทัธ ์บุญก่อน สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 46 49 95  /
2443 ด.ต.พิษณุ จนัทรกลู สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 46 47 93  /
2444 ด.ต.วิทิตย ์สีแสนห้าว สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 46 47 93  /
2445 ส.ต.ท.ธีระพงษ ์ก่ิงมาลา สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 45 47 92  /
2446 ร.ต.อ.อรรถพงษ ์วงสวาห์ สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 44 47 91  /
2447 ด.ต.สกภณ วรรณเกตุ สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 43 48 91  /
2448 ด.ต.สมบูรณ์ สมทางดี สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 43 47 90  /
2449 ร.ต.ท.ณฏัฐช์ยั เสนาะเสียง สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 43 45 88  /
2450 ร.ต.ท.สุรศกัด์ิ แสงตระการ สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 42 49 91  /
2451 ร.ต.ท.สุพจน์ ศรีอาจ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 40 46 86  /
2452 ร.ต.อ.องอาจ สิงหภกัดี สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 47 48 95  /
2453 ส.ต.ต.ธาราธร พรมกะจิน สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 49 49 98  /
2454 ส.ต.ท.สหรัฐ หิตายะโส สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 49 48 97  /
2455 ส.ต.ท.พิทกัษพ์งศ ์ศรีอรุณราช สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 49 47 96  /
2456 ส.ต.ต.ณฐัวฒิุ วรรณพฤกษ์ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 49 45 94  /
2457 ร.ต.ต.ตรีทศ ทรัพยทิ์ม สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 49 45 94  /
2458 ส.ต.ต.ธนธญั อากาศอ านวย สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 49 97  /
2459 ส.ต.ต.ภาณุพงศ ์ไร่นากิจ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 49 97  /
2460 ส.ต.ต.พงษพ์ฒัน์ ลืออินตะ๊ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 49 97  /
2461 ส.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ อดุลยธรรม สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 48 96  /
2462 ด.ต.สมโชค ด าคง สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 48 96  /
2463 ส.ต.ท.พีระโชติ เพง้หลง้ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 47 95  /
2464 ร.ต.ต.วรวิทย ์ศรีเพช็ร สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 47 95  /
2465 ส.ต.ต.ศรสุธา ดีชยัรัมย์ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 47 95  /
2466 ร.ต.ต.สมนึก ผงักระโทก สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 47 95  /
2467 ร.ต.ต.สุระเดช แกว้แดง สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 47 95  /
2468 ร.ต.ต.อนุสรณ์ ผาสุข สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 47 95  /
2469 ร.ต.ต.อคัรพงษ ์เสมอศรี สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 47 95  /
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2470 ร.ต.อ.มนตรี สมุทรสาร สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 47 95  /
2471 ด.ต.ธงชยั ขวญัด ารงค์ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 46 94  /
2472 พ.ต.ท.อาณติั อรรคสาร สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 46 94  /
2473 ด.ต.สัญติ วนัลกัษณ์ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 45 93  /
2474 ด.ต.วีรศกัด์ิ สิทธิเจริญ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 44 92  /
2475 ส.ต.ต.อนุชา ใจมา สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 47 50 97  /
2476 ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ หอมจนัทน์ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 47 48 95  /
2477 ร.ต.อ.จุมภฎ หอมหวาน สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 47 48 95  /
2478 ด.ต.ธีรพล คิเห็ง สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 47 46 93  /
2479 ส.ต.ท.นิพนธ ์พลศรีดา สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 47 46 93  /
2480 ด.ต.วิเลิศ ศรีสา สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 47 46 93  /
2481 ด.ต.ฐิติพงศ ์ไพราม สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 47 44 91  /
2482 ด.ต.ณฐัพล สิงห์อ ่า สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 47 44 91  /
2483 พ.ต.ท.ดิษฐว์ฒิุ พิทกัษร์าชพงศ์ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 47 44 91  /
2484 ด.ต.ภิญโญ หวานคง สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 47 44 91  /
2485 ด.ต.มานะ คิดชนะ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 47 44 91  /
2486 ส.ต.ต.ศิริชล พลแสน สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 47 44 91  /
2487 ส.ต.ท.จีรพล วงโคคุม้ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 46 48 94  /
2488 ร.ต.ต.นิพนธ ์แสงศรี สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 46 48 94  /
2489 ส.ต.ท.อชิรวิทย ์คงเมือง สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 46 48 94  /
2490 ด.ต.ประยรู ปัญญา สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 46 46 92  /
2491 ส.ต.ท.ชยัโย เจียนศิริจินดา สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 46 45 91  /
2492 ด.ต.ชชัวาลย ์เกษามา สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 46 44 90  /
2493 ด.ต.ธีรศกัด์ิ สิงห์เรือง สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 46 40 86  /
2494 ร.ต.ท.สหวฒัน์ แสนสุด สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 45 47 92  /
2495 ส.ต.ต.นพรัตน์ ไชยเมืองคน สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 45 46 91  /
2496 ร.ต.อ.นิยม รัดคีรี สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 45 46 91  /
2497 ร.ต.ต.ปรีดา ศีรบุญเรือง สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 45 45 90  /
2498 ส.ต.ท.ฤทธ์ิพร แสงสุวรรณ์ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 45 43 88  /
2499 ร.ต.ท.ณรงค ์โสมวงศศ์รีกลุ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 45 42 87  /
2500 ด.ต.ประณต วรรณสมบูรณ์ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 45 41 86  /
2501 ด.ต.ชนินทร์ แกว้เกตุศรี สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 44 47 91  /
2502 ร.ต.ต.จารุเมศรว ์ขนัมธจ านงค์ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 44 47 91  /
2503 ส.ต.ต.ชยณฐั ตรงดี สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 44 46 90  /
2504 ร.ต.ต.นิคม บวัดก สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 44 43 87  /
2505 ส.ต.ต.ธนาดุล สนธิกลุ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 44 42 86  /
2506 ร.ต.ท.ไพฑูรย ์ทองจีน สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 43 48 91  /
2507 ส.ต.ต.อนุวฒัน์  ชิณะรัตน์ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 42 46 88  /
2508 ส.ต.ท.จกัรพงษ ์ลุนพิลา สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 41 43 84  /
2509 ด.ต.ณฐัวฒิุ การถาง สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 41 41 82  /
2510 ด.ต.ณรงคฤ์ทธ์ิ จิระมหาโภคา สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 47 95  /
2511 ด.ต.นิพนธ ์ทิมาภรณ์ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 47 95  /
2512 ส.ต.ท.พีระพนัธ ์ภกัดีวิเศษ สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 46 94  /
2513 ด.ต.จิรทีปต ์เหมือนเงิน สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 45 44 89  /
2514 ร.ต.อ.ไพฑูรย ์คชัมา สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
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2515 ด.ต.กิติพงษ ์สารีวงษ์ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2516 ด.ต.ชยัพฤกษ ์ชุ่มช่ืน สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2517 พ.ต.ต.ธีรศกัด์ิ สุปรีวฒัน์ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2518 ส.ต.อ.บุญญาฤทธ์ิ ใหญ่นอก สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2519 ด.ต.สมบูรณ์ ราชโคตร สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2520 ส.ต.ต.สุเกษม ร่วมขนุ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2521 ส.ต.ต.สุทศัน์ บดีรัฐ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2522 ร.ต.ต.อภิชาติ เล่ียมวิริยะกลุ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2523 ร.ต.ต.กิตติภพ อารีย์ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
2524 ส.ต.ต.จกัรพนัธ ์อินตะนยั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
2525 ร.ต.ท.รุ่งโรจน์ ยวุเลิศรัตน์ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
2526 ส.ต.ท.สมมาตร วิชยั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
2527 ร.ต.อ.ปัญญพชัญ ์แสงแกว้ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 50 47 97  /
2528 ด.ต.พศิน ศรีศรัทธา สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 49 50 99  /
2529 ด.ต.ยามศึก เช้ือบุญมี สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 49 50 99  /
2530 ด.ต.วฒิุพงศ ์ชนพิมาย สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 49 50 99  /
2531 ส.ต.อ.ไกรวิชญ ์สมญัญา สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 49 49 98  /
2532 ร.ต.อ.ไวพจน์ ตุย้แกว้ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 49 49 98  /
2533 ร.ต.ท.บรรทูร อมรเวช สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 49 49 98  /
2534 ร.ต.ต.ประยทุธ สีเสน สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 49 49 98  /
2535 พ.ต.ท.ภทัรพงศ ์อินวรรณา สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 49 49 98  /
2536 ด.ต.ภาณุพงศ ์ศรีจนัทร์ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 49 49 98  /
2537 ส.ต.อ.กมัพล คารวานนท์ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 49 48 97  /
2538 ด.ต.ต่อศกัด์ิ บวัเลก็ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 49 48 97  /
2539 ด.ต.ภทัรพงศ ์อินทชิต สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 49 48 97  /
2540 ด.ต.กิตติเดช สรรเสริญ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 49 47 96  /
2541 ร.ต.ต.ประสาร สมคะเณย์ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 49 45 94  /
2542 ส.ต.ต.พรเพช็ร โพธ์ิชยั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 48 50 98  /
2543 ส.ต.ท.พงศส์ยาม หอมขาว สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 47 49 96  /
2544 ด.ต.ธงชยั ศรีสม สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 47 48 95  /
2545 ส.ต.อ.วชัระ ศรีสวสัด์ิ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 47 48 95  /
2546 ร.ต.อ.สถาพร รพีธนเกียรติ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 47 43 90  /
2547 ส.ต.ต.อดิศร กล าเงิน สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 47 42 89  /
2548 ส.ต.อ.สุริยา โมลา สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 46 48 94  /
2549 ส.ต.อ.อ านาจ กองเวิน สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 46 45 91  /
2550 ด.ต.พลภทัร จินารักข์ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 46 44 90  /
2551 ร.ต.อ.สุธี ศศิวรรณ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 46 43 89  /
2552 ร.ต.ต.บลัลงัก ์แตม้ทอง สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 45 48 93  /
2553 ด.ต.ณรงค ์สุคนธมาศ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 44 43 87  /
2554 ร.ต.ต.ไผ ่รังษีสาวคร สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 44 37 81  /
2555 ส.ต.ต.ธีระวฒัน์ หสัเดชะ สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 43 50 93  /
2556 ส.ต.ท.จิรพฒัน์ ขวญัชุม สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 43 46 89  /
2557 ด.ต.ณภทัร โยธะสรเดช สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 42 50 92  /
2558 ด.ต.ศกัด์ิสิทธ์ิ ศรีละบุตร สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 38 33 71  /
2559 ร.ต.อ.คมกฤช มีทิพย์ สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
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2560 ส.ต.อ.ธงชยั วิไชยา สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
2561 ร.ต.อ.นิยม ไชยธงรัตน์ สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 49 50 99  /
2562 พ.ต.ท.ยทุธพงษ ์ผดุงรัตน์ สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 49 49 98  /
2563 ด.ต.ศรศกัด์ิ ขยนัดี สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 48 47 95  /
2564 พ.ต.ต.สุรชยั ทองสาลี สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 47 49 96  /
2565 ส.ต.ท.ชยันภนัต ์พลเมฆ สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 42 44 86  /
2566 ร.ต.ต.ยทุธนา แสงทวีวรรณ์ สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2567 ร.ต.ท.วิรัตน์ พรเลิศพงศ์ สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2568 ร.ต.ท.ประชุม ศรีสงคราม สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
2569 ด.ต.มนตรี เลา้สมบูรณ์ สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
2570 ส.ต.อ.จนัทวงศ ์กิชยัรัมย์ สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 50 47 97  /
2571 ร.ต.ต.นพพงษ ์นุชิต สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 50 46 96  /
2572 ร.ต.อ.ธนากานต ์นิตยแ์สวง สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 49 49 98  /
2573 ร.ต.อ.มารุต ใจเปรม สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 49 49 98  /
2574 ด.ต.อดิศร สุภาพงค์ สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 49 44 93  /
2575 ร.ต.ท.บรรจง สินธุเดช สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 48 50 98  /
2576 ร.ต.อ.สถิต ดวงมาลา สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 48 50 98  /
2577 ร.ต.ต.วิโรจน์ เสนานุช สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 48 49 97  /
2578 ส.ต.ท.สุรชยั จนัทะแสง สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 48 46 94  /
2579 ด.ต.วรการ ดวงแกว้ สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 47 47 94  /
2580 ส.ต.ต.ภูเบศ ศิริกาล สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 47 42 89  /
2581 ร.ต.อ.สัญญา วงษวิ์รัตน์ สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 46 47 93  /
2582 ร.ต.ท.วฒัน์ชยั เรืองเนตร สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 46 46 92  /
2583 ร.ต.ต.วรรณลภย ์ศรีแพง สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 43 44 87  /
2584 ร.ต.อ.บรรเจิด ปานแดง สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 47 43 90  /
2585 ส.ต.อ.ราชนั ประโคทานงั สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 50 48 98  /
2586 ร.ต.ต.แดน ทิศทะษะ สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2587 พ.ต.ท.กฤษดา สยงักลู สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2588 ร.ต.ท.ชชัวาลย ์ทานา สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2589 พ.ต.ท.กมเลศ พูลสุขโข สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
2590 ส.ต.ท.ชวินทร์วฒิุ พิสุทธ์ิรังษี สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
2591 ด.ต.ทะนงศกัด์ิ พูลจวง สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 50 48 98  /
2592 ร.ต.ต.ชูเกียรติ อิฎฐกรพนัธ์ สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 50 45 95  /
2593 ด.ต.ค ารณ เจียมตน สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 46 48 94  /
2594 ร.ต.ต.เรืองสิทธ์ิ พงษภ์ทัรสกร สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 45 42 87  /
2595 ร.ต.อ.นพดล รุ่งแดง สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2596 ด.ต.พรประสิทธ์ิ ธญัญารักษ์ สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
2597 ร.ต.อ.มานะ มะเซิง สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
2598 ร.ต.ต.ภูวนยั ศิลลา สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 50 48 98  /
2599 ร.ต.ต.มาโนช คงบุญ สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 50 48 98  /
2600 ร.ต.อ.รุ่งทิวา แสนชอบ สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 50 48 98  /
2601 ร.ต.ต.วีระพนัธ ์ตุง้ประโคน สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 50 48 98  /
2602 ร.ต.ต.สุวรรณ พรหมวงศซ์้าย สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 50 48 98  /
2603 ส.ต.ท.อภิรักษ ์กนัทา สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 50 48 98  /
2604 ร.ต.อ.สุรสิทธ์ิ ดงค า สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 50 47 97  /



Page 59 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

2605 ร.ต.ท.นิติ ฉัตระเนตร สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 49 50 99  /
2606 ส.ต.ท.ธนวฒัน์ ผิวผอ่ง สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 48 46 94  /
2607 ส.ต.ท.เจดจ็ แกว้ถาวร สน.พลบัพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. 50 47 97  /
2608 ส.ต.ท.เกริกเกียรติ รายพิมาย สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2609 ร.ต.ต.ชาตรี พฤกสนนัท์ สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2610 ส.ต.ท.ทศพร ทา้วอานนท์ สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2611 ส.ต.ท.ธนวฒัน์ วลัลา สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2612 ส.ต.ท.พิชยั ม่วงมณี สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2613 ส.ต.ท.ศราวธุ นาคกาสี สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2614 ร.ต.อ.สมนึก ภู่ประภา สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2615 ส.ต.ท.สุวจัน์ ภูมิยาง สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2616 พ.ต.ท.อนนัตช์ยั กมลรัตน์ สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2617 ร.ต.อ.ก าพล ชูวงษ์ สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
2618 ร.ต.ต.ชูเสกข ์เดชผดุง สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 50 48 98  /
2619 ส.ต.ท.สรยทุธ เวียงยศ สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 50 48 98  /
2620 ส.ต.ท.เจษฎารัตน์ ดารา สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 50 46 96  /
2621 พ.ต.ต.ชวโรจน์ กลา้หาญ สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 50 44 94  /
2622 ส.ต.ท.อิสรา บวัขม สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 50 41 91  /
2623 ส.ต.ท.กิตติศกัด์ิ หน่วยจนัทึก สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 49 50 99  /
2624 ร.ต.ต.ประยงค ์บวบทอง สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 49 50 99  /
2625 ร.ต.อ.สมชาย ดีพาชู สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 49 50 99  /
2626 ส.ต.ท.ณฐันนัท ์พลเพชร สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 49 49 98  /
2627 ส.ต.ท.วีระพล สุโขพืช สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 49 46 95  /
2628 ด.ต.ปราโมทย ์ผลนาเงิน สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 48 49 97  /
2629 ด.ต.จิรศกัด์ิ อาสวา่ง สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 48 46 94  /
2630 ด.ต.สุบิน อรทยั สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 48 40 88  /
2631 ด.ต.นที อินถา สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 47 46 93  /
2632 ด.ต.วรรธชนพงศ ์พศันุวงศ์ สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 47 45 92  /
2633 ด.ต.สมพร อน้ชดชาย สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 46 44 90  /
2634 ส.ต.ท.กมัปนาท ขนัทา สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 46 43 89  /
2635 ร.ต.ท.บนัเทิง ลาพงษ์ สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 45 40 85  /
2636 ด.ต.พีระพฒัน์ ใจแกว้ สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 44 50 94  /
2637 ส.ต.อ.กมลรักษ ์กลุบุตร สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 44 49 93  /
2638 ด.ต.สุพิน ขนัโอฬาร สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 42 43 85  /
2639 ร.ต.อ.เกรียงศกัด์ิ ฉิมเช้ือ สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 40 43 83  /
2640 ด.ต.ฉัตรชยั เสาแกว้ สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 40 41 81  /
2641 ร.ต.ต.วงการ เนาวสู์งเนิน สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2642 พ.ต.ท.เชิดศกัด์ิ กองผยุ สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2643 ด.ต.ก าธร จนัทร์ฉนวน สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2644 ส.ต.อ.คเชนทร์ กระดุมผล สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2645 ด.ต.ชยัชนะ ดอกไธสง สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2646 ส.ต.ท.ณฐัพล ภูเลียนคู่ สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2647 ด.ต.ดุสิต สุวรรณศรี สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2648 ด.ต.ทรงยศ ทดัฝัน สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2649 พ.ต.ต.ประภาส ครุธนาค สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
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2650 ร.ต.ท.ปรีชา สถิตนิมานการ สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2651 ร.ต.อ.ภูมิ นรฉันท์ สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2652 ด.ต.วิโรจน์ ทองป้ัน สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2653 ร.ต.ต.สุรัตน์ บุญทอง สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2654 ร.ต.อ.อ านาจ ไชยสถิตย์ สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2655 ร.ต.ต.วิทยา ฉลวย สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2656 ส.ต.ท.กิตติคุณ เช้ือประทุม สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
2657 ส.ต.ท.ณรงคศ์กัด์ิ ภู่เนติ สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
2658 ร.ต.อ.ธนภาค ประเสริฐสม สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
2659 ร.ต.ท.วฑุฒิเกรียง คงธนเฉลิมพร สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
2660 ด.ต.สุทิน เสมอโชค สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
2661 ส.ต.ท.เผา่พชร บรรจงดวง สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 45 95  /
2662 ส.ต.ท.ธนกฤต สุกลัป์ สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2663 ร.ต.ท.สมเกียรติ สุทธินนท์ สน.ส าราญราษฎร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2664 ร.ต.ต.ประสิทธ์ิ ละอองเภา สน.ส าราญราษฏร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2665 ส.ต.ท.พงษเ์ทพ ทองสุกใส สน.ส าราญราษฏร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2666 ร.ต.ท.เสกสรรค ์สุมาลยก์นัต์ สน.ส าราญราษฏร์ บก.น.6 บช.น. 50 49 99  /
2667 ด.ต.อิสระ วิบรรณ์ สน.ส าราญราษฏร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2668 ร.ต.อ.มานะ สังขป้์อม สน.ส าราญราษฏร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2669 ด.ต.นิพนธ ์ยามจีน สน.ส าราญราษฏร์ บก.น.6 บช.น. 50 50 100  /
2670 ด.ต.เดชชยั พลตรง สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2671 ด.ต.กนกรัตน์ กดูมา สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2672 ส.ต.ท.ชยัคม หวงัวงศไ์พบูลย์ สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2673 ด.ต.พลนัจิตร โอดเวหน สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2674 ร.ต.อ.พิษณุ บ ารุงหมู่ สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2675 ร.ต.อ.วิชาญ จนัทร์มณี สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2676 ด.ต.สาโนจน์ พวงกล่ิน สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2677 ร.ต.อ.เสนีย ์กนัพาวงศ์ สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2678 ด.ต.ดนยั หอมพวงศ์ สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2679 ด.ต.บุญธรรม อินทร์ทองนอ้ย สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2680 ด.ต.พฒันา ตุกพริก สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2681 ด.ต.สมยศ แกว้มา สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2682 ร.ต.ท.สันติ จนัทร์ศรี สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2683 พ.ต.ท.สมเกียรติ อนนัตกาล สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 48 98  /
2684 ส.ต.ท.สมสุข ด าวอ สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 48 98  /
2685 ส.ต.ท.จรุงศกัด์ิ ตน้โพธ์ิ สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 47 97  /
2686 ส.ต.อ.ทวารัติ ภูคา สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 47 97  /
2687 ส.ต.ท.ธงชยั งงัเอ่ียมบุญ สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 47 97  /
2688 พ.ต.ท.ปฏิญญา ตินโย สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 47 97  /
2689 ด.ต.สมทรง นามดิลก สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 47 97  /
2690 ร.ต.ท.สุรัตน์ เกตุหอม สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 47 97  /
2691 ร.ต.อ.อานนทณ์ฏัฐ ์เขียวหวาน สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 47 97  /
2692 ส.ต.อ.ณฐัพล คามจงัหาร สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 46 96  /
2693 ร.ต.อ.บุญเชิด สิงห์ภิรมย์ สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 46 96  /
2694 ร.ต.ต.กิตติพฒัน์ ธนสินบวรศกัด์ิ สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 43 93  /
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2695 ด.ต.สนอง ฉิมกล่อม สน.ตล่ิงชนั บก.น.7 บช.น. 50 48 98  /
2696 ด.ต.วิรัตน์ ขอบใจ สน.ท่าพระ บก.น.7 บช.น. 49 49 98  /
2697 ร.ต.ต.วิเชียร นรการ สน.ท่าพระ บก.น.7 บช.น. 45 50 95  /
2698 พ.ต.ท.ศกัด์ิด ารง สังขแ์กว้ สน.ท่าพระ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2699 ร.ต.อ.บูชา อินทนานนท์ สน.ท่าพระ บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2700 ส.ต.ท.จิตชนะ อานาม สน.ท่าพระ บก.น.7 บช.น. 50 48 98  /
2701 พ.ต.ท.สมชาย กลุวิเขียร สน.ท่าพระ บก.น.7 บช.น. 50 48 98  /
2702 ร.ต.อ.สันติ บุราณ สน.ท่าพระ บก.น.7 บช.น. 50 46 96  /
2703 ด.ต.จ าลอง สอดโคกสูง สน.ท่าพระ บก.น.7 บช.น. 49 49 98  /
2704 ร.ต.ต.อนนัต ์พงษล้ิ์ม สน.ท่าพระ บก.น.7 บช.น. 49 49 98  /
2705 ส.ต.ท.รัตนพงษ ์ทองแท่น สน.ท่าพระ บก.น.7 บช.น. 48 49 97  /
2706 ร.ต.อ.ศกัดา การรึกสม สน.ท่าพระ บก.น.7 บช.น. 48 49 97  /
2707 ส.ต.ท.ตอง พฒัศรี สน.ท่าพระ บก.น.7 บช.น. 48 47 95  /
2708 ด.ต.วิชชากร สิงหวรธรรม สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2709 พ.ต.ท.พิมพิสาร ธ ารงเลาหะพนัธ์ สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2710 ร.ต.ท.เกรียงศกัด์ิ ศิริไสย์ สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2711 ร.ต.ต.เศกสรรค ์ชาวสวนงาม สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2712 ร.ต.อ.โกวิท อินทสุวรรณ สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2713 ด.ต.ไชยรัตน์ ผาโท สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2714 ส.ต.ต.ธงศกัด์ิ บุญค า สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2715 ร.ต.อ.นฤชิต บวัอนนัต์ สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2716 ด.ต.นิวติั ข  าดี สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2717 ส.ต.อ.ปณตพร บวัผนั สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2718 ร.ต.อ.ประมุข ขนัทอง สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2719 ด.ต.ปรีชา ภกัดีนอก สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2720 ร.ต.ต.ปัญญา สุขเจริญ สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2721 ร.ต.ต.สันติ ปัญจาคะ สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2722 ด.ต.สายณัห์ สัมพนัธ์ สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2723 ร.ต.ท.สุรเชษฐ ์พิทกัษ์ สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2724 ด.ต.สุรศกัด์ิ สุวรรณศิลป์ สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2725 ส.ต.ต.เฉลิมพร จีรัง สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2726 ด.ต.ชาญไชณรงค ์พนัไทยศิริ สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2727 ด.ต.ธนวฒัน์ หาญธงชยั สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2728 ส.ต.ต.ธรรมรินทร์ ชูชาติ สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2729 ด.ต.ปรีชา สุวรรณโณ สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2730 ส.ต.อ.มนตรี ศรีเครือ สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2731 ร.ต.ต.วชัรายทุธ ล่าชยั สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2732 ส.ต.อ.อนุรักษ ์ราชวงษ์ สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2733 ด.ต.ธนากร สุวรรณชาตรี สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 48 98  /
2734 ส.ต.ต.ไพรวลั บุตรโท สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 47 97  /
2735 ส.ต.ต.วรวฒิุ ทีน ้าค  า สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 47 97  /
2736 ส.ต.ท.ศิวาวธุ ขนัอาษา สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 43 93  /
2737 ส.ต.อ.สุพจน์ น าภา สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 24 10 34  /
2738 ด.ต.วิชยั แสนค า สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2739 ร.ต.ท.แสวง ชุ่มสูงเนิน สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
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2740 ด.ต.ไกร หม่ืนแสน สน.บวรมงคล บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2741 ร.ต.อ.ชูชาติ เจิมขนุทด สน.บวรมงคล บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2742 ส.ต.ท.ณฐัพสิษฐ ์ไวยฤทธ์ิกิจสม สน.บวรมงคล บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2743 ร.ต.ต.ประสิทธิชยั ประชากลู สน.บวรมงคล บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2744 ร.ต.อ.อภิชาญ วรชินา สน.บวรมงคล บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2745 พ.ต.ต.พีระศกัด์ิ รัตนพนัธุ์ สน.บวรมงคล บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2746 ร.ต.อ.ชูชาติ ลกัษิตานนท์ สน.บางเสาธง บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2747 ด.ต.ประยรู อุปชิน สน.บางเสาธง บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2748 ด.ต.วิทยา มหทัธนสาร สน.บางเสาธง บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2749 ร.ต.ท.สุรัช ลาวณัยพ์ฤติกลุ สน.บางเสาธง บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2750 ร.ต.อ.ทวี บุญทนั สน.บางเสาธง บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2751 พ.ต.ท.ธวชัชยั โป๊ะโดย สน.บางเสาธง บก.น.7 บช.น. 50 48 98  /
2752 ร.ต.ต.วรายทุธ แครือแสง สน.บางเสาธง บก.น.7 บช.น. 50 36 86  /
2753 ร.ต.ต.สมหมาย นุชนารถ สน.บางเสาธง บก.น.7 บช.น. 50 36 86  /
2754 ร.ต.ท.สมเกียรติ พาหล สน.บางเสาธง บก.น.7 บช.น. 49 50 99  /
2755 ส.ต.อ.ภาคภูมิ โคตรแสง สน.บางเสาธง บก.น.7 บช.น. 48 45 93  /
2756 ร.ต.อ.เดชา แกว้เจริญ สน.บางกอกใหญ่ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2757 ส.ต.ท.เริงชยั หงษท์อง สน.บางกอกใหญ่ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2758 ด.ต.เอนก วิไลวรรณ สน.บางกอกใหญ่ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2759 ส.ต.ท.จกัรกริช นิตยา สน.บางกอกใหญ่ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2760 ส.ต.ท.ณฐักิตต์ิ วนัแจง้ สน.บางกอกใหญ่ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2761 ร.ต.ต.ประกอบ ค  ามอญ สน.บางกอกใหญ่ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2762 ร.ต.ต.ประทีป สิงห์บูรณ์ สน.บางกอกใหญ่ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2763 ร.ต.อ.พงศพ์นัธ ์จนัทร์ทองภกัดี สน.บางกอกใหญ่ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2764 พ.ต.ท.รัติศยั นิลนอ้ย สน.บางกอกใหญ่ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2765 ส.ต.ท.รุ่งโรจน์ กะพุทธา สน.บางกอกใหญ่ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2766 ด.ต.ศาสนกลุ รัตนไพบูลย์ สน.บางกอกใหญ่ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2767 ร.ต.ต.สถิตย ์สุดตา สน.บางกอกใหญ่ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2768 ร.ต.ท.สมโภชน์ พรมวงศ์ สน.บางกอกใหญ่ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2769 ร.ต.ท.ส าราญ ถมรพล สน.บางกอกใหญ่ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2770 ด.ต.สมใจ ส่งเสริม สน.บางกอกใหญ่ บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2771 ส.ต.ท.อภิสิทธ์ิ เพช็รข า สน.บางกอกใหญ่ บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2772 ส.ต.อ.ธนะวฒิุ ภูอ่าง สน.บางกอกนอ้ย บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2773 ร.ต.อ.บุญแรม เงินแท้ สน.บางกอกนอ้ย บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2774 พ.ต.ท.อิทธิพล จนัแปงเงิน สน.บางกอกนอ้ย บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2775 ส.ต.ท.เจษฎา มาลุน สน.บางกอกนอ้ย บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2776 ร.ต.อ.ไกรปสิทธ์ิ คร้ึมคา้งพลู สน.บางกอกนอ้ย บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2777 ร.ต.ต.กศุล ขาวเงิน สน.บางกอกนอ้ย บก.น.7 บช.น. 50 47 97  /
2778 พ.ต.ท.วิรัตน์ ปัญญาวรคุณ สน.บางกอกนอ้ย บก.น.7 บช.น. 50 47 97  /
2779 ด.ต.อิทธิพนัธ ์จนัทะไทย์ สน.บางกอกนอ้ย บก.น.7 บช.น. 50 47 97  /
2780 ส.ต.ท.พีรพงษ ์กลุนาแพง สน.บางกอกนอ้ย บก.น.7 บช.น. 50 46 96  /
2781 ส.ต.ท.ถวิล ยาสุข สน.บางกอกนอ้ย บก.น.7 บช.น. 50 43 93  /
2782 ส.ต.ท.รัชชานนท ์แสงอร่าม สน.บางกอกนอ้ย บก.น.7 บช.น. 50 43 93  /
2783 ร.ต.อ.สนธิกานต ์พุ่มพนัธุ์ สน.บางกอกนอ้ย บก.น.7 บช.น. 50 43 93  /
2784 ส.ต.อ.อานนท ์ธานีวรรณ สน.บางกอกนอ้ย บก.น.7 บช.น. 50 43 93  /
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2785 ส.ต.ท.สิทธินนัท ์นามลิวลัย์ สน.บางกอกนอ้ย บก.น.7 บช.น. 50 40 90  /
2786 ด.ต.สุนทร หิรัญรัตน์ สน.บางกอกนอ้ย บก.น.7 บช.น. 50 39 89  /
2787 ด.ต.เชาวลิต ดิษบรรจง สน.บางขนุนนท์ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2788 พ.ต.ต.กิตติภพ ข  าขาว สน.บางขนุนนท์ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2789 ด.ต.คริษฐ ์เทพฉิม สน.บางขนุนนท์ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2790 ส.ต.ท.ธนกร เขมะจารี สน.บางขนุนนท์ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2791 ร.ต.ต.ธนบตัร ฟักประไพ สน.บางขนุนนท์ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2792 ร.ต.ต.ปัญญา หอมหวล สน.บางขนุนนท์ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2793 ส.ต.ท.วิทวสั กระจบัหอม สน.บางขนุนนท์ บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2794 ส.ต.ท.เพชรอนนัต ์เขม็เพชร สน.บางขนุนนท์ บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2795 ด.ต.ชาญศกัด์ิ ชูแกว้ สน.บางขนุนนท์ บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2796 ร.ต.ท.อมร เทียมหงษ ์ สน.บางขนุนนท์ บก.น.7 บช.น. 50 47 97  /
2797 ร.ต.ต.เฉลิมศกัด์ิ จนัทร์ทา สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2798 ด.ต.โสภณ ส ารวลร่ืน สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2799 ร.ต.อ.กร ปติมน สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2800 พ.ต.ท.กณัวฒัน์ นานานนท์ สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2801 ส.ต.อ.ชาญฉลอง วงษล์ะคร สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2802 ร.ต.อ.ดลชาลี สุหลง สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2803 ร.ต.ต.ทองดี ทองบุ สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2804 ส.ต.อ.บวรพนัธ ์รชตวิริยะกลุ สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2805 ร.ต.อ.ปริญญา มณีศรีวงศก์ลู สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2806 ร.ต.อ.พิษณุ ผอ่งอ าพรรณ สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2807 ด.ต.พีระพงษ ์ปรีชากรสกลุ สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2808 ร.ต.อ.มนสั ชุมเพญ็ สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2809 ด.ต.สมหมาย ประจกษโ์ก สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2810 ด.ต.อรรถพล ปาณาตี สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2811 ด.ต.เลิศชยั คทัมาร สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2812 ด.ต.สมนึก อินเขียว สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2813 พ.ต.ต.อรรถพล สินสืบผล สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2814 ร.ต.ท.ประนอม บุญใหญ่ สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2815 ร.ต.ต.เกียรติศกัด์ิ เดชป้อง สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2816 ส.ต.ท.ชยาพล มูลตน้ สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2817 ร.ต.อ.บญัชา แกว้ไทรทว้ม สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2818 ด.ต.สมเจตน์ เขตอนนัต์ สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2819 ร.ต.อ.สุรินทร์ ยาทว้ม สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2820 ร.ต.อ.อนุชา มหาทรัพยส์กลุ สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2821 ส.ต.ท.อ าพล บุญคง สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2822 ด.ต.อุเทน สงวนศกัด์ิ สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2823 ส.ต.อ.ฐิรวฒัน์ ลาศา สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2824 ส.ต.อ.ธีรวฒัน์ อุ่นอ่อน สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2825 ส.ต.ท.นวพล สินจรูญศกัด์ิ สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2826 ร.ต.ต.วิรัตน์ อาจสัญจร สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2827 ร.ต.ท.อมร ภูริวิทย์ สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2828 ส.ต.ท.อรรถพร บุญลอ้ม สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2829 ร.ต.ต.จรินทร์ คงไชย สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 48 98  /
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2830 ส.ต.อ.ธีระนนัท ์สินอนนัต์ สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 48 98  /
2831 ร.ต.ต.สถิต ขจิตสุวรรณ สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 48 98  /
2832 ร.ต.ต.สมพร ลุณหงส์ สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 48 98  /
2833 ด.ต.พีรศกัด์ิ เวียงสิมา สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 47 97  /
2834 ร.ต.อ.วนัทา พุมมาเกิด สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 47 97  /
2835 ร.ต.ท.สารวตัร มาผาสุข สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 47 97  /
2836 ร.ต.ท.วารินทร์ มีแกว้ สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 45 95  /
2837 ร.ต.ต.บุญรวม ขนัทีทา้ว สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 44 94  /
2838 ส.ต.อ.ภคพล เหมือนชาติ สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 44 94  /
2839 ร.ต.ท.เกียรติกลุ ดวงสุพรรณ สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 43 93  /
2840 ด.ต.สุรวฒิุ เกิดล าเจียก สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 43 93  /
2841 ด.ต.เชษฐศ์กัด์ิ อินทร์แสน สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 42 92  /
2842 พ.ต.ท.วนปัติ วสุธนะชยั สน.บางยีข่นั บก.น.7 บช.น. 50 38 88  /
2843 ด.ต.ธ ารงค ์วงคพ์ุทธะ สน.ศาลาแดง บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2844 ร.ต.ต.มนตรี เพง็หนู สน.ศาลาแดง บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2845 ร.ต.อ.โยธิน สูตรไชย สน.ศาลาแดง บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2846 ร.ต.ต.ทวี พุทธา สน.ศาลาแดง บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2847 ร.ต.อ.ปรีชา สระทองเดช สน.ศาลาแดง บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2848 ด.ต.รุทธิศกัด์ิ  อ่อนละมูล สน.ศาลาแดง บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2849 ร.ต.ต.วิทธิกร พงษเ์กษม สน.ศาลาแดง บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2850 ด.ต.ณฐัวฒัน์ โนทะ สน.ศาลาแดง บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2851 ร.ต.ต.อนนัต ์สามสาหร่าย สน.ศาลาแดง บก.น.7 บช.น. 50 50 100  /
2852 ส.ต.ท.วีระพงษ ์ทองวนัดี สน.ศาลาแดง บก.น.7 บช.น. 50 49 99  /
2853 ส.ต.ท.ทินกร ป่ินหอม สน.ศาลาแดง บก.น.7 บช.น. 50 48 98  /
2854 ร.ต.ต.อนนัต ์พ่ึงบ ารุง สน.ศาลาแดง บก.น.7 บช.น. 50 46 96  /
2855 ร.ต.ต.วิทธิกร พงษเกษม สน.ศาลาแดง บก.น.7 บช.น. 49 50 99  /
2856 ด.ต.สุชาติ นิลบุตร บก.น.8 บก.น.8 บช.น. 47 47 94  /
2857 ร.ต.ต.สมเกียรติ เตชะนนัท์ บก.น.8 บก.น.8 บช.น. 44 41 85  /
2858 ร.ต.ต.พิชยัยทุธ ทาวรรณะ สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 38 50 88  /
2859 ร.ต.ท.สันติ อาจรงค์ สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 36 34 70  /
2860 ด.ต.ชยพล นางขาว สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 49 45 94  /
2861 ด.ต.สามชยั เกิดศิริ สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 48 49 97  /
2862 ส.ต.ท.สุวฒัน์ ทนัยะ สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 48 48 96  /
2863 ร.ต.ต.วฒิุ จินดา สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 47 48 95  /
2864 ด.ต.ชาติชาย ไชยภพ สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 47 45 92  /
2865 ร.ต.อ.ศกัด์ิสิทธ์ิ จนัทร์กลา้ สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 46 49 95  /
2866 ด.ต.ธนเดช ปัญญาไว สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 45 49 94  /
2867 ร.ต.ท.พงษเ์ทพ บุญสุวรรณ์ สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 45 44 89  /
2868 ด.ต.ประเสริฐ จนัทร์เปรียง สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 45 43 88  /
2869 ร.ต.ต.นรา วงัมะนาว สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 45 42 87  /
2870 ด.ต.นนัทวฒัน์ ไชยรักษ์ สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 45 42 87  /
2871 ร.ต.ต.สุจินต ์แม่นทอง สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 44 46 90  /
2872 พ.ต.ท.ทพัภาค สินพูลผล สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 43 47 90  /
2873 ร.ต.อ.ประดิษฐ ์แสงกระจ่าง สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 42 50 92  /
2874 ร.ต.อ.ไพจิต อูปแกว้ สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 42 44 86  /
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2875 พ.ต.ท.ประพนัธ ์จิตรส าราญ สน.ทุ่งครุ บก.น.8 บช.น. 47 47 94  /
2876 ร.ต.ท.ผลาสุข ค  าจนัทร์ สน.ทุ่งครุ บก.น.8 บช.น. 47 47 94  /
2877 ด.ต.ภฤศนนัต ์ก่ีศิริ สน.ทุ่งครุ บก.น.8 บช.น. 47 44 91  /
2878 ด.ต.ชุติมนัต์ิ พูลเกิด สน.ทุ่งครุ บก.น.8 บช.น. 46 47 93  /
2879 ร.ต.อ.เมธี เยีย่งกลาง สน.ทุ่งครุ บก.น.8 บช.น. 45 47 92  /
2880 พ.ต.ต.สุมิตร นานนท์ สน.ทุ่งครุ บก.น.8 บช.น. 44 47 91  /
2881 ร.ต.ต.พูนทรัพย ์ลีทหาร สน.ทุ่งครุ บก.น.8 บช.น. 44 46 90  /
2882 ร.ต.ต.บญัชา ชา้งลอย สน.ทุ่งครุ บก.น.8 บช.น. 43 43 86  /
2883 ด.ต.รังสรรค ์ดาวเรือง สน.ทุ่งครุ บก.น.8 บช.น. 42 48 90  /
2884 ด.ต.ธนชาต พลรัตน์ สน.ทุ่งครุ บก.น.8 บช.น. 40 41 81  /
2885 พ.ต.ท.มุกดา นนัทะพนัธ์ สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2886 ร.ต.อ.ด ารงค ์เทวรัตน์ สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2887 ด.ต.เท่ียงธรรม ทองทวี สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2888 ด.ต.กฤตพล ตลบักลาง สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2889 ด.ต.ชยัยง ราชนา สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2890 ร.ต.ต.พชร เอ่ียมสะอาด สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2891 ส.ต.ท.วีระศกัด์ิ พลเยีย่ม สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2892 ร.ต.อ.ประดิษฐ ์ประดบัวงษ์ สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 49 99  /
2893 ด.ต.ไชยนัต ์สุวรรณไตร สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 48 98  /
2894 ร.ต.อ.บุรี เพ่ิมพูน สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 48 98  /
2895 ร.ต.ต.ไสว ทองปิด สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 47 97  /
2896 ร.ต.ต.สุระชาติ ประเสริฐวงค์ สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 47 97  /
2897 ด.ต.อนุลกัษณ์ ตัน๋ต๊ิบ สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 47 97  /
2898 ส.ต.อ.ธนบดิณฐ ์สุวรรณศรี สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 46 96  /
2899 ร.ต.อ.สายยนต ์ด่านสุวรรณ์ สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 46 96  /
2900 ร.ต.อ.จ าลอง สืบทรัพย์ สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 42 92  /
2901 ร.ต.ต.ศกัด์ิชยั ตาวงษ์ สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 41 91  /
2902 ร.ต.ต.สมพล แกว้สิงห์ สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 41 91  /
2903 ส.ต.อ.กฤศภณ แผงผล สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 40 90  /
2904 ร.ต.ต.ดิศกวิน สมบติั สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2905 ร.ต.ต.เฉลิมโรจน์ ศรีสูงเนิน สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 50 48 98  /
2906 ด.ต.ส าอาง ธรรมวตัร สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 50 46 96  /
2907 ร.ต.อ.ไพฑูลย ์พรหมทนัต์ สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 50 42 92  /
2908 ร.ต.ท.นิกร ผาสุก สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 50 41 91  /
2909 ส.ต.อ.รัตนชยั เชาวม์านพ สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 49 45 94  /
2910 ร.ต.อ.อิทธิพนั หาญเวช สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 49 45 94  /
2911 ร.ต.อ.กฤศ จนัโททยั สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 49 42 91  /
2912 ส.ต.อ.ธนกฤต แกว้พวง สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 49 37 86  /
2913 ด.ต.ธนบดี โพธ์ิเกาะ สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 48 45 93  /
2914 ด.ต.ธรรมนูญ ศิริเจริญน า สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 48 42 90  /
2915 พ.ต.ท.วนัชยั ศรีชยัปลูก สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 48 42 90  /
2916 ด.ต.วิทยา บุสดี สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 47 46 93  /
2917 ส.ต.ท.อธิวฒัน์ จิรธนโชติกลุ สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 47 46 93  /
2918 ด.ต.ศภุณฐั บุสนาม สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 47 45 92  /
2919 ร.ต.ต.ธรรมนูญ ใจรัญ สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 47 38 85  /
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2920 ด.ต.เอกปพน ภากรเพ่ิมทวี สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 46 45 91  /
2921 ร.ต.อ.ชลชั อินทรลกัษณ์ สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 46 40 86  /
2922 ร.ต.ต.นพรัตน์ พงษศ์รีจนัทร์ สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 45 39 84  /
2923 ด.ต.ธวชักลุ ยคุลธรรม สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 44 36 80  /
2924 ส.ต.ต.ยิง่ศกัด์ิ เอกเอ่ียม สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 44 32 76  /
2925 ร.ต.ท.สุดใจ จุลเสวก สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 43 46 89  /
2926 ด.ต.วิรัตน์ แกว้เอียด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 39 38 77  /
2927 ส.ต.อ.อ าพล ประสิทธินอก สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 46 43 89  /
2928 ส.ต.ท.วรพลพงศ ์ค  างาม สน.บางยีเ่รือ บก.น.8 บช.น. 50 47 97  /
2929 ส.ต.ท.พลธนา สินพล สน.บางยีเ่รือ บก.น.8 บช.น. 48 47 95  /
2930 ส.ต.ท.จิรภทัร เสาโกมุท สน.บางยีเ่รือ บก.น.8 บช.น. 48 45 93  /
2931 ร.ต.อ.อภินนัท ์อินทร์จนัทร์ สน.บางยีเ่รือ บก.น.8 บช.น. 48 44 92  /
2932 พ.ต.ต.มนสั เอ่ียมศิริ สน.บางยีเ่รือ บก.น.8 บช.น. 47 43 90  /
2933 ร.ต.ต.ศิร ยวงใย สน.บางยีเ่รือ บก.น.8 บช.น. 47 42 89  /
2934 ส.ต.ท.คมเพชร มชัฉิมพงษ์ สน.บางยีเ่รือ บก.น.8 บช.น. 46 46 92  /
2935 ร.ต.ท.ปรีชา สุขสวสัด์ิ สน.บางยีเ่รือ บก.น.8 บช.น. 49 42 91  /
2936 ด.ต.ออมทรัพย ์สีสมสัน สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 44 46 90  /
2937 ร.ต.ต.ชยตุม ์กระตุดเงิน สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 50 48 98  /
2938 ร.ต.อ.ทนงศกัด์ิ วาดี สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 50 47 97  /
2939 พ.ต.ท.กิตติ เพชรรุ่ง สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 49 47 96  /
2940 ร.ต.ต.วิชิต ศรีอรุณเรืองทิศ สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 49 47 96  /
2941 ร.ต.ต.อรรถการ แจ่มปัญญา สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 48 47 95  /
2942 ร.ต.ต.บุญทนั สร้อยอุดม สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 48 46 94  /
2943 พ.ต.ต.อนนัต ์ชูตินนัท์ สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 47 49 96  /
2944 ด.ต.อุดร สารพฒัน์ สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 47 49 96  /
2945 ร.ต.ท.วิโรจน์ สายบวั สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 46 47 93  /
2946 ด.ต.ชยัวฒัน์ นรารักษ์ สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 46 46 92  /
2947 ด.ต.กฤชพล กระฉอดนอก สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 45 47 92  /
2948 ร.ต.อ.ขวญัชยั ประจ าท่ี สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 45 47 92  /
2949 ร.ต.ท.นพดล แสงโชติ สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 45 41 86  /
2950 ร.ต.ท.พูนศกัด์ิ สัมพนัธก์าญจน์ สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 44 49 93  /
2951 ด.ต.เจริญ เพียวิเศษ สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 44 46 90  /
2952 ด.ต.สกล พรมศรีจนัทร์ สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 44 45 89  /
2953 ร.ต.อ.สมาน สุภาโภชน์ สน.บุปผราม บก.น.8 บช.น. 42 41 83  /
2954 ส.ต.ท.ภูริพนัธ ์สุขสมโภชน์ สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 37 38 75  /
2955 ร.ต.ท.ทวีศกัด์ิ ชุ่มค  าลือ สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 48 47 95  /
2956 ร.ต.อ.ปุณณิธิศร์ กล่ินพราหมณ์ สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 47 47 94  /
2957 ด.ต.สมเกียรติ โทนนั สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 46 45 91  /
2958 ร.ต.ท.นพดล สาโยธา สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 46 44 90  /
2959 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ ชินสงคราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 46 44 90  /
2960 พ.ต.ท.เฉลิมพล เกรียท่าทราย สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 45 49 94  /
2961 ร.ต.อ.ไพทูรย ์รัตนะเวียง สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 45 44 89  /
2962 ด.ต.ชาญชยั นามมงคูณ สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 45 43 88  /
2963 ส.ต.ท.สุรพงษ ์พรรณขาม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 44 49 93  /
2964 ร.ต.ต.วฒิุศกัด์ิ สังวรกาญจน์ สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 44 42 86  /
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2965 ด.ต.พรศกัด์ิ วงคว์นัดี สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 37 45 82  /
2966 ร.ต.ท.วินยั พลงัสุข สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 37 29 66  /
2967 ส.ต.ท.ณฐันนท ์โคตรอาษา สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 34 30 64  /
2968 ร.ต.ต.วราพร ศรีสวสัด์ิ สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 34 17 51  /
2969 ด.ต.วีระศกัด์ิ สริมา สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 33 29 62  /
2970 ด.ต.เรืองฤทธ์ิ บุญมาศรี สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2971 ด.ต.ประกอบ เทพสมบูรณ์ สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2972 ส.ต.ท.นวพล ไกรนอ้ย สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 49 50 99  /
2973 พ.ต.ท.ณฐัชพงศ ์นิลจนัทร์ สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 49 48 97  /
2974 ด.ต.พรศกัด์ิ ภูเพก็ซ่ี สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 49 47 96  /
2975 ร.ต.อ.ชยัวฒัน์ วงศป้์อง สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 48 50 98  /
2976 ส.ต.ท.อคัรเดช อาจวิชยั สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 48 48 96  /
2977 ร.ต.ต.จตุรพร คุณกลู สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 46 43 89  /
2978 ร.ต.อ.วีระชยั พลเยีย่ม สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 44 50 94  /
2979 ส.ต.ท.อิทธิวฒัน์ ศรีไสว สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 44 49 93  /
2980 ร.ต.อ.พงคเ์ทพ น่ิมทรัพย์ สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2981 ร.ต.ท.อรรถนนัท ์ปัญจรัตน์ สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2982 ร.ต.อ.เปรมศกัด์ิ พุทธจ า สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 48 98  /
2983 ด.ต.บุญจนัทร์ จูมไชย สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 48 98  /
2984 ร.ต.ต.เกษม ขวญัทอง สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2985 ร.ต.ต.เฉลิม นวลศรี สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2986 ร.ต.อ.เฉลิมเกียรติ แกว้ขอ้นอก สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2987 ส.ต.อ.เชาว ์เหลืองสาธิต สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2988 พ.ต.ต.เด่นดนยั วฒันวิจิตรนนท์ สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2989 ส.ต.ท.กฤษดา ขาวปล้ืม สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2990 ร.ต.ต.กษมา บุญสังข์ สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2991 ส.ต.อ.คมสันต์ิ สีหาราช สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2992 ด.ต.จตุรงค ์นาทอง สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2993 ร.ต.ต.ฐณะวฒัน์ สมเกียรติภาคภูมิ สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2994 ร.ต.อ.ประทิน โกฏิรักษ์ สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2995 ร.ต.ต.พลเทพ อินทุรัตน์ สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2996 ร.ต.ต.สมชาย ภทัรสันต์ิ สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2997 ด.ต.สุริยา บุญตาวนั สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2998 ร.ต.อ.อคัรเดช แกว้เกียรติยศ สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
2999 ส.ต.อ.อานนท ์แสงกลุ สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
3000 ร.ต.ท.อารี สมบุญญะ สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
3001 ส.ต.อ.วีรวฒัน์ พุ่มวิเศษ สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 49 99  /
3002 ด.ต.สมหมาย ขมุทอง สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 49 99  /
3003 ด.ต.พงศกร แก่นวงษ์ สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 48 98  /
3004 ร.ต.ต.จกัรกริช ทองเดือน สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 47 97  /
3005 พ.ต.ท.ชยติุ พงษศ์กัด์ิ สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 47 97  /
3006 ร.ต.ท.ไสว มัน่ประเสริฐ สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 49 50 99  /
3007 ร.ต.ต.ฤทธิชยั พนัธศิ์ริ สน.ราษฎร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 48 48 96  /
3008 ส.ต.ท.เศรษฐวิชญ ์โถทอง สน.ราษฏรบูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
3009 ร.ต.อ.สุรวฒิุ ทองดี สน.ราษฏร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /



Page 68 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

3010 ด.ต.กรณรงค ์ลือฤทธ์ิ สน.ราษฏร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 48 26 74  /
3011 ร.ต.ต.บุญรอด นุชเฉย สน.ราษฏร์บูรณะ บก.น.8 บช.น. 47 50 97  /
3012 ส.ต.ท.ธนากร ขลิบทอง สน.สมเดจ็เจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 48 45 93  /
3013 ร.ต.ต.ฐาปกรณ์ พวงขจร สน.สมเดจ็เจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 48 44 92  /
3014 ส.ต.ท.ฉลอง วิชาชยั สน.สมเดจ็เจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 47 45 92  /
3015 ร.ต.ท.นพฤทธ์ิ สมพงษ์ สน.สมเดจ็เจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 46 50 96  /
3016 ร.ต.อ.สุภาพ คูนาเอก สน.สมเดจ็เจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 46 47 93  /
3017 พ.ต.ท.กฤตศิลป์ พูลผลกลุ สน.สมเดจ็เจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 46 42 88  /
3018 ร.ต.ต.สมควร พฤษสุภี สน.สมเดจ็เจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 46 41 87  /
3019 ร.ต.ท.สมนึก สกลุกาญจนดล สน.สมเดจ็เจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 46 40 86  /
3020 ส.ต.ท.ประเสริฐ เฉลิมจุฬามณี สน.สมเดจ็เจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 45 42 87  /
3021 ส.ต.ท.พิชยั เหลืองสาธิต สน.สมเดจ็เจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 45 40 85  /
3022 ส.ต.ท.จกัรพนัธ ์ชาญสมิง สน.สมเดจ็เจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 40 42 82  /
3023 ส.ต.ท.ธีระวฒิุ ทองแรง สน.ส าเหร่ บก.น.8 บช.น. 50 49 99  /
3024 ร.ต.อ.ทองพูล นามมะ สน.ส าเหร่ บก.น.8 บช.น. 50 48 98  /
3025 พ.ต.ท.ชาญวิทย ์ละออเอ่ียม สน.ส าเหร่ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
3026 ร.ต.ท.ณศัรุจ หม่ืนอาจ สน.ส าเหร่ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
3027 ร.ต.ต.ยงยทุธ นนทต์า สน.ส าเหร่ บก.น.8 บช.น. 50 50 100  /
3028 ร.ต.อ.จิระเดช พลคา้ สน.ส าเหร่ บก.น.8 บช.น. 50 49 99  /
3029 ร.ต.อ.ชาคริต สิทธิพรต สน.ส าเหร่ บก.น.8 บช.น. 50 49 99  /
3030 ด.ต.ทวีป เคร่งวิรัตน์ สน.ส าเหร่ บก.น.8 บช.น. 50 49 99  /
3031 ร.ต.ท.สมนึก รักพินิจ สน.ส าเหร่ บก.น.8 บช.น. 50 48 98  /
3032 ส.ต.อ.พงศน์รินทร์ จิตร์คง สน.ส าเหร่ บก.น.8 บช.น. 49 50 99  /
3033 ร.ต.ต.สมชาย ธาระหาญ สน.ส าเหร่ บก.น.8 บช.น. 49 50 99  /
3034 ร.ต.อ.ชาตรี ทองเลิศ สน.ส าเหร่ บก.น.8 บช.น. 49 48 97  /
3035 พ.ต.ต.จิราย ุกีรติยตุอมรกลุ สน.ส าเหร่ บก.น.8 บช.น. 48 50 98  /
3036 ด.ต.ทรงศิลป์ รัตนทิพย์ สน.ส าเหร่ บก.น.8 บช.น. 48 50 98  /
3037 ร.ต.ต.สุระศกัด์ิ ธรรมสิมมา สน.ส าเหร่ บก.น.8 บช.น. 47 49 96  /
3038 ร.ต.ต.มนสั ยงัสนอง สน.ส าเหร่ บก.น.8 บช.น. 47 43 90  /
3039 ด.ต.มาโนชญ ์จูณีนารถ สน.ส าเหร่ บก.น.8 บช.น. 45 49 94  /
3040 ร.ต.ต.สมบติั นาคทอง สน.เทียนทะเล บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3041 ร.ต.อ.เกษม พรานสมนั สน.เทียนทะเล บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3042 ด.ต.เจตน์สฤษฎ์ิ บรรเทาวงษ์ สน.เทียนทะเล บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3043 ร.ต.ต.ปัญญา เกิดมีสุข สน.เทียนทะเล บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3044 พ.ต.ต.สมพร แสนดี สน.เทียนทะเล บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3045 ร.ต.อ.ส ารอง ไชยชาญ สน.เทียนทะเล บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3046 ร.ต.ต.ธนพล นาทนัรีบ สน.เทียนทะเล บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3047 ร.ต.อ.สุรชยั ผลเจิม สน.เทียนทะเล บก.น.9 บช.น. 49 50 99  /
3048 ด.ต.วรุณพงษ ์หาญจิตร สน.เทียนทะเล บก.น.9 บช.น. 48 47 95  /
3049 ร.ต.อ.ชุบ ขยายฅรี สน.เทียนทะเล บก.น.9 บช.น. 46 46 92  /
3050 ด.ต.เกียรติพงศ ์เจริญฤทธ์ิ สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3051 ด.ต.เดช เกา้เด่น สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3052 ด.ต.เรวตั วงษอ์รุณ สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3053 ส.ต.ท.โสภณ กีรติเตชยกลุ สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3054 ส.ต.ท.ฐากรู วิดีสา สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
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3055 ด.ต.ธนินนัท ์ศรีธนกฤตวโรดม สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3056 ร.ต.อ.พลนิวฒัน์ ทองลาด สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3057 ส.ต.ท.ภาคภูมิ เสียงเสนาะ สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3058 ร.ต.อ.ยศพนธ ์อิศรางกรู ณ อยธุยา สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3059 ร.ต.ต.ระเด่น เทียนหิรัญ สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3060 ร.ต.ต.วินยั นุชนาถ สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3061 ด.ต.สมคิด สาระวรณ์ สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3062 ร.ต.อ.สิโรดม เอ่ียมมา สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3063 ด.ต.สิงหล ศรีองักลู สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3064 ด.ต.สิทธิชยั ศรีทรัพย์ สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3065 ร.ต.ต.ธนศกัด์ิ สุวรรณวงษ์ สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3066 ร.ต.ท.ธราดล มูลมนสั สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3067 ด.ต.นิวฒัน์ คลา้ยทอง สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3068 ส.ต.ท.วรพงษ ์ปุญญโกศล สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3069 ร.ต.อ.จรุง ปันสกลุ สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 47 46 93  /
3070 ส.ต.อ.ณรงค ์ทาสะโก สน.แสมด า บก.น.9 บช.น. 50 47 97  /
3071 ด.ต.ชยัณรงค ์แกว้สวา่ง สน.แสมด า บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3072 พ.ต.ท.ธงชยั สมาน สน.แสมด า บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3073 ร.ต.ต.ประทุม พลอยเกิด สน.แสมด า บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3074 ร.ต.อ.ภิรมย ์อินพิทกัษ์ สน.แสมด า บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3075 ร.ต.อ.ภูวินยั พลเยีย่ม สน.แสมด า บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3076 ด.ต.สราวธุ สุรินทร์ค  า สน.แสมด า บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3077 ร.ต.ท.จินดา สุขเกษม สน.แสมด า บก.น.9 บช.น. 50 47 97  /
3078 ร.ต.ท.ธนชัชนม ์พงษท์องเมือง สน.แสมด า บก.น.9 บช.น. 50 47 97  /
3079 ส.ต.ท.ศิริพงษ ์นาคอุไร สน.แสมด า บก.น.9 บช.น. 50 46 96  /
3080 ด.ต.สรรคเ์ศรษฐ ์ทพัโพธ์ิ สน.แสมด า บก.น.9 บช.น. 50 46 96  /
3081 ร.ต.ต.สมยศ ดวงฉวี สน.แสมด า บก.น.9 บช.น. 50 45 95  /
3082 ร.ต.ท.พูลประสิทธ์ิ สิงห์ชุม สน.แสมด า บก.น.9 บช.น. 49 50 99  /
3083 ร.ต.ต.สุพรรณ ปัญญาศิลป์ สน.แสมด า บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3084 ด.ต.ส าราญ ตานนท์ สน.ท่าขาัม บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3085 ด.ต.เกรียงศกัด์ิ เครือแป้น สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3086 ร.ต.ท.เฉลา ครุธจู สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3087 ร.ต.ท.เสกสิทธ์ิ ลุย้ประเสริฐ สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3088 ด.ต.โชคชยั เก่งการ สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3089 ด.ต.ฉัตรชยั ธงภกัดี สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3090 ด.ต.ชนะชยั ไทยนิยม  สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3091 ด.ต.ชชัพงศ ์มีช่ือ สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3092 ด.ต.ชาญชยั คงเกราะ สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3093 ส.ต.อ.ทนงค ์เพียนอก สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3094 ร.ต.ท.นพวงศ ์โฉมดี สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3095 ร.ต.ต.นิคม พิมพบุตร สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3096 ด.ต.นิติ อชัลิสังกาศ สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3097 ร.ต.อ.นุกลู เกิดดี สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3098 ร.ต.อ.บุญมี บุญเอก สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3099 ร.ต.ท.ประโพธ สวสัดิวงศ์ สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
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3100 ด.ต.ภมร ล่ิมวงศ์ สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3101 ร.ต.ต.ละเอียด สุขศิลป์ สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3102 ร.ต.ต.เกรียงไกร ตรีสาคร สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3103 ร.ต.อ.เกรียงไกร หาญปราบ สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3104 พ.ต.ท.พีระศกัด์ิ จิโรจน์สกลุ สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3105 ด.ต.วิทยา สังขท์อง สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3106 ด.ต.วิษณุ บวังาม สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3107 ส.ต.อ.ทศพล พิพฒัน์ชยกลุ สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3108 ส.ต.ท.ธนวฒัน์ หลกัดี สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3109 ร.ต.ต.พีระวิทย ์ศรุตาตุลยากรณ์ สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3110 ร.ต.ท.สายนัต ์เกตุอู่ทอง สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3111 ส.ต.อ.ไกรวิน เตม็ใจรัก สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 47 97  /
3112 ร.ต.อ.ประพิศ ทองสม สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 47 97  /
3113 ส.ต.อ.พิทูร ศิลาเพชร สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 47 97  /
3114 พ.ต.ท.ศภุฤกษ ์ตรีเจตน์ สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 47 97  /
3115 ส.ต.อ.วชัระพงษ ์น ้าแกว้ สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 45 95  /
3116 ร.ต.อ.ภาณุเมศ ทิพยม์งคล สน.ท่าขา้ม บก.น.9 บช.น. 50 44 94  /
3117 ด.ต.ชุ่ม บุญมายงั สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3118 ส.ต.ท.นพดล เจริญยิง่ สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3119 ร.ต.ต.ประพนัธ ์ อศัวภูมื สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3120 ส.ต.อ.สกล ภูชยัแสง สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3121 ด.ต.สุนทร เจริญศรี สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3122 ร.ต.อ.อุกฤษณ์ โกศลจิตร สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3123 พ.ต.ท.โกมินทร์ อตัโสภณวฒันา สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3124 ด.ต.จงดล ธีวราวฒันศิริ สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3125 ร.ต.ต.ทิพเนตร พวงศรี สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3126 ด.ต.นาวิน ผกาหวน สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3127 ร.ต.ท.วณฐัพงศ ์พรมมินทร์ สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3128 ร.ต.อ.วีระศกัด์ิ ศิลารักษ์ สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3129 ร.ต.ท.ศกัดิพงศ ์แสงนภากาศ สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3130 ด.ต.สายณัห์ อูปเงิน สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3131 ด.ต.เอกสิทธ์ิ หนูอินทร์ สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3132 ร.ต.ต.ไพรวลัย ์เชยแจง้ สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3133 ด.ต.วฒิุ ภารจรุง สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3134 ร.ต.ท.สวสัด์ิ วอ่งไว สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3135 ร.ต.ต.ส ารวญ กาลา สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3136 ร.ต.ต.อนนัต ์พงคพ์นัธ์ สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3137 ร.ต.ท.เทียนชยั ดิสกลุ สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 47 97  /
3138 ส.ต.ท.เศรษฐส์ัณ์ อะทะเทพ สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 47 97  /
3139 ด.ต.พรรษปกรณ์ เดชศรี สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 47 97  /
3140 ด.ต.สมพร อินทรศร สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 47 97  /
3141 ด.ต.ประยทุธ พนันิล สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 50 46 96  /
3142 ร.ต.ตไพรวลัย ์เชยแจง้ สน.บางขนุเทียน บก.น.9 บช.น. 44 45 89  /
3143 ร.ต.ต.จิณณวชัร์ วนะสนธ์ิ สน.บางบอน บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3144 ด.ต.จิระ มะตูม สน.บางบอน บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
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3145 พ.ต.ท.ชลชั จุมพลพกัตร์ สน.บางบอน บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3146 ด.ต.บุรณวิชญ ์ลิสีสุข สน.บางบอน บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3147 ด.ต.จิรทีปต ์ชุ่มเยน็ สน.บางบอน บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3148 ร.ต.ต.ธนพล จนัสา สน.บางบอน บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3149 ร.ต.ต.ประดิษฐ ์วาลีประโคน สน.บางบอน บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3150 ส.ต.ท.ภานุมาศ บบัภาแกว้ สน.บางบอน บก.น.9 บช.น. 50 46 96  /
3151 ส.ต.อ.ศกัด์ิสิทธ์ิ แหลมภู่ สน.บางบอน บก.น.9 บช.น. 50 46 96  /
3152 ร.ต.ต.ศตบรรณ เดชะรัตนไพศาล สน.ภาษีเจริญ บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3153 ด.ต.เฉลิมภพ ปรางทิพย ์ สน.ภาษีเจริญ บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3154 ร.ต.อ.ชวฉัตร สกลุวตัร์ สน.ภาษีเจริญ บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3155 ด.ต.ฐณกร ทาพล สน.ภาษีเจริญ บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3156 พ.ต.ท.ทรงศกัด์ิ สู่พานิช สน.ภาษีเจริญ บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3157 ด.ต.ประดิษฐ ์หาระโคตร์ สน.ภาษีเจริญ บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3158 ด.ต.เพลิง วงษค์  าชยั สน.ภาษีเจริญ บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3159 ด.ต.พรชยั พุ่มประดบั สน.ภาษีเจริญ บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3160 ส.ต.ท.สุทธิพงษ ์ทพัธานี สน.ภาษีเจริญ บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3161 ร.ต.ต.เกรียงไกร เปล่ียนเดช สน.ภาษีเจริญ บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3162 ด.ต.บุญชนั เเกว้ใส สน.ภาษีเจริญ บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3163 พ.ต.ท.ลิขิต ภกัดีศภุผล สน.ภาษีเจริญ บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3164 ด.ต.สมบติั อน้ระก านอ้ย สน.ภาษีเจริญ บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3165 ส.ต.อ.เอกราช วงคอ์นุ สน.ภาษีเจริญ บก.น.9 บช.น. 50 46 96  /
3166 ส.ต.ท.กฤษณะ ตั้งเทียมพงษ์ สน.ภาษีเจริญ บก.น.9 บช.น. 50 46 96  /
3167 ด.ต.พรสันต ์เทง้วฒันะ สน.ภาษีเจริญ บก.น.9 บช.น. 50 46 96  /
3168 ร.ต.ต.ศิระ เผือนสัจจา สน.ภาษีเจริญ บก.น.9 บช.น. 50 46 96  /
3169 ร.ต.ต.ไพโรจน์ สมบูรณ์ สน.หนองแขม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3170 ส.ต.ท.จกัรี สุริโย สน.หนองแขม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3171 พ.ต.ท.ณรรฐพงษ ์มคัเจริญ สน.หนองแขม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3172 ส.ต.ท.ทศพร พรมีฤทธ์ิ สน.หนองแขม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3173 ส.ต.ท.ธนาธิป ภทัราธนภทัรศิริ สน.หนองแขม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3174 ด.ต.นิคม เอ่ียมวิจารณ์ สน.หนองแขม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3175 ด.ต.ปกรณ์ ชูศรีโฉม สน.หนองแขม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3176 ด.ต.ภูมิพฒัน์ บุญช่วย สน.หนองแขม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3177 ร.ต.ต.ยอดยิง่ บุญธรรม สน.หนองแขม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3178 ร.ต.อ.ฤทธิรงค ์ยพุาสวสัด์ิ สน.หนองแขม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3179 ด.ต.วงศว์รรธน์ อินทโกสุม สน.หนองแขม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3180 ร.ต.ท.วิรัตน์ ศรีสุข สน.หนองแขม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3181 ส.ต.ท.ศรีวิเชียร วิเชียรศรี สน.หนองแขม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3182 ร.ต.ต.องอาจ ยศศกัด์ิ สน.หนองแขม บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3183 ส.ต.ท.ไพชยนต ์บวันอ้ย สน.หนองแขม บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3184 ด.ต.อมรเทพ แขขนุทด สน.หนองแขม บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3185 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ สุภาพชน สน.หนองแขม บก.น.9 บช.น. 49 50 99  /
3186 ด.ต.ก าพล กองพร้ิว สน.หนองคา้งพลู บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3187 ร.ต.ต.จกัริน บรรพบุรุษ สน.หนองคา้งพลู บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3188 ร.ต.อ.ชยัฤทธ์ิ ส่งแสง สน.หนองคา้งพลู บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3189 ร.ต.อ.ณิชพงศ ์ครองนาม สน.หนองคา้งพลู บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
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3190 ส.ต.ท.ปณิธาน กล่ินหอม สน.หนองคา้งพลู บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3191 ด.ต.ปิยะพงษ ์สัตยรั์ตน์ สน.หนองคา้งพลู บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3192 ส.ต.ท.วรเมธ ชูวา สน.หนองคา้งพลู บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3193 ร.ต.อ.วินยั ศรีสวสัด์ิ สน.หนองคา้งพลู บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3194 พ.ต.ท.ศิวชั พุ่มนุ่ม สน.หนองคา้งพลู บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3195 ส.ต.ท.สายฟ้า ล่าชยั สน.หนองคา้งพลู บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3196 ร.ต.ต.อ านวย ปรีมณี สน.หนองคา้งพลู บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3197 ร.ต.อ.ชาญกิจ เขมธนวฒัน์ สน.หนองคา้งพลู บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3198 ส.ต.ท.ปิยะราช ปานแป้นนอ้ย สน.หนองคา้งพลู บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3199 ร.ต.อ.ส ารวย ร่มรุกข์ สน.หนองคา้งพลู บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3200 ร.ต.ต.อ านวย ปรีณี สน.หนองคา้งพลู บก.น.9 บช.น. 49 48 97  /
3201 ส.ต.ท.วรากรณ์ ค  าตัน๋ สน.หนองคา้งพลู บก.น.9 บช.น. 37 32 69  /
3202 พ.ต.ท.เกรียงไกร ชิดเช้ือ สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3203 ส.ต.ท.กนัตพล ก าแพง สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3204 ร.ต.อ.ค ารณ ศกัดิกลุ สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3205 ด.ต.ชชัชยั วรนาม สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3206 ร.ต.อ.ชยัภทัร ศรีมงคุณ สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3207 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ แสงดารา สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3208 ส.ต.ท.ธวฒัร์ สีเมือง สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3209 ส.ต.ท.นุกลู วะน ้าคา้ง สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3210 ส.ต.ท.ภคพณ พรหมโคตร สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3211 ร.ต.อ.มนตรี เวียงเงิน สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3212 ร.ต.ต.มิตรชาย ยนับวับาน สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3213 ส.ต.อ.รัชพล กางสี สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3214 ร.ต.อ.วชัรเกียรต์ิ ทองมูล สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3215 ด.ต.สาโรจน์ จงเจริญ สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3216 ร.ต.ท.สุรฤทธ์ิ พลงัฤทธ์ิ สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3217 ร.ต.ต.คงศกัด์ิ จนัทร์กระจ่าง สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 50 100  /
3218 พ.ต.ต.จิรวชัรากร พุ่มอ ่า สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3219 ด.ต.พิชิต ชาติช านาญ สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 49 99  /
3220 ส.ต.ท.ชยัชนะ วฒิุวยั สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3221 ส.ต.ท.ณฐัพล ฉายละออ สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3222 ส.ต.ท.อภิวฒัน์ จงเจริญ สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 48 98  /
3223 ด.ต.วิชา พรมวงษ์ สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 47 97  /
3224 ด.ต.ชนธิชา พรมรักษา สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 46 96  /
3225 ร.ต.อ.สถิตย ์อ่ิมท่ีสุด สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 46 96  /
3226 ส.ต.ท.ศิวานนท ์สืบสวน สน.หลกัสอง บก.น.9 บช.น. 50 44 94  /
3227 พ.ต.ท.ขนุเขา โพธ์ิสุวรรณ กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3228 ด.ต.ณชัพล ศรีอ ่า กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3229 ร.ต.อ.ส าราญ จุลจ าเริญทรัพย์ กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3230 ร.ต.อ.สมชาย เทศอินทร์ กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3231 ร.ต.อ.ประดิษฐ ์คุณประสาท กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3232 ร.ต.อ.นฤเดช ศิริโชติ กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3233 ร.ต.อ.กรัณยพ์ล สีหะสิงห์ กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3234 ร.ต.อ.โสภณ สุกใส กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 45 95  /
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3235 ร.ต.ท.อมร ศรีวิมล กก.1 บก.ทล. บช.ก. 46 46 92  /
3236 ร.ต.ท.พศิน โยธาจนัทร์ กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3237 ร.ต.ท.ประกอบ พิศดาร กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3238 ร.ต.ต.ณฐัพงษ ์สุ่มมจัฉา กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 43 93  /
3239 ร.ต.ต.ชยัสิทธ์ิ ลอ้บุญทวีชยั กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3240 ร.ต.ต.กิตติศกัด์ิ สมประสงค์ กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3241 พ.ต.ท.สหธญั ก าบิลดีลิราช กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3242 พ.ต.ท.ลทัธศกัด์ิ ภูถ่ีถว้น กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3243 ด.ต.หญิง พชรพรรนิภา โมทิวงศ์ กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3244 ด.ต.สยาม ฉวีไทย กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3245 ด.ต.สมชาย ราษฎร์นิยม กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3246 ด.ต.ศภุฤกษ ์สุวรรณโชติ กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3247 ด.ต.บุญธรรม โกพล กก.1 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
3248 ด.ต.ธชันนัท ์ต่วนชะเอม กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3249 ด.ต.ทินกร โสรัจจ์ กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3250 ด.ต.ทรงชยั เพชรสุวฒัน์ กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3251 ด.ต.ถนอม ทองเพชร กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3252 ด.ต.เจษฎา ชมดวง กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3253 ร.ต.อ.ภาณุ พละศกัด์ิ กก.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3254 ส.ต.อ.กิตติศกัด์ิ อาตนะทอง กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3255 ส.ต.ท.ชยัวฒิุ ทาจ าปา กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3256 ส.ต.ท.เอกชยั หมอกมืด กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
3257 ร.ต.อ.สมปอง เทพเทียน กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 44 50 94  /
3258 ร.ต.อ.สมโชค สัตยา กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
3259 ร.ต.อ.วชัรพล วชิรกลุฑล กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3260 ร.ต.อ.ปรีชา ทองหยวก กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 45 30 75  /
3261 ร.ต.อ.บุญส่ง บวัอุไร กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3262 ร.ต.ท.อรรณพ ฉิมพลี กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3263 ร.ต.ท.สุชาติ พ่ึงธรรม กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
3264 ร.ต.ท.สมคิด ธงชยั กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 40 23 63  /
3265 ร.ต.ท.วิชาญ สร้อยส าราญ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 33 36 69  /
3266 ร.ต.ท.ภาดาภร ปัญญารินทร์ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3267 ร.ต.ท.ประธาน จตุพนัธ์ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3268 ร.ต.ท.ธีระยทุธ วนัโสภา กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3269 ร.ต.ท.ธวชั คชเดช กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 46 49 95  /
3270 ร.ต.ท.โกวิท รอดสนใจ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3271 ร.ต.ท.เจริญวิชญ ์ศรประสิทธ์ิ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 46 40 86  /
3272 ร.ต.ต.หญิง ไพรินทร์ คลา้ยแสง กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3273 ร.ต.ต.สุธน บุญสะเดา กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 45 46 91  /
3274 ร.ต.ต.สุเทพ วิไลรัตน์ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 46 49 95  /
3275 ร.ต.ต.วีระ พรรณวิจารณ์ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 44 45 89  /
3276 ร.ต.ต.วีรพงษ ์ดีจริง กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 38 87  /
3277 ร.ต.ต.วิรัตน์ ทองค า กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
3278 ร.ต.ต.พงษก์ร เดชผล กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 40 38 78  /
3279 ร.ต.ต.ปริชาติ แสงฤทธ์ิ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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3280 ร.ต.ต.ประยรู กลัยา กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 44 38 82  /
3281 ร.ต.ต.ปรวฒัน์ กนกทอง กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 42 45 87  /
3282 ร.ต.ต.บุรพล เมืองซ้าย กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3283 ร.ต.ต.ชูเดช เกิดแสง กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 44 36 80  /
3284 ร.ต.ต.ไพบูลย ์ชูวงศ์ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
3285 พ.ต.ท.ธนศกัด์ิ ปราสาททอง กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3286 ด.ต.อสันี ศรีจนัทร์ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 41 35 76  /
3287 ด.ต.อริญชย ์เช่ียวชาญ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
3288 ด.ต.อภิรักษ ์แตงงาม กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3289 ด.ต.อภิรวิทย ์เครือวงั กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 39 87  /
3290 ด.ต.อนุศกัด์ิ ขมิ้นทอง กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 49 97  /
3291 ด.ต.อดิศร มะตูม กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 47 45 92  /
3292 ด.ต.หญิง มณีรัตน์ จนัทร์ประนต กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
3293 ด.ต.หญิง จิระภร จิตสูง กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3294 ด.ต.สุรินทร์ ก้ิมหยก กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 47 50 97  /
3295 ด.ต.สุชาติ ธิมา กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 40 37 77  /
3296 ด.ต.สุจิต ป้องเคน กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 47 50 97  /
3297 ด.ต.ส าเนา มณีคุณ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 44 42 86  /
3298 ด.ต.สมดี เจริญศรี กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 41 32 73  /
3299 ด.ต.สมชาย แกว้นุช กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3300 ด.ต.วิชยั ตามสมยั กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 34 82  /
3301 ด.ต.ยทุธนา พุฒสง่า กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 42 30 72  /
3302 ด.ต.ยศภทัร อินตะ๊ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 45 46 91  /
3303 ด.ต.ภคพงศ ์กิตติอมัพร กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3304 ด.ต.พิสิษฐ ์เมฆแสงสี กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
3305 ด.ต.ประจกัษ ์แป้สุวรรณ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 46 49 95  /
3306 ด.ต.บุญเลิศ พระจุไทย กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 47 46 93  /
3307 ด.ต.บุญเติม เอติยติั กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 46 46 92  /
3308 ด.ต.นิวติั สาระการ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 44 92  /
3309 ด.ต.นิวฒั จนัทรัตน์ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3310 ด.ต.นพดล เหมือนเผา่พงษ์ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3311 ด.ต.ธีรเดช เอ่ียมโพธ์ิ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3312 ด.ต.ธรรมวิมล แยม้นวล กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3313 ด.ต.ธนพงศ ์เผา้หอม กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 46 48 94  /
3314 ด.ต.ถิรมนสั ประมูล กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 47 47 94  /
3315 ด.ต.ชูชาติ เยยีละนุท กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 42 42 84  /
3316 ด.ต.จินดา วิเศษภกัดี กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
3317 ด.ต.จกัรกฤษณ์ เคนงาม กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 43 28 71  /
3318 ด.ต.ค ารณ ใจสุทธ์ิ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 46 44 90  /
3319 ด.ต.เสรีวชั แจ่มประแดง กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 42 28 70  /
3320 ด.ต.เทวินทร์ ธานินทร์ กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 36 33 69  /
3321 ด.ต.เกียรติยศ บุญมาบา กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 41 25 66  /
3322 ด.ต.เกรียงไกร เพชรนคร กก.1 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 49 97  /
3323 ส.ต.อ.กิตติศกัด์ิ เจริญสุข กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3324 ส.ต.ท.แสนยานุภาพ แสนยามูล กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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3325 ร.ต.อ.อฏัฐพ์ล คลา้ยเนียม กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3326 ร.ต.อ.สุเทพ ตุม้ประสิทธ์ิ กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3327 ร.ต.อ.วรกฤต พลสินธุ์ กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3328 ร.ต.อ.รัชกฤช เคา้แคน กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3329 ร.ต.อ.ประกาศ จนัทร์เหลือง กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3330 ร.ต.อ.นิพนัธ ์อ  าพนัดี กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3331 ร.ต.อ.ทิม จูบาง กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3332 ร.ต.ท.อรรถ แสนสนิท กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 33 48 81  /
3333 ร.ต.ท.วีระ บุตรโพธ์ิ กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 43 42 85  /
3334 ร.ต.ท.ชุติเดช พฒันกิจศกัดา กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3335 ร.ต.ท.ชวลิต ทองไพรวรรณ กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3336 ร.ต.ท.ชยพล ประภาหาญ กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3337 ร.ต.ท.เศรษฐสิทธ์ิ อภิเหมพรหม กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3338 ร.ต.ต.อภิชา ส าราญพล กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3339 ร.ต.ต.สุรศกัด์ิ กลดัแกว้ กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3340 ร.ต.ต.รังสิวฒิุ สิงห์วี กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3341 ร.ต.ต.มานพ คงโภชน์ กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3342 ร.ต.ต.มงคล ลอยมา กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 44 93  /
3343 ร.ต.ต.จรูญ ทาหมอก กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
3344 ร.ต.ต.กมุฤทธ์ิ แกว้อ าไพ กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3345 ร.ต.ต.โยธิน เยาวโยธิน กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3346 พ.ต.ท.เอกรณการ นาคนิยม กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3347 ด.ต.อุทยั บุตรดาวนั กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3348 ด.ต.อภิสิทธ์ิ ศรีศิริ กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3349 ด.ต.อนุชา คงเจริญ กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3350 ด.ต.อโนเชาว ์วรโชติเดชาการ กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 41 91  /
3351 ด.ต.สุชาติ ศรีทองสุข กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3352 ด.ต.สุชาติ ปานมน กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3353 ด.ต.สืบพงษ ์ป้องค า กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3354 ด.ต.ส ารวย เจริญทรัพย์ กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3355 ด.ต.สายณัห์ พรรณภกัดี กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 44 45 89  /
3356 ด.ต.สมศกัด์ิ ป้ันโฉม กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3357 ด.ต.ศฤงคาร จนัทร์ส่อง กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3358 ด.ต.วิบูลยรั์ตน์ เพชรสัมฤทธ์ิ กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3359 ด.ต.รังสฤษด์ิ แสนพล กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3360 ด.ต.มนตรี พรหมสนธิ กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3361 ด.ต.พิทกัษ ์ลัน่จนัทึก กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3362 ด.ต.พนัศกัด์ิ กตะศิลา กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3363 ด.ต.พทัธนนัท ์ทองค า กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3364 ด.ต.พงษน์รินทร์ แกว้วิกา กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3365 ด.ต.ธงชยั เอ้ือสามาลย์ กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3366 ด.ต.ณรงคพ์นัธ ์อาจยทุธณรงค์ กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3367 ด.ต.ณรงค ์หมายมัน่ กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3368 ด.ต.ชราวฒิุ พนับูรณ์ กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3369 ด.ต.จิรชยา ธรรมโลกา กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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3370 ด.ต.กฤษณะ บุสสี กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3371 ด.ต.โชติพฒัน์ ศรีเจริญ กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3372 ด.ต.เอกวิทย ์เอกเวช กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3373 ด.ต.เสถียรพงษ ์ลือค าหาร กก.1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3374 ส.ต.อ.ภานุพงษ ์ต่วนชะเอม กก.1 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3375 ร.ต.อ.สุระชยั ฉายขนุทด กก.1 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3376 ร.ต.อ.พุทธางกรู เรืองธรรม กก.1 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3377 ร.ต.อ.พิชยั ขวญัเมือง กก.1 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3378 ร.ต.ท.ชาตรี สุขประเสริฐ กก.1 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3379 ร.ต.ต.อาดูร พนักลัน่ กก.1 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3380 ร.ต.ต.หญิง ศศิธร กล ่าทอง กก.1 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3381 ร.ต.ต.หญิง พวงเพญ็ เรือวิลยั กก.1 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3382 ร.ต.ต.ประวิทย ์หนูป้ัน กก.1 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3383 ร.ต.ต.ทองดี ไพศาล กก.1 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3384 ด.ต.สยาม เผือกดี กก.1 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
3385 ด.ต.ศิวฒั ชนะพาล กก.1 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3386 ด.ต.ศกัด์ิชยั แสนสุข กก.1 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3387 ด.ต.ราวิน รักษว์งษ์ กก.1 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3388 ด.ต.มีนา พานิช กก.1 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3389 ด.ต.พีรพงษ ์อภยัฤทธิรงค์ กก.1 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3390 ด.ต.ธวชัชยั วงษจ์นัทร์แดง กก.1 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3391 ด.ต.ไพโรจน์ ข  าวิไล กก.1 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3392 ส.ต.อ.วิทวสั เพง็แกว้ กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3393 ส.ต.อ.นิรัญ สุขหล่อ กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3394 ส.ต.อ.ธนวฒัน์ ศรีเพชร กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3395 ส.ต.อ.คณิตศกัด์ิ ถ่ินสุวรรณ กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3396 ร.ต.อ.วชิระ ตั้งสกลุ กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3397 ร.ต.อ.เอิบศกัด์ิ ฤคณีย์ กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3398 ร.ต.ท.อรุณ บุตตะนนัท์ กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 44 94  /
3399 ร.ต.ท.อภิรัศม ์อยูส่บาย กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3400 ร.ต.ท.สุเทพ เพช็รอยู่ กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3401 ร.ต.ท.วนัชาติ สระแกว้ กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3402 ร.ต.ท.ธีระยทุธ พ่วงพงษ์ กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3403 ร.ต.ท.ธรรมฤทธ์ิ ทองแดง กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
3404 ร.ต.ต.สฤษด์ิ จนัทอก กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3405 ร.ต.ต.มนสั มาหวัเขา กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3406 ร.ต.ต.ธีระพล แพรสีนวล กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3407 ร.ต.ต.กลว้ย ชยัพระบาง กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3408 พ.ต.ท.ยทุธนนั จนัทร์เนตร กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3409 ด.ต.อนุวฒัน์ เพชรประดิษฐ์ กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3410 ด.ต.หญิง สังวาลย ์ลอ้บุญทวีชยั กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3411 ด.ต.สุนทร ภูตะนารถ กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3412 ด.ต.วีระ กองสี กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3413 ด.ต.วิเชียร กล่ินข า กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3414 ด.ต.วชัระ ช่ืนดอนกลอย กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /



Page 77 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

3415 ด.ต.ธีระ เยาวโรจน์ กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3416 ด.ต.เดชาวตั มีพร้อม กก.1 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3417 ส.ต.อ.วิศรุต กงจีน กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3418 ส.ต.ท.ภคพงษ ์พนัอิน กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3419 ส.ต.ท.พงศกร โพธ์ิศรี กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3420 ส.ต.ท.กมลพล พุ่มกล่อม กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3421 ร.ต.อ.สมคิด มาพัว่ กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3422 ร.ต.อ.วิเชียร ตน้ยาง กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3423 ร.ต.อ.เอนก เขียวลี กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3424 ร.ต.ท.อลงชยั อ่อนจนัทร์ กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3425 ร.ต.ท.บุญเริง แจง้ทองไทย กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3426 ร.ต.ท.เชน เสือ กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 47 94  /
3427 ร.ต.ต.มนตรี จนัทร์ตอน กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 44 91  /
3428 พ.ต.ท.ธนาคาร จนัทร์กระจ่าง กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3429 ด.ต.หญิง อิศราภรณ์ เสมาทอง กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3430 ด.ต.สยาม ผอ่งแผว้ กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3431 ด.ต.ศกุร์ หงษท์อง กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3432 ด.ต.วิจิตร บุญกาญจน์ กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3433 ด.ต.พิชิต สุขชาลี กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3434 ด.ต.พรศกัด์ิ เกิดสมนึก กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 44 94  /
3435 ด.ต.ประธาน บุญทองค า กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3436 ด.ต.นิรุธ อ้ิมทบั กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3437 ด.ต.นิรันดร์ วงศแ์สนสี กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3438 ด.ต.นิคม พุฒอ่อน กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3439 ด.ต.นรินทร์ธชั นูสาสุวรรณ์ กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3440 ด.ต.ธวชัชยั ปลัง่กลาง กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 48 95  /
3441 ด.ต.ธนงคศ์กัด์ิ โยธี กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 50 97  /
3442 ด.ต.โชคชยั อุดมทรัพย์ กก.1 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 48 46 94  /
3443 ส.ต.อ.สมพล เปรมปรี กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3444 ร.ต.อ.สมชาย เฉลิมฉัตร์ กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3445 ร.ต.อ.ยอดชาย พยคัชนม์ กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3446 ร.ต.อ.ปรีชา พ่วงภู่ กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 39 89  /
3447 ร.ต.อ.ณฐักิตต์ิ มีมาก กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3448 ร.ต.อ.กูเ้กียรติ กาญจนศิลป์ กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3449 ร.ต.ท.สมนึก โอภาศ กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3450 ร.ต.ท.วีระ เล้ียงรักษา กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3451 ร.ต.ท.ถนดั จะเฮิง กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3452 ร.ต.ท.โดม ธนกิจวรบูลย์ กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3453 ร.ต.ต.วีรกิต พนัธุ์ไชยศรี กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3454 ร.ต.ต.มารุจน์ ส าริตผอ่ง กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3455 ร.ต.ต.พิเชษฐพงศ ์แกว้นารี กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3456 พ.ต.ท.อภิชาติ วงษศ์รี กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3457 ด.ต.อลงกรณ์ หิตะชยัภูมิ กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3458 ด.ต.อภิสิทธ์ิ สุขโน กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3459 ด.ต.อภิชาติ ปิยะชน กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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3460 ด.ต.หิรัญ อ าภา กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3461 ด.ต.หญิง จินตนา ศรีอินทร์ กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 41 91  /
3462 ด.ต.สุนนัท ์ศรีชยั กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3463 ด.ต.สมหมาย เทศนอ้ย กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3464 ด.ต.ศิริพงษ ์เขียวอ่อน กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3465 ด.ต.ศิริกลุ สวา่งเนตร กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3466 ด.ต.วิทยา ขนานใต้ กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3467 ด.ต.มานพ พลบัจีน กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3468 ด.ต.พนสั โพธ์ิกนั กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3469 ด.ต.ประยทุธ ์กล่ินเกษร กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3470 ด.ต.ปฏิกรณ์ เอ่ียมยงั กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3471 ด.ต.ธวชั สุดสิน กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3472 ด.ต.ชยภทัร หอมยวนจิตร กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3473 ด.ต.ไชยวิชิต แสนทรัพย์ กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3474 ด.ต.เจษฎา สินเติม กก.1 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3475 ร.ต.อ.อภิรักษ ์มีบุญ กก.1/นครสวรรค์ บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3476 ร.ต.ท.ณรงค ์พรหมพงษ์ กก.1/นครสวรรค์ บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3477 ร.ต.ท.เอกศิษฏ ์จนัทร์ศรี กก.1/นครสวรรค์ บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3478 ร.ต.ต.ไพฑูรย ์ภาชีเชาว์ กก.1/นครสวรรค์ บก.ทล. บช.ก. 50 45 95  /
3479 ร.ต.อ.อธิวฒัน์ มารุดเกลา้ กก.1/ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3480 ร.ต.ต.ณฐัฐ ์โพนทองนิธิพสุ กก.1/ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3481 ด.ต.ประชา เกตุประดิษฐ์ กก.1/ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 44 36 80  /
3482 ด.ต.ปรีชา ศรีสุข กก.1/ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
3483 ส.ต.อ.สิทธินนัท ์จนัทรโชติ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
3484 ส.ต.อ.ธีระพงศ ์ชมตนัติ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3485 ส.ต.อ.เมทิศกร พนัธสี์จนัทร์ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3486 ส.ต.ท.มาตุภูมิ รัตนคช กก.2 บก.ทล. บช.ก. 49 46 95  /
3487 ร.ต.อ.หญิง ณพรรษพร ผดุงกรรณ์ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 45 47 92  /
3488 ร.ต.อ.สมชาย ชยัขนัธ์ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3489 ร.ต.อ.วิโรจน์ ตัน่สกลุ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3490 ร.ต.อ.วิเชียร น่ิมนวล กก.2 บก.ทล. บช.ก. 45 45 90  /
3491 ร.ต.อ.ภูสรัชย ์แสงสิงห์ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3492 ร.ต.อ.พิษณุศกัด์ิ เติมเตม็ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3493 ร.ต.อ.ชนาธิป วงัแสงอุไร กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 45 95  /
3494 ร.ต.อ.กณัหา มาขนุทด กก.2 บก.ทล. บช.ก. 41 35 76  /
3495 ร.ต.อ.แสงรุ่ง ศรีนวล กก.2 บก.ทล. บช.ก. 45 47 92  /
3496 ร.ต.อ.เชิดชาย ชุมชอบ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3497 ร.ต.ท.อ านาจ ภาคสวรรค์ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3498 ร.ต.ท.สอาด ทบัชม กก.2 บก.ทล. บช.ก. 46 45 91  /
3499 ร.ต.ท.สนิท นุชพะเนียด กก.2 บก.ทล. บช.ก. 40 38 78  /
3500 ร.ต.ท.ประสาร รอดผล กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3501 ร.ต.ท.บณัฑิต เรืองพุ่ม กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3502 ร.ต.ท.บรรเทิง แดงฉ ่า กก.2 บก.ทล. บช.ก. 44 46 90  /
3503 ร.ต.ท.นพดล ชาติวฒันสุคนธ์ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 42 45 87  /
3504 ร.ต.ท.ธวชั ทองเกตุ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 41 91  /
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3505 ร.ต.ท.โอฬาร ค  ากล่ิน กก.2 บก.ทล. บช.ก. 39 45 84  /
3506 ร.ต.ต.รณภพ แสงจรรยา กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3507 ร.ต.ต.ภานุมาศ รุ่งแจง้ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3508 ร.ต.ต.จรินทร์ แกว้เนตร กก.2 บก.ทล. บช.ก. 43 41 84  /
3509 พ.ต.ท.ยทุธิวสัส์ กล ่ากล่อมจิตร์ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 46 49 95  /
3510 พ.ต.ต.กฤตย ์ธีรเวศยสุ์วรรณ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3511 ด.ต.อ านาจ เดชปิยหิรัญ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3512 ด.ต.อนิวรรต ป่ินเพชร กก.2 บก.ทล. บช.ก. 33 40 73  /
3513 ด.ต.สุริยะ พุ่มนิคม กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3514 ด.ต.สุรศกัด์ิ จิตมณี กก.2 บก.ทล. บช.ก. 42 44 86  /
3515 ด.ต.สุรศกัด์ิ กลุเพ่ิมทวีรัชต์ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3516 ด.ต.สายชล ตั้งวงศ์ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3517 ด.ต.สมหวงั ส่องแสง กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3518 ด.ต.สมโภชน์ รงคว์ราโรจน์ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
3519 ด.ต.วราพงษ ์จนัทโรจนีย์ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 42 41 83  /
3520 ด.ต.รุ่งโรจน์ ชูสวสัด์ิ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 45 39 84  /
3521 ด.ต.พทัธนนัท ์แดงกระจ่าง กก.2 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
3522 ด.ต.นพดล สุขสวสัด์ิ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 45 95  /
3523 ด.ต.ธนิต พุมดวง กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 44 94  /
3524 ด.ต.ณฐันนัท ์รางดี กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3525 ด.ต.ญาณวฒิุ เยน็ใจ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 47 45 92  /
3526 ด.ต.ชรินทร์ อน้มัน่ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3527 ด.ต.ฉัตรชยั กล่ินสุวรรณ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 46 45 91  /
3528 ด.ต.จิตรธวชั สุวรรณโชติ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3529 ด.ต.คงศกัด์ิ อุดมสุด กก.2 บก.ทล. บช.ก. 45 46 91  /
3530 ด.ต.โสภณ ภูมิเศรษฐ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3531 ด.ต.เอกชยั ทองหม่ืนศรี กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3532 ด.ต.เสน่ห์ จรูญชาติ กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3533 ร.ต.อ.พนัธศ์กัด์ิ ค  าสิงห์นอก กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3534 ด.ต.สุรศกัด์ิ สุขศรี กก.2 บก.ทล. บช.ก. 45 39 84  /
3535 ด.ต.สุทธิรักษ ์ทองอุ่น กก.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3536 ส.ต.อ.อภิรักษ ์โรจน์พวง กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 46 46 92  /
3537 ส.ต.อ.วนัชนะ เพญ็ชาติ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3538 ส.ต.อ.วชิระ นาสมภกัด์ิ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3539 ส.ต.อ.พิสิษฐ ์สุวรรณเนตร์ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3540 ส.ต.อ.พิษณุ มาลยัสอน กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3541 ส.ต.อ.ประวรรธน์ ภกัดิภูมิเมธี กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3542 ส.ต.อ.ฐณรัช นาคนาโส กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 41 91  /
3543 ส.ต.อ.ฉัตรชยั โตจิตร กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3544 ส.ต.อ.จกัรกฤษณ์ ยนิดี กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3545 ส.ต.อ.เฉลิมเกียรติ อินทร์ปัญญา กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3546 ร.ต.อ.ศรัณยพงศ ์อ่อนสิงห์ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3547 ร.ต.อ.วิเชียร พงษศิ์ริ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3548 ร.ต.อ.พิศณุ พิพฒันเดชา กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3549 ร.ต.อ.พิม ชูสุข กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /



Page 80 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

3550 ร.ต.อ.ธนัยาสิทธ์ิ จิตราพิเนตร กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3551 ร.ต.อ.ฐานะวฒัน์ แสงจนัทร์ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3552 ร.ต.อ.ชาญณรงค ์ปัญญาสัทโท กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3553 ร.ต.อ.ไชยวฒัน์ บุญส่ง กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3554 ร.ต.อ.เศรษฐบดินทร์ ลือชา กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3555 ร.ต.ท.อุกฤษฏ ์จ าปาขาว กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3556 ร.ต.ท.สุชาติ ริมตระกลู กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3557 ร.ต.ท.สมศกัด์ิ จนัทร์ตรี กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3558 ร.ต.ท.วินยั อนนัตรักษ์ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3559 ร.ต.ท.มานพ สกลุเกษมสุข กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
3560 ร.ต.ท.มนสั พดัไสว กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3561 ร.ต.ท.ประสิทธ์ิ ด าเนินภณัฑ์ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
3562 ร.ต.ท.ณฏัฐพล นาคกร กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3563 ร.ต.ท.ก าเหนิด ผิวเกล้ียง กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3564 ร.ต.ท.เสน่ห์ นุชนุ่ม กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3565 ร.ต.ต.สรรเสริญ ศรีสวสัด์ิ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 45 48 93  /
3566 ร.ต.ต.สมาน เขยสระนอ้ย กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3567 ร.ต.ต.สมเดจ็ ทิพรม กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
3568 ร.ต.ต.วีระ ล่ิมเจริญ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3569 ร.ต.ต.วิชษุวตัต์ิ บานเยน็ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
3570 ร.ต.ต.ปรสิทธิชยั สุวรรณภูมิ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3571 ร.ต.ต.ปกรณ์ บวัเรือง กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3572 ร.ต.ต.บณัฑิต จ าปาศรี กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3573 ร.ต.ต.บญัชา แก่นสวาท กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 48 97  /
3574 ร.ต.ต.ชยันาท สังหา กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3575 ด.ต.อ านวย บุญทองศรี กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3576 ด.ต.อชัสิทธ์ิ น ้าดอกไม้ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3577 ด.ต.อนุวตัร อินทนชิตจุย้ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3578 ด.ต.อนนัต ์ศรีวิเชียร กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3579 ด.ต.หญิง สุพรรษา นบนอ้ย กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3580 ด.ต.หญิง พนันี ภิลาภ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3581 ด.ต.หญิง ปุณณภา เม่งสวสัด์ิ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3582 ด.ต.สุนทร จุฬามณี กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3583 ด.ต.สิรวิชญ ์หวงักุ่ม กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3584 ด.ต.สราวฒิุ เชียงทอง กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3585 ด.ต.สมยศ กั้วะห้วยขวาง กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3586 ด.ต.สมชาย ราตรี กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3587 ด.ต.สถิตย ์ขวญัชุม กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3588 ด.ต.ศภุกร อยูค่งดี กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3589 ด.ต.ศกัด์ิชยั ปานศรีแกว้ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3590 ด.ต.ศรีธาตุ พงษไ์ทยวงค์ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3591 ด.ต.ศตพร วฒิุวงศ์ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3592 ด.ต.วฒิุพงศ ์มหารัตน์ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 43 37 80  /
3593 ด.ต.วิทยา ศรีมาลา กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3594 ด.ต.วรวิชญ ์โชติกะคาม กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
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3595 ด.ต.รุ่งปัญญา ใจพนัธุ์ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3596 ด.ต.รังสรรค ์แปลงกลาง กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3597 ด.ต.รังสรรค ์เจริญพินิชย์ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3598 ด.ต.ยทุธนา สุขส าราญ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
3599 ด.ต.ภานุพนัธ ์ตรีพงษพ์นัธ์ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3600 ด.ต.ภานุพงษ ์ทองนพ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3601 ด.ต.พีรพล ศรีสกลุ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3602 ด.ต.พิทกัษ ์สาธุวณิชกลุ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3603 ด.ต.ปริญญา ตะเกิงราช กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3604 ด.ต.นิวฒัน์ ปลัง่ดี กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3605 ด.ต.นฐัพงษ ์กัว๊ห้วยขวาง กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3606 ด.ต.นวพล งามคงคา กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3607 ด.ต.ธีระวฒัน์ ชาวนาห้วยตะโก กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3608 ด.ต.ธนกฤต ยทุธเสน กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3609 ด.ต.ธงชยั ดีพรม กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3610 ด.ต.ณฐัสิทธ์ิ สายวา กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3611 ด.ต.ฐานนัดร จนัทร์คงเดชา กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3612 ด.ต.ฐนโรจน์ รัตนศิริสุรสิน กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3613 ด.ต.ชุติเทพ คชพงษ์ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 45 50 95  /
3614 ด.ต.ชรินทร์ ภูภทัรจินดา กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3615 ด.ต.ชนาณฐั วฑุฒยากร กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3616 ด.ต.ฉัตรชยั ศรีจนัทร์ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3617 ด.ต.ฉัตรชยั เกา้วงษว์าน กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3618 ด.ต.ฉลาด ใจแกว้ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3619 ด.ต.จิรันธนิน พิชิตไชยปรีชา กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3620 ด.ต.จารุ วงษศ์รีนาค กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3621 ด.ต.จกัรพงศ ์พุฒตาล กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3622 ด.ต.กมุุท เกษร กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3623 ด.ต.กิตติพงษ ์กวีศิริกรณ์ กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3624 ด.ต.กิตติชยั เจาฑาฑิต กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3625 ด.ต.เฉลิม เนียมเมือง กก.2 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3626 ส.ต.อ.จอมพงศ ์กณัฑษา กก.2 ส.ทล.1 (นครปฐม) บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3627 ส.ต.อ.สุกฤษฎ์ิ ถ ้าเพชร์ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 45 42 87  /
3628 ส.ต.อ.ประสิทธ์ิ ศรีสนธิรักษ์ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 47 96  /
3629 ส.ต.อ.ประเสริฐ พูลศิริ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 44 92  /
3630 ส.ต.อ.ธีรพิชญ ์ชูช่วย กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 45 95  /
3631 ร.ต.อ.วรฉัตร ฉลวยแสง กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 41 89  /
3632 ร.ต.อ.นิกร ประเสริฐสวสัด์ิ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 45 41 86  /
3633 ร.ต.อ.ฉลอม เทพพิทกัษ์ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 46 45 91  /
3634 ร.ต.ท.สมศกัด์ิ ทรัพยเ์ลก็ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
3635 ร.ต.ท.วินยั พ่วงทอง กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 44 47 91  /
3636 ร.ต.ท.วิทยาพร พุฒิด ารง กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 44 45 89  /
3637 ร.ต.ท.วรวิทย ์เหมือนแกว้ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 42 45 87  /
3638 ร.ต.ท.ประสพสุข สังโฆ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 46 44 90  /
3639 ร.ต.ท.ปติภทัร พูลล าราญ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 46 38 84  /
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3640 ร.ต.ท.บุญธรรม สระส าราญ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 44 37 81  /
3641 ร.ต.ท.ณรงคศ์กัด์ิ แตงอ าไพ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3642 ร.ต.ต.วิโรจน์ กล่ินฟุ้ง กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 42 40 82  /
3643 ร.ต.ต.วรพงษ ์จัน่ปาน กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 47 45 92  /
3644 ร.ต.ต.ภทัรพงษ ์พุฒพนัธุ์ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 45 37 82  /
3645 ร.ต.ต.พนม ภู่สวสัด์ิ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 41 89  /
3646 ร.ต.ต.บญัชา ตว้มสี กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 46 41 87  /
3647 ร.ต.ต.จรัล ภู่สวสัด์ิ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 45 44 89  /
3648 ร.ต.ต.กูศ้กัด์ิ ปาละกะวงศ ์ณ อยธุยา กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 47 45 92  /
3649 ด.ต.อาทิกลุ บุญศิริ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 40 38 78  /
3650 ด.ต.องอาจ เทวรัตน์ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 47 41 88  /
3651 ด.ต.สุเทพ จอ้ยจิตต์ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 44 42 86  /
3652 ด.ต.สายณัห์ แกว้อนนัต์ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 47 47 94  /
3653 ด.ต.สยาม โพธ์ิทอง กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 42 90  /
3654 ด.ต.สยาม เปรมมล กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 41 89  /
3655 ด.ต.สมศกัด์ิ จนัทาทอง กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3656 ด.ต.ศิริชยั ยิง่สมบติั กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 42 43 85  /
3657 ด.ต.วิชิต ชาวเฉียง กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 42 34 76  /
3658 ด.ต.วนัชยั เจตพนัธ์ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 46 38 84  /
3659 ด.ต.วฐัฎาชยั แสงอยู่ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 44 43 87  /
3660 ด.ต.มานพ ใยบวั กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 42 45 87  /
3661 ด.ต.มนู เผา่จนัทร์ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 42 33 75  /
3662 ด.ต.ภาพพจน์ อาสะโภ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 40 45 85  /
3663 ด.ต.พนา กาญจนรักษ์ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 43 45 88  /
3664 ด.ต.ตน้ตระกลู ค  าสระ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 41 43 84  /
3665 ด.ต.ชูชยั ป่ินแกว้ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 45 45 90  /
3666 ด.ต.จิรวฒัน์ แตงจุย้ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 47 41 88  /
3667 ด.ต.กฤษดา พิพิธกลุ กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 47 46 93  /
3668 ด.ต.เอกราช ม่วงงาม กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 33 42 75  /
3669 ด.ต.เจนณรงค ์วระชุน กก.2 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 41 89  /
3670 ส.ต.อ.ธีรศกัด์ิ ฉิมระฆงั กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
3671 ส.ต.อ.ณฏัฐพงศ ์เวชชศาสตร์ กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3672 ส.ต.ท.พงษพิ์ชญ ์อรชุน กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 48 49 97  /
3673 ร.ต.อ.ศิลา กฤตานุสาร กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3674 ร.ต.อ.ณรงค ์พิทกัษฉ์นวน กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 49 48 97  /
3675 ร.ต.อ.ฐิติพนัธ์ิ ฉันทพิริยกลุ กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 47 49 96  /
3676 ร.ต.อ.คมสัน วรรณสกลุ กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3677 ร.ต.อ.เวิน ไชยอาษา กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3678 ร.ต.ต.วงัทอง ศรัณยวิ์ริยะพงศ์ กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3679 ร.ต.ต.ธวชัชยั กระโห้ทอง กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 47 50 97  /
3680 พ.ต.ท.นาวิน คงสวา่ง กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3681 พ.ต.ท.ณรงคฤ์ทธ์ิ งามแฉ่ง กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 49 48 97  /
3682 ด.ต.หญิง ปรารถนา ผอ่งอ าพนัธ์ กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 49 43 92  /
3683 ด.ต.หญิง กณัฐิกา เอ่ียมส าอางค์ กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 48 46 94  /
3684 ด.ต.หญิง เรวดี เล่ียมแกว้ กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 48 45 93  /
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3685 ด.ต.หญิง เบญจทิพย ์นวลมะโน กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 49 48 97  /
3686 ด.ต.สุเมธ รอดเพชร กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 49 46 95  /
3687 ด.ต.ส ารวย นามสม กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3688 ด.ต.สันติ สัตยาบรรพ กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 47 48 95  /
3689 ด.ต.สมศกัด์ิ เอ่ียมสอาด กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3690 ด.ต.สมนึก เมฆหมอก กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3691 ด.ต.สถาพร ศรีพรหม กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3692 ด.ต.ศภุชยั อรุณศิริวฒันา กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3693 ด.ต.วิชยั มูลตระกลู กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
3694 ด.ต.วสันต ์นุ่มพรม กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3695 ด.ต.มนตรี แสวงวงษ์ กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3696 ด.ต.พิสิษฐ ์กิมเฮง กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
3697 ด.ต.พิชยั จิรวรรณเอมอร กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3698 ด.ต.ปัญญา สุพล กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3699 ด.ต.ปรีชา ทศันา กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 49 47 96  /
3700 ด.ต.นพดล ดาษดา กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3701 ด.ต.ธีรยทุธ อรชุน กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3702 ด.ต.ธ ามะรง ก าไลทอง กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 49 46 95  /
3703 ด.ต.ธรรศนรินทร์ ท าดี กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3704 ด.ต.ธนพล สุวรรณปาล กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3705 ด.ต.ธนบดี โพธิรุกข์ กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
3706 ด.ต.ชยัวฒัน์ หม่ืนทิพย์ กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
3707 ด.ต.ชยัณรงค ์เยน็กาย กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3708 ด.ต.กายวฒัน์ เกษมวฒัน์ กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3709 ด.ต.แสนยากรณ์ หรสัตย์ กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3710 ร.ต.ท.ประจวบ ถาวร กก.2 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3711 ส.ต.อ.สมบูรณ์ อุม้ชู กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 46 48 94  /
3712 ส.ต.ท.สราวธุ กรรณสุรางค์ กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 45 50 95  /
3713 ส.ต.ท.พรอนนัต ์สันติวิมล กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 48 49 97  /
3714 ร.ต.อ.อนนัต ์เพช็รวงค์ กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
3715 ร.ต.อ.วสันต ์ตราโต กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
3716 ร.ต.อ.ชยัวฒิุ นอ้มสุวรรณศรี กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 48 49 97  /
3717 ร.ต.อ.ชรัณ ปาณะศรี กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 48 49 97  /
3718 ร.ต.ท.ชาตรี บุญอยู่ กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3719 ร.ต.ท.เชาวลิตร โพธ์ิศรีดา กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
3720 ร.ต.ต.อนุมาทย ์ปัตเมฆ กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
3721 ร.ต.ต.สมบติั ปัตเมฆ กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3722 ร.ต.ต.วิมล แกว้ชู กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3723 ร.ต.ต.บุญส่ง โพธ์ิสวรรค์ กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 45 48 93  /
3724 ร.ต.ต.จาฤก วิพลชยั กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3725 พ.ต.ต.อศัวิน พนัธุ์วงษ์ กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3726 ด.ต.หญิง ศิริภรณ์ วิพลชยั กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 47 50 97  /
3727 ด.ต.หญิง รสริน ป่ินชุม กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
3728 ด.ต.สนอง ยิม้ศรี กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3729 ด.ต.พิสันติ อินทนาพาง กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
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3730 ด.ต.พิชยั ชูจิตร กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
3731 ด.ต.พยงุศกัด์ิ ทองเกลียว กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 48 97  /
3732 ด.ต.บุญช่วย โพธ์ิแดง กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
3733 ด.ต.นรินทร์ มณฑิราช กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3734 ด.ต.ธนพนธ ์เกิดเขาทะลุ กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
3735 ด.ต.กญุชร บุญชดั กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 44 49 93  /
3736 ด.ต.กิตติชยั ช่วยเกิด กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3737 ด.ต.ใจเทพ สาลี กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 47 48 95  /
3738 ด.ต.เกษม อุดมศิลป์ กก.2 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 47 49 96  /
3739 ส.ต.อ.จามีกร รักงาม กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3740 ร.ต.อ.สุรินทร์ อินทนาศกัด์ิ กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 41 91  /
3741 ร.ต.อ.สนอง ชูศรี กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 44 94  /
3742 ร.ต.อ.ยรุนนัท ์มีเดช กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3743 ร.ต.อ.พิฆเนศ เตรียมเกิดทรัพย์ กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 45 95  /
3744 ร.ต.ท.สามารถ ชูทิพย์ กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3745 ร.ต.ต.อภิชาติ สังขะวิชยั กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3746 ร.ต.ต.อดุลย ์ทาทราย กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 41 91  /
3747 ร.ต.ต.สันติ สังขเ์ทพ กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 39 89  /
3748 ร.ต.ต.นพดล สามเค้ียม กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 44 94  /
3749 พ.ต.ท.จิระพนัธ ์มณีรัตน์ กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 44 94  /
3750 ด.ต.อาภร เสนาพิทกัษก์ลุ กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3751 ด.ต.อมรรัตน์ บุญพงษ์ กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 44 94  /
3752 ด.ต.หญิง เบญจมาศ ทองนอ้ย กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3753 ด.ต.วฒิุพงษ ์นาคดี กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 44 94  /
3754 ด.ต.วีรวสั รัตนพรหม กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3755 ด.ต.บรรจบ ชุมแก่น กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3756 ด.ต.ธวชัชยั ใจห้าว กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3757 ด.ต.จีระยทุธ หีตโชติช่วง กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 43 93  /
3758 ด.ต.จตุพล ดว้งช่วย กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3759 ด.ต.เฉลิมพร เวชสุนทร กก.2 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 43 93  /
3760 ส.ต.อ.อภิสิทธ์ิ ชูสุข กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3761 ส.ต.อ.ณฐัวฒิุ แกว้ตาล กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3762 ส.ต.อ.เฉลิมพล เฉลิมชยัวินิจกลุ กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3763 ส.ต.ท.รชานนท ์คลา้ยทอง กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3764 ส.ต.ท.ภาคิณ คูณสิทธิกลุ กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3765 ร.ต.อ.อ านาจ สีนวล กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3766 ร.ต.อ.ประหยดั ทองกราว กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3767 ร.ต.อ.ธีรเศรษฐ ์บดีกลุจิโรภาส กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3768 ร.ต.อ.เจดจ็ เจริญดี กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3769 ร.ต.ท.รณฤทธ์ิ สุทธิจิต กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3770 ร.ต.ท.ฑศพล นอ้ยปุก กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3771 ร.ต.ต.สุวิทย ์พรศิริ กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3772 ร.ต.ต.ปริวฒัน์ เปรมปรีด์ิ กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3773 ร.ต.ต.ประพงษ ์อุ่นละมา้ย กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3774 ร.ต.ต.ปณิธาน ใจช้ืน กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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3775 ร.ต.ต.ณฐั ป่ินกระจนั กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3776 ร.ต.ต.ณรงค ์มีพงษ์ กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3777 ร.ต.ต.กศุล ยะฝ้ัน กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3778 ร.ต.ต.โกศล ศรีพรหม กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3779 ร.ต.ต.เทิดพนัธ ์จุนทการ กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3780 พ.ต.ท.อิทธิศกัด์ิ ค  ้าคูณ กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3781 ด.ต.อาทิตย ์พูลโพธ์ิทอง กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3782 ด.ต.อาทิตย ์จุลกิจวฒัน์ กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3783 ด.ต.สายชล เช้ือทอง กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3784 ด.ต.สราวธุ รังกาแกม กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3785 ด.ต.สมบูรณ์ คิดอยู่ กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3786 ด.ต.สนิท เขียวลือ กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3787 ด.ต.วีระ คงทรัพย์ กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3788 ด.ต.วีระ แถมสุข กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3789 ด.ต.พีรธรรม หนูนุรัตน์ กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3790 ด.ต.พิชิต ขาวจุย้ กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3791 ด.ต.ปกรณ์ สิทธิศกัด์ิ กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3792 ด.ต.บุญแล แสงทอง กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3793 ด.ต.นิกร สีเมือง กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3794 ด.ต.ชนะ เหล่าดี กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3795 ด.ต.กฤษณะ เพช็ร์นอ้ย กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3796 ร.ต.ต.สมศกัด์ิ แยม้ทิพย์ กก.2 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3797 พ.ต.ต.อารัติ พายทอง กก.2 ส.ทล.เพชรบุรี บก.ทล. บช.ก. 48 46 94  /
3798 ด.ต.ญาณกฤช อิศรเมธางกรู กก.2 สทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3799 ด.ต.ชยตุ ตุม้เลก็ กก.2 สทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3800 ร.ต.อ.ธนะพงศ ์องอาจ กก.2 สทล.2 บก.ทล. บช.ก. 47 41 88  /
3801 ส.ต.อ.กฤษณะ สุวรรณวงษ์ กก.2/ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3802 ส.ต.อ.พิสิฐ ชิวปรีชา กก.2/ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3803 ด.ต.อดิศกัด์ิ นาคสุขศรี กก.2/ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3804 ด.ต.สันติ ส าเนียง กก.2/ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3805 ด.ต.ชานนท ์เนียมหอม กก.2/ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 45 95  /
3806 ด.ต.วิฑูรย ์เปลรินทร์ กก.2/ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3807 ส.ต.ท.รุจโรจน์ ประกอบศขุราษฎร์ กก.2/ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
3808 ร.ต.ต.จิตติกรณ์ สัมพุทธานนท์ กก.2/ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 44 94  /
3809 ด.ต.พชธกร โสฬศ กก.2/ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3810 ด.ต.โสภณ ตะพงั กก.2/ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3811 ด.ต.ศภุกฤต ล้ิมลิขิตอกัษร กก.2/ส.ทล.เพชรบุรี บก.ทล. บช.ก. 47 41 88  /
3812 ด.ต.กิตติศกัด์ิ อิสสอาด กก.2/ส.ทล.นครปฐม บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3813 ด.ต.สุทศัน์ ทองไทย กก.2/ส.ทล6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3814 ด.ต.ไพศาล เจริญเรืองทรัพย์ กก.2/สทล.2 บก.ทล. บช.ก. 39 38 77  /
3815 ส.ต.อ.ณรเสฏฐ ์กลุเดชาวรเศรษฐ์ กก.3 บก.ทล. บช.ก. 50 37 87  /
3816 ร.ต.อ.บรรจง ยะไวย์ กก.3 บก.ทล. บช.ก. 46 48 94  /
3817 ร.ต.ต.ยิง่ศกัด์ิ สุเณร์ กก.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3818 ร.ต.ต.ปราโมทย ์เทียนไชย กก.3 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3819 พ.ต.ท.วิศิษฏ ์มินเสน กก.3 บก.ทล. บช.ก. 48 45 93  /
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3820 พ.ต.ท.พิชยะพศั อยูเ่ยน็ศิริ กก.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3821 พ.ต.ท.ตุลยวตั เมืองทอง กก.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3822 ด.ต.อภิสิทธ์ิ เล๋กไม่นอ้ย กก.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3823 ด.ต.หญิง นิษฐารัชต ์ชชัวาลย์ กก.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3824 ด.ต.พิเชษฐ ์วรวิสุทธิวงศ์ กก.3 บก.ทล. บช.ก. 47 46 93  /
3825 ด.ต.นิรุต ชุ่มจงัหรีด กก.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3826 ด.ต.นฤเบศร์ สุริยนต์ กก.3 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
3827 ด.ต.ธงชยั ศรีนาค กก.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3828 ด.ต.ดาวรุ้ง สุขผดุง กก.3 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3829 ด.ต.ณฐัพงษ ์นาคเนาวรัตน์ กก.3 บก.ทล. บช.ก. 35 34 69  /
3830 ด.ต.จิรวฒัน์ บวรจ ารัสพฒัน์ กก.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3831 จ.ส.ต.ชุมพจน์ คลอ้ยแคลว้ กก.3 บก.ทล. บช.ก. 36 38 74  /
3832 ร.ต.ท.สุทนต ์มีชยัดี กก.3 ส.ทล 2 บก.ทล. บช.ก. 45 42 87  /
3833 ร.ต.ท.เกรียงไกร บญัญติั กก.3 ส.ทล 2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3834 ส.ต.อ.อนุสรณ์ เอง็พวัศรี กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3835 ส.ต.อ.วรดร นนัทธี์รกลุ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 41 28 69  /
3836 ส.ต.อ.ธนากร พุ่มประเสริฐ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3837 ส.ต.ท.ศภุชยั เงาศรี กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 44 94  /
3838 ร.ต.อ.อลงกต อุ่นเรือน กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3839 ร.ต.อ.อดุลย ์อ  ่าทอง กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3840 ร.ต.อ.สุเมธ จนัทร์เพญ็ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 45 44 89  /
3841 ร.ต.อ.สกลวฒัน์ ชินรัมย์ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3842 ร.ต.อ.วีรพงฐ ์ รักสี กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3843 ร.ต.อ.พรประสิทธิ วงษป์ระสิทธ์ิ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3844 ร.ต.อ.บุญเลิศ กลา้เกิดผล กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3845 ร.ต.อ.ธนวรรธน์ บุญมี กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3846 ร.ต.อ.ดิถี มีแป้น กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3847 ร.ต.อ.ชยัพลธรรม ชยัวฒันะธาตรี กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 47 44 91  /
3848 ร.ต.อ.ค ารณ สุขจนัทร์เทาะ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3849 ร.ต.อ.คมสันต ์อ าไพ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3850 ร.ต.อ.โกภกัดี สุวรรณธวชั กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3851 ร.ต.อ.เกรียงไกร บุญประคอง กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3852 ร.ต.ท.สมบูรณ์ อาจหาญ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3853 ร.ต.ท.สกล ถาวรผล กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3854 ร.ต.ท.วชิรพงษ ์พงษสุ์ระ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3855 ร.ต.ท.พนัแสง เจียรบรรพต กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3856 ร.ต.ท.ชยตุพล รังกาแกม กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3857 ร.ต.ท.เรวตัร เจริญศิลป์ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3858 ร.ต.ต.อดิศกัด์ิ ไชยทุม กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3859 ร.ต.ต.สุรพจน์ ธนะสินธราทิพย์ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3860 ร.ต.ต.สุพจน์ ทะลิ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3861 ร.ต.ต.สุทธิพงษ ์กศุล กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3862 ร.ต.ต.สายนัต ์ศรีประทุม กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 45 49 94  /
3863 ร.ต.ต.วิชยั ภูฆงั กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3864 ร.ต.ต.วรพจน์ มุ่งคุณ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
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3865 ร.ต.ต.ยิง่ศกัด์ิ อินทร์พร กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3866 ร.ต.ต.พิทกัษ ์วารนิช กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 47 50 97  /
3867 ร.ต.ต.พงศกร กงัใจ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 46 46 92  /
3868 ร.ต.ต.นที ชิณณะพงศ์ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 42 91  /
3869 ร.ต.ต.ณรงค ์ราชแสนเมือง กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3870 ด.ต.อุทยั กา้นจนัทร์ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3871 ด.ต.อนุวฒัน์ ไร่ดี กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3872 ด.ต.อนนัต ์เช่ียวชาญ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3873 ด.ต.หญิง ดรุณี ศรีประทีบ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3874 ด.ต.สุปรีชา สีดาบุญ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3875 ด.ต.สุทธิศกัด์ิ เม่งค้ืน กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3876 ด.ต.สัญญา มาตยภู์ธร กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3877 ด.ต.สมชาย ช่ืนตา กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3878 ด.ต.สงคราม คนแคลว้ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3879 ด.ต.วีรยทุธ ์พวงแกว้ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 41 44 85  /
3880 ด.ต.วิทูล มูลโคกสูง กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3881 ด.ต.วสันต ์บูห้ลง กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 47 42 89  /
3882 ด.ต.รัชชนนท ์ธญัญาหาร กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3883 ด.ต.ยทุธพนัธ ์แกว้แสน กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3884 ด.ต.ยทุธพงษ ์ชีวะเสรี กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3885 ด.ต.มาโนชญ ์ทองมา กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3886 ด.ต.มนตรี บุญถนอม กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3887 ด.ต.ภานุพงศ ์เผา่ม่วง กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3888 ด.ต.ปุญญมาฆะ กรัตพงศ์ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 46 95  /
3889 ด.ต.ประเสริฐ วณิกสัมบนั กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3890 ด.ต.นิยม ค  าแสนราช กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 44 46 90  /
3891 ด.ต.ธีรวฒัน์ ปานฉิม กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3892 ด.ต.ธนภทัร สุขโข กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3893 ด.ต.ธนกฤต รุ่งเรือนเงิน กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3894 ด.ต.ทรงยศ พิภกัด์ิ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3895 ด.ต.ณฐัพล เยาวชิรพงศ์ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3896 ด.ต.ณฐัดนยั อยัลา กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3897 ด.ต.ณณชยั เพช็รมณี กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3898 ด.ต.ฐิติวฒัน์ ศรีกฎีุ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3899 ด.ต.จ าลอง จะเชิญรัมย์ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3900 ด.ต.กฤศ นนทวงษ์ กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3901 ด.ต.กฤตาณฐั สาลี กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3902 ด.ต.ไพรินทร์ พงษพ์าลี กก.3 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3903 ส.ต.ท.ยทุธนา ผงทอง กก.3 ส.ทล.1/ฉะเชิงเทรา บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3904 ด.ต.นิวฒัน์ สิงห์มี กก.3 ส.ทล.1/ฉะเชิงเทรา บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3905 ด.ต.โกวิท หงษพ์รม กก.3 ส.ทล.1/ฉะเชิงเทรา บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3906 ส.ต.อ.สิงห์พีธา มีลาภา กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3907 ส.ต.อ.ฐาพลพิทกัษ ์ไชยมัน่ กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 45 95  /
3908 ส.ต.อ.ฉัตรชยั จิตรถวิล กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3909 ส.ต.อ.เอกรินทร์ เพช็รรักษ์ กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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3910 ส.ต.ท.อลงกรณ์ มอญแกว้ กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 47 96  /
3911 ส.ต.ท.ภูมิ คูเมือง กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
3912 ส.ต.ท.พีระพล นิลเนตร กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3913 ส.ต.ท.ณรคศ์กัด์ิ รัชตะวรรณ กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3914 ส.ต.ท.เกียรติสถาพร กฐินเทศ กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3915 ร.ต.อ.ยอด วรรณจิตร์ กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 48 97  /
3916 ร.ต.อ.ปราโมทย ์โพธ์ิแดง กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 38 86  /
3917 ร.ต.อ.ทตัพงศ ์เทพไชย กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3918 ร.ต.อ.กฤษวิศญ ์ขาวเกา้ กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3919 ร.ต.ท.วรรลพ พูลเจริญ กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 43 36 79  /
3920 ร.ต.ท.มานะ บุญประเสริฐ กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 46 47 93  /
3921 ร.ต.ท.บุญรัตน์ นนทลกัษณ์ กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 42 43 85  /
3922 ร.ต.ท.บ ารุง ปัญญาธิโป กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 46 49 95  /
3923 ร.ต.ท.ธนกฤฏิ พิศวง กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3924 ร.ต.ท.ทวีป กลดัตลาด กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 45 93  /
3925 ร.ต.ท.กิตติพนัธ ์วิเชียรสราง กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 41 39 80  /
3926 ร.ต.ท.ไพฑูรย ์บริสุทธ์ิธรรม กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3927 ร.ต.ต.ส าราญ คชรักษ์ กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3928 ร.ต.ต.ภาสพงศ ์แพงค า กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3929 ร.ต.ต.พีรเชษฐ ประเมติยาโน กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3930 ร.ต.ต.ทรงศกัด์ิ เด่นกระจ่าง กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3931 ร.ต.ต.เอกพจน์ พานแกว้ กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
3932 ด.ต.อุทยั หวงัคุม้กลาง กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3933 ด.ต.หญิง บุศยริ์นทร์ ศรีบุญเรือง กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3934 ด.ต.หญิง บุลจิรา ป้อกระโทก กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 43 49 92  /
3935 ด.ต.สิทธิกร วรเมธพาสุข กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 40 32 72  /
3936 ด.ต.สายณัห์ ขอมปรางค์ กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3937 ด.ต.ศรัณยพ์งศ ์เป่ียมทอง กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3938 ด.ต.วฒิุ ด่างทองไพศาล กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
3939 ด.ต.วิชยั วงศนิ์ธิกาญจน์ กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3940 ด.ต.ยทุธพงษ ์สอนวินิจฉัย กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
3941 ด.ต.มนสั ประทุมมานนท์ กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 48 97  /
3942 ด.ต.พศวตั เอ้ือกิจสุวรรณ กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3943 ด.ต.พงษเ์ดช หงษไ์ทย กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 47 48 95  /
3944 ด.ต.ปิยะพงศ ์ขวญัเมือง กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
3945 ด.ต.ธีระ สมหวงั กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3946 ด.ต.ธาตรี สาลี กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3947 ด.ต.ณฐัวฒิุ กระพนัธเ์ขียว กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
3948 ด.ต.ชยัญา นุพนัธ์ กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 33 39 72  /
3949 ด.ต.ฉัตรฒิญา สุขสาร กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 35 35 70  /
3950 ด.ต.จุฬาวธุ กองดวง กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 49 97  /
3951 ด.ต.จกัรกฤษฏ์ิ สิมกนัยา กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 49 97  /
3952 ด.ต.คณิต สิทธิชยั กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 44 92  /
3953 ด.ต.โสภณภชั ภูมิภทัรธนากลู กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 47 48 95  /
3954 ด.ต.เอกรัตน์ ยิง่ยง กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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3955 ด.ต.เดชอุดม ต่อนอ้ย กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3956 ด.ต.เฉลิมพบ จนัทร์ภูมิ กก.3 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 46 94  /
3957 ส.ต.อ.สุรศกัด์ิ ศิริชาติ กก.3 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 46 45 91  /
3958 ร.ต.อ.ภิเชศ นาเมืองรักษ์ กก.3 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
3959 ร.ต.ท.วิษณุ เลิศวิบูลยอ์นนัต์ กก.3 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 47 43 90  /
3960 ร.ต.ท.ทวี ญาติดุสดี กก.3 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 45 38 83  /
3961 ร.ต.ต.พนมพร ต่อนอ้ย กก.3 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 45 44 89  /
3962 ร.ต.ต.ณฐัธนพงษ ์อุ่นหลา้ กก.3 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 46 47 93  /
3963 พ.ต.ท.ศราวฒิุ ทองใย กก.3 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 44 94  /
3964 ด.ต.อภิสิทธ์ิ เอ่นแคน กก.3 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3965 ด.ต.อนุรักษ ์โพธ์ิประดิษฐ์ กก.3 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3966 ด.ต.อนุชา หงษท์อง กก.3 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
3967 ด.ต.มชัฌิมา ศกัดาเพชรศิริ กก.3 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 45 43 88  /
3968 ด.ต.ณฐัพงษ ์ส่ิวส าแดง กก.3 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3969 ด.ต.เอกอนนัต ์เนตรวิศิย์ กก.3 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3970 ส.ต.อ.ประเสริฐ สุขวฒันาปัญญารักษ์ กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 42 40 82  /
3971 ส.ต.อ.กมัปนาท อุตบวัวงศ์ กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3972 ร.ต.อ.สวพล อู่ไทย กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3973 ร.ต.อ.วิรัตน์ สุขเสริฐ กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3974 ร.ต.อ.วิรัตน์ เช้ือป้ัน กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3975 ร.ต.อ.ทศพล คงบุรี กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3976 ร.ต.ท.วิศาล สวสัดิชยั กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3977 ร.ต.ท.ณรงค ์ดอนปัต กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 46 48 94  /
3978 ร.ต.ท.ช านาญ บุญประเวศ กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
3979 ร.ต.ต.อมัรินทร์ รัตโนภาส กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3980 ร.ต.ต.มาฆะ นอ้ยส าราญ กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3981 ร.ต.ต.ชยัชนะ บุญโกย กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3982 ร.ต.ต.เส็ง ปาปักเข กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3983 พ.ต.ต.พร้อมพล นิตยวิ์บูลย์ กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3984 ด.ต.รุ่งอรุณ กินรี กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
3985 ด.ต.มานพ สิงห์ กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 46 95  /
3986 ด.ต.บุญโปรด เตียวิลยั กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3987 ด.ต.นาวา บุญเพ่ิม กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3988 ด.ต.ธีรศกัด์ิ ภูทางนา กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3989 ด.ต.ธวชัขยั แสนใจ กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3990 ด.ต.ทรงพล ภู่ศรีพงษ์ กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3991 ด.ต.ณรงคก์ร โยแกว้ กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 47 42 89  /
3992 ด.ต.ฐานนัดร วงษกิ์มฮั้ว กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
3993 ด.ต.ชยัวฒัน์ วรมิตร กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3994 ด.ต.ชชัวาลย ์น่ิมนวล กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 31 27 58  /
3995 ด.ต.ไชยทศัน์ สอาด กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3996 ด.ต.เรวตั ปัญญาพูนผล กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
3997 ร.ต.ท.วีระ พงศไ์พศาลศรี กก.3 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
3998 ส.ต.ท.วิทวสั ไชยวงษ์ กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
3999 ร.ต.อ.อคัรพล ปัทมานุสรณ์ กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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4000 ร.ต.อ.สุรพล ยิม้ใย กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4001 ร.ต.อ.สวงษ ์ทองใบนอ้ย กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4002 ร.ต.อ.สมชาย ค  าศรี กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 45 92  /
4003 ร.ต.อ.วิชาญ คา้ขาย กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4004 ร.ต.อ.ภูริต ศรีนาค กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4005 ร.ต.ท.สมควร ล้ิมสวา่งพูลวตัถุ กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4006 ร.ต.ท.บญัชา ตุ่นมี กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4007 ร.ต.ต.สุธีร์ บุญปลอด กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4008 ร.ต.ต.สุงรรณ เลบ็ขาว กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4009 พ.ต.ต.ชนะ ข  าทอง กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4010 ด.ต.สาธิต  หิรัญเก้ือ กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4011 ด.ต.สัญญา ขนัโท กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4012 ด.ต.สมภพ ไชยสาร กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4013 ด.ต.วิวฒัน์ ปลูกสกลุ กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4014 ด.ต.วงศศิ์วจัน์ คงพนายทุธ กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4015 ด.ต.ภูดิท หวยครบุรี กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 45 44 89  /
4016 ด.ต.ภิรมย ์แยม้กล่ิน กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 41 39 80  /
4017 ด.ต.พานิช บุญอากาศ กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4018 ด.ต.ธีระวฒัน์ สมอุ่มจารย์ กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 39 35 74  /
4019 ด.ต.ชายแดน กองจอหอ กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4020 ด.ต.ขบวนราช ดอกจนัทร์ กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4021 ด.ต.ไวยวฒิุ ทศพนัธ์ กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4022 ด.ต.โยธิน เนียมหอม กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4023 ด.ต.เกรียงชยั อติภทัรากลู กก.3 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4024 ด.ต.พิชิตชยั ชายภกัด์ิ กก.3 ส.ทล.7 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4025 ร.ต.ต.พีรพงษ ์กล ่าพลบ กก.3 ส.ทล.ฉะเชิงเทรา บก.ทล. บช.ก. 45 45 90  /
4026 ด.ต.ธนากร บรรเทาทุกข์ กก.3 ส.ทล.ระยอง บก.ทล. บช.ก. 49 45 94  /
4027 ร.ต.อ.สุนทร งามข า กก.3 ส.ล.2 บก.ทล. บช.ก. 43 38 81  /
4028 ส.ต.อ.ศราวฒิุ ละพรม กก.3 สท.ล.3 บก.ทล. บช.ก. 49 47 96  /
4029 ส.ต.อ.กฤษฎา ทองสน กก.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4030 ร.ต.อ.รัฐนนัทร สมช่ือ กก.4 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4031 ร.ต.อ.พลัลภ สารค า กก.4 บก.ทล. บช.ก. 47 46 93  /
4032 ร.ต.อ.ธงชยั แนบชิด กก.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4033 ร.ต.อ.จุติภูมิ ชิดนอก กก.4 บก.ทล. บช.ก. 43 46 89  /
4034 ร.ต.ท.วจักร ศรีโคตร กก.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4035 ร.ต.ท.เทวินทร์ ดลพรพิสุทธ์ิ กก.4 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
4036 ร.ต.ต.ประเทือง เน่ืองทะบาล กก.4 บก.ทล. บช.ก. 45 42 87  /
4037 ร.ต.ต.บุญจนัทร์ สมสิงห์ กก.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4038 ร.ต.ต.จนัทร์แรม ไทยพฒันกิจ กก.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4039 ร.ต.ต.เทอดศกัด์ิ การงาน กก.4 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4040 พ.ต.ท.ศษณรรฐ รัตนเศวจรวงศ์ กก.4 บก.ทล. บช.ก. 45 45 90  /
4041 พ.ต.ท.ภวตั ฉัตรอินแกว้ กก.4 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4042 ด.ต.พิทกัษ ์สุพิพฒัน์โมลี กก.4 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4043 ด.ต.ปราการ บุตรชน กก.4 บก.ทล. บช.ก. 46 47 93  /
4044 ด.ต.ปราโมช ศรีใส กก.4 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
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4045 ด.ต.ประเวช ป้องค าสิงห์ กก.4 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4046 ด.ต.ดรพจน์ ความหมัน่ กก.4 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4047 ด.ต.จุลพงษ ์สวา่งโศก กก.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4048 ด.ต.กิติศกัด์ิ นามมัน่ กก.4 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4049 ด.ต.กิตติศกัด์ิ ศรวิชชุมาลี กก.4 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4050 ด.ต.ชยพล ลายลวด กก.4 บก.ทล. บช.ก. 45 45 90  /
4051 ด.ต.เพลิน เตยหอม กก.4 บก.ทล. บช.ก. 47 47 94  /
4052 ส.ต.อ.อคัรเดช ทิพมาลา กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 43 91  /
4053 ส.ต.อ.วิรพงษ ์นุ่นภูบาล กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 41 46 87  /
4054 ส.ต.อ.ณฐัพงศ ์นามวงษา กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 47 47 94  /
4055 ส.ต.อ.คณาวิทย ์รสหอม กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4056 ร.ต.อ.วิชยั โมฆรัตน์ กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4057 ร.ต.อ.บุญเลิศ อุ่นจนัทร์ กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4058 ร.ต.ท.ส านาน หงษท์วี กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 45 45 90  /
4059 ร.ต.ท.ชานสิน ลีทอง กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4060 ร.ต.ต.หาญ ใจหาญ กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 46 48 94  /
4061 ร.ต.ต.สายชล วานิชชงั กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 45 50 95  /
4062 ร.ต.ต.สมพร ธรรมวิเศษ กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4063 ร.ต.ต.ประสงค ์นิตยวนั กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4064 ร.ต.ต.ดุลยฤทธ์ิ บุญโชติ กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 42 90  /
4065 ร.ต.ต.ชุมพล ปรีชาเลิศศิริ กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4066 พ.ต.ท.มนตรี รักชาติ กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
4067 ด.ต.อุดมเอก อ่อนทองหลาง กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4068 ด.ต.สุวิช ศิริพยคัฆ์ กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
4069 ด.ต.สมบูรณ์ ค  าพนัธ์ กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4070 ด.ต.วฒิุชยั ภูงามนิล กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 43 49 92  /
4071 ด.ต.พิชญะ ธินนงัวฒันะ กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4072 ด.ต.ประสาท กรุงภูเวช กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4073 ด.ต.ประกาย วงคจ์  าปา กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4074 ด.ต.ปรมะ อะนนัทวรรณ กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
4075 ด.ต.นฤพล อินเอ่ียม กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4076 ด.ต.ธีรวฒัน์ นาเมืองรักษ์ กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4077 ด.ต.ธนากร มอไธสง กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 47 50 97  /
4078 ด.ต.ทกัษิน วรรณโพธ์ิ กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 40 49 89  /
4079 ด.ต.ครรชิต ใจเมือง กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4080 ด.ต.กลา้ณรงค ์ประตา กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 46 41 87  /
4081 ด.ต.เสรี นาสิงห์คาร กก.4 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4082 ส.ต.อ.ณฐัวฒิุ มาเพชร กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 46 95  /
4083 ส.ต.อ.กิตติศกัด์ิ สิงห์ภา กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4084 ส.ต.ท.พีรัชตพ์งษ ์ดู่ป้อง กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4085 ส.ต.ท.พงศกร แกว้บุตรสา กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4086 ร.ต.อ.พงษเ์จริญ อินอ่อน กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 39 89  /
4087 ร.ต.ท.สมพงษ ์ทองทิพย์ กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4088 ร.ต.ท.พนมพร พรกณุา กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4089 ร.ต.ต.อดิศกัด์ิ ตึกประโคน กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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4090 ร.ต.ต.ส าเนาว ์เจิมจาตุผล กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 45 95  /
4091 ร.ต.ต.สมเกียรติ นราศรี กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4092 ร.ต.ต.ธนากฤช มนัไร่ กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 46 48 94  /
4093 ร.ต.ต.ณรงค ์สิทธิ กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 46 47 93  /
4094 ร.ต.ต.ชนะ ศกัด์ิวงค์ กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4095 ร.ต.ต.เกรียงไกร  โคตรประทุม กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4096 พ.ต.ท.บดินทร์ ชูเฉลิม กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4097 ด.ต.อนุเชษฐ ช่างเรือนกลาง กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4098 ด.ต.สุสันติ วงษเ์บาะ กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4099 ด.ต.ปราโมทย ์พลดงนอก กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 46 50 96  /
4100 ด.ต.นพรัตน์ มูลแก่น กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4101 ด.ต.ธีระวฒิุ พระคุณ กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4102 ด.ต.ธวชัชยั จงส าราญ กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4103 ด.ต.ทูล ปรินแคน กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 49 97  /
4104 ด.ต.ชยัพร พลโพธ์ิ กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4105 ด.ต.จิระ พลสง กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 47 44 91  /
4106 ด.ต.เรืองศกัด์ิ วิชยัศร กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4107 ด.ต.เจษฎา โพธ์ิศรี กก.4 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4108 ส.ต.อ.อลงกรณ์ ปากเมย กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 42 45 87  /
4109 ส.ต.อ.อภิชยั ศรีชยั กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4110 ส.ต.อ.วชัรินทร์ ดีเบา กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4111 ส.ต.อ.ปิยะณฐั หสัโก กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 46 41 87  /
4112 ส.ต.อ.ณฐัวฒิุ ภาคฤทธ์ิ กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4113 ส.ต.ท.ธนวฒัน์ ป้อมประกาย กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4114 ร.ต.อ.ศราวธุ วงศอ์าษา กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4115 ร.ต.อ.ปานเทพ พจน์ธีระมนตรี กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4116 ร.ต.อ.ป้องเกียรติ สังคหิรัญ กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4117 ร.ต.อ.ณรงค ์โถสัมฤทธ์ิ กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 45 49 94  /
4118 ร.ต.อ.กนกพล ดวงทาทอน กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4119 ร.ต.อ.ไพโรจน์ โชติเมืองปัก กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 46 47 93  /
4120 ร.ต.ท.พิมพธ์นา ลุนชยัศรี กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 47 47 94  /
4121 ร.ต.ต.สุปัน อดัฮาดศรี กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 46 48 94  /
4122 ร.ต.ต.ศกัดินนท ์พฤกษชาติ กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 47 50 97  /
4123 ร.ต.ต.วินุศกัด์ิ จวบสมบติั กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4124 ร.ต.ต.ล้ินฟ้า จนัทราช กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 49 47 96  /
4125 ร.ต.ต.ประสาท วงันาทนั กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 45 45 90  /
4126 ร.ต.ต.กีรติ แกว้รัตน์ กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 48 44 92  /
4127 ร.ต.ต.เกษมณี  ค  ามา กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 47 50 97  /
4128 พ.ต.ท.ศิวกริช ดิษยบ์ุญรัตน์ กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4129 ด.ต.สุริยา วงศส์ง่า กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 42 42 84  /
4130 ด.ต.สุทิน ค  าพิทกัษ์ กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 42 40 82  /
4131 ด.ต.สุทธินนัท ์ดีใหม่ กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 46 41 87  /
4132 ด.ต.สุชาติ มาสุ่ม กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 45 37 82  /
4133 ด.ต.สิทธ์ิ แสนอุบล กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 47 50 97  /
4134 ด.ต.สวาท ทาบุราญ กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 47 48 95  /
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4135 ด.ต.สมพร มาลี กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 48 49 97  /
4136 ด.ต.วินยั แกว้กอง กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 44 48 92  /
4137 ด.ต.วชัรินทร์ อุดชาชน กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 46 45 91  /
4138 ด.ต.พิชยั พรมมา กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 43 44 87  /
4139 ด.ต.ปัญญา แสงมณี กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 44 33 77  /
4140 ด.ต.ปรีชา บุญช านาญ กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
4141 ด.ต.ประสิทธ์ิ เกตุกาหลง กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 46 33 79  /
4142 ด.ต.ประเทือง บุญเลิศ กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 46 41 87  /
4143 ด.ต.ธนากร เหล่าอุดมลาภ กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4144 ด.ต.ชุมพล คงสัตย์ กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 42 39 81  /
4145 ด.ต.ชวินทร์ ศรีจนัทร์ กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
4146 ด.ต.จรูญ กนุชนบท กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 46 50 96  /
4147 ด.ต.คงกระพนั พลบ ารุง กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 47 48 95  /
4148 ด.ต.โปจิน สุขชุม กก.4 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 47 48 95  /
4149 ส.ต.อ.ธนากร ขาลถม กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 47 48 95  /
4150 ส.ต.อ.ทศพล กลุวงศ์ กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 47 49 96  /
4151 ส.ต.อ.จิรพงศ ์จนัทร์สวา่ง กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4152 ร.ต.อ.สิโรฒม ์ค  าโอ กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4153 ร.ต.อ.ภูวไนย อุทธตรี กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4154 ร.ต.อ.กมัปนาท กบัยานาม กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 48 46 94  /
4155 ร.ต.ท.สุระไกร เกรียงไกรชล กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 44 48 92  /
4156 ร.ต.ท.ณฐพจน์ ผลบุญ กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 46 44 90  /
4157 ร.ต.ต.สุวฒัน์ กลัยาประสิทธ์ิ กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4158 ร.ต.ต.วีระเดช เดชพลมาตย์ กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4159 ด.ต.สันติ บุญเพง็ กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4160 ด.ต.สมชาย สีท ามา กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4161 ด.ต.ศภุฤกษ ์ค  าสุก กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4162 ด.ต.มะนูญ จนัทร์สวา่ง กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4163 ด.ต.พรชยั พลเทพ กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 47 48 95  /
4164 ด.ต.ทรงพล สิงห์วิศกัด์ิ กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 47 43 90  /
4165 ด.ต.ทรงเกียรติ นวพงศกี์รติ กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 47 96  /
4166 ด.ต.ชยัวฒัน์ หลกัจนัทร์ กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4167 ด.ต.เขม็ทอง ป้องศิริ กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 47 50 97  /
4168 ร.ต.ต.บุญมี พลนงค์ กก.4 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4169 ส.ต.อ.สาโรช เช้ือรามญั กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4170 ส.ต.อ.เอกวฒัน์ แกว้ปีลา กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4171 ส.ต.ท.อคัรวิชญ ์นวลตา กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 45 95  /
4172 ส.ต.ท.อนุสรณ์ ยนืยง กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4173 ส.ต.ท.ธนพล ประทุมมา กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4174 ร.ต.อ.สุนทร คงสุขี กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4175 ร.ต.ท.นเรศ โคตรสงคราม กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4176 ร.ต.ต.อภิสิทธ์ิ รักพงษ์ กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 48 49 97  /
4177 ร.ต.ต.เชาวฤทธ์ิ ไพรสณฑ์ กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4178 พ.ต.ต.ไพโรจน์ ทรัพยป์ระเสริฐ กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4179 ด.ต.อารักษ ์กวานดา กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
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4180 ด.ต.อภินนัท ์จนัทรพเนาว์ กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4181 ด.ต.สราวฒิุ จ  าปาทอง กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4182 ด.ต.ยทุธศิลป์ ศรีตดัสูง กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4183 ด.ต.ชานนท ์ชูช่ืน กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 45 95  /
4184 ด.ต.ชชัชน ศรีจกัรโคตร กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4185 ด.ต.ฉัตรพจน์ ปัญญา กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4186 ด.ต.การุณ ปิยวฒันปรีชา กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4187 ด.ต.ไชยสิทธ์ิ   บุตตะโยธี กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4188 ด.ต.โยธิน ไชยจนัทา กก.4 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4189 ร.ต.ต.ยนืยง ภูประพนัธ์ กก.4/ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4190 ด.ต.สุริยนั กนกฉันท์ กก.4/ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4191 ด.ต.รังศิลป์ นามวิเศษ กก.4/ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4192 ด.ต.พิชยั ดู่ป้อง กก.4/ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4193 ด.ต.กิตติกร โมหา กก.4/ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4194 ด.ต.สถาพร ดาบสีพาย กก.4/ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 47 48 95  /
4195 ด.ต.ณรงค ์จนัทร์พงษ์ กก.4/ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 48 49 97  /
4196 ร.ต.ต.มุขมนตรี ศรีกะพา กก.4/ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 46 49 95  /
4197 ร.ต.อ.สุชาติ ทองประดิษฐ์ กก.4/ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4198 ร.ต.ท.แสงเพชร โนนทะขาม กก.4/ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4199 ร.ต.ต.พฒัน์ชยั ไชยภูมิ กก.4/ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4200 ด.ต.นพดล นาศฤงคาร กก.4/สกลนคร บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4201 ส.ต.อ.อรรถพร อินทนิล กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4202 ส.ต.อ.พิทกัษช์น สารทอง กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4203 ส.ต.อ.เจตนรินทร์ อินปา กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4204 ส.ต.ท.สมศกัด์ิ คิดชอบ กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4205 ร.ต.อ.อภิชยั จนัทร์ชู กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4206 ร.ต.อ.หญิง รัตติกาล นิปุณะ กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4207 ร.ต.อ.ภิญโญ หงษส์อง กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4208 ร.ต.อ.ณฐัศกัด์ิ จกัรทิพย์ กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4209 ร.ต.อ.ขจรศกัด์ิ ฉัตรพงศกร กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4210 ร.ต.อ.เอกภาวี ภิญญสุ์ประภา กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4211 ร.ต.ท.มาลยั ใจแสน กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4212 ร.ต.ท.กิตติชยั ข  าคม กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4213 ร.ต.ต.สุมงคล ค  าปรุงสิทธ์ิ กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4214 พ.ต.ท.สมพงษ ์เอกวฒั กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4215 พ.ต.ท.ณฐัพล ผอ่งสุขสกลุ กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4216 พ.ต.ท.เจต จึงประเสริฐศรี กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4217 ด.ต.หญิง พวรัญญา ชยักลู กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4218 ด.ต.สุริยา ภุชทราค า กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4219 ด.ต.ราเชนทร์ ถ่ินทิพย์ กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4220 ด.ต.พสักร งามจิต กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4221 ด.ต.ปวิช รัตนจนัทร์ กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4222 ด.ต.ปราการณ์ สอวศรีโย กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4223 ด.ต.นฤพล ปาต๊ิบ กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4224 ด.ต.ธรรมรัตน์ หมายมัน่ กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
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4225 ด.ต.ทรัพยม์งคล มูลกลาง กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4226 ด.ต.ด ารงฤทธ์ิ เปียทิพย์ กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4227 ด.ต.ณฐัพงศ ์นาดี กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4228 ด.ต.ชยัวฒัน์ ทะพรมมิน กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4229 ด.ต.กณัฑพงศ ์พฒันานุรักษพ์งศ์ กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4230 ด.ต.เอนก ชูดอกพุฒ กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4231 ด.ต.เตชสิทธ์ิ ประเสริฐเจริญกาล กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4232 ด.ต.เฉลิมพล แกว้ยศ กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4233 ด.ต.อดิศร หุตะแพทย์ กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4234 ส.ต.อ.สุขสันต ์เครือยิม้ กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4235 ส.ต.อ.คมเดช ฟ้ากระจ่าง กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4236 ส.ต.ท.สุทิน ด านิล กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4237 ร.ต.อ.สมหมาย ภกัดีผล กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 47 50 97  /
4238 ร.ต.ท.ยงยทุธ เสพสุข กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4239 ร.ต.ท.บณัฑูรย ์เขาเวียง กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4240 ร.ต.ท.ด ารงคศ์กัด์ิ คนสัน กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4241 ร.ต.ต.สุรัตน์ ค  าประกอบ กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4242 ร.ต.ต.สมบติั สุพรมมา กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4243 ร.ต.ต.วิษณุ กาวี กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4244 ร.ต.ต.นิวติั ชาวดง กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4245 ร.ต.ต.ณฐักรณ์ อ่อนโนเรียดอน กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4246 พ.ต.ท.ณฐักฤต ก่ิงชยัภูมิ กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4247 ด.ต.อดิศกัด์ิ จนัทิกลา้ กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4248 ด.ต.หิรัญคณิน ทรัพยม์ามูล กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4249 ด.ต.สมควร คลา้ยสถาพร กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4250 ด.ต.สมเกียรติ วิชาราช กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4251 ด.ต.สนธิชยั สุขอ่ิม กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4252 ด.ต.วฒิุพงษ ์ปันทะรส กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4253 ด.ต.วฒิุชยั สร้อยสน กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4254 ด.ต.วิทยา เสนกลัป์ กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4255 ด.ต.มงคล ธุระ กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4256 ด.ต.พีรพงษ ์พรมดี กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4257 ด.ต.ประสิทธ์ิ จิตค า กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4258 ด.ต.บรรพต เช้ือแกว้ กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4259 ด.ต.นิคม กลีบแกว้ กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4260 ด.ต.ชยกร นอ้ยมหาพรม กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4261 ด.ต.จกัรพนัธ ์จนัทร์เจนจบ กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4262 ด.ต.ไพฑูรย ์นพรัตน์ กก.5 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4263 ร.ต.อ.สยาม วงคส์ม กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4264 ร.ต.อ.ยอดชาย ศรีชยัยา กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4265 ร.ต.อ.พรหมมา จนัโท กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4266 ร.ต.อ.นนทวชัร์ กนัภยั กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4267 ร.ต.ท.หญิง เป่ียมสุข โนรี กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4268 ร.ต.ท.นิมิตร ชาวดง กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4269 ร.ต.ต.ภูเมศวร์ ศรีสวา่ง กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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4270 ร.ต.ต.ณฐัวฒิุ พรมอน้ กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4271 พ.ต.ท.กรกฤช งามวงศว์าน กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4272 ด.ต.อนิรุท อิสสระชยั กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4273 ด.ต.สุรพล เมืองมาหลา้ กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4274 ด.ต.สัญญา สัญญวิชยั กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4275 ด.ต.ศราวธุ อินสมพนัธ์ กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4276 ด.ต.วิชญพ์งศ ์ชยัชนะพิทกัษก์ลุ กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4277 ด.ต.วชัระ นาคแกว้ กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4278 ด.ต.รังสรร วงษดี์ กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4279 ด.ต.พสักร อุปละกลุ กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4280 ด.ต.พงศภ์คั พิยะเดช กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 44 94  /
4281 ด.ต.นิรุต วงศส์มศกัด์ิ กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4282 ด.ต.นพพฒัน์ ฉิมทอง กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4283 ด.ต.ชยากร ใจการ กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4284 ด.ต.จิรโชติ พุทธพงษ์ กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4285 ด.ต.จกัรียทุธ ์นรรัตน์ กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4286 ด.ต.จรูญโรจน์ สีต้ือ กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4287 ด.ต.กีรติพร ใจลงักา กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4288 ด.ต.กรวีร์ เรือนแกว้ กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4289 ด.ต.โรจนศกด์ิ ชยัศรี กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4290 ด.ต.เขมกานต ์คงฉ้ง กก.5 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4291 ส.ต.อ.องอาจ พาเหิน กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4292 ส.ต.อ.สายชล ศิลาไศล กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4293 ส.ต.อ.วิวฒันชยั อรุณรักษ์ กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4294 ส.ต.อ.พีระวฒัน์ มีศิลารัตน์ กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4295 ส.ต.อ.บุญญศกัด์ิ สายเพญ็ กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4296 ส.ต.อ.ทรงยศ ทิพโหมด กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4297 ส.ต.ท.ปิยะพนัธ ์ปานสุนทร กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4298 ร.ต.อ.กิตติศกัด์ิ สินทรัพย์ กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4299 ร.ต.อ.เกตุนพ ราชประดิษฐ์ กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4300 ร.ต.ท.อาฎาวธุ คงทบั กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4301 ร.ต.ท.นน สละพนัธ์ กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4302 ร.ต.ท.ชยัธวชัว ์สุธรรมสิริโยธิน กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4303 ร.ต.ต.สวา่ง พิมพเ์หมือน กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 48 46 94  /
4304 ร.ต.ต.นิคม เพชรนิล กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4305 ด.ต.สุวฒัน์  ช่ืนชอบ กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4306 ด.ต.สินชยั เจียรเพชร กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4307 ด.ต.วิสิทธ์ิ เขตกนั กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4308 ด.ต.รชต จนัทร์เดช กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4309 ด.ต.ภูริพธัฐ ์อมรมุนีพงศ์ กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4310 ด.ต.พิเชษฐ ศรีบวั กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4311 ด.ต.ประทีป มีอุดร กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4312 ด.ต.นิทศัน์ ดีเจริญ กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4313 ด.ต.ธรรมศกัด์ิ จงทอง กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4314 ด.ต.ทนงศกัด์ิ ขวญันวล กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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4315 ด.ต.ชุติเดช กลุทวีโรจน์ กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4316 ด.ต.ชชัชยั ดงงาม กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4317 ด.ต.ขณัทศั พุ่มอยู่ กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4318 ด.ต.เจษฎางค ์ภู่ทิม กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4319 ด.ต.เกรียง แกว้หล า กก.5 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4320 ส.ต.อ.อรรถพล เขียวแกว้ กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4321 ส.ต.อ.สถิรภทัร วนัแต่ง กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4322 ส.ต.อ.ศกัด์ิชยั สมยั กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4323 ส.ต.อ.วีรยทุธ รัตนดิลก ณ ภูเกต็ กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4324 ส.ต.อ.พชร หงส์หิน กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4325 ส.ต.อ.ชยักลุ วฒันกลุ กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4326 ส.ต.อ.ฉัตรชยั หงษส์าม กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4327 ส.ต.ท.สุรเชษฐ ์ชูเด่น กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4328 ส.ต.ท.ราชนัย ์พนัชนะ กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4329 ส.ต.ท.ธรพล ศรีชลายนต์ กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4330 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ ความมงั กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4331 ส.ต.ท.กนัตฐิ์ติ สุพรมมา กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4332 ส.ต.ท.เกียรติ บุญเฉลย กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4333 ร.ต.อ.ยทุธพงษ ์ปัดเป่า กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4334 ร.ต.อ.นคร บุญเฉลย กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4335 ร.ต.อ.จิน มหายศ กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4336 ร.ต.อ.เทียนชยั อุดม กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4337 ร.ต.ท.พินิจ สิทธิวฒัน์ กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4338 ร.ต.ท.ประสาร สุวรรณ กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4339 ร.ต.ต.หญิง สุปราณี โนรี กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4340 ร.ต.ต.วีระ สวยกระโทก กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4341 พ.ต.ท.ธนาคาร อ่อนจนัทร์ กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4342 ด.ต.อุทิตย ์แกว้ใสย์ กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4343 ด.ต.อชิรศกัด์ิ นครไทย กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4344 ด.ต.หญิง ภคันิษฐ ์แสงงาม กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4345 ด.ต.หญิง เนตรนพิศ กองแกว้ กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4346 ด.ต.ศราวธุ ค  ามูล กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4347 ด.ต.วิฑูร วิชา กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4348 ด.ต.พงษศ์กัด์ิ เชียงพรหม กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4349 ด.ต.ประสิทธ์ิ ลบัไพรี กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4350 ด.ต.ประดิษฐ ์อภิฉัตรวงศ์ กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4351 ด.ต.นิสิต ศรีดวงอินทร์ กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4352 ด.ต.นนัทพิ์พฒัน์ ไชยวงค์ กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4353 ด.ต.นภดล ยามช่วง กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4354 ด.ต.ทศพณ ปัญญาสุ กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4355 ด.ต.ฐิติพง จนัเลน กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4356 ด.ต.ชวลิต ก๋องโน กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4357 ด.ต.กรวิชญ อินในเทียร กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4358 ด.ต.ไกรยลาศ หาญจริง กก.5 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4359 ส.ต.อ.ภคัพงษ ์ภูเวียงจนัทร์ กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
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4360 ส.ต.อ.ประดิษฐ ์ผา่นสุวรรณ กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4361 ส.ต.อ.จอมยทุธ อินนาค กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4362 ส.ต.ท.ธนะพงษ ์โคตรตาแสง กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4363 ส.ต.ท.ทินกร อินทะจนัทร์ กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4364 ร.ต.อ.สิทธิพนัธ ์ปัญญา กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 49 47 96  /
4365 ร.ต.อ.วีรศกัด์ิ สุทธศิลป์ กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4366 ร.ต.อ.จ าลกัษณ์ ไชยลาภ กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4367 ร.ต.อ.แสงทยั วงัสะปัญญา กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4368 ร.ต.ท.จ าเนียร เป็งวารี กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4369 ร.ต.ท.กฤษณะ สงวนเจียม กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4370 ร.ต.ต.ชวง พรมมินทร์ กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4371 ด.ต.สุรินทร์ ใจหนกั กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4372 ด.ต.สิทธิชยั ช้ินจ้ิน กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4373 ด.ต.สมหมาย ปัญจรักษ์ กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4374 ด.ต.วฒิุชยั ขนัทะบุตร กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4375 ด.ต.มารุต ปินใจ กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4376 ด.ต.ธีร จงสุพพตั กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4377 ด.ต.ธรรมฤทธ์ิ ใจการ กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4378 ด.ต.ชยัยา สุธรรมแปง กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4379 ด.ต.เดช ฉ ่าช่ืน กก.5 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
4380 ส.ต.อ.ณฐัวฒัน์ สุธรรมสิริโยธิน กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4381 ส.ต.อ.ณภทัธ ์ล้ินฤาษี กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4382 ร.ต.อ.สวา่ง เมืองฟ้า กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4383 ร.ต.อ.ปริญญ ์โคตรมณี กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4384 ร.ต.อ.ธีรศกัด์ิ รัตนสิริทิพยช์ยั กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4385 ร.ต.ท.ศกุรีย ์ปะล่ะใจ กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4386 ร.ต.ต.อดุลย ์อุตมะ กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4387 ร.ต.ต.สามารถ ถ่ินแสง กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4388 ร.ต.ต.ชยัณรงค ์กนัตา กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 48 49 97  /
4389 ร.ต.ต.เสน่ห์จร สมจิตต์ กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4390 พ.ต.ท.ปริญญ ์โคตรมณี กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4391 ด.ต.อิทธิโชติ อภิชนพงศ์ กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4392 ด.ต.สุดสาคร สุขแผน่ทอง กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4393 ด.ต.สมภพ ขา้มเจด็ กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4394 ด.ต.วชัรินทร์ สิทธิหล่อ กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4395 ด.ต.ปราโมทย ์สอนก่ิม กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4396 ด.ต.นาคิน ยาพุธสืบ กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4397 ด.ต.ทรงราชย ์ควรน า กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4398 ด.ต.ณรงคศ์กัด์ิ ฝักฝ่าย กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4399 ด.ต.ชยัวฒัน์ ศรีการะเกตุ กก.5 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4400 ร.ต.อ.คมกฤษณ์ เพช็รชาญชยั กก.5/ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4401 พ.ต.ท.ต่อสกลุ แสนสรียรั์งสิกลุ กก.5/สทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4402 ส.ต.อ.สุริยา วนัทา กก.6 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4403 ส.ต.อ.สุภคัชนนัท ์เม่ือประโคน กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4404 ส.ต.อ.วีระวฒน์ ขนัเดช กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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4405 ส.ต.อ.พลศกัด์ิ ประทุมวนั กก.6 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4406 ส.ต.อ.นพรัตน์ จรกระโทก กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4407 ส.ต.ท.ณรงฤทธ์ิ แดงโสภา กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4408 ร.ต.อ.วิเชียร เฮียงเห่ีย กก.6 บก.ทล. บช.ก. 49 47 96  /
4409 ร.ต.อ.พรชยั เปียจนัทึก กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4410 ร.ต.อ.ประสิทธ์ิ อุตะมะ กก.6 บก.ทล. บช.ก. 43 49 92  /
4411 ร.ต.อ.ณฐัพงษ ์โมด้า กก.6 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4412 ร.ต.อ.ณรงวทย ์จิวเดช กก.6 บก.ทล. บช.ก. 46 46 92  /
4413 ร.ต.อ.กนัตินนัท ์จนัทร์ขจร กก.6 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4414 ร.ต.ท.สมภพ ด าริห์ กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4415 ร.ต.ท.พนม พิตรานนัต์ กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4416 ร.ต.ท.ชยัวฒัน์ อ่อนศรี กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4417 ร.ต.ท.เถลิงศกัด์ิ ส่งสุขเลิศสันติ กก.6 บก.ทล. บช.ก. 46 44 90  /
4418 ร.ต.ต.สุพิศ แดงงาม กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4419 ร.ต.ต.สันต์ิชาย ตามจะโป๋ะ กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4420 ร.ต.ต.สมควร ม่วงทา กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4421 ร.ต.ต.ภานุพงศ ์บ ารุงราษฎร์ กก.6 บก.ทล. บช.ก. 48 49 97  /
4422 ร.ต.ต.ณฐัคม คุณพรม กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4423 พ.ต.ท.ศิลา ข  าเพชร กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4424 พ.ต.ท.จิระพนัธุ์ รุจิระกลุ กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4425 ด.ต.สุทิน มะโน กก.6 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
4426 ด.ต.สุเทพ ธรรมเสรี กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4427 ด.ต.ศภุาโชค หอสูติสิมา กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4428 ด.ต.ศกัด์ิมงคล สัพโส กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4429 ด.ต.วิเชียร รักพินิจ กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4430 ด.ต.ประมวล อุปถมัภ์ กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4431 ด.ต.ธีรพงษ ์ยาค  า กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4432 ด.ต.ธีร แกว้เนตร กก.6 บก.ทล. บช.ก. 48 38 86  /
4433 ด.ต.ทกัษ ์รวงงามสิน กก.6 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4434 ด.ต.ทวีพลวฒัน์ อุตสาหะมูนจดั กก.6 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4435 ด.ต.จิรวฒัน์ ธรรมธุระ กก.6 บก.ทล. บช.ก. 46 46 92  /
4436 ด.ต.จกัรพนัธ ์โพธ์ิชยัภูมิ กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4437 ด.ต.จกักรี หอมแกว้ กก.6 บก.ทล. บช.ก. 47 50 97  /
4438 ด.ต.ขนุศึก ขนุศรี กก.6 บก.ทล. บช.ก. 49 44 93  /
4439 ด.ต.ไพศาล ขนัทอง กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 45 95  /
4440 ด.ต.เพชรไพบูลย ์คุณช่ืน กก.6 บก.ทล. บช.ก. 46 48 94  /
4441 ด.ต.เจษฎาทร โมลานิล กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4442 ด.ต.เจษฎา เจตน์จ  านงค์ กก.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4443 ด.ต.เฉลิมชยั ศรีเมืองแกว้ กก.6 / ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4444 ส.ต.อ.มีศกัด์ิ มีภกัดี กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4445 ส.ต.อ.พลวฒัน์ กล่อมใจ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 45 95  /
4446 ส.ต.อ.ธีรพงษ ์ภูช่ืนแสง กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4447 ส.ต.อ.ชิตณรงค ์ถึงนอก กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4448 ส.ต.อ.กิตติศกัด์ิ เท่ียงกระโทก กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4449 ส.ต.อ.เดชมงคล นิคม กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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4450 ส.ต.ท.ศภุมิตร โมฬีชาติ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4451 ส.ต.ท.พนมกรณ์ สิงห์ยอว กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4452 ส.ต.ท.พนมกรณ์ สิงห์ยอย กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4453 ร.ต.อ.สุเชต กาลคลอด กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4454 ร.ต.อ.สมโชค เหล่ือมประเทศ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4455 ร.ต.อ.ยทุธ จตุรชยัภิญโญ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4456 ร.ต.อ.ยรรยง เทวโลก กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4457 ร.ต.อ.มหคัฆพงศ ์ชยัณรงค์ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4458 ร.ต.อ.มนตรี ศรีวฒันกลุ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4459 ร.ต.อ.พิทกัษ ์โชติช่วง กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4460 ร.ต.อ.บุญพร้ิง สิงห์ยอย กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4461 ร.ต.อ.บุญเชิด ตากกระโทก กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4462 ร.ต.อ.บรรจง ชาญชยัเอกลกัษณ์ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4463 ร.ต.อ.ทรงยศ ทบัพร กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4464 ร.ต.อ.เลียม พุฒสระนอ้ย กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4465 ร.ต.ท.สมคิด ชูชีวา กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4466 ร.ต.ท.วีระศกัด์ิ นาคพงษ์ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4467 ร.ต.ท.วลัลภ เกิดทรง กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 44 94  /
4468 ร.ต.ท.ธชัพล จีระวโรดม กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4469 ร.ต.ท.ไชยทูลย ์บุณฑรีกนก กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4470 ร.ต.ท.เดชาธร ดินจนัทึก กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4471 ร.ต.ต.อากร จนัทร์ยิม้ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4472 ร.ต.ต.วิริญงั พดัเพง็ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4473 ร.ต.ต.วชัเรนทร์ เอียดจุย้ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4474 ร.ต.ต.พิตตินนัท ์ไกยสิทธ์ิ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4475 ร.ต.ต.พงศกร ราชปัก กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4476 ร.ต.ต.ประสิทธ์ิ เนินนาค กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4477 ร.ต.ต.ธนาวีร์ เพชรประไพ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4478 ร.ต.ต.ทนุ ยศศกัด์ิ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4479 ร.ต.ต.ไพรัตน์ ทินพลกรัง กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4480 พ.ต.ท.วิษณุ ค  าโนนม่วง กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4481 ด.ต.หญิง พิมชญาดา จิณะไชย กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4482 ด.ต.สุรวฒิุ กิจคณะ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4483 ด.ต.สุภชยั กาญจนโชติด ารง กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4484 ด.ต.สุพิษ เทตะรัตน์ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4485 ด.ต.สมเกียรติ สระขนุทด กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4486 ด.ต.วาสนา ทิพฤาตรี กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 37 38 75  /
4487 ด.ต.รุศรัณย ์กาญจนพิมาย กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4488 ด.ต.มงคล บุตรชน กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4489 ด.ต.พุฒิพฒัน์ วีระธราพฒัน์ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4490 ด.ต.นฤพล แกว้กลา้ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4491 ด.ต.นพดล ฤทธานนัท์ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4492 ด.ต.ณฐัรฐนนท ์ศิริสังขกรสกลุ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4493 ด.ต.ณฐัเศรษฐ ฉายแสง กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4494 ด.ต.ชิษณุพงศ ์โชติพลประเสริฐ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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4495 ด.ต.ชนฐัวงศ ์วงศพิ์ทกัษ์ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4496 ด.ต.คมกฤษณ์ คิสาลงั กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4497 ด.ต.กิตติณฐั พนัสุวอ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4498 ด.ต.ไพฑูรย ์ณรงคเ์ลิศฤทธ์ิ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4499 ด.ต.ไพฑูรย ์ประทุม กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4500 ด.ต.เวช บุญเทียน กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4501 จ.ส.ต.ทศพล มะลิตน้ กก.6 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 39 87  /
4502 ด.ต.ศภุโชติ พนัธุศร กก.6 ส.ทล.1 (นครราชสีมา) บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4503 ส.ต.อ.สขิล มีแยม้ภกัด์ิ กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4504 ส.ต.อ.นพพล ยอดเสาร์ กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
4505 ส.ต.อ.ณภทัร ภทัรภูมิมินทร์ กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 46 46 92  /
4506 ส.ต.ท.สุภชยั โล่ห์ทอง กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4507 ส.ต.ท.ศกัราช แพนแกว้ กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4508 ส.ต.ท.ธนบูลย ์สุขยา กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4509 ร.ต.อ.สมโภชน์ บุญชะยา กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4510 ร.ต.ต.นาวิน ชาญประโคน กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
4511 พ.ต.ต.ณิชธร ปูรณะปัญญา กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4512 ด.ต.อดิศกัด์ิ นามปัญญา กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4513 ด.ต.สุรศกัด์ิ จนัอาสา กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4514 ด.ต.สมคิด ราษี กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4515 ด.ต.วิทยา รุ่งเรืองศลป์ กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 48 97  /
4516 ด.ต.วรวฒิุ สร้อยชด กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4517 ด.ต.พสิษฐ ์วารุลงั กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 48 97  /
4518 ด.ต.ปรีชา วิริยกองเกิด กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4519 ด.ต.ปรากฎ วิเศษนคร กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4520 ด.ต.ปราโมทย ์ตะเกิงราช กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4521 ด.ต.นธัทวฒัน์ วิวฒัน์สิริ กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4522 ด.ต.ทินกร โนมะยา กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
4523 ด.ต.ฉัตรชยั ใหม่คามิ กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4524 ด.ต.ครรชิต พลดงนอก กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 45 41 86  /
4525 ด.ต.ขจรสิทธ์ิ หอมนวล กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 47 49 96  /
4526 ด.ต.กมล อรุณศรี กก.6 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4527 ส.ต.อ.ธชัชยั จตุักลู กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 45 95  /
4528 ส.ต.ท.ธนวตัร ปัจจยั กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4529 ร.ต.อ.วีระ พีระพลพนัธ์ กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4530 ร.ต.อ.มหรรณพ ภกัดีณรงค์ กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4531 ร.ต.อ.ธิติ เอกพงษ์ กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4532 ร.ต.ท.สุเทพ นิลบดี กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4533 ร.ต.ต.ศกัดา บานบวั กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4534 ร.ต.ต.ภคัพล วงศา กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4535 พ.ต.ต.ธนพล ยอดกณัหา กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4536 ด.ต.อรรนพ พลสุวรรณ กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4537 ด.ต.สารชยั ค  าสุมาลี กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4538 ด.ต.สมหมาย พนัธค์  า กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4539 ด.ต.สมชาย ช่างการ กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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4540 ด.ต.สนาม ระยบัศรี กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4541 ด.ต.วิชิต ภูเด่นผา กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4542 ด.ต.วชัรินทร์ รุ่งเรือง กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4543 ด.ต.วราวฒิุ ศรบุญทอง กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4544 ด.ต.ยศพทัธ ์ธนกาญจน์สิริภคั กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4545 ด.ต.พล สายกระสุน กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4546 ด.ต.นชัระพงศ ์บุญพิพทัธนโชติ กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4547 ด.ต.นรชยั ช่องงาม กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4548 ด.ต.ชยัวฒัน์ ลกัษวธุ กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4549 ด.ต.เศรษฐา ชาญประโคน กก.6 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4550 ส.ต.อ.ณิชากร เกษมสรรผิวอว้น กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 43 92  /
4551 ส.ต.ท.สรศกัด์ิ งอนสวนั กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 43 93  /
4552 ส.ต.ท.วฒิุภทัร ภูภกัดี กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4553 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ ควรค านวน กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4554 ร.ต.อ.ประชิต วิริยะพนัธ์ กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4555 ร.ต.อ.ทิชากร ภิญโญ กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4556 ร.ต.อ.ไกรเพชร แกว้พรหม กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4557 ร.ต.ท.ประดบั สารี กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4558 ร.ต.ต.หญิง กนกวรรณ ภู่หนู กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4559 ร.ต.ต.สมบติั ศรีฮาด กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4560 ร.ต.ต.ศรีสุวรรณ โททยั กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 46 46 92  /
4561 ร.ต.ต.บวักนั แสนทวีสุข กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4562 ร.ต.ต.นิทศัน์ ทดัเทียม กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4563 ด.ต.อิสเรศ อจัฉฤกษ์ กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4564 ด.ต.สมหวงั ปัดภยั กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
4565 ด.ต.ฤตะ ตึกประโคน กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4566 ด.ต.พลรบ กลุวงศ์ กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4567 ด.ต.พนมพร พุทธบุญ กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4568 ด.ต.ปัญญา อินทร์ส าราฐ กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4569 ด.ต.ประดิษฐ ์พลอยวิเลิศ กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4570 ด.ต.บุญร่วม เหมือนมาตย์ กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4571 ด.ต.นราธิป รากแก่น กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 39 35 74  /
4572 ด.ต.ธีรวฒัน์ ลิมปะธนิตพงศ์ กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4573 ด.ต.ธีรวฒัน์ บุญศรี กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4574 ด.ต.ธรรมนูญ ขนัทะชา กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4575 ด.ต.ณฐัพงศ ์ประทุมมาศ กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4576 ด.ต.ชาตรี ดีเมืองปัก กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4577 ด.ต.ชนินทร์ สายแกว้ กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4578 ด.ต.คงฤทธ์ิ จุลบุรมย์ กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4579 ด.ต.เศรษฐ ์วะสุกนั กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4580 ด.ต.เบิกฤกษ ์สายลาม กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 42 92  /
4581 ด.ต.เขตรัฐ ศรีโสภา กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 45 95  /
4582 ด.ต.เกรียงไกร เพ่ิมพูลทรัพย์ กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4583 ร.ต.อ.ณรงค ์สมเสนาะ กก.6 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4584 ส.ต.อ.อภิวฒัน์ ไชยฌชค กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
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4585 ร.ต.อ.กฤตณรงค ์จนัทร์ศรีเมือง กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 45 92  /
4586 ร.ต.อ.เศรษฐี ศรีสมพงษ์ กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 50 97  /
4587 ร.ต.ท.ไพศาล ชนะวงศ์ กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4588 ร.ต.ต.ประสพ อาจธะขนัธ์ กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 49 46 95  /
4589 พ.ต.ท.พิทยา คงเจริญ กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4590 ด.ต.อมรินทร์ อาจวิชยั กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 49 47 96  /
4591 ด.ต.สันติภาพ ประณมศรี กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 50 97  /
4592 ด.ต.สถิต จดันอก กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4593 ด.ต.ศภุฤกษ ์ชยัสุวรรณ กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4594 ด.ต.ศภุเสกข ์เพชรดี กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 45 47 92  /
4595 ด.ต.ศิวะดล นพไธสง กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 43 90  /
4596 ด.ต.วนัชนะ รูปงาม กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 44 94  /
4597 ด.ต.วรพิสิทษฐ ์จนัละบุตร กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4598 ด.ต.มงักร ศิริโสม กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 49 47 96  /
4599 ด.ต.พิษณุพงศ ์ผิวงาม กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
4600 ด.ต.ธีระพงษ ์อ่อนเชียง กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 44 91  /
4601 ด.ต.ธีรภทัร ทองตน้ กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 46 50 96  /
4602 ด.ต.ธนวฒัน์ ใจเยน็ กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4603 ด.ต.ธนกฤต เหมือนเหลา กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 43 50 93  /
4604 ด.ต.ทรงวฒิุ เพญ็ภกัดีกลุ กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4605 ด.ต.ณฐัพล ปุนปอง กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4606 ด.ต.ฐิติ เสียงอ่อน กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 46 42 88  /
4607 ด.ต.ชาญณรงค ์ปัตวงค์ กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 43 90  /
4608 ด.ต.ฉัตรชยั ค  าทวี กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4609 ด.ต.จิรทีปต ์วงศค์  า กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 45 40 85  /
4610 ด.ต.จตุชยั ทองผยุ กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 49 44 93  /
4611 ด.ต.ขวญัชยั นามค า กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 49 44 93  /
4612 ด.ต.ไกรสิงห์ มิพวงค์ กก.6 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 43 90  /
4613 ส.ต.อ.เอกภพ สาระจนัทร์ กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4614 ร.ต.อ.อดูล โสภาเพชร กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4615 ร.ต.อ.สมพงษ ์โสภา กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4616 ร.ต.อ.ชูเสริม อุ่นโคตร กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4617 ร.ต.ท.ชยัยงค ์ชมเชย กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 44 47 91  /
4618 ร.ต.ต.ภูกิจ ใยขามป้อม กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 45 43 88  /
4619 พ.ต.ท.ทวี ไพรสุวรรณ กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4620 ด.ต.อิทธิพล ซ่ือแท้ กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4621 ด.ต.อนนท ์ทองประภา กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 44 50 94  /
4622 ด.ต.หญิง ชุลีกร ช านาญกลุ กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4623 ด.ต.หญิง กรวรรณ พรวรรณวงศ์ กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 47 41 88  /
4624 ด.ต.สุวิจกัขณ์ ศิลาสูงเนิน กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4625 ด.ต.สุธิศานต ์ดาวช่วย กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4626 ด.ต.สราวธุ จ  ารัสแนว กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
4627 ด.ต.สงดั บุญประกอบ กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 47 49 96  /
4628 ด.ต.ศกัด์ิชาญ โพธ์ิชยัภูมิ กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4629 ด.ต.วีระชาติ แวดไธสง กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 47 47 94  /
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4630 ด.ต.วชิรศกัด์ิ สิงห์ลี กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 39 40 79  /
4631 ด.ต.มานะ รอสูงเนิน กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 44 50 94  /
4632 ด.ต.ภกัดี ฤทธ์ิไธสง กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4633 ด.ต.พิพฒัน์พศ ์แกว้หนองแสง กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4634 ด.ต.ประมาณ ถองกระโทก กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4635 ด.ต.ประเสริฐ กวา้งนอก กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 45 47 92  /
4636 ด.ต.ธีรศกัด์ิ ดุษฎี กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 43 47 90  /
4637 ด.ต.ธรรมศกัด์ิ บุณยรัตพนัธุ์ กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4638 ด.ต.ชชัการ ผิวแกว้ดี กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4639 ด.ต.ไพวลัย ์พรหมนา กก.6 ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 35 34 69  /
4640 ส.ต.อ.อภิวฒัน์ จนัพุ่ม กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4641 ร.ต.อ.จรัญ เก้ือมา กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4642 ร.ต.ต.อิศราพงศ ์รอดสงค์ กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4643 ร.ต.ต.อรุณรัชช ์ยอ่งตีบ กก.7 บก.ทล. บช.ก. 48 46 94  /
4644 ร.ต.ต.โกมล คลา้ยทอง กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4645 พ.ต.ท.ศภุกร ตงัคะประเสริฐ กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4646 พ.ต.ท.วินยั ธนะโชติ กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4647 พ.ต.ท.มีเดีย ปฐมพรวิวฒัน์ กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4648 พ.ต.ท.ธรรมศกัด์ิ พลเดช กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4649 พ.ต.ต.กรภพ กิจภูริพฒัน์ กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4650 ด.ต.อาฮามะ มหะมะ กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4651 ด.ต.อมัพร เล่ียเห้ง กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4652 ด.ต.อภิชาติ อาจนรา กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4653 ด.ต.อภิชาติ แป้นช่วย กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4654 ด.ต.สุทศัน์ ศิริรัตน์ กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4655 ด.ต.สิงหศกัด์ิ เพช็รจ ารัส กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4656 ด.ต.สหายราษฎร์ กเูลม็ กก.7 บก.ทล. บช.ก. 49 41 90  /
4657 ด.ต.ส่งเสริม ชูยงัดว้งโยธา กก.7 บก.ทล. บช.ก. 44 45 89  /
4658 ด.ต.ศภุกิตต์ิ  ป่ินพรม กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4659 ด.ต.ศฤงคาร หิรัญวดี กก.7 บก.ทล. บช.ก. 49 47 96  /
4660 ด.ต.วิฑูรย ์กมัมนัโต กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4661 ด.ต.พงศธร แดงเสนาะ กก.7 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
4662 ด.ต.นิพนธ ์ปานดี กก.7 บก.ทล. บช.ก. 48 45 93  /
4663 ด.ต.ทวีศกัด ์สุขศรีเมือง กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4664 ด.ต.ฐิติพงษ ์สาริปา กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4665 ด.ต.ชาญชยั จนัทรวงศเ์กษม กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4666 ด.ต.คารม คงแกว้ กก.7 บก.ทล. บช.ก. 45 45 90  /
4667 ด.ต.กิตตินนท ์ช่วยหวงั กก.7 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4668 ด.ต.กิตติราษฎร์ เบ็ญหมีน กก.7 / ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4669 ร.ต.อ.เนาวรัตน์ ผาตะนนท์ กก.7 /สทล.5 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4670 ส.ต.อ.อธิพนธ ์เหมือนกู้ กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4671 ส.ต.อ.วิระพล บวัเนียม กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4672 ส.ต.อ.วชัรพงศ ์ทองแสวง กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4673 ส.ต.อ.ปฏิพทัธ ์เพชรศิริ กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4674 ส.ต.ท.หญิง ฉภิญญา สุริยธรรมกลุ กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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4675 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ บุญชู กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4676 ส.ต.ท.ฐาปกรณ์  คุณสนอง กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4677 ร.ต.อ.ปรวฒัน์ ตาแกว้ กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4678 ร.ต.อ.นิรันต ์มุธเมธาฤทธ์ิ กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4679 ร.ต.อ.ตุลา สวา่งรัตน์ กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4680 ร.ต.ท.สุธี เทพหยอม กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4681 ร.ต.ท.กฤต แกว้ศรีอ่อน กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4682 ร.ต.ต.รุ่งโรจน์ สุวรรณพิทกัษ์ กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4683 ร.ต.ต.น าชยั บุญวิโรจน์ กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4684 ร.ต.ต.ธรา แสงสุวรรณะ กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4685 ร.ต.ต.ดนยั ทองวิเชียร กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4686 ร.ต.ต.โชคดี ศรีสวสัด์ิรักษา กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4687 พ.ต.ท.ปริญญา รักษาแกว้ กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4688 ด.ต.หญิง มยรุา สายคุม้ กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4689 ด.ต.สฤชยั ฤกขะวฒิุกลุ กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4690 ด.ต.สถาพร ชุมธรรม กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4691 ด.ต.ศภุกร จูมแพง กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4692 ด.ต.วรชยั นาคขวญั กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4693 ด.ต.นิคม จีนเยี้ยน กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 45 95  /
4694 ด.ต.ธนวฒัน์ เพชรจ ารัส กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4695 ด.ต.ชรินทร์ ไชยณรงค์ กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4696 ด.ต.ไสว เครือวลัย์ กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4697 ด.ต.เชาวสิ์น หนูเกิด กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4698 ด.ต.เกรียงศกัด์ิ แป้นช่วย กก.7 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4699 ส.ต.อ.พงศธร สังฆอินทร์ กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4700 ส.ต.ท.รณกร สอสืบ กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4701 ร.ต.อ.สุวิทย ์มีสันเทียะ กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4702 ร.ต.อ.พงศอ์นนัต ์สุวรรณโณ กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 43 46 89  /
4703 ร.ต.อ.ประเสริฐ นิศวอนุตรพนัธ์ กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 45 93  /
4704 ร.ต.อ.นิพนธ ์จริงจิตร กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4705 ร.ต.ต.ศกัดา จารุจินดา กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 44 44 88  /
4706 ร.ต.ต.นิธิโรจน์ กฤตยาเรืองกิตต์ิ กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 41 47 88  /
4707 ร.ต.ต.เทอดศกัด์ิ ปราบเขต กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4708 ด.ต.อนนั ดว้งเหมือน กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 46 42 88  /
4709 ด.ต.หญิง กฤศนา ชูช่วย กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4710 ด.ต.หญิง เยาวรัตน์ ศรีปาน กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4711 ด.ต.หญิง เบญจพร ชุมธรรม กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4712 ด.ต.หญิง เบญจพร เกิดตลอด กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4713 ด.ต.สุวิทย ์ดีทอง กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 45 42 87  /
4714 ด.ต.สมศกัด์ิ ปัญญโชติกลุ กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 40 45 85  /
4715 ด.ต.สมคิด อินทรชูติ กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 47 47 94  /
4716 ด.ต.ศภุเลิศ สงขาว กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4717 ด.ต.รัตนพงษ ์สวา่งแจง้ กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
4718 ด.ต.มนพ มีชู กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 45 48 93  /
4719 ด.ต.ประกิจ แกว้รักษา กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
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4720 ด.ต.ธีรยทุธ นกัฟ้อน กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4721 ด.ต.ณฐัธเนส จนัธนพฒัน์ กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
4722 ด.ต.กรวิทย ์หิมรัตน์ กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 49 97  /
4723 ด.ต.ไพบูลย ์บุญสนิท กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 49 97  /
4724 ด.ต.เจริญ เนียมเลก็ กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 47 47 94  /
4725 ด.ต.สุรพงศ ์ผกาแกว้ กก.7 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4726 ส.ต.อ.หญิง อลิษา พวงสุวรรณ กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4727 ส.ต.อ.ปิยะพงศ ์พิเคราะห์ กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4728 ส.ต.อ.นนัทวฒัน์ รัตนพนัธ์ กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4729 ส.ต.อ.ธวฒัชยั พรมเตม็ กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4730 ร.ต.อ.สุริยะ กมุมาร กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4731 ร.ต.อ.ปิติศานต ์บวัแกว้ กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4732 ร.ต.อ.ณรงฤทธ์ิ ทองทวี กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4733 ร.ต.อ.จิรวฒัน์ ทองท่า กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4734 ร.ต.ท.สมชาย ทรัพยอ์บรม กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4735 ร.ต.ท.มงคล บุญเลิศ กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4736 ร.ต.ท.ประสงค ์หลงันุย้ กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4737 ร.ต.ต.อาคม ชูก าเนิด กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4738 ร.ต.ต.อภิชาติ แก่นค า กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4739 ร.ต.ต.หู่เส็น นาฮบัผล กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4740 ร.ต.ต.ประโลม ช่อมณี กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4741 ร.ต.ต.เกียรติกวิน พรหมเมศร์ กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4742 ด.ต.สุจินต ์แยม้จิตร กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4743 ด.ต.วิสุทธ์ิ ถ่ินนุกลู กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4744 ด.ต.วิรัตน์ ชูเนียม กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4745 ด.ต.วิมล ด าราช กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4746 ด.ต.วิโรจน์ หวนัเก กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4747 ด.ต.ยทุธนนัท ์ป่ินพรม กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4748 ด.ต.ตรีวิทย ์แตงเทศ กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4749 ด.ต.ดุลอาซีด หยาหลี กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4750 ด.ต.ชยัยา พระวงัก ่า กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4751 ด.ต.กิตติศกัด์ิ ป่ินเกษ กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 48 49 97  /
4752 ด.ต.กิตติธชั อมราพิทกัษ์ กก.7 ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4753 ส.ต.อ.ธีระยทุธ แกว้เรืองฤทธ์ิ กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4754 ส.ต.อ.กิตติศกัด์ิ รัจรัญ กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4755 ร.ต.อ.วีระวิทย ์รอดบวัทอง กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4756 ร.ต.อ.นิติวชัร์ ช่วยแท่น กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4757 ร.ต.อ.ฉลองรัฐ มาสุข กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4758 ร.ต.อ.คเชนทร์ เสนเผือก กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4759 ร.ต.อ.เธียรชยั ไชยวฒัน์ กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4760 ร.ต.ท.ปัญจธรรม สันตจิตร กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4761 ร.ต.ท.กมล อารามรักษ์ กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4762 ร.ต.ต.วิโนท ไชยยทุธ กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4763 ร.ต.ต.ฌาณธร แสงวิรุณทร กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4764 ร.ต.ต.กอร์น ขนุบุญจนัทร์ กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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4765 ด.ต.หญิง สุนิสา หลินมา กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4766 ด.ต.หญิง วณฏัยา มุสิด กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4767 ด.ต.สุริยะ โมสิกะ กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4768 ด.ต.สุทธิวงค ์เมืองราม กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4769 ด.ต.สมพร ทองเสน กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4770 ด.ต.ศิริชยั ซงัเพชรแกว้ กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4771 ด.ต.วิรศกัด์ิ ดีทอง กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4772 ด.ต.วรวฒิุ สุวรรณรัตน์ กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4773 ด.ต.วรรณชยั ชุมขวญั กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4774 ด.ต.ภูดิศ พลเกษตร กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4775 ด.ต.ภคพร  ผอ่งใส กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4776 ด.ต.พงศไ์ท เช้ือชมสุข กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4777 ด.ต.ประสิทธ์ิ ชูเกิด กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4778 ด.ต.นิยม บุญรอด กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 44 94  /
4779 ด.ต.ธีระวิช วิชยานฤพล  กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4780 ด.ต.ณรงคศ์กัด์ิ ปานเกล้ียง กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4781 ด.ต.ชาติชาย หวงัขอ้กลาง กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4782 ด.ต.ชยาภศั อมรวชัร์ กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4783 ด.ต.ไกรสร สุวรรณรัตน์ กก.7 ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4784 ส.ต.อ.สราวฒิุ สุขขวญั กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 49 40 89  /
4785 ส.ต.อ.วรวฒิุ จนัทราชา กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4786 ส.ต.ท.ธุววิช ทอนชาติ กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4787 ร.ต.อ.ราเมศ นฤมิตร กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 49 48 97  /
4788 ร.ต.อ.มาโนช ดีจริง กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 47 94  /
4789 ร.ต.อ.พนัธ ์ศรัทธารัตน์ กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 47 94  /
4790 ร.ต.อ.ประกิจ ชูช่วย กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4791 ร.ต.อ.นิกร ยดึลัน่ กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4792 ร.ต.อ.นนัทพฒัน์ ดวงจินดา กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
4793 ร.ต.ท.อนุช สงสกลุ กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 50 97  /
4794 ร.ต.ท.หวนัฮาเฉ็น สุขพนัธ์ กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 46 47 93  /
4795 ร.ต.ท.พยพั พรหมแกว้ กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 46 45 91  /
4796 ร.ต.ท.ประเสริฐ เภาประดิษฐ์ กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
4797 ร.ต.ท.กลวิชร มณีนิยม กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 44 94  /
4798 ร.ต.ต.วีรศกัด์ิ ค  าตง กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4799 ร.ต.ต.วราวธุ ยวงจนัทร์ กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 49 41 90  /
4800 ร.ต.ต.วรรัตน์ แกว้เพช็ร กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 44 43 87  /
4801 ร.ต.ต.ประดิฐ ์สิตหิรัญ กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 48 95  /
4802 ร.ต.ต.บุญลาภ เกษโร กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 45 49 94  /
4803 ร.ต.ต.นิจิ นิกโูน กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 46 93  /
4804 ร.ต.ต.ชาญชยั ซงัเรือง กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4805 ร.ต.ต.ไชยยา สุวรรณมณี กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 44 47 91  /
4806 พ.ต.ต.มนสัวี กะดะแซ กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4807 ด.ต.อรรถสิทธ์ิ ชนะสิทธ์ิ กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 49 44 93  /
4808 ด.ต.อนนัต ์อ่อนแกว้ กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 48 95  /
4809 ด.ต.สุปกิจ สุวรรณะ กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 48 46 94  /
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4810 ด.ต.สุบรรชา ทองมณี กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4811 ด.ต.สุนทร ด าเกาะ กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 47 94  /
4812 ด.ต.วิสุทธ์ิ ปานมี กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
4813 ด.ต.วชัระ บุญยรัตพนัธ์ กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
4814 ด.ต.ราเชนด ์สีทอง กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 49 96  /
4815 ด.ต.ผดุงศกัด์ิ เสนเพช็ร์ กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 46 46 92  /
4816 ด.ต.ปรีชาชาญ ราชเมืองฝาง กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 47 94  /
4817 ด.ต.ประทีป ไชยมี กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 48 95  /
4818 ด.ต.ประจวบ แจ่มจนัทา กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 42 47 89  /
4819 ด.ต.นิมะกาแม อาแว กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 48 95  /
4820 ด.ต.นิพนธ ์ก้ิมแกว้ กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 46 47 93  /
4821 ด.ต.นนทิวฒัน์ ทศัวา กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4822 ด.ต.ธารินทร์ บุญปถมัภ์ กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 47 94  /
4823 ด.ต.ธนกฤต ล่ิมเจริญธนากร กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 48 95  /
4824 ด.ต.ฐานิศร์ วงคต์ั้นห้ิน กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 46 44 90  /
4825 ด.ต.กิจกาญจน์ ไชยกาญจน์ กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 46 44 90  /
4826 ด.ต.กมล ทองค า กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 47 50 97  /
4827 ด.ต.เอนก เตม็พร้อม กก.7 ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
4828 ร.ต.ต.พงศกร บุญรัตน์ กก.7 สทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4829 ด.ต.เดชา นวลศรีชาติ กก.7.ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4830 ด.ต.หญิง ณฐันิชา ฤทธิรัตน์ กก.7/ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4831 ร.ต.อ.นิพนธ ์บวัทอง กก.7/ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 47 96  /
4832 ร.ต.ท.อดุลย ์มุขยวฒัน์ กก.7/ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 46 46 92  /
4833 ร.ต.ท.วิชาญ กลูหกลู กก.8 บก.ทล. บช.ก. 44 42 86  /
4834 ร.ต.ท.รัชกฤต มาลาพงษ์ กก.8 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4835 ร.ต.ท.ณรงคช์ยั ถ่ีถว้น กก.8 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4836 ร.ต.ท.เทอดเกียรติ หมายชยั กก.8 บก.ทล. บช.ก. 42 42 84  /
4837 ร.ต.ต.สุเมธ แป้นสุวรรณ์ กก.8 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4838 ร.ต.ต.พิภพ ป้อมภู่ กก.8 บก.ทล. บช.ก. 49 46 95  /
4839 พ.ต.ท.อรรถพล พลพรม กก.8 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4840 ด.ต.หญิง ภสัสร คงประเสริฐ กก.8 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4841 ด.ต.สามารถ สัมฤทธ์ิ กก.8 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4842 ด.ต.สันติ โพธิรัตน์ กก.8 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4843 ด.ต.สมชาย อินโต กก.8 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4844 ด.ต.วีระ คณาโจทย์ กก.8 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4845 ด.ต.พิสิฐธรณ์  ทิพยธ์นสาร กก.8 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4846 ด.ต.คงกฤษณ์ แวงนอก กก.8 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
4847 ด.ต.เดชา ชาวนาห้วยตะโก กก.8 /อ่อนนุช บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4848 ส.ต.อ.สุวฒัน์ชยั แกว้ศรี กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4849 ส.ต.อ.มรุพงษ ์ธุระนิตย์ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4850 ส.ต.อ.ธีระพล สินธุยะ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 44 94  /
4851 ส.ต.อ.ชูเกียรติ ชยัรัตน์ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4852 ส.ต.อ.ชลติภูมิ ภู่ยิม้ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4853 ส.ต.อ.เทอดพงษ ์อาจเจริญ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4854 ร.ต.อ.อุทิตย ์พิมมะศรี กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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4855 ร.ต.อ.สมเกียรติ ชูขวญั กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4856 ร.ต.อ.วราศกัด์ิ จนัทร์ปรุง กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4857 ร.ต.อ.รุ่งเพชร คา้วตัถุ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4858 ร.ต.อ.รัศมี ค  าศรีแกว้ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4859 ร.ต.อ.จินต ์แสงทอง กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4860 ร.ต.ท.สันติ เพชรก่ิง กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 32 32 64  /
4861 ร.ต.ท.พูนสิน ดิจะพนัธ์ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4862 ร.ต.ท.ธีรวฒัน์ สายใหม่ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 37 50 87  /
4863 ร.ต.ท.กิตติคุณ จีนสุกแสง กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4864 ร.ต.ต.สมรรถชยั ตั้งตระกลู กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 42 45 87  /
4865 ร.ต.ต.รณชยั คุโณ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4866 ร.ต.ต.ทรงสมยั สิงห์ขนัธ์ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4867 ร.ต.ต.คารศกัด์ิ เทียนทอง กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4868 ร.ต.ต.เมธากร กมลเสถียร กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4869 พ.ต.ท.อภิชาติ พ้ืนผา กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4870 พ.ต.ท.วนัชนะ ทิพยอ์าสน์ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4871 ด.ต.อ านาจ แดงประดบั กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 46 48 94  /
4872 ด.ต.อฐัพงศ ์พนัธุ์จบสิงห์ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4873 ด.ต.อภิชาติ นะลิตา กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4874 ด.ต.หญิง อุษา นวลปาน กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4875 ด.ต.หญิง ศรีวิมล บวัทอง กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4876 ด.ต.สุศกัด์ิ ประธรรมสาร กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4877 ด.ต.สุภาพ ค  าอาจ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4878 ด.ต.สวโรจน์ ชะเอม กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4879 ด.ต.สมศกัด์ิ ค  าปลิว กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 45 47 92  /
4880 ด.ต.วิทวฒัน์ ตุม้โหมด กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4881 ด.ต.วชัรินทร์ วงศเ์ลก็ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4882 ด.ต.วชัรินทร์ ใจสมุทร กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4883 ด.ต.ยงยทุธ ประทุมมา กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4884 ด.ต.มงคล เทพวงษา กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4885 ด.ต.ภานุมาศ คูหา กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4886 ด.ต.พิสิษฐ ์พลอยสวา่ง กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4887 ด.ต.พสักร ประมวญสิน กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4888 ด.ต.พงษส์ันต์ิ เสนาพล กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4889 ด.ต.ประกาศิต บุญศรี กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 49 97  /
4890 ด.ต.ประเวช ศรีมงคล กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 47 48 95  /
4891 ด.ต.นิคม พวงสุวรรณ์ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4892 ด.ต.ธีรภทัร์ จนัประทกัษ์ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4893 ด.ต.ธวชัชยั แป้นกลาง กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 47 97  /
4894 ด.ต.ธนพล หอมขจร กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4895 ด.ต.ธเนศ จนัทนา กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 46 95  /
4896 ด.ต.ชลณภทัร เส้งประถม กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
4897 ด.ต.ชนะชยั สามนคร กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4898 ด.ต.จิโรภาส นวลสันเทียะ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4899 ด.ต.จตุรงค ์วฒันาสุข กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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4900 ด.ต.กฤษณะ บุตรสวสัด์ิ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4901 ด.ต.กฤษณะ กาญจนเพญ็ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4902 ด.ต.ไตรสิน โชติชนะกรกลุ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 40 42 82  /
4903 ด.ต.ไกรยทุธ พนัธก์  าเหนิด กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4904 ด.ต.โกศล นาคเน้ือน่ิม กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4905 ด.ต.แสนสุระ สอนจอ้ย กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4906 ด.ต.เดชฤทธ์ิ นอ้ยขุย้ กก.8 ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4907 ส.ต.อ.เศรษฐการ ลอยขามป้อม กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4908 ส.ต.ท.ภาสกร ตรีภพ กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4909 ร.ต.อ.อภิภพ กิจพฤกษ์ กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4910 ร.ต.อ.วงประวตัร์ สาธเรศ กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 46 47 93  /
4911 ร.ต.ท.หทัทยั ไหมอุม้ กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 45 50 95  /
4912 ร.ต.ท.หญิง รัตนาพนัธุ์ ผลพานิช กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 40 41 81  /
4913 ร.ต.ท.วิทูล ราชู กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4914 ร.ต.ท.ภาวตั สิงห์ทอง กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4915 ร.ต.ท.ภทัรพร ภทัรโกศล กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 42 43 85  /
4916 ร.ต.ท.ธนดร โภคินนิธิโชค กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4917 ร.ต.ท.ชยพล พนัธุเนตร กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 47 50 97  /
4918 ร.ต.ต.อคัรพล ถนอมเมฆ กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 27 25 52  /
4919 ร.ต.ต.อรรถสิทธ์ิ ปทุมาวฒันานนท์ กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 46 48 94  /
4920 ร.ต.ต.สุรศกัด์ิ นิลเพชร กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 47 47 94  /
4921 ร.ต.ต.สมศกัด์ิ ฤทธ์ิทวี กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 48 97  /
4922 ร.ต.ต.ศกัด์ิชาย นบังาม กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 46 48 94  /
4923 ร.ต.ต.วิชาญ สุวรรณะ กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4924 ร.ต.ต.ภคัพล ถาวรกลู กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
4925 ร.ต.ต.ประพนัธ ์มงคลสวสัด์ิ กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 44 48 92  /
4926 ร.ต.ต.นที ชูอรรถ กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4927 ร.ต.ต.ทองหลาง จ าปาเทศ กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4928 ร.ต.ต.ชยัยพล เทียนทองชีวมี กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4929 ร.ต.ต.เอกชยั เหลืองมณีเวช กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4930 พ.ต.ท.ภคพล สุชล กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4931 พ.ต.ต.ชยธร ถวิลเพชรสกลุ กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
4932 ด.ต.อรรถพล อยูเ่ขียว กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4933 ด.ต.หญิง สุชาดา เถาถวิล กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4934 ด.ต.สุริยา บุญมาก กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 46 50 96  /
4935 ด.ต.ส าเริง แวน่ครู กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4936 ด.ต.สยาม เกตุรัตน์ กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 43 49 92  /
4937 ด.ต.สมชาย กงชยัภูมิ กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 48 97  /
4938 ด.ต.สมเกียรติ สุวฒันกิตติกลุ กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
4939 ด.ต.ศกัด์ิระพี ตุย้ดา กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 47 95  /
4940 ด.ต.ศกัด์ิโยธิน วินิตวรรณ กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 45 49 94  /
4941 ด.ต.วิทยา ดาบสีพาย กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 47 48 95  /
4942 ด.ต.วิเชียร กล่ินคา้งพลู กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4943 ด.ต.ประยรู ขลุกเอียด กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 47 47 94  /
4944 ด.ต.นนัทวฒิุ เวียงสมุทร กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
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4945 ด.ต.ธานี แพรแกว้ กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 46 94  /
4946 ด.ต.ทวีศกัด์ิ รัตนวราหะ กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 49 97  /
4947 ด.ต.ทวิช ทาเกตุ กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 44 49 93  /
4948 ด.ต.ณฐัดนยั มาลาสาย กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4949 ด.ต.ชาตรี อน้เพช็ร กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4950 ด.ต.ชยัพร หุบกระโทก กก.8 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4951 ร.ต.ต.ธวชัชยั ลิขิตปัญญา กก.8 สทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4952 ร.ต.ท.บุญช่วย ตรีตุนา กก.บก.ทล บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4953 ร.ต.อ.อาคม หงษท์รง กก1 ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 48 46 94  /
4954 ส.ต.อ.นราวิชญ ์แซมเขียว ทล.เพชรบุรี บก.ทล. บช.ก. 42 46 88  /
4955 ส.ต.อ.เจษฎา ห้วยหงษท์อง ทล.ตาก บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4956 ด.ต.หญิง จนัทร์ทิตย ์อาจคง ทล.ตาก บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4957 ด.ต.สานนท ์ขาวแท้ ทล.ตาก บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4958 ด.ต.ธานี แกว้อ าไพ ทล.นครราชสีมา บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4959 ด.ต.มานะ พจนสิทธ์ิ ทล.ลพบุรี บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4960 ด.ต.ปรีชา เยีย่มเพ่ือน ทางหลวงเพชรบุรี บก.ทล. บช.ก. 37 39 76  /
4961 ส.ต.ท.อิทธิพล สละพนัธ์ บก.ทล. บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4962 ส.ต.ท.พีรพงษ ์มงคลรัศมีโรจน์ บก.ทล. บก.ทล. บช.ก. 50 43 93  /
4963 ร.ต.ต.สมาน เชยสระนอ้ย บก.ทล. บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4964 ร.ต.ต.ไพรัตน์ แกว้บ่อ บก.ทล. บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4965 ด.ต.รณยศ แกว้หีต บก.ทล. บก.ทล. บช.ก. 50 44 94  /
4966 ด.ต.ถวลัย ์อกัษร บก.ทล. บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4967 ด.ต.ชยัวฒัน์ มูลมงคล บก.ทล. บก.ทล. บช.ก. 43 45 88  /
4968 ส.ต.อ.อิทธิพล ผลาฤทธ์ิ ส.ทล. บก.ทล. บช.ก. 45 50 95  /
4969 ร.ต.ต.สุคนท ์ยาสูงเนิน ส.ทล. บก.ทล. บช.ก. 45 48 93  /
4970 ด.ต.สงคราม เสวนันา ส.ทล. บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4971 ร.ต.ต.วิจิตร บุญเอิบ ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 36 20 56  /
4972 ด.ต.อิทธิพล วงศค์  าจนัทร์ ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4973 ด.ต.อมรรัตน์ ทริเพง็ ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4974 ด.ต.อภิชาต นะลิตา ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
4975 ด.ต.นิทศัน์ เทศนอ้ย ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4976 ด.ต.ชาญชยั ประพศัรางค์ ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4977 ด.ต.เทียนชยั จนัประเทียน ส.ทล.1 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4978 ร.ต.ท.วินยั ควรชม ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4979 ด.ต.สุผธีพนัธ ์เศรษฐจ านง ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 46 44 90  /
4980 ด.ต.โหรน บินหมูด ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 49 49 98  /
4981 ร.ต.ต.มานตัร์ เจริญ ส.ทล.2 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4982 ร.ต.อ.เอกชยั ขมุเพช็ร ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4983 ร.ต.ท.สมโภช แทนข า ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4984 ร.ต.ต.พีรวสั นวกาญจนา ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4985 ร.ต.ต.ชยัยนั พนัพะม่า ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4986 ด.ต.สุวชัชยั อินทกลุ ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4987 ด.ต.โสภณ เลา้เจริญ ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4988 ด.ต.เชษฐ ไทวะกิรติ ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4989 ด.ต.อมรเทพ อ่อนจอ้ย ส.ทล.3 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
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4990 ด.ต.กิตติ แกว้ผม ส.ทล.3กก.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4991 ร.ต.อ.จกัรพงษ ์นวลปาน ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4992 ร.ต.อ.แมน ใจจนัทร์ ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4993 พ.ต.ท.ธนทตั จนัทร์อ่ิม ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
4994 พ.ต.ต.ขจรศกัด์ิ เสฐียร ส.ทล.4 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4995 ร.ต.ต.นพนคร พิบูลยธ์นานนท์ ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
4996 ร.ต.ต.ชยัยะ มาลยั ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4997 ด.ต.พเนต บุญแกว้ ส.ทล.5 บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
4998 ด.ต.อาจหาญ จินดาหอม ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
4999 ด.ต.หญิง สิริภรณ์ เรือแกว้ ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
5000 ด.ต.วีระ บุญชู ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
5001 ด.ต.จารุกิตต์ิ พูลสวสัด์ิ ส.ทล.6 บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
5002 ร.ต.ต.ปรีชา มะลิมาตย์ ส.ทล.ขอนแก่น บก.ทล. บช.ก. 40 31 71  /
5003 ด.ต.อชิระ อ่อนศิลา ส.ทล.ขอนแก่น บก.ทล. บช.ก. 43 35 78  /
5004 ส.ต.อ.พฒันา อินทร์เพญ็ ส.ทล.ฉะเชิงเทรา บก.ทล. บช.ก. 47 47 94  /
5005 พ.ต.ท.นโรตม ์ยวุบูรณ์ ส.ทล.ฉะเชิงเทรา บก.ทล. บช.ก. 48 48 96  /
5006 ส.ต.อ.เกียรติศกัด์ิ ไก่แกว้ ส.ทล.ชลบุรี บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
5007 ด.ต.สรวิชยั ป้อกระโทก ส.ทล.ชลบุรี บก.ทล. บช.ก. 47 49 96  /
5008 ส.ต.อ.ภูวดล ศรีจนัทร์ ส.ทล.ตาก บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
5009 ส.ต.ท.สรวิชญ ์จินจ า ส.ทล.ตาก บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
5010 ส.ต.ท.ภิญโญ เบ็ญจา ส.ทล.ตาก บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
5011 ด.ต.จีรศกัด์ิ ศรีสุก ส.ทล.นครปฐม บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
5012 ส.ต.อ.เอกพล พลเยีย่ม ส.ทล.นครราชสีมา บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
5013 ร.ต.ท.ชยัเดชา โสภาเจริญรัตน์ ส.ทล.นครราชสีมา บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
5014 ร.ต.ต.ลทัธวฒัน์ สิริกาญจนาทศัน์ ส.ทล.นครราชสีมา บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
5015 ด.ต.หญิง ปณิชา วรรณทอง ส.ทล.นครราชสีมา บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
5016 ด.ต.วชัรินทร์ อินตะ๊กนั ส.ทล.นครราชสีมา บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
5017 ด.ต.นุกลูกิจ บุญเยน็ ส.ทล.นครราชสีมา บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
5018 ด.ต.ธีรวฒัน์ บุราคร ส.ทล.นครราชสีมา บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
5019 ส.ต.อ.เสรีชน ทรงผกูจิตต์ ส.ทล.บางปะกง บก.ทล. บช.ก. 37 36 73  /
5020 ด.ต.ปรีชา หมอยา ส.ทล.บุรีรัมย์ บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
5021 ด.ต.เมธา สิงหกมุพล ส.ทล.บุรีรัมย์ บก.ทล. บช.ก. 49 50 99  /
5022 ด.ต.สุริยา ขนัทอง ส.ทล.ประจวบคีรีขนัธ์ บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
5023 ด.ต.กมล ก่ิงทอง ส.ทล.ประจวบคีรีขนัธ์ บก.ทล. บช.ก. 49 47 96  /
5024 ด.ต.ภูผา ปาประโคน ส.ทล.ปัตตานี บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
5025 ส.ต.อ.วชัรา ค  าจุมจงั ส.ทล.สระบุรี บก.ทล. บช.ก. 50 46 96  /
5026 ส.ต.อ.เอกลกัษณ์ ศรีมุลตรี ส.ทล.สระบุรี บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
5027 ร.ต.ท.ศกัดา พลอยกระโทก ส.ทล.สระบุรี บก.ทล. บช.ก. 33 29 62  /
5028 ด.ต.สุขพนัธ ์อินเอม ส.ทล.สระบุรี บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
5029 ด.ต.ศภุณฏัฐ ์ไชยโกฏิ ส.ทล.สระบุรี บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
5030 ด.ต.ศิริวฒัน์ วิวฒันาการ ส.ทล.สระบุรี บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
5031 ด.ต.ภราดร โสมรักษ์ ส.ทล.สระบุรี บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
5032 ส.ต.อ.เทวา อ่อนบุตร ส.ทล.สิงห์บุรี บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
5033 ด.ต.ไชยกาญจน์ กรธนรุ่งโรจน์ ส.ทล.สิงห์บุรี บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
5034 ด.ต.สุวิท คงวิจิตร ส.ทล.หวัหิน บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
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5035 ร.ต.ต.มนสั เนียแยม้ ส.ทล.อยธุยา บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
5036 ด.ต.สุธิวฒัน์ มณีรัตน์ ส.ทล.อยธุยา บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
5037 ด.ต.ณฐัพนธ ์บุทธิจกัร ส.สล.5 กก.6 บก.ทล. บช.ก. 48 50 98  /
5038 ร.ต.อ.อุทยั แวงนอก สถานี บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
5039 ร.ต.อ.อภิชาติ บุญฉิม สถานี บก.ทล. บช.ก. 44 44 88  /
5040 ร.ต.ต.อรรถพล ศรีบุญเรือง สถานี บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
5041 ด.ต.อรรถวฒิุ สีทา สถานี บก.ทล. บช.ก. 50 48 98  /
5042 ด.ต.สุภกิจ มุ่งคุณ สถานี บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
5043 ด.ต.สมพร สิงห์อุดม สถานี บก.ทล. บช.ก. 47 45 92  /
5044 ด.ต.ปรีชา ธงภกัด์ิ สถานี บก.ทล. บช.ก. 50 49 99  /
5045 ด.ต.ณฐัวฒิุ เถ่ือนรอด สถานี บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
5046 พ.ต.ต.สาโรจน์ เป่ียมเจริญ สถานีต ารวจทางหลวงลพบุรี บก.ทล. บช.ก. 50 50 100  /
5047 ร.ต.ต.ธรรมนูญ ทบัทวี กก.1 บก.รฟ. บช.ก. 44 36 80  /
5048 พ.ต.ท.ชนะเทพ สวนแกว้ กก.1 บก.รฟ. บช.ก. 50 49 99  /
5049 ด.ต.พงศกร ศรีวพจน์ กก.1 บก.รฟ. บช.ก. 40 25 65  /
5050 ด.ต.บุญหลาย บุญเล้ียง กก.1 บก.รฟ. บช.ก. 46 50 96  /
5051 พ.ต.ต.เสนีย ์สนิทวงศ์ กก.1 บก.รฟ. บก.รฟ. บช.ก. 49 47 96  /
5052 ร.ต.ต.อ านาจ โกจารศรี กก.1 รฟ.นพวงศ์ บก.รฟ. บช.ก. 42 37 79  /
5053 พ.ต.ท.ธีรธนัย ์นพธฤติพนัธ์ กก.1 รฟ.นพวงศ์ บก.รฟ. บช.ก. 49 47 96  /
5054 ด.ต.อดิศกัด์ิ บุรงค์ กก.1 รฟ.นพวงศ์ บก.รฟ. บช.ก. 27 46 73  /
5055 ด.ต.สมพร แกว้กอง กก.1 รฟ.นพวงศ์ บก.รฟ. บช.ก. 43 42 85  /
5056 ด.ต.วิลยั ทองวงสา กก.1 รฟ.นพวงศ์ บก.รฟ. บช.ก. 47 47 94  /
5057 ส.ต.อ.ณฐัภูมิ ธีระชาติ กก.1 ส.รฟ.ธนบุรี บก.รฟ. บช.ก. 45 41 86  /
5058 ร.ต.อ.พงษศ์กัด์ิ แสงมหาชยั กก.1 ส.รฟ.ธนบุรี บก.รฟ. บช.ก. 39 46 85  /
5059 ร.ต.อ.ประดิษฐ ์พรมพาน กก.1 ส.รฟ.ธนบุรี บก.รฟ. บช.ก. 49 50 99  /
5060 ร.ต.ท.ลีลวฒัน์ มาดีบอง กก.1 ส.รฟ.ธนบุรี บก.รฟ. บช.ก. 37 48 85  /
5061 พ.ต.ต.ธีรยทุธ วิไลพรหม กก.1 ส.รฟ.ธนบุรี บก.รฟ. บช.ก. 47 49 96  /
5062 ด.ต.สมพร ซ่ือสัตย์ กก.1 ส.รฟ.ธนบุรี บก.รฟ. บช.ก. 43 47 90  /
5063 ด.ต.อนุชิต เหมือนมาตย์ กก.1 ส.รฟ.นพวงศ์ บก.รฟ. บช.ก. 48 49 97  /
5064 ส.ต.อ.วฒันพงศ ์ภกัด์ิพล กก.1 ส.รฟ.มกักะสัน บก.รฟ. บช.ก. 48 49 97  /
5065 ส.ต.อ.กิตติศกัด์ิ มินศรี กก.1 ส.รฟ.มกักะสัน บก.รฟ. บช.ก. 44 46 90  /
5066 ร.ต.อ.กิติสัณห์ อคัรขนัตีวงศ์ กก.1 ส.รฟ.มกักะสัน บก.รฟ. บช.ก. 47 48 95  /
5067 ร.ต.ท.วีระวฒัน์ วนัเพญ็ กก.1 ส.รฟ.มกักะสัน บก.รฟ. บช.ก. 49 49 98  /
5068 ร.ต.ท.มนตรี สังขะไชย กก.1 ส.รฟ.มกักะสัน บก.รฟ. บช.ก. 44 48 92  /
5069 ด.ต.วิเชียร โนมขนุทด กก.1 ส.รฟ.มกักะสัน บก.รฟ. บช.ก. 47 50 97  /
5070 ด.ต.วิฑูรย ์กลุชา บก.รฟ. บก.รฟ. บช.ก. 46 47 93  /
5071 ด.ต.พิทกัษ ์ดีทรัพย์ สภ.เขาแกว้ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 49 41 90  /
5072 ร.ต.อ.ประดิษฐ พรมมา สภ.เขาแกว้ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 47 95  /
5073 พ.ต.ท.ประยรู กงชยัภูมิ สภ.เนินขาม ภ.จว.ชยันาท ภ.1 45 45 90  /
5074 ด.ต.อดุลย ์สาดสี สภ.เนินขาม ภ.จว.ชยันาท ภ.1 33 28 61  /
5075 ด.ต.อนุชา ควรชม สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 49 44 93  /
5076 ด.ต.วินยั ผิวทวี สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 49 49 98  /
5077 ร ต.ต.อ านาจ ดิเรกสุข สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 48 98  /
5078 พ.ต.ต.โรม ทบัเปีย สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 50 100  /
5079 ส.ต.ต.ปรเมศร์ เชียงส่ง สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 49 99  /
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5080 ส.ต.ท.ภาณุพงศ ์ราชไชยา สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 49 99  /
5081 ร.ต.อ.สุรศกัด์ิ ดวงตา สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 48 98  /
5082 ด.ต.กิตติพงษ ์ชยัมงกฎุ สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 47 97  /
5083 ร.ต.อ.พุฒิกานต ์จนัพิทกัษว์รกลุ สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 47 97  /
5084 ร.ต.อ.สามารถ เมณฑก์ลู สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 46 96  /
5085 ร.ต.ต.ส าเริง อ่วมข า สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 44 94  /
5086 ร.ต.ท.สกล กลุทอง สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 43 93  /
5087 ร.ต.ท.ด ารงศกัด์ิ ทองลี สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 42 92  /
5088 ด.ต.ไพโรจน์ สมดี สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 49 49 98  /
5089 ส.ต.ต.พฤทธ์ิพงษ ์ด่านอุดม สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 49 47 96  /
5090 ด.ต.มิตรประชา ธาตุวิสัย สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 49 46 95  /
5091 ร.ต.อ.อุทยั นาคพงศ์ สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 50 98  /
5092 ร.ต.ท.สานิตย ์เรืองบุรพ สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 47 95  /
5093 ด.ต.อตินนั  มีปัญญา สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 47 47 94  /
5094 ร.ต.ต.ไชยา อ่อนคลา้ย สภ.เมืองชยันาท ภ.จว.ชยันาท ภ.1 46 42 88  /
5095 ร.ต.อ.สถิตย ์พนัธุ์เขตกิจ สภ.นางลือ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 48 98  /
5096 ด.ต.ชาญณรงค ์แยบยน สภ.นางลือ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 50 98  /
5097 ส.ต.อ.เอกสิทธ์ิ นครังสุ สภ.มโนรมย์ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 49 49 98  /
5098 พ.ต.ท.พิเชษฐ อินทร์ตะ๊ สภ.มโนรมย์ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 50 98  /
5099 ร.ต.ท.สายณัห์ รอดเจริญศกัด์ิ สภ.มโนรมย์ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 49 97  /
5100 ด.ต.หิรัญ สิงห์โคตร สภ.มโนรมย์ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 47 45 92  /
5101 ร.ต.ท.เรืองฤทธ์ิ สนเผือก สภ.วงัน ้าขาว ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 47 97  /
5102 ด.ต.นนัทพทัธ ์บุญมา สภ.วงัน ้าขาว ภ.จว.ชยันาท ภ.1 46 46 92  /
5103 ด.ต.ช านาญ บุญจนัทร์ สภ.วดัสิงห์ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 49 50 99  /
5104 ด.ต.สุรัตน์ จนัทร์ทิพย์ สภ.วดัสิงห์ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 49 50 99  /
5105 พ.ต.ต.ฐนพล ธีรากิจ สภ.วดัสิงห์ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 50 98  /
5106 ร.ต.ท.สมบติั เพช็รสุวรรณ์ สภ.วดัสิงห์ ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 50 98  /
5107 ส.ต.ต.ภูมิสยาม คชศกัด์ิ สภ.สรรคบุรี ภ.จว.ชยันาท ภ.1 49 49 98  /
5108 พ.ต.ต.ไกรศร จนัทร์เฉลิม สภ.สรรคบุรี ภ.จว.ชยันาท ภ.1 49 47 96  /
5109 ร.ต.อ.สมพงษ ์มาดี สภ.สรรคบุรี ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 49 97  /
5110 ส.ต.ท.นฐันนท ์สวนนุ่ม สภ.สรรคบุรี ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 47 95  /
5111 ด.ต.ภทัรพล ฉูดสูงเนิน สภ.สรรคบุรี ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 47 95  /
5112 ด.ต.รุ่งธรรม กนัวิเศษ สภ.สรรคบุรี ภ.จว.ชยันาท ภ.1 47 45 92  /
5113 ร.ต.ท.กิตติพงศ ์บุญมาก สภ.สรรคบุรี ภ.จว.ชยันาท ภ.1 45 46 91  /
5114 พ.ต.ต.สานิวฒัน์ โทมา สภ.สรรพยา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 49 99  /
5115 ส.ต.ต.ปิยะ วิเศษหวาน สภ.สรรพยา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 44 94  /
5116 ร.ต.ท.นะเรตร์ เพง็น่ิม สภ.สรรพยา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 43 93  /
5117 ร.ต.ท.บณัฑิต สุขเอม สภ.สรรพยา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 49 97  /
5118 ร.ต.ท.สุนทร มัน่ใจ สภ.สรรพยา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 48 96  /
5119 ด.ต.ภิเชฎ พรหมไหม สภ.สรรพยา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 42 90  /
5120 ด.ต.เฉลิมพล อุ่มอยู่ สภ.สรรพยา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 48 39 87  /
5121 พ.ต.ท.ชยัณรงค ์บุญเต้ีย สภ.หนองนอ้ย ภ.จว.ชยันาท ภ.1 43 44 87  /
5122 ส.ต.อ.พงษด์นยั ชมจนัทร์ สภ.หนองนอ้ย ภ.จว.ชยันาท ภ.1 45 42 87  /
5123 ส.ต.ท.ธีรวฒัน์ กองแกม้ สภ.หนองนอ้ย ภ.จว.ชยันาท ภ.1 43 45 88  /
5124 พ.ต.ท.ธงชยั สมโภชน์ สภ.หนองมะโมง ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 50 100  /
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5125 ด.ต.วินยั แร่สุข สภ.หนองมะโมง ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 50 100  /
5126 ร.ต.ท.ประพิมพ ์บุญลอย สภ.หนองมะโมง ภ.จว.ชยันาท ภ.1 49 48 97  /
5127 ด.ต.เกษม แกว้กลุ สภ.หนองมะโมง ภ.จว.ชยันาท ภ.1 45 48 93  /
5128 ส.ต.อ.วรวรรณ มาศิริ สภ.ห้วยงู ภ.จว.ชยันาท ภ.1 49 47 96  /
5129 พ.ต.ต.เกียรติพงษ ์แผน่สัมฤทธ์ิ สภ.ห้วยงู ภ.จว.ชยันาท ภ.1 46 50 96  /
5130 ด.ต.ภูริเดช จนัทร์เพญ็ สภ.ห้วยงู ภ.จว.ชยันาท ภ.1 46 48 94  /
5131 ด.ต.เชวงศกัด์ิ ตั้งใจ สภ.ห้วยงู ภ.จว.ชยันาท ภ.1 46 46 92  /
5132 พ.ต.ท.ชาญวิทย ์ศรีเมือง สภ.หนัคา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 44 47 91  /
5133 ด.ต.ธวชั ทะเวผล สภ.หนัคา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 46 41 87  /
5134 ร.ต.ท.มนสั ปานเพช็ร์ สภ.หนัคา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 45 46 91  /
5135 ด.ต.อดุล ยาทา สภ.หนัคา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 45 43 88  /
5136 พ.ต.ท.ธานี รัศมี สภ.หนัคา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 44 48 92  /
5137 ด.ต.จ าลอง มารักษา สภ.หนัคา ภ.จว.ชยันาท ภ.1 42 46 88  /
5138 พ.ต.ต.พิชญภ์คิน ทองภคัการ สภ.หางน ้าสาคร ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 50 100  /
5139 ด.ต.สันทดั สุวรรณภกัดี สภ.หางน ้าสาคร ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 50 100  /
5140 ร.ต.อ.สยาม มากลุ สภ.หางน ้าสาคร ภ.จว.ชยันาท ภ.1 50 48 98  /
5141 ส.ต.อ.วรุฒ ใจมิภกัด์ิ สภ.หางน ้าสาคร ภ.จว.ชยันาท ภ.1 49 47 96  /
5142 ด.ต.เตชทตั สะอาดชูชม จร.กลางนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100  /
5143 ร.ต.ต.เพียรศกัด์ิ บวังาม จร.กลางนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 49 99  /
5144 ส.ต.ท.ยทุธศาสตร์ ส าเภาพนัธ์ จร.กลางนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 49 99  /
5145 ด.ต.อ านาจ บุญลิขิต จร.กลางนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 49 99  /
5146 ร.ต.อ.นเรศ ลมัยศ จร.กลางนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 48 98  /
5147 ด.ต.ชลศกัด์ิ เบจมาศ ศจร.ภ.จว.นนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 45 95  /
5148 ส.ต.ท.ธวชัชยั ปิงยศ ศจร.ภจว.นนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 44 94  /
5149 ส.ต.อ.อดิเรก นิลภพ สถานี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 49 97  /
5150 ส.ต.ต.สุวสันต ์ภูดอนนาง สถานี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 46 92  /
5151 ร.ต.อ.อิศเรศ พูลสวสัด์ิ สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 44 92  /
5152 ร.ต.ต.อิทธิพล ชยัชนะสีพลี สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 49 97  /
5153 ร.ต.ต.วิรัช วนันาพ่อ สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 48 95  /
5154 ส.ต.ท.พลพจน์ ช่ืนแช่ม สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100  /
5155 ด.ต.สุรัช สังขท์อง สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 49 99  /
5156 ส.ต.ท.อมรเทพ ศรีหาคุณ สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 49 99  /
5157 ร.ต.ต.ชยตุ พรมโนพาศ สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 48 98  /
5158 ด.ต.ประวิทย ์นาคศรีทอง สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 48 98  /
5159 พ.ต.ท.พงศสิ์น สุริยะอรุณศิริ สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 48 98  /
5160 ด.ต.วิชยั เสนเกตุ สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 48 98  /
5161 ส.ต.ท.กอ้งภพ นนัทพรชิตากลุ สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99  /
5162 ร.ต.อ.ปริวตัร สมสอาด สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99  /
5163 ด.ต.องอาจ อะเมกอง สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99  /
5164 ส.ต.ท.ภคินยั ธาระเขตต์ สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 49 98  /
5165 ด.ต.วีรศกัด์ิ จนัทร์ศิริทอง สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 44 93  /
5166 ร.ต.ท.สัมพนัธ ์รัชตะนาวิน สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 50 98  /
5167 พ.ต.ท.อนุชา คลา้ยฉ ่า สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 49 97  /
5168 ร.ต.อ.อรรคลิลล ์ถ่ินกาแบง สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 49 97  /
5169 ร.ต.ท.พสัพนธ ์กิตติปรีชาเลิศ สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 48 96  /



Page 116 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

5170 ด.ต.ประเสริฐ ชยัพารา สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 43 91  /
5171 ด.ต.ประวติัพงษ ์มีจิตร์ สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 50 97  /
5172 ส.ต.ต.ศภุวิชญ ์ชาญประโคน สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 42 89  /
5173 ด.ต.วิทวฒัน์ อคัรเมธากิจ สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 44 50 94  /
5174 ส.ต.ต.จิรวฒัน์ นาอุดม สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 44 49 93  /
5175 พ.ต.ต.ธนวฒัน์ ชีวิตโสภณ สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100  /
5176 ด.ต.สุทธินนัท ์แสงแจง้ สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 44 94  /
5177 ส.ต.อ.โอภาส ชูเลิศ สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 43 93  /
5178 ร.ต.ท.วรรธนพฒัน์ นระแสน สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 40 90  /
5179 ด.ต.วิสุทธ์ิ ชูศรีนวล สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 44 93  /
5180 ด.ต.นพพร ส าเภาทอง สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 32 81  /
5181 ร.ต.ท.ชยัชนะ พวงเพชร สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 43 91  /
5182 ส.ต.อ.พงศธร ดอกตาลยงค์ สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 45 92  /
5183 ด.ต.ธวชั พลสวา่ง สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 44 91  /
5184 ร.ต.อ.ชยัพงษ ์ชมภูสาร สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 34 81  /
5185 ร.ต.ต.พงศภคั ทองดี สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 26 72  /
5186 ส.ต.อ.ภานุพงศ ์หาญพล สภ.ไทรนอ้ย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 43 47 90  /
5187 พ.ต.ต.ปิยะพงศ ์นวลแกว้ สภ.ชยัพฤกษ์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100  /
5188 ด.ต.วชัรินทร์ อยูสุ่ขอาบ สภ.ชยัพฤกษ์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100  /
5189 ร.ต.อ.สถาพร อ่อนตาม สภ.ชยัพฤกษ์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100  /
5190 ร.ต.อ.สุภกร แสงจนัทร์ สภ.ชยัพฤกษ์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100  /
5191 ร.ต.ท.ประพฒั แทนบุญ สภ.ชยัพฤกษ์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 48 98  /
5192 ส.ต.ท.จกัรกริช บุญรินทร์ สภ.ชยัพฤกษ์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 47 97  /
5193 ร.ต.อ.สุรเชษฐ ์ชา้งสาร สภ.ชยัพฤกษ์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 46 96  /
5194 ด.ต.ศภุกิจ ใจค า สภ.ชยัพฤกษ์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 43 93  /
5195 ด.ต.พิเชษฐ ปาวิชยั สภ.นนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100  /
5196 ส.ต.ท.คณิน ไชยวฒิุ สภ.บางแม่นาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99  /
5197 ด.ต.ประดิษฐ ์ธญัญะ สภ.บางแม่นาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99  /
5198 ร.ต.อ.สรวิศ ค  าโสกเชือก สภ.บางแม่นาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 50 98  /
5199 ร.ต.อ.ชูศกัด์ิ ขนัตี สภ.บางแม่นาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 46 94  /
5200 ร.ต.ต.บุญสม สุขสอน สภ.บางแม่นาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 46 92  /
5201 ร.ต.อ.สุรพงษ ์ปัทมธรรม สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 50 98  /
5202 ส.ต.ท.วชิรพนัธุ์ สถาพรจิตรกลุ สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 45 91  /
5203 ร.ต.อ.ทนงค ์นนทรักษ์ สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 44 92  /
5204 พ.ต.ต.นพวตัต์ิ วสุศกัด์ินพคุณ สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 47 94  /
5205 ร.ต.อ.ณฐัศกัด์ิ จนัปุ่ ม สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 46 93  /
5206 ร.ต.อ.รุ่ง พร้อมสุข สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 44 91  /
5207 ส.ต.ท.วิศณุกานต ์ก่ิงแกว้ สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 44 91  /
5208 ด.ต.ชยพล จิอู๋ สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 49 95  /
5209 ร.ต.ต.ณรงค ์อินทะรังษี สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 44 47 91  /
5210 ด.ต.ประจวบ อินทองหลสง สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 40 88  /
5211 ด.ต.อุดมศกัด์ิ เมืองอินทร์ สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 40 89  /
5212 ร.ต.ท.ประสาน ปัทมคมัภ์ สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100  /
5213 ร.ต.ต.สาคร สุตะภกัด์ิ สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100  /
5214 ด.ต.ประสงค ์ชอบบุญ สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 44 94  /
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5215 ด.ต.กนกพล เมืองสวา่ง สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99  /
5216 ส.ต.ท.นิวฒัน์ นอ้มนอบ สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99  /
5217 ร.ต.ต.วิโรจน์ ไชยราช สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99  /
5218 พ.ต.ท.สุภสิทธ์ิ ชุ่มแจ่ม สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 49 98  /
5219 ด.ต.ศกัด์ิดา วรรณดี สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 40 89  /
5220 ร.ต.อ.ทศวรรษ ทองประไพ สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 50 98  /
5221 ด.ต.ยศวริศ โสขมุา สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 50 98  /
5222 ร.ต.ต.ชยัโรจน์ บรรพต สภ.บางบวัทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 49 99  /
5223 พ.ต.ท.ธนวฒัน์ กญัจนกาญจน์ สภ.บางบวัทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 49 99  /
5224 ร.ต.ท.ณริศย ์ด ารงคธ์วชั สภ.บางบวัทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99  /
5225 ด.ต.ประมวล คนรู้ สภ.บางบวัทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99  /
5226 ด.ต.สถิตย ์ปามา สภ.บางบวัทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99  /
5227 ร.ต.ต.พงศภคั จนัทร์นุ่ม สภ.บางบวัทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 48 97  /
5228 ด.ต.ชยัยา เครือชาลี สภ.บางบวัทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 50 98  /
5229 ด.ต.ไพฑูรย ์ เทียบแสง สภ.บางบวัทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 46 94  /
5230 ด.ต.พงษศ์กัด์ิ สุทธิแสน สภ.บางบวัทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 45 93  /
5231 ร.ต.ท.ประทีป บุญแสน สภ.บางบวัทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 48 95  /
5232 ด.ต.สุวิท จิว สภ.บางบวัทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 48 95  /
5233 ด.ต.วฒิุไกร ไสลภูมิ สภ.บางบวัทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 47 94  /
5234 ร.ต.อ.เทียมทศัน์ เส้งสุ้น สภ.บางบวัทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 46 93  /
5235 ด.ต.นิพน พรหมอินทร์ สภ.บางบวัทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 45 92  /
5236 ร.ต.อ.ภาณุศกัด์ิ ค  าแผง สภ.บางบวัทอง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 45 46 91  /
5237 ร.ต.อ.ชนาธิป ญาณปัปสุต สภ.บางศรีเมือง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100  /
5238 พ.ต.ท.อนุชิต อามาตยส์มบติั สภ.บางศรีเมือง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100  /
5239 ด.ต.ประชุม อ่อนทิมวงษ์ สภ.บางศรีเมือง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 49 99  /
5240 ส.ต.ต.นฤดล รางแดง สภ.บางศรีเมือง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 48 98  /
5241 ส.ต.ต.ณฐัพล พินะสา สภ.บางศรีเมือง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99  /
5242 ส.ต.ท.อาทิตย ์วงษช่ื์น สภ.บางศรีเมือง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99  /
5243 ร.ต.ท.ณฐัพงษ ์องักรูอจัฉรา สภ.บางศรีเมือง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 48 97  /
5244 ด.ต.สมชาย ชยัขนัธ์ สภ.บางศรีเมือง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 48 97  /
5245 ส.ต.ท.วชัรพงษ ์ค  ามนั สภ.บางศรีเมือง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 47 96  /
5246 ด.ต.ชยัวฒัน์ คงฉุย สภ.บางศรีเมือง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 47 95  /
5247 ส.ต.อ.ฐิติณฐัวตัน์ กระโจมทอง สภ.บางศรีเมือง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 47 95  /
5248 ด.ต.ณฏัฐชยั ศรีนา สภ.บางศรีเมือง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 47 95  /
5249 ร.ต.ต.กิตติพงษ ์ป่าเมือง สภ.บางศรีเมือง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 47 94  /
5250 ส.ต.ท.ณฐัวฒัน์ สุวรรณสิงห์ สภ.ปลายบาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 44 32 76  /
5251 ร.ต.อ.อนุลกัษณ์ ภูผินผา สภ.ปลายบาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 45 44 89  /
5252 พ.ต.ต.อรรถกานต ์จูมพลา สภ.ปลายบาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 45 43 88  /
5253 ด.ต.โชคพรนฑี เช้ือสกล สภ.ปลายบาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 45 42 87  /
5254 ส.ต.ต.ทวีศกัด์ิ บุญศรี สภ.ปลายบาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 44 33 77  /
5255 ร.ต.ต.ชรินทร์ ธนะรุ่ง สภ.ปลายบาง ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 43 37 80  /
5256 ด.ต.ทรงอ านาจ โพธิชยั สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 44 94  /
5257 ร.ต.อ.กิตติศกัด์ิ ทา้วไทยชนะ สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100  /
5258 ส.ต.ต.กิตติชยั สิมนาม สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 47 93  /
5259 ส.ต.ท.กนัตพ์จน์ สืบวนัพงษ์ สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 45 91  /



Page 118 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

5260 ส.ต.ต.ภูมินนัท ์สุขทศัน์ สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 44 47 91  /
5261 ด.ต.อ านาจ แกว้แสน สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 48 98  /
5262 ส.ต.ท.ปิยะณฐั สงวนไพบูลย์ สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 47 97  /
5263 ด.ต.กฤษฎา แสงตา สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 47 97  /
5264 ด.ต.นิพล โยอาศรี สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 47 97  /
5265 ร.ต.อ.อศัวิน สุภิษะ สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 47 97  /
5266 ด.ต.ทองหลาง กองจนัทร์ สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 46 96  /
5267 ส.ต.ท.ธีระพงษ ์มงคลชยั สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 46 96  /
5268 ร.ต.ท.ประชุม ออ้มมูล สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 46 96  /
5269 ส.ต.ต.ประภาวธัน์ แสนทา สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 46 96  /
5270 ส.ต.ท.ปิยะณฐั ไกรยา สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 45 95  /
5271 ส.ต.ต.พุทธเดช แสนรังค์ สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 44 94  /
5272 ด.ต.สมบติั สถิตชยั สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99  /
5273 ด.ต.สมเกียรติ ทรงพระ สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 49 98  /
5274 ด.ต.ส าฤทธ์ิ ดวงกว้ สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 49 98  /
5275 ด.ต.วรพงษ ์สุขสาร สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 48 97  /
5276 ส.ต.ท.เกษมราช สายทนั สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 47 96  /
5277 ด.ต.ทนงศกัด์ิ คะชานนัท์ สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 47 96  /
5278 ส.ต.ต.ปวรุตม ์สมณะ สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 47 96  /
5279 ส.ต.ท.พิเชษฐ เรียบจอ้กอ้ สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 47 96  /
5280 ร.ต.ท.วองชยั แห่งกลาง สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 46 95  /
5281 ร.ต.อ.วิชยั อุทธสิงห์ สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 45 94  /
5282 ส.ต.ท.เสฎฐวฒิุ วฒิุเสมอเกียรติ สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 50 98  /
5283 ด.ต.ครรชิต มุ่งงาม สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 50 98  /
5284 ส.ต.ต.ชาญยทุธ ส่ิวส าแดง สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 48 96  /
5285 ด.ต.ณรงค ์หมู่หวันา สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 48 96  /
5286 ด.ต.รุ่งสวา่ง วงษค์  าหาร สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 48 96  /
5287 พ.ต.ต.วิวฒัน์ ทองสุข สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 48 96  /
5288 ร.ต.ต.นภดล ปัญญาครอง สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 46 94  /
5289 ด.ต.ไพโรจน์ พุม้ยีห่วา สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 48 95  /
5290 ส.ต.ต.ธีระวฒิุ จ  ารองเพง็ สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 48 95  /
5291 ด.ต.วิชยั สาแกว้ สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 44 91  /
5292 ด.ต.ชาญวิทย ์พงษสิ์งห์ สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 47 93  /
5293 ด.ต.จกัรพงษ ์ท าชาพร สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 44 46 90  /
5294 ส.ต.ต.พิชยั สมนอ้ย สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 44 46 90  /
5295 ส.ต.ท.ปิติภทัร เสริฐกระโทก สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 44 45 89  /
5296 ด.ต.ศกุานต ์ประมายะยงั สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 44 92  /
5297 ร.ต.ต.นนัทพงศ ์บุญดี สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 48 97  /
5298 ร.ต.อ.คเนศ แกว้ศรีโท สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 50 50 100  /
5299 ร.ต.ท.ศภุวฒัน์ อินทร์ป่ิน สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 50 99  /
5300 ส.ต.อ.ชยัวฒัน์ เมฆเมือง สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 49 98  /
5301 ร.ต.ต.อดิศกัด์ิ ทองคร้าม สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 49 98  /
5302 ส.ต.ท.ธนนัชยั ส ารวมจิตร์ สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 48 97  /
5303 ด.ต.ปวรภสั เบ็ญจชาติ สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 48 97  /
5304 ส.ต.อ.ปิยะณฐั สามารถ สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 48 97  /
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5305 ด.ต.สมเชษฐ ราชนุช สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 47 96  /
5306 ส.ต.อ.อาทิตย ์คูหา สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 46 95  /
5307 ด.ต.ศกัด์ิดา ทรัพยป์ระเสริฐ สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 44 93  /
5308 ร.ต.อ.พินิจ ศิริอินทร์ สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 49 39 88  /
5309 ร.ต.อ.วนัชยั เอ้ือถาวรพิพฒัน์ สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 49 97  /
5310 ด.ต.วิโรจน์ เกตุเสมา สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 49 97  /
5311 ด.ต.มงคล เพชรแกว้ สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 48 47 95  /
5312 ด.ต.วฒิุพงษ ์ทองสั้น สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 49 96  /
5313 พ.ต.ต.เพชรศกัด์ิ ฟ้าเหล่ือน สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 48 95  /
5314 ด.ต.ปราโมทย ์ปาวิชยั สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 48 95  /
5315 ร.ต.ท.อนุชา จะชาลี สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 47 47 94  /
5316 ด.ต.ณกรณ์ ค  าโสภา สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 49 95  /
5317 ร.ต.ท.อศลย ์ธิตระ สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 49 95  /
5318 ด.ต.สุรัตน์ สุวรรณไตรย์ สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 46 37 83  /
5319 ร.ต.ต.พีระยทุธ ์ทะรีรัมย์ สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 45 49 94  /
5320 ร.ต.ท.ณรงคพ์ล วิเลปะนะ สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 44 41 85  /
5321 ด.ต.ณชัพงศ ์ยงิรัมย์ สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 43 43 86  /
5322 ร.ต.อ.สุรชยั ไทรชมภู สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 42 36 78  /
5323 ด.ต.ทนงศกัด์ิ ถนอมพนัธ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 48 96  /
5324 ร.ต.ต.สามารถ เก่งจงั ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 14 20 34  /
5325 ร.ต.อ.ทองพูล ค  าทอง ภจว.ปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 45 48 93  /
5326 ด.ต.วชัระ บวัส าราญ สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5327 ร.ต.อ.จกักฤษ ลุนทา สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5328 ส.ต.ท.ชยัวฒัน์ ถุงออด สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5329 ส.ต.ท.ณฐัพล คงจิตรคา้ สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5330 ด.ต.ณฐัวฒิุ จนัทะโคตร สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5331 ด.ต.บรรจง วนัเพญ็ สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5332 ร.ต.ต.ผลทิพย ์โปริสา สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5333 ร.ต.อ.พชร อินทน ้าเงิน สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5334 พ.ต.ท.พรชยั จรวงษ์ สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5335 ด.ต.พิทกัษ ์ภูมิชิน สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5336 ส.ต.อ.ลิขิต สัสดี สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5337 ด.ต.วรพนัธ ์เกตุหนู สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5338 ด.ต.วิฑูรย ์จนัดี สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5339 ส.ต.ท.ศาสวติั สระค า สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5340 ด.ต.สุรวฒิุ บุญทีฆ์ สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5341 ส.ต.อ.อนุสรณ์ เวียงสิมา สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5342 ด.ต.มงคล อุทยัธรรม สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99  /
5343 พ.ต.ท.ส ารวย ปันแสน สภ.เมืองปทุมธานี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99  /
5344 ร.ต.ต.กูเ้กียรต์ิ ภูผาศรี สภ.คลองสิบสอง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5345 พ.ต.ท.สวสัด์ิ บุดดา สภ.คลองสิบสอง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99  /
5346 ร.ต.ต.เมธา คชาธาร สภ.คลองสิบสอง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 47 97  /
5347 ร.ต.อ.ชินธิป ดอกชะเอม สภ.คลองสิบสอง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 47 97  /
5348 ส.ต.อ.อรรถพล หลกัทอง สภ.คลองสิบสอง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 47 97  /
5349 ด.ต.อภิรุต วิชิรัมย์ สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
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5350 ด.ต.กมัปนาท เกษมปุระ สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 49 97  /
5351 ร.ต.ต.โดม ฤทธ์ิเดช สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5352 ด.ต.ไกรสร เสือโต สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5353 ร.ต.ต.ไสว โคตะนิตย์ สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5354 ร.ต.อ.กฒัตพฒัน์ ปัสสา สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5355 ร.ต.ต.จิราย ุสวสัดี สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5356 ด.ต.ทศพร สุขสิงห์ สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5357 ร.ต.ต.ช ารงค ์ทว้มตะเคียน สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5358 ร.ต.ท.นคร เยีย่มวาณิชนนัท์ สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5359 ด.ต.ปรีชา ภูผา สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5360 ร.ต.ต.พยคัฆ ์พินไชยศรี สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5361 ด.ต.ภกัดี ศรีก าพล สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5362 ด.ต.รณชยั แสนคุณเมือง สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5363 ร.ต.อ.สมโภช จ านวนนา สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5364 ด.ต.ส าเร็จ แฮะประโคน สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5365 ด.ต.อภิรม ต่างประโคน สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5366 ด.ต.อุดร เกตุดี สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5367 ด.ต.เกรียงไกร ศิลาลยั สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99  /
5368 ร.ต.ต.คมกฤช ค  าสุระ สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99  /
5369 ร.ต.อ.ณฐัวฒัน์ ทกัษิณ สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99  /
5370 ด.ต.นิคม ยอดวตัร์ สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99  /
5371 ด.ต.บวัแกว้ ดาวพนัธ์ สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99  /
5372 ด.ต.สากล ศรีบุตรชิน สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99  /
5373 พ.ต.ต.สิงหา เฟ่ืองแกว้ สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99  /
5374 ด.ต.อนนัต ์คงศิริ สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99  /
5375 ด.ต.กนัตพ์สิษฐ ์จนัที สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 48 98  /
5376 ด.ต.หญิง จงกล สร้อยทอง สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 48 98  /
5377 ด.ต.จิรวฒัน์ สุขเชย สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 48 98  /
5378 ร.ต.ต.พจน์ ฉัตรแกว้ สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 48 98  /
5379 ร.ต.อ.วรุตม ์พรมลาย สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 48 98  /
5380 ด.ต.สมคิด ขานกระโทก สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 48 98  /
5381 ด.ต.สมชยั แสนบูดดา สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 48 98  /
5382 ร.ต.ท.สุเวช แรงดี สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 48 98  /
5383 ร.ต.ต.ธีรเดช พุดเผือก สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 48 98  /
5384 ด.ต.เสน่ห์ สมยศ สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 47 97  /
5385 ด.ต.นาวี แนวถาวร สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 47 97  /
5386 ร.ต.ต.มนสั เวชวานิช สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 47 97  /
5387 ด.ต.อโนชา โชชยั สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 47 97  /
5388 ด.ต.สมเดช มีแสง สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 46 96  /
5389 ด.ต.ยงยทุธ นะอ่อน สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 44 94  /
5390 ร.ต.อ.สุระพล วงศว์นัดี สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 44 94  /
5391 ส.ต.ท.อามอารัญ น ้าเงิน สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 43 93  /
5392 ร.ต.ท.มาโนช ธนอนนัตพ์งศ์ สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 46 40 86  /
5393 ร.ต.ต.ศกัด์ิดา โยมา สภ.คลองห้า ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 50 98  /
5394 ส.ต.ท.คุณากร คลองแห้ง สภ.คลองห้า ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 49 97  /



Page 121 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

5395 พ.ต.ท.ชยตุ คุม้ครอง สภ.คลองห้า ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 49 97  /
5396 ร.ต.อ.ธีระชยั กอแกว้ สภ.คลองห้า ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 46 94  /
5397 ส.ต.ท.วชิรวิทย ์ศาสตร์ประสิทธ์ิ สภ.คลองห้า ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 49 96  /
5398 ส.ต.ท.ธนุส สุริยวงษ์ สภ.คูคต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 46 93  /
5399 ร.ต.ต.วชัระ นนทภ์ายวนั สภ.คูคต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 49 98  /
5400 ร.ต.ต.อดิศกัด์ิ วฒันกิจ สภ.คูคต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 45 94  /
5401 ร.ต.ต.พิทยา ส ามะลี สภ.คูคต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 46 35 81  /
5402 ด.ต.กิตติธชั พนัส าโรง สภ.คูคต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 49 98  /
5403 ด.ต.บุญทนั วรรณทวี สภ.คูคต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 49 98  /
5404 ร.ต.ต.สุรพล แกว้พุกก์ สภ.คูคต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 45 94  /
5405 ร.ต.อ.อรรถพล เกิดศรี สภ.คูคต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 47 95  /
5406 ร.ต.ต.สมภาร สุปัญญา สภ.คูคต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 44 92  /
5407 ด.ต.ศภุฤกษ ์บุญรอด สภ.คูคต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 50 97  /
5408 ร.ต.อ.สมบติั นครวงษ์ สภ.คูคต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 47 94  /
5409 พ.ต.ท.รุ่งเรืองบุญ อ่อนน่ิมอภิสกลุ สภ.คูคต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 44 91  /
5410 ด.ต.สมเดช ต่อศิลป์ สภ.คูคต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 45 31 76  /
5411 ร.ต.ต.ฐิติพรรษ บวัสุข สภ.คูคต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 44 48 92  /
5412 ร.ต.อ.วรพงษ ์วงษสุ์วรรณ สภ.คูบางหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99  /
5413 พ.ต.ท.เดชาวตั ชยัศรี สภ.คูบางหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 48 98  /
5414 ด.ต.ธีรพงศ ์ผิวขม สภ.คูบางหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 47 97  /
5415 ร.ต.ต.วิมล พานแกว้ สภ.คูบางหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 47 97  /
5416 ส.ต.ท.กานตพงศ ์สายมณี สภ.ธญับุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 46 93  /
5417 ด.ต.ยวุนนัท ์มัน่คง สภ.ธญับุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 50 99  /
5418 ร.ต.อ.ไพฑูรย ์เทียนแกว้ สภ.ธญับุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 49 98  /
5419 ด.ต.สุเทพ วารหลัง่ สภ.ธญับุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 49 97  /
5420 ด.ต.ศภุวิทย ์ทวีจนัทร์ สภ.ธญับุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 48 96  /
5421 ด.ต.ธานี วงคศ์รีแกว้ สภ.ธญับุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 36 84  /
5422 ด.ต.ตะกาฬ เกล้ียงกรแกว้ สภ.ธญับุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 46 46 92  /
5423 ด.ต.ถาวร ทีทา สภ.ธญับุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 45 48 93  /
5424 ร.ต.อ.อภิวิชญ ์สายมณี สภ.ธญับุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 45 48 93  /
5425 ด.ต.วิรชล เมืองพรม สภ.ธญับุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 45 47 92  /
5426 ร.ต.ต.พชร ยอดเมือง สภ.ธญับุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 44 47 91  /
5427 ส.ต.ท.อนุวฒัน์ โคบาล สภ.ธญับุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 44 46 90  /
5428 ด.ต.บุญมา พ่ึงค  า สภ.ธญับุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 43 48 91  /
5429 ด.ต.สิทธิโชค ศิริวฒัน์ สภ.ธญับุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 43 46 89  /
5430 ร.ต.ต.รัตนศกัด์ิ ธารแมน้ สภ.ธญับุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 42 42 84  /
5431 ร.ต.ท.ส าเร็จ โยมา สภ.ธญับุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 40 43 83  /
5432 ร.ต.อ.สมพงษ ์รัตน์รองใต้ สภ.ธญับุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 34 39 73  /
5433 ร.ต.ต.ดิเรก กรณ์ทอง สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 44 92  /
5434 ด.ต.วิฑิตย ์พุทธสุวรรณ สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 46 45 91  /
5435 ร.ต.ท.ชยัยา แสงทอง สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5436 ด.ต.สิทธิศกัด์ิ สุขเกษม สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5437 ร.ต.อ.นฤพนธ ์พงษส์ายลกัษณ์ สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 50 99  /
5438 ด.ต.สันติ รัตนราษี สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 50 99  /
5439 ด.ต.สุวิจกัขณ์ สุวชัรโชคชยั สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 50 99  /
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5440 ด.ต.ประเสริฐ เครือพนัธ์ สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 49 98  /
5441 ด.ต.พิเชฐ สาริกา สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 49 98  /
5442 ร.ต.อ.สมคิด สีเขียว สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 48 97  /
5443 ด.ต.สุรศกัด์ิ สุริยชยัเจริญกลุ สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 48 97  /
5444 ร.ต.ต.ช านาญ มงคล สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 50 97  /
5445 ด.ต.สมโภช จรุงจิต สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 50 97  /
5446 ด.ต.จุฬาศกัด์ิ ระวงัภยั สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 47 94  /
5447 ร.ต.ต.ณรงคเ์ดช ศรประสิทธ์ิ สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 41 88  /
5448 ร.ต.อ.สามารถ บุพศิริ สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 46 46 92  /
5449 ด.ต.สุวิชา มุขดา สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 46 46 92  /
5450 ร.ต.ต.ณสกล ยาใจ สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 46 36 82  /
5451 ด.ต.ศกัดาวฒิุ ชูยศ สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 45 42 87  /
5452 ด.ต.สันทดั ภูบุญปลูก สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 44 47 91  /
5453 ร.ต.ต.วิชยั โพธ์ิศรีสุข สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 44 37 81  /
5454 ร.ต.ต.เจริญ เจริญข า สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 35 47 82  /
5455 ส.ต.ท.กฤษดา ยนตพ์นัธ์ สภ.ปากคลองรังสิต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 49 98  /
5456 ส.ต.อ.รถสิทธ์ิ ข  าทพั สภ.ปากคลองรังสิต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 49 98  /
5457 ด.ต.นพดล พินิจมนตรี สภ.ปากคลองรังสิต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 49 97  /
5458 ร.ต.อ.สันติ ช่ืนชม สภ.ปากคลองรังสิต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 49 97  /
5459 ร.ต.ต.วิชาญ ดีมาลยั สภ.ปากคลองรังสิต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 48 96  /
5460 ร.ต.ต.ธีรพล ศิริอรรถ สภ.ปากคลองรังสิต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 49 96  /
5461 ร.ต.อ.ศตวรรษ กนัแกว้ สภ.ปากคลองรังสิต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 47 94  /
5462 ด.ต.พิชยะ นามคนัโท สภ.ปากคลองรังสิต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 46 48 94  /
5463 ร.ต.ท.สมบูรณ์ เยน็สนาน สภ.ปากคลองรังสิต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 46 45 91  /
5464 ร.ต.ต.พลพล เพง็รัตน์ สภ.ปากคลองรังสิต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 45 47 92  /
5465 ร.ต.ต.สุรกานต ์บุญกรี สภ.ปากคลองรังสิต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 45 44 89  /
5466 ร.ต.ต.ธนวฒัน์ มีหวงั สภ.ปากคลองรังสิต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 44 47 91  /
5467 พ.ต.ต.พงศป์ณต สีหานาม สภ.ปากคลองรังสิต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 43 46 89  /
5468 ด.ต.เสน่ห์ เบิกบาน สภ.ลาดหลุมแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5469 ร.ต.อ.ไพรัตน์ ไกรบ ารุง สภ.ลาดหลุมแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5470 ส.ต.อ.กฤษฎ์ิ รัตนไตรภพ สภ.ลาดหลุมแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5471 พ.ต.ท.วิชยั แกว้ศรี สภ.ลาดหลุมแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5472 ด.ต.ศรชยั ชาวชยั สภ.ลาดหลุมแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99  /
5473 ร.ต.ต.อุไร ปานพูล สภ.ลาดหลุมแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99  /
5474 ด.ต.สุรสิทธ์ิ โพธ์ิพูลผล สภ.ลาดหลุมแกว้ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 46 96  /
5475 ส.ต.อ.โยธิน กลัน่แตง สภ.ล าลูกกา ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5476 ด.ต.จิรเดช การสมนุช สภ.ล าลูกกา ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5477 ด.ต.ชนธญั ยิม้แยม้ สภ.ล าลูกกา ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5478 ส.ต.ท.ยทุธพงษ ์วนศาสตร์ สภ.ล าลูกกา ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5479 ส.ต.ท.ศภุกิตต์ิ สมานกลาง สภ.ล าลูกกา ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5480 ด.ต.สมพงษ ์พูลเผา่ว์ สภ.ล าลูกกา ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5481 ด.ต.สุภศกัด์ิ พุดแกว้ สภ.ล าลูกกา ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5482 ด.ต.ก าพล เพง็ศรี สภ.ล าลูกกา ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99  /
5483 ส.ต.อ.ณฐักิจ ทาทะวงศ์ สภ.ล าลูกกา ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99  /
5484 ส.ต.ท.ณฐัปคลัภ ์ศาลาแดง สภ.ล าลูกกา ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99  /
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5485 ร.ต.อ.วฒิุวรพงษ ์แหวนประดบั สภ.ล าลูกกา ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 48 98  /
5486 ด.ต.วิชยั เขียวอว้น สภ.ล าลูกา ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5487 พ.ต.ต.จิรัชธพนธ ์ปิณฑศิริ สภ.ล าลูกา ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5488 ด.ต.วีรภทัร ใจงาม สภ.สวนพริกไทย ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 46 96  /
5489 ด.ต.พิพฒัน์ เลา้ตระกลู สภ.สวนพริกไทย ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 49 97  /
5490 ร.ต.ต.อุดม กลุพนัธ์ สภ.สวนพริกไทย ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 49 97  /
5491 ด.ต.สวาท บวัแกว้ สภ.สวนพริกไทย ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 46 46 92  /
5492 ส.ต.ต.สหรัฐ ฮวดพรม สภ.สวนพริกไทย ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 46 46 92  /
5493 ด.ต.ยศศกัด์ิ สุจินพลมั สภ.สวนพริกไทย ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 45 50 95  /
5494 ร.ต.อ.เกริกชยั สุขนัทอง สภ.สวนพริกไทย ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 45 49 94  /
5495 ร.ต.ต.วิชยั ไต่ตาม สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 49 99  /
5496 ร.ต.อ.อมรเทพ เสตะปุตตะ สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5497 ร.ต.อ.สุขสันต ์ฉะออ้น สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 48 98  /
5498 ส.ต.อ.วิรัตน์ ใจงาม สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 46 96  /
5499 พ.ต.ต.สุวชัร ถึระพฒัน์ สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 50 99  /
5500 ร.ต.ต.สวสัด์ิ พรมสอน สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 48 97  /
5501 ด.ต.ส าอางค ์จาบจนัทึก สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 47 96  /
5502 ด.ต.กฤษณะ บุญคอย สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 46 95  /
5503 ร.ต.อ.สันทดั ผายช านาญ สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 47 95  /
5504 ส.ต.อ.ภาณุพงศ ์ผิวโพนม่วง สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 48 45 93  /
5505 ส.ต.ท.สมบติั นาสมโภชน์ สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 47 94  /
5506 ส.ต.ต.เอกชยั อนุรักษช์ยัวิทย์ สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 46 48 94  /
5507 ด.ต.วิญญู ประเสริฐสังข์ สภ.สามโคก ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 46 47 93  /
5508 พ.ต.ท.เอกรัตน์ ทศัเจริญ สภ.หนองเสือ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5509 ด.ต.สมปอง เดชมณีรัตน์ สภ.หนองเสือ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 50 100  /
5510 ส.ต.ท.กิตติพงษ ์คงใจ สภ.หนองเสือ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 49 46 95  /
5511 พ.ต.ท.ธวชัชยั รัตนพาหุ สภ.หนองเสือ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 47 48 95  /
5512 ส.ต.ท.ธนากร สมเพชร สภ.หนองเสือ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 46 46 92  /
5513 ร.ต.อ.วรกิต ชนะมี สภ.หนองเสือ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 43 43 86  /
5514 ด.ต.ชุมพล ชูณรงค์ สภ.หนองเสือ ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 50 48 98  /
5515 ด.ต.ประทาน ปรงเกษม ศจร.ภ.จว.อยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5516 ด.ต.เมธนี โคตรศรี ศจร.ภ.จว.อยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5517 พ.ต.ท.กฤดาพศ รุ่งปิตะรังสี ศจร.ภ.จว.อยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5518 ด.ต.สมบติั อุดรสรรพ์ ศจร.ภ.จว.อยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5519 ร.ต.อ.ชยัโย ไชยโกฎิ ศจร.ภ.จว.อยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 47 97  /
5520 ด.ต.วฒิุไกร สีผม ศจร.ภ.จว.อยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5521 ส.ต.อ.จกัพนัธ ์อนุอนั สถานี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5522 ด.ต.จเรศกัด์ิ ศรีประดิษฐ์ สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 47 47 94  /
5523 พ.ต.ท.กฤษฏ์ิ จ  าลองพนัธุ์ สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5524 ร.ต.อ.ธีรภทัร หนูเพช็ร์ สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5525 ส.ต.อ.วฒิุพงษ ์ทิพนสั สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 46 96  /
5526 ร.ต.ต.จกัรกราวฒิุ รอดลมูล สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 45 94  /
5527 พ.ต.ต.ปิยะ สาแกว้ สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 45 94  /
5528 ส.ต.ท.เอกรัตน์ ฉายอรุณ สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 42 91  /
5529 ด.ต.วชิรวิทย ์วอ่งไวพาณิชย์ สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 49 97  /
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5530 ร.ต.ท.รังสรรณ ทองประพนัธ์ สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 45 93  /
5531 ร.ต.อ.พิชยั สนเอ่ียม สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 47 47 94  /
5532 ร.ต.อ.จรูญ แกว้อินตา สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 47 44 91  /
5533 ด.ต.ชูชาติ ศรีเพช็ร์ สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 47 44 91  /
5534 ด.ต.อุดม สรสิทธ์ิ สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 47 44 91  /
5535 ร.ต.ต.มนสั เกษประทุม สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 47 40 87  /
5536 ร.ต.อ.คงศกัด์ิ ไวประเสริฐ สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 46 45 91  /
5537 ร.ต.อ.กฤตพล เดือนกระจ่าง สภ.เสนา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 44 49 93  /
5538 ส.ต.ต.ธีรากร แกว้คีรี สภ.โรงชา้ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5539 พ.ต.ต.วิชยั จ  าปีหอม สภ.โรงชา้ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5540 ร.ต.ต.พินิจ เฉลิมกล่ิน สภ.โรงชา้ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5541 พ.ต.ท.วฒิุศกัด์ิ ศรีพิสุทธ์ิ สภ.โรงชา้ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5542 ร.ต.อ.ประชา ภู่พูล สภ.โรงชา้ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 47 97  /
5543 ร.ต.อ.ธีรศกัด์ิ จนัทร์หอม สภ.โรงชา้ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 48 97  /
5544 ร.ต.ท.ธนาเดช ชินฤทธ์ิ สภ.กระโสม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5545 ส.ต.ต.วิฆเนษ ยติุธรรม สภ.กระโสม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5546 ด.ต.ไวกณูฐ ์ฝ่ายผยุ สภ.กระโสม ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5547 ส.ต.ท.ณฐัพล เรือศรีจนัทร์ สภ.จกัราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5548 ร.ต.ท.สังเวียร ยิม้เจริญ สภ.จกัราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5549 ส.ต.อ.คเณศ พวงมะลิ สภ.จกัราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5550 ด.ต.ภานุวฒัน์ งามละมยั สภ.จกัราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5551 ด.ต.เทพสฤษณ์ วงษถ์าวร สภ.ชา้งใหญ่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 46 94  /
5552 ร.ต.ต.ชลธี อินทร์คุม้วงษ์ สภ.ชา้งใหญ่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 48 97  /
5553 ส.ต.ท.ดลนวฒัน์ สามศรี สภ.ชา้งใหญ่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 49 97  /
5554 ส.ต.ท.เอกชยั พวงแยม้ สภ.ชา้งใหญ่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 48 96  /
5555 พ.ต.ท.นุกลู สังขสุ์วรรณ์ สภ.ชา้งใหญ่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 48 96  /
5556 ด.ต.พิรุณ หมะสัน สภ.ชา้งใหญ่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 44 92  /
5557 ด.ต.กฤษดา ใจเท่ียง สภ.ชา้งใหญ่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 47 47 94  /
5558 ส.ต.อ.วฒิุพงษ ์มงคลทอง สภ.ท่าเรือ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5559 ด.ต.จิตรกร ช่ืนจิตร สภ.ท่าเรือ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5560 ด.ต.สหสั สุขศิริด ารงศกัด์ิ สภ.ท่าเรือ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5561 ส.ต.อ.อิทธิพล สูงยิง่ สภ.ท่าเรือ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5562 พ.ต.ท.เฉลิมพล คุม้เสร็จ สภ.ท่าเรือ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 50 99  /
5563 ร.ต.อ.นุติวรรธ ค  าภานุช สภ.ท่าเรือ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 50 99  /
5564 ด.ต.สาธิต หวดัพงษ์ สภ.ท่าเรือ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 50 99  /
5565 ด.ต.ไพรัช ศาลารัตน์ สภ.ท่าเรือ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 48 96  /
5566 ส.ต.ต.จกัราวฒิุ กองมงคล สภ.ท่าชา้ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 46 48 94  /
5567 ร.ต.ท.นิรันดร ธินนัท์ สภ.ท่าชา้ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 46 46 92  /
5568 ด.ต.พรชยั ดวงกาญจนา สภ.ท่าชา้ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 45 44 89  /
5569 ด.ต.อรรถพล สุวรรณไตรย์ สภ.ท่าชา้ง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 43 48 91  /
5570 ด.ต.กิติพงษ ์เจริญสวสัด์ิ สภ.ท่ารือ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 47 97  /
5571 ส.ต.ท.ศกัรินทร์ อินทฤกษ์ สภ.นครหลวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 49 98  /
5572 ส.ต.อ.ณฏัฐพชัร์ ณฎัฐปัญญามาศ สภ.นครหลวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 47 95  /
5573 ร.ต.ต.ประภาส สุทธิจนัทร์ สภ.นครหลวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 47 49 96  /
5574 ร.ต.ต.สมชาย พนัธโ์ชติ สภ.นครหลวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 47 47 94  /
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5575 ส.ต.อ.สุราช อานไธสง สภ.นครหลวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 46 46 92  /
5576 พ.ต.ต.ประเสริฐ รัศมี สภ.นครหลวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 45 49 94  /
5577 ร.ต.อ.พลวฒัน์ ก  าทองดี สภ.นครหลวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 45 47 92  /
5578 พ.ต.ท.กฤติพงศ ์รุ่งโรจน์โชติอุดม สภ.นครหลวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 43 47 90  /
5579 ส.ต.อ.จิรายทุธ สุตาสุข สภ.บางไทร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5580 ร.ต.อ.ณฐัพงษ ์ชุ่มช่ืน สภ.บางไทร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5581 ด.ต.สายชล ภาคสุชล สภ.บางไทร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5582 พ.ต.ท.อธิปไตย กลุจินดา สภ.บางไทร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5583 ร.ต.ต.ณรงค ์ฤทธ์ิแกว้ สภ.บางไทร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5584 ด.ต.สมเกียรติ เชยชูศรี สภ.บางไทร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 47 97  /
5585 ส.ต.ท.ปพน สามงามยา สภ.บางไทร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 41 91  /
5586 ด.ต.กฤชญาน ดีพูน สภ.บางไทร ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 50 99  /
5587 ส.ต.ท.ศรศกัด์ิ แพงกนัยา สภ.บางซ้าย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 50 98  /
5588 ด.ต.จิรศกัด์ิ ศรีนางแยม้ สภ.บางซ้าย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 45 93  /
5589 พ.ต.ท.ประชา หงส์พูนพิพฒัน์ สภ.บางซ้าย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 39 87  /
5590 ร.ต.อ.ค ารณ อรรถาโภชน์ สภ.บางซ้าย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 46 48 94  /
5591 ด.ต.ธนวฒัน์ ค  าภกัดี สภ.บางซ้าย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 41 40 81  /
5592 ร.ต.อ.ยศสัวิน ธนะโชติวรณฐัภคั สภ.บางบาล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5593 พ.ต.ท.ภาคิน พงษก์าญจนะ สภ.บางบาล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5594 ส.ต.ท.กิตติ รักซ้อน สภ.บางบาล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 50 99  /
5595 ด.ต.ถาวร ปราพร้ิง สภ.บางบาล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 48 97  /
5596 ด.ต.อดิเรก วิเศษพนัธ์ สภ.บางบาล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 47 96  /
5597 ส.ต.ต.เดชาวตั ค  าภิโร สภ.บางบาล ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 50 98  /
5598 พ.ต.ท.สมศกัด์ิ เป่ียมรอด สภ.บางปะหนั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 47 95  /
5599 ส.ต.อ.สิทธิกร มาละวรรณ สภ.บางปะหนั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5600 ร.ต.ท.จรัญ ทองเน้ือดี สภ.บางปะหนั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5601 ส.ต.ท.พงศกรณ์ กลดัโพธ์ิ สภ.บางปะหนั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5602 ด.ต.อภิวฒันะ นาทนัริ สภ.บางปะหนั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 49 98  /
5603 ด.ต.นวพงษ ์แกว้บุญตา สภ.บางปะหนั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 49 97  /
5604 พ.ต.ท.ศรีทอง จรรอด สภ.บางปะหนั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 47 50 97  /
5605 ร.ต.ต.เนติกร เรืองกิจ สภ.บางปะอิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 45 94  /
5606 ด.ต.ถวลัย ์สีด า สภ.บางปะอิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5607 พ.ต.ท.บุญโรจน์ โลจายะ สภ.บางปะอิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5608 ด.ต.ชยัยทุธ สามงามยา สภ.บางปะอิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5609 ด.ต.ณฐัวิทย ์สุจรี สภ.บางปะอิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 44 94  /
5610 ส.ต.อ.จิระพงศ ์อุไรรัมย์ สภ.บางปะอิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 49 98  /
5611 ด.ต.คมสันต ์ปานอ่อน สภ.บางปะอิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 48 97  /
5612 พ.ต.ท.กิตติธร ศลัยร่ืน สภ.บางปะอิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 44 93  /
5613 ส.ต.อ.สมพงษ ์ปราบนอก สภ.บางปะอิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 43 92  /
5614 ด.ต.ธนวชัร์ พนมเสฐ สภ.บางปะอิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 47 95  /
5615 ร.ต.ท.เสวก สุดประเสริฐ สภ.บางปะอิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 47 48 95  /
5616 ร.ต.ต.ธีรพล อินทนิน สภ.บางปะอิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 47 48 95  /
5617 ร.ต.ท.พิทกัษ ์พงษส์ถถิตย์ สภ.บางปะอิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 47 46 93  /
5618 ร.ต.อ.ยงยทุธ อาจอ านวย สภ.บางปะอิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 47 46 93  /
5619 ด.ต.ทศวรรษ ศรีละโคตร สภ.บางปะอิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 47 44 91  /
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5620 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ บงักะยอ สภ.บางปะอิน ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 46 49 95  /
5621 ร.ต.ต.พยงุศกัด์ิ ปานฉิม สภ.บา้นแพรก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 45 95  /
5622 พ.ต.ต.ภคัพงศ ์พลมีศกัด์ิ สภ.บา้นแพรก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5623 ส.ต.ท.อนุสรณ์ เทียมรักษ์ สภ.บา้นแพรก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5624 ร.ต.อ.สิทธิพร แหยมพลบั สภ.บา้นแพรก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5625 ด.ต.อุดม ปรอยกระโทก สภ.บา้นแพรก ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 42 92  /
5626 ด.ต.พิเชษฐ ทนเถ่ือน สภ.บา้นขลอ้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5627 ส.ต.ต.สุทิวสั สีดี สภ.บา้นขลอ้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5628 ส.ต.ท.อ าพล สีหะนนัท์ สภ.บา้นขลอ้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 43 93  /
5629 ร.ต.อ.ธวชัชยั ชยัรัตน์ สภ.บา้นขลอ้ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 47 48 95  /
5630 ส.ต.ต.เอกสิทธ์ิ ดวงเนตร สภ.ปากท่า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5631 ร.ต.ต.วงศเ์ศรษฐ ์แกว้พนัธ์ สภ.ปากท่า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5632 พ.ต.ท.วรพงศ ์แกว้แหวน สภ.ปากท่า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 45 94  /
5633 ด.ต.ไพโรจน์ จนัรอด สภ.ปากท่า ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 43 42 85  /
5634 ส.ต.อ.กฤษฎา จิตรแจง้ สภ.ผกัไห่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 50 99  /
5635 ส.ต.ท.จีรพนัธ ์อริยา สภ.ผกัไห่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5636 พ.ต.ท.พีรศกัด์ิ เจริญพนัธ์ สภ.ผกัไห่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5637 ร.ต.ท.สุรินทร์ ม่วงกล ่า สภ.ผกัไห่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5638 ร.ต.ต.สุเทพ พรมแกว้ สภ.ผกัไห่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5639 ส.ต.ท.อรรณพ สลุงอยู่ สภ.ผกัไห่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5640 พ.ต.ท.สมหมาย ธรรมเนียม สภ.ผกัไห่ ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 46 96  /
5641 ส.ต.ท.ณฐัปคลัภ ์ชุ่มปก สภ.พระขาว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5642 ร.ต.ท.ช านาญ วิบูลยช์าติ สภ.พระขาว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5643 พ.ต.ท.ทรงฤทธ์ิ นามมนตรี สภ.พระขาว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5644 ส.ต.ท.โยธิน ไทยแท้ สภ.พระขาว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5645 ส.ต.ต.นิรัติศยั ภาวงศ์ สภ.พระขาว ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5646 ร.ต.ต.เรวตั วฒันพลอย สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5647 ร.ต.อ.ไพฑูรย ์ระงบัทุกข์ สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5648 ด.ต.ไพวลัย ์พูลทรัพย์ สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5649 ด.ต.ชาญชยั วรรณลี สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5650 ร.ต.อ.ทวีทรัพย ์ไชยสิทธ์ิ สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5651 ด.ต.ธีรภทัรพนธ ์บุญเยน็ สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5652 ส.ต.อ.นฐัพงษ ์รัดแมด สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5653 ด.ต.นิติรุจน์ จิระวฒิุไพศาล สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5654 ด.ต.นิรุต ภะสุโพธ์ิ สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5655 ด.ต.บญัชา ธรรมวตัร สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5656 พ.ต.ท.พิภพ นาพุทรา สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5657 ร.ต.ต.ยทุธชยั ธรรมชนา สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5658 ด.ต.รัชตภ์าคย ์บุญส่ง สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5659 พ.ต.ท.สามารถ เปาจีน สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5660 ด.ต.สุเทพ โอริส สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5661 ร.ต.อ.อนุวรรตน์ โหราศาตร์ สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5662 ร.ต.ท.หญิง อจัฉรา เนตรสวา่ง สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5663 ด.ต.ไพฑูรย ์เลาะวิถี สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5664 ด.ต.ธเนตร อยูส่บาย สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
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5665 ร.ต.อ.เตชิต เข่ือนหมัน่ สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5666 ด.ต.ฉลวย กล่ินโกสุม สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 47 97  /
5667 ร.ต.อ.นิคม อ ่าอุ่น สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 46 96  /
5668 ร.ต.อ.ศิริวฒัน์ ธรรมชนา สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 46 96  /
5669 ส.ต.ต.แมนสรวง ศรีพรม สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 45 95  /
5670 ร.ต.ต.สมบติั เจริญวงษ์ สภ.พระนครศรีอยธุยา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 43 93  /
5671 ส.ต.ท.วชัระ ศรีสุทธ์ิ สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5672 ส.ต.ท.สุรพล จนัทะพินิจ สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5673 ส.ต.อ.บลัลงัก ์ศรีประทุม สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5674 ร.ต.ต.สมเกียรต์ิ ทองอยู่ สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5675 ร.ต.อ.อิทธิพงศ ์อุตรชน สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 48 96  /
5676 พ.ต.ท.คมชนะ อนนัตา สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5677 ส.ต.ท.ณฐักลุ รัตนาลงัการ สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5678 ร.ต.อ.ธนวรรธน์ ขา่ทิพยพ์าที สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5679 ส.ต.ต.ปัญญวฒัณ์ บุญรุ่ง สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5680 ส.ต.ท.ศิริพงษ ์วงษเ์ทศ สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5681 ส.ต.ต.สิทธิกร มงคลดี สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5682 ร.ต.ต.สุชาติ เงางาม สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5683 ร.ต.ต.สุทธินาถ จนัทร์กล่ิน สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5684 ส.ต.ท.อนิรุต พลอามาตย์ สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5685 ส.ต.อ.กิตติวฒิุ ประจงค์ สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5686 ส.ต.ต.จิราย ุแกว้บวัพาน สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5687 ส.ต.ท.วีระชยั จนัทร์หอม สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5688 ร.ต.อ.สสิน ค  าแกว้ สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5689 ร.ต.ต.สุวิทย ์แสนจินดา สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5690 ส.ต.ต.อลงกต ธรรมรังสี สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5691 ด.ต.ธีรศกัด์ิ หลีหมิด สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5692 ร.ต.ต.บนัเทิง แดงสีดา สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5693 ด.ต.ระพิน สังวาลยเ์พช็ร สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5694 พ.ต.ท.ธนวฒัน์ ไชยสงเมือง สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 46 96  /
5695 ส.ต.ท.กรวิชญ ์มนตภิ์รมย์ สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 45 95  /
5696 ร.ต.อ.กฤศ เขมน้เขตรการ สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 44 94  /
5697 ส.ต.อ.อดิเทพ ต่ายธานี สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 48 97  /
5698 ด.ต.ประสิทธ ์หนูกลดันุย้ สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 46 47 93  /
5699 ด.ต.สมเกียรติ ยงเขตรการณ์ สภ.พระอินทร์ราชา ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 46 46 92  /
5700 พ.ต.ต.บุญเกิด พุ่มพวง สภ.ภาชี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5701 ด.ต.ณรงค ์กอนเกิด สภ.ภาชี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5702 ส.ต.ท.พงศธร แก่นแกว้ สภ.ภาชี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5703 ร.ต.อ.อุดม ศรีสวสัด์ิ สภ.ภาชี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5704 ด.ต.กฤษณ์ บูรณ์เจริญ สภ.ภาชี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5705 ร.ต.ท.สุเทพ เถ่ือนบวั สภ.ภาชี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5706 พ.ต.ท.กฤษฎา ธีรพงษ์ สภ.ภาชี ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 47 97  /
5707 ร.ต.อ.มานพ มัน่ปี สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 43 92  /
5708 ด.ต.หิรัญ เมืองมูล สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 45 47 92  /
5709 ส.ต.ท.สุนทร แสงสินไชย สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 36 85  /
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5710 พ.ต.ต.ศภุกิจ กิจเมฆ สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5711 ร.ต.ต.สันติ บวัสาย สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5712 ด.ต.สายชล บุญแจ่ม สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5713 ด.ต.เนติกร ดอนสวา่ง สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 46 96  /
5714 ส.ต.อ.อานนท ์คงบุตร สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 38 87  /
5715 ด.ต.ประเสริฐศกัด์ิชุมจนัทร์ สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 36 85  /
5716 ร.ต.อ.พลัลภ สุวรรณไตรย์ สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 32 81  /
5717 ด.ต.ธีระพงษ ์พุฒซ้อน สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 48 96  /
5718 ส.ต.อ.มนสั ศรีสกลุ สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 36 84  /
5719 พ.ต.ท.ราเชนท ์เทพวงษ์ สภ.มารวิชยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 48 97  /
5720 ด.ต.วินิตย ์โสมหา สภ.มารวิชยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 46 94  /
5721 ร.ต.อ.กะศาสน์ เพง็พินิจ สภ.มารวิชยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 45 43 88  /
5722 ส.ต.ต.ปราณพนัธ ์สังขสุ์ข สภ.มารวิชยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 43 42 85  /
5723 ร.ต.อ.สุธิน พวงสมบติั สภ.ลาดบวัหลวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 48 97  /
5724 ร.ต.อ.วิชาญ เฉลยจรรยา สภ.ลาดบวัหลวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5725 ด.ต.ศิวกร หวดสันเทียะ สภ.ลาดบวัหลวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5726 ด.ต.ริชาร์ด บินอุมาฮาซนั สภ.ลาดบวัหลวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 42 91  /
5727 พ.ต.ท.จรูญ ชยักิจกรณ์ สภ.ลาดบวัหลวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 40 89  /
5728 ร.ต.ท.ช านาญ ขนัเงิน สภ.ลาดบวัหลวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 46 94  /
5729 ด.ต.ธีรเดช คงล าพูน สภ.ลาดบวัหลวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 48 41 89  /
5730 พ.ต.ท.วชัรชยั กาญจนโชติช่วง สภ.ลาดบวัหลวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 47 32 79  /
5731 ด.ต.สิทธิชยั บุตรโท สภ.ลาดบวัหลวง ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 43 36 79  /
5732 ส.ต.ต.ปิยะวฒัน์ นิโกรธาสุวรรณ์ สภ.วงันอ้ย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5733 ส.ต.ท.สิทธิเดช สิมมารักษ์ สภ.วงันอ้ย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5734 ด.ต.อารี สองพล สภ.วงันอ้ย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5735 ร.ต.ต.จ าเรียง ธรรมสละ สภ.วงันอ้ย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5736 ส.ต.ต.กฤษฎา ค  าภาบุตร สภ.วงันอ้ย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5737 ส.ต.ท.กฤษณะ ช ากรม สภ.วงันอ้ย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5738 พ.ต.ท.กิตต์ิชนม ์จนัยะรมณ์ สภ.วงันอ้ย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5739 ด.ต.นิสิทธ์ิ ราษีใส สภ.วงันอ้ย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5740 ร.ต.ท.ปรีดา จรเกตุ สภ.วงันอ้ย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5741 ด.ต.รัตนตรัย คุณวงค์ สภ.วงันอ้ย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5742 ร.ต.อ.สังวาลย ์สกลุฤทธิสิงห์ สภ.วงันอ้ย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5743 พ.ต.ต.สุรศกัด์ิ อุปนนัท์ สภ.วงันอ้ย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5744 ด.ต.อาทิตย ์โพธ์ิศรี สภ.วงันอ้ย ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5745 ส.ต.ต.วีรพนัธ ์ค  าอว้น สภ.อุทยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5746 ร.ต.ต.สมชาย ปฐมพงศพ์นัธ์ สภ.อุทยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5747 ด.ต.สมพงษ ์ศรีศภุพชัร สภ.อุทยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5748 พ.ต.ท.สรายทุธ แสงทอง สภ.อุทยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5749 ด.ต.สุวิจกัษณ์ เครือชารี สภ.อุทยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5750 ร.ต.อ.อุดม พรมเวียง สภ.อุทยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 50 100  /
5751 ด.ต.นนัทวฒัน์ อโนดาษ สภ.อุทยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5752 ร.ต.อ.ประสิทธิชยั ชอบธรรม สภ.อุทยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5753 ด.ต.เฉลิมชยั เฟ่ืองวงษ์ สภ.อุทยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 49 99  /
5754 ส.ต.ต.เอเซีย พลายบุญ สภ.อุทยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
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5755 ด.ต.ชยักฤต สุวะรักษ์ สภ.อุทยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5756 ด.ต.วชัระ สีนวล สภ.อุทยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 48 98  /
5757 ร.ต.อ.วสันต ์ม่ิงขวญั สภ.อุทยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 47 97  /
5758 ด.ต.สุระชยั แสนเลศ สภ.อุทยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 47 97  /
5759 ร.ต.ต.ธญัเทพ นามตะ สภ.อุทยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 46 96  /
5760 ส.ต.ท.พงศสุ์ริยา ศรีสกลุ สภ.อุทยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 46 96  /
5761 ด.ต.อุทยั สคุณา สภ.อุทยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 46 96  /
5762 พ.ต.ท.อภิมุข ดว้งตะกัว่ สภ.อุทยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 50 45 95  /
5763 ร.ต.อ.ปกรณ์ สัตบุตร สภ.อุทยั ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา ภ.1 49 50 99  /
5764 ด.ต.สมควร สมบติัเกิด ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5765 ร.ต.อ.ลือชา ขจรราช ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5766 ส.ต.ต.กฤษดา พิมพาภรณ์ ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5767 ด.ต.ธนชยั ฉลาดท า ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5768 ด.ต.เศรษฐพงษ ์ไพรวงศ์ ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5769 ส.ต.อ.ณฐัวฒิุ ศรีตะชยั ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5770 ส.ต.อ.นราวิชญ ์หอมจนัทร์ ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5771 ด.ต.มานติั วงศห์าจกัร ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5772 ด.ต.วรนาท รักงาน ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5773 ด.ต.ชานนท ์กล่ินแกว้ ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5774 ด.ต.ชูชาติ พุ่มนาค ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5775 พ.ต.ต.สฤษฏพ์งศ ์จุลพนัธ์ ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5776 ส.ต.ท.ณฐัดนยั ก าป่ันทอง ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5777 ส.ต.ท.จ าลอง ศรีทองคูณ ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5778 ส.ต.อ.พฒันพงษ ์รูปคม ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5779 ส.ต.ต.ศภุณฐั เพช็รไม้ ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5780 ส.ต.ท.นฤพงษ ์ภูมิเหล่าม่วง ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5781 ด.ต.ปรีชา ทบัทิมทอง ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5782 ส.ต.ต.สุทธิพงษ ์ศรีเนตร ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5783 ด.ต.ปพน พลไกร ศจร.ลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5784 พ.ต.ท.วิรัช จนัทะนิตย์ สภ.เพนียด ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 47 49 96  /
5785 ด.ต.ฤทธิชยั ทองรักษจ์นัทร์ สภ.เพนียด ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 46 45 91  /
5786 ด.ต.กฤตภาส แพงมูล สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98  /
5787 ร.ต.ต.ชยัชนะ พนัธแ์น่น สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5788 ร.ต.อ.ไกรวิชญ ์เพช็รเจริญ สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5789 ร.ต.ต.ก าพล อานพรหม สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5790 พ.ต.ท.ณฏัฐพล ศรีวิเชียร สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5791 พ.ต.ท.บรรเทิง กลมแกว้ สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5792 ส.ต.ต.กอ้งกิดากร เจริญสลุง สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5793 ด.ต.บ ารุง ป้อมรอด สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5794 ด.ต.ปิยะนนัท ์สีเส้ือ สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5795 ส.ต.ท.วรพงค ์หนัวิสัย สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5796 ด.ต.วิชิต แกว้เรือง สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5797 ร.ต.ต.วิญญู มณีโชติ สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5798 ด.ต.เฉลิมพล ศภุสิทธ์ิ สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98  /
5799 ด.ต.ธีรพงษ ์ชูเกษร สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98  /
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5800 ส.ต.อ.นรัฐ วินทะไชย์ สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98  /
5801 ส.ต.อ.พิพฒัน์ วิลยั สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98  /
5802 ร.ต.ท.สุทธินนัท ์พุทธา สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98  /
5803 ส.ต.ท.อาชญาสิทธ์ิ ศรีแกวิน สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98  /
5804 ร.ต.ต.ชูชาติ รักซ้อน สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 47 97  /
5805 ส.ต.ท.ธนัณะวิษฐ ์ปิยะชยักวี สภ.เมืองลพบุรี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 47 97  /
5806 ร.ต.อ.ชยพล ตรีโอษฐ์ สภ.โคกเจริญ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 47 36 83  /
5807 ส.ต.ท.ทวีศกัด์ิ หวายสันเทียะ สภ.โคกตูม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5808 พ.ต.ท.ฉัตรชยั กอบุตร สภ.โคกตูม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98  /
5809 ร.ต.อ.เทวฤทธ์ิ กอ้นเงิน สภ.โคกตูม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 50 99  /
5810 ส.ต.ท.เกียรติศกัด์ิ นิลพร สภ.โคกตูม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 47 96  /
5811 พ.ต.ท.ระเด่น เนียมโภคะ สภ.โคกตูม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 42 91  /
5812 ด.ต.ศิริพล ชยัโอภาส สภ.โคกตูม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 48 48 96  /
5813 ร.ต.อ.แสนศกัด์ิ แสนแกว้ สภ.โคกสลุง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 38 41 79  /
5814 ร.ต.ท.สุวิทย ์หล่อประดิษฐ์ สภ.โคกส าโรง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5815 ร.ต.อ.มนบ อยูป้่อม สภ.โคกส าโรง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98  /
5816 ส.ต.อ.จีราวฒิุ ชาลี สภ.โคกส าโรง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 50 99  /
5817 ด.ต.อุดมศกัด์ิ ประเสริฐนู สภ.โคกส าโรง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 49 98  /
5818 ร.ต.อ.วีระ แสนเกียง สภ.โคกส าโรง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 47 96  /
5819 พ.ต.ต.องอาจ เนียมศรีเพชร สภ.โคกส าโรง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 48 49 97  /
5820 ร.ต.อ.ชยัยนัต ์ทพัประเสริฐ สภ.โคกส าโรง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 48 47 95  /
5821 พ.ต.ท.พชัร์พิสิฐ บุญสิงห์ใจ สภ.โคกส าโรง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 46 49 95  /
5822 ด.ต.อุทยั อามาตยมูลตรี  สภ.ชยับาดาบ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5823 พ.ต.ท.จกัรพนัธุ์ แกว้มณี สภ.ชยับาดาล ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5824 ส.ต.ต.บุญอนนัต ์จนัทภกัด์ิ สภ.ชยับาดาล ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5825 พ.ต.ท.พงศช์นนัท ์บุนนาค สภ.ชยับาดาล ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5826 ส.ต.อ.เทียนชยั เทพวาที สภ.ชยับาดาล ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5827 ส.ต.อ.ชยัพล มงัสุไร สภ.ชยับาดาล ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5828 ร.ต.อ.ภูมิพฒัน์ ศรีกฎุ สภ.ชยับาดาล ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5829 ร.ต.ท.ประเสริฐ ค  าลือ สภ.ชยับาดาล ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5830 ด.ต.สมเกียรติ พาอ่อน สภ.ชยับาดาล ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5831 ด.ต.อนนัต ์ดอกกหุลาบ สภ.ท่าโขลง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 45 37 82  /
5832 ร.ต.อ.ไพรัตน์ จนัทร์ชารี สภ.ท่าโขลง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 34 39 73  /
5833 ร.ต.อ.ทองหล่อ พวงจ าปี สภ.ท่าโขลง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 26 12 38  /
5834 ด.ต.วีระ สุขกระจ่าง สภ.ท่าวุง้ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5835 ด.ต.บุญลือ ช่างกลึง สภ.ท่าวุง้ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5836 ร.ต.อ.ทวี ศรีมนตรี สภ.ท่าวุง้ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5837 ด.ต.ทินกร สภาพไทย สภ.ท่าวุง้ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5838 ด.ต.ภานุพงษ ์เช่ือมชิต สภ.ท่าวุง้ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98  /
5839 ส.ต.ท.ศราวฒิุ มุงคุณค าชาว สภ.ท่าวุง้ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98  /
5840 พ.ต.ต.นพรรณพ สีหวา้สะโสม สภ.ท่าวุง้ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 46 96  /
5841 พ.ต.ท.สมยศ กลดัแขก สภ.ท่าหลวง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5842 ส.ต.ท.กฤษกร รักษม์ณี สภ.ท่าหลวง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5843 ร.ต.ต.วิชยั อุ่นซิม สภ.ท่าหลวง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 49 98  /
5844 ด.ต.สัมพนัธ ์แสงจ าเนียร สภ.ท่าหลวง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 47 96  /
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5845 ด.ต.ทรงวฒิุ จาดจีน สภ.ท่าหิน ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5846 ด.ต.วีระเดช คชอาจ สภ.ท่าหิน ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5847 ร.ต.ต.สมบูรณ์ บุญพ่ึง สภ.ท่าหิน ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5848 ด.ต.นาวิณ ตุม้จงกล สภ.ท่าหิน ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98  /
5849 ด.ต.นิรันดร์ โพลงเงิน สภ.ท่าหิน ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98  /
5850 ร.ต.อ.เชาวลิต บุญเตม็ สภ.ท่าหิน ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 46 96  /
5851 ด.ต.กานตน์ทัธี นิลสิท สภ.ท่าหิน ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 46 96  /
5852 ด.ต.ณฎัฐ ์ศรีสวสัด์ิ สภ.ท่าหิน ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 48 97  /
5853 ส.ต.ท.จิรวฒัน์ วิภูเมธ สภ.บา้นเบิก ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5854 ส.ต.ต.ภคัเดช โชคพิมพา สภ.บา้นเบิก ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5855 ร.ต.อ.ภทัรพงษ ์โตสกลุ สภ.บา้นเบิก ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5856 ร.ต.ต.สุเทพ ค  านวน สภ.บา้นกุ่ม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5857 ร.ต.อ.สมชาย ปานจีน สภ.บา้นกุ่ม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 49 98  /
5858 ร.ต.ต.สุรพล สอนมานะ สภ.บา้นขอ่ย ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5859 ร.ต.อ.มนสั กะมุทา สภ.บา้นหม่ี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 45 48 93  /
5860 พ.ต.ต.อภิชาติ ทองสวสัด์ิ สภ.บา้นหม่ี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 48 48 96  /
5861 ส.ต.อ.วิทยา พิมสุภาพ สภ.บา้นหม่ี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 47 47 94  /
5862 ด.ต.ศิริอาคม สิงห์ลอ สภ.บา้นหม่ี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5863 ส.ต.ต.ณฐัวฒิุ กวยทอง สภ.บา้นหม่ี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 47 47 94  /
5864 ด.ต.ดิเรก กติยา สภ.บา้นหม่ี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 44 48 92  /
5865 ส.ต.อ.ศรัณย ์สัญลกัษณ์ สภ.บา้นหม่ี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 44 47 91  /
5866 ด.ต.พงษศ์กัด์ิ ทองค า สภ.บา้นหม่ี ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 40 47 87  /
5867 พ.ต.ท.จรูโรจน์ วิทิตโชติปรีดา สภ.พฒันานิคม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 47 41 88  /
5868 ด.ต.สมเจตน์ เป่ียมเจริญพร สภ.พฒันานิคม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 46 44 90  /
5869 ด.ต.สยาม สังขศ์รี สภ.พฒันานิคม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 44 41 85  /
5870 ส.ต.อ.ชุติพนธ ์แสงนาค สภ.พฒันานิคม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 44 38 82  /
5871 ร.ต.ท.อรรถนนท ์เขตนิมิตร สภ.พฒันานิคม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 43 35 78  /
5872 ร.ต.ท.ภิเกียรติ กล่ินเดช สภ.พฒันานิคม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 42 41 83  /
5873 ร.ต.ท.วิชาญ ดารุณิกร สภ.พฒันานิคม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 42 32 74  /
5874 พ.ต.ท.สมบูรณ์ ทองทา สภ.ม่วงคอ่ม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 46 44 90  /
5875 ด.ต.เสง่ียม แบขนุทด สภ.ม่วงคอ่ม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 48 50 98  /
5876 ส.ต.ท.ปาฏิหาริย ์จุลชีพ สภ.ม่วงคอ่ม ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 46 41 87  /
5877 พ.ต.ท.เจษฎา พรหมสุวรรณ์ สภ.มะนาวหวาน ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5878 ด.ต.ทเนตร สวสัด์ิสลุง สภ.มะนาวหวาน ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5879 ด.ต.ค ารณ ตน้แขม สภ.มะนาวหวาน ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5880 พ.ต.ต.ปริพล นาคล าภา สภ.มะนาวหวาน ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5881 ร.ต.อ.วิชยั ชูถ่ิน สภ.มะนาวหวาน ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5882 ด.ต.อคัรเดช ปรางคช์ยัภูมิ สภ.มะนาวหวาน ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 48 98  /
5883 ส.ต.ต.ชนะชล ไชยยยนัต์ สภ.ล าสนธิ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5884 ส.ต.ต.ทศพร ปรีเลขา สภ.ล าสนธิ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5885 พ.ต.ท.ศิรพงศ ์รอดข า สภ.ล าสนธิ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5886 ด.ต.อุทยั ตวนชยัภูมิ สภ.ล าสนธิ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5887 ร.ต.ต.พีระวฒัน์ ชูเชิด สภ.สระโบสถ์ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5888 ส.ต.ท.ชนาภณ เกล่ือนกลาด สภ.สระโบสถ์ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 49 99  /
5889 พ.ต.ท.ยคุลธร เรืองฉาย สภ.สระโบสถ์ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 46 96  /



Page 132 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

5890 ด.ต.สุเทพ ภู่อินทร์ สภ.สระโบสถ์ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 45 95  /
5891 ด.ต.รังสรรค ์อ่ิมจิตร์ สภ.สระโบสถ์ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 50 99  /
5892 ด.ต.ถนอม อาญาเมือง สภ.สระโบสถ์ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 49 98  /
5893 ส.ต.ต.ธนาคม เครือออ้ย สภ.สระโบสถ์ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 49 45 94  /
5894 ด.ต.ฤชา หนกระโทก สภ.สระโบสถ์ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 48 47 95  /
5895 ส.ต.ต.อนุพล ศรีลารักษ์ สภ.สระโบสถ์ ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 47 48 95  /
5896 ร.ต.อ.วรากร บุญหลา้ สภ.หนองมวง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 45 38 83  /
5897 ส.ต.ต.ณฏัฐชยั ศรีวิเชียร สภ.หนองม่วง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 50 50 100  /
5898 ส.ต.อ.ศกัด์ิทวี ดีระเบียบ สภ.หนองม่วง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 42 40 82  /
5899 ร.ต.ต.ขจร พุภูเขียว สภ.หนองม่วง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 41 33 74  /
5900 พ.ต.ต.ณฐัชานนท ์จนัทเกตุ สภ.หนองม่วง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 40 17 57  /
5901 ด.ต.พรชยั บุญรัตน์ สภ.หนองม่วง ภ.จว.ลพบุรี ภ.1 38 37 75  /
5902 ด.ต.สุรพงศ ์ธุระธรรม จร.ทางด่วนบูรพาวิถี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 49 96  /
5903 ด.ต.เชิดชยั ศิริพรทุม จร.ทางด่วนบูรพาวิถี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 48 96  /
5904 ด.ต.รุ่งเรือง ศรทอง จร.ทางด่วนบูรพาวิถี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 46 91  /
5905 ส.ต.ท.กิตติพงศ ์สอนอุทยั จร.ทางด่วนบูรพาวิถี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 47 94  /
5906 ส.ต.อ.ด ารง ฝาเฟ้ียม จร.ทางด่วนบูรพาวิถี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 47 92  /
5907 ร.ต.อ.สมโภช สังขน์อ้ย จราจรทางด่วนบูรพาวิถี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 47 94  /
5908 ร.ต.ท.สุประเวษ โพธ์ิชนะพนัธุ์ ด่วนกาญจนาภิเษก ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 44 92  /
5909 ร.ต.อ.สรวิศ ค  าเปล่ง ด่วนกาญจนาภิเษก ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 44 90  /
5910 ด.ต.สายณัห์ สร้อยบรรจง ด่วนกาญจนาภิเษก ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 48 97  /
5911 ด.ต.นุกลู รัตนกิตติสกลุ ด่วนกาญจนาภิเษก ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 47 96  /
5912 ส.ต.ท.รังสรรค ์ขนัทพัไทย ด่วนกาญจนาภิเษก ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 47 96  /
5913 ด.ต.ปรีชา แกว้ปัชฌาย์ ด่วนกาญจนาภิเษก ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 46 95  /
5914 พ.ต.ท.สุภทัร ศรีภา ด่วนกาญจนาภิเษก ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 48 95  /
5915 ร.ต.ต.นพกร สินทร ด่วนกาญจนาภิเษก ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 47 94  /
5916 ร.ต.ต.พิทยายทุธ ชาวงษ์ ด่วนกาญจนาภิเษก ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 44 91  /
5917 ส.ต.ท.ธวชัชยั สิงหา ทางด่วนกาญจนา ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 48 95  /
5918 ด.ต.แสงเทียน สาค า ทางด่วนกาญจนา ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 43 88  /
5919 ด.ต.พนศั ผอ่งจิต ทางด่วนกาญจนา(บางพลี-สุขสวสัด์ิ) ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 41 87  /
5920 ร.ต.ต.จ านงค ์ไทยานนัท์ ทางด่วนกาญจนาภิเษก ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 48 97  /
5921 ส.ต.อ.นทัพล พลศรี ทางด่วนกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวสัด์ิ) ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 48 93  /
5922 ด.ต.บุญลือ ภิรมยเ์มือง ทางด่วนกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวสัด์ิ) ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 48 95  /
5923 ด.ต.ไชยกร บุญทนั ทางด่านกาญจาบางพลี-สุขสวสัด์ิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 48 96  /
5924 ร.ต.อ.กอบกลา้ โรจน์ศรี ศูนยค์วบคุมการจราจรบรูพาวิถี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 48 96  /
5925 ส.ต.ท.รัชชานนท ์สาคร ศูนยจ์ดัการจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 50 99  /
5926 พ.ต.ท.กลุวฒัน์ ตีรณากรณ์ ศูนยจ์ดัการจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 49 97  /
5927 ด.ต.วชัรินทร์ ศกัด์ิสุริยวงศ์ ศูนยจ์ดัการจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 48 96  /
5928 ส.ต.ท.ณฏัฐพงศ ์พรรณขาม ศูนยจ์ดัการจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 44 42 86  /
5929 ด.ต.ณฐัชนน ผาลี ศูนยจ์ดัการจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี(บางนา-ชลบุรี) ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 47 94  /
5930 ด.ต.เศตพล วงคปั์ดสา ศูนยอ์  านวยการจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 47 94  /
5931 ด.ต.ญาโณทยั ค  าสิงห์นอก ส.ภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 47 97  /
5932 ด.ต.สมนึก วงัราช สถ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 46 96  /
5933 ส.ต.อ.สุวฒัน์ สุขลอ้ม สภ.เปร็ง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 47 97  /
5934 ร.ต.ท.รังสรร ทองอ่วม สภ.เปร็ง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 47 96  /
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5935 ส.ต.ท.พีรดนย ์มาปินตา สภ.เปร็ง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 45 94  /
5936 พ.ต.ต.จิระพฒัน์ มณีรัตน์ สภ.เปร็ง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 46 92  /
5937 ร.ต.ท.นิพิฐพนธ ์พนัธภ์กัดี สภ.เปร็ง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 46 92  /
5938 ส.ต.ท.ศตวรรษ ลา้นแกว้ สภ.เปร็ง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 45 94  /
5939 ส.ต.ท.บณัฑิตย ์ธรรมรีย์ สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99  /
5940 ส.ต.ต.กรรชยั เรืองศรี สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
5941 ร.ต.อ.ชาญศกัด์ิ คงห้าว สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
5942 ร.ต.ต.ทนงศกัด์ิ วงศใ์หญ่ สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
5943 ส.ต.ต.ทินวฒัน์ สุริยะจนัทร์ สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
5944 ส.ต.อ.ธีระศกัด์ิ ชูรัตน์ สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
5945 ร.ต.อ.มาโนช เพียขนัธ์ สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
5946 พ.ต.ต.ยทุธชยั สุดเสน่ห์ สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
5947 ร.ต.อ.ส าเนียง อินทนิล สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
5948 ด.ต.สิทธิโชค คงทรัพย์ สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
5949 ด.ต.สุรพฒัน์ แขวงสูคนธทิ์พย์ สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
5950 พ.ต.ท.สุวิชา ชั้นงาม สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
5951 ส.ต.อ.จกัรกฤษณ์ บาลโสง สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99  /
5952 ร.ต.ท.ถนอมศกัด์ิ วิชยัรัมย์ สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99  /
5953 ร.ต.อ.นิพนธ ์หวิงปัด สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99  /
5954 ร.ต.ต.อุกกฤษฏพ์งษ ์เรืองค าวิชิต สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99  /
5955 ร.ต.อ.ขนัชยั เมตตา สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98  /
5956 ร.ต.อ.ธรรมรงค ์อ่วมเกษม สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98  /
5957 ร.ต.ต.ปภงักร บุญขา่ยพงศ์ สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98  /
5958 ร.ต.ท.ประยทุธ สังฆคาม สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98  /
5959 ร.ต.อ.ขจร กรเกษม สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 46 96  /
5960 ส.ต.อ.อุดร บุญสร้อย สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 46 96  /
5961 ร.ต.อ.ชยัพจน์ ถินทิม สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 50 99  /
5962 ด.ต.สายณัห์ แผนชยัภูมิ สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 49 98  /
5963 ร.ต.ต.สมหมาย ทองกอ้น สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 45 93  /
5964 ด.ต.พีระพล ของทิพย์ สภ.คลองด่าน ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 44 92  /
5965 ร.ต.อ.ฐิติวฒิุ แววน า สภ.คลองด่าน ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 46 92  /
5966 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ ศรประเสริฐ สภ.คลองด่าน ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 44 90  /
5967 ร.ต.ต.โสภณ ตั้งสกลุทอง สภ.คลองด่าน ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 43 89  /
5968 ด.ต.วีระชยั กชุโร สภ.คลองด่าน ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 44 89  /
5969 ส.ต.อ.วฒิุชยั ยทุธยง สภ.คลองด่าน ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 44 41 85  /
5970 พ.ต.ท.สมบติั แจง้จ  ารัส สภ.คลองด่าน ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 43 48 91  /
5971 ส.ต.ท.ชาติชาย นิลค า สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 41 91  /
5972 ส.ต.ท.รัชชานนท ์วามะลุน สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 47 96  /
5973 ด.ต.ปรเมธ นครไพร สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 47 95  /
5974 ร.ต.อ.ทรงพล โสภา สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 47 94  /
5975 ด.ต.สุวรรณ์ นิติสุทวิกลุ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 44 91  /
5976 ส.ต.ท.มงคลกิตต์ิ ธนาเศรษฐสุ์รัช สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 40 87  /
5977 ด.ต.สัญญา เกษสุริยงค์ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 39 86  /
5978 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ วดัวิเศษ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 46 92  /
5979 ด.ต.วฒันา ยมพินิจ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 45 91  /
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5980 ส.ต.ท.พงษพ์รรณ พลชยั สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 42 88  /
5981 ส.ต.ท.ปรเมฎฐ ์โพธ์ิประดิษฐ์ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 47 92  /
5982 ด.ต.นิคม บุญพรม สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 46 91  /
5983 ด.ต.ทวี แกว้กยุ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 44 89  /
5984 ส.ต.ท.สุภิศกัด์ิ พยหุะ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 42 87  /
5985 ส.ต.ท.วรวฒัน์ อน้อารี สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 44 48 92  /
5986 ด.ต.จารุวฒัน์ แถมจ าเริญ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 44 46 90  /
5987 ส.ต.ท.เทวินทร์ อินทิแสน สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 44 44 88  /
5988 พ.ต.ท.ไมตรี บูรณทอง สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 44 44 88  /
5989 ส.ต.ท.จิรายทุธ เกิดสุข สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 43 46 89  /
5990 ส.ต.ท.ศภุกร กลุวงษ์ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 43 44 87  /
5991 ร.ต.อ.อาทิตย ์โพธ์ิเยน็ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 43 44 87  /
5992 ส.ต.ท.วนัชยั หลวงปัญญา สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 43 43 86  /
5993 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ โคตรแสง สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 41 44 85  /
5994 ร.ต.ท.สุทศัน์ ป้อมอุ่นเรือน สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 40 46 86  /
5995 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ มนสัสา สภ.ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 42 44 86  /
5996 ส.ต.ต.ชาติชาย ดารุณิกร สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 47 93  /
5997 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ ผสมสา สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 48 95  /
5998 ด.ต.แหลมชยั อุตรัตน์ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 48 97  /
5999 ร.ต.อ.โชติ แสงอุ่น สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 50 98  /
6000 ร.ต.อ.ประภาส เขม็ทอง สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 50 98  /
6001 ส.ต.ท.ตุลยพฒัน์ แสงประสิทธ์ิ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 45 93  /
6002 ส.ต.ท.เก้ือกลู พิมบุตร สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 49 96  /
6003 ด.ต.สมพงษ ์ศิริฤทธิไกร สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 47 94  /
6004 ร.ต.อ.ปรีดา นคัเรศ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 45 92  /
6005 ส.ต.ท.อภิสิทธ์ิ สุริยะ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 45 92  /
6006 ร.ต.ต.จ าลอง โทรัตน์ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 44 91  /
6007 พ.ต.ท.ทรงพล แสงไพโรจน์ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 43 90  /
6008 ส.ต.ท.วีรยทุธ พิศนอก สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 43 90  /
6009 ส.ต.อ.วชัรกรณ์ หิตะวนั สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 42 89  /
6010 ส.ต.ท.ภาสกร สุขจนัทร์ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 49 95  /
6011 ร.ต.อ.สมพงษ ์บุญภู่ สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 46 92  /
6012 ด.ต.อนนัทิพย ์อกัษร สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 46 92  /
6013 ร.ต.อ.จกัราพฒัน์ ภูมิพฒันไชย สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 44 45 89  /
6014 ส.ต.อ.พุทธิพงษ ์กระแสร์สุนทร สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 44 41 85  /
6015 ด.ต.สุรพล ตราชู สภ.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 43 47 90  /
6016 ส.ต.ต.พงศกร พลยาง สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6017 ด.ต.เจนวิทย ์จนัทร์เรือง สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6018 ร.ต.ต.เลิศรัตน์ สถาปนรัตน์กลุ สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6019 ส.ต.อ.โรจนวิทย ์กณุโฮง สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6020 ส.ต.ท.กฤษณะ สุบินดี สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6021 ร.ต.ท.ธงชยั พิทกัษอุ์ปกรณ์ สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6022 ร.ต.อ.นิทศัน์ ชาญสมร สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6023 ร.ต.อ.ประพนัธ ์ศรีกลดั สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6024 ส.ต.อ.ปิยะพงษ ์นามเยน็เจริญ สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
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6025 ด.ต.พิชเยศ เดชแฟง สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6026 ด.ต.พิชยั อ  ่าทอง สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6027 พ.ต.ท.ภาสกร มงักรแกว้ สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6028 ส.ต.ต.ราชนั โสภาภาค สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6029 ส.ต.ต.สุรเชฎฐ ์นนัวดั สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6030 ส.ต.ต.อนาวิน คุม้ศรีวยั สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6031 ด.ต.เศรษฐส์พล บุบผาอินทร์ สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99  /
6032 ร.ต.อ.ไวพจน์ กลดัทอง สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99  /
6033 พ.ต.ท.สิทธิชยั ปล้ืมประเสริฐ สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99  /
6034 ส.ต.อ.วานิชย ์สิทธิวงศ์ สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 47 97  /
6035 ส.ต.ท.สหรัก มงคงศรี สภ.บางแกว้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 46 94  /
6036 พ.ต.ต.ทนงศกัด์ิ แวงวรรณ สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 38 87  /
6037 ด.ต.มงคล ศรีสุภา สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 43 91  /
6038 ร.ต.ท.วิเชียร ช านาญกลาง สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 41 88  /
6039 ส.ต.อ.พงศกร ใจดวง สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 40 87  /
6040 ด.ต.สุวิชยั แสนมัน่ สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 38 85  /
6041 ด.ต.พิเศษ ดาวเรือง สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 43 88  /
6042 ร.ต.อ.มุทธาพฒัน์ ตะโน สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 43 88  /
6043 ด.ต.ธีระยทุธ จิตทวร สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 40 85  /
6044 ส.ต.ต.สุรศกัด์ิ เอ่ียมส าอางค์ สภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 42 43 85  /
6045 ส.ต.ท.สุทธิพงษ ์ประทุมวี สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 47 97  /
6046 ด.ต.อดิเรก บุญเลิศ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 48 96  /
6047 ร.ต.อ.จกัรกฤษณ์ กนัทะเนตร สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6048 ร.ต.อ.จกัรพงษ ์สุทธิประภา สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98  /
6049 ด.ต.สืบพงศ ์วงษม์นสั สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98  /
6050 ด.ต.ก่อเพชร นกนอ้ย สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 47 97  /
6051 ด.ต.พนม นอ้มสมทรัพย์ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 47 97  /
6052 ด.ต.อดิศร ฤกษจ์  านงค์ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 49 98  /
6053 ร.ต.ท.ดิเรก ขนัทะมาลา สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 48 97  /
6054 ด.ต.ปิยะณฐั ศิริจนัโท สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 47 96  /
6055 ส.ต.อ.สินสมุทร หลา้หวัหนอง สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 47 96  /
6056 พ.ต.ท.จ าลกัษณ์ สุวรรณพรหม สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 45 94  /
6057 ด.ต.หญิง รตนพร สายเมฆ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 49 97  /
6058 ร.ต.อ.สรรพิชยั พลศิริ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 49 97  /
6059 ส.ต.ท.วชัระพงษ ์พรเพช็ร สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 49 96  /
6060 ส.ต.ท.ชาณฐั สุริยนัต์ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 48 95  /
6061 ส.ต.อ.วิชิตพงศ ์จิตจง สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 48 95  /
6062 ร.ต.ต.ปิติภทัร ยนืวงษ์ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 47 94  /
6063 ส.ต.ท.ทศพร รินใจ สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 46 93  /
6064 ด.ต.ประการ คนัทะมูล สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 46 91  /
6065 ร.ต.ต.กิตติ วฒันเบญจโสภา สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 43 88  /
6066 ร.ต.อ.อ าพนั สาริวนั สภ.บางปู ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 43 47 90  /
6067 ด.ต.เจษฎา ชานนท์ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6068 ด.ต.เสน่ห์ เปรมชาติ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6069 ด.ต.กศุล หลาทอง สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
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6070 ร.ต.อจกัรวฒิุ ตาปราบ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6071 ด.ต.ธงชยั ศรีโฮมจนัทร์ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6072 ร.ต.ท.ธานินทร์ สีลานนัท์ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6073 ร.ต.ท.ธีนพฒัน์ อศัวเมธานนท์ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6074 พ.ต.ท.วชัรพล ฤดีชุติพร สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6075 ร.ต.อ.วิภูสิต สุริยะ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6076 ส.ต.ท.ศิริชยั ลาเทิง สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6077 ร.ต.ท.สหพร รักษจ์นัดี สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6078 ด.ต.สุรัตน์ พงษส์วรรค์ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6079 ร.ต.อ.บุญเส็ง ฮาตระวงั สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99  /
6080 ด.ต.ภาณุวฒัน์ วนันุกลู สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99  /
6081 ด.ต.วิชยั ไชยมูล สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98  /
6082 ด.ต.สรวีย ์กองมูล สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98  /
6083 ด.ต.สาคร กานงั สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98  /
6084 ร.ต.ต.ขจร คุม้เวทย์ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98  /
6085 ด.ต.สมบติั เอ่ียมส าอางค์ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 47 97  /
6086 ร.ต.ต.วิธาน โมรา สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 49 98  /
6087 ร.ต.อ.สุเทพ เอ่ียมสอาด สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 49 98  /
6088 ร.ต.อ.อภิรักษ ์โพธิข  า สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 49 98  /
6089 ร.ต.อ.ศรีพงษ ์นอ้ยสุวรรณ์ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 48 97  /
6090 ร.ต.ต.พนัทวี มชัมณฑล สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 47 96  /
6091 ร.ต.อ.สวาท แสงทอง สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 47 96  /
6092 ร.ต.อ.บุญลือ บุญคง สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 49 97  /
6093 ร.ต.ท.ธนาเดช ชาญนุวงศ์ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 47 95  /
6094 ด.ต.ดวงจนัทร์ แกว้สุพรรณ์ สภ.บางพลี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 49 96  /
6095 ส.ต.ท.อภินนั์ นครชยั สภ.บางพลีนอ้ย ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 46 94  /
6096 ส.ต.ท.วารุต จนัทะคุณ สภ.บางพลีนอ้ย ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 49 97  /
6097 พ.ต.ต.นพรัตน์ แกว้กองแสง สภ.บางพลีนอ้ย ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 48 96  /
6098 ด.ต.อุดร จนัทพรม สภ.บางพลีนอ้ย ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 46 94  /
6099 ร.ต.อ.กฤษณศกัด์ิ ไชยป้อ สภ.บางพลีนอ้ย ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 43 90  /
6100 ร.ต.อ.สุชาติ ถานอาจนา สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6101 ด.ต.เพ่ิมพูล จุนใจ สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 41 90  /
6102 ร.ต.ท.ชยัวิรัตน์ ศรีทอง สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6103 ร.ต.ต.ณฐัวฒิุ เจริญสุข สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6104 ร.ต.อ.ศภุชยั ทิพยเวสาร์ท สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99  /
6105 ด.ต.เทพนม รักสัตยม์ ัน่ สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 46 96  /
6106 ด.ต.ประจวบ พินไธสง สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 46 96  /
6107 ด.ต.อรรถพนัธ ์ดวงก า สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 45 95  /
6108 ร.ต.ต.สุรพล สิทธิโสม สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 43 93  /
6109 ส.ต.อ.โชติชชัวาลย ์ศรีคงเพชร สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 42 92  /
6110 ร.ต.ต.โยธิน นิลก าแหง สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 47 96  /
6111 ด.ต.กมัปนาท มาลาวนั สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 45 94  /
6112 ร.ต.ต.กิตติศกัด์ิ สุขดี สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 42 91  /
6113 ร.ต.ต.เชาวรัตน์ แกว้เบา้ สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 50 98  /
6114 ร.ต.อ.อ านาจ ศรีสวสัด์ิ สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 44 92  /



Page 137 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

6115 ร.ต.อ.ประมุข กระลาม สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 48 95  /
6116 ด.ต.กญัจพิ์พฒัน์ บรรเทากลุ สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 47 94  /
6117 ร.ต.อ.สมนึก จิตตฤกษ์ สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 45 92  /
6118 ร.ต.ต.ประทีป วนัระหสั สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 48 94  /
6119 พ.ต.ท.พีระพฒัน์ ประทุมทา สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 41 87  /
6120 ด.ต.จิตติเดช ภูสมหมาย สภ.พระประแดง ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 44 47 91  /
6121 พ.ต.ท.ขนมภูมิ เหลืองห่อ สภ.พระสมุทรเจดีย์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 45 91  /
6122 ด.ต.สมชาย วอ่งธญัญการ สภ.พระสมุทรเจดีย์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 45 91  /
6123 ส.ต.อ.อนุชา เกตุมาลา สภ.พระสมุทรเจดีย์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 43 89  /
6124 ร.ต.ท.ประสิทธ์ิ ระวงั สภ.พระสมุทรเจดีย์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 46 91  /
6125 ร.ต.ต.สุวฒัน์ จารุกานนท์ สภ.พระสมุทรเจดีย์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 40 85  /
6126 ร.ต.ท.อุดม พยคัฆมี์ธรรม สภ.พระสมุทรเจดีย์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 44 45 89  /
6127 ด.ต.มนตรี ทวีกณั สภ.พระสมุทรเจดีย์ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 44 43 87  /
6128 พ.ต.ต.ประสิทธ์ิ อินอุ่นโชติ สภ.สาขลา ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 49 96  /
6129 ด.ต.โอภาส สงวนแสง สภ.สาขลา ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 43 45 88  /
6130 ด.ต.สุธรรม ภูยาสูง สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 43 92  /
6131 ร.ต.อ.ไพบูรย ์แสงงาม สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6132 ร.ต.ต.ประดิษฐ ์แถบหอม สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6133 ร.ต.อ.โสภณ สุดใจ สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99  /
6134 พ.ต.ท.ประกอบ อินทร์เกตุ สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 46 96  /
6135 ด.ต.ธนกฤต เรืองนุชถี สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 50 99  /
6136 ร.ต.ต.สายชล หร่ามเรือง สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 50 99  /
6137 ส.ต.อ.คมสัน เขียวอ่อน สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 49 98  /
6138 ด.ต.สุริยา แสงกลา้ สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 49 98  /
6139 ร.ต.ต.อนนัต ์ร่ืนรมย์ สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 49 98  /
6140 ส.ต.อ.เอกลกัษณ์ มาตนาเรียง สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 48 97  /
6141 ด.ต.บุญโชติ ปานสังข์ สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 48 97  /
6142 ร.ต.ท.วีระศกัด์ิ ช่ืนบุปผา สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 47 96  /
6143 ร.ต.ต.สุบิน สันถวะโกมล สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 47 96  /
6144 ด.ต.ธีรเดช ทบัทอง สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 47 96  /
6145 ร.ต.ท.กิตติวฒัน์ รินทร์รัชพงศ์ สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 49 46 95  /
6146 ด.ต.ทรงศกัด์ิ สกลุทอง สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 50 98  /
6147 ส.ต.อ.ธารา วรรณภาค สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 50 98  /
6148 ร.ต.ต.ศตวรรษ คุณแขวน สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 50 98  /
6149 ด.ต.ชุมพร เมฆกกตาล สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 49 97  /
6150 ร.ต.ต.พงศกร กลุประยงค์ สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 49 97  /
6151 ด.ต.วชัระ คลา้ยสุวรรณ์ สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 49 97  /
6152 ร.ต.ต.สมาน ชยันิตร สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 49 97  /
6153 ด.ต.สุรัตน์ ฤทธิทกัษ์ สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 49 97  /
6154 ร.ต.อ.วรฉัตร ค  าบุดดี สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 48 96  /
6155 ส.ต.อ.สมชาติ ดุุลยาวินิต สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 48 96  /
6156 ด.ต.พิเศส สุภา สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 48 47 95  /
6157 ด.ต.ธิติพนธ ์บุตรเพช็ร สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 49 96  /
6158 ด.ต.วสันต ์สอนดี สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 49 96  /
6159 ด.ต.สมดี เทศนาเรียง สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 47 94  /
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6160 ร.ต.ต.จรูญ เกษร สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 47 44 91  /
6161 ร.ต.ต.ฐปนพฒัน์ หิรัญสกลุพงษ์ สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 50 96  /
6162 ร.ต.ท.หญิง กาญจนา ป่ินอ านาจ สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 49 95  /
6163 ด.ต.ปรุฬห์ธิป ดวงพายพั สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 46 46 92  /
6164 ร.ต.ต.สมชาย เจริญสุข สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 49 94  /
6165 ด.ต.ณฐัพล ทูค  ามี สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 48 93  /
6166 ร.ต.ต.สายชล เอ่ียมเจริญสุข สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 45 48 93  /
6167 ร.ต.ต.เลก็ ผอ่งแผว้ สภ.ส าโรงใต้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6168 พ.ต.ท.แมน เมืองอินทร์ สภ.ส าโรงใต้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6169 ร.ต.อ.ไพรัตน์ แป่มจ านกั สภ.ส าโรงใต้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6170 ร.ต.อ.คมกฤช หงษาชาติ สภ.ส าโรงใต้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6171 ด.ต.ทวีสิน ดีโคตร สภ.ส าโรงใต้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6172 ร.ต.อ.บญัเจิด จินาพนัธ์ สภ.ส าโรงใต้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6173 ด.ต.ประมวล คุนาอน สภ.ส าโรงใต้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6174 ร.ต.อ.สิงห์ พลบัอิน สภ.ส าโรงใต้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6175 ด.ต.สุพจน์ รุ่งเรือง สภ.ส าโรงใต้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6176 ร.ต.ท.พงษศ์กัด์ิ สร้อยขิตร สภ.ส าโรงใต้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99  /
6177 ร.ต.อ.พรชาติ ชูเทศะ สภ.ส าโรงใต้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99  /
6178 ร.ต.ต.อนุเทพ เทพบรรทดั สภ.ส าโรงใต้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 49 99  /
6179 ส.ต.อ.อดิศร อ่อนหวาน สภ.ส าโรงใต้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 48 98  /
6180 ร.ต.อ.ชลอ ตอสูงเนิน สภ.ส าโรงใต้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 47 97  /
6181 ส.ต.อ.พศิษฐ ์เลิศล ้าธนินรัฐ สภ.ส าโรงใต้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 45 95  /
6182 ส.ต.อ.สุขสวสัด์ิ ลอยนอก สภ.ส าโรงใต้ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 45 95  /
6183 ด.ต.สงกราน พางาม สภ.หนองไผ่ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 50 50 100  /
6184 ร.ต.อ.สามารถ เยาวยอด ภจว.สระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 46 95  /
6185 ร.ต.ต.อธิกร สุทธิบุตร ส.ภ.หนองแซง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 50 99  /
6186 ส.ต.อ.ธีรพนัธ ์มัน่คง สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6187 พ.ต.ท.มนตช์ยั พุ่มพูน สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6188 ส.ต.ต.วรพล สุขเจริญเดชา สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6189 ด.ต.ศภุกร พิมมะศรปภา สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6190 ด.ต.สนิท สายกระสุน สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6191 ส.ต.ต.การุณ ท านองดี สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6192 ส.ต.ท.วิษณุ รัตนโชติ สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6193 พ.ต.ต.หาญพล ปานเลก็ สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6194 ร.ต.อ.อภิชาติ ศรีทอง สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6195 ร.ต.อ.สาคร ตกัโพธ์ิ สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99  /
6196 ด.ต.อภิเดช สุขพตัร สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99  /
6197 ร.ต.ต.ประยรู ศรีนิล สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 50 99  /
6198 ร.ต.อ.สมชาย อินสุวรรณ สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6199 ร.ต.อ.นฤทธ์ิ ภูกาม สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 48 98  /
6200 ด.ต.สมพงษ ์สุกดา สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 48 98  /
6201 ด.ต.เฉลิมพล ลิขิตปัญญาวฒัน์ สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 47 97  /
6202 ด.ต.พรพรหม สินธุสุดประเสริฐ สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 46 96  /
6203 พ.ต.ต.รตา บุญน ามา สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 46 96  /
6204 ด.ต.จกัรี พงษส์วา่ง สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 45 95  /
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6205 ร.ต.อ.นิคม ทองยอ้ย สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 45 95  /
6206 พ.ต.ท.สิทธิเดช เรืองสม สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 45 95  /
6207 ร.ต.ท.ขจร เนระแก สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 50 99  /
6208 ร.ต.ท.ถาวร จนัทร สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 50 99  /
6209 ร.ต.อ.ภุมพล อ่ิมมูล สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 49 98  /
6210 ร.ต.อ.อุทิพย ์ค  าหลอม สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 49 98  /
6211 ร.ต.ตสมชาย บุญเพง็ สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 48 97  /
6212 ร.ต.อ.ปกรธรรม เจริญเร็ว สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 47 96  /
6213 ด.ต.สงกรานต ์เพียนแกว้ สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 45 94  /
6214 ร.ต.อ.สมชาย ใจร่ืน สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 38 87  /
6215 ร.ต.อ.ชลอ ชูเถ่ือน สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 50 98  /
6216 ด.ต.นกัรบ พูลทรัพย์ สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 46 94  /
6217 ด.ต.มงคลชยั อินกร่ิน สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 45 93  /
6218 ร.ต.ท.ชาติชยั เพาะพูล สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 44 92  /
6219 ร.ต.อ.สมวงษ ์ภุมตะโก สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 44 92  /
6220 ร.ต.ต.สาธิต ตรีผล สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 42 90  /
6221 ร.ต.อ.หญิง ชมพูนุท ค  าแกม สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 42 89  /
6222 ร.ต.อ.เสถียร โตจริง สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 46 38 84  /
6223 ด.ต.สมพร โมลา สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 44 49 93  /
6224 ร.ต.ต.ปรีชา ประสานศรี สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 48 98  /
6225 ด.ต.ศิริพล วงษย์อด สภ.เมืองสระบุรี ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 43 92  /
6226 พ.ต.ท.สุพล สงทอง สภ.เสาไห้ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6227 ร.ต.อ.ณรงค ์บุญเมือง สภ.เสาไห้ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99  /
6228 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ อ่อนเงิน สภ.เสาไห้ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99  /
6229 ส.ต.ท.อคัรเดช มูลเวียง สภ.เสาไห้ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99  /
6230 ส.ต.อ.กิตติพงษ ์หงษท์อง สภ.เสาไห้ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6231 ด.ต.บุญถม มูลวงค์ สภ.เสาไห้ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6232 ด.ต.ประภาศ กองลาพงษ์ สภ.เสาไห้ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6233 ด.ต.วิจิตร หม่ืนศรี สภ.เสาไห้ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6234 ด.ต.ศิลายทุธ ์อั้งดา สภ.เสาไห้ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6235 ด.ต.อภินนัท ์สิทธิ สภ.เสาไห้ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6236 พ.ต.ท.ใจชนะ เฉลยวาเรศ สภ.เสาไห้ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99  /
6237 ร.ต.ต.บณัฑิต คมัภิรานนท์ สภ.เสาไห้ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99  /
6238 ด.ต.สมบติั ทองหลอม สภ.เสาไห้ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99  /
6239 ร.ต.อ.ถิรวฒัน์ พินิจภูดินนัท์ สภ.เสาไห้ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99  /
6240 ส.ต.ท.จิรวฒัน์ ไชยเลิศ สภ.แก่งคอย ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6241 ร.ต.อ.ชูศกัด์ิ ชนะแสวง สภ.แก่งคอย ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6242 ส.ต.ต.ธนาวฒิุ แสงค า สภ.แก่งคอย ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6243 ร.ต.ต.ธนู โพธาราม สภ.แก่งคอย ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6244 ด.ต.ปิยะชน กนุอก สภ.แก่งคอย ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6245 ด.ต.สมหวงั แก่นสูงเนิน สภ.แก่งคอย ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6246 พ.ต.ต.สุทธิรักษ ์เคร่งจริง สภ.แก่งคอย ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6247 ด.ต.นาวีลี สันเทียะ สภ.แก่งคอย ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 50 99  /
6248 ร.ต.อ.จีระศกัด์ิ พิมคีรี สภ.แก่งคอย ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 49 98  /
6249 ด.ต.ธวชัชยั อุรังคมณี สภ.แก่งคอย ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 49 98  /
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6250 พ.ต.ท.รหาญ รัตนเมืองชา้ง สภ.แก่งคอย ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 48 97  /
6251 พ.ต.ท.ไพฑูรย ์เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา สภ.ดอนพุด ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6252 ร.ต.อ.กมัปนาท ฮวดจ าปา สภ.ดอนพุด ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99  /
6253 ร.ต.อ.จอมพงษ ์วงษเ์ทศ สภ.ดอนพุด ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99  /
6254 ร.ต.อ.จ ารัส ยนิดียม สภ.ดอนพุด ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 47 97  /
6255 ร.ต.อ.เจนวิทย ์ชยัจ  า สภ.ดอนพุด ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 44 94  /
6256 ร.ต.ท.บุญม่ิง กาบบวั สภ.ดอนพุด ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 50 99  /
6257 ร.ต.อ.มานพ แกว้มณี สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 45 95  /
6258 ร.ต.อ.สุชาติ น่วมละมยั สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 44 94  /
6259 ส.ต.อ.ธีรวฒัน์ พลกลุ สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 49 98  /
6260 พ.ต.ต.ประยตุน์ ทองดีนอก สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 49 98  /
6261 พ.ต.ท.ธารา พิพฒัน์บรรณกิจ สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 48 97  /
6262 ด.ต.สราวธุ บุญอุทิศ สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 49 97  /
6263 ด.ต.วีรศกัด์ิ เกิดมี สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 47 95  /
6264 ด.ต.มนตรี กองพร สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 44 92  /
6265 ร.ต.อ.เสน่ห์ สีมาพล สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 48 95  /
6266 ร.ต.อ.สราวธุ เกษแจ่ม สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 48 95  /
6267 ส.ต.ท.ชยัณรงค ์โพธ์ิพา สภ.บา้นหมอ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 43 45 88  /
6268 พ.ต.ท.ยงยทุธ สิมมะลา สภ.พระพุทธบาท ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99  /
6269 ด.ต.สรศกัด์ิ วงศรั์กศกัด์ิ สภ.พระพุทธบาท ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 50 99  /
6270 ส.ต.ต.อนนัตชยั แพแกว้ สภ.พระพุทธบาท ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 49 98  /
6271 ร.ต.อ.ชยตุพงศ ์กอ้งเวหา สภ.พระพุทธบาท ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 48 97  /
6272 ร.ต.อ.อคัรินทร์ หร่ังแร่ สภ.พระพุทธบาท ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 48 97  /
6273 ด.ต.ประภาส อนญัตภกัดี สภ.พระพุทธบาท ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 47 95  /
6274 ด.ต.สมชยั จนัทร์ณรงค์ สภ.พระพุทธบาท ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 47 95  /
6275 ด.ต.วิธวินท ์ศกัด์ิสิงห์ สภ.พระพุทธบาท ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 48 95  /
6276 พ.ต.ท.อนนัต ์พ่ึงสกลุ สภ.พระพุทธบาท ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 48 95  /
6277 ด.ต.ธีระวิทย ์เฉลยโภชน์ สภ.พระพุทธบาท ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 46 93  /
6278 ด.ต.ชานนท ์สุขเสนา สภ.พระพุทธบาท ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 48 98  /
6279 ด.ต.นิรันดร์ สอนชา สภ.มวกเหลก็ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 46 93  /
6280 ด.ต.ศราวฒิุ ไชยพนัโท สภ.มวกเหลก็ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6281 ร.ต.อ.ณรงคศ์กัด์ิ นาคอา้ย สภ.มวกเหลก็ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99  /
6282 ส.ต.อ.อนุชา โสมแพง สภ.มวกเหลก็ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 48 98  /
6283 ร.ต.ต.เขม สิริสมเจตน์ สภ.มวกเหลก็ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 45 95  /
6284 ด.ต.จีระศกัด์ิ เช้ือกลู สภ.มวกเหลก็ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 44 93  /
6285 ด.ต.ดิษกร วิชาชยั สภ.มวกเหลก็ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 47 95  /
6286 พ.ต.ต.สมชาย สุขสมบูรณ์ สภ.มวกเหลก็ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 47 95  /
6287 ร.ต.อ.กภิชาญ หล านุย้ สภ.มวกเหลก็ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 48 95  /
6288 ส.ต.อ.พีระพงษ ์ ผิวสวสัด์ิ สภ.มวกเหลก็ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 37 84  /
6289 พ.ต.ท.ภูวเดช ปานจนัทร์ สภ.มวกเหลก็ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 45 46 91  /
6290 ส.ต.อ.วรวฒัน์ ผิวสวสัด์ิ สภ.มวกเหลก็ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 45 26 71  /
6291 ด.ต.ณทักษมา ค  าสาย สภ.มวกเหลก็ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 39 35 74  /
6292 ร.ต.อ.อานนัทจ์กัร์ พนมเขตเจริญ สภ.มวกเหลก็ ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 48 97  /
6293 ด.ต.มนตรี สง่ารัมย์ สภ.วงัม่วง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 38 86  /
6294 ส.ต.ท.สุรศกัด์ิ เอ้ือสลุง สภ.วงัม่วง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 34 81  /
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6295 ด.ต.เด่นพงค ์เสือพิมพา สภ.วงัม่วง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 32 79  /
6296 ส.ต.ท.ปรัชญา จ าปาทอง สภ.วงัม่วง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 45 37 82  /
6297 พ.ต.ท.วายภุกัษ ์วงศศ์กัดิรินทร์ สภ.วิหารแดง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6298 ด.ต.กมัพล เท่ียงบุตร สภ.วิหารแดง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6299 ร.ต.ท.ชาตรี พิทกัษ์ สภ.วิหารแดง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6300 ร.ต.อ.ณฐัพงษ ์ทองดา สภ.วิหารแดง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6301 ร.ต.อ.ธวชัชยั เหมือนสังดี สภ.วิหารแดง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6302 พ.ต.ท.ประยรู เขม็ณรงค์ สภ.วิหารแดง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6303 ด.ต.อภิสรณ์ เรืองเช้ือเหมือน สภ.วิหารแดง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6304 ด.ต.อ านาจ ค  ามัย่ สภ.วิหารแดง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99  /
6305 ด.ต.สมชาย พรมสมนั สภ.วิหารแดง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 47 97  /
6306 ส.ต.ต.เกียรติศกัด์ิ ผดุงฤกษ์ สภ.วิหารแดง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6307 ด.ต.วิโรจน์ พานทอง สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 50 99  /
6308 ด.ต.ไพฑูรย ์จิตสงวนสุข สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6309 ด.ต.อาจบอินทร์ แสงเฉวต สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6310 ส.ต.ท.ณฐัพงษ ์เรืองประโคน สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 48 98  /
6311 ส.ต.ท.ชาครีย ์ลอแท สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 50 99  /
6312 พ.ต.ต.ภณภูเมศร์ บุญเหลือ สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 50 99  /
6313 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ นิลพล สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 49 98  /
6314 ด.ต.พิเชษฐ นิศารัตน์บวร สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 50 98  /
6315 ร.ต.ตไชยยา ทาซ้าย สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 49 97  /
6316 ร.ต.อ.สมเกียรติ แกว้ไทรนนัท สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 46 94  /
6317 ด.ต.ปรีชา แผน่เงิน สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 46 93  /
6318 ด.ต.พรวิศณุ วรรณศรีสวสัด์ิ สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 45 92  /
6319 ร.ต.ต.ชาญ ลอแท สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 43 90  /
6320 ด.ต.ประยรู กล ่าโพด สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 46 49 95  /
6321 ร.ต.อ.มีชยั ดีสม สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 46 49 95  /
6322 พ.ต.ท.ทวี เหลาเคน สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 45 50 95  /
6323 ด.ต.วงศน์รวรรธน์ ทนหนองแวง สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 44 50 94  /
6324 ด.ต.ประทีป บุญเกลือ สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ภ.1 44 46 90  /
6325 ร.ต.อ.เมืองมล พิมพโ์นนทอง สภ.หนองแซง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6326 ร.ต.อ.ชยัวฒัน์ เช้ือคุณะ สภ.หนองแซง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6327 ด.ต.พฒันา โยมาไธสง สภ.หนองแซง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6328 ด.ต.สมศกัด์ิ โทท า สภ.หนองแซง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6329 พ.ต.ท.พงษอ์นนัต ์ยิม้ม่ิง สภ.หนองแซง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 47 97  /
6330 พ.ต.ท.วลัลภ กลางอรัญ สภ.หนองแซง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 50 99  /
6331 ด.ต.อลงกรด อฐัมาลา สภ.หนองแซง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 50 99  /
6332 ด.ต.อนิรุธ แป้นสันเทียะ สภ.หนองแซง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 48 95  /
6333 ด.ต.เกียรติภูมิ เอ่ียมชุ่ม สภ.หนองแซง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 45 50 95  /
6334 ส.ต.ท.พีรพล แสงสวา่ง สภ.หนองแซง ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99  /
6335 ร.ต.อ.เพชร บวังาม สภ.หนองโดน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 48 98  /
6336 พ.ต.ท.พิชยั ไชยกลุ สภ.หนองโดน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 49 99  /
6337 ส.ต.ต.นนทนนัท ์นนัโท สภ.หนองโดน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 49 98  /
6338 ด.ต.สมยศ ยอดสุทธิ สภ.หนา้พระลาน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 48 97  /
6339 ด.ต.ประยรู แกว้หนองแสง สภ.หนา้พระลาน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 46 49 95  /



Page 142 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

6340 ส.ต.อ.อคัรเดช ยนืยิง่ สภ.หนา้พระลาน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 44 39 83  /
6341 ร.ต.อ.ณฐัพงศ ์สมสุข สภ.หนา้พระลาน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 50 50 100  /
6342 ร.ต.ต.ชรินทร์ จุยานนท์ สภ.หนา้พระลาน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 50 99  /
6343 ร.ต.อ.ธนชาต ภูสีน ้า สภ.หนา้พระลาน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 48 97  /
6344 ส.ต.ต.วชัรพล เหล่าใหญ่ สภ.หนา้พระลาน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 47 96  /
6345 พ.ต.ท.วีระ พรายอินทร์ สภ.หนา้พระลาน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 49 37 86  /
6346 พ.ต.ท.นรินทร์เนตร ศรีสุข สภ.หนา้พระลาน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 46 47 93  /
6347 ส.ต.ต.ศตวรรษ บุกบนั สภ.หนา้พระลาน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 45 48 93  /
6348 ร.ต.อ.มานะชยั กิด่วน สภ.หินซ้อน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 47 47 94  /
6349 ส.ต.ท.สุธิพงษ ์ชยัโย สภ.หินซ้อน ภ.จว.สระบุรี ภ.1 48 49 97  /
6350 ส.ต.อ.วิโรจน์ เร่ิมศิลป์ กก.สส. ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 41 33 74  /
6351 ด.ต.ประทวน โฉมดง กก.สส. ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 39 26 65  /
6352 ด.ต.องอาจ กิจวิบูลย์ กก.สส. ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 36 28 64  /
6353 ส.ต.ต.เจษฎากร นิตยอ์นนัต์ ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 43 30 73  /
6354 ด.ต.เดชาวฒัน์ ค  าเคล่ือน ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 43 27 70  /
6355 พ.ต.ท.ภูสิษฐ ์กอ้นทอง ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 42 30 72  /
6356 ส.ต.อ.ธนเดช มณีทิพทดับุล ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 41 36 77  /
6357 ส.ต.ท.ธนพงษ ์พินะสา ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 40 35 75  /
6358 พ.ต.ต.รุ่งนิรันดร์ สอาดเอ่ียม ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 40 34 74  /
6359 ส.ต.อ.พงศศิ์ริ อนัเกรียงไกร ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 39 36 75  /
6360 ร.ต.อ.สกนธ ์อยัเกรียงไกร ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 39 36 75  /
6361 ร.ต.อ.ณฐัธ์เนศ อคัรด ารงคส์กลุ ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 38 31 69  /
6362 ร.ต.ท.มนตรี สุขเอ่ียม ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 32 32 64  /
6363 ร.ต.ต.อานนัท ์แสงมาก สภ.เมืองสิงหบุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 46 47 93  /
6364 ด.ต.บุญเสริม มาลาศรี สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 49 50 99  /
6365 ร.ต.อ.จรวย มีปาน สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 48 44 92  /
6366 ร.ต.อ.ณฐัดนยั พิมกนั สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 47 46 93  /
6367 ร.ต.อ.เอนก พงษป์ระเสริฐ สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 47 45 92  /
6368 ร.ต.ต.วิโรจน์ ทองสุข สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 47 41 88  /
6369 ร.ต.ท.สมเพียร ศรียาเทพ สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 46 46 92  /
6370 ด.ต.เฉลียว สุกใส สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 46 45 91  /
6371 พ.ต.ท.ธนอรรถ ขนัติคเชนชาติ สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 46 45 91  /
6372 ร.ต.ต.สุรศกัด์ิ เกิดศรี สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 46 43 89  /
6373 ร.ต.อ.สุเทพ บริบูรณ์ สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 45 46 91  /
6374 ร.ต.ต.ด าเนิน มณีวงษ์ สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 45 43 88  /
6375 ร.ต.อ.ไพโรจน์ คงมีเงิน สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 45 42 87  /
6376 ด.ต.หญิง มณีวรรณ กลัน่เช้ือ สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 45 42 87  /
6377 ด.ต.สมดุลย ์นาคพานิช สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 45 41 86  /
6378 ร.ต.ต.พิธากรณ์ แก่นเสน สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 44 43 87  /
6379 ส.ต.อ.อธิคม หาญศิริชยั สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 43 46 89  /
6380 ร.ต.ท.พนัะพล บ าเพญ็ สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 43 44 87  /
6381 ร.ต.ต.สัมฤทธ์ิ พฤฒิสาริกร สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 43 42 85  /
6382 ส.ต.ท.สุธญัพนัธุ์ ภูยาธร สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 42 46 88  /
6383 ร.ต.ท.ณรงคฤ์ทธ์ิ นิติวิทยากลุ สภ.โพทะเล ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 47 37 84  /
6384 ส.ต.ต.อิทธิชยั เกษมคุณ สภ.โพทะเล ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 45 24 69  /
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6385 ด.ต.ประภาส ลาดนอก สภ.โพทะเล ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 42 28 70  /
6386 ร.ต.ต.ช านาญ เปรมปรี สภ.คา่ยบางระจนั ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 49 42 91  /
6387 ด.ต.กิติกร โสภา สภ.คา่ยบางระจนั ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 50 44 94  /
6388 ด.ต.ศรีชล ฟักนวล สภ.คา่ยบางระจนั ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 50 42 92  /
6389 พ.ต.ท.วีระชนษ ์วงษน์คร สภ.คา่ยบางระจนั ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 50 46 96  /
6390 ด.ต.สุระเดช นวลเกษา สภ.คา่ยบางระจนั ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 50 46 96  /
6391 ด.ต.ปัญญา ป้ันเกตุ สภ.คา่ยบางระจนั ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 49 43 92  /
6392 ด.ต.ประสิทธ์ิ รุดบุญ สภ.คา่ยบางระจนั ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 49 34 83  /
6393 ด.ต.ชาติชาย ชัง่บู่ สภ.คา่ยบางระจนั ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 45 37 82  /
6394 พ.ต.ท.ประสาท คล่ีบุญ สภ.ท่าชา้ง ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 49 47 96  /
6395 ด.ต.ฐิตวฒิุ ใสสม สภ.ท่าชา้ง ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 48 48 96  /
6396 ส.ต.ท.กฤษฎา หนองหล่ิง สภ.ท่าชา้ง ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 47 49 96  /
6397 ร.ต.อ.สมคิด สีสะอาด สภ.ท่าชา้ง ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 46 45 91  /
6398 ส.ต.ท.ศราวธุ จนัไชยยศ สภ.บางระจนั ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 49 47 96  /
6399 พ.ต.ต.สมยศ เสมอเหมือน สภ.บางระจนั ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 49 46 95  /
6400 ด.ต.เพียรศกัด์ิ ธูปบูชากร สภ.บางระจนั ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 48 44 92  /
6401 ด.ต.ฆอ้งชยั สอนงาม สภ.บางระจนั ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 46 50 96  /
6402 ร.ต.ต.สมศกัด์ิ จ๋ีคีรี สภ.บางระจนั ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 46 48 94  /
6403 ด.ต.ทองอินทร์ ประทุมมา สภ.พรหมบุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 50 43 93  /
6404 ด.ต.อ านาจ ชอบเจริญ สภ.พรหมบุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 50 42 92  /
6405 พ.ต.ท.พชัระ บุญกวา้ง สภ.พรหมบุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 47 46 93  /
6406 ด.ต.หญิง บุญงาม หมอโอสถ สภ.พรหมบุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 47 39 86  /
6407 ร.ต.อ.คมสันต์ิ ทรัพยสุ์วรรณ สภ.พรหมบุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 46 36 82  /
6408 ร.ต.อ.ชีพ พรหมอยู่ สภ.พรหมบุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 46 34 80  /
6409 ร.ต.ต.รุ่งชยั สอนสืบ สภ.พรหมบุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 46 33 79  /
6410 ร.ต.ต.พุฒิพงศ ์ผิวข  า สภ.อินทร์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 48 48 96  /
6411 ส.ต.ต.เจษฎา ศรีมนัตะ สภ.อินทร์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 50 48 98  /
6412 ด.ต.ชนินทร์ ศรีบุรินทร์ สภ.อินทร์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 50 48 98  /
6413 ด.ต.พรทิพ เมฆส่าน สภ.อินทร์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 49 50 99  /
6414 ร.ต.อ.ไพบูลย ์กมุกี สภ.อินทร์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 49 48 97  /
6415 ส.ต.ต.นพรุจ กระแสร์คุปต์ สภ.อินทร์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 49 46 95  /
6416 ส.ต.ท.รุ่งเกียรติ เนียมค า สภ.อินทร์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 48 45 93  /
6417 ร.ต.ต.พงษช์ยั ปรีชาชาญ สภ.อินทร์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 43 45 88  /
6418 ด.ต.จตุรงคพิ์พฒัน์ แป้นแสง สภ.อินทร์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี ภ.1 43 32 75  /
6419 ส.ต.ต.จิรยทุธ ์สุขเสริม สภ.เกษไชโย ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 49 99  /
6420 ส.ต.ต.ชนะเทพ กลัน่เรืองแสง สภ.เกษไชโย ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 49 99  /
6421 ร.ต.อ.จ าลอง เอ่ียมสอาด สภ.เกษไชโย ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 47 97  /
6422 ส.ต.อ.ฉัตรพน เจียรนยัเจริญ สภ.เกษไชโย ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 49 48 97  /
6423 ส.ต.ต.นครินทร์ ธนพงศท์วาสิน สภ.เกษไชโย ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 48 48 96  /
6424 ร.ต.ต.จ าเนียร โตสัมฤทธ์ิ สภ.เมืองอ่างทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 48 47 95  /
6425 พ.ต.ท.เฉลิม ยิม้ชอ้ย สภ.เมืองอ่างทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 50 100  /
6426 ด.ต.เสง่ืยม ปาระปะทิ สภ.เมืองอ่างทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 50 100  /
6427 ด.ต.วฒิุ งามประเสริฐ สภ.เมืองอ่างทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 50 100  /
6428 พ.ต.ท.สุดเขต พละเอน็ สภ.เมืองอ่างทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 50 100  /
6429 ด.ต.ประเทือง ฤกษส์ง่า สภ.เมืองอ่างทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 48 98  /
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6430 ร.ต.ท.ประเสริฐศกัด์ิ วิพนัธเ์งิน สภ.เมืองอ่างทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 48 98  /
6431 ร.ต.อ.ณรงค ์ขาวช่ืน สภ.เมืองอ่างทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 49 48 97  /
6432 ร.ต.อ.มงคล เสือเพช็ร์ สภ.เมืองอ่างทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 48 48 96  /
6433 ด.ต.นาค หอมโทน สภ.เมืองอ่างทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 48 47 95  /
6434 ด.ต.หญิง กหุลาบ คลา้ยประยรู สภ.เมืองอ่างทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 48 46 94  /
6435 ด.ต.รพีพงศ ์รุกขชาติ สภ.เมืองอ่างทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 48 44 92  /
6436 ด.ต.ชชัวาล หาพิพฒัน์ สภ.เมืองอ่างทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 47 50 97  /
6437 ด.ต.พชรพล สุวรรณไตรย์ สภ.เมืองอ่างทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 47 46 93  /
6438 ร.ต.อ.ธนวฒัน์ ช่วยประดิษฐ์ สภ.แสวงหา ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 50 100  /
6439 ส.ต.อ.ประวิทย ์ปลอ้งงูเหลือม สภ.แสวงหา ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 48 98  /
6440 ร.ต.ต.บุญมา เช้ือแดง สภ.แสวงหา ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 49 50 99  /
6441 พ.ต.ท.ปราโมทย ์บุญยนื สภ.แสวงหา ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 47 48 95  /
6442 ด.ต.กิตติศกัด์ิ อินประไพ สภ.แสวงหา ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 46 48 94  /
6443 พ.ต.ท.อาทิตย ์อินทวารี สภ.แสวงหา ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 45 48 93  /
6444 พ.ต.ท.สุนนัท ์มวยดี สภ.โพธ์ิทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 49 49 98  /
6445 ร.ต.ต.สมเกียรติ ศรีวิสุทธิชยั สภ.โพธ์ิทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 47 47 94  /
6446 ส.ต.อ.สรพล เพง็อ่ิม สภ.โพธ์ิทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 47 47 94  /
6447 ส.ต.ต.อภิชาติ นุสีวอ สภ.โพธ์ิทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 47 47 94  /
6448 ด.ต.สวสัด์ิ แสงทอง สภ.โพธ์ิทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 47 44 91  /
6449 พ.ต.ท.สุรศกัด์ิ มีวิริยกลุ สภ.โพธ์ิทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 46 44 90  /
6450 ร.ต.อ.อนุวฒัน์ แสงทอง สภ.โพธ์ิทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 45 46 91  /
6451 ส.ต.ต.ณฐัดนยั ยาวะโนภาศ สภ.ไชโย ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 49 42 91  /
6452 ด.ต.ศกัดา รัสดีดวง สภ.ไชโย ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 48 47 95  /
6453 ส.ต.อ.รัชพล ตุง้ประโคน สภ.ไชโย ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 48 46 94  /
6454 ส.ต.ท.วิทยา ทองเผือก สภ.ไชโย ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 48 43 91  /
6455 ร.ต.อ.ศกัดา ชุนทอง สภ.ไชโย ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 48 98  /
6456 ส.ต.ต.กิตติชยั เลาะหะนะ สภ.ไชโย ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 47 97  /
6457 พ.ต.ต.ประยทุธ บุญมาพ่ึง สภ.ไชโย ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 47 97  /
6458 ส.ต.ต.พงศพ์ฒัน์ เพง็สวสัด์ิ สภ.ไชโย ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 49 48 97  /
6459 ด.ต.ศรชยั ศิริคูหาสมบูรณ์ สภ.ไชโย ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 48 47 95  /
6460 ส.ต.ท.ธานี ปานศรี สภ.ไชโย ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 47 47 94  /
6461 พ.ต.ท.โสภณ มุย้จัน่ สภ.ไชโย ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 46 46 92  /
6462 ส.ต.ท.สุรธชั อรุมชูตี สภ.ไชโย ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 49 99  /
6463 ร.ต.ต.วฒันา บุญชู สภ.บางจกั ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 47 97  /
6464 พ.ต.ท.ประยรู ปัตตุลี สภ.บางจกั ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 49 47 96  /
6465 พ.ต.ท.รังสรรค ์สุดตาสอน สภ.บางจกั ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 48 48 96  /
6466 ส.ต.อ.วิโรจน์ รุ่งโรจน์ศิลปการ สภ.บางจกั ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 45 49 94  /
6467 ด.ต.ช านาญ มูลประเสริฐ สภ.ป่าโมก ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 50 100  /
6468 พ.ต.ท.เฉลิมชนม ์สาระถี สภ.ป่าโมก ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 50 100  /
6469 ร.ต.ต.โชติ สมงาม สภ.ป่าโมก ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 50 100  /
6470 พ.ต.ท.ประภาส พรมคลา้ย สภ.ป่าโมก ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 50 100  /
6471 ส.ต.อ.สุทธิชยั เฉลิมพล สภ.ป่าโมก ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 50 100  /
6472 ด.ต.รังสรรค ์ก าหอม สภ.ป่าโมก ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 49 50 99  /
6473 ส.ต.อ.ชูชาติ ภูแขง่หมอก สภ.ป่าโมก ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 49 49 98  /
6474 ด.ต.สุขสรรค ์วนาภานุเบศ สภ.ป่าโมก ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 48 50 98  /



Page 145 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

6475 ด.ต.สุกฤษ ดวงมาลา สภ.ป่าโมก ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 48 49 97  /
6476 ด.ต.รัฐพล เนียมค า สภ.ป่าโมก ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 46 49 95  /
6477 ส.ต.ต.ณฐพล แกว้มณี สภ.ร ามะสัก ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 50 100  /
6478 พ.ต.ท.นิพนธ ์จอ้ยศรีเกตุ สภ.ร ามะสัก ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 50 100  /
6479 ร.ต.อ.สุนทร ป้ันงาม สภ.ร ามะสัก ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 50 100  /
6480 ส.ต.ต.ศกัด์ิระพี พลค า สภ.ร ามะสัก ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 48 98  /
6481 ด.ต.ภูมิมิภจัจ ์สิงห์ลา สภ.วิเศษชยัชาญ ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 48 98  /
6482 พ.ต.ท.เวนิต อ่อนตา สภ.วิเศษชยัชาญ ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 48 98  /
6483 ส.ต.ท.กฤษณ์ณรงค ์บุญค ากลุ สภ.วิเศษชยัชาญ ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 46 96  /
6484 ร.ต.ต.ไพศาล การัณยก์านต์ สภ.วิเศษชยัชาญ ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 45 95  /
6485 ด.ต.กฤตกร นวลฉวี สภ.วิเศษชยัชาญ ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 50 43 93  /
6486 ส.ต.ต.ธีรธชั เทพไทย สภ.วิเศษชยัชาญ ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 49 50 99  /
6487 ส.ต.ต.ปฏิธาร วอ่งไว สภ.วิเศษชยัชาญ ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 49 50 99  /
6488 พ.ต.ท.สุรพล ตอ้ยจตุัรัส สภ.วิเศษชยัชาญ ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 49 50 99  /
6489 ด.ต.รัฐธรรม ทองวชิระ สภ.สามโก้ ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 49 50 99  /
6490 พ.ต.ท.ยศกฤษ ศรีวิไลเลิศ สภ.สามโก้ ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 49 49 98  /
6491 ส.ต.ท.บุญฤทธ์ิ อุ่นคณฑี สภ.สามโก้ ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 48 49 97  /
6492 พ.ต.ท.สหสั นนัตา สภ.สามโก้ ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 48 49 97  /
6493 ด.ต.ภูวนาท วฒิุยา สภ.สามโก้ ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 48 48 96  /
6494 ด.ต.ปรัชญา มรรคนนัท์ สภ.สามโก้ ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 47 49 96  /
6495 ส.ต.ท.จกัรกฤษ ศิลปพงษ์ สภ.สามโก้ ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 46 45 91  /
6496 ร.ต.ท.เมธี อิินทชิต สภ.สีบวัทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 38 34 72  /
6497 ส.ต.ท.วิชญกาญจน์ ใจเเกว้ สภ.สีบวัทอง ภ.จว.อ่างทอง ภ.1 30 23 53  /
6498 ร.ต.ต.สมบูญ ชยัศกัด์ิประเสริฐ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 47 94  /
6499 ด.ต.วฒันา กาญจนวิสุทธ์ิ สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 45 37 82  /
6500 ร.ต.ท.พีระ หนูตะเภา สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 49 96  /
6501 ส.ต.ต.ปริญญา กาญจนะเกตุ สภ.เกาะเปริด ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 49 48 97  /
6502 พ.ต.ต.คมกฤต แจ่นประโคน สภ.เกาะเปริด ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 48 49 97  /
6503 ส.ต.ต.ธวชัชยั เกิดช่อ สภ.เกาะเปริด ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 47 94  /
6504 ร.ต.ต.สมศกัด์ิ พนัธุ์ผล สภ.เกาะเปริด ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 46 48 94  /
6505 ด.ต.สนทยา พิมพศ์รี สภ.เขาคิชฌกฎู ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 48 43 91  /
6506 ร.ต.อ.จีรประภาส บุญกนัหา สภ.เขาคิชฌกฎู ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 46 49 95  /
6507 พ.ต.ต.ไพบูลย ์ข  าคม สภ.เขาคิชฌกฎู ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 43 46 89  /
6508 ด.ต.สมพร หลวงกลาง สภ.เขาคิชฌกฏู ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 42 40 82  /
6509 ร.ต.ท.สุพรรณ เดชสุวรรณ์ สภ.เขาคิชฌกฏู ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 41 43 84  /
6510 พ.ต.ท.สุรเดช บุญธรรม สภ.เขาคิชฌกฏู ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 39 35 74  /
6511 ด.ต.ศาสดา ยาวิไชย สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 45 45 90  /
6512 ส.ต.ท.อยทุธ ์กมัปนาทชยักลุ สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 50 48 98  /
6513 ด.ต.สมนึก ดงจนัทร์ สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 49 50 99  /
6514 พ.ต.ต.เอกชยั วงศก์ล่ินกรุด สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 50 50 100  /
6515 ร.ต.อ.ณฏัฐภทัร ศรีทา สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 50 50 100  /
6516 ร.ต.ท.ปฏิภาณ ไพภิบาล สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 50 50 100  /
6517 ร.ต.ต.มานิตย ์สอนศิริ สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 50 50 100  /
6518 ส.ต.อ.บรรเทิง ผกามาศ สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 50 49 99  /
6519 ส.ต.อ.นครินทร์ ผลาผล สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 50 47 97  /
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6520 ส.ต.อ.ดนุพล ทีฆายุ สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 49 50 99  /
6521 ร.ต.ท.มนูญ อ่อนศรี สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 49 50 99  /
6522 ร.ต.ท.สมเกียรติ ลิมปิโชติกลุ สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 49 50 99  /
6523 ด.ต.อุทยั เฉลยพจน์ สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 49 50 99  /
6524 ส.ต.ท.รุ่งโรจน์ สีสุวรรณ สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 49 47 96  /
6525 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ ทองเกิด สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 49 47 96  /
6526 ส.ต.ท.ศตวรรษ ล่ืนกลาง สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 49 43 92  /
6527 ร.ต.ต.สุขมุ คลา้ยกรุต สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 48 50 98  /
6528 ร.ต.อ.รัตนศกัด์ิ รัตนชูโชค สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 48 49 97  /
6529 ส.ต.ต.ตรัยชฎา ตนัสุวรรณรัตน์ สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 48 47 95  /
6530 ร.ต.ต.สุประดิษฐ ์วิทยา สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 48 47 95  /
6531 ด.ต.สมชาย มาเทพ สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 48 46 94  /
6532 ด.ต.ภาคภูมิ ทบัทิมพลาย สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 48 45 93  /
6533 พ.ต.ท.มณฑล สังขว์ยั สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 49 96  /
6534 ด.ต.จิรเสฏฐ ์ศรีสุวรรณ สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 47 94  /
6535 ร.ต.ต.วลัลภ ปร ่ านาค สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 47 94  /
6536 ด.ต.ธรรมรัตน์ พิตระเจริญ สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 32 79  /
6537 ด.ต.ปฐม รักนาม สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 46 50 96  /
6538 ด.ต.เด่น ห้วยจนัทร์ สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 46 47 93  /
6539 ด.ต.รักศกัด์ิ ประทงั สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 46 43 89  /
6540 ร.ต.อ.ยทุธพงษ ์บุญบริสุทธ์ิ สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 46 39 85  /
6541 ร.ต.ท.พลพจน์ วงศเ์ฉลียว สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 45 47 92  /
6542 ด.ต.สมพร ศรีหาคลงั สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 45 41 86  /
6543 ร.ต.ต.มานะ ชาติสงดคราะห์ สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 44 50 94  /
6544 ร.ต.อ.ไพโรจน์ พงศเ์จริญ สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 43 47 90  /
6545 ด.ต.รังสรรค ์สงเมือง สภ.เมืองจนัทบุรี ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 40 43 83  /
6546 ส.ต.ต.ภูมิมินทร์ สุนรกมุภ์ สภ.แก่งหางแมว ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 34 34 68  /
6547 ส.ต.ท.ปฏิภาณ คงอ่อน สภ.แก่งหางแมว ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 46 48 94  /
6548 พ.ต.ท.ศภุกร มาตยส์มบติั สภ.แก่งหางแมว ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 46 48 94  /
6549 ด.ต.ณฐัวฒิุ ชิดเช้ือ สภ.แก่งหางแมว ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 45 47 92  /
6550 ส.ต.อ.อุทิศ ศรีชนะ สภ.แก่งหางแมว ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 45 46 91  /
6551 พ.ต.ท.นคร สุวะสี สภ.แก่งหางแมว ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 44 45 89  /
6552 ส.ต.ท.อมรเทพ เสนากิจ สภ.แหลมสิงห์ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 46 46 92  /
6553 ร.ต.ท.สมนึก บา้นเนิน สภ.แหลมสิงห์ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 45 45 90  /
6554 พ.ต.ท.กมัพล ภทัรสมบูรณ์ สภ.แหลมสิงห์ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 48 45 93  /
6555 ส.ต.ต.พงษธ์นา พิลาวรรณ สภ.แหลมสิงห์ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 48 43 91  /
6556 พ.ต.ท.ศภุณฐั กรองแกว้อารยะ สภ.แหลมสิงห์ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 46 45 91  /
6557 ส.ต.อ.วรพงศ ์พยฆักลู สภ.โป่งน ้าร้อน ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 49 41 90  /
6558 พ.ต.ต.สมศกัด์ิ ฝ่ายเตย สภ.โป่งน ้าร้อน ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 48 45 93  /
6559 ด.ต.ก่อเกียรติ บุญสาย สภ.โป่งน ้าร้อน ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 45 42 87  /
6560 พ.ต.ท.พงษศ์กัด์ิ บ  ารุงราษฎร์ สภ.โป่งน ้าร้อน ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 43 45 88  /
6561 ส.ต.ต.ธนวฒัน์ ผิวดี สภ.โป่งน ้าร้อน ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 41 40 81  /
6562 ส.ต.ต.เอกชยั ชยัชนะ สภ.โป่งน ้าร้อน ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 40 31 71  /
6563 ส.ต.ท.นรวตัน์ พิกลุทอง สภ.โป่งน ้าร้อน ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 39 25 64  /
6564 ร.ต.อ.ส่งชยั คงนิวฒัน์สิริ สภ.ขลุง ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 42 42 84  /
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6565 ส.ต.ต.อโนชา จองทองหลาง สภ.ขลุง ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 40 42 82  /
6566 ร.ต.อ.โชคชยั ละมุล สภ.ขลุง ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 45 92  /
6567 พ.ต.ต.เกียรติศกัด์ิ บุญย ัง่ยนื สภ.ขลุง ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 43 90  /
6568 ร.ต.อ.วรากลุ สีตะวนั สภ.ขลุง ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 45 46 91  /
6569 พ.ต.ท.พิรชชั ใจเยน็ สภ.ขลุง ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 44 46 90  /
6570 ร.ต.อ.ชชั อุนทสูรย์ สภ.ขลุง ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 44 35 79  /
6571 ด.ต.สนามชยั ใจดี สภ.ขลุง ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 42 38 80  /
6572 ด.ต.สุริยา สันติวฒันา สภ.ขลุง ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 39 36 75  /
6573 ร.ต.อ.ประเสริฐ ลีสี สภ.ขลุง ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 39 35 74  /
6574 ด.ต.เรวตัร แกว้มงคล สภ.ตกพรม ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 49 96  /
6575 ร.ต.อ.พีระ อาสายศ สภ.ตกพรม ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 45 49 94  /
6576 ร.ต.อ.อิสรโรจน์ อุ่นหะวงคกิ์ติกลุ สภ.ตกพรม ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 43 49 92  /
6577 ส.ต.ต.นราวิชย ์มลาไวย์ สภ.ตกพรม ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 43 43 86  /
6578 พ.ต.ต.ส าเริง ฤทธิเกรียง สภ.ตกพรม ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 43 42 85  /
6579 ส.ต.อ.เสกสรรค ์คา้ผล สภ.ตกพรม ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 42 48 90  /
6580 พ.ต.ท.พิชิต พ้ืนแสน สภ.ตกพรม ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 27 28 55  /
6581 พ.ต.ท.วิรัตน์ เทศทอง สภ.ท่าใหม่ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 49 47 96  /
6582 ด.ต.นาวี ชูยิง่ สภ.ท่าใหม่ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 48 50 98  /
6583 ด.ต.ชยักร อารีรมย์ สภ.ท่าใหม่ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 48 49 97  /
6584 ส.ต.ท.เกียรติศกัด์ิ บุญหลา้ สภ.ท่าใหม่ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 46 49 95  /
6585 ร.ต.อ.สหพล พานทอง สภ.ท่าใหม่ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 46 47 93  /
6586 ร.ต.ต.ชูชยั งามจริต สภ.ท่าใหม่ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 46 44 90  /
6587 พ.ต.ต.ประจกัษพ์งษ ์ประดบั สภ.ท่าใหม่ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 44 46 90  /
6588 ร.ต.ต.อุทยั ภูมี สภ.ท่าใหม่ ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 41 47 88  /
6589 พ.ต.ต.ทินดรัณ หอมจนัทร์ สภ.ทุ่งเบญจา ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 48 48 96  /
6590 ด.ต.จีรศกัด์ิ มนูญธรรม สภ.ทุ่งเบญจา ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 47 94  /
6591 ด.ต.สมยศ สิงห์นอ้ย สภ.ทุ่งเบญจา ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 46 93  /
6592 พ.ต.ท.พงษรั์ก เหล่าภกัดี สภ.ทุ่งเบญจา ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 46 49 95  /
6593 ร.ต.ท.สมเกียรติ เนียมหุ่น สภ.ทุ่งเบญจา ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 46 49 95  /
6594 ร.ต.ต.สถาพร สภา สภ.ทุ่งเบญจา ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 46 48 94  /
6595 ส.ต.ต.วรพล บุญพามี สภ.ทุ่งเบญจา ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 45 45 90  /
6596 ส.ต.ท.อานนท ์สีค  า สภ.ทุ่งเบญจา ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 36 32 68  /
6597 ด.ต.ประสิทธ์ิ จนัทร์ดาสุด สภ.นายายอาม ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 48 48 96  /
6598 ร.ต.อ.สุพจน์ หมัน่ดี สภ.นายายอาม ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 49 96  /
6599 ร.ต.ต.โอภาส ปัทมโรจน์ สภ.นายายอาม ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 48 95  /
6600 พ.ต.ท.สายณัห์ วนัแรก สภ.นายายอาม ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 48 95  /
6601 พ.ต.ต.ชนินทวิ์ชญ ์แสงสุวรรณ สภ.นายายอาม ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 47 94  /
6602 ด.ต.สันติภาพ นครชยั สภ.นายายอาม ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 43 40 83  /
6603 พ.ต.ท.มนสั วงศสี์ใส สภ.บา้นแปลง ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 40 37 77  /
6604 ร.ต.ท.พลอย พวงมาลยั สภ.บา้นแปลง ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 45 41 86  /
6605 ด.ต.บุญเหลือ วะมะพุทธา สภ.บา้นแปลง ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 40 37 77  /
6606 ด.ต.อนนัตศิลป์ บวัโรย สภ.บา้นแปลง ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 39 42 81  /
6607 พ.ต.ท.นเรศ หอมถวิล สภ.บา้นแปลง ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 38 41 79  /
6608 ส.ต.ท.ศิวดล ดาขวา สภ.บา้นแปลง ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 37 33 70  /
6609 ส.ต.ต.ธนเดช บุญโยประการ สภ.มะขาม ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 49 49 98  /
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6610 ส.ต.ต.นพดล แซ่เจง็ สภ.มะขาม ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 49 46 95  /
6611 พ.ต.ท.ไพรัช รัตนะนาม สภ.มะขาม ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 50 47 97  /
6612 พ.ต.ต.ศภุณฏัฐ ์วงษป์ระเวศน์ สภ.มะขาม ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 46 93  /
6613 ด.ต.รุ่งโรจน์ บ  ารุงรักษ์ สภ.มะขาม ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 45 45 90  /
6614 ด.ต.ชวลิต ครไหว สภ.มะขาม ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 44 42 86  /
6615 ด.ต.สุชาติ กิจภกัดี สภ.สอยดาว ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 45 48 93  /
6616 พ.ต.ต.ไพรวนั อุขนุทด สภ.สอยดาว ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 47 94  /
6617 พ.ต.ท.สุนทร กะมะโน สภ.สอยดาว ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 49 49 98  /
6618 ร.ต.ต.นิยม อุทรักษ์ สภ.สอยดาว ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 47 94  /
6619 ร.ต.อ.วิรัตน์ เกตุสุวรรณ์ สภ.สอยดาว ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 46 47 93  /
6620 ร.ต.ต.สุรศกัด์ิ ผากา สภ.สอยดาว ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 40 47 87  /
6621 พ.ต.ท.สารัตถ ์พิมพส์กลุ สภ.สะตอน ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 39 45 84  /
6622 ร.ต.อ.ประสงค ์ใจช้ืน สภ.สะตอน ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 47 46 93  /
6623 ด.ต.จารึก สาทลาลยั สภ.สะตอน ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 44 42 86  /
6624 ด.ต.พลชยั กรวยสวสัด์ิ สภ.สะตอน ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 39 29 68  /
6625 ด.ต.กมัปนาท พรสวสัด์ิ สภ.สะตอน ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 38 40 78  /
6626 พ.ต.ต.นที สวสัด์ิวารี สภ.สะตอน ภ.จว.จนัทบุรี ภ.2 38 36 74  /
6627 พ.ต.ท.ศกัรินทร์ ศิริมานะ สภ.เขาหินซ้อน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6628 ส.ต.ท.จกัรรินทร์ สิงห์กนั สภ.เขาหินซ้อน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 49 45 94  /
6629 ส.ต.อ.ชิตพล จนัทร์เกษ สภ.เขาหินซ้อน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 48 49 97  /
6630 ร.ต.อ.สถาบ ทงันอ้ย สภ.เขาหินซ้อน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 46 46 92  /
6631 ร.ต.อ.ประจกัร์ บุญณะอินทร์ สภ.เขาหินซ้อน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 44 47 91  /
6632 ด.ต.ประเสริฐศกัด์ิ คลา้ยสุวรรณ์ สภ.เขาหินซ้อน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 39 49 88  /
6633 พ.ต.ต.บุญอุม้ ทองผยุ สภ.เขาหินซ้อน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 38 33 71  /
6634 ร.ต.ท.กฤษณะ ศิลาเงิน สภ.เขาหินซ้อน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 32 43 75  /
6635 ด.ต.ปรีชา วรรณประเวศ สภ.เขาหินซ้อน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 29 47 76  /
6636 ร.ต.ต.ธนทั ธนะวฒิุเมธี สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6637 ด.ต.วรพจน์ ฤกษเ์รืองฤทธ์ิ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6638 ด.ต.เขม็ชาติ ภิรมยร์าษฎร์ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6639 ด.ต.กรณพฒัน์ ลืออ านาจ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6640 พ.ต.ท.จุมพฏ มณัยาภา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6641 ด.ต.ธนา ถาวรเจริญ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6642 ส.ต.ท.ธีรพงศ ์นนัทสาร สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6643 ด.ต.ปิยะวฒัน์ แท่งหอม สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6644 ส.ต.ต.วนัพธุ บรรยงกะเสนา ณ อยธุยา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6645 ด.ต.วิสิทธ์ิ วงั สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6646 ส.ต.อ.วีรยทุธ ทานอก สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6647 ร.ต.อ.ศกัด์ิชยั พูลพิพฒัน์ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6648 ด.ต.หน่ึง พนัธส์ะอาด สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6649 ร.ต.ท.อาทิตย ์แมน้ชล สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6650 ร.ต.อ.อิสเรส วงศช์าติ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6651 ด.ต.อุบล นีซงั สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6652 ร.ต.ต.กนกพล จนัทะวงศ์ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 49 50 99  /
6653 ด.ต.หญิง พนัธนนัท ์สินพูนผล สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 49 50 99  /
6654 ด.ต.นพดล พรมหู สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 49 49 98  /



Page 149 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

6655 ด.ต.กฤตนนั สอนซิว สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 49 48 97  /
6656 ร.ต.ต.สรายธุ แกว้ปัญญา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 48 50 98  /
6657 ด.ต.ชยัวธุ ขดัทา สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 48 49 97  /
6658 พ.ต.ต.สมภพ มาพิงค์ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 48 49 97  /
6659 ร.ต.ต.สรกฤช น่ิมเรือง สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 47 49 96  /
6660 ส.ต.ต.วีรภทัร เจริญนิธิโชติ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 46 49 95  /
6661 ส.ต.ท.ธีระพล หอมจ าปา สภ.แปลงยาว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 46 96  /
6662 ส.ต.ท.กฤษณะ ไทยสืบชาติ สภ.แปลงยาว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 49 49 98  /
6663 ด.ต.ปรัชญา นาคเขียว สภ.แปลงยาว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6664 ด.ต.สุรเชษฐ วนสันเทียะ สภ.แปลงยาว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6665 ร.ต.อ.สมใจ หนูสี สภ.แปลงยาว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 49 99  /
6666 พ.ต.ต.ขจรศกัด์ิ เถลิงพงษ์ สภ.แปลงยาว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 48 98  /
6667 พ.ต.ท.วีระชยั พรานองักรู สภ.แปลงยาว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 48 98  /
6668 ด.ต.เจตน์ สุขมูลเวช สภ.แปลงยาว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 47 97  /
6669 ร.ต.อ.วิเชียร ขดัสี สภ.แปลงยาว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 49 50 99  /
6670 ด.ต.บรรลุ พนัธดี์ สภ.แปลงยาว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 47 49 96  /
6671 พ.ต.ท.นครินทร์ ฮกล้ิม สภ.แสนภูดาษ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6672 ร.ต.อ.ยศนนัต ์ศิริวนั สภ.แสนภูดาษ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6673 พ.ต.ท.การกฤศ กาญจนสุวรรณ สภ.แสนภูดาษ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 48 49 97  /
6674 ด.ต.พิสันต์ิ สวา่งเมฆ สภ.แสนภูดาษ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 48 49 97  /
6675 ด.ต.คุณวฒิุ ลายประดิษฐ์ สภ.แสนภูดาษ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 47 49 96  /
6676 ด.ต.ยงศกัด์ิ พรมพิมพ์ สภ.แสนภูดาษ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 46 50 96  /
6677 ร.ต.ต.สุพจน์ ทองเกตุแกว้ สภ.แสนภูดาษ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 38 37 75  /
6678 ร.ต.ต.ด ารง นนัทพานิช สภ.คลองเข่ือน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 47 50 97  /
6679 ส.ต.ท.ตรีภพ แสงใส สภ.คลองเข่ือน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 49 99  /
6680 พ.ต.ท.สิรธชั แจ่มจ ารัส สภ.คลองเข่ือน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 48 48 96  /
6681 ด.ต.พรชยั เขตเข่ือน สภ.คลองเข่ือน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 43 49 92  /
6682 พ.ต.ท.เสรี อินคง สภ.คลองเข่ือน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 40 38 78  /
6683 พ.ต.ต.พีศกัด์ิ คชชะ สภ.ฉิมพลี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 48 98  /
6684 ร.ต.อ.กิตติคม ประสิทธ์ิ สภ.ฉิมพลี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 49 50 99  /
6685 พ.ต.ท.ณรงคศ์กัด์ิ วงศก์าฬสินธุ์ สภ.ฉิมพลี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 49 50 99  /
6686 ร.ต.อ.หสัดิน พยคัฆเ์รืองทอง สภ.ฉิมพลี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 43 42 85  /
6687 ส.ต.ต.กิตติศกัด์ิ แสงดี สภ.ฉิมพลี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 41 44 85  /
6688 พ.ต.ท.ไพรัช มณีพนัธ์ สภ.ท่าตะเกียบ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 49 99  /
6689 ร.ต.ต.เสฏฐวฒิุ เกโส สภ.ท่าตะเกียบ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 49 41 90  /
6690 ส.ต.ท.ศภุชยั มารัตน์ สภ.ท่าตะเกียบ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 46 38 84  /
6691 ส.ต.ท.ธนกร ลีลา สภ.ท่าตะเกียบ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 42 32 74  /
6692 ส.ต.ต.พีรพล โสมประยรู สภ.ท่าตะเกียบ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 35 32 67  /
6693 พ.ต.ท.จรดล สร้างเอ่ียม สภ.ท่าตะเกียบ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 34 45 79  /
6694 ส.ต.ต.นฤเบศ หมอทิพย์ สภ.ท่าตะเกียบ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 33 32 65  /
6695 ร.ต.อ.สมปอง ตุม้สังขท์อง สภ.ท่าตะเกียบ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 31 20 51  /
6696 ด.ต.ศิริวฒัน์ เจริญราช สภ.ท่าตะเกียบ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 30 38 68  /
6697 ด.ต.ค าเภา อนุกิจ สภ.ท่าตะเกียบ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 25 21 46  /
6698 ร.ต.อ.สุเมธ ทวนสระนอ้ย สภ.ท่าตะเกียบ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 20 16 36  /
6699 ส.ต.ท.วรวฒัน วรรณพนัธ์ สภ.บางขนาก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 48 48 96  /
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6700 ส.ต.ท.พงศศิ์ริ สกลุนาค สภ.บางขนาก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 42 36 78  /
6701 พ.ต.ท.ณฐัเศรษฐ ์สาริมาน สภ.บางขนาก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 48 44 92  /
6702 ส.ต.ต.นที สีสลบั สภ.บางขนาก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 47 46 93  /
6703 พ.ต.ท.บุญถม จิตรสม สภ.บางขนาก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 47 46 93  /
6704 ร.ต.อ.สรรเสริญ ส่อนราช สภ.บางขนาก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 45 47 92  /
6705 ร.ต.ต.ธิติวฒัน์ ศกัด์ิเกษมภสัร์ สภ.บางขนาก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 41 45 86  /
6706 ส.ต.ท.พฃศธ์ร จงกล สภ.บางคลา้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 49 99  /
6707 ส.ต.ต.สถาพร อินโพธ์ิสา สภ.บางคลา้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 49 50 99  /
6708 ร.ต.อ.จีระพนัธ ์ขนัแสง สภ.บางคลา้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 47 49 96  /
6709 ส.ต.ท.ภูริทตั พิกลุหอม สภ.บางคลา้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 47 35 82  /
6710 ส.ต.อ.ธวชัชยั เทศสกลุวงศ์ สภ.บางคลา้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 43 39 82  /
6711 พ.ต.ท.เลอศกัด์ิ มัน่สมบูรณ์ สภ.บางคลา้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 36 39 75  /
6712 ร.ต.ตไพศาล ป่ิมขนุทศ สภ.บางคลา้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 34 37 71  /
6713 พ.ต.ท.สมศกัด์ิ อ่ินสุข สภ.บางคลา้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 33 32 65  /
6714 ส.ต.ต.ปารเมศวร์ ไกรธนาพนัธุ์ สภ.บางน ้าเปร้ียว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 47 97  /
6715 ส.ต.ท.สังสิทธ์ิ ชาญวานิชบริการ สภ.บางน ้าเปร้ียว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 44 94  /
6716 ร.ต.อ.ธนะสิทธ์ิ ยทุธกลุพิพฒัน์ สภ.บางน ้าเปร้ียว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6717 พ.ต.ท.สวสัดิวตั ชนะวงค์ สภ.บางน ้าเปร้ียว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 48 98  /
6718 พ.ต.ท.ศภุชยั พวงทอง สภ.บางน ้าเปร้ียว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 43 93  /
6719 ร.ต.ต.หญิง รัชนีกร แสงจนัทร์ผอ่ง สภ.บางน ้าเปร้ียว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 42 92  /
6720 ส.ต.ท.นิสิต ภู่ระหงษ์ สภ.บางน ้าเปร้ียว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 48 48 96  /
6721 ร.ต.ต.สมเกียรติ กระฉ่อน สภ.บางน ้าเปร้ียว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 48 48 96  /
6722 ด.ต.บญัชร พลเสนา สภ.บางน ้าเปร้ียว ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 47 38 85  /
6723 ร.ต.ต.สุนทร ไหยะเก สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 41 36 77  /
6724 ส.ต.อ.ณฐวีร์ ปาราชิตงั สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 48 49 97  /
6725 ร.ต.อ.อาทิตย ์ชิณวงศ์ สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 45 47 92  /
6726 ร.ต.อ.อฏัฐพร เตียระประเสริฐ สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 44 43 87  /
6727 ร.ต.อ.ไชยะ กลุพิพฒัน์รัตน์ สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 49 49 98  /
6728 ร.ต.อ.ศรพรหม สุขบ ารุงศิลป์ สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 50 100  /
6729 ด.ต.ประเดิม เพช็รคุม้ สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 47 48 95  /
6730 พ.ต.ท.อาทิตย ์สุนทวนิค สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 47 48 95  /
6731 ส.ต.ท.กิติ ค  าสิทธ์ิ สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 46 44 90  /
6732 ด.ต.เกียรติศกัด์ิ มัง่ค ัง่ สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 46 43 89  /
6733 ร.ต.อ.ยทุธพงษ ์สมค าเพชร สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 44 48 92  /
6734 ร.ต.ต.ณฏัฐป์พน พระพรหม สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 43 50 93  /
6735 ส.ต.ท.ธนพล ใจสู้ศึก สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 42 44 86  /
6736 ด.ต.คมเพชร วิเศษทอง สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 42 41 83  /
6737 ร.ต.ต.วนัชยั ยวนใจ สภ.บางปะกง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 38 42 80  /
6738 ส.ต.ต.ภาณุวฒัน์ อายวุฒัน์ สภ.บา้นโพธ์ิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 49 48 97  /
6739 พ.ต.ท.ฤทธิชยั หลา้จนัทร์ สภ.บา้นโพธ์ิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 49 49 98  /
6740 ร.ต.ต.พงศกร ลือจนัดา สภ.บา้นโพธ์ิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 48 49 97  /
6741 พ.ต.ต.วิเชียร บุณยรัตพนัธุ์ สภ.บา้นโพธ์ิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 47 48 95  /
6742 ด.ต.ภาณุมาศ ศรีพิพฒัน์ สภ.บา้นโพธ์ิ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 46 47 93  /
6743 พ.ต.ท.ธีระชยั บุญเสริม สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 37 40 77  /
6744 ร.ต.อ.อคัรา เหล่ากอ สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 49 50 99  /
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6745 ด.ต.จกัรพงษ ์วิเศษสกลุ สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 46 41 87  /
6746 พ.ต.ท.วรานนท ์บุราณรมย์ สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 42 49 91  /
6747 ร.ต.อ.เรืองยศ ติรวรรณรัตน์ สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 42 44 86  /
6748 ร.ต.ต.ณรงคช์ยั อยูสุ่ขส าราญ สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 40 36 76  /
6749 ด.ต.ณพรพสักร ทองยิง่ สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 40 34 74  /
6750 ด.ต.มนสั งามอยู่ สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 39 38 77  /
6751 ส.ต.อ.บุญน า มีธรรมโชติ สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 36 32 68  /
6752 ด.ต.อรุสิทธ์ิ ใจคุม้เก่า สภ.พนมสารคาม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 33 29 62  /
6753 ด.ต.พิชิต สีละสัมปันโน สภ.ราชสาส์น ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 49 99  /
6754 ด.ต.รุ่ง สมพมิตร สภ.ราชสาส์น ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 49 50 99  /
6755 พ.ต.ท.ชยัวฒัน์ โลหะเวช สภ.ราชสาส์น ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 45 46 91  /
6756 พ.ต.ต.สุจิตร ศิรริราช สภ.ราชสาส์น ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 44 44 88  /
6757 ส.ต.อ.พีรพล จรัญกิจ สภ.วงัคู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 45 45 90  /
6758 ร.ต.อ.ส าราญ ม่ิงละกลุ สภ.วงัคู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 49 49 98  /
6759 ส.ต.ต.วชัราวฒิุ กรวิรัตน์ สภ.วงัคู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 46 46 92  /
6760 พ.ต.ท.สิทธิพร ธญัญะวานิช สภ.วงัคู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 44 48 92  /
6761 พ.ต.ท.กลุภณ กลุวสุสิริ สภ.วงัคู ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 35 33 68  /
6762 ร.ต.อ.วิชยั ศขุวนั สภ.สนามชยัเขต ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 46 49 95  /
6763 ด.ต.อรุณ พรายแกว้ สภ.สนามชยัเขต ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 45 47 92  /
6764 ส.ต.ท.ธีรวฒิุ โพธาราม สภ.สนามชยัเขต ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 50 49 99  /
6765 พ.ต.ท.มนสั จนัทวาด สภ.สนามชยัเขต ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 43 48 91  /
6766 ร.ต.ต.ภูวิศ สุขวงศ์ สภ.สนามชยัเขต ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 40 30 70  /
6767 ด.ต.วฑุฒิ เอ่ียมพินิจ สภ.สาวชะโงก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 46 42 88  /
6768 ร.ต.อ.ประชา วลัลานนท์ สภ.สาวชะโงก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 45 45 90  /
6769 ส.ต.ท.กษิด์ิเดช ศรีอุดร สภ.สาวชะโงก ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 43 42 85  /
6770 ส.ต.ท.พชรภูมิ ม่ิงสมร สภ.หนองแหน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 44 46 90  /
6771 ร.ต.อ.ท านูล ยศโชติ สภ.หนองแหน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 43 47 90  /
6772 ส.ต.อ.ธนายทุธ พละสาร สภ.หนองแหน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 37 36 73  /
6773 ส.ต.ต.สุรพศั วรรธนะชีพ สภ.หนองแหน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 36 40 76  /
6774 ร.ต.ต.พิทกัษ ์สุคะมะโน ภ.จว.ชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98  /
6775 ส.ต.อ.สุวิทย ์ยะลา ภ.จว.ชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 48 97  /
6776 พ.ต.ต.ดชาณฐั ธญัสิริชุติ สภ.เกาะจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6777 ส.ต.ท.จามิกร เนตรสวา่ง สภ.เกาะจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6778 ด.ต.สุรศกัด์ิ อินวา่น สภ.เกาะจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6779 ร.ต.อ.แสวง จิตตอ์ารี สภ.เกาะจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
6780 พ.ต.ท.ช านาญ มีกะจิตร์ สภ.เกาะจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 50 98  /
6781 ด.ต.สุปกิจ พูลเพ่ิม สภ.เกาะจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 50 98  /
6782 ร.ต.ท.รัชกร ศิริรัมย์ สภ.เกาะจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 47 94  /
6783 ร.ต.ท.พิสันต ์เกิดคล ้า สภ.เกาะจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 45 92  /
6784 ด.ต.ประพนัธ ์ขั้วกลาง สภ.เกาะจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 44 49 93  /
6785 ด.ต.อภิชาติ แสงเพ่ิม สภ.เกาะจนัทร์ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 43 49 92  /
6786 พ.ต.ท.กงัวาล พากเพียร สภ.เกาะสีชงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6787 พ.ต.ท.ธีรพงษ ์องอาจ สภ.เกาะสีชงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6788 ส.ต.ต.กฤชวตัร สุขแสน สภ.เกาะสีชงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 44 91  /
6789 ร.ต.อ.ธนภณ เตียนพลกรัง สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
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6790 ด.ต.หญิง อนญัญา ศรีแกว้แฝก สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6791 ด.ต.อาวธุ อินญาพงษ์ สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98  /
6792 ด.ต.จกัระงษ ์สุปัญญา สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 43 42 85  /
6793 ด.ต.วิโรจน์ จ  ามี สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6794 ร.ต.ท.เสฐียรภคั ศิริรักษ์ สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
6795 ร.ต.ต.กิตติพฒัน์  สีหบุตร สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6796 พ.ต.ท.ชยัรัชชกิ์ตต์ิ ชยัปฏิวติั สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6797 ร.ต.ท.ธนาวิชย ์สุขภูวงศ์ สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6798 ส.ต.อ.ประพนัธ ์ปัญญาเสน สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6799 พ.ต.ท.ปิยะวฒัน์ วงศท์รายทอง สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6800 ด.ต.พีระกานต ์แกว้เกตุ สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6801 ด.ต.ฤาชยั ทบัทิมไสย สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6802 ด.ต.วิษา โกมล สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6803 ร.ต.ต.ศกัด์ิชยั มีแสน สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6804 ร.ต.อ.สิระภูเดชน์ ช านาญกิจ สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6805 ส.ต.ท.จีระศกัด์ิ บุญอารีย์ สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6806 ด.ต.ชิษณุพงศ ์จั้นชยัภูมิ สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6807 ด.ต.พุฒิพงษ ์ซ่ือสัตยว์ฒันากลุ สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 47 97  /
6808 ส.ต.ท.ยทุธนา สุระมนต์ สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
6809 ส.ต.ท.จีรกิตต์ิ พุฒศิริ สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 45 94  /
6810 ร.ต.ต.มนตรี เสือสมิง สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 45 94  /
6811 ด.ต.ณรงค ์พรมพากล สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 50 98  /
6812 ส.ต.อ.ศิวฤทธ์ิ พนัธุระ สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 50 98  /
6813 ด.ต.โสฬส กมลสุวรรณ สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 50 97  /
6814 ส.ต.อ.ภราดร ปะระทงั สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 48 94  /
6815 ร.ต.ต.พรชยั โคสอน สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 46 92  /
6816 ส.ต.ท.กิตติพงษ ์ด าพะธิก สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 44 90  /
6817 ร.ต.อ.พทัธสัณฑ ์เมืองซอง สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 49 94  /
6818 ร.ต.ท.สุพลชยั ตูที้ สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 49 94  /
6819 ร.ต.อ.ธนินทธ์ร สวยปาน สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 48 93  /
6820 ส.ต.อ.สัญชยั เจริญสุข สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 48 93  /
6821 ด.ต.อภิชาต นิลฉวี สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 48 93  /
6822 ร.ต.ท.สมยศ จ าปาหอม สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 44 49 93  /
6823 ส.ต.อ.ชยากร ใจสุยะ สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 44 48 92  /
6824 ร.ต.ต.ทนัดร แผลงเดช สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 44 47 91  /
6825 ร.ต.อ.ทวีศกัด์ิ ทรงโสภา สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 44 44 88  /
6826 ร.ต.ท.ล าธาร สอนจนัแดง สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 43 42 85  /
6827 ร.ต.อ.วิทยา กลุนิยมกศุล สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 43 40 83  /
6828 ด.ต.พงษสุ์วรรณ์ทาบุเรศ สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 42 50 92  /
6829 ส.ต.อ.วชัพล คา้ขาย สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 42 46 88  /
6830 ส.ต.ท.ไกรวิทย ์พวงบุตร สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 39 49 88  /
6831 ด.ต.พิสิษฐ ์ณภสัสรณ์ สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 38 41 79  /
6832 ร.ต.อ.อนุรัตน์ คลา้ยสมบูรณ์ สภ.เมืองชลบุรี ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 32 36 68  /
6833 ร.ต.ต.เสนอ นาราช สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6834 ส.ต.อ.เรืองยศ วชิรดุสิต สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
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6835 ส.ต.อ.ศรายทุธ จนัทร์ลอด สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6836 ร.ต.ต.ประภาส นาชยันาค สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
6837 ด.ต.นภดล สวสัดิภาพ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 43 88  /
6838 ร.ต.ต.กฤษฎ์ิ ทีปตธ์นาธิป สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6839 ด.ต.จิณณะ สอนอุ่น สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6840 ร.ต.อ.ชวลิต นพรัตน์ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6841 ด.ต.ชาญยทุธ ชาญกิจ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6842 ด.ต.ชาตรี ตรีสุวรรณ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6843 ร.ต.อ.ทวธุชยั มีระกลู สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6844 ส.ต.อ.ทศพล ประทีปเมือง สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6845 ด.ต.ทองอินทร์ ประทุม สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6846 ร.ต.ต.ธีรวฒัน์ นามคีรี สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6847 ร.ต.ต.บณัฑิต พิศเพง็ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6848 ร.ต.ท.ประยงค ์สวสัด์ิลน้ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6849 ด.ต.ประวติั ข  าปาดพลี สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6850 ด.ต.ภานุเดช  จนัทร์สิงห์ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6851 ร.ต.ต.มนู พุ่มเรือง สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6852 ร.ต.ท.วิสูตร จนัทสุวรรณโณ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6853 ส.ต.ท.ศราวธุ ฉุยฉาย สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6854 ร.ต.อ.สมชาย ฉายแสง สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6855 ด.ต.สรรเสริญ เช้ือสวสัด์ิ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6856 ด.ต.สันติ จิตตะยะโสธร สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6857 ส.ต.ท.สุพงศ ์ทิพยศกัด์ิ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6858 ร.ต.อ.อรุณ ภาคานาม สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6859 ส.ต.ท.อาทิตย ์เผือกตนัเหลา สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6860 ส.ต.ท.ธีรพนัธ ์แปลกตู้ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6861 ด.ต.ประดิษฐ ์บุปผา สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6862 ด.ต.ฤทธิเดช อาจสมิติ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6863 ด.ต.ศรีสวสัด์ิ ธิวงศษ์า สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6864 ด.ต.สถาพร เจริญศิริ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6865 ด.ต.จกัรภทัร กลุมา สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98  /
6866 ด.ต.ยศ อารีวงษ์ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98  /
6867 พ.ต.ท.อรุษ สภานนท์ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98  /
6868 ร.ต.อ.อมรเทพ ใหม่มร สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 47 97  /
6869 ด.ต.ทองใบ คนไว สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
6870 ด.ต.ภาคิน ทบัทิมเทศ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
6871 ด.ต.ยงยทุธ สังขท์อง สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
6872 ร.ต.ต.ศรายทุธ แสงเพชร สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
6873 ร.ต.ต.ศภุฤกษ ์สดรัมย์ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
6874 ด.ต.สมศกัด์ิ เจริญรัตนโชติ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
6875 ด.ต.สิทธิชยั พฤกษวิ์บูลย์ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
6876 ด.ต.อนุวฒัน์ ดีมาก สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
6877 ด.ต.สมบติั ครองปัญญา สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98  /
6878 ด.ต.สยาม โพธ์ิงาม สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98  /
6879 ด.ต.บวัพนัธุ์ เหลาแหลม สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 47 96  /
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6880 ด.ต.ภทัรพล ชมภูเพชร สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 47 96  /
6881 ด.ต.พงศพ์นัธุ์  ฤทธ์ิศิริ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 50 98  /
6882 ร.ต.ท.ธีรพล พงษพิ์ทกัษ์ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 50 98  /
6883 ด.ต.อุทยั ประสงคเ์ก้ือ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 48 96  /
6884 ด.ต.กิตติชยั บุญสวน สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 47 95  /
6885 ด.ต.วิชยั ชูเชิด สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 46 94  /
6886 ด.ต.ระพีพชัร พรมมินทร์ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 41 89  /
6887 ร.ต.ต.เชิดชาย ชูเชิด สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 50 97  /
6888 ด.ต.อคัรเดช เพชรกลา้ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 50 97  /
6889 ร.ต.ท.เกษม หมัน่ทองหลาง สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 49 96  /
6890 ร.ต.ท.ธีรเดช ไพศาลภกัดี สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 49 96  /
6891 ร.ต.ต.สมพงษ ์สีลาดเลา สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 49 96  /
6892 ร.ต.ต.สุพฒัน์ รอบคอบ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 49 96  /
6893 พ.ต.ท.สุรเดช นามโยธา สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 48 95  /
6894 ร.ต.อ.ชยตุ นามมณี สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 50 96  /
6895 ร.ต.ต.พงศกร พลายวาส สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 50 96  /
6896 ด.ต.อนุภาพ บุญรอด สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 50 96  /
6897 ด.ต.สมศรี สีมา สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 48 94  /
6898 ด.ต.ไพโรจน์ จนัทบุรี สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 48 94  /
6899 ด.ต.เทพรัตน์ กะทิศาสตร์ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 50 95  /
6900 ด.ต.วิชาญ หารจนัทร์ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 47 92  /
6901 ร.ต.ต.พยาม คอนทองค า สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 44 50 94  /
6902 ด.ต.จ ารุณ แก่นยิง่ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 44 50 94  /
6903 ร.ต.ท.ฤทธิชยั นยับุตร สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 44 45 89  /
6904 ด.ต.นพกฤษฏ์ิ พรวฒันธนกิตต์ิ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 43 48 91  /
6905 ด.ต.ชยัวฒัน์ สาทะ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 42 49 91  /
6906 ร.ต.อ.ดุษฎี จนัทร์พิทกัษ์ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 42 43 85  /
6907 ร.ต.ท.พงศพ์นั อุทธาพงษ์ สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 40 38 78  /
6908 ร.ต.ต.ประเจตน์ ธูปหอม สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 39 50 89  /
6909 ด.ต.วีะพล ทาบรรเทิง สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 47 96  /
6910 ร.ต.ต.นพคุณ โยคะวฒัน์ สภ.เสมด็ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6911 พ.ต.ท.ปรีชา เรืองศรี สภ.เสมด็ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6912 ร.ต.อ.พิษณุนนท ์ศรีตรัยทศัน์ สภ.เสมด็ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6913 ด.ต.มานิตย ์คงนมนาน สภ.เสมด็ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6914 ร.ต.อ.วิรัช เพง็เจริญ สภ.เสมด็ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6915 ส.ต.ท.จีระพนัธ ์ดีค  ายอ้ย สภ.เสมด็ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6916 ด.ต.ชญานนท ์วงษนิ์ล สภ.เสมด็ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6917 พ.ต.ต.ดนยั เสถียรเขต สภ.เสมด็ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6918 ด.ต.นเรศ สังกะ สภ.เสมด็ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6919 ร.ต.ต.สุเมธ อนนัตน์าวีนุสรณ์ สภ.เสมด็ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6920 ด.ต.เดชเดชา จนัทา สภ.เสมด็ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98  /
6921 ด.ต.บญัชา ค  าบุบผา สภ.เสมด็ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98  /
6922 ด.ต.พิศลย ์สุดโสม สภ.เสมด็ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98  /
6923 ร.ต.ท.กรธีรกนัต ์วรรธน์ศิตระกลู สภ.เสมด็ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 47 97  /
6924 ด.ต.บุญส่ง กลุสันเทียะ สภ.เสมด็ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 47 97  /
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6925 ด.ต.นิรมิตร ภูถมดี สภ.เสมด็ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98  /
6926 ร.ต.ต.แมน ค าอร่าม สภ.เสมด็ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 50 98  /
6927 ด.ต.ยศกร ภกัดีพนัดอน สภ.เสมด็ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 45 91  /
6928 ส.ต.อ.รณภพ วนัเพญ็ สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98  /
6929 ร.ต.ท.ณรงคศ์กัด์ิ จิตตอ์นงค์ สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 46 94  /
6930 ร.ต.ต.พิวฒัน์ หาผล สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 43 44 87  /
6931 ส.ต.อ.กฤตธี ทพัจนัทร์ สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6932 พ.ต.ท.อติเทพ พงษสุ์วรรณ สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6933 พ.ต.ต.สายชล ผาแกว้ สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98  /
6934 ส.ต.ท.สถาพร ภูกระทาน สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 47 97  /
6935 ส.ต.ท.ตอ้ม ศรัทธาคลงั สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 42 92  /
6936 ส.ต.ท.ศตวรรษ ชลกาญจน์ สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 40 90  /
6937 ร.ต.อ.อานนท ์นนัตะ๊แกว้ สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98  /
6938 ด.ต.อุทิศเช้ือดว้ง สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98  /
6939 ส.ต.ท.ปัญญา กลุธรรม สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 47 96  /
6940 ด.ต.สถาพร นวลจนัทร์ สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 44 93  /
6941 จ.ส.ต.เจษฎาภรณ์ จุกสีดา สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 45 93  /
6942 ร.ต.อ.ชยัญา โรจนวาศ สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 44 91  /
6943 ด.ต.ศรัณย ูดามาพงษ์ สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 50 96  /
6944 ด.ต.นิทศัน์ เงินดี สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 44 89  /
6945 ร.ต.อ.ชยัรัตน์ จนัสร้อย สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 41 47 88  /
6946 ร.ต.ต.ด าริ วิลยัรัตน์ สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 41 43 84  /
6947 ส.ต.อ.ปิยะพงษ ์วะหาโล สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 40 45 85  /
6948 พ.ต.ต.ยศวริศ ก่อสินคา้ หมอเมือง สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
6949 ร.ต.ต.ศกัด์ิชาย อุดมนอก สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 42 90  /
6950 ด.ต.บุญรัตน์ รุ่งธรรม สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 42 89  /
6951 ด.ต.ทวีศกัด์ิ เขม็รส สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6952 ร.ต.อ.นิยม ไชยซาววงค์ สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6953 ร.ต.อ.วิชาญ บุญแกว้ สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6954 พ.ต.ท.สิทธิพร กะสิ สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6955 ส.ต.ท.ณฐัพล คงรอด สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6956 ด.ต.ยงคย์ทุธ ์ผอ่งแผว้ สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98  /
6957 ด.ต.สนัน่ ราชสีมา สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 48 97  /
6958 ด.ต.วชัรินทร์ ประยรูชาญ สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 47 96  /
6959 ร.ต.ต.วสิษฐ ์โสมสูงเนิน สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 45 94  /
6960 ส.ต.ท.สิทธิศกัด์ิ มาณี สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 48 96  /
6961 ร.ต.อ.บุญชยั ป้ันรูป สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 48 95  /
6962 ด.ต.ชณาภน ยศกรฉัตร์ สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 46 93  /
6963 ร.ต.ต.ศรีชยั กาญจนศศิวิมล สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 49 95  /
6964 ร.ต.อ.เฉลิมพล กล่ินสุคนธ์ สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 42 88  /
6965 ร.ต.ต.พรมงคล ลิภา สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 41 87  /
6966 ร.ต.อ.เรืองวิชฆ ์จารุประยงค์ สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 47 92  /
6967 ด.ต.สันติ อนุพนัธ์ สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 44 44 88  /
6968 ด.ต.ชลวฒัน์ ต่อทรัพย์ สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 44 43 87  /
6969 ด.ต.ประยงค ์พุ่มภชาติ สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 40 40 80  /



Page 156 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

6970 ด.ต.ปราโมทย ์พุกกระทุ่ม สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 38 40 78  /
6971 ร.ต.ต.เมธี ไพจิตร สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 38 36 74  /
6972 ด.ต.กาวีรัตน์ กาวี สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 37 26 63  /
6973 ด.ต.วิโรจน์ มะธิตะใน สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 36 39 75  /
6974 ส.ต.ท.พทัธพล พนัธวิ์ไล สภ.แหลมฉบงั ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6975 ส.ต.ท.พชรพล สายเช้ือ สภ.คลองก่ิว ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 48 97  /
6976 ร.ต.ต.พีรเดช ม่วงหมู่ สภ.คลองก่ิว ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 46 95  /
6977 พ.ต.ต.จ าลอง จินพละ สภ.คลองก่ิว ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 47 95  /
6978 พ.ต.ท.ทะนงศกัด์ิ สุวรรณวฒัน์ สภ.คลองก่ิว ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 46 91  /
6979 ร.ต.ท.เปรมศกัด์ิ อยูศ่รี สภ.ดอนหวัฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6980 ร.ต.อ.ไตรภพ ใจเยน็ สภ.ดอนหวัฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6981 ด.ต.ทวี พนัธุมี สภ.ดอนหวัฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6982 ด.ต.ธนากรณ์ อินทรสุวรรณ สภ.ดอนหวัฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6983 ส.ต.ท.น าพล จนัทอก สภ.ดอนหวัฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6984 ร.ต.ต.ปัญจะ สาระขนัธ์ สภ.ดอนหวัฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6985 พ.ต.ท.พงษ ์วงษป์ระเสริฐดี สภ.ดอนหวัฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6986 ส.ต.อ.วฒันพงศ ์สุขไกร สภ.ดอนหวัฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6987 ส.ต.ท.ศรัญญู อนัโนนจารย์ สภ.ดอนหวัฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6988 ด.ต.สมนึก ทองศรีเมือง สภ.ดอนหวัฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6989 พ.ต.ท.วสุนยั พิทกัษ์ สภ.ดอนหวัฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
6990 ส.ต.ท.กิตติพฒัน์ ดวงมณี สภ.ดอนหวัฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6991 ร.ต.อ.วชัรพล ภทัรวงคจิ์นดา สภ.ดอนหวัฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
6992 ด.ต.สุทศัน์ ทองวิชยั สภ.ดอนหวัฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 47 97  /
6993 ด.ต.จรัล ศรีบุญเรือง สภ.ดอนหวัฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 47 95  /
6994 ส.ต.อ.มงคลศกัด์ิ นุ่นนาแซง สภ.ดอนหวัฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 48 95  /
6995 ด.ต.ศกัด์ิชยั ศิริแสง สภ.ดอนหวัฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 50 95  /
6996 ด.ต.ทศพร ต่างสมบติั สภ.ดอนหวัฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 44 40 84  /
6997 ด.ต.ศรีชล ฉายาพงษ์ สภ.ดอนหวัฬ่อ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 42 42 84  /
6998 พ.ต.ท.ชุมพล แสนวิชยั สภ.นาจอมเทียน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98  /
6999 ร.ต.อ.เทพรส เกษมสุข สภ.นาจอมเทียน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 47 96  /
7000 ด.ต.วีระพงษ ์บุดดาจนัทร์ สภ.นาจอมเทียน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 47 96  /
7001 ด.ต.ฉัตรชยั สกลุไทย สภ.นาจอมเทียน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 48 95  /
7002 ส.ต.ท.ธนพิพฒัน์ ทานาม สภ.นาจอมเทียน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 47 94  /
7003 ส.ต.ต.พีรพฒัน์ เอ่ียวศิริ สภ.นาจอมเทียน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 42 87  /
7004 ด.ต.ไพรสนย ์สุขเกษม สภ.นาจอมเทียน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 43 44 87  /
7005 พ.ต.ท.พงษศ์กัด์ิ เจริญคลงั สภ.นาจอมเทียน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 41 45 86  /
7006 ร.ต.อ.จรูณ ไขบรรเทา สภ.นาจอมเทียน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 37 38 75  /
7007 ส.ต.ท.กรวิชญ ์เสริมทรัพย์ สภ.บ่อทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7008 ส.ต.ท.นิธิพฒัน์ ปุ้งขอ้ สภ.บ่อทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 48 96  /
7009 ร.ต.ท.นพพร สิงห์ทอง สภ.บ่อทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 47 95  /
7010 ร.ต.อ.สมชาย จิตรพล สภ.บ่อทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 47 95  /
7011 ด.ต.วีระชยั สันป่าแกว้ สภ.บ่อทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 49 96  /
7012 พ.ต.ท.เสริมเกียรติ สืบสาย สภ.บ่อทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 49 96  /
7013 ด.ต.อดิศกัด์ิ ศรีหงษ์ สภ.บ่อทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 48 95  /
7014 พ.ต.ต.สมเดช เกตุวตัถา สภ.บ่อทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 50 96  /
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7015 ร.ต.อ.ผดุงศิลป์ บุญเน่ือง สภ.บ่อทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 49 94  /
7016 ส.ต.ท.วฒันา มาหาญ สภ.บ่อวิน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7017 ส.ต.อ.จุติพงษ ์รักษาคุณ สภ.บ่อวิน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7018 พ.ต.ท.เกริกฤทธ์ิ สายวรรณะ สภ.บ่อวิน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7019 ด.ต.ชลิตภพ บุญชู สภ.บ่อวิน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7020 ด.ต.บุญญศกัด์ิ แจ่มศรี สภ.บ่อวิน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7021 พ.ต.ท.ภูวนาถ ภูถ่ีถว้น สภ.บ่อวิน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7022 ส.ต.ท.วรรณสิทธ์ิ สมนาม สภ.บ่อวิน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7023 ด.ต.ศิวกร สมสุระ สภ.บ่อวิน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7024 ส.ต.อ.อนุรัตน์ รุมา สภ.บ่อวิน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7025 ร.ต.อ.อภิชาติ แววกระโทก สภ.บ่อวิน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7026 ด.ต.อ านาจ พาไธสง สภ.บ่อวิน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7027 ร.ต.ท.ทรงศกัด์ิ พนัธะไชย สภ.บ่อวิน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7028 ร.ต.ต.บญัชา จิมพา สภ.บ่อวิน ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
7029 ด.ต.วิพฒัน์ มัน่จิต สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
7030 ด.ต.สุรเดช เกษชม สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
7031 ส.ต.ท.ภควฒัน์ ภูผานี สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7032 ด.ต.ไชยา พุทไธสง สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7033 ด.ต.ช านาญ ปุระสะกงั สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7034 ด.ต.ทศพล สมบุญ สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7035 ร.ต.อ.ทีปกร ศรีสุขใส สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7036 ร.ต.ต.ธวธัชยั เหมือนเล้ียง สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7037 พ.ต.ต.นฏัฐพล แกว้จนัทร์ฉาย สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7038 ส.ต.อ.ประเสริฐ ตุม้วิจิตร สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7039 ด.ต.ประมวล ขา่ขนัมะลี สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7040 ส.ต.ท.วโรดม ศรีสุบาล สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7041 ด.ต.วนัชยั โพธ์ิหน่อทอง สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7042 ร.ต.ต.วีระ แปลกตู้ สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7043 ร.ต.อ.สุรศกัด์ิ บุญเสริฐ สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7044 ร.ต.อ.สุระศกัด์ิ บุญเสริฐ สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7045 ด.ต.อภิชาติ เข่ือนรอบเขตต์ สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7046 ส.ต.ท.อร่าม โชติษิตานนท์ สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7047 ด.ต.อิทธิพทัธ์ิ แน่นอุดร สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7048 ด.ต.โภาส สุวรรณธาดา สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
7049 จ.ส.ต.ณฐัรินทร์ ยาผา สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
7050 ร.ต.อ.หญิง ธวลัรัตน์ เอ่ียววิบูลธนกิจ สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
7051 ร.ต.ต.บุญมี ส าแดงเดช สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
7052 ส.ต.ท.วชัรพงศ ์ศศิวิมลฤทธ์ิ สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
7053 ด.ต.ชยัยงค ์ดงักลาง สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
7054 ส.ต.ท.พาณิชย ์นนัต๊ิบ สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
7055 ร.ต.อ.สุเทพ เพชรี สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
7056 พ.ต.ท.ณฐักร มงคลมหา สภ.บางละมุง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98  /
7057 ส.ต.ท.กฤตวฒัน์ จิตรีสรรพ สภ.บา้นบึง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7058 ด.ต.สมชาย ขอบทอง สภ.บา้นบึง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 46 93  /
7059 พ.ต.ท.เอกชยั ภาควตัร สภ.บา้นบึง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
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7060 ด.ต.ณรงคท์ยั เช้ือวงัค  า สภ.บา้นบึง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7061 พ.ต.ท.อรรถพล อิทธโยภาสกลุ สภ.บา้นบึง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7062 ร.ต.อ.ไชยา ค  าทะเนตร สภ.บา้นบึง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
7063 ด.ต.นิราช ปุยดา สภ.บา้นบึง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
7064 ส.ต.ท.ศิริสันต ์เยาวธ์านี สภ.บา้นบึง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
7065 ส.ต.ท.อนิวฒัน์ ศรีศิริ สภ.บา้นบึง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
7066 ร.ต.อ.สุรพล พลนอก สภ.บา้นบึง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98  /
7067 ด.ต.รัชพล นราวธุากรน์ สภ.บา้นบึง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 44 48 92  /
7068 ส.ต.ท.ชาติพงษ ์ภูถอดใจ สภ.พนสันิคม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7069 ส.ต.ท.นฤเบศ วอ่งโอภาสกลุ สภ.พนสันิคม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7070 ส.ต.ท.พงศศิ์ริ เกษศิริ สภ.พนสันิคม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7071 พ.ต.ต.ภูริทตั ขนบดี สภ.พนสันิคม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7072 ด.ต.วชัรินทร์ ไชยมูล สภ.พนสันิคม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7073 ด.ต.วิรัตน์ ยตุะกิจ สภ.พนสันิคม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7074 ด.ต.สมคิด วงัตะพนัธ์ สภ.พนสันิคม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7075 ร.ต.อ.สรรพสิทธ์ิ เก้ือทาน สภ.พนสันิคม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7076 ร.ต.อ.สายชล สุขโข สภ.พนสันิคม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7077 ด.ต.กฤตภาส โพธ์ิเงิน สภ.พนสันิคม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7078 ส.ต.อ.ณฐัพล สุขส าราญ สภ.พนสันิคม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
7079 พ.ต.ท.ปกาศิต สอดจนัทร์ สภ.พนสันิคม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98  /
7080 ส.ต.ท.เอกอมร ปรีดาอคัรกลุ สภ.พนสันิคม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 49 97  /
7081 ด.ต.โสพล ต่อติด สภ.พลูตาหลวง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 50 96  /
7082 ส.ต.ท.จกัรี ศรีสุวรรณ์ สภ.พลูตาหลวง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7083 พ.ต.ท.วชัรชยั มวยมัน่ สภ.พลูตาหลวง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7084 ร.ต.อ.สมเกียรติ ทองชมภู สภ.พลูตาหลวง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7085 ร.ต.อ.สมชาย บุญที สภ.พลูตาหลวง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7086 พ.ต.ท.สมศกัด์ิ รู้ยิง่ สภ.พลูตาหลวง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 46 94  /
7087 ส.ต.ต.เพชรพนันา สงวนสุข สภ.พลูตาหลวง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 44 89  /
7088 ด.ต.โกวิทย ์วิเชียร สภ.เมืองพทัยา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
7089 ด.ต.วิจิตร สืบกินนร สภ.พนสันิคม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7090 ส.ต.ท.ทกัษด์นยั เกษตรเอ่ียม สภ.พานทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7091 ร.ต.ต.ภิรมย ์จนัทนา สภ.พานทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7092 ร.ต.อ.มาโนช พิทกัษจิ์นดา สภ.พานทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7093 ด.ต.วฒิุ ชลวานิช สภ.พานทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7094 ด.ต.สมพร โสภากุ สภ.พานทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7095 ร.ต.อ.สามารถ ประเสริฐ สภ.พานทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7096 ส.ต.อ.สิทธิวฒัน์ สวนกลู สภ.พานทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7097 ส.ต.ท.สุวฒั ศรีไชย สภ.พานทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7098 ด.ต.ปราโมทย ์ช านาญชล สภ.พานทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7099 พ.ต.ท.เทอดพงศ ์เมืองปัน สภ.พานทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98  /
7100 ร.ต.ต.พงศธร สุขโสด สภ.พานทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
7101 ร.ต.ต.พิชาญ ประสงคเ์จริญ สภ.พานทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
7102 ด.ต.อคัเดช สุขโสด สภ.พานทอง ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 50 98  /
7103 ส.ต.ท.ศราวธุ บุญชุบ สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 42 45 87  /
7104 ร.ต.ต.เดช เดชา สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 27 22 49  /
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7105 ด.ต.คมสันต ์ตะในศรี สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 40 87  /
7106 ด.ต.สาโรช ล้ิมสุขศิริ สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 41 42 83  /
7107 ส.ต.ท.กษิดิส ภกัดีพนัดอน สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7108 พ.ต.ท.ณฐักร สุขวฒันไพศาล สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7109 ด.ต.เรืองชยั ปลายชยัภูมิ สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 39 38 77  /
7110 ด.ต.วิเชียร โสภะถา สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 43 46 89  /
7111 ส.ต.ท.กชศกร สุวรรณ สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7112 ร.ต.ต.ธรรมนูญ รัตนพิมพภ์าภรณ์ สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7113 ส.ต.ท.วิษณุ รัตนนท์ สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7114 ส.ต.อ.ทวีศกัด์ิ ยวงสุวรรณ สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 49 99  /
7115 ด.ต.วิชิต ดาวลอ้ม สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 47 97  /
7116 ร.ต.ต.ภิรมย ์โคสอน สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
7117 ส.ต.อ.อมัรินทร์ โทอินทร์ สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98  /
7118 ส.ต.ท.กรกช โรจนบุญถึง สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 47 96  /
7119 ด.ต.เอกนรินทร์ พยพุา สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 42 91  /
7120 ร.ต.อ.สมพงษ ์โรยแกว้ สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 50 98  /
7121 ด.ต.ณฐัวฒิุ ปีนะกาโส สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 47 95  /
7122 ด.ต.อดิศกัด์ิ ยิม้แยม้ สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 46 94  /
7123 ร.ต.อ.เอนก ขาวละออง สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 47 48 95  /
7124 ด.ต.เจษฎาพงศ ์มิจินดา สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 47 92  /
7125 ด.ต.รังสรรค ์อนุพนัธ์ สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 43 88  /
7126 ด.ต.พนม ศรีประไหม สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 42 87  /
7127 ส.ต.ท.พนชักร บุญผลเจริญ สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 44 45 89  /
7128 ด.ต.อานนท ์งาบุญช่วย สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 42 48 90  /
7129 ด.ต.อ าพนธ ์สโรชโบกธรณี สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 42 44 86  /
7130 ร.ต.ต.สุพล ปาวิน สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 42 41 83  /
7131 ร.ต.ท.ณรงค ์เมืองศรี สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 42 37 79  /
7132 ด.ต.จรูญ พลเดช สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 39 41 80  /
7133 ร.ต.ท.ประสิทธ์ิ พาลี สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 36 39 75  /
7134 ร.ต.อ.ยทุธศาสตร์ พิทกัษา สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 36 28 64  /
7135 ร.ต.อ.สุริยนัตร์ รสดี สภ.ศรีราชา ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 26 46 72  /
7136 ด.ต.ทองหยด พลฤทธ์ิ สภ.สัตหีบ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 43 45 88  /
7137 ส.ต.ท.วิศรุต บุญเกิด สภ.สัตหีบ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 43 89  /
7138 พ.ต.ท.ชนะทตั นวคุณรังสี สภ.สัตหีบ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7139 พ.ต.ต.บุญรมย ์สวสัสี สภ.สัตหีบ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98  /
7140 ร.ต.อ.ทวี บวัผนั สภ.สัตหีบ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98  /
7141 ด.ต.ปรีชา นิละปะกะ สภ.สัตหีบ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 43 46 89  /
7142 ส.ต.ท.ณฐัฐธีร์ เอ่ียมอินทร์ สภ.สัตหีบ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 41 38 79  /
7143 ด.ต.พาสกร ภาชูระเบียบนา สภ.สัตหีบ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 36 31 67  /
7144 ส.ต.ท.ชยตุพงษ ์ภูละอินทร์ สภ.หนองใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7145 พ.ต.ท.ณฐัวฒัน์ ธนจริวฒัน์ สภ.หนองใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7146 พ.ต.ต.ดลเดช ประดิษฐาน สภ.หนองใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 46 94  /
7147 ด.ต.วิเชียร มูลยาพอ สภ.หนองใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 49 95  /
7148 ร.ต.อ.สุชาติ วอสูงเนิน สภ.หนองใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 45 49 94  /
7149 ด.ต.ธวชัชยั ฉกาจไกร สภ.หนองขาม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 49 97  /
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7150 ร.ต.อ.กิตติศกัด์ิ เชาวะปรีชากลุ สภ.หนองขาม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7151 ส.ต.ท.ชาญณรงค ์บุบผามาเต สภ.หนองขาม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7152 ร.ต.อ.ทองหล่อ ศิริเมฆา สภ.หนองขาม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7153 พ.ต.ต.นครราช นนสีลาด สภ.หนองขาม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7154 ร.ต.อ.ปณสิฏฐ ์ประภาวรางศกัด์ิ สภ.หนองขาม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7155 พ.ต.ท.ปวริศ แพงปัสสา สภ.หนองขาม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7156 ด.ต.ศภุกิตต์ิ เวียงค  า สภ.หนองขาม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7157 ด.ต.สุพิน สมคณะ สภ.หนองขาม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7158 ร.ต.ต.องอาจ ชนะเพีย สภ.หนองขาม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7159 ด.ต.อุทยั ตรีโอษฐ์ สภ.หนองขาม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7160 ด.ต.อนุชา วิไลพนัธ์ สภ.หนองขาม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 48 96  /
7161 ด.ต.บรรจบ ค  าปิตะ สภ.หนองขาม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 44 41 85  /
7162 ส.ต.ท.ธนสาร พิมพแ์ป้ สภ.หนองขาม ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 43 44 87  /
7163 ส.ต.ท.ธีรวฒิุ จนัทวิไสย์ สภ.หนองปรือ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7164 ร.ต.อ.ณรงคศ์กัย ์เสนเพง็ สภ.หนองปรือ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7165 ร.ต.อ.บุญเสริม เงินพรวน สภ.หนองปรือ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7166 ส.ต.อ.รัศมินต ์อินทโชติ สภ.หนองปรือ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7167 ส.ต.อ.ราเมศวร์ เขม็ลาย สภ.หนองปรือ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7168 พ.ต.ท.สวิช ปรึกษา สภ.หนองปรือ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 50 100  /
7169 ด.ต.ศรัณย ์นางสีคุณ สภ.หนองปรือ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
7170 ส.ต.ท.พงศอ์มร ข  าภูเขียว สภ.หนองปรือ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 49 98  /
7171 ร.ต.อ.อคัราช พิลาศรี สภ.หนองปรือ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 48 97  /
7172 ส.ต.อ.ทวีศกัด์ิ พูนสะสมทรัพย์ สภ.หนองปรือ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 47 96  /
7173 ด.ต.ประนม จิตจง สภ.หนองปรือ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 48 39 87  /
7174 ส.ต.ท.ฉัตรชยั บุญเม่น สภ.หนองปรือ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 46 46 92  /
7175 ด.ต.มณเฑียร ชนนะมะ สภ.หนองปรือ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 40 47 87  /
7176 ส.ต.อ.โกวิท สุวรรณ สภ.ห้วยใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 50 48 98  /
7177 ร.ต.อ.ธีรวฒัน์ สีสุก สภ.ห้วยใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 49 50 99  /
7178 ด.ต.อนนัต ์เกตรัตน์ สภ.ห้วยใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 44 48 92  /
7179 พ.ต.ต.สมญา ชูสุขพลเยีย่ม สภ.ห้วยใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 44 43 87  /
7180 ด.ต.อภิชล ยงัวารี สภ.ห้วยใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 43 50 93  /
7181 พ.ต.ท.พิชิต วฒัโน สภ.ห้วยใหญ่ ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 42 48 90  /
7182 ร.ต.อ.อิสเรศ เลิศวิไล สภ.แสนสุข ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 38 43 81  /
7183 ร.ต.อ.อาทร เจียมอุย ภ.จว.ตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7184 ด.ต.ผดุง สิมสาร สภ.เขาสมิง ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7185 ร.ต.อ.ชินาธิป มาสรวง สภ.เมืองตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7186 ด.ต.จิระเดช สมเสง่ียม สภ.เกาะกดู ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7187 พ.ต.ท.พนสั บุญอินทร์ สภ.เกาะกดู ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7188 พ.ต.ต.ทวีวฒิุ วงษค์  าชาว สภ.เกาะกดู ภ.จว.ตราด ภ.2 49 50 99  /
7189 ร.ต.อ.สมยศ ดีนอก สภ.เกาะชา้ง ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7190 ส.ต.ต.พีระวิชญ ์ธรหาญ สภ.เกาะชา้ง ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7191 พ.ต.ท.วินยั จนัทร์ตรี สภ.เกาะชา้ง ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7192 ส.ต.ท.ศภุกนัต ์หงษท์อง สภ.เกาะชา้ง ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7193 ส.ต.ต.ธนพฒัน์  แสงจนัทร์ สภ.เขาสมิง ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7194 ด.ต.เชาว ์อุเทศนนัท์ สภ.เขาสมิง ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
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7195 ด.ต.เริงฤทธิ ถดัหลาย สภ.เขาสมิง ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7196 ด.ต.ณฐัวฒิุ ทองอม้ สภ.เขาสมิง ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7197 ส.ต.ท.ธนภูมิ ปันสุพฤกษ์ สภ.เขาสมิง ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7198 ด.ต.นทัธพงศ ์กล่ินสุนทร สภ.เขาสมิง ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7199 ด.ต.พฒันศกัด์ิ อาระหงั สภ.เขาสมิง ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7200 ร.ต.อ.สุริยา ฆารประเดิม สภ.เขาสมิง ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7201 ส.ต.ต.เกรียงไกร ดอกไธสง สภ.เขาสมิง ภ.จว.ตราด ภ.2 50 49 99  /
7202 ด.ต.บุญเลิศ กสิฤกษ์ สภ.เขาสมิง ภ.จว.ตราด ภ.2 50 49 99  /
7203 ร.ต.ต.พรรธชั ชาวศรี สภ.เขาสมิง ภ.จว.ตราด ภ.2 50 49 99  /
7204 ร.ต.ต.ค าดี มหามาตย์ สภ.เมืองตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7205 ด.ต.จกัรพนัธ ์ผาชะลา สภ.เมืองตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7206 ร.ต.อ.ทศันะ บอนแดง สภ.เมืองตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7207 ด.ต.ประยรู ทบัมะโรง สภ.เมืองตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7208 ส.ต.ต.พิทกัษพ์งศ ์ภกัดี สภ.เมืองตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7209 ส.ต.อ.ศภุรัตน์ เจริญศรี สภ.เมืองตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7210 พ.ต.ท.สมจริง สาโถน สภ.เมืองตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7211 ร.ต.ท.ประวติั เช้ือทอง สภ.เมืองตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 50 49 99  /
7212 ร.ต.อ.สมหมาย ภิรมยห์ญิง สภ.เมืองตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 50 49 99  /
7213 ส.ต.ต.อษัฏาวธุ ทอดอาจ สภ.เมืองตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 50 49 99  /
7214 ด.ต.สุรพล พนัธเ์จริญ สภ.เมืองตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 50 46 96  /
7215 ส.ต.ท.ณฐันนท ์ละมูลมอญ สภ.เมืองตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 49 49 98  /
7216 ด.ต.ถนอม ทรงประโคน สภ.เมืองตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 49 49 98  /
7217 ส.ต.ต.ปฏิภาณ เครืออยู่ สภ.เมืองตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 48 50 98  /
7218 พ.ต.ท.ประเสริฐ ฤทธิราช สภ.เมืองตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 48 49 97  /
7219 ร.ต.อ.มลศกัด์ิ ขาวสนิท สภ.เมืองตราด ภ.จว.ตราด ภ.2 47 46 93  /
7220 ร.ต.อ.รุ่ง ล้ิมภกัดีสวสัด์ิ สภ.แหลมงอบ ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7221 ส.ต.ต.ศภุภทัร กลุธรวิภาส สภ.แหลมงอบ ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7222 พ.ต.ต.สงวน วงคใ์จค า สภ.แหลมงอบ ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7223 ร.ต.อ.ผดุง สลาประโคน สภ.ไมรู้ด ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7224 พ.ต.ต.มนตรี ค  าม่ิง สภ.ไมรู้ด ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7225 ส.ต.ท.รณจกัร ธญัมนภรณ์ สภ.ไมรู้ด ภ.จว.ตราด ภ.2 50 47 97  /
7226 พ.ต.ท.คงเดช สุนา สภ.คลองใหญ่ ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7227 ส.ต.ต.ชิษณุพงศ ์จ  าพล สภ.คลองใหญ่ ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7228 ร.ต.อ.วฒันชาติ เทียมเศวต สภ.คลองใหญ่ ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7229 ร.ต.ต.สมบติั มยัพล สภ.คลองใหญ่ ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7230 ส.ต.ต.สิรภพ ตองเต สภ.คลองใหญ่ ภ.จว.ตราด ภ.2 50 48 98  /
7231 ร.ต.ต.ติณณภพ เอ่ียมส าอางค์ สภ.ด่านชุมพล ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7232 ด.ต.วินยั บุญเฉลียว สภ.ด่านชุมพล ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7233 ร.ต.ท.สุเทพ โสดา สภ.ด่านชุมพล ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7234 ด.ต.กมล ชุ่มแจ่ม สภ.ด่ายชุมพล ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7235 พ.ต.ต.เจนรบ วนัทองสังข์ สภ.บ่อไร่ ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7236 ส.ต.ต.นเรศ นาวงศ์ สภ.บ่อไร่ ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7237 ร.ต.อ.บรรจบ ดอกกหุลาบ สภ.บ่อไร่ ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7238 ส.ต.ท.วีรวฒัน์ วลัลา สภ.บ่อไร่ ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7239 พ.ต.ท.ธนสาร วรรธนะชีพ สภ.บ่อไร่ ภ.จว.ตราด ภ.2 49 50 99  /
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7240 ด.ต.สนทยา การะกิจ สภ.บ่อไร่ ภ.จว.ตราด ภ.2 44 49 93  /
7241 ส.ต.ต.จิรายสุ เข่ือนรอบเขตต์ สภ.บา้นท่าเล่ือน ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7242 ร.ต.อ.ธงชยั โชคก าเนิด สภ.บา้นท่าเล่ือน ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7243 พ.ต.ท.บุญช่วย แกว้มาลยั สภ.บา้นท่าเล่ือน ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7244 พ.ต.ท.พิสุทธ์ิ สังฆวตัร สภ.บา้นท่าเล่ือน ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7245 ร.ต.ท.รังสรรค ์สาทลาลยั สภ.บา้นท่าเล่ือน ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7246 ส.ต.ต.ฤชากร จุรุเทียบ สภ.หนองบอน ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7247 ด.ต.วิทยา อะโหสี สภ.หนองบอน ภ.จว.ตราด ภ.2 50 48 98  /
7248 พ.ต.ท.จุลสิน จ านงประโคน สภ.หนองบอน ภ.จว.ตราด ภ.2 50 46 96  /
7249 ส.ต.ต.โยธิวฒัน์ พาโคกทม สภ.อ่าวช่อ ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7250 ส.ต.ต.ณฐัภาคย ์ช่ืนอู่ทรัพย์ สภ.อ่าวช่อ ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7251 ส.ต.ท.ภคัพงษ ์โสดา สภ.อ่าวช่อ ภ.จว.ตราด ภ.2 50 50 100  /
7252 ร.ต.อ.พรชยั มาลาพนัธ์ สภ.อ่าวช่อ ภ.จว.ตราด ภ.2 45 48 93  /
7253 ส.ต.ท.ชาครีย ์แพงเพช็ร์ สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7254 ร.ต.อ.อ านวย พ่ึงทรัพย์ สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 49 99  /
7255 ด.ต.เสกสรรค ์สิงห์ที สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7256 ด.ต.โชคชยั เครือพนัธุ์ สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7257 ส.ต.ท.ชิษณุพงศ ์ยนตไ์ชย์ สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7258 ด.ต.ทิวา ปฏิตงั สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7259 ด.ต.นิคม คงประพฒัน์ สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7260 พ.ต.ท.บรรจง ทพัภูมี สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7261 ร.ต.อ.ประทวน เพช็รตะคุ สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7262 ด.ต.ประยงค ์ปะนดัเท สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7263 ร.ต.อ.พฒันา ปัญญาสาร สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7264 ด.ต.พิชิต นีระพนัธ์ สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7265 ร.ต.ต.มงคล ปัจฉิมบุตร สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7266 ด.ต.ยทุธนา วิตรวงษ์ สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7267 ร.ต.อ.วนัชยั ชยัรังษี สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7268 ด.ต.วิเชียร วิทยาภูมิ สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7269 ด.ต.วิชาญ ไชยวิเชียร สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7270 ด.ต.ชินตนยั รักษานา สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 49 99  /
7271 ร.ต.อ.นิธิกร ฉิมพาลี สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 49 99  /
7272 ด.ต.นุกลู พนัธจิตต์ สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 49 99  /
7273 ส.ต.ท.พฒันพงษ ์อรรคมะเสาร์ สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 49 99  /
7274 ด.ต.ภาณุพงศ ์ ป่ินละออ สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 49 99  /
7275 ด.ต.หญิง เพญ็ประภา ค  าลือ สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 48 98  /
7276 ด.ต.อธิษฐพ์งษ ์เครือเพช็ร์ สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 48 98  /
7277 พ.ต.ท.ประยทุธ รุ่งเป้า สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 48 47 95  /
7278 ส.ต.ท.กมัปนาท ส าพุด สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 48 46 94  /
7279 ด.ต.ธนิต บุษบงค์ สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 47 49 96  /
7280 ด.ต.พุทธสี หมัน่จิตร สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 46 46 92  /
7281 ร.ต.อ.นฐัดนย ์พิทกัษศิ์ลป์ สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 45 45 90  /
7282 ร.ต.ต.เอกลกัษณ์ บุราณรมย์ สภ.เมืองนครนายก ภ.จว.นครนายก ภ.2 43 47 90  /
7283 พ.ต.ท.พิเชษฐ ์แสงส่ง สภ.ดงละคร ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 49 99  /
7284 ร.ต.ต.ปรีชา อนนัตกลู สภ.ดงละคร ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 41 91  /
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7285 ส.ต.ต.ณฐัดนยั ศิริทรากลุ สภ.ดงละคร ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 37 87  /
7286 ส.ต.ต.จิรภาส พรหมสถิตย์ สภ.ดงละคร ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 29 79  /
7287 ส.ต.ต.เฉลิมรัฐ โปธิปัน สภ.ดงละคร ภ.จว.นครนายก ภ.2 47 50 97  /
7288 ส.ต.ต.ตั้งปณิธาน สารีอาจ สภ.ดงละคร ภ.จว.นครนายก ภ.2 46 29 75  /
7289 พ.ต.ต.เกียรติศกัด์ิ ประเสริสังข์ สภ.ดงละคร ภ.จว.นครนายก ภ.2 45 46 91  /
7290 ส.ต.ต.สุพล หลา้โพนทนั สภ.ดงละคร ภ.จว.นครนายก ภ.2 36 33 69  /
7291 ร.ต.ต.นิธิภทัร์ สิรภทัรกิตต์ิธนา สภ.นาหินลาด ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 49 99  /
7292 ส.ต.ต.ธนากร ทองพิมพ์ สภ.นาหินลาด ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 42 92  /
7293 ส.ต.ท.ปฏิภาณ จนัธิมา สภ.บา้นนา ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7294 พ.ต.ต.ยิง่ยศ จนันา สภ.บา้นนา ภ.จว.นครนายก ภ.2 47 47 94  /
7295 ส.ต.ท.พงศธร ธรรมศิริ สภ.บา้นนา ภ.จว.นครนายก ภ.2 46 44 90  /
7296 พ.ต.ท.ประยรู ประกอบจนัทร์ สภ.บา้นนา ภ.จว.นครนายก ภ.2 45 48 93  /
7297 ด.ต.โชติพฒัน์ โคตรศรีวงศ์ สภ.บา้นนา ภ.จว.นครนายก ภ.2 45 43 88  /
7298 ด.ต.พฒัตพงษ ์วิเศษวิสัย สภ.บา้นนา ภ.จว.นครนายก ภ.2 45 42 87  /
7299 ด.ต.ไชยวฒัน์ เมฆสุวรรณ์ สภ.บา้นนา ภ.จว.นครนายก ภ.2 44 47 91  /
7300 ด.ต.ธนชั ครองสมบติั สภ.บา้นนา ภ.จว.นครนายก ภ.2 44 44 88  /
7301 ด.ต.อดุลย ์เมาะราษี สภ.บา้นนา ภ.จว.นครนายก ภ.2 43 36 79  /
7302 วา่ท่ี ร.ต.ต.ธงชยั นุ่มสารพดันึก สภ.บา้นนา ภ.จว.นครนายก ภ.2 41 42 83  /
7303 พ.ต.ท.วชัระ พุมมา สภ.ปากพลี ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 48 98  /
7304 ด.ต.ชาญชยั ธรรมกิจ สภ.ปากพลี ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 47 97  /
7305 ร.ต.ต.เสน่ห์ สิงห์ลา สภ.ปากพลี ภ.จว.นครนายก ภ.2 49 44 93  /
7306 ด.ต.ภาณุพงศ ์นามแยม้ สภ.ปากพลี ภ.จว.นครนายก ภ.2 48 48 96  /
7307 ด.ต.อรรณพณรัณ เอ้ืออาจวิชยั สภ.ปากพลี ภ.จว.นครนายก ภ.2 48 47 95  /
7308 ด.ต.เจษฎา เรียนวาที สภ.ปากพลี ภ.จว.นครนายก ภ.2 47 48 95  /
7309 ด.ต.เพช็รเกษม มะลิเพง็ สภ.ปากพลี ภ.จว.นครนายก ภ.2 46 46 92  /
7310 ด.ต.ประศาสตร์ แสนโคตร สภ.องครักษ์ ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7311 ด.ต.รัตนกลู บรรธร สภ.องครักษ์ ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7312 พ.ต.ท.อมรเทพ เชตุนุช สภ.องครักษ์ ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 50 100  /
7313 ด.ต.ประทีป ประเสริฐหมอ สภ.องครักษ์ ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 49 99  /
7314 ส.ต.อ.ศรัณย ์สุขเสริญ สภ.องครักษ์ ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 49 99  /
7315 ร.ต.อ.ช านาญ ไชยสิทธ์ิ สภ.องครักษ์ ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 48 98  /
7316 ด.ต.นราพงษ ์เฉิดจงัหรีด สภ.องครักษ์ ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 48 98  /
7317 ด.ต.หญิง ปราณี มาตสิงก์ สภ.องครักษ์ ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 48 98  /
7318 ด.ต.อ านาจ ภูมิสอาด สภ.องครักษ์ ภ.จว.นครนายก ภ.2 50 48 98  /
7319 ร.ต.ท.ธวชั ศิริมงคล สภ.องครักษ์ ภ.จว.นครนายก ภ.2 48 50 98  /
7320 พ.ต.ท.สรกานต ์ด ากระบ่ี สภ.องครักษ์ ภ.จว.นครนายก ภ.2 47 49 96  /
7321 ร.ต.อ.รุ่งเพชร สีดา สภ.องครักษ์ ภ.จว.นครนายก ภ.2 47 48 95  /
7322 ส.ต.ท.วชิรพนัธ ์เมืองภกัดี สภ.องครักษ์ ภ.จว.นครนายก ภ.2 47 45 92  /
7323 ส.ต.ต.ฐาปกรณ์ ระยา้ยอ้ย ศจร.ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 44 35 79  /
7324 ร.ต.ต.ฉลาด ทองละมุล สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7325 ด.ต.เสกสันต์ิ โพ์ิอาศยั สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 49 99  /
7326 ด.ต.ชาญชยั ตาชูชาติ สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 41 45 86  /
7327 ด.ต.เศกสรรค ์ไชยสอน สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 49 99  /
7328 ร.ต.อ.จ านงค ์วิเลปะนะ สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 49 49 98  /
7329 ส.ต.ท.เชาวลิต หม่ืนทิศ สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
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7330 ร.ต.อ.มนูญ หลอมทอง สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7331 พ.ต.ท.สิริบญัชา ขอบใจ สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7332 ร.ต.ต.ประยวน อุดมพร สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 49 99  /
7333 ส.ต.ท.ศราวฒิุ พนัสวสัด์ิ สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 49 99  /
7334 ร.ต.ต.เทียนหิรัญ สุดทอง สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 48 98  /
7335 ด.ต.สมโภชน์ วรรรชาติ สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 48 98  /
7336 ด.ต.ณฐัพงศ ์ศรีประยา่ สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 49 50 99  /
7337 ร.ต.อ.มนูน โสมาบุตร สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 49 50 99  /
7338 ส.ต.ท.ยทุธนา ทีอุทิศ สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 49 49 98  /
7339 ด.ต.วิทยา สิงแสง สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 49 49 98  /
7340 ด.ต.ชยัยทุธ สิงห์โตเจริญ สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 48 48 96  /
7341 ร.ต.อ.คมิก วยัโพธ์ิศรี สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 47 47 94  /
7342 ด.ต.วิเชียร ทวีญาติ สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 46 44 90  /
7343 ส.ต.ท.นนัทวฒิุ อปรัง สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7344 พ.ต.ท.สราวธุ เอ่ียมส าอางค์ สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7345 ส.ต.ท.ยศวี คชาวงษ์ สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 48 98  /
7346 ด.ต.หญิง รัชนก ชีวเสรี สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 47 97  /
7347 ร.ต.อ.โกวิท กดัไธสง สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 48 98  /
7348 ด.ต.กิตติศกัด์ิ อากาศ สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 48 98  /
7349 ด.ต.นิรุจน์ ทองเลิศ สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7350 ร.ต.ท.สมชาย ไชยชุน สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7351 ร.ต.อ.สุชด ลาภไธสง สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7352 ด.ต.สุรสิทธ์ิ วงษศ์รีเเกว้ สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7353 ร.ต.ต.ประภาส อุดง สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 49 99  /
7354 ด.ต.ไพบูลย ์ภูมิโคกรักษ์ สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 48 98  /
7355 ด.ต.ธนบูรณ์ เคนตู้ สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 47 97  /
7356 ด.ต.วีระ แสงอ่อน สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 47 97  /
7357 ด.ต.สุชีพ ปิยเจริญเกียรติ สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 47 97  /
7358 ส.ต.ท.อรรถพล ผลสวา่ง สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 47 97  /
7359 ร.ต.อ.บรรเจิด สายอุ่นใจ สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 46 96  /
7360 ร.ต.อ.สรวิชญ ์ค  าอ่วม สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 46 96  /
7361 ร.ต.อ.อ านาจ มหึเมือง สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 46 96  /
7362 ส.ต.ท.อภิรักษ ์เลไธสง สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 44 94  /
7363 ร.ต.ต.ถาวร ผลาวงศ์ สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 39 38 77  /
7364 ส.ต.ท.สิทธิโชค ปฏิบติั สภ.นาดี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7365 ด.ต.สมาน ดอกเคน สภ.นาดี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 47 44 91  /
7366 พ.ต.ท.สุรพชัร์ โตแยม้ สภ.นาดี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 45 49 94  /
7367 ด.ต.ภานุวฒัน์ พละเดช สภ.นาดี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 44 42 86  /
7368 ร.ต.อ.สุพฒั ท านานอก สภ.นาดี ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 32 32 64  /
7369 พ.ต.ท.หสัพล โพธ์ิทอง สภ.บา้นสร้าง ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 49 49 98  /
7370 ส.ต.ท.รัตนพงษ ์กิจนุกลู สภ.บา้นสร้าง ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 48 44 92  /
7371 ด.ต.จีรพงษ ์ค  าดี สภ.บา้นสร้าง ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 46 48 94  /
7372 ส.ต.ท.มงคลชยั แกว้เสริม สภ.บา้นสร้าง ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 45 38 83  /
7373 ส.ต.ท.ธนพล อวงตระกลู สภ.ประจนัตคาม ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7374 ด.ต.ผดุง บุบผา สภ.ประจนัตคาม ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 47 49 96  /
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7375 ร.ต.อ.ประกาศศกัด์ิ ค  าภีระ สภ.ประจนัตคาม ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7376 ด.ต.มนตรี จินดาภู สภ.ประจนัตคาม ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7377 พ.ต.ท.สมจิตร หมูรอด สภ.ประจนัตคาม ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7378 พ.ต.ท.สราวธุ ศรีรักยิม้ สภ.ประจนัตคาม ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7379 ส.ต.ท.กฤษฎา ซ้ิมเจริญ สภ.ประจนัตคาม ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 49 99  /
7380 ส.ต.ต.จิรธน นนทป์ระเสริฐ สภ.ประจนัตคาม ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 49 99  /
7381 ส.ต.ท.นครินทร์ จนัทร์แดง สภ.ประจนัตคาม ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 49 50 99  /
7382 ด.ต.สุนทร ยทุไธสง สภ.ประจนัตคาม ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 49 50 99  /
7383 ด.ต.ประพฒัน์ บรรดาพิมพ์ สภ.ประจนัตคาม ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 49 49 98  /
7384 ด.ต.สุชาติ สุขสวสัด์ิ สภ.ประจนัตคาม ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 48 48 96  /
7385 ส.ต.ท.กฤษฎา ชยัเสนา สภ.ประจนัตคาม ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 47 47 94  /
7386 ร.ต.อ.บุญส่ง จ่ากลาง สภ.ประจนัตคาม ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 46 45 91  /
7387 ส.ต.ต.วนัเฉลิม จนัทร์มนตรี สภ.ระเบาะไผ่ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 46 96  /
7388 ร.ต.ตอ านาจ จนัแดง สภ.ระเบาะไผ่ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7389 พ.ต.ท.อาณุ ป่ินทอง สภ.ระเบาะไผ่ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 49 99  /
7390 ด.ต.ธนาศกัด์ิ บุตรปาละ สภ.ระเบาะไผ่ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 49 49 98  /
7391 พ.ต.ท.โอภาส บุญลือ สภ.ระเบาะไผ่ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 45 49 94  /
7392 ด.ต.กรุงไกลราษฎร์ สุดสีทา สภ.ระเบาะไผ่ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 43 47 90  /
7393 ร.ต.อ.รวงศศ์กัด์ิ รุ่งเรือง สภ.วงัขอนแดง ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 44 94  /
7394 พ.ต.ท.สมชนก ฟักไพโรจน์ สภ.วงัขอนแดง ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 46 45 91  /
7395 ส.ต.ท.นเรศรักษ ์เครือวา่ระ สภ.วงัขอนแดง ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 47 97  /
7396 พ.ต.ท.วิเชียร แกว้บริวงษ์ สภ.วงัขอนแดง ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 49 50 99  /
7397 ด.ต.อนิรุทร์ อร่ามศรี สภ.วงัตะเคียน ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 48 49 97  /
7398 ด.ต.ชุมญาติ ทนงศรี สภ.วงัตะเคียน ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7399 ด.ต.พิชิต บุญเล้ียง สภ.วงัตะเคียน ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7400 พ.ต.ท.ฤทธิชยั ทองเลิศ สภ.วงัตะเคียน ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7401 ด.ต.สมควร ลบศรี สภ.วงัตะเคียน ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7402 พ.ต.ท.สุบวร ยติัสาร สภ.วงัตะเคียน ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7403 ร.ต.อ.อมร สีค  าเวียง สภ.วงัตะเคียน ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7404 ส.ต.อ.ปราโมทย ์เสสสี สภ.วงัตะเคียน ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 49 99  /
7405 ร.ต.อ.ไชยนัต ์สายเมฆ สภ.วงัตะเคียน ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 49 50 99  /
7406 ร.ต.ต.พสัดูล สิมสาร สภ.วงัตะเคียน ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 49 49 98  /
7407 ร.ต.อ.ปฏิภาณ ปัตชิต สภ.วงัตะเคียน ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 48 47 95  /
7408 ด.ต.ชวะลิตร สุดไตร สภ.วงัตะเคียน ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 47 49 96  /
7409 ร.ต.อ.ณฐัพล คะวิลยั สภ.วงัตะเคียน ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 47 48 95  /
7410 ร.ต.อ.สวสัด์ิ ศรีสุลยั สภ.วงัตะเคียน ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 45 49 94  /
7411 ด.ต.วรายทุธ ์ซ้ิมเจริญ สภ.วงัตะเคียน ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 44 48 92  /
7412 ร.ต.อ.นรภทัร ศรีษะโม สภ.วงัตะเคียน ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 18 11 29  /
7413 ด.ต.ไพฑูรย ์พจน์ฉิมพลี สภ.ววัตะเคียน ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 48 98  /
7414 ร.ต.อ.สมชาย พฤษไพบูรณ์กิจ สภ.ศรีมโหสถ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 39 36 75  /
7415 ส.ต.ท.กฤษดา แกลว้กลา้ สภ.ศรีมโหสถ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 48 98  /
7416 ส.ต.ท.ณฐัวงศ ์เรืองโรจน์ สภ.ศรีมโหสถ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 46 96  /
7417 ด.ต.ธนกฤต กณัฑสิทธ์ิ สภ.ศรีมโหสถ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 47 40 87  /
7418 พ.ต.ท.นิรันดร์ เขม้ประเสริฐ สภ.ศรีมโหสถ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 46 43 89  /
7419 ส.ต.ท.ธีรศกัด์ิ พุทธสอน สภ.ศรีมโหสถ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 40 33 73  /
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7420 ด.ต.อ านวย แฝงฤทธ์ิหลง สภ.ศรีมโหสถ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 39 39 78  /
7421 ด.ต.พนัธกานต ์ขลิบเงิน สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 47 49 96  /
7422 ด.ต.ฉลาด ข  ารัก สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 37 30 67  /
7423 ส.ต.ต.วชัรากร สีสมยั สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 48 49 97  /
7424 ด.ต.คมกริช วิชยั สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 46 45 91  /
7425 พ.ต.ท.วีระชน ขนไทย สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7426 ส.ต.ท.ธีระวฒัน์ ราชดา สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 48 98  /
7427 ด.ต.ยทุธสาร ศรีลาวงษ์ สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 49 50 99  /
7428 ส.ต.ท.วชิรวิทย ์สีวิเส็ง สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 49 49 98  /
7429 ร.ต.อ.อภยั ประชานอก สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 49 49 98  /
7430 ส.ต.ท.ธนายตุ แสวงทรัพย์ สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 49 48 97  /
7431 ส.ต.ท.ณชัภทัร แกว้ค  า สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 49 27 76  /
7432 ด.ต.วิโรจน์ หาญยิง่ สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 47 45 92  /
7433 วา่ท่ี ร.ต.ต.ณฏัฐสิทธ์ิ หงษหิ์น สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 47 43 90  /
7434 ส.ต.ต.ชาตรี ผลภาษี สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 45 46 91  /
7435 ด.ต.อภิพนัธ ์เปรมอ าพล สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 44 46 90  /
7436 ด.ต.ถาวร ศรีกลุจร สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 44 41 85  /
7437 ส.ต.ท.ธีรยทุธ นอ้ยอ่อน สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 43 48 91  /
7438 ด.ต.ประกาศ โพธ์ิวดั สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 42 45 87  /
7439 พ.ต.ท.สรวิศิษฏ ์สมบติัพิมาย สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 41 45 86  /
7440 ส.ต.ท.ฉัตรพลช ศิวาชยั สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 39 38 77  /
7441 ส.ต.ท.อภิรัตน์ ประชานอก สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 38 24 62  /
7442 ด.ต.สุรสิทธ์ิ  สิงห์แกว้ สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 30 33 63  /
7443 ร.ต.ต.ยรรยง วรรณโกฏิ สภ.ศรีมหาโพธ์ิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 42 92  /
7444 ส.ต.ท.กฤษณะ ข  าเอนก สภ.ศรีมหาโพธ์ิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 49 48 97  /
7445 ด.ต.วิทยา คนัทรุขา สภ.ศรีมหาโพธ์ิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 44 47 91  /
7446 ด.ต.ธนวฒัน์ โพธ์ิพุ่ม สภ.ศรีมหาโพธ์ิ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 44 43 87  /
7447 ด.ต.ราเชน ศรีประสงค์ สภ.สระบวั ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 50 100  /
7448 พ.ต.ท.พีรเดช เจริญสุข สภ.สระบวั ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 46 96  /
7449 ส.ต.ต.ศิระยศ ถ่ินทวี สภ.สระบวั ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 50 27 77  /
7450 พ.ต.ท.วิชาญ สมตวั สภ.สระบวั ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 48 44 92  /
7451 ร.ต.อ.กานต ์ศิริกลุ สภ.สระบวั ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 45 31 76  /
7452 ด.ต.สมยั บุญเยีย่ม กก.สส. ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7453 ส.ต.อ.เชาวว์รรธน์ สินนอ้ย กก.สส. ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7454 ส.ต.อ.วิยเดช นามสวา่ง กก.สส. ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7455 ร.ต.อ.ชยัวฒิุ ช่อประทีป ภ.จว.ระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7456 พ.ต.ท.พลัลภ เจริญพงษ์ ภ.จว.ระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7457 ร.ต.อ.ภคัพศ ์แสงมณี ภ.จว.ระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 46 96  /
7458 ส.ต.ท.ชานนท ์หลวงจินา ศบ.จร.ภ.จว.ระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 44 94  /
7459 ด.ต.มานะ เกล้ียงพร้อม ศบ.จร.ภ.จว.ระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 44 94  /
7460 ส.ต.ท.ธีรพล นามทะจนัทร์ ศบ.จร.ภ.จว.ระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 43 93  /
7461 ด.ต.ภูชิด กมล ศบ.จร.ภ.จว.ระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 43 93  /
7462 ร.ต.อ.พิสิษฐ ก๋งเจ่น สภ.เขาขะเมา ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 50 96  /
7463 ส.ต.ต.ธนาวฒิุ วนิชพูล สภ.เขาชะเมา ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 41 91  /
7464 ส.ต.ท.พชัรพร สุพรรณวงศ์ สภ.เขาชะเมา ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 46 95  /
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7465 ร.ต.ต.ชวลิต ดิศโยธิน สภ.เขาชะเมา ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 47 93  /
7466 พ.ต.ท.พิพฒัน์ อภิญ สภ.เขาชะเมา ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 46 91  /
7467 พ.ต.ท.พิทูรย ์พฒันชยั สภ.เขาชะเมา ภ.จว.ระยอง ภ.2 43 45 88  /
7468 ด.ต.ศภุชยั รัตนวงษา สภ.เขาชะเมา ภ.จว.ระยอง ภ.2 42 49 91  /
7469 ด.ต.สมจิตร์ นิลสมบูรณ์ สภ.เขาชะเมา ภ.จว.ระยอง ภ.2 40 46 86  /
7470 ร.ต.อ.ชินวตัร์ ของหอม สภ.เขาชะเมา ภ.จว.ระยอง ภ.2 38 48 86  /
7471 ส.ต.อ.กิตติ ปัญญานนัทประทีป สภ.เพ ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7472 ส.ต.อ.ถิรวิชญ ์ยิง่ยง สภ.เพ ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 48 96  /
7473 ร.ต.ต.ศลัยพงศ ์ชุมพร สภ.เพ ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 46 94  /
7474 พ.ต.ท.ศิริชยั ธาราธาร สภ.เพ ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7475 ด.ต.ส าราญ อุตตะลอง สภ.เพ ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7476 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ กวางทอง สภ.เพ ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7477 พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ จนัทร์สง่า สภ.เพ ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 46 96  /
7478 ด.ต.อนนัตช์ยั สายบุญสา สภ.เพ ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 50 99  /
7479 ด.ต.ฉัตรธง ปลีประโคน สภ.เพ ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 49 98  /
7480 ร.ต.อ.จินตศกัด์ิ สุขแกว้ สภ.เพ ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 44 89  /
7481 ส.ต.ท.เทพพิทกัษ ์จ  าปาทอง สภ.เพ ภ.จว.ระยอง ภ.2 41 45 86  /
7482 ร.ต.อ.พงษส์วสัด์ิ กณุโฮง สภ.เมืองระนอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7483 ส.ต.ท.ภูศิษฐ ์จนัทองแท้ สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7484 ร.ต.ท.พีระพล พรมบุตร สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7485 ส.ต.ท.พงษศ์กัด์ิ สุวรรณเรือง สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7486 ส.ต.ท.วรัญญู ห้วยหงษท์อง สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7487 ร.ต.ต.ก าพล หวานระร่ืน สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7488 ส.ต.ท.จีรวฒัน์ เล้ียงประเสริฐ สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7489 ร.ต.ต.ชานน กิจประมงศรี สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7490 ร.ต.ท.ชูชาติ สวิง สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7491 ส.ต.ท.ฐิติกร ชราชิต สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7492 ส.ต.ท.ณฐักานต ์ค  ามูล สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7493 ร.ต.ต.ธนทั วิรัตน์ สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7494 พ.ต.ท.ธนา วิเศษชยั สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7495 ด.ต.ธนูศกัด์ิ ไชยแสง สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7496 ด.ต.ประภาศ กิมทอง สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7497 ร.ต.อ.พงษศ์กัด์ิ นนัทสูน สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7498 ร.ต.ท.พยงุ ศรีสุวรรณ์ สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7499 ด.ต.ยทุธนา ปาริกวงศช์าติ สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7500 ส.ต.ท.รัฐนนัท ์ไชยสาร สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7501 ด.ต.วิเชียร แหมไธสง สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7502 ร.ต.ต.วิชิต ค  าชะนาม สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7503 ด.ต.ศิลา เล้ียงหิรัญ สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7504 ด.ต.สมบติั บุญตั้งแต่ง สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7505 ร.ต.ท.สาโรจน์ เมืองอุดม สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7506 ด.ต.สิทธิพร ตามรภาค สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7507 ร.ต.อ.สุทศัน์ โสมวิวฒัน์ สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7508 ด.ต.สุพจน์ โพพะนา สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7509 ร.ต.อ.หญิง หทัยา สัมมา สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /



Page 168 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

7510 พ.ต.ท.อธิวฒัน์ อภิวฒิุชยักิตต์ิ สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7511 พ.ต.ท.สุระพล จิตรักษ์ สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7512 ร.ต.อ.เอกรัตน์ โลหะ สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7513 ร.ต.ต.ประยรู ฤทธิแผลง สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7514 ส.ต.ท.วงศกรณ์ คงช่ืน สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7515 ส.ต.ท.สุทธิชยั ทรงเดชะ สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7516 ด.ต.สุพรรณ ไวยค า สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7517 ส.ต.ท.ปิยวชั จกัอะโน สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 48 97  /
7518 ส.ต.อ.เอกนรินทร์ ทิพยเ์สภา สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 49 96  /
7519 ร.ต.อ.สมพิศ หอมหวาน สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 31 43 74  /
7520 ส.ต.อ.พีรภทัร์ มีอุดร สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 46 96  /
7521 ส.ต.อ.รัชภูมิ มีอุดร สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 50 99  /
7522 ร.ต.อ.วิชา ผอ่งสีใส สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 45 94  /
7523 ส.ต.อ.เดชนนัท ์กองสุข สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 50 98  /
7524 ร.ต.ต.วสุพล นามนยั สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 50 98  /
7525 ร.ต.อ.แสงดาว บุญกณัฑ์ สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 50 98  /
7526 ร.ต.ท.สมบติั พิมลสกลุ สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 49 97  /
7527 ส.ต.อ.กิตติ สุขเจริญ สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 49 96  /
7528 ด.ต.สุชาติ ศิริเจริญ สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 48 95  /
7529 พ.ต.ท.วฒิุพงศ ์ตระกลูวิรัตตนัติ สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 48 95  /
7530 พ.ต.ท.ชวลัทตั สะอาด สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 49 94  /
7531 ด.ต.ยอดยทุธ อินทร์เมือง สภ.แกลง ภ.จว.ระยอง ภ.2 42 50 92  /
7532 ด.ต.พรชยั นนัตา สภ.น ้าเป็น ภ.จว.ระยอง ภ.2 40 43 83  /
7533 ร.ต.ท.วทุธยา จ่าภา สภ.น ้าเป็น ภ.จว.ระยอง ภ.2 40 38 78  /
7534 พ.ต.ท.วนัชยั ทุมทอง สภ.น ้าเป็น ภ.จว.ระยอง ภ.2 44 40 84  /
7535 ด.ต.อดิศร เนตรสังข์ สภ.นิคมพฒันา ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 49 94  /
7536 ร.ต.อ.สุจริต กรีจงัหรีด สภ.นิคมพฒันา ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 48 93  /
7537 วา่ท่ี ร.ต.ต.ธนภทัร คงสบาย สภ.นิคมพฒันา ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7538 ส.ต.อ.กณัฑคุ์ปต ์ประดบัรัตน์ สภ.นิคมพฒันา ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 50 99  /
7539 ด.ต.ไสว พวงเกษ สภ.นิคมพฒันา ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 49 98  /
7540 ด.ต.สุริยน ลนัดา สภ.นิคมพฒันา ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 49 98  /
7541 ร.ต.ท.อนุวติั อุ่นกอง สภ.นิคมพฒันา ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 49 98  /
7542 ด.ต.ชิดชยั ไชยณรงค์ สภ.นิคมพฒันา ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 50 98  /
7543 พ.ต.ท.มนตรี มีภาษี สภ.นิคมพฒันา ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 47 95  /
7544 ร.ต.อ.ทศพร พรหมประวติั สภ.นิคมพฒันา ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 46 94  /
7545 ส.ต.ท.ชชัชยั ดิษฐประสพ สภ.นิคมพฒันา ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 48 95  /
7546 พ.ต.ต.ณฐัพงษ ์อคัรเดชนิธิพงษ์ สภ.นิคมพฒันา ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 48 95  /
7547 ด.ต.ประมวล เทศบุตร สภ.นิคมพฒันา ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 50 96  /
7548 ด.ต.สมควร แกว้งาม สภ.นิคมพฒันา ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 48 94  /
7549 ด.ต.เกษมสันต ์ขวญัเมือง สภ.นิคมพฒันา ภ.จว.ระยอง ภ.2 44 50 94  /
7550 ด.ต.วฒันา แขพิมพนัธ์ สภ.นิคมพฒันา ภ.จว.ระยอง ภ.2 44 49 93  /
7551 ร.ต.ต.วินยั ประภาโต สภ.นิคมพฒันา ภ.จว.ระยอง ภ.2 44 49 93  /
7552 พ.ต.ต.ถาวร ค  าวตัร สภ.บา้นกร ่ า ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 49 98  /
7553 ร.ต.ท.วิสาร เวหนะรัตน์ สภ.บา้นกร ่ า ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 49 98  /
7554 พ.ต.ท.สกล สุวรรณเจริญ สภ.บา้นกร ่ า ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 48 96  /
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7555 ด.ต.วิเชียน ทูลลี สภ.บา้นกร ่ า ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 49 95  /
7556 พ.ต.ท.ธีระพงศ ์วรการพงศ์ สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 43 91  /
7557 ด.ต.สมบติั วงคมี์ศรี สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 46 95  /
7558 ร.ต.ต.สวงษ ์ชาญถ่ินดง สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 47 95  /
7559 พ.ต.ท.นิติภทัร หงษท์อง สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 49 96  /
7560 ด.ต.จิราย ุครวญหา สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 49 95  /
7561 ร.ต.อ.บุญโฮม อนุกลู สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 48 93  /
7562 ร.ต.อ.ราชศกัด์ิ แมน้ศรี สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 46 91  /
7563 ร.ต.ท.ประเดิม อุ่นละมยั สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ระยอง ภ.2 40 43 83  /
7564 ร.ต.ท.ฉัตร หิรัญ สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 42 43 85  /
7565 ร.ต.ท.นิคม ป่ันเอ่ียม สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 41 87  /
7566 พ.ต.ท.กรณ์พงษ ์สุขวิสิฏฐ์ สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 42 87  /
7567 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ ไชยเสนา สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7568 ส.ต.อ.ทรงชยั เจือจนัทร์ สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7569 พ.ต.ท.ธนสิทธ์ิ แก่นลืม สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7570 ร.ต.อ.อธิคม ทรัพยท์วีสินสุข สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 43 93  /
7571 ส.ต.อ.ณฐัพล ศรีกาญจน์ สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 43 92  /
7572 ส.ต.อ.ชยัยนัต ์แลบสูงเนิน สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 50 98  /
7573 ด.ต.สุนทร ตั้งธนกลุภกัดี สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 49 97  /
7574 ด.ต.สุพา อสิพงษ์ สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 47 95  /
7575 ด.ต.บินศรี ปัญญาเพียร สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 45 92  /
7576 ร.ต.ต.ทศพร จนัทร์งาม สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 44 91  /
7577 ร.ต.อ.ธนภทัร นางาม สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 43 90  /
7578 ด.ต.ฐากร เสมอภาค สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 43 88  /
7579 ส.ต.ท.ชาญศิริ ดอนแก่น สภ.บา้นฉาง ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 38 83  /
7580 ด.ต.อนุชิต อุ่นผาง สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 42 42 84  /
7581 ร.ต.ท.ณรงคเ์ดช จูสวสัด์ิ สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 50 99  /
7582 ร.ต.อ.บุญส่ง สืบแสง สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7583 ร.ต.ต.กฤตพล การีรัตน์ สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 50 99  /
7584 พ.ต.ท.บุรินทร์ อินทรวิเชียร สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 50 99  /
7585 ส.ต.ท.ธญัญวฒัน์ ลาภสูงเนิน สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 49 98  /
7586 ด.ต.ภานุพงศ ์เภารอด สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 45 92  /
7587 พ.ต.ท.ทศพล เปรมกมล สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 39 86  /
7588 ร.ต.ต.ชยัยา สารบรรณ สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 49 95  /
7589 ส.ต.ท.ชุติพงศ ์สุวรรณรัด สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 49 95  /
7590 ด.ต.ประเสริฐ ภูมิกระจ่าง สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 47 92  /
7591 ด.ต.สมบติั จนัทะโคตร สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 43 46 89  /
7592 ด.ต.มะลิน เทพภูเขียว สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 32 34 66  /
7593 ด.ต.ปิยะวงศ ์ศรีบุญเรือง สภ.ปลวกแดง ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 48 94  /
7594 ด.ต.นราวฒิุ จนัไตร สภ.ปากน ้าประแสร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 48 97  /
7595 ร.ต.อ.รชต สมอชลนาวิน สภ.ปากน ้าประแสร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 47 96  /
7596 พ.ต.ท.สาธิต เหลืองสกลุ สภ.ปากน ้าประแสร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 46 94  /
7597 ด.ต.ณรงค ์โชคศิริ สภ.ปากน ้าประแสร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 47 94  /
7598 พ.ต.ต.ธญัพิสิษฐ ์อบทอง สภ.ปากน ้าประแสร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 48 93  /
7599 ด.ต.สุพจน์ แป้นแกว้ สภ.ปากน ้าประแสร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 43 48 91  /



Page 170 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

7600 ร.ต.ท.ประหยดั แสงสุธา สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 46 92  /
7601 ร.ต.อ.ณรงคพ์ล คิดประโคน สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7602 ด.ต.ประสิทธ์ิ ฤทธิรักษา สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7603 ร.ต.ต.ผดุง มัน่เหมาะ สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7604 ส.ต.ท.วฒิุพงษ ์อะนนัตา สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7605 พ.ต.ท.อดิศร กองโกย สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7606 ส.ต.อ.นฐัฐา ละประโคน สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7607 ด.ต.ประสิทธ์ิ จวงจนัทร์ สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7608 ส.ต.ต.ปัญญวฒัน์ ภทัรธีรเกียรติ สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7609 ร.ต.อ.วิทยา วฒิุพนัธ์ สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7610 ด.ต.ยทุธพร วฒิุพนัธ์ สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7611 ส.ต.ท.เอกลกัษณ์ เพช็รชะนะ สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 48 98  /
7612 ด.ต.วชัระ ชยักลุเสรีวฒัน์ สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 50 99  /
7613 ด.ต.สันทดั ทรายสุวรรณ สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 50 99  /
7614 พ.ต.ท.เศรษฐภุชงค ์มีกลุ สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 50 98  /
7615 ร.ต.ท.อนนัท ์ปักเคทาติ สภ.มาบตาพุด ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 50 98  /
7616 ด.ต.วิโรจน์ ไชยชนะ สภ.วงัจนัทร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 44 48 92  /
7617 ส.ต.ต.กรรชยั สุกใส สภ.วงัจนัทร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 46 95  /
7618 ด.ต.ทวี ราชประโคน สภ.วงัจนัทร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 49 94  /
7619 พ.ต.ท.จากเทพ ผงผาย สภ.วงัจนัทร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 44 49 93  /
7620 พ.ต.ต.สิทธา ช่อเกตุ สภ.วงัจนัทร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 42 50 92  /
7621 ร.ต.อ.วนัชยั ข  างาม สภ.วงัจนัทร์ ภ.จว.ระยอง ภ.2 42 48 90  /
7622 พ.ต.ท.อานนท ์ตางาม สภ.ส านกัทอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 48 97  /
7623 ด.ต.ไพทูรย ์พระสวา่ง สภ.ส านกัทอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 50 98  /
7624 ร.ต.อ.วราวฒิุ สัพโส สภ.ส านกัทอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 48 96  /
7625 พ.ต.ต.สุขสันต ์จุลศรี สภ.ส านกัทอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 45 92  /
7626 ด.ต.อนนัต ์วนะภูติ สภ.ส านกัทอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 49 98  /
7627 ส.ต.ต.ปิยภทัร ทองชนะ สภ.หนองกรับ ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 44 92  /
7628 ส.ต.ต.ปองพล จนัทรา สภ.หนองกรับ ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7629 พ.ต.ต.ยศพชัร์ ห่อเพชรธนพงศ์ สภ.หนองกรับ ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 46 93  /
7630 ส.ต.ต.อนุวฒัน์ ค  าขรูู สภ.หนองกรับ ภ.จว.ระยอง ภ.2 47 42 89  /
7631 ร.ต.อ.ประสาน ชยัพฤกษ์ สภ.หนองกรับ ภ.จว.ระยอง ภ.2 41 45 86  /
7632 ร.ต.อ.เดชาธร ผสมวงศ์ สภ.หนองกรับ ภ.จว.ระยอง ภ.2 30 31 61  /
7633 พ.ต.ท.วีระ ไทยมะณี สภ.ห้วยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 50 100  /
7634 ส.ต.ท.ทกัษด์นยั เป่ียมทอง สภ.ห้วยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7635 ร.ต.อ.วิโรจน์ เลก็รัตน์ สภ.ห้วยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 49 99  /
7636 ด.ต.สุวิทย ์สงคราม สภ.ห้วยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 50 48 98  /
7637 พ.ต.ท.สังวาล ยงัดี สภ.ห้วยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 50 99  /
7638 ร.ต.อ.อ านาจ จ าปาพนัธุ์ สภ.ห้วยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 48 97  /
7639 ร.ต.ต.โรจน์ไพศาล มงคลวงษ์ สภ.ห้วยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 49 43 92  /
7640 ด.ต.ชิตติวฒัน์ อินรัตนสมบุญ สภ.ห้วยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 49 97  /
7641 ด.ต.อุดมศกัด์ิ นิมิตรสุข สภ.ห้วยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 49 97  /
7642 ด.ต.ชาญณรงค ์มาตรา สภ.ห้วยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 48 47 95  /
7643 ร.ต.ต.สายนัต ์ไชยนาม สภ.ห้วยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 46 44 90  /
7644 ด.ต.สุนทร นามแกว้ สภ.ห้วยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 45 40 85  /
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7645 ด.ต.เลิศชาย อุปัญญ์ สภ.ห้วยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 43 42 85  /
7646 พ.ต.ต.เชนยทุธ ศรีอุดรธนธรณ์ สภ.ห้วยโป่ง ภ.จว.ระยอง ภ.2 42 33 75  /
7647 ด.ต.วิโรจน์ ฝายสระนอ้ย สภ.เขาฉกรรจ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 47 95  /
7648 ด.ต.พนม  เงินเตม็ สภ.เขาฉกรรจ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 46 94  /
7649 ด.ต.พิบูรณ์ ลาดหนองขุ่น สภ.เขาฉกรรจ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 46 94  /
7650 พ.ต.ท.ไชยวฒัน์ แจบไธสง สภ.เขาฉกรรจ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 45 43 88  /
7651 พ.ต.ท.นริศ ตาดสุวรรณ์ สภ.เขาฉกรรจ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 45 39 84  /
7652 ด.ต.สุธิพงษ ์จิตตช์อบใจ สภ.เขาสิงโต ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 42 43 85  /
7653 ส.ต.ท.ทิวากร อนุสา สภ.เขาสิงโต ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 48 97  /
7654 พ.ต.ท.นพพล รัตนพงษเ์กียรติ สภ.เขาสิงโต ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 48 97  /
7655 ร.ต.ต.วิบูลยศ์กัด์ิ พรหมุมารกลุ สภ.เขาสิงโต ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 47 95  /
7656 พ.ต.ต.อิสรพนัธุ์ อ่ิมอุรัง สภ.เขาสิงโต ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 47 49 96  /
7657 พ.ต.ท.ธวชัชยั ล่างกิจจา สภ.เมืองสระเเกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 48 98  /
7658 ร.ต.ต.เดชา วชัรภูมิ สภ.เมืองสระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 46 40 86  /
7659 ด.ต.หญิง ลดัดาวรรณ คงคา สภ.เมืองสระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 46 96  /
7660 พ.ต.ท.ประเสริฐ ศรีพนันา สภ.เมืองสระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 49 99  /
7661 ส.ต.ท.นพรัตน์ แสนทวีสุข สภ.เมืองสระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 48 98  /
7662 ร.ต.อ.บรรยงค ์ถาวรทรัพย์ สภ.เมืองสระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 48 98  /
7663 ร.ต.อ.ปรีชา สิทธิชยักิตติ สภ.เมืองสระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 50 99  /
7664 ด.ต.ศภุชยั ม่วงงาม สภ.เมืองสระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 49 98  /
7665 ด.ต.อรรถชยั เรืองบุญ สภ.เมืองสระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 49 98  /
7666 ส.ต.ท.ศตพร เรืองโรจน์ สภ.เมืองสระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 27 76  /
7667 ร.ต.ท.ประเสริฐ จิตตจ์  านงค์ สภ.เมืองสระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 46 49 95  /
7668 ร.ต.ต.ภูมิมา ดวงบุปผา สภ.เมืองสระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 46 48 94  /
7669 ร.ต.อ.ประเสริฐ สังขท์อง สภ.เมืองสระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 46 47 93  /
7670 ด.ต.สถิตย ์เพาะเจริญ สภ.เมืองสระแกว้ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 44 47 91  /
7671 ส.ต.ต.รัฐนนัท ์และซนั สภ.โคกสูง ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 46 41 87  /
7672 พ.ต.ท.ชูชาติ คงเมือง สภ.โคกสูง ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 49 99  /
7673 ร.ต.อ.ปิยพงศ ์จนัทร์ประเสริฐ สภ.โคกสูง ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 47 97  /
7674 พ.ต.ท.ชินวงศ ์แท่นดี สภ.โคกสูง ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 46 43 89  /
7675 ด.ต.พิทยา ภูอาศยั สภ.โคกสูง ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 45 42 87  /
7676 ร.ต.อ.จิรพทัร นิกรบวั สภ.โคกสูง ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 39 31 70  /
7677 ด.ต.โชคชยั ไล่กระโทก สภ.โคกสูง ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 37 28 65  /
7678 ด.ต.ไพรินทร์ ขอมอบกลาง สภ.โคกสูง ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 26 21 47  /
7679 ด.ต.ทวีศกัด์ิ พนัอินทร์ สภ.โคกสูง ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 31 29 60  /
7680 ด.ต.ไชยณรงค ์สัมพนัธ์ สภ.คลองน ้าใส ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100  /
7681 ส.ต.ต.กานตท์วิน ปรางเสาวภา สภ.คลองน ้าใส ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 45 95  /
7682 พ.ต.ต.เสนีย ์ฟองเกิด สภ.คลองน ้าใส ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 49 98  /
7683 ด.ต.ภูมี จนัใต้ สภ.คลองน ้าใส ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 48 97  /
7684 ร.ต.อ.สมจิตร สร้อยทอง สภ.คลองน ้าใส ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 47 95  /
7685 พ.ต.ท.ธีรพงศ ์ศรีตมัภวา สภ.คลองน ้าใส ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 46 47 93  /
7686 พ.ต.ท.ประสิทธ์ิ ฮะกาว สภ.คลองลึก ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 35 33 68  /
7687 ร.ต.ท.ประสาท ผอ่งวรร์ สภ.คลองลึก ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 39 42 81  /
7688 ด.ต.ไพรรัตน์ ทองใบ สภ.คลองลึก ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100  /
7689 ด.ต.วีระศกัด์ิ จนัทร์กระเทาะ สภ.คลองลึก ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100  /
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7690 ด.ต.นคร สีเดือน สภ.คลองลึก ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 50 99  /
7691 พ.ต.ท.ณฐัพล ชนะศภุกาญจน์ สภ.คลองลึก ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 40 89  /
7692 ด.ต.ไพฑูรย ์พูลชาติ สภ.คลองลึก ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 48 96  /
7693 ด.ต.นคร ไชยจะโปะ สภ.คลองลึก ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 45 93  /
7694 ร.ต.อ.วิทยา โสภี สภ.คลองลึก ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 45 93  /
7695 ร.ต.อ.นิเทพ อ่ิมใจ สภ.คลองลึก ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 40 88  /
7696 ด.ต.สืบศกัด์ิ บุญโย สภ.คลองลึก ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 47 47 94  /
7697 ด.ต.แสงอุดม ค  ามี สภ.คลองลึก ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 47 41 88  /
7698 ด.ต.ภาณุพงศ ์วาปีทะ สภ.คลองลึก ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 46 47 93  /
7699 วา่ท่ี ร.ต.ต.ประเพียร สีหาโบราณ สภ.คลองลึก ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 45 44 89  /
7700 ร.ต.อ.ประเสริฐ ฝักแคเลก็ สภ.คลองลึก ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 44 35 79  /
7701 ด.ต.สมยิง่ แกมนิล สภ.คลองลึก ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 41 42 83  /
7702 ร.ต.ต.ก าจดัหลกัค  า สภ.คลองหาด ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 47 48 95  /
7703 ด.ต.อภิวิชญ์์  แป้นศรี สภ.คลองหาด ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 47 48 95  /
7704 ส.ต.ท.เกียรติศกัด์ิ ชีดว้ง สภ.คลองหาด ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 47 35 82  /
7705 พ.ต.ต.เสนอ รัตนพลแสน สภ.คลองหาด ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 46 47 93  /
7706 ร.ต.อ.เดชประวีร์ บวัโคง้ สภ.คลองหาด ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 46 44 90  /
7707 ส.ต.ต.กฤษดา วิจิตขะจี สภ.คลองหาด ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 46 37 83  /
7708 พ.ต.ท.รังสฤษด์ิ เจริญสุข สภ.คลองหาด ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 43 45 88  /
7709 ร.ต.อ.ประดิษฐ ์สวนหมาก สภ.เขาฉกรรจ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 48 96  /
7710 พ.ต.ท.กมล วฒิุสมวงศก์ลุ สภ.ตาพระยา ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100  /
7711 ร.ต.ต.อฐัพงศ ์เสริมทองหลาง สภ.ตาพระยา ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 47 97  /
7712 ร.ต.ท.เรืองสิทธ์ิ เน้ือทอง สภ.ตาพระยา ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 43 92  /
7713 พ.ต.ท.วีรยทุธ ทิศกระโทก สภ.ตาพระยา ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 47 44 91  /
7714 ด.ต.สุรพงษ ์ภกัดี สภ.ตาพระยา ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 42 43 85  /
7715 ด.ต.ไตรรงค ์สติมัน่ สภ.ตาพระยา ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 41 37 78  /
7716 พ.ต.ท.สมบูรณ์ หิตจ านงค์ สภ.บา้นทบัใหม่ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 44 93  /
7717 พ.ต.ท.ชยัยศ กองทอง สภ.บา้นทบัใหม่ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 46 94  /
7718 ส.ต.ต.สิทธิศกัด์ิ เเสงอาจ สภ.บา้นทบัใหม่ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 47 27 74  /
7719 ด.ต.สุพนัธ ์สมจิตร สภ.บา้นทบัใหม่ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 42 33 75  /
7720 พ.ต.ต.ชดัชาย กรอบทอง สภ.บา้นทพัไทย ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100  /
7721 ร.ต.อ.ศกัด์ิดา คอนมะลา สภ.บา้นทพัไทย ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100  /
7722 ด.ต.ช านาญ นนัทฤชยั สภ.บา้นทพัไทย ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 48 97  /
7723 ส.ต.ท.ระพีพนัธุ์ หารประทุม สภ.บา้นทพัไทย ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 39 28 67  /
7724 พ.ต.ท.จรัญ มณีรัตน์ สภ.ปางสีดา ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100  /
7725 ร.ต.อ.ชวลัวิทย ์ยนิทรัพย์ สภ.ปางสีดา ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100  /
7726 พ.ต.ท.ธ ารงค ์ชูหมุน สภ.ปางสีดา ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 48 98  /
7727 ด.ต.ปรเมศวร์ สุ่มมาตย์ สภ.ปางสีดา ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 47 97  /
7728 ส.ต.ต.มนญัชยั พิทกัษา สภ.ปางสีดา ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 46 96  /
7729 ส.ต.ต.เศรษฐพงศ ์โพธ์ินอ้ย สภ.วงัน ้าเยน็ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 49 99  /
7730 ด.ต.อุทยั ด่านรักษา สภ.วงัน ้าเยน็ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100  /
7731 ด.ต.สุภาพ หลงสอน สภ.วงัน ้าเยน็ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 48 97  /
7732 ร.ต.อ.ภูมิวสันต ์เกิดไธสง สภ.วงัน ้าเยน็ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 47 95  /
7733 ด.ต.วาริน วชยัปะ สภ.วงัน ้าเยน็ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 47 95  /
7734 ด.ต.สมศกัด์ิ ทบัละ สภ.วงัน ้าเยน็ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 47 47 94  /
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7735 พ.ต.ต.ภาณุพงศ ์ศรีขนัแกว้ สภ.วงัน ้าเยน็ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 47 46 93  /
7736 พ.ต.ท.วีระ วฒันาณรงคช์ยั สภ.วงัน ้าเยน็ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 46 48 94  /
7737 พ.ต.ท.สุรเศรษฐ ์ประภาศิริ สภ.วงัน ้าเยน็ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 39 41 80  /
7738 ร.ต.ต.หญิง ชมภู สังคเลิศ สภ.วงัน ้าเยน็ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 39 36 75  /
7739 พ.ต.ท.สุนทร หม่ืนอนนัต์ สภ.วงัสมบูรณ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 50 100  /
7740 ส.ต.ต.สุวิทย ์ศรีบุรินทร์ สภ.วงัสมบูรณ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 47 96  /
7741 ด.ต.ศรีศกัด์ิ จนัทร์ฮุย สภ.วงัสมบูรณ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 46 94  /
7742 พ.ต.ท.ศกัด์ิศรี นาเทเวช สภ.วงัสมบูรณ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 47 46 93  /
7743 ส.ต.ท.กญุชพิ์สิฎฐ ์ธรโภคินสกลุ สภ.วงัสมบูรณ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 47 37 84  /
7744 ร.ต.ต.ชาญวิทย ์อรรคดี สภ.วงัสมบูรณ์ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 45 46 91  /
7745 ส.ต.ท.วรากรณ์ สีหาบุตรโต สภ.วฒันานคร ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 49 98  /
7746 ร.ต.ต.ศรันย ์สุธรรมศกัด์ิ สภ.วฒันานคร ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 45 93  /
7747 ด.ต.พิทยา ศรีรัตน์ สภ.วฒันานคร ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 47 47 94  /
7748 ร.ต.อ.สายณัห์ บรรเทากิจ สภ.วฒันานคร ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 46 47 93  /
7749 ด.ต.กิตติศกัด์ิ แกว้วิฑูรย์ สภ.วฒันานคร ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 45 45 90  /
7750 ด.ต.ชญัญณฐั ทิพยสิ์งห์ สภ.วฒันานคร ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 44 46 90  /
7751 ส.ต.ท.ปัญญวฒัน์ แสงมาศ สภ.วฒันานคร ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 43 37 80  /
7752 พ.ต.ท.พงษศ์กัด์ิ ผลเกิด สภ.วฒันานคร ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 42 39 81  /
7753 พ.ต.ท.วนัชยั วงศว์าณิชอนนัต์ สภ.หนองหมากฝ้าย ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 50 99  /
7754 ร.ต.ท.ประทีป ทิสมบูรณ์ สภ.หนองหมากฝ้าย ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 44 93  /
7755 พ.ต.ต.สุพฒัน์ ถีสูงเนิน สภ.หนองหมากฝ้าย ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 46 46 92  /
7756 ด.ต.นะเลง เขียวพุ่มพวง สภ.หนองหมากฝ้าย ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 43 44 87  /
7757 ส.ต.ท.ศรัณ ศิริปักมานนท์ สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 47 97  /
7758 ส.ต.ท.พชัรพล ฝอยตะคุ สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 48 98  /
7759 ด.ต.วิโรจน์ น ้ามะลิ สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 47 97  /
7760 ด.ต.ทุ่งทอง โพธ์ิทบัไทย สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 45 95  /
7761 ด.ต.ธนูศกัด์ิ คงคาธนะ สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 45 95  /
7762 พ.ต.ท.รัชกร เหลืองทองค า สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 49 98  /
7763 พ.ต.ท.เอกฤทธ์ิ จีระมณีมยั สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 47 96  /
7764 ด.ต.ไพรวลัย ์สโมสร สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 46 95  /
7765 ด.ต.กสิสิทธ์ิ มาสแสง สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 44 93  /
7766 ด.ต.ทนงศกัด์ิ ประเสริฐศรี สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 49 43 92  /
7767 ด.ต.โยธิน ถามัง่มี สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 48 46 94  /
7768 ด.ต.ชยัยศ ใจตรง สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 43 43 86  /
7769 ร.ต.ท.ประทานพร แสงข า สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 43 39 82  /
7770 ด.ต.พิสันต ์พุมโกมล สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 41 29 70  /
7771 ร.ต.ต.องอาจ ประชุมชยั สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 40 43 83  /
7772 ร.ต.อ.อ านาจ แม่นปืน สภ.อรัญประเทศ ภ.จว.สระแกว้ ภ.2 50 48 98  /
7773 ด.ต.ประจวบ ทิพพิชยั ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7774 ส.ต.ท.พินิจนนัต ์ปัญจภกัดี สภ.เเกง้คร้อ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7775 ร.ต.อ.สุรพล ดลประสิทธ์ิ สภ.เกษตรสมบูรณ์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 45 95  /
7776 พ.ต.ท.นิวติั ศิลปชีวสันติ สภ.เกษตรสมบูรณ์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 47 97  /
7777 ด.ต.มนตรี ปูคะธรรม สภ.เกษตรสมบูรณ์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 47 97  /
7778 ร.ต.อ.สกล ประพงษ์ สภ.เกษตรสมบูรณ์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 47 97  /
7779 ร.ต.ท.สมศกัด์ิ แสงโชติ สภ.เกษตรสมบูรณ์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 46 96  /
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7780 ร.ต.ต.เสรี พ้ืนชยัภูมิ สภ.เกษตรสมบูรณ์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 49 47 96  /
7781 พ.ต.ท.สุริยา จนัทร์สระแกว้ สภ.เทพสถิต ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7782 ร.ต.อ.ประไพศกัด์ิ ดาดก สภ.เทพสถิต ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7783 พ.ต.ท.มงักร พงษนิ์ยะกลู สภ.เนินสง่า ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7784 ด.ต.ละพิน ศรีนูเดช สภ.เนินสง่า ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7785 ด.ต.อนุราช ผาสุข สภ.เนินสง่า ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7786 พ.ต.ท.สนิท บรรเทากลุ สภ.เนินสง่า ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7787 พ.ต.ท.ศภุชยั บุญแยม้วงศ์ สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7788 ด.ต.เสกสรร จนัทร์ส าราญ สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7789 ด.ต.ณฏัฐวฒัน์ แดงสกลุ สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7790 ด.ต.ธวชัชยั ต่อสกลุ สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7791 พ.ต.ท.นราเทพ พองชยัภูมิ สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7792 ร.ต.อ.ประทปั แกว้ดี สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7793 ร.ต.ต.ภาณุวฒัน์ แสงทอง สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7794 ส.ต.อ.วิชชุกาย ขวาเนาว์ สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7795 ร.ต.อ.วิมล คุม้ไขน่ ้า สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7796 ด.ต.วิระศกัด์ิ โคตรวนัทา สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7797 ร.ต.ต.สมคัร ทนัรังกา สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7798 ด.ต.สายชล โชคเฉลิม สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7799 ด.ต.ส าเนียง เยาวพนัธุ์ สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7800 ร.ต.อ.สุพจน์ ยวงทอง สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7801 ร.ต.ต.สุวิทย ์หาญสกลุ สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7802 ร.ต.อ.อุทยั แกว้ศรีพจน์ สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7803 ด.ต.ไพบูลย ์ถาวรจนัทร์ สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7804 ร.ต.อ.ธีระ ศรีปลาด สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7805 ร.ต.ท.บุญตา ปะกะตงั สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7806 ด.ต.สมเชิง มณีชาติ สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7807 ด.ต.สุดล พนัธม์าลี สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7808 ร.ต.อ.สุรศกัด์ิ อ่อนเขวา้ สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7809 ร.ต.ต.อภิสิทธ์ิ บุญเตม็ สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7810 ด.ต.จกัรพนัธ ์ดิเรกศรี สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7811 ด.ต.เจษฎากร ละลมชยั สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 48 98  /
7812 ร.ต.ต.ธนาธร แดงสุวรรณ์ สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 48 98  /
7813 ด.ต.ถวิล ลอนหิน สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 47 97  /
7814 ด.ต.นราธิป บวัวิชยัศิลป์ สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 47 97  /
7815 ร.ต.ท.ปรีชา ต้งัสกลุ สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 47 97  /
7816 ร.ต.ท.วีรชยั เบา้ลี สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 47 97  /
7817 ร.ต.ต.สมเกียรติ ฝาชยัภูมิ สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 47 97  /
7818 ด.ต.รุ่งศกัด์ิ พิมพเ์มืองเก่า สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 46 96  /
7819 ร.ต.อ.สิทธิศกัด์ิ พิทกัษช์าติ สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 46 96  /
7820 ด.ต.ฉลอง หาญมงัคา สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 46 96  /
7821 ด.ต.พีระพงศ ์หมู่หวันา สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 44 94  /
7822 ด.ต.สุวฒัน์ สะวนันา สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 44 94  /
7823 ด.ต.นาวิน ศรีไตรรัตน์ สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 43 93  /
7824 ด.ต.พิทยาคม แกว้ทน สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 41 91  /
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7825 ร.ต.อ.ไพบูลย ์เจนชยั สภ.เมืองชยัภูมิ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 49 50 99  /
7826 ด.ต.กิตติพฒัน์ คุณวฒิุเลิศโกศล สภ.แกง้คร้อ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7827 ด.ต.ชรินทร์ วนัชยั สภ.แกง้คร้อ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7828 ร.ต.อ.ทองค า วิชยัแสง สภ.แกง้คร้อ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7829 พ.ต.ท.นิติพนธ ์เคาภูเขียว สภ.แกง้คร้อ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7830 ร.ต.อ.พิเชษฐ ์ชาวประทุม สภ.แกง้คร้อ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7831 ด.ต.วิเดช อภยั สภ.แกง้คร้อ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7832 ด.ต.วีระศกัด์ิ ศรีมารักษ์ สภ.แกง้คร้อ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7833 ด.ต.สุเมทร์ นมสัการ สภ.แกง้คร้อ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7834 ด.ต.อาคม ชูสกลุ สภ.แกง้คร้อ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7835 ด.ต.อาวฒิุ ปราบวิชิต สภ.แกง้คร้อ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7836 ส.ต.ท.คณิศร สุทธิวิเศษ สภ.แกง้คร้อ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7837 ร.ต.อ.ธีรวฒิุ เจนบุรี สภ.แกง้คร้อ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7838 พ.ต.ท.สวง มณีทิพย์ สภ.แกง้คร้อ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 48 98  /
7839 ส.ต.ท.วรัทภพ ไชยมาค า สภ.โนนเหม่า ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7840 ส.ต.ท.จกัรกฤษณ์ ถวิลการ สภ.โนนเหม่า ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7841 ด.ต.สมเกียรติ ดีสวน สภ.โนนเหม่า ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7842 พ.ต.ท.อรรณพ ม่านทอง สภ.โนนเหม่า ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7843 ร.ต.อ.เดชา สองบุญ สภ.คอนสวรรค์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7844 ร.ต.อ.ชยัวฒัน์ จุลอกัษร สภ.คอนสวรรค์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7845 ร.ต.อ.ชาญชยั เชิดกร สภ.คอนสวรรค์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7846 ด.ต.บณัดิษฐ กนัชยัภูมิ สภ.คอนสวรรค์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7847 ด.ต.พงษศ์กัด์ิ ตูบุ้ดดา สภ.คอนสวรรค์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7848 ส.ต.ต.อนุพงษ ์วงคเ์ฟือง สภ.คอนสวรรค์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7849 พ.ต.ท.อคัรเดชนินธร ทวีสินวฒันเดชา สภ.คอนสวรรค์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7850 ร.ต.อ.วีระชยั ธงชยัภูมิ สภ.คอนสวรรค์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7851 ร.ต.อ.วีระยทุธ จนัดี สภ.คอนสวรรค์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7852 พ.ต.ท.ชยัยะพร บุญอินทร์ สภ.คอนสวรรค์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 48 98  /
7853 ด.ต.ณรงคศ์กัด ์รอนยทุธ สภ.คอนสวรรค์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 47 97  /
7854 ด.ต.ไพชิต วิเศษแสง สภ.คอนสววรค์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7855 ร.ต.ต.ถวิล มุมทอง สภ.คอนสาร ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7856 พ.ต.ท.บุญเลิศ ศิริทอแสง สภ.คอนสาร ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7857 ส.ต.ท.โรจนศกัด์ิ พินิจงาม สภ.คอนสาร ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7858 ร.ต.อ.ฐปนรรฆ ์คงเมืองกลุศรี สภ.คอนสาร ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7859 ด.ต.บุญลือ เลิศคอนสาร สภ.คอนสาร ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7860 ส.ต.อ.วิษณุพงศ ์วงศสุ์ภา สภ.คอนสาร ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7861 ด.ต.วิสุทธ์ิ คลองนาวงั สภ.คอนสาร ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7862 ส.ต.อ.สุขสันต ์จ  ารัสวงศ์ สภ.คอนสาร ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7863 ร.ต.อ.สุริยนัต ์นนับุญมา สภ.คอนสาร ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7864 ส.ต.ท.อนุชา พลเตชะ สภ.คอนสาร ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7865 ด.ต.จกัริน มุขธระโกษา สภ.คอนสาร ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7866 พ.ต.ต.ผดุงศกัด์ิ นนขนุทด สภ.คอนสาร ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 49 50 99  /
7867 พ.ต.ต.นรินทร์ เขม็พรหมมา สภ.จตุัรัส ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7868 ส.ต.ต.อนนัต ์เครือภกัดี สภ.จตุัรัส ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7869 ร.ต.ต.ทูล ไชยณรงค์ สภ.จตุัรัส ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
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7870 ร.ต.ท.ประเทือง นอ้ยสุวรรณ สภ.จตุัรัส ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7871 ส.ต.ต.พิศิษฐ ์แดงสกลุ สภ.จตุัรัส ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7872 ร.ต.อ.ชะเพาะ เท่ียงธรรม สภ.จตุัรัส ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 48 98  /
7873 ร.ต.อ.นาวิน รุ่งโรจน์ สภ.จตุัรัส ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 48 98  /
7874 ร.ต.อ.กิตติชยั ตั้งใจ สภ.จตุัรัส ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 46 96  /
7875 พ.ต.ท.ขวญัชยั เผือกพูนผล สภ.จตุัรัส ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 45 95  /
7876 ร.ต.อ.ส านอง ช่วยจตุัรัส สภ.จตุัรัส ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 44 94  /
7877 ด.ต.ธนากร อนุโยธา สภ.ช่องสามหมอ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7878 ด.ต.ศรายทุธ อานิสงฆ์ สภ.ช่องสามหมอ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7879 ร.ต.อ.สมบูรณ์ หงอกภิลยั สภ.ช่องสามหมอ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7880 ด.ต.สุริยา รักงาน สภ.ช่องสามหมอ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7881 พ.ต.ท.สุลกัษณ์ ดวงภมร สภ.ซบัใหญ่ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7882 พ.ต.ต.สัน ผา่นสถิน สภ.ซบัใหญ่ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 44 94  /
7883 ร.ต.ต.อิทธิภทัร ศรีษะนาราษฏร์ สภ.ซบัใหญ่ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 44 94  /
7884 ร.ต.ต.เอกรัตน์ ประดบัวงษ์ สภ.ซบัใหญ่ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 43 93  /
7885 ร.ต.อ.เชษฐพร จุลเพชร สภ.ซบัใหญ่ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 41 91  /
7886 ด.ต.เจริญชยั สุทธิสาย สภ.บา้นเขวา้ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 48 98  /
7887 ด.ต.ธรรมนูญ คลาดโรค สภ.บา้นเขวา้ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7888 ด.ต.นิธิ จนัทสังข์ สภ.บา้นเขวา้ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7889 ร.ต.อ.นิรันดร์ ทะสุนทร สภ.บา้นเขวา้ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7890 ด.ต.ปราการ เติมสมบติั สภ.บา้นเขวา้ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7891 พ.ต.ท.อนุสรณ์ สะตะ สภ.บา้นเขวา้ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7892 ร.ต.อ.ศรศิลป์ พวงเกาะ สภ.บา้นเขวา้ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 46 96  /
7893 พ.ต.ท.ประสิทธ์ิ กณัหา สภ.บา้นเด่ือ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 47 46 93  /
7894 พ.ต.ท.ไพศาล โรจนไพฑูรยทิ์พย์ สภ.บา้นเด่ือ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 46 48 94  /
7895 ร.ต.ท.พนม ไกรสกลุ สภ.บา้นเด่ือ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 45 46 91  /
7896 ด.ต.บวัไหล เหล่าคนคา้ สภ.บา้นเด่ือ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 44 48 92  /
7897 ด.ต.สมศกัด์ิ พลชยั สภ.บา้นเป้า ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 49 50 99  /
7898 ร.ต.อ.สงวน แสนสระ สภ.บา้นเป้า ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7899 พ.ต.ท.ธนพล ลิมปิยนนัท์ สภ.บา้นเป้า ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 49 49 98  /
7900 ร.ต.อ.ธนตัถ ์ดอกเขม็กลาง สภ.บา้นเป้า ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 48 47 95  /
7901 ด.ต.สวะรักษ ์สุดสูงเนิน สภ.บา้นเป้า ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 47 47 94  /
7902 พ.ต.ท.พยง นุชนุ่ม สภ.บา้นเป้า ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 46 45 91  /
7903 ร.ต.อ.สมคัร ต่อศรี สภ.บา้นเพชร ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 47 44 91  /
7904 ด.ต.เกษม ภิรมยไ์กรภกัด์ิ สภ.บา้นเพชร ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 45 40 85  /
7905 ด.ต.พลวรรช แกง้ทอง สภ.บา้นแกง้ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7906 ด.ต.ไกรราษฎร์ รัศมีพนัธ์ สภ.บา้นแกง้ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7907 ด.ต.พุทธิพงศ ์เส้ียมแหลม สภ.บา้นแกง้ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7908 ส.ต.ต.สมรัก ฉลองภูมิ สภ.บา้นแกง้ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7909 ร.ต.อ.อดิศกัด์ิ บุตรยทุธ สภ.บา้นแกง้ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7910 ร.ต.ท.สิทธิชยั เอนสันเทียะ สภ.บา้นแท่น ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7911 พ.ต.ต.ทศพล จ าเริญกลุ สภ.บา้นแท่น ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7912 ด.ต.บุญโชค ภูครองไชย สภ.บา้นแท่น ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7913 ด.ต. สุพรัตน์ เจริญสุข สภ.บา้นแท่น ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7914 ร.ต.ท.อุทยั ประกอบดี สภ.บา้นแท่น ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
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7915 ร.ต.อ.บ ารุง สีขลีุ สภ.บา้นแท่น ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7916 พ.ต.ท.ปริตร สังขนนัท์ สภ.บา้นแท่น ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7917 ส.ต.อ.สิทธิพงษ ์พิมพจ์นัทร์ สภ.บา้นแท่น ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7918 ส.ต.ต.สุพกรณ์ บรรเทา สภ.บา้นแท่น ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 48 98  /
7919 ร.ต.อ.พิชิต โพธ์ิชยัเลิศ สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7920 พ.ต.ท.คุณาวฒิุ ใบลี สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7921 พ.ต.ท.จ ารัส ไตรสูงเนิน สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7922 ร.ต.ต.นิรันดร์ ดอนสวา่ง สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7923 ด.ต.พิทกัษ ์หาญวงศ์ สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7924 ด.ต.อนุวฒัน์ สุขสุเดช สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7925 ด.ต.อภิชาติ คุม้กดูขมิ้น สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7926 ด.ต.เกียรติศกัด์ิ เล้ียงพรหม สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7927 ด.ต.จรัญ รักษม์ณี สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7928 ร.ต.อ.สุภสิทธ์ิ ปานจ ารูญ สภ.บา้นคา่ย ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 48 98  /
7929 ส.ต.ต.ธนวฒิุ ใจใหญ่ สภ.บ าเหน็จณรงค์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 47 97  /
7930 พ.ต.ท.กฤษดา มินทร์เสน สภ.บ าเหน็จณรงค์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 46 96  /
7931 ด.ต.ณฏัฐน์นท ์เพชรประไพ สภ.บ าเหน็จณรงค์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 45 95  /
7932 ร.ต.อ.ธรรมนูญ จนัดิษ สภ.บ าเหน็จณรงค์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 45 95  /
7933 ส.ต.ต.ภีรภทัร โพรัง สภ.บ าเหน็จณรงค์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 39 89  /
7934 พ.ต.ท.สมโชค คดัสูงเนิน สภ.บ าเหน็จณรงค์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 48 48 96  /
7935 ร.ต.อ.พนัธศิ์ลป์ ทองภู สภ.ภกัดีชุมพล ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 46 96  /
7936 ส.ต.ต.อานนท ์บุญจอง สภ.ภกัดีชุมพล ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 44 94  /
7937 ด.ต.สมศกัด์ิ โพธ์ิศรี สภ.ภกัดีชุมพล ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 43 93  /
7938 พ.ต.ท.บณัฑิต จาตุวฒัน์ สภ.ภกัดีชุมพล ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 42 92  /
7939 ร.ต.อ.สุพรรณ อนุรักษโ์กศล สภ.ภกัดีชุมพล ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 42 92  /
7940 ส.ต.อ.พิทกัษ ์ขวญัมงคล สภ.ภูเขียว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7941 ร.ต.อ.กฤษฎา ป้องปาน สภ.ภูเขียว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7942 ส.ต.อ.กฤษณะ สุภาโส สภ.ภูเขียว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7943 ร.ต.อ.กิตติศกัด์ิ เน่ืองวงษา สภ.ภูเขียว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7944 ด.ต.คงเดช ภูมิมะนาว สภ.ภูเขียว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7945 ร.ต.อ.พิเชษฐ ์แสงชาลี สภ.ภูเขียว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7946 พ.ต.ท.วนัชยั จีนค า สภ.ภูเขียว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7947 ส.ต.ท.สาธิต พิมพก์าร สภ.ภูเขียว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7948 พ.ต.ท.อภิรักษ ์ดวงใจ สภ.ภูเขียว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7949 ส.ต.ต.ศตวรรษ ศรีไทย สภ.ภูเขียว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7950 ส.ต.ท.ศกัด์ิสิทธ์ิ บุญดีมาก สภ.ภูเขียว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7951 ร.ต.ต.สากล นอ้ยอาษา สภ.ภูเขียว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7952 ด.ต.สุขสันต ์ถนอมสัตย์ สภ.ภูเขียว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 48 98  /
7953 ร.ต.ต.สนอง สอนคราม สภ.ภูเขียว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 47 97  /
7954 พ.ต.ท.วิทยา ศรีรังกรู สภ.ลาดใหญ่ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 48 47 95  /
7955 พ.ต.ท.ภาคิน หาญนอก สภ.ลาดใหญ่ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 46 96  /
7956 ร.ต.อ.พศิน พิมพเ์มืองเก่า สภ.ลาดใหญ่ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 49 48 97  /
7957 ด.ต.วิทูร เตง็ชยัภูมิ สภ.ลาดใหญ่ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 49 47 96  /
7958 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ ยศพงัเทียม สภ.ลาดใหญ่ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 48 49 97  /
7959 ร.ต.อ.สมเกียรติ แกว้ประเสริฐ สภ.ลาดใหญ่ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 48 48 96  /
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7960 ร.ต.อ.อ าไพ ศิริก าเนิด สภ.ลาดใหญ่ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 48 48 96  /
7961 ร.ต.อ.ธนักานต ์สงวนนาม สภ.ลาดใหญ่ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 47 48 95  /
7962 ร.ต.ท.นภาดล เพียรวิชา สภ.ลาดใหญ่ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 47 46 93  /
7963 พ.ต.ท.กิตติ พนัธุ์เกิด สภ.วงัตะเฆ่ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 49 49 98  /
7964 ร.ต.อ.นิยม ทอนสูงเนิน สภ.วงัตะเฆ่ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7965 ร.ต.ต.ณฐักิตต์ิ ดิเรกโภค สภ.วงัตะเฆ่ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 48 98  /
7966 พ.ต.ท.เกรียงศกัด์ิ ดีธรรม สภ.วงัตะเฆ่ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 48 46 94  /
7967 ส.ต.ต.อาทิตย ์วรรณงาม สภ.วงัตะเฆ่ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 48 46 94  /
7968 ด.ต.บญัญติั บุราณ สภ.หนองบวัแดง ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7969 ด.ต.ธวชัชยั กูภู้เขียว สภ.หนองบวัแดง ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7970 ร.ต.ต.นิคม โพธ์ิเหลือง สภ.หนองบวัแดง ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7971 พ.ต.ท.สมศกัด์ิ มิตราช สภ.หนองบวัแดง ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7972 พ.ต.ท.สุเทพ นาจะหม่ืน สภ.หนองบวัแดง ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7973 ร.ต.อ.สุคล เพียพิมเพ่ิม สภ.หนองบวัแดง ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7974 ด.ต.อิทธิพล ปิยานุรักษ์ สภ.หนองบวัแดง ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7975 ร.ต.ต.วิรัช มีพูล สภ.หนองบวัแดง ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7976 ด.ต.พยม บุญเสนา สภ.หนองบวัแดง ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7977 ร.ต.ต.จงรักษ ์ลีดี สภ.หนองบวัโคก ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7978 ส.ต.ต.จอมพล พองโนนสูง สภ.หนองบวัโคก ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7979 พ.ต.ท.ฉัตรพทัธ ์ธนายศบุญญวฒัน์ สภ.หนองบวัโคก ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7980 ร.ต.ท.ชานนท ์มนตทิ์พย์ สภ.หนองบวัโคก ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7981 ร.ต.อ.ชชัวาล บุกกลาง สภ.หนองบวัโคก ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7982 พ.ต.ท.พรชยั ตระการกลุธร สภ.หนองบวัโคก ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7983 ด.ต.ฤทธิรงค ์ มุกดา สภ.หนองบวัโคก ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7984 ด.ต.ฐวจัน์ สุนทรภกัด์ิ สภ.หนองบวัระเหว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7985 ร.ต.อ.เสวียง เคนเหล่ียม สภ.หนองบวัระเหว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7986 ด.ต.สุวิจกัขณ์ ไวประเสริฐ สภ.หนองบวัระเหว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7987 พ.ต.ท.อรุณ อคัรธรรม สภ.หนองบวัระเหว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7988 ด.ต.ธรรมนูญ จนัณรงค์ สภ.หนองบวัระเหว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7989 พ.ต.ท.ประพฒั พุฒนิล สภ.หนองบวัระเหว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7990 ด.ต.พีระพงษ ์ สิงห์เผน่ สภ.หนองบวัระเหว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7991 ร.ต.อ.สุขมุ โสวาที สภ.หนองบวัระเหว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7992 ส.ต.อ.ชชัวาล รอสูงเนิน สภ.หนองบวัระเหว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 48 98  /
7993 ร.ต.ต.ศิวกร วงษส์า สภ.หนองบวัระเหว ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 48 98  /
7994 ด.ต.ไกรสร นามูลเพง็ สภ.หนองสังข์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
7995 ร.ต.ต.สืบพงษ ์หาญพล สภ.หนองสังข์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 48 50 98  /
7996 ด.ต.สุชาติ สีกองแกว้ สภ.หนองสังข์ ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 46 50 96  /
7997 ส.ต.ต.ภาณุพงษ ์พิมเหล่าหนาด สภ.ห้วยยาง ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7998 ด.ต.ยศพฒัน์ ศรีสวสัด์ิ สภ.ห้วยยาง ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
7999 พ.ต.ท.อรรถพล สิงหปุรางกรู สภ.ห้วยยาง ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 50 100  /
8000 ส.ต.ต.ศิริวฒัน์ แสงนารี สภ.ห้วยยาง ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 45 95  /
8001 พ.ต.ท.สมพงษ ์ลึกจะบก สภ.หวัทะเล ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 49 99  /
8002 ส.ต.ท.ทิพยาธร จินดาศรี สภ.หวัทะเล ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 48 98  /
8003 ร.ต.ต.กลา้ศึก เกียรติเกาะ สภ.หวัทะเล ภ.จว.ชยัภูมิ ภ.3 50 44 94  /
8004 พ.ต.ต.กูเ้กียรติ คิดกลา้ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 45 95  /
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8005 ด.ต.ณรงค ์ขมุเกาะ สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 44 93  /
8006 ส.ต.ท.วีระยทุธ ดวงจ าปา สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 46 95  /
8007 ร.ต.อ.ศภุกร ดีทองหลาง สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8008 ด.ต.อ านาจ ศิริเมฆา สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 46 96  /
8009 ด.ต.สมเกียรติ แจ่มวงศ์ สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 48 97  /
8010 ส.ต.ท.หสัดินทร์ ทิศกระโทก สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 47 96  /
8011 ร.ต.ต.นิพนธ ์โกมิพฒัน์ สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 47 96  /
8012 พ.ต.ท.สุนทร เผยโพธ์ิ สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 48 50 98  /
8013 ร.ต.อ.กรวิชญเ์ศรษฐ ์นาศรี สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 48 48 96  /
8014 ร.ต.ท.อุทยั เขม็สุข สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 47 47 94  /
8015 พ.ต.ท.สุริยา ลากลุ สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 46 49 95  /
8016 ร.ต.ต.สมร โฮมจุมจงั สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 47 96  /
8017 ด.ต.ประสาท เจือจนัทึก สภ.เทพรักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8018 พ.ต.ท.โกสินทร์ สะอาดวงศ์ สภ.เทพารักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8019 ด.ต.จตุรภทัร ช่ืนจะโปะ สภ.เทพารักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8020 พ.ต.ท.เป่ียมศกัด์ิ เขาแกว้ สภ.เทพารักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8021 ด.ต.รวมมิตร เนตรทองหลาง สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 50 99  /
8022 ร.ต.อ.เกียรติ เรืองพิชิต สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8023 พ.ต.ท.ปรเมศร์ ตั้งจิตสมาธิ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8024 พ.ต.ต.กฤษณพล พีระพนัธ์ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8025 ด.ต.อิทธิพล จนัทร์สมคัร สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 46 37 83  /
8026 ส.ต.อ.อคัราณฐั เวา่สันเทียะ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 45 46 91  /
8027 ด.ต.ธรรศ ศรีสวสัด์ิ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 44 46 90  /
8028 ส.ต.ท.เศรษฐนนัท ์ศกนุตนาค สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 46 49 95  /
8029 ร.ต.ต.บุญเลิศ ปลัง่กลาง สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 46 47 93  /
8030 ด.ต.ปิยพล ชาญจอหอ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 45 95  /
8031 ร.ต.ต.ธนาจวบ ก่ิงนอก สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8032 ร.ต.อ.เด่น กลา้หาญ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8033 ร.ต.อ.เกรียงไกร มากลาง สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8034 ร.ต.อ.เสกสรรค ์แยม้โกสุมภ์ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8035 ด.ต.อเนก สุวรรณกลาง สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8036 ด.ต.โอฬาร คู่ตระกลู สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8037 ด.ต.ไกรสร เก้ือเดช สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8038 ร.ต.ต.จิระชยั มาศสุข สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8039 ร.ต.อ.ณรงค ์ปานบุญ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8040 ร.ต.อ.ทรงราช ศรีพิทกัษ์ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8041 ร.ต.อ.นนทวิ์ศิษฐ ์กฤษณะสุวรรณ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8042 ร.ต.อ.ประทีป ทวีผล สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8043 ส.ต.อ.พิชยัรัตน์ โชตินอก สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8044 ด.ต.พุชชง บุญเกษมชูโชติ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8045 ส.ต.อ.ฤทธิรงค ์จนัผกัแวน่ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8046 ร.ต.อ.วลัลภ ศาสตริน สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8047 ร.ต.ต.วิมุตต ์แทนสุโพธ์ิ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8048 ร.ต.ต.วีรสิงห์ วงศห์ลา้ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8049 ด.ต.ศกัด์ิชาย กอ้นกระสัง สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
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8050 ร.ต.อ.สมพงษ ์ปลัง่กลาง สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8051 ด.ต.สันติ กองมะเริง สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8052 ด.ต.สายชล ยา่นกลาง สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8053 ร.ต.ต.สุพจน์ หลวงอินทร์ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8054 ร.ต.ต.สุรพล ศรีศกัด์ินอก สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8055 ร.ต.อ.อนนต ์สาจนัทึก สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8056 ร.ต.ต.อุดร โพธ์ินอก สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8057 ด.ต.ไชยา หลงัสันเทียะ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8058 ร.ต.อ.ชนุตร์กริษฐ ์พิมพบ์ุตร์ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8059 ด.ต.ชยัธวชั คอนพุดซา สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8060 ด.ต.ทวีป ทวีผล สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8061 ด.ต.ธงชยั ขาวรุ่งเรือง สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8062 ส.ต.อ.ธวชัชยั ปัญญาวชัรวงศ์ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8063 ร.ต.อ.บรรลือศกัด์ิ โพธ์ินวลศรี สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8064 ร.ต.อ.ประทีป แป้นกลาง สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8065 ด.ต.พยอม แซะจอหอ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8066 ด.ต.พล โหนกลาง สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8067 ร.ต.อ.อศันยั สิมสีดา สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8068 ร.ต.ต.อิทธ์ิ เงิมสันเทียะ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8069 ด.ต.ชมพู เนกขพิ์มสา สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8070 ส.ต.อ.ธนวฒัน์ ท  ากนัหา สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8071 ส.ต.อ.พลวฒัน์ แสนมณี สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8072 ร.ต.ต.พฒันา วิวาโค สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8073 ด.ต.พุฒิพงศ ์ฟองสันเทียะ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8074 ร.ต.อ.วราพงษ ์หายทุกข์ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8075 ด.ต.วิเชียร ทิพยฉิ์มพลี สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8076 ด.ต.สมคิด พวงเกาะ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8077 ด.ต.สมบุญ ก๋าเร็ว สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8078 ด.ต.อนนัตว์รพล ชาญวิจิตร์ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8079 ด.ต.จรัญ ทูโคกกรวด สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8080 ร.ต.ต.ธนวฒัน์ องัสุทธิ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8081 ส.ต.ท.บงกช ศรีคร้าม สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8082 ด.ต.วิชิต กอทอง สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8083 ด.ต.เอกพจน์ เทาใหม่ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 46 96  /
8084 ด.ต.ยทุธนา พรหมบุตร สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 46 96  /
8085 ร.ต.อ.นิติพงศ ์โรจนวรรธพงศ์ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 49 98  /
8086 ส.ต.ท.องอาจ อาจหยดุ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 48 97  /
8087 ร.ต.ต.สมพงศ ์ชูใจ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 47 96  /
8088 ด.ต.สุเทพ หวานสูงเนิน สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 46 95  /
8089 ร.ต.ต.ไพโรจน์ โชตินอก สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 44 93  /
8090 ด.ต.มนตรี ขวาไทย สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 48 50 98  /
8091 ด.ต.วีระ ปังสันเทียะ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 48 45 93  /
8092 ร.ต.อ.ไสว จารุนิตย์ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 48 44 92  /
8093 ด.ต.สุคนธ ์กลุจนัทร์ศรี สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 47 48 95  /
8094 ด.ต.กิตติพศ ไขทะเล สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 47 47 94  /
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8095 ส.ต.ท.ชนะชล พาขนุทด สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 47 47 94  /
8096 ด.ต.พีระพล ปัญจะมาตย์ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 47 46 93  /
8097 ด.ต.สุพจน์ โกกลางดอน สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 47 46 93  /
8098 ด.ต.จกัรกฤษณ์ แถมดอน สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 47 39 86  /
8099 ด.ต.เอกพงษ ์ปะนาโส สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 46 46 92  /
8100 ด.ต.ธนพล ช่ืนดวงพิทกัษ์ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 46 46 92  /
8101 ร.ต.อ.วิชชา แท่นประยทุธ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 46 45 91  /
8102 ด.ต.วิทยา ศรีจนัทึก สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 45 47 92  /
8103 ด.ต.สมศกัด์ิ มุ่งเข่ืองกลาง สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 45 47 92  /
8104 ด.ต.วธุธิ ยายรัิมย์ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 45 46 91  /
8105 ด.ต.อนนัต ์พุฒสระนอ้ย สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 45 42 87  /
8106 ด.ต.ปราสาท หมัน่ทองหลาง สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 44 44 88  /
8107 ด.ต.ชนะศึก ภารสุวรรณ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 44 42 86  /
8108 ด.ต.สมเดช กองสันเทียะ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 43 44 87  /
8109 ร.ต.ต.รชตภทัร จารัตน์ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 43 42 85  /
8110 ด.ต.ทรงวฒิุ รุจาคม สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 40 43 83  /
8111 ร.ต.ต.อ านวย พรมวงศ์ สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 48 49 97  /
8112 ร.ต.อ.โชติ พตัรสระนอ้ย สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 48 97  /
8113 ร.ต.ต.ชูชีพ กลัโยธิน สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 47 47 94  /
8114 ร.ต.อ.รักศกัด์ิ วงษแ์กว้ สภ.เมืองพลบัพลา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8115 ส.ต.ต.รัชพล ลีลายทุธ สภ.เมืองพลบัพลา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8116 ส.ต.ต.นพพล นาอุดม สภ.เมืองยาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8117 พ.ต.ต.สุนทร จอดนอก สภ.เมืองยาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8118 ด.ต.สมพงษ ์อินภู่ สภ.เมืองยาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8119 พ.ต.ท.ธงชยั วิมลศิลป์ สภ.เสิงสาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8120 ด.ต.นิยม มัง่ก่ิง สภ.เสิงสาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8121 ร.ต.อ.รถชสิทธ์ิ แสงกระโทก สภ.เสิงสาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8122 ด.ต.สมบติั พลีขนัธ์ สภ.เสิงสาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8123 ร.ต.ต.อาชวรรณ พงศคุ์ณาพร สภ.เสิงสาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8124 ด.ต.วรเชษฐ ์จนัทร์จิตร สภ.เสิงสาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8125 พ.ต.ท.ประสาน ดีกระโทก สภ.เสิงสาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8126 ด.ต.ชาตรี ยาจนัทึก สภ.เสิงสาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8127 ร.ต.ต.บุญญรัตน์ บุญใหญ่ สภ.แกง้สนามนาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8128 ด.ต.ปรีชา คุม้กดุขมิ้น สภ.แกง้สนามนาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8129 ส.ต.ท.พลวฒัน์ โคจ านงค์ สภ.แกง้สนามนาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8130 พ.ต.ต.รัชพงศ ์ดอกสันเทียะดี สภ.แกง้สนามนาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8131 พ.ต.ท.สมคิด สุนทรชยั สภ.แกง้สนามนาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8132 ส.ต.ต.ปฏิภาณ บุญสิงห์ สภ.แกง้สนามนาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8133 ส.ต.ท.พงษเ์ทพ ผอ่งศาลา สภ.แกง้สนามนาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8134 ด.ต.ชโยดม แกว้แดง สภ.โชคชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8135 ส.ต.ท.กนัตวิชญ ์ฝ่ายพรหม สภ.โชคชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8136 ส.ต.อ.นนัธิกรณ์ บามขนุทด สภ.โชคชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8137 ด.ต.บุญษิต องัศิริลาวลัย์ สภ.โชคชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8138 ด.ต.ศภุากฤศ ดิษผกัแวน่ สภ.โชคชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8139 พ.ต.ท.สกลรัตน์ เขมสวสัด์ิ สภ.โชคชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
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8140 ร.ต.ต.สมพาน จุย้กระโทก สภ.โชคชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8141 ร.ต.ท.จนัทรานนท ์ดอกง้ิว สภ.โชคชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8142 ร.ต.อ.ธีรพงศ ์พรพจน์ธนมาศ สภ.โชคชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8143 ร.ต.อ.นคร ธรรมพิทกัษ์ สภ.โชคชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8144 ร.ต.ต.ยทุธศกัด์ิ บุญขนัธ์ สภ.โชคชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8145 ร.ต.อ.อินทร ทิพยคู์นอก สภ.โชคชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8146 ร.ต.ต.บุญสม มีช านาญ สภ.โชคชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8147 ส.ต.ท.สาธิต สดรัมย์ สภ.โชคชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8148 ส.ต.อ.ถิรวฒิุ ด าริสระนอ้ย สภ.โชคชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8149 ด.ต.นรินทร์ พบพิพฒัน์กลุ สภ.โชคชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 46 96  /
8150 ส.ต.ท.อรรถชยั มุขมนตรี สภ.โนนแดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8151 พ.ต.ต.ธีรพงศ ์เก่งวิริยกลุ สภ.โนนแดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8152 พ.ต.ท.เจตน์สฤษฎ์ิ คลา้ยพลอย สภ.โนนแดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8153 ร.ต.อ.กฤษฏ ์หมัน่ดี สภ.โนนแดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8154 ส.ต.ท.คณาธิป พิลาวงศ์ สภ.โนนแดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8155 ร.ต.อ.วีรพฒัน์ สีหปัญญา สภ.โนนแดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8156 ส.ต.ท.วฒิุชยั คงล ่าซ า สภ.โนนแดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8157 พ.ต.ท.ชยัยศ ตรีพุฒ สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8158 ด.ต.ชุติเดช ขยนักลาง สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8159 ด.ต.บุญเลิศ กองโคกสูง สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8160 ด.ต.พิเชต หมายอมกลาง สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8161 ร.ต.อ.พีระวฒั ภกัด์ิประสิทธ์ิ สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8162 ส.ต.ท.ภูบดี แยม้โคกสูง สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8163 ร.ต.อ.วิวฒัน์ เก่ืองกระโทก สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8164 ร.ต.ต.สมส่วน ครูห้วย สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8165 พ.ต.ต.สุทธิชยั อุปถมัภ์ สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8166 ร.ต.อ.สุวรรณ กลา้แท้ สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8167 ร.ต.อ.เฉลิมพล กล่ินทุ่งทอง สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8168 ด.ต.บุญสม โกสันเทียะ สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 45 95  /
8169 ร.ต.อ.ทวีศกัด์ิ พิทกัษ์ สภ.โนนสูง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8170 ร.ต.ท.เกษม มนักลาง สภ.โนนสูง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8171 พ.ต.ท.เรืองฤทธ์ิ ทรงคาศรี สภ.โนนสูง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8172 ร.ต.ต.ถวลัย ์คล่องใจ สภ.โนนสูง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8173 ร.ต.อ.วีระคม รัตนปิโยสร สภ.โนนสูง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8174 ด.ต.สนิท ต่ายแยม้ สภ.โนนสูง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8175 พ.ต.ต.สัญญา ด่านโคกสูง สภ.โนนสูง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8176 ด.ต.ส าเริง อ่อนช านิ สภ.โนนสูง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8177 ด.ต.ประจกัษ ์บรรดาศกัด์ิ สภ.โนนสูง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8178 ร.ต.ต.บรรจบ ม่วงเพง็ สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8179 ร.ต.ท.สุชิน เพช็ร์ดอน สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8180 ส.ต.ต.เกียรติรัตน์ เพง็ศาสตร์ สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8181 พ.ต.ท.เอกวธั ภทัรกาญจนานนท์ สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8182 ด.ต.กษิด์ิเดช โคตรโสภา สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8183 ด.ต.จีรพงษ ์ปราณีตพลกรัง สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8184 ด.ต.ชชัวาล บุญหาญ สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
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8185 ร.ต.อ.ณฏัฐพชัร โกษากลุ สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8186 ส.ต.อ.ทรงพล พิมพระจนัทร์ สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8187 ด.ต.ธงชาติ ปราณีตพลกรัง สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8188 ด.ต.ธนสาร นอ้ยล า สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8189 ส.ต.ท.ธนา บุญก ่า สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8190 ด.ต.ธนาศกัด์ิ เถาวก์ลาง สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8191 ด.ต.นุกลู รักสนาม สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8192 ด.ต.ปฐพล จิรวงศไ์พบูลย์ สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8193 ด.ต.ประจวบ จุขนุทด สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8194 ร.ต.อ.ปัญญา จนัหลอด สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8195 ส.ต.ต.ภาณุพงศ ์เชิดชูล ้าตระกลู สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8196 ร.ต.ต.มานิตย ์นามพุทธซา สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8197 ร.ต.อ.วิจยั จนัทรี สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8198 ร.ต.ต.วิมล พวงไธสง สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8199 ส.ต.ท.สราวฒิุ สีวะสา สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8200 ร.ต.ต.สายรุ้ง มุ่งก่ายกลาง สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8201 ร.ต.อ.สุเทพ โสภิณสูงเนิน สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8202 ส.ต.ท.สุรินทร์ธร โพธ์ิงาม สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8203 ส.ต.ท.สุริยา ทองลาด สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8204 ด.ต.อนุกลู แหวนโคกสูง สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8205 ด.ต.ครรชิต เขยนอก สภ.โพธ์ิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8206 พ.ต.ต.สุวกฤษฏ์ิ พิมพจ์นัทร์ สภ.กระชอน ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8207 ส.ต.ต.ชยพล เดชธนภทัร์กลุ สภ.กระชอน ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8208 ด.ต.สามารถ ขนันาค สภ.กระชอน ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 45 95  /
8209 ร.ต.ต.สิทธิกลัป์ โคน่ดอนขวาง สภ.กระชอน ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 38 88  /
8210 ส.ต.ท.พรหมชาติ ทิพยศิ์ริ สภ.กลางดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8211 ด.ต.กรกฎ มนตท์อง สภ.กลางดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8212 ส.ต.ท.ชชัพงศ ์กมัพลานนท์ สภ.กลางดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8213 พ.ต.ต.มนตช์ยั อ่ิมชยั สภ.กลางดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8214 ส.ต.ท.วิทยา จอดนอก สภ.กลางดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8215 ส.ต.ท.สถาพร ทองพา สภ.กลางดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8216 ร.ต.อ.อดุลย ์นิมิตรหม่ืนไวย์ สภ.กลางดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8217 ร.ต.อ.กฤษณชาติ อาจอนงค์ สภ.กลางดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8218 ส.ต.อ.นนัชยั โสมทองหลาง สภ.กลางดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8219 ร.ต.อ.ประพฤติ ฝอยส าโรง สภ.กลางดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8220 พ.ต.ท.สถาพร สงวนสุข สภ.กลางดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8221 ส.ต.ต.ปรัชญานนท ์ค  าเคน สภ.กลางดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8222 ด.ต.ผดุงศกัด์ิ ศรีอภยั สภ.ขามทะเลสอ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 49 98  /
8223 ร.ต.ต.เชน คา้ขาย สภ.ขามทะเลสอ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 49 98  /
8224 ด.ต.ภทัรเดช เจริญผาสุข สภ.ขามทะเลสอ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 49 98  /
8225 ร.ต.ต.สมพร วชุรัตน์ สภ.ขามทะเลสอ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 49 98  /
8226 ส.ต.ท.ภทัรพงศ ์ดุงโคกกรวด สภ.ขามทะเลสอ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 45 94  /
8227 พ.ต.ท.บุญส่ง ขอบโคกกรวด สภ.ขามทะเลสอ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 48 50 98  /
8228 พ.ต.ต.กิตติ กลัน่ผกัแวน่ สภ.ขามทะเลสอ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 47 49 96  /
8229 พ.ต.ท.ณรงค ์อภิรักษอ์โนทยั สภ.ขามสะแกแสง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
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8230 ด.ต.ศภุณฐั นาสันเทียะ สภ.ขามสะแกแสง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 47 96  /
8231 พ.ต.ท.ปภพ ศรีเสน สภ.ขามสะแกแสง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 44 93  /
8232 ด.ต.อภิชาติ เอ้ือประภาพร สภ.ขามสะแกแสง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 47 46 93  /
8233 ด.ต.อ านาจ หวงัลอ้มกลาง สภ.ขามสะแกแสง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 46 48 94  /
8234 ร.ต.ท.เศวต บุญประสม สภ.คง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8235 ด.ต.ไพทูล ประจิตร สภ.คง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8236 ร.ต.อ.จกัรพนัธุ์ จนัทะล่าม สภ.คง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8237 พ.ต.ต.สมเกียรติ สุวรรณธานี สภ.คง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8238 ด.ต.รังสิต รังสิโยภาส สภ.คง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8239 ส.ต.ต.วฒันา ชิดนอก สภ.คง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8240 ด.ต.สะอาด ศรีชลชาติ สภ.ครบุรี ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8241 ร.ต.อ.ชลอ เจิมขนุทด สภ.ครบุรี ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8242 ด.ต.พรชยั อุตตมะบูรณ สภ.ครบุรี ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8243 ร.ต.อ.ศิริวฒัน์ จนัทร์สีนาค สภ.ครบุรี ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8244 พ.ต.ต.ทินกฤติ มงัตรีสรรค์ สภ.ครบุรี ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8245 ส.ต.ต.รักษพ์ล ชมเดชดี สภ.ครบุรี ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8246 ด.ต.มงักร  เฉิดไธสง สภ.ครบุรี ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8247 ร.ต.ท.วีระ จงชิดกลาง สภ.คลองไผ่ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 50 99  /
8248 ร.ต.อ.ชยัณฏัฐ ์สืบสังข์ สภ.คลองไผ่ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 48 49 97  /
8249 ด.ต.จ าลอง อาบจนัทึก สภ.คลองไผ่ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 48 46 94  /
8250 ด.ต.เกียรติวิสุทธ์ิ มัง่สูงเนิน สภ.คลองไผ่ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 46 48 94  /
8251 ร.ต.ท.มานสั เชียงอัง๊ สภ.คลองไผ่ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 46 48 94  /
8252 ด.ต.เจริญ กฤษเชิด สภ.คลองไผ่ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 44 46 90  /
8253 ร.ต.ต.กษิด์ิเดช พึงเกาะ สภ.จอหอ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8254 พ.ต.ท.จตุพร ขนัชยัภูมิ สภ.จอหอ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8255 ด.ต.ประดิษฐ บุญเยน็ สภ.จอหอ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8256 ร.ต.ท.วิเชียร สุทธิมงคล สภ.จอหอ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 49 98  /
8257 ร.ต.อ.ศรายทุธ หมัน่กิจ สภ.จอหอ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 49 98  /
8258 พ.ต.ต.สุระศกัด์ิ พนัธว์งค์ สภ.จอหอ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 49 98  /
8259 ร.ต.อ.สมยั ธานีรัตน์ สภ.จอหอ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 47 96  /
8260 ด.ต.ธีระยทุธ ์พูลสวสัด์ิ สภ.จอหอ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 44 93  /
8261 ร.ต.อ.คมกฤช ยีจ่อหอ สภ.จอหอ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 48 49 97  /
8262 ส.ต.อ.จกัรพงษ ์โกฎกลางดอน สภ.จอหอ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 48 46 94  /
8263 ร.ต.อ.ชยัสิทธ์ิ ชิดโคกสูง สภ.จอหอ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 45 45 90  /
8264 พ.ต.ต.ธงชยั จวนเจริญ สภ.จกัราช ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8265 ร.ต.ท.เฉลิม พหลศกัด์ิ สภ.จกัราช ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8266 ร.ต.อ.ตรีทชัชาติ กิจโกศล สภ.จกัราช ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8267 ด.ต.บญัญติั กลา้หาญ สภ.จกัราช ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8268 พ.ต.ท.ดวงเพชร เถาวโ์ท สภ.จกัราช ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8269 ร.ต.อ.สุนทร ปรุงโพธ์ิ สภ.จกัราช ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8270 ด.ต.สมจิตต ์ไทยยารัมย์ สภ.ชุมพวง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8271 ร.ต.ท.สมพิชยั พูลกลาง สภ.ชุมพวง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8272 ด.ต.สุทธิพล คลงันอก สภ.ชุมพวง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8273 ด.ต.ณรงค ์สุขกระชอน สภ.ชุมพวง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8274 ร.ต.อ.อ านาจ มาสันเทียะ สภ.ชุมพวง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
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8275 พ.ต.ต.ดาวรุ่ง เปรมใจ สภ.ชุมพวง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8276 พ.ต.ท.เทวญั แทงเป้า สภ.ชุมพวง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8277 ร.ต.อ.พิสูจน์ นนัทศกัดภิ์ญโญ สภ.ชุมพวง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8278 ร.ต.ต.อนนัต ์ช ้าเกตุ สภ.ชุมพวง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8279 ด.ต.ประเสริฐ ศิริเมฆา สภ.ชุมพวง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 46 96  /
8280 ส.ต.ท.ศรุติ บุญวฒัน์ สภ.ดอนแสนสุข ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 47 47 94  /
8281 ร.ต.อ.สันติวฒัน์ พาขนุทด สภ.ดอนแสนสุข ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 47 44 91  /
8282 ด.ต.สมศกัด์ิ หึกขนุทด สภ.ด่านขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8283 ด.ต.วิชาญ ชุ่มขนุทด สภ.ด่านขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8284 ร.ต.ท.ถนอม ทรงจนัทึก สภ.ด่านขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8285 ส.ต.ท.ปฐวี สุหญา้นาง สภ.ด่านขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8286 ร.ต.อ.ประจวบ ประทายนอก สภ.ด่านขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8287 พ.ต.ท.อาคม ชุดขนุทด สภ.ด่านขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8288 ร.ต.อ.กฤตพงศ ์ปูคะธรรม สภ.ด่านขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8289 ร.ต.อ.กิตติพงษ ์กลุนาฝาย สภ.ด่านขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8290 ด.ต.สมคิด แอน้ชยัภูมิ สภ.ด่านขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8291 ด.ต.สรายทุธ เกณฑก์ลางดอน สภ.ด่านขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8292 พ.ต.ต.พงศกร วิสีปัตน์ สภ.ด่านขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8293 ด.ต.วชัระ ภูมิโคกรักษ์ สภ.ด่านขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8294 พ.ต.ต.บุญสม อาจหาญ สภ.บวัใหญ่ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8295 ด.ต.ปพนศกัด์ิ พรมวนันา สภ.บวัใหญ่ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8296 ร.ต.อ.ฟ้าลิขิต แสนจงัหรีด สภ.บวัใหญ่ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8297 ด.ต.สมปอง พิมพตี์ขอ้ สภ.บวัใหญ่ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8298 ร.ต.อ.สมยั บวัเทศ สภ.บวัใหญ่ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8299 ส.ต.ท.อรรคพล หิตะผล สภ.บวัใหญ่ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8300 ส.ต.ท.อาทิตย ์ชยัอาวธุ สภ.บวัใหญ่ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8301 ร.ต.อ.นุกลู จนัทร์พ่วง สภ.บวัใหญ่ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8302 ด.ต.วีระพงษ ์สงสุระ สภ.บวัใหญ่ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8303 ร.ต.อ.นิธิเดช ค  าอต สภ.บวัลาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8304 พ.ต.ต.พงษธ์ร ใหญ่นอก สภ.บวัลาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8305 ส.ต.ท.พรเทพ เทพศรี สภ.บวัลาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8306 ด.ต.พฒันพงษ ์แต่งพลกรัง สภ.บวัลาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8307 ด.ต.สมยศ สวสัดี สภ.บวัลาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8308 พ.ต.ท.คณสันนัท ์สุวรรณทรัพย์ สภ.บวัลาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8309 พ.ต.ต.พงษศ์กัด์ิ นนทะโชติ สภ.บา้นเหล่ือม ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8310 ด.ต.สุขสันต ์ดาวโคกสูง สภ.บา้นเหล่ือม ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8311 พ.ต.ท.สุทธิพงษ ์คบบณัฑิต สภ.บา้นเหล่ือม ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8312 พ.ต.ต.อนนัท ์แจะสันเทียะ สภ.บา้นปรางค์ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8313 พ.ต.ต.ณรงคฤ์ทธ์ิ ถ่อนก่ิง สภ.บา้นหนั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8314 ร.ต.ต.บุญเลิศ พราหมณ์ไธสง สภ.บา้นหนั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8315 ร.ต.อ.ปริยติั แกว้มุกดา สภ.บา้นหนั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8316 ด.ต.สายชน วิชิตสระนอ้ย สภ.บา้นหนั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8317 พ.ต.ท.นิติธร ผิวแดง สภ.บา้นหนั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8318 พ.ต.ต.วิเชียร พนัสาง สภ.บา้นหนัห้วยทราย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8319 ร.ต.อ.สมส่วน ชุมมุง สภ.บา้นหนัห้วยทราย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
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8320 ร.ต.ต.ส าราญ จอ้ยจะโปะ สภ.บา้นหนัห้วยทราย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8321 พ.ต.ต.เสรี ชาช านาญ สภ.ประทาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8322 พ.ต.ท.ทนนั โกศรีงาม สภ.ประทาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8323 ด.ต.ธีระยทุธ ธีระจุฑาภกัดี สภ.ประทาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8324 ร.ต.ต.เจริญ ช านิกลา้ สภ.ประทาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8325 ร.ต.อ.กลา้ณรงค ์บวัลอย สภ.ประทาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8326 ด.ต.ถิรพงษ ์พลวิเศษ สภ.ประทาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8327 ส.ต.ท.พรมรินทร์ พนัสนิท สภ.ประทาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8328 ร.ต.อ.สุวรรณ มาดาโต สภ.ประทาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8329 ด.ต.ยทุธจกัร์ สมนอก สภ.ประทาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8330 ร.ต.ต.พสธร ศรีคลงั สภ.ประทาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 46 96  /
8331 ด.ต.ชยัวฒัน์ พีระตนัติวฒันา สภ.ปักธงชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8332 ร.ต.อ.เสง่ียม ไตรยศ สภ.ปักธงชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8333 ร.ต.ต.เสน่ พาสี สภ.ปักธงชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8334 ด.ต.จิรกร อาษาสนานนท์ สภ.ปักธงชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8335 ร.ต.อ.ทินกร เท่ียงธรรม สภ.ปักธงชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8336 ร.ต.ต.วิชยั หวลสันเทียะ สภ.ปักธงชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8337 ร.ต.อ.วิชาญ ชยัจะโปะ สภ.ปักธงชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8338 พ.ต.ท.ศราวฒิุ ทศัน์เจริญ สภ.ปักธงชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8339 ร.ต.ต.ศิริชยั ทรายฉิมพลี สภ.ปักธงชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8340 ด.ต.สุชาติ ญาติดอน สภ.ปักธงชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8341 พ.ต.ท.สุพจน์ ค  าก าพุด สภ.ปักธงชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8342 จ.ส.ต.สุรเชฐ สถาพร สภ.ปักธงชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8343 ร.ต.อ.อุกฤษฏ ์กนัทะวงศ์ สภ.ปักธงชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8344 ส.ต.ท.เจษฎา ศิริพล สภ.ปักธงชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8345 ด.ต.มานะชยั กองจนัทร์ สภ.ปักธงชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8346 ร.ต.อ.สมหวงั เผาะสูงเนิน สภ.ปักธงชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8347 ร.ต.ท.วิชยั สระขนุทด สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8348 พ.ต.ต.เอกมนสั วงค า สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8349 ส.ต.ท.ณฐันนท ์คนัศร สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8350 ด.ต.ทวีรัชต ์เคนจนัทึก สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8351 ส.ต.อ.ธนพล เล้ียงพรพรรณ สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8352 ร.ต.อ.ประสงค ์โมงขนุทด สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8353 ด.ต.มงคล พูนพิพฒัน์ สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8354 ร.ต.ต.มนสัศกัด์ิ กลัน่มา สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8355 ส.ต.อ.วชัระ ปวงรัตน์ สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8356 ร.ต.อ.ศิริสรร จนัทะภกัดี สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8357 ด.ต.ส ารวย ฤทธิเดช สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8358 ส.ต.ท.สุทธิพงษ ์เพ่ือนพิมาย สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8359 ด.ต.ชิษณุพงศ ์ไชยทองศรี สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8360 ด.ต.อดิศร อสิพงษ์ สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8361 ร.ต.อ.โกเมท คจัฉพนัธ์ สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8362 พ.ต.ท.ศภุากร รสชอบ สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8363 ร.ต.อ.บดินทร์ เป่ียมมนสั สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8364 ด.ต.ประมวล เกตุโฉม สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
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8365 ส.ต.ต.เจตพล ผลาเลิศ สภ.ปากช่อง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8366 พ.ต.ต.เสน่ห์ บุญเกษม สภ.พระทองค า ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8367 ด.ต.ดุสิต พรมสวสัด์ิ สภ.พระทองค า ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8368 ร.ต.อ.ภาสพล บตัรประโคน สภ.พระทองค า ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8369 ด.ต.สุรชาติ สุจินดานุกลู สภ.พระทองค า ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8370 พ.ต.ท.ไกรสร เยีย่มมโน สภ.พระทองค า ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8371 ด.ต.ถนดั จงตั้งกลาง สภ.พระทองค า ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8372 ร.ต.อ.เกรียงศกัด์ิ ศรีสาคร สภ.พลกรัง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8373 พ.ต.ต.ณฐัพงศ ์รัตนมงคลกลู สภ.พลกรัง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8374 ร.ต.อ.ธนพงศ ์ทวีพุดซา สภ.พลกรัง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8375 ร.ต.อ.อ านวย เพง็กรูด สภ.พลกรัง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8376 พ.ต.ท.จกัพงษ ์บุญห่อ สภ.พลกรัง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8377 ร.ต.อ.สมประสงค ์อิดจงัหรีด สภ.พลกรัง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 46 96  /
8378 ด.ต.โรดม คงบรรทดั สภ.พลสงคราม ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8379 พ.ต.ต.ปัญญา แสงสุระ สภ.พลสงคราม ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8380 ร.ต.อ.สมหมาย คงนอก สภ.พลสงคราม ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8381 ร.ต.อ.พิสาร ทองสมุทร สภ.พิมาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8382 ด.ต.วีระ มงกเุพชร สภ.พิมาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8383 ร.ต.ต.เสริมเกียรติ ทิมกระโทก สภ.พิมาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8384 พ.ต.ต.เพชรพนม ไกยวรรณ์ สภ.พิมาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8385 ส.ต.อ.บุญสม พนัธส์วสัด์ิ สภ.พิมาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8386 ร.ต.ต.พิษณุ แจกกลาง สภ.พิมาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8387 ด.ต.วีระชยั ชาวสวน สภ.พิมาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8388 ร.ต.อ.วฒิุพงษ ์สุดสีเล้ียง สภ.พิมาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8389 พ.ต.ท.สุนนัท ์เจริญจิตร สภ.พิมาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8390 ด.ต.อ านาจ บวัแกว้ สภ.พิมาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8391 ด.ต.สุรจิตร์ คล่องชอบ สภ.พิมาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8392 ร.ต.ต.บดินทร์เดช เนตรวิเศษ สภ.พิมาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8393 ร.ต.อ.พงษเ์ดช ศรีโชค สภ.พิมาย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 50 99  /
8394 ร.ต.ต.เสรีชล พงษเ์จริญ สภ.มะเริง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8395 ด.ต.ไพรัช เผือดจนัทึก สภ.มะเริง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 46 96  /
8396 ส.ต.อ.ยทุธการ สวดธรรมกิตต์ิ สภ.มะเริง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8397 ด.ต.สมคิด จูมตะคุ สภ.มะเริง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8398 พ.ต.ต.จกัรพนัธ ์มากสี สภ.มะเริง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8399 ร.ต.อ.วิชยั จ  าปา สภ.มะเริง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8400 พ.ต.ต.ชนุดม เครือสิงห์ สภ.ล าทะเมนชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8401 ด.ต.ยทุธนา กองเพชร สภ.ล าทะเมนชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8402 พ.ต.ท.วีระ องอาจ สภ.ล าทะเมนชยั ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8403 ด.ต.นิติสิทธ์ิ ปิยะนาจ สภ.วงัน ้าเขียว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 47 49 96  /
8404 ร.ต.อ.กมล การถาง สภ.วงัน ้าเขียว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8405 ด.ต.ช านาญ กาญจนศรี สภ.วงัน ้าเขียว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8406 พ.ต.ท.นิรันดร์ ถวลัยภู์วนาถ สภ.วงัน ้าเขียว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8407 ร.ต.ท.นุชิต วงศไ์ตรรัตนกลุ สภ.วงัน ้าเขียว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8408 ร.ต.ท.ประกอบ วงษเ์มือง สภ.วงัน ้าเขียว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8409 ร.ต.อ.ประยรู ประกอบผล สภ.วงัน ้าเขียว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
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8410 ด.ต.สมเกียรติ เบลเยีย่ม สภ.วงัน ้าเขียว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8411 พ.ต.ท.สุรสิทธ์ิ สิทธิวิไล สภ.วงัน ้าเขียว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8412 ส.ต.ท.พลวฒัน์ บุญช่ืน สภ.วงัน ้าเขียว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8413 ด.ต.ธานี รอบคอบพรมราช สภ.สีคิ้ว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8414 ส.ต.อ.จกัรกฤษณ์ จนัทร์สอน สภ.สีคิ้ว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8415 ร.ต.อ.นฐพล ภทัรรังสิกลุ สภ.สีคิ้ว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8416 ด.ต.นิรุทธ์ิ กอมขนุทด สภ.สีคิ้ว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8417 ส.ต.อ.บุญญรัตน์ คุยกลาง สภ.สีคิ้ว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8418 ร.ต.อ.พลกฤต จรจรัลกิตติ สภ.สีคิ้ว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8419 ร.ต.อ.พลงัสู้ อาษานอก สภ.สีคิ้ว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8420 พ.ต.ท.อธิเมศร์ พงศท์องวิทย์ สภ.สีคิ้ว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8421 ร.ต.อ.ชยัวฒัน์ ห่านตระกลู สภ.สีคิ้ว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8422 ด.ต.ศิลาวฒิุ สมภาค สภ.สีคิ้ว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8423 พ.ต.ท.เตชสั เตชิตตุลธร สภ.สีคิ้ว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8424 ส.ต.ท.ธนดล เดสูงเนิน สภ.สีคิ้ว ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8425 ร.ต.อ.กรฤต หลอดทอง สภ.สีดา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8426 ส.ต.ท.จตุพล มาตแสง สภ.สีดา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8427 ร.ต.ท.ชยัสิทธ์ิ งามเลิศ สภ.สีดา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8428 ด.ต.ประจกัษ ์แสนมา สภ.สีดา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8429 ด.ต.ประทิน สมคัรคา้ สภ.สีดา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8430 พ.ต.ท.ปราโมทย ์โทนสิงห์ สภ.สีดา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8431 พ.ต.ต.วฒิุชยั ปัจจยัโคนงั สภ.สีดา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8432 ส.ต.ท.พชรกร แสนป้อง สภ.สีดา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8433 ด.ต.อ านาจ อมรดารารัตน์ สภ.สีดา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8434 ร.ต.อ.ธีราวทุธ ์หมอยา สภ.สีสุก ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 47 41 88  /
8435 ด.ต.วีระพงษ ์ประกอบการ สภ.สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8436 พ.ต.ท.พฐัพน ศิริวฒัน์ สภ.สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8437 ด.ต.ทรัพยอ์นนัต ์ทองประเสริฐ สภ.สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8438 ด.ต.วิเชียร แยม้สูงเนิน สภ.สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8439 ด.ต.สิทธิชยั ช านาญกลาง สภ.สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8440 ส.ต.ท.สุทศัน์ จิณรินทร์ สภ.สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8441 ร.ต.ต.สมบติั อคัเสริญ สภ.สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8442 ร.ต.อ.ประสิทธ์ิ สมยักลาง สภ.สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 46 96  /
8443 ด.ต.วฒันา ค  าขวา สภ.สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 46 96  /
8444 ร.ต.อ.ไพฑูรย ์ทิพยข์นุทด สภ.สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 44 94  /
8445 ร.ต.อ.ไพรัตน์ ท  าดี สภ.สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 43 93  /
8446 ส.ต.อ.เขมรัตน์ โพธ์ิสูงเนิน สภ.สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 40 90  /
8447 พ.ต.ท.โชติจิณณ์ เก่งกิจการ สภ.หนองบุญมาก ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8448 ด.ต.กฤษฎา พาโพธ์ิ สภ.หนองบุญมาก ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8449 ร.ต.ท.คมเดช พลอยกระโทก สภ.หนองบุญมาก ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8450 ด.ต.คมสัน มณีวงค์ สภ.หนองบุญมาก ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8451 ด.ต.ชูชาติ คู่กระโทก สภ.หนองบุญมาก ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8452 ด.ต.ประเสริฐ ชอบธรรม สภ.หนองบุญมาก ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8453 ด.ต.ประดิษ อุทรส สภ.หนองบุญมาก ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8454 พ ต ท วิโรจน์ การเรียน สภ.หนองบุญมาก ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
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8455 ร.ต.อ.วินิจ รัตนสุข สภ.หนองบุญมาก ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8456 ด.ต.สังคม เนาวิรัตน์ สภ.หนองบุญมาก ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8457 ร.ต.อ.สันติ อตัตวิริยะสุวร สภ.หนองบุญมาก ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8458 ด.ต.สุรวิทย ์พูนกระโทก สภ.หนองบุญมาก ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8459 ส.ต.อ.สุระชยั หลุมทอง สภ.หนองบุญมาก ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8460 ด.ต.กลุชอล เทพกระโทก สภ.หนองบุญมาก ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 49 50 99  /
8461 ร.ต.ต.นิติธร ธรรมโชติ สภ.หนองบุญมาก ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 48 44 92  /
8462 ร.ต.อ.สุรพนัธ ์ธะสุนทร สภ.หนองสรวง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 46 46 92  /
8463 พ.ต.ท.พลพิไชย พนัธอิ์นทร์ สภ.หนองสรวง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 47 45 92  /
8464 ด.ต.อดินนั ศรีดว้ง สภ.หนองสาหร่าย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8465 ด.ต.กิตติพงษ ์ผลาปรีย์ สภ.หนองสาหร่าย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8466 ส.ต.ท.ชยัพร ทองสังข์ สภ.หนองสาหร่าย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8467 ร.ต.อ.ชาญชยั เบ็งจนัทึก สภ.หนองสาหร่าย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8468 พ.ต.ท.นิธิกร จนัสิน สภ.หนองสาหร่าย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8469 ส.ต.ต.พงษร์ะพี ศรีสุข สภ.หนองสาหร่าย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8470 ส.ต.ต.พศิน ชิวขนุทด สภ.หนองสาหร่าย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8471 ส.ต.ท.ศรายธุ ชีกวา้ง สภ.หนองสาหร่าย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8472 ส.ต.ต.อิทธิพล ไกยเดช สภ.หนองสาหร่าย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8473 พ.ต.ต.อุเทน ทุ่งศิริวฒันา สภ.หนองสาหร่าย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8474 ส.ต.อ.วงศธร เลก็ปรีด์ิเปรม สภ.หนองสาหร่าย ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8475 ส.ต.ท.จิรัฎฐวฒัน์ ชาญเช่ียว สภ.หมูสี ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8476 ส.ต.ท.นฤพนธ ์เหมวงศ์ สภ.หมูสี ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8477 ส.ต.ท.ภูวไนย โคคร สภ.หมูสี ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8478 ด.ต.สมเกียรติ ขอมอบกลาง สภ.หมูสี ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8479 ด.ต.นพนรา วรรณเสริฐ สภ.หมูสี ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8480 พ.ต.ท.ชูเกียรติ แกว้อาจ สภ.หมูสี ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8481 ร.ต.อ.ปรีชา บุญสุระ สภ.หมูสี ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8482 ร.ต.อ.เอกภูมิ มาสอน สภ.หมูสี ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8483 พ.ต.ต.ชาย ศรีดามณี สภ.หมูสี ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8484 ร.ต.อ.ภิรมย ์ประจิตร สภ.ห้วยแถลง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8485 ส.ต.ท.วสันต ์จนัสูงเนิน สภ.ห้วยแถลง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8486 ด.ต.วิชยั เครือวงษ์ สภ.ห้วยแถลง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8487 ด.ต.สมกฤษ ซ าสันเทียะ สภ.ห้วยแถลง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8488 ส.ต.ท.สราวฒิุ สงพระ สภ.ห้วยแถลง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8489 ร.ต.ท.สุริยา ไชยรัตน์ สภ.ห้วยแถลง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8490 ส.ต.อ.สุวฒัน์ โพธ์ิบุตรดี สภ.ห้วยแถลง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8491 ร.ต.อ.อุทยั ศรไชย สภ.ห้วยแถลง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8492 ด.ต.สุนทร หอมจนัทร์ สภ.ห้วยแถลง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8493 ด.ต.คชน แลไธสง สภ.ห้วยแถลง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8494 พ.ต.ต.ภิรมย ์บุญภกัดี สภ.ห้วยแถลง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 45 95  /
8495 พ.ต.ท.กิตติพจน์ ใสผดุผอ่ง สภ.หินดาด ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8496 ร.ต.อ.จ าเนียน สุชานิวฒัน์ สภ.หินดาด ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8497 ด.ต.อดิศกัด์ิ จนัทาสูงเนิน สภ.หินดาด ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8498 ด.ต.เกียรติศกัด์ิ พนัธุ์มณี สภ.หินดาด ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8499 พ.ต.ท.รักพงษ ์บวัเทียน สภ.หินดาด ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 45 95  /
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8500 ร.ต.ต.ประกาย ครามจะโปะ สภ.อุดมทรัพย์ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8501 ด.ต.นิติ วรธงไชย สภ.อุดมทรัพย์ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8502 ด.ต.พีระวฒิุ ศรีสาระคาม สภ.อุดมทรัพย์ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8503 พ.ต.ท.สุพฒั ดารุนิกร สภ.อุดมทรัพย์ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 50 100  /
8504 ด.ต.วชัรพงษ ์แววจะโปะ สภ.อุดมทรัพย์ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 49 99  /
8505 พ.ต.ท.สวิตต ์วงศเ์สถียรชยั สภ.อุดมทรัพย์ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 48 98  /
8506 ร.ต.ต.คมสัน จบจงัหรีด สภ.อุดมทรัพย์ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 50 47 97  /
8507 ร.ต.อ.จารึก สินประเสริฐ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8508 ร.ต.อ.วิเชียร ศิลา ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8509 ร.ต.อ.ธฤต ราชวงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8510 ร.ต.ท.ณรงคช์ยั โยแกว้ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 45 95  /
8511 ด.ต.เสนอ สุขสบาย ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 48 97  /
8512 พ.ต.ท.อนนัต ์สุนสันเขต ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 28 30 58  /
8513 ด.ต.โสภณ มาตา สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8514 ร.ต.ท.คชพล ทองแทก้ลู สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8515 ด.ต.ธนบดี บุตรไทย สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8516 ส.ต.อ.วชัรพงศ ์สวสัด์ิพูน สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8517 พ.ต.ท.วิทยา อินเท่ียง สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8518 ร.ต.อ.อติวิศว ์เณรกลู สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8519 ร.ต.อ.อนุกลู ชอนหนองบอน สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8520 ด.ต.ไพรินทร์ ละประโคน สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8521 พ.ต.ท.รวีพนัธ ์ปุยะติ สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8522 ร.ต.ต.สุริยา ทบัทิมไสย สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8523 ด.ต.จีระพนัธ ์วาลีประโคน สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8524 ส.ต.อ.ฤทธิชยั นอ้ยพรม สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 48 98  /
8525 ด.ต.อนุสรณ์ สังขป์ระเสริฐ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 48 98  /
8526 ร.ต.ท.พีรพงศ ์เกษรช่ืน สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8527 ด.ต.ภคพรรษ นบัถือสุข สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8528 ด.ต.เสกสรรค ์แสนสมบติั สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8529 ร.ต.อ.กรพล กริดรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8530 ร.ต.ท.ไชยรัตน์ ไชยสถิตย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8531 พ.ต.ต.หญิง กนกวรรณ พลทามูล สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8532 ด.ต.ค าไพ บรรดิด สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8533 ร.ต.ต.จิราย ุจนัทร์นวล สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8534 ร.ต.ต.ชนาธิป ข  าผา สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8535 ด.ต.ชอบ รัตนประทีป สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8536 ด.ต.ทินกร เทียมไธสง สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8537 ด.ต.ธนกฤต โนนทนวงษ์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8538 ร.ต.ต.ธวชั โฆษิตอมัพรเสนีย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8539 ส.ต.ท.ธีรพงษ ์สายบุตร สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8540 ส.ต.อ.นฤเบศร์ แกมกระโทก สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8541 ด.ต.นิรันดร์ มณีวรรณ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8542 ร.ต.อ.บุญมี ดีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8543 ด.ต.ประดิษฐ ์อุปการ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8544 ด.ต.พรเทพ คูสันเทียะ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
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8545 ร.ต.ท.มงคล ราชประโคน สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8546 ส.ต.ท.รังสิมนัต ์ศรีขาว สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8547 ส.ต.อ.วรเชษฐ ์งามทรง สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8548 ด.ต.วราวธุ แพงวงศ์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8549 ร.ต.อ.วรุตม ์ยตุสะธรรม สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8550 ด.ต.วินยั การินทร์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8551 ด.ต.ศราวฒิุ ครองสิทธ์ิ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8552 ด.ต.สน ปินะกาพงั สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8553 ร.ต.อ.สมควร ละสระนอ้ย สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8554 ด.ต.สุนทร สีหาคลงั สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8555 ส.ต.อ.สุรกานต ์ยานรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8556 พ.ต.ท.อานนท ์เหลก็ดี สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8557 ร.ต.อ.อ านาจ แสงแดง สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8558 ส.ต.ท.วสุธร แสงทวีสุข สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8559 ด.ต.ศิริพงษ ์ส าเร็จรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8560 ร.ต.ต.สุคนธ ์ยนิดีชาติ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8561 ด.ต.สุรชยั ผ  าชยั สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8562 ส.ต.ท.อนุสรณ์ แกว้ไธสง สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8563 ด.ต.อรพงษ ์ค  ามะณี สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8564 ด.ต อรุณ สะเทิงรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8565 ร.ต.ต.โชติวรรธน์ วรรณโกษิตย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 48 98  /
8566 ด.ต.ณฐัจกัร์ ถิรธนาฐานพฒัน์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 48 98  /
8567 ด.ต.มานิต คงสืบชาติ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 48 98  /
8568 ด.ต.พิเชษฐ ฉายวิมล สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 47 97  /
8569 ส.ต.ท.ภาณุวฒัน์ สิตวงษ์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 47 97  /
8570 ร.ต.ท.บรรจง พชัรมนตรี สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 46 96  /
8571 ด.ต.ชาญชยั จูกลู สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 45 95  /
8572 ร.ต.อ.ณรงคฤ์ทธ์ิ นครเรียบ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 43 93  /
8573 ร.ต.อ.กฤตภาส สครรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 46 95  /
8574 ด.ต.ประมินทร์ ทุกขนิโรธ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 47 95  /
8575 ด.ต.ชุติเทพ ราชวิชา สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 50 97  /
8576 ส.ต.ท.พีรากร ปาประโคน สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8577 ด.ต.อิทธิพล จนัทร์เพง็ สภ.แคนดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 50 99  /
8578 ด.ต.ยงยทุธ บุญศรี สภ.แคนดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 50 98  /
8579 ด.ต.สุกิจ เกียววานิช สภ.แคนดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 48 96  /
8580 พ.ต.ท.จิระวิทย ์รัตนะวรรณ์ สภ.แคนดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 45 93  /
8581 ด.ต.ศิริศกัด์ิ ทองขาว สภ.แคนดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 47 94  /
8582 พ.ต.ท.ฉัตรมงคล วงศจ์  าปา สภ.แคนดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 47 94  /
8583 ร.ต.อ.ภุชพงศ ์วงศาสนธ์ิ สภ.แคนดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 46 93  /
8584 ด.ต.ประยทุธ คะเชนทร สภ.โคกกระชาย ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 44 94  /
8585 ร.ต.ต.ปนะสิทธ์ิ สังคเลิศ สภ.โคกกระชาย ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 44 94  /
8586 ด.ต.พงษณ์วี เหลาคม สภ.โคกกระชาย ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 46 95  /
8587 พ.ต.ท.สุชาติ นาสารีย์ สภ.โคกกระชาย ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 45 92  /
8588 ด.ต.นพรัตน์ ทอนศรี สภ.โนนเจริญ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8589 ร.ต.ท.สุทธี ชยัสิทธ์ิ สภ.โนนเจริญ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 48 97  /
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8590 พ.ต.ท.ประสงค ์สุมหิรัมย์ สภ.โนนเจริญ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 44 46 90  /
8591 พ.ต.ท.ปฏิพทัธ ์เหนือคูเมือง สภ.โนนดินแดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8592 ส.ต.อ.กมล วามไธสง สภ.โนนดินแดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8593 พ.ต.ท.กิตติพงษ ์มีเสน สภ.โนนดินแดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8594 ด.ต.ชยัยา แอบศรีหาด สภ.โนนดินแดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8595 ร.ต.อ.สมเดช เพง็ประโคน สภ.โนนดินแดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8596 ส.ต.อ.สันธาน ฤทธิรัมย์ สภ.โนนดินแดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8597 ด.ต.สุนทร โสนนอก สภ.โนนดินแดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8598 ส.ต.ท.อภิสิทธ์ิ ภิบาลศิลป์ สภ.โนนดินแดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8599 ร.ต.อ.บญัชา หาญประเทศ สภ.โนนดินแดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 48 98  /
8600 ร.ต.อ.วิเชียร โมกขา สภ.โนนดินแดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 48 98  /
8601 ร.ต.อ.วิทยา สินเธาว์ สภ.โนนดินแดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 48 98  /
8602 ส.ต.ต.จตุฤกษ ์ราชประโคน สภ.โนนดินแดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 44 94  /
8603 ด.ต.สุุนทร โสนนอก สภ.โนนดินแดง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 48 95  /
8604 พ.ต.ท.ศศิศ เชิญรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8605 พ.ต.ท.ธีรัช เทียบแสน สภ.โนนสุวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 45 95  /
8606 ส.ต.อ.กรรจ ์แจ่มจนัทร์ สภ.โนนสุวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 49 96  /
8607 ร.ต.ท.ธีระ หะขนุทด สภ.โนนสุวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 47 94  /
8608 ด.ต.วิชยั จีนชาติ สภ.โนนสุวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 43 90  /
8609 ร.ต.ท.สมยศ อุบลโพธ์ิ สภ.โนนสุวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 46 92  /
8610 ส.ต.อ.นธัทวฒัน์ จนัทร์นอ้ย สภ.กระสัง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 49 98  /
8611 ร.ต.ต.ศกัด์ิชยั แกว้หานาม สภ.กระสัง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 46 95  /
8612 ส.ต.อ.วชัราวฒิุ แทนไธสง สภ.กระสัง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 44 47 91  /
8613 พ.ต.ต.ประสาท กนัยาเลิศ สภ.กระสัง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8614 ร.ต.อ.ไพวรรณ ไชยด ารงค์ สภ.กระสัง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 50 99  /
8615 ด.ต.สมชาย ลุนดาพร สภ.กระสัง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 50 99  /
8616 ด.ต.ปพฒัน์ พิสาดรัมย์ สภ.กระสัง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 49 98  /
8617 วา่ท่ี ร.ต.ต.คณาธิป วิเศษรัมย์ สภ.กระสัง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 47 96  /
8618 ร.ต.อ.วรกฤต มัง่มูล สภ.กระสัง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 49 97  /
8619 พ.ต.ท.ธขัพล ชิณวงศ์ สภ.กระสัง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 46 94  /
8620 ส.ต.อ.จิราย ุศรีบ ารุง สภ.กระสัง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 49 96  /
8621 ด.ต.จกัร งามแฉลม้ สภ.กระสัง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 43 90  /
8622 ร.ต.ต.จีรวฒัน์ ดาทอง สภ.กระสัง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 42 45 87  /
8623 ด.ต.นิคม โพธ์ิเจริญ สภ.คูเมือง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8624 ส.ต.อ.เจตนิพทัธ ์แกว้ไธสง สภ.คูเมือง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8625 พ.ต.ท.ไกรยสิทธ์ิ ออมไธสง สภ.คูเมือง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8626 ด.ต.ยอด พลแสน สภ.คูเมือง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8627 ด.ต.ยทุธสิทธ์ิ  ปะโกติโย สภ.คูเมือง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8628 ด.ต.ยทุธสิทธ์ิ ปะโกติโย สภ.คูเมือง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8629 ร.ต.ต.วิญญู ชุมไธสง สภ.คูเมือง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8630 ส.ต.อ.อภินนัท ์หลอนโพนทนั สภ.คูเมือง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8631 ด.ต.จตุรวิทย ์ศรีนาม สภ.ช านิ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8632 ด.ต.ทศธิรณค ์สงกลู สภ.ช านิ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8633 ด.ต.นาท ทูนมาก สภ.ช านิ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8634 ร.ต.อ.สิงหาญ จูมวนัทา สภ.ช านิ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
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8635 พ.ต.ต.สุขมุ บวัเรียน สภ.ช านิ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8636 ส.ต.อ.อนุชิต เขม็ทอง สภ.ช านิ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8637 ส.ต.อ.พรเลิศ ปะวะระ สภ.ชุมแสง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8638 พ.ต.ท.พิสัณฑ ์บูชารัมย์ สภ.ชุมแสง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8639 ร.ต.อ.สุระ อุไรรัตน์ สภ.ชุมแสง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 44 94  /
8640 พ.ต.ท.อ านาจ ชยัช่วย สภ.ถาวร ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8641 ด.ต.พจนารถ ไชยช่วย สภ.ถาวร ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8642 ด.ต.กา้น นิพรรัมย์ สภ.ถาวร ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 47 97  /
8643 ด.ต.สงคราม ท าสวน สภ.ทะเมนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8644 ด.ต.สมชาย ชุบรัมย์ สภ.ทะเมนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 47 97  /
8645 ด.ต.จกัรพงษ ์ค  าไขแกว้ สภ.ทะเมนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 49 98  /
8646 พ.ต.ท.บรม ศรีสงค์ สภ.ทะเมนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 49 98  /
8647 ร.ต.ต.จรัญ เพช็รสองคราม สภ.ทะเมนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 49 97  /
8648 พ.ต.ต.สนอง ชุ่มกระโทก สภ.ทะเมนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 49 97  /
8649 ร.ต.ต.ศภุชยั โขงรัมย์ สภ.ทะเมนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 49 96  /
8650 ด.ต.ประเสริฐ จิมมะเริง สภ.ทะเมนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 46 93  /
8651 ร.ต.อ.รักไทย เนตรวิลา สภ.ทะเมนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 44 91  /
8652 ร.ต.อ.สุนทร ปุริโต สภ.นาโพธ์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 45 48 93  /
8653 พ.ต.ท.กิตติวฒิุ คงฤทธ์ิ สภ.นาโพธ์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 48 95  /
8654 พ.ต.ท.ชิษณุพงศ ์เถียรกิตติพงศ์ สภ.นาโพธ์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 47 93  /
8655 ด.ต.พงษศ์กัด์ิ เผือกไธสง สภ.นาโพธ์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 47 93  /
8656 ด.ต.พรชยั ชุมไธสง สภ.นาโพธ์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 46 92  /
8657 ร.ต.ต.ปภาวิน บวัจนัทร์ สภ.นาโพธ์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 44 49 93  /
8658 ด.ต.สมบติั เกลียววงศ์ สภ.นาโพธ์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 44 47 91  /
8659 ส.ต.อ.ฤทธิเดช จงเล่ียมกลาง สภ.นาโพธ์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 43 48 91  /
8660 ร.ต.อ.ชยางกรู ละมยักลุ สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8661 ร.ต.อ.ประสาท พูนสุวรรณ สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8662 ส.ต.อ.สุภทัร จ่าพิมาย สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8663 ร.ต.อ.ณฐัภทัร อาภรณ์พงษ์ สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8664 ด.ต.วีระศกัด์ิ สามี สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8665 ร.ต.ต.ไวพจน์ สละ สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8666 ส.ต.อ.ชนะ สวสัด์ิทอง สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8667 ส.ต.ท.พงศกร จนัทนะ สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8668 พ.ต.ท.พีรพล หวลระลึก สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8669 ด.ต.ยิง่ยง อรัญศกัด์ิ สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8670 ร.ต.อ.สุพจน์ เลนนาแซง สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8671 ร.ต.อ.อุทยั ระตาภรณ์ สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8672 ด.ต.เด่น ทุมปะหิรัมย์ สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8673 ส.ต.ท.ธีรปภากร นวลศรี สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8674 ด.ต.บุญเลิศ ยวนกลู สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8675 ร.ต.อ.บุญยง ดดัธุยาวตัร สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8676 พ.ต.ท.ประพนัธ ์ข  าเอนก สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8677 ร.ต.อ.ศกัด์ิชยั ยอดไฟอินทร์ สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8678 ด.ต.สมนึก แกว้ผกัแวน่ สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8679 ด.ต.สุรเชษ หรรษาวงค์ สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
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8680 ส.ต.ท.ประกาศิต ประเสริฐโส สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 48 98  /
8681 ร.ต.อ.สมชาย จนัทร์สิงห์ สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 48 98  /
8682 ด.ต.สุรเชษฐ หรรษาวงค์ สภ.นางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 44 91  /
8683 ด.ต.มานะ วิญญายงค์ สภ.บา้นใหม่ไชยพจน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 48 97  /
8684 ด.ต.วสัสรรณ์ เทศไธสง สภ.บา้นใหม่ไชยพจน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 48 97  /
8685 พ.ต.ท.ทศพล ลุนก าพ้ี สภ.บา้นใหม่ไชยพจน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 47 95  /
8686 ร.ต.อ.ชูชาติ เหล่าคนคา้ สภ.บา้นใหม่ไชยพจน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 43 91  /
8687 พ.ต.ท.วิชยั ฉายไธสง สภ.บา้นใหม่ไชยพจน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 48 94  /
8688 ด.ต.นิเทศ ทรัพยป์ระเสริฐ สภ.บา้นใหม่ไชยพจน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 46 92  /
8689 ด.ต.พงษศ์กัด์ิ วดัไธสง สภ.บา้นใหม่ไชยพจน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 44 90  /
8690 ด.ต.สุรวธุ เทียมไธสง สภ.บา้นใหม่ไชยพจน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 44 90  /
8691 ด.ต.นิรันดร์ นาบ ารุง สภ.บา้นใหม่ไชยพจน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 45 47 92  /
8692 ร.ต.ต.ประสาน อินนอก สภ.บา้นใหม่ไชยพจน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 45 46 91  /
8693 ร.ต.อ.พสักร ปาประโคน สภ.บา้นกรวด ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8694 พ.ต.ท.เอกลกัษณ์ ดิเรกกลุ สภ.บา้นกรวด ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8695 ด.ต.สุริยา รัตนกาญจน์ สภ.บา้นกรวด ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 50 99  /
8696 ด.ต.ณรงคศ์กัด์ิ แจ่นประโคน สภ.บา้นกรวด ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 49 98  /
8697 พ.ต.ท.วลัลภ ปักสาร สภ.บา้นกรวด ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 49 98  /
8698 ร.ต.อ.มนตรี ทองแมน้ สภ.บา้นกรวด ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 48 97  /
8699 ร.ต.ต.ดนูศิษฏ ์พชันี สภ.บา้นกรวด ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 49 97  /
8700 ร.ต.อ.มงคล กนัภยั สภ.บา้นกรวด ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 46 94  /
8701 ด.ต.สราวธุ นิลขนัธ์ สภ.บา้นกรวด ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 45 93  /
8702 ด.ต.กอ้งเกียรติ พิมพะโย สภ.บา้นกรวด ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 42 90  /
8703 ส.ต.ท.เจนพล ค  าพนัธุ์ สภ.บา้นกรวด ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 45 91  /
8704 ร.ต.อ.ประกาศิต เปสาโก สภ.บา้นด่าน ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8705 ด.ต.ผดุงศกัด์ิ การสูงเนิน สภ.บา้นด่าน ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8706 ด.ต.พิทยา พุดดอน สภ.บา้นด่าน ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8707 พ.ต.ท.ภูบดี ศรศิลป์ สภ.บา้นด่าน ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8708 ด.ต.สนัน่ ปราบหนองบวั สภ.บา้นด่าน ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8709 ร.ต.อ.สุวิทย ์บุตรศรีภูมิ สภ.บา้นด่าน ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8710 ด.ต.สมโภช ศิลาแกว้ สภ.บา้นด่าน ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8711 ด.ต.เอกพล ผ  าชยั สภ.บา้นด่าน ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 49 98  /
8712 พ.ต.ท.สุริโย แกว้บุตรดี สภ.บา้นด่าน ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 50 98  /
8713 ร.ต.อ.สมพร นาดี สภ.บา้นด่าน ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 48 94  /
8714 ด.ต.วีระ ทาประโคน สภ.บา้นบวั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8715 ร.ต.อ.ประณุต สุดประโคน สภ.บา้นบวั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8716 พ.ต.ท.โสภณ โสดโสด สภ.บา้นบวั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 50 99  /
8717 ด.ต.กิติศกัด์ิ จุดโต สภ.บา้นบวั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 46 94  /
8718 ด.ต.เร่ิมรัฐ ทองจ ารัส สภ.บา้นบวั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 45 93  /
8719 พ.ต.ท.ไกรสวสัด์ิ ม่ิงขวญัทอง สภ.บา้นบวั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 49 95  /
8720 ส.ต.ท.อาณติั เกิดประโคน สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8721 ด.ต.เนติ ชูชี สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8722 ส.ต.อ.ณฐัพล กิจติสากล สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8723 ร.ต.อ.ธนะเมศฐ ์ระวีชยัวงศ์ สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8724 พ.ต.ต.ธนากร ตุ่นน่ิม สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
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8725 ด.ต.ธนากร สุโท สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8726 ด.ต.นิพนธ ์บตัรประโคน สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8727 ด.ต.บุญเลิศ ผลสุข สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8728 ด.ต.ประดิษฐ ์ปานะโปย สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8729 ด.ต.ประสิทธ์ิ อินทร์ประโคน สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8730 ร.ต.อ.พิทกัษ ์ชาญประโคน สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8731 พ.ต.ท.วชิรวิทย ์นาคศิริธรรมคุณ สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8732 ด.ต.วิวรรธน์ ชาญศรี สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8733 ด.ต.สมศกัด์ิ ดีประโคน สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8734 ด.ต.พลวฒัน์  อาญาเมือง สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8735 ด.ต.อภิสาร จนัทวี สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8736 ด.ต.ณรงค ์รักษก์ะเปา สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8737 ด.ต.ประพนัธศ์กัด์ิ ภทัรมณีนิล สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8738 ร.ต.อ.รมยวิ์นท ์อินทร์ผลสุข สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8739 ด.ต.สันติ พูนสบาย สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8740 ด.ต.อศัวิน ช านาญดู สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8741 ร.ต.อ.เทพรักษ ์ราชประโคน สภ.ประโคนชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8742 ด.ต.คีรีบูน วาปีเก่า สภ.ปะค า ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 44 47 91  /
8743 ด.ต.บุญนาค เทียนวรรณ สภ.ปะค า ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 47 94  /
8744 ด.ต.ไพทูล เผือกฟัก สภ.ปะค า ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 48 94  /
8745 พ.ต.ท.จกัรชยั เช้ือเจริญ สภ.ปะค า ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 48 94  /
8746 ร.ต.อ.พีรวสั ศรีศกัด์ิสูง สภ.ปะค า ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 45 91  /
8747 พ.ต.ต.มิตรชยั ประสงคศ์รี สภ.ปะค า ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 45 48 93  /
8748 ด.ต.สันติ ปุยะติ สภ.พลบัพลาชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 45 95  /
8749 ด.ต.พงษพิ์ทกัษ ์ศรีสวา่ง สภ.พลบัพลาชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 50 99  /
8750 พ.ต.ท.โชคชยั ช านาญทาง สภ.พลบัพลาชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 49 96  /
8751 ด.ต.คณาวฒิุ ปาประโคน สภ.พลบัพลาชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8752 พ.ต.ต.นพรัตน์ ลคัษร สภ.พลบัพลาชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8753 ด.ต.อุทิตย ์กลุกิตต์ิวิริยะ สภ.พลบัพลาชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8754 ด.ต.ธวชัชยั ชาญประโคน สภ.พลบัพลาชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 48 97  /
8755 ร.ต.อ.สุชาติ ชาญประโคน สภ.พลบัพลาชยั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 47 96  /
8756 พ.ต.ท.กณุช ์กลุศิริ สภ.พุทไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 48 97  /
8757 ร.ต.ต.ส าเริง ยอดไธสง สภ.พุทไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 45 50 95  /
8758 พ.ต.ท.ประจวบ สุดาเดช สภ.พุทไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 49 98  /
8759 ด.ต.สุริยนต ์เกษจนัทร์ สภ.พุทไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 49 98  /
8760 ร.ต.อ.อาทิตย ์แอมไธสง สภ.พุทไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 46 95  /
8761 ร.ต.ต.ถาวร จนัดารัตน์ สภ.พุทไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 50 98  /
8762 ร.ต.อ.สุรชยั จ่าภว สภ.พุทไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 48 96  /
8763 ส.ต.ท.กฤษฎา ซอสูงเนิน สภ.พุทไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 47 95  /
8764 ร.ต.ต.ธีระกลุ บูรภกัด์ิ สภ.พุทไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 47 95  /
8765 ด.ต.กมล จีนนอก สภ.พุทไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 50 97  /
8766 ด.ต.สุพรรณ บุญอาจ สภ.พุทไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 49 96  /
8767 ด.ต.ชาติอุดม จุลเกาะ สภ.พุทไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 46 93  /
8768 ด.ต.สุทศัน์ โคตรสมบติั สภ.พุทไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 48 94  /
8769 ส.ต.อ.สุริยะ ปกประโคน สภ.ละหานทราย ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /



Page 196 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

8770 ร.ต.อ.ณฐัพงษ ์นาคศรี สภ.ละหานทราย ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8771 ร.ต.ต.ประวติั แสนดงั สภ.ละหานทราย ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8772 พ.ต.ท.อุทยั ดอกไม้ สภ.ละหานทราย ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8773 ร.ต.ต.นาวิน วิเวกรัมย์ สภ.ละหานทราย ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 47 97  /
8774 ด.ต.เกษม พลัวลั สภ.ละหานทราย ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 48 97  /
8775 พ.ต.ท.เอนก พิมภกัดี สภ.ละหานทราย ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 50 98  /
8776 ด.ต.อุทยั ธรรมมา สภ.ละหานทราย ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 50 98  /
8777 ร.ต.ต.มานะ เม่ือประโคน สภ.ละหานทราย ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 49 97  /
8778 ด.ต.ศานิต แสนแสง สภ.ละหานทราย ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 48 96  /
8779 ด.ต.องอาจ ทองชาย สภ.ละหานทราย ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 48 96  /
8780 ส.ต.ท.ธีรวจัน์ วศิยานนท์ สภ.ละหานทราย ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 45 92  /
8781 ร.ต.อ.สมเจตน์ สนธ์ิใหม่ สภ.ละหานทราย ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 45 91  /
8782 ด.ต.เชาวรินทร์ บุญช านาญ สภ.ล าดวน ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8783 พ.ต.ท.นวพล ศรีประเสริฐกลุ สภ.ล าดวน ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8784 พ.ต.ต.บุญลือ ม่วงศรี สภ.ล าดวน ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8785 ส.ต.อ.เดชฤทธ์ิ ขนุสุวรรณ สภ.ล าดวน ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8786 ร.ต.อ.สังเวียน เหลือสนุก สภ.ล าดวน ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8787 ส.ต.อ.พลวฒัน์ ควินรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 41 91  /
8788 ด.ต.ประสิทธิพร เทือกมูล สภ.ล าปลายมาศ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 44 93  /
8789 ร.ต.อ.มนสั ศรีผดุง สภ.ล าปลายมาศ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 45 93  /
8790 ร.ต.ท.พลวฒัน์ นามนุ สภ.ล าปลายมาศ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 43 91  /
8791 ร.ต.ต.สุทิน วาปีเก่า สภ.ล าปลายมาศ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 46 93  /
8792 พ.ต.ท.พงศจ์รัส รัตนธรรมเมธี สภ.ล าปลายมาศ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 48 94  /
8793 ด.ต.เกียรติศกัด์ิ นาเมือง สภ.ล าปลายมาศ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 46 92  /
8794 ร.ต.อ.ศภุชยั ถาวร สภ.ล าปลายมาศ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 44 90  /
8795 ร.ต.ต.ธวชัชยั เชิงสะอาด สภ.ล าปลายมาศ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 43 89  /
8796 ด.ต.ฉลอง ไกรคุม้ สภ.ล าปลายมาศ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 39 85  /
8797 ด.ต.ธรรมชาติ ซึมรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 45 45 90  /
8798 ส.ต.อ.ทนงศกัด์ิ นาไพรวนั สภ.ล าปลายมาศ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 46 93  /
8799 ด.ต.สมถวิล แมนสืบชาติ สภ.ล าปลายมาศ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 48 98  /
8800 ส.ต.ท.ไกริทย ์หงษป์ระสิทธ์ิ สภ.ล าปลายมาศ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 50 99  /
8801 พ.ต.ต.สมบติั วฒันศรี สภ.ล าปลายมาศ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 50 98  /
8802 ด.ต.ภานุวตัร โนนทราย สภ.ล าปลายมาศ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 49 97  /
8803 ร.ต.อ.เฉลิมพล สวา่งศรี สภ.ล าปลายมาศ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 44 92  /
8804 ด.ต.บญัณศกัด์ิ ไชยปัญหา สภ.สตึก ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8805 ร.ต.ต.ชาญณรงค ์เสนาชยั สภ.สตึก ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 48 98  /
8806 ด.ต.ประเวช เทียงผง สภ.สตึก ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 50 97  /
8807 ร.ต.อ.หญิง ชิโลธร เหลากลม สภ.สตึก ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8808 ร.ต.อ.ณฐัวฒิุ แพงเจริญ สภ.สตึก ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8809 พ.ต.ต.ทวิช อินทรประสิทธ์ิ สภ.สตึก ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8810 ด.ต.พงษเ์ดช โคตรสมบติั สภ.สตึก ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8811 ด.ต.บุญเส็ง ดวงแกว้ สภ.สตึก ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8812 ร.ต.อ.แสง วงษาสนธ์ิ สภ.สตึก ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 46 96  /
8813 ด.ต.เกรียงศกัด์ิ ศรีศิลา สภ.สตึก ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 45 95  /
8814 ร.ต.ต.ทกัษิณ สุขตาม สภ.สตึก ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 48 97  /
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8815 ร.ต.ต.สุนทร วงษาสนธ์ิ สภ.สตึก ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 48 97  /
8816 ส.ต.อ.ด ารงคเ์กียรติ รักษา สภ.สตึก ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 49 97  /
8817 พ.ต.ท.สามารถ หมายสม สภ.สตึก ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 48 96  /
8818 ร.ต.อ.ส าราญ นาคกระแสร์ สภ.สตึก ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 49 95  /
8819 ร.ต.ท.สิงขร ดลเอ่ียม สภ.หนองไทร ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 48 98  /
8820 ด.ต.พิพฒัน์ ปาโมกข์ สภ.หนองไทร ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 48 98  /
8821 ร.ต.ตบรรเลง กองศกัด์ิ สภ.หนองไทร ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 47 97  /
8822 ด.ต.มิตร มากนาคา สภ.หนองไมง้าม ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8823 ร.ต.ท.รุ่งโรจน์ ธญัญศิรินนท์ สภ.หนองไมง้าม ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8824 ด.ต.สมศกัด์ิ ตุง้ประโคน สภ.หนองไมง้าม ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8825 ด.ต.สุวิช แกว้ลอย สภ.หนองไมง้าม ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8826 ส.ต.ต.อมรเทพ ยงทวี สภ.หนองไมง้าม ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 48 98  /
8827 ร.ต.อ.เกียรติศกัด์ิ แก่นพรม สภ.หนองก่ี ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8828 ด.ต.เอกชยั ปัญญาวทุธ์ิ สภ.หนองก่ี ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8829 ร.ต.อ.ชยัณรงค ์รุกขสนธ์ิ สภ.หนองก่ี ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8830 ด.ต.บุญสืบ นิธิภทัรปัญญา สภ.หนองก่ี ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8831 ส.ต.ท.ภานุมาศ ณรังศรี สภ.หนองก่ี ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8832 ร.ต.อ.วิทยา กลุบุตร สภ.หนองก่ี ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8833 ร.ต.อ.สมยศ โฉมงาม สภ.หนองก่ี ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8834 ส.ต.อ.อาทิตย ์อ่ิมตะคุ สภ.หนองก่ี ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8835 ส.ต.อ.ชิดชยั วิชยัรัมย์ สภ.หนองก่ี ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 48 98  /
8836 ส.ต.ท.พิชยั แพนพิมาย สภ.หนองก่ี ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 48 98  /
8837 พ.ต.ต.กิตติคม เกตุชาติ สภ.หนองก่ี ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 47 97  /
8838 พ.ต.ท.มิตร คนชุม สภ.หนองก่ี ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 50 99  /
8839 ส.ต.อ.วนัเฉลิม ฉิมพลีพนัธุ์ สภ.หนองก่ี ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 48 97  /
8840 ด.ต.สุรสิทธ์ิ โขงรัมย์ สภ.หนองก่ี ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 47 95  /
8841 ร.ต.อ.ทวีศกัด์ิ ดอนศรี สภ.หนองสองห้อง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8842 พ.ต.ท.สมพงษ ์สุขสังข์ สภ.หนองสองห้อง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 48 50 98  /
8843 ด.ต.ศิวะ จนัทร์ประโคน สภ.หนองสองห้อง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 47 49 96  /
8844 พ.ต.ท.สัญญา อุทุมพร สภ.หนองสองห้อง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 46 47 93  /
8845 ด.ต.ชยัวฒัน์ หมวดประโคน สภ.หนองสองห้อง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 45 48 93  /
8846 พ.ต.ท.ยงยศ ซ่ือสัตยค์มสัน สภ.หนองหงส์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8847 พ.ต.ท.ชูเกียรติ ปัดตาเทสัง สภ.หนองหงส์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8848 ด.ต.ประยรู ดินกลาง สภ.หนองหงส์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8849 ส.ต.ต.ปิยะนฐั จงัอินทร์ สภ.หนองหงส์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8850 ด.ต.ประวิทย ์นามหงษา สภ.ห้วยราช ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8851 ร.ต.อ.รชต กลุบุตร สภ.ห้วยราช ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8852 ด.ต.สมบูรณ์ คุม้ภยั สภ.ห้วยราช ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8853 พ.ต.ท.โกศล ผลพยงุ สภ.ห้วยราช ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 49 50 99  /
8854 ร.ต.อ.ธีรศกัด์ิ แกว้จนัทร์ สภ.หินเหลก็ไฟ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8855 ส.ต.ต.วิษณุ กะสัง สภ.หินเหลก็ไฟ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8856 ด.ต.อิทธิพล พลสุวรรณ สภ.หินเหลก็ไฟ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 50 100  /
8857 พ.ต.ต.วชิรวิทย ์พวงประโคน สภ.หินเหลก็ไฟ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 50 49 99  /
8858 ร.ต.ท.อาทิตย ์นาคศรี ภ.จว.ยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8859 ร.ต.อ.จ ารัส โพธ์ิหวี สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
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8860 ร.ต.อ.สมหวงั ทิพยงค์ สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8861 ร.ต.อ.จกัรกฤษ บุญเลิศ สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 48 98  /
8862 ด.ต.สุวจัน์ สารภาพ สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8863 ด.ต.ภิญโญ แสงแกว้ สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8864 ด.ต.สุรชยั สุวรรณเพชร สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8865 ด.ต.จีระพงษ ์จนัทะศรี สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8866 ร.ต.ต.ถวิล ทองศรี สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8867 ด.ต.ยอดชาย เตา้ทอง สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8868 ร.ต.อ.รังสิต มาตยเ์หลือง สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8869 ร.ต.ตสมนึก ทอนศรี สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8870 ร.ต.อ.สวสัด์ิ สิทธิไพร สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8871 ด.ต.สุทธิชยั ยงกลุ สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8872 ด.ต.สุพล บุญดว้ง สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8873 ร.ต.ต.อิทธิวตัร นาดี สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8874 ด.ต.อุดร สมเสียง สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8875 ร.ต.อ.เอกพงษ ์ทิปะณี สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8876 ด.ต.ทวีป กดุหอม สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8877 ร.ต.อ.พูลศรี มูลสาร สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8878 ร.ต.ท.วิทยา อาจหาญ สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8879 ด.ต.สุรศกัด์ิ สินทะสอน สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8880 ด.ต.อนุสรณ์ กองศรีมา สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8881 ด.ต.โชติพงษ ์โพธ์ิทอง สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 48 98  /
8882 ด.ต.กมล พารา สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 48 98  /
8883 ด.ต.กราณชยั อุตอามาตย์ สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 48 98  /
8884 ส.ต.ท.ศิวกร ทอนศรี สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 48 98  /
8885 ด.ต.สมยง ทบัทิมหิน สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 48 98  /
8886 พ.ต.ท.อธิภทัร ดาทวี สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 48 98  /
8887 ร.ต.อ.อ านวย ไวพจน์ สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 48 98  /
8888 ร.ต.ต.ชาญชยั งามสาย สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 47 97  /
8889 ด.ต.บรรจง อยูเ่ยน็ สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 47 97  /
8890 ด.ต.ประเสริฐ สายค าวงค์ สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 47 97  /
8891 พ.ต.ท.มงคล บุรีศรี สภ.เมืองยโสธร ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 47 97  /
8892 ส.ต.อ.ภีระ ดีปราสัย สภ.เลิงนกทา ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8893 ร.ต.อ.สุทิน ปาตาล สภ.เลิงนกทา ภ.จว.ยโสธร ภ.3 49 49 98  /
8894 ส.ต.ท.เจษฎา เสาแกว้ สภ.เลิงนกทา ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8895 ด.ต.เลิงชยั วงคก์ลุ สภ.เลิงนกทา ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8896 ร.ต.อ.ปรีดา แกว้โสภา สภ.เลิงนกทา ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8897 พ.ต.ท.พนม สระน ้าค  า สภ.เลิงนกทา ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8898 ด.ต.ศภุกิจ ปัญญาดิษฐ์ สภ.เลิงนกทา ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8899 ส.ต.อ.อภินนัท ์บุญตา สภ.เลิงนกทา ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8900 ร.ต.ต.สุรศกัด์ิ รักษบ์ุญ สภ.เลิงนกทา ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8901 ด.ต.ไพโรจน์ ทรงจอหอ สภ.เลิงนกทา ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8902 พ.ต.ท.จกัรี สุนทโร สภ.เลิงนกทา ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8903 ร.ต.อ.ธญัญวิทย ์แกว้สุข สภ.เลิงนกทา ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8904 ร.ต.ท.พูลสุข อุตมาลา สภ.เลิงนกทา ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
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8905 ด.ต.สุระกิจ ไกยะวินิจ สภ.เลิงนกทา ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8906 พ.ต.ต.อดุลย ์สุวโรจน์วรกิจ สภ.เลิงนกทา ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8907 ด.ต.นนัทวฒัน์ วรรณอ่อน สภ.ไทยเจริญ ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8908 พ.ต.ต.ประดิษฐ ์เคนเครือ สภ.ไทยเจริญ ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8909 ร.ต.อ.ศกัดา กองทอง สภ.ไทยเจริญ ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8910 พ.ต.ท.สมเดจ็ มโนนะที สภ.ไทยเจริญ ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8911 ด.ต.สมานศกัด์ิ แกว้ทอง สภ.ไทยเจริญ ภ.จว.ยโสธร ภ.3 45 46 91  /
8912 ด.ต.นนัทวฒัน์ วรรณอ่อน สภ.ไทยเจริญ ภ.จว.ยโสธร ภ.3 39 48 87  /
8913 ร.ต.ต.ประสูตร ล าพุทธา สภ.กดุชุม ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8914 ส.ต.ต.อษัฎาวธุ ตาซ่ือ สภ.กดุชุม ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8915 ด.ต.โกวิท ไชยศรี สภ.กดุชุม ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8916 ด.ต.กศุล ยติุพนัธ์ สภ.กดุชุม ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8917 ร.ต.อ.วิชยั บุตรแสน สภ.กดุชุม ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8918 พ.ต.ท.สันตพงศ ์พฒัน์สุพิชาติ สภ.กดุชุม ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8919 ด.ต.สุพฒัน์ พยงุวงษ์ สภ.กดุชุม ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8920 พ.ต.ท.กฤษฎา ประสมพนัธ์ สภ.กดุชุม ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 48 98  /
8921 ร.ต.อ.สมศาสตร์ สุนทร สภ.กดุชุม ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 44 94  /
8922 ส.ต.อ.เมธวิน หารประทุม สภ.กดุชุม ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 40 90  /
8923 พ.ต.ท.ถวิล หลกัหาญ สภ.คอ้วงั ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8924 ส.ต.อ.สิทธิชยั รัตพลที สภ.คอ้วงั ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8925 ด.ต.แหลมสิงห์ เหลือผล สภ.คอ้วงั ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8926 ด.ต.สธีร์ เพญจนัทร์ สภ.คอ้วงั ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8927 พ.ต.ท.วีระชาติ นามวาท สภ.คอ้วงั ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8928 ร.ต.อ.เลิศวรรธน์ สุมาพนัธ์ สภ.คอ้วงั ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 48 98  /
8929 ร.ต.อ.พรสวรรค ์หวัหนอง สภ.คอ้วงั ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 48 98  /
8930 ด.ต.สุธีร์ เพญ็จนัทร์ สภ.คอ้สัง ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8931 ด.ต.ณรงค ์สิมศรี สภ.ค าเข่ือนเเกว้ ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8932 ร.ต.อ.ประวิทย ์กลา้หาญ สภ.ค าเข่ือนแกว้ ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8933 ร.ต.อ.เดชาธร ม่ิงขวญั สภ.ค าเข่ือนแกว้ ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8934 ร.ต.อ.ทวีรักษ ์อ่อนตาม สภ.ค าเข่ือนแกว้ ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8935 พ.ต.ท.นพสรัญ อาจสัญจร สภ.ค าเข่ือนแกว้ ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8936 พ.ต.ต.วรวิทย ์มชัฌิมา สภ.ค าเข่ือนแกว้ ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8937 ร.ต.อ.วีระศกัด์ิ แกว้ประทุม สภ.ค าเข่ือนแกว้ ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8938 ส.ต.อ.ศภุชยั ชมภูพ้ืน สภ.ค าเข่ือนแกว้ ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8939 ด.ต.อ านาจ หนูน ้า สภ.ค าเข่ือนแกว้ ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8940 ส.ต.อ.ชยพล ลือนาม สภ.ค าเข่ือนแกว้ ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8941 ส.ต.อ.พีรพงษ ์พลเยีย่ม สภ.ค าเข่ือนแกว้ ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8942 ส.ต.ต.อริยะ อาศยัสงฆ์ สภ.ค าผกักดู ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 45 95  /
8943 ด.ต.บุญธรรม อินทนาม สภ.ค าผกักดู ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8944 พ.ต.ท.รุ่งนิรันดร์ ทองเกษมสกลุ สภ.ค าผกักดู ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8945 ร.ต.อ.สุขมุ ชาติแกว้ สภ.ค าผกักดู ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8946 ด.ต.สุกรีย ์ประสานบุญ สภ.ค าผกักดู ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8947 พ.ต.ท.ศภุชยั มุทาพร สภ.ค าผกักดู ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 48 98  /
8948 ร.ต.ต.โกศล ทองศรี สภ.ทรายมูล ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8949 ด.ต.กฤษณะ พนัโท สภ.ทรายมูล ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
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8950 ด.ต.ชยัณรงค ์กาญจนประทุม สภ.ทรายมูล ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8951 ร.ต.อ.ณรงคเ์ดช โพธ์ิบุปผา สภ.ทรายมูล ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8952 ด.ต.ประดุง รสนอ้ย สภ.ทรายมูล ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8953 ส.ต.ท.ยทุธนา อุมะมา สภ.ทรายมูล ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8954 ด.ต.รพีพฒัน์ บุญทวี สภ.ทรายมูล ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8955 ร.ต.อ.วงศศิ์ลป์ วรรณสัมผสั สภ.ทรายมูล ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8956 พ.ต.ท.สมพร สุพลสงคราม สภ.ทรายมูล ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8957 ร.ต.ท.อนนัตชยั มีทอง สภ.ทรายมูล ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8958 ด.ต.พลายณรงค ์พวงชมภู สภ.ทรายมูล ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8959 ร.ต.อ.จกัรพงษ ์แท่งทองหลาง สภ.บึงแก ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8960 ส.ต.ท.ณรงคเ์ดช บุญไธสง สภ.บึงแก ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8961 พ.ต.ท.อ านาจ ล านวน สภ.บึงแก ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8962 ส.ต.ต.พิสิฐ ล าดบั สภ.บึงแก ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8963 ส.ต.ต.กรภทัร์ แดนนารัตน์ สภ.บึงแก ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 46 96  /
8964 ส.ต.ท.นพคเณศร์ บุญเกล้ียง สภ.ป่าต้ิว ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 48 98  /
8965 ด.ต.เกียรติศกัด์ิ ลาภสาร สภ.ป่าต้ิว ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8966 พ.ต.ท.กิตติศกัด์ิ จุติวรกลุ สภ.ป่าต้ิว ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8967 ร.ต.อ.ธวชัชยั อนุชิตเกรียงไกร สภ.ป่าต้ิว ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8968 ส.ต.ท.วิถีชยั นนทะคุณ สภ.ป่าต้ิว ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8969 ส.ต.ต.เจตพล สลกัทอง สภ.ป่าต้ิว ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8970 พ.ต.ท.อาระยะ ทิพยเ์ท่ียงแท้ สภ.ป่าต้ิว ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 49 99  /
8971 ร.ต.อ.ไชยสิทธ์ิ สอทธิสอน สภ.มหาชนะชยั ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8972 ร.ต.อ.จกัรินทร์ บุญตา สภ.มหาชนะชยั ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8973 พ.ต.ต.พงษศ์กัด์ิ บุญล ้า สภ.มหาชนะชยั ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8974 ด.ต.วิรัตน์ บุญชี สภ.มหาชนะชยั ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8975 ด.ต.วิษณุ กลัปดี สภ.มหาชนะชยั ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8976 ร.ต.อ.สมชาย ใจงาม สภ.มหาชนะชยั ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8977 ด.ต.หนูกาญจน์ ตะเคียน สภ.มหาชนะชยั ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8978 พ.ต.ท.อนงค ์สุภา สภ.มหาชนะชยั ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8979 ร.ต.อ.อานนท ์ไชยศาสตร์ สภ.มหาชนะชยั ภ.จว.ยโสธร ภ.3 50 50 100  /
8980 ส.ต.ท.อภิเชษฐ ์วนัประเสริฐ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
8981 ร.ต.ต.บณัฑิต เบา้ค  า สภ.เบญจลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
8982 ด.ต.ศภุกร พรหมดี สภ.เบญจลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
8983 ร.ต.ต.บรรจง ค  าแฝง สภ.เบญจลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
8984 พ.ต.ท.วฒันา เบา้ศรี สภ.เบญจลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
8985 พ.ต.ต.มุกดา เมธีปัญญากลุ สภ.เบญจลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 49 48 97  /
8986 ร.ต.อ.วิชยั ธรรมมา สภ.เบญจลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 48 45 93  /
8987 ด.ต.ตรีเนตร สุขอว้น สภ.เบญจลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 47 44 91  /
8988 ด.ต.เกรียงไกร เนาวสู์งเนิน สภ.เมืองจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
8989 ด.ต.นพรัตน์ จงเลิศอมัรินทร์ สภ.เมืองจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
8990 ร.ต.อ.พิสิษฐ ์นิธิยาคณาพงษ์ สภ.เมืองจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
8991 พ.ต.ท.รังสฤษด์ิ ดวงสมร สภ.เมืองจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
8992 พ.ต.ท.ศภุมิตร ศิลปสมบูรณ์ สภ.เมืองจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
8993 ส.ต.อ.ตรีโสภณ นามวิเศษ สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
8994 ส.ต.ท.วชิรวิชญ ์บุญตระการ สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
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8995 ด.ต.ณปภชั กิรติชินดนยั สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
8996 ด.ต.จิตติ โพธิวฒัน์ สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
8997 ร.ต.อ.เอกณกร เท่ียงจิตต์ สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
8998 ร.ต.ท.ไกรลาศ ศรีสง่า สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
8999 ด.ต.ค าสอน พาหา สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9000 ร.ต.ต.จุติณฏัฐ ์คลธา สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9001 ส.ต.ท.ธวชัชยั จนัมณี สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9002 ส.ต.อ.นพพล แหวนเพช็ร สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9003 ส.ต.ต.บุญฤทธ์ิ ขยุทอง สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9004 ด.ต.ประกอบ สวา่งโสดา สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9005 ร.ต.อ.พงศพ์นิช พิมาย สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9006 พ.ต.ท.พิเนตร ดาวเรือง สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9007 ด.ต.พินิจ บุญตระการ สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9008 ร.ต.ท.ภูวเดช สาระบญัญติั สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9009 ร.ต.อ.มหานิยม นิยม สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9010 ด.ต.วิทยา พรมชาติ สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9011 ด.ต.สมาน จนัทะศรี สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9012 ด.ต.สุรเชษฐ ์อินทร์ทิพย์ สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9013 ด.ต.เรนิต จิตมัน่ สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9014 พ.ต.ต.จิรประวติั บุญรินทร์ สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9015 ส.ต.ต.ณฐัปคลัป์ แยม้กระโทก สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9016 ส.ต.ท.ธนกร สังขว์งั สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9017 ด.ต.วรรณชนะ รุ่งแสง สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9018 ส.ต.ต.อนุชา วารินทร์ สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9019 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ ปักกาเวสูง สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
9020 ด.ต.ขวญัชยั ค  ามุงคุล สภ.โนนคูณ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9021 พ.ต.ท.ณฐันิติ หลุ๊ดหละ๊ สภ.โนนคูณ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9022 ร.ต.อ.นรวรยรรยง กนิษฐานนท์ สภ.โนนคูณ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9023 ด.ต.นิยม ผดุผอ่ง สภ.โนนคูณ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9024 ส.ต.อ.พชร สายสิม สภ.โนนคูณ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9025 ด.ต.ฟ้าผอ่นผนั ขนัแกว้ สภ.โนนคูณ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9026 พ.ต.ท.ธนาวิทย ์วงศใ์หญ่ สภ.โนนคูณ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 47 97  /
9027 พ.ต.ท.บุญชู ตอ้ยหม่ืนไวย สภ.โพธ์ิศรีสุวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9028 ร.ต.ต.ปราโมทย ์สุริพล สภ.โพธ์ิศรีสุวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9029 ร.ต.อ.ปิยะ ผาพิมูล สภ.โพธ์ิศรีสุวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9030 ส.ต.ท.พชัรพล กองท า สภ.โพธ์ิศรีสุวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9031 ด.ต.สมบูรณ์ หนูนอ้ย สภ.โพธ์ิศรีสุวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9032 พ.ต.ท.วีรวิชญ ์อารยะสิทธินนท์ สภ.โพธ์ิศรีสุวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9033 ร.ต.อ.ฉัตรสุพล ประจิม สภ.โพนเขวา ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9034 ด.ต.ประชา ชาลี สภ.โพนเขวา ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9035 ร.ต.ต.สุชาติ นามคุณ สภ.ไพร ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9036 พ.ต.ท.กฤษฎา ไทรฟัก สภ.ไพร ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
9037 ร.ต.อ.กมัปนาท จงใจ สภ.ไพร ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 47 97  /
9038 ร.ต.ต.บุญชิน ศรีพงษ์ สภ.ไพร ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 47 97  /
9039 ด.ต.พุฒินนัต ์เสาวตั สภ.ไพรบึง ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /



Page 202 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

9040 พ.ต.ท.อดุลย ์สิงห์สวสัด์ิ สภ.ไพรบึง ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
9041 ร.ต.อ.ทองเหรียญ สมพงษ์ สภ.ไพรบึง ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9042 ร.ต.อ.พิชานตั แก่นแกว้ สภ.ไพรบึง ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9043 ส.ต.ต.ธีรเมธ เดชหาญ สภ.ไพรบึง ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9044 ร.ต.ต.ส าราญขวบ สันเทียะ สภ.ไพรบึง ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9045 ส.ต.ต.ณรงค ์ศกัด์ิศิรินยั สภ.ไพรบึง ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 46 96  /
9046 พ.ต.ท.สมคิด สารโคกกรวด สภ.ไพรบึง ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 46 96  /
9047 ส.ต.ท.รณวิทย ์ทรวงโพธ์ิ สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9048 ส.ต.ท.ลือชา แตะตอ้ง สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9049 ร.ต.ต.ค าตา วะรงค์ สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9050 ด.ต.ประกอบ สิงห์สิทธ์ิ สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9051 ร.ต.ท.พงษวิ์วฒัน์ จนัมา สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9052 ส.ต.อ.ระพีพฒัน์ ทวยทน สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9053 ร.ต.อ.วฒิุชยั อ  าพนัธ ์ สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9054 ด.ต.สุวฒัน์ ประดบัศรี สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9055 พ.ต.ท.คณพศ ธนภูมิบุญญิน สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9056 ร.ต.ต.ชุมพล สุราวธุ สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9057 ด.ต.พงษศ์กัด์ิ รักยิม้ สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9058 ส.ต.อ.ศตพล ค  าแฝง สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9059 ส.ต.ท.สิทธิชยั บุญจริง สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9060 พ.ต.ต.อภิสิทธ์ิ สิงคเสลิต สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9061 ด.ต.สุริยนัต ์บุญเเกว้ สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9062 ส.ต.ท.กวิน ลาพนัธ์ สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
9063 ส.ต.ท.วรันณ์ธร กงแกว้ สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 47 97  /
9064 ด.ต.ภิรมย ์ใหญ่ยิง่  สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 46 96  /
9065 ด.ต.อนุรักษ ์หวงัดี สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 46 96  /
9066 ส.ต.ท.ธนภูมิ พลลพ สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 45 95  /
9067 ส.ต.ท.ธนยัชยั จนัทร์สมุด สภ.กนัทรลกัษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 45 95  /
9068 พ.ต.ท.สุทศ รุ่งโรจน์ สภ.กนัทรอม ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9069 พ.ต.ท.สุทธิพงษ ์ห่มเมือง สภ.กนัทรอม ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9070 ด.ต.เจริญ ลาภสาร สภ.กนัทรอม ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9071 ร.ต.ท.นิรัตน์ สินศิริ สภ.กนัทรอม ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
9072 ส.ต.ท.รัตพงษ ์กนัตะพนัธ์ สภ.กนัทรอม ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 42 92  /
9073 ส.ต.ท.อภิศกัด์ิ เหล่าแค สภ.กนัทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9074 ด.ต.เกรียงไกร พรมมาสุข สภ.กนัทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9075 ด.ต.กวินทตั บุญสนอง สภ.กนัทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9076 ด.ต.ณฏัฐพล สีหาบุตร สภ.กนัทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9077 ร.ต.อ.ทนงศกัด์ิ กลัยาโพธ์ิ สภ.กนัทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9078 พ.ต.ท.ธีรวรรธน์ กอกหวาน สภ.กนัทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9079 พ.ต.ท.นุสรณ์ อน้นอ้ย สภ.กนัทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9080 ร.ต.ท.ประมูล พ้ืนผา สภ.กนัทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9081 ร.ต.อ.ปรีดา กลุศิโรรัตน์ สภ.กนัทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9082 ส.ต.อ.ภทัราวฒิุ โคตรประทุม สภ.กนัทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9083 ส.ต.อ.สรรเสริญ สุขเหลือง สภ.กนัทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9084 ส.ต.ท.อนุชา สีสด สภ.กนัทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
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9085 ส.ต.ท.ณฐักิจฏ ์สุวรรณพงษ์ สภ.กนัทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9086 ร.ต.ท.ธีระศกัด์ิ มงคล สภ.กนัทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9087 ร.ต.ต.บพิตร สืบสิมมา สภ.กนัทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9088 ด.ต.วิญโญ ผดุงเวียง สภ.กนัทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9089 ด.ต.นนทป์วิธ สุขอว้น สภ.กนัทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
9090 ด.ต.ประธาน หนูพฒัน์ สภ.กนัทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
9091 ร.ต.ต.สวา่งวงศ ์อมัภรัตน์ สภ.กนัทรารมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 47 97  /
9092 ด.ต.บุญสวน ชยัรักษ์ สภ.กดุเสลา ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9093 ด.ต.ชุติเดช ลาพรหมมา สภ.กดุเสลา ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9094 พ.ต.ท.ยทุธศาสตร์ ลือขจร สภ.กดุเสลา ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9095 ร.ต.อ.คม รัตนวนั สภ.กดุเสลา ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 46 96  /
9096 ด.ต.สมใจ บุญเพง็ สภ.กดุเสลา ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 42 92  /
9097 ส.ต.ท.ปณวตัร อินทฤทธ์ิ สภ.ขขุนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9098 ด.ต.ประสิทธ์ิ พนัธนู สภ.ขขุนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9099 พ.ต.ท.รวีโรจน์ ปัญญาสุวรรณกลุ สภ.ขขุนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9100 ด.ต.รัชตะ กะริโส สภ.ขขุนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9101 ส.ต.อ.ศภุชยั ค  าใบ สภ.ขขุนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9102 ร.ต.ต.สถาพร นาศา สภ.ขขุนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9103 ร.ต.อ.สมคัร ชาวนา สภ.ขขุนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9104 ร.ต.อ.อดุลย ์ค  าเสียง สภ.ขขุนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9105 พ.ต.ท.บุญเกิด เท่ียงทศั สภ.ขขุนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9106 ส.ต.อ.อุทยั พงษสุ์ระ สภ.ขขุนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9107 ส.ต.ท.เอกชยั พรมมาศ สภ.ขขุนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
9108 ด.ต.ฉัตรไชยา ระหาร สภ.ขขุนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 47 97  /
9109 ด.ต.ผดุงมิตร ค  านึง สภ.ขขุนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 47 97  /
9110 ด.ต.วีระชน กนัทอง สภ.ขขุนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 47 97  /
9111 พ.ต.ท.เสรี บุตรอุดม สภ.ขนุหาญ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9112 ร.ต.อ.เอก ปัญญา สภ.ขนุหาญ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9113 ด.ต.นิพนธ ์พรตะคุ สภ.ขนุหาญ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9114 ส.ต.ต.บญัชา บุญตา สภ.ขนุหาญ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9115 ส.ต.ท.ปรีชา สุทาบุญ สภ.ขนุหาญ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9116 ร.ต.อ.พฒน จงดี สภ.ขนุหาญ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9117 ร.ต.อ.วรศกัด์ิ เบือนกระโทก สภ.ขนุหาญ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9118 ด.ต.อารันด ์ค  าพิราช สภ.ขนุหาญ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9119 ด.ต.สายยนั พวงกระโทก สภ.ขนุหาญ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
9120 พ.ต.ท.วชัรินทร์ สืบสา สภ.จะกง ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
9121 ส.ต.ต.ธนาวฒิุ บุญคง สภ.จะกง ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 47 97  /
9122 ร.ต.อ.บญัชา เกิดกลา้ สภ.จะกง ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 44 94  /
9123 ด.ต.เจือ นนักะโทก สภ.ตูม ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9124 ด.ต.วิชิต แอนโก สภ.ตูม ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9125 ด.ต.กวิน แสนทวีสุข สภ.ตูม ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9126 ร.ต.อ.พิทกัษ ์วนัดีรัตน์ สภ.ตูม ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9127 พ.ต.ท.กิตติโกสนญ ์วงคผ์ดัศ์ สภ.น ้าเกล้ียง ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9128 ด.ต.ศกัด์ิศรี เหลก็กลา้ สภ.น ้าเกล้ียง ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9129 ส.ต.อ.ฤทธิไกร ใจแจง้ สภ.น ้าเกล้ียง ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
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9130 ด.ต.ศกัด์ิสิทธ์ิ สิมณี สภ.น ้าเกล้ียง ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
9131 พ.ต.ท.อนิรุทธ ทรวงโพธ์ิ สภ.น ้ากล้ียง ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 46 96  /
9132 พ.ต.ท.สวาศ ชยัช่วย สภ.บา้นโดนเอาว์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9133 ด.ต.อธิวฒิุ ลาพนัธ์ สภ.บา้นโดนเอาว์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9134 พ.ต.ท.เจษฎา รัตนา สภ.บา้นโดนเอาว์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9135 ด.ต.เบญจพล ชาญชยั สภ.บา้นโดนเอาว์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
9136 ร.ต.อ.อนนัต ์สิมณี สภ.บา้นโดนเอาว์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 43 93  /
9137 ส.ต.อ.สุระ ดิษฐไทยสงค์ สภ.บึงบูรพ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9138 พ.ต.ท.ไพฑูรย ์บุญเติม สภ.บึงบูรพ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9139 ร.ต.ต.นพดล พิมพศ์รี สภ.บึงบูรพ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9140 ร.ต.ท.บุญเลิศ เฉลิมศรี สภ.บึงบูรพ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9141 ด.ต.สัญญา โคตรศิริ สภ.บึงบูรพ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9142 ส.ต.ท.ปรมะ ลอดสุโข สภ.บึงบูรพ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 47 97  /
9143 ส.ต.ท.คมกริช สุรินทร์ สภ.บึงมะลู ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 37 87  /
9144 ร.ต.อ.ศรพิชยั จนัทร์ทิพย์ สภ.บึงมะลู ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9145 ด.ต.ไพรินทร์ กนัหาบุตร สภ.บึงมะลู ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9146 ด.ต.สมพร ประทาน สภ.บึงมะลู ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9147 ร.ต.อ.อุเทน บุญสถิตย์ สภ.บึงมะลู ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9148 ด.ต.พรภพ ภูพวก สภ.บึงมะลู ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 42 42 84  /
9149 ร.ต.ท.ไพบูรณ์ ช านาญ สภ.ปรางคก์ู่ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9150 ด.ต.จีรศกัด์ิ มาตยว์งัแสง สภ.ปรางคก์ู่ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9151 พ.ต.ต.ชโยดม ดวงอาจ สภ.ปรางคก์ู่ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9152 ด.ต.ธีระยทุธ กลัยาพงษ์ สภ.ปรางคก์ู่ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9153 ด.ต.บุญเยีย่ม ประมวล สภ.ปรางคก์ู่ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9154 ด.ต.สุวิทย ์แหวนวงษ์ สภ.ปรางคก์ู่ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9155 ร.ต.ต.อนุชิต พนัธฤทธ์ิ สภ.ปรางคก์ู่ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9156 ด.ต.ประมวล วงศศ์รี สภ.ปรางคก์ู่ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9157 ด.ต.สะรายทุธ ์สนิท สภ.ปรือใหญ่ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
9158 พ.ต.ท.เกรียงศกัด์ิ ส่องแสง สภ.ปรือใหญ่ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9159 ร.ต.ต.ธีระวฒัน์ โคษา สภ.ปรือใหญ่ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9160 ร.ต.อ.ชุมพล พ้ืนผา สภ.ปรือใหญ่ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
9161 ด.ต.รุ่งชาย เสิงขนุทด สภ.ปรือใหญ่ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
9162 ส.ต.ต.นิวฒัน์ ชาติรัมย์ สภ.พยห์ุ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
9163 พ.ต.ท.ชยนิ สีดี สภ.พยห์ุ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9164 ร.ต.อ.ศกัด์ิชาย เสนคราม สภ.พยห์ุ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9165 ด.ต.สมสรรค ์จนัทะเสน สภ.พยห์ุ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9166 ด.ต.สุชาติ ขนัตี สภ.พยห์ุ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9167 พ.ต.ท.คณิณ ค ้าคูณ สภ.พยห์ุ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9168 พ.ต.ท.ประสพโชค จนัทราเรืองฤทธ์ิ สภ.ภูสิงห์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9169 พ.ต.ท.ศรี เขตดอน สภ.ภูสิงห์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9170 ส.ต.ต.ดนยั สุขสบาย สภ.ภูสิงห์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9171 ส.ต.ต.ถาวร วรรณวลัย์ สภ.ภูสิงห์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9172 ร.ต.อ.อมัพร มะณู สภ.ภูสิงห์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 47 97  /
9173 ด.ต.เชาวฤทธ์ิ ศรีนอน สภ.ยางชุมนอ้ย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9174 ด.ต.ค าพนัธ ์ทบนา สภ.ยางชุมนอ้ย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
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9175 ด.ต.สรศกัด์ิ สายแสง สภ.ยางชุมนอ้ย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9176 พ.ต.ต.สุทศัน์ พูลสวสัด์ิ สภ.ยางชุมนอ้ย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9177 พ.ต.ท.อนุกลู ฉลวยศรีเมือง สภ.ยางชุมนอ้ย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9178 ด.ต.เทอดพงศ ์ศรีสุธรรม สภ.ยางชุมนอ้ย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
9179 ร.ต.อ.ประเคียน บวัระพา สภ.ยางชุมนอ้ย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 47 97  /
9180 ส.ต.ท.ภาณุพนัธ ์นามพรม สภ.ยางชุมนอ้ย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 47 97  /
9181 พ.ต.ท.กฤษณ์ ปักสาร สภ.ราษีไศล ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 43 93  /
9182 ร.ต.อ.กมัปนาท ศรีเทศ สภ.ราษีไศล ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 41 91  /
9183 ส.ต.อ.วรวิชญ ์กลมเกลียว สภ.ราษีไศล ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 37 87  /
9184 ร.ต.ต.คณาธิศ จนัทสิทธ์ิ สภ.ราษีไศล ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9185 ร.ต.อ.ณฐัพงศ ์ประทุมเมฆ สภ.ราษีไศล ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9186 ด.ต.พีระ พนัธค์  า สภ.ราษีไศล ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9187 พ.ต.ท.ศรายทุธ สุขดี สภ.ราษีไศล ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9188 ด.ต.สุทศัน์ สุนทรบุตร สภ.ราษีไศล ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9189 ด.ต.สุรินทร์ สอนศรี สภ.ราษีไศล ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 45 95  /
9190 พ.ต.ท.พงศก์รณ์ ศรีสุวรรณ สภ.วงัหิน ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 46 96  /
9191 ด.ต.ประยรู อ่อนค า สภ.วงัหิน ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9192 พ.ต.ท.รัฐพงษ ์ค  าขาว สภ.วงัหิน ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9193 ด.ต.อวยชยั พลแสง สภ.วงัหิน ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9194 ร.ต.อ.จรัญ อุตสาหะ สภ.วงัหิน ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9195 ด.ต.ศหัด์ิสิทธ์ิ พลค า สภ.วงัหิน ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
9196 ส.ต.ท.สิทธิศกัด์ิ ชาญชิตร สภ.วงัหิน ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 47 97  /
9197 ร.ต.อ.เกรียงศกัด์ิ พรหมรินทร์ สภ.ศรีรัตนะ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9198 ด.ต.เปรม ทาเสนาะ สภ.ศรีรัตนะ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9199 ด.ต.ชินดนยั บุญยนื สภ.ศรีรัตนะ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 47 97  /
9200 ส.ต.ท.สิทธิโชค ชุ่มเยน็ สภ.ศรีรัตนะ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 47 97  /
9201 ร.ต.ต.ชาญชยั ทบัทะมาศ สภ.ศรีรัตนะ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 46 96  /
9202 พ.ต.ท.ชาญทอง กยุแกว้ สภ.ศิลาลาด ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9203 ด.ต.วิโรจน์ วงสุรินทร์ สภ.ศิลาลาด ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9204 ด.ต.สุขสรรค ์สุวรรณหงษ์ สภ.ศิลาลาด ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9205 พ.ต.ต.ธิติพทัธ ์โสภาตา สภ.ศิลาลาด ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9206 ร.ต.อ.สุระพงษ ์น ้ากระจาย สภ.ศิลาลาด ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9207 ร.ต.อ.กิตต์ิดนยั อาบสันเทียะ สภ.หนองไฮ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9208 ด.ต.เนติธร จ าปาขีด สภ.หนองไฮ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 48 98  /
9209 ร.ต.อ.ไพโรจน์ ทาจนัทร์ สภ.ห้วยทบัทนั ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9210 ร.ต.ต.ชาญณรงค ์สมบติัวงศ์ สภ.ห้วยทบัทนั ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9211 ร.ต.ต.บุญมา เทียมไธสง สภ.ห้วยทบัทนั ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9212 พ.ต.ท.รัฐวิทย ์หมัน่เจริญภาวนา สภ.ห้วยทบัทนั ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9213 ร.ต.อ.วิทยา วงษว์งั สภ.ห้วยทบัทนั ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9214 ร.ต.ต.สมคัร สืบราช สภ.ห้วยทบัทนั ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9215 พ.ต.ท.สฤษด์ิ รสจนัทร์ สภ.ห้วยทบัทนั ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9216 ด.ต.นิยม เมาะราษี สภ.อุทุมพรพิสัย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9217 ร.ต.อ.ณรงค ์ยนืยงชาติ สภ.อุทุมพรพิสัย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9218 ด.ต.ประจวบ โสภากลุ สภ.อุทุมพรพิสัย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9219 ส.ต.ท.ปริญญา มูลเกษ สภ.อุทุมพรพิสัย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
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9220 พ.ต.ต.พินิจ ค  าภกัดี สภ.อุทุมพรพิสัย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9221 ส.ต.อ.พุฒิพงศ ์พจน์ปริญญา สภ.อุทุมพรพิสัย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9222 ด.ต.มานิตย ์แสงแกว้ สภ.อุทุมพรพิสัย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9223 ส.ต.ท.ลพ นาจ าปา สภ.อุทุมพรพิสัย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9224 พ.ต.ท.สมชาย บุญฤทธ์ิ สภ.อุทุมพรพิสัย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9225 ด.ต.สราวธุ ประกอบกิจ สภ.อุทุมพรพิสัย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9226 ส.ต.ท.อคัรพงศ ์บุญตระการ สภ.อุทุมพรพิสัย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9227 ร.ต.ต.นิรันดร์ พนัทร สภ.อุทุมพรพิสัย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 50 100  /
9228 ส.ต.ท.ชนินทร์ พิทกัษา สภ.อุทุมพรพิสัย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9229 ร.ต.อ.สถาปัตย ์ไชยสนิท สภ.อุทุมพรพิสัย ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 50 49 99  /
9230 ร.ต.อ.นารท นุชนารถ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9231 ส.ต.อ.ธีรภทัร์ สมเป็น ภ.จว.สุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9232 ส.ต.ท.นนัทวฒัน์ นะรัยรัมย์ สภ.เขวาสินรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9233 ด.ต.พยงค ์พรมวฒัน์ สภ.เขวาสินรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9234 ด.ต.ลิขิต ศรีโพธ์ิ สภ.เขวาสินรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9235 ด.ต.สมิง พรมศรี สภ.เขวาสินรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9236 ร.ต.ต.สายสวาท สามารถ สภ.เขวาสินรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9237 ส.ต.ท.วีรพล สิมมา สภ.เขวาสินรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9238 พ.ต.ท.วีระพนัธ ์พุ่มพวง สภ.เขวาสินรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9239 ด.ต.กฤษณะ พิศโสระ สภ.เขวาสินรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9240 พ.ต.ท.คมกริช ขวญัใจสกลุ สภ.เทนมีย์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9241 ส.ต.ท.ตระกลู งามคง สภ.เทนมีย์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9242 พ.ต.ท.บรรหาร เรืองขจร สภ.เทนมีย์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9243 ส.ต.ต.วงศกร ยิง่ใจกลา้ สภ.เทนมีย์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9244 ส.ต.ต.วชัร สอนนาค สภ.เทนมีย์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9245 ด.ต.วิชน สมานโสร์ สภ.เทนมีย์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9246 ส.ต.ต.ประกาศิต ศรไชย สภ.เทนมีย์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 47 97  /
9247 ร.ต.ต.ปราสาท สายนอ้ย สภ.เพ้ียราม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9248 พ.ต.ท.อดิเรก วงศไ์ชย สภ.เพ้ียราม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 46 96  /
9249 ด.ต.โรมรัญ พรมประดิษฐ์ สภ.เพ้ียราม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 45 95  /
9250 ส.ต.ต.ธนกร เกษมสุข สภ.เมืองที ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 47 97  /
9251 ร.ต.อ.จกักรี พิมพก์ลาง สภ.เมืองที ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9252 พ.ต.ท.ธีรพล อุส่าห์ดี สภ.เมืองที ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9253 ด.ต.สิรวิชญ ์บูรณ์เจริญ สภ.เมืองที ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9254 พ.ต.ท.ศกัด์ิสิทธ์ิ นะรัฐกิจ สภ.เมืองที ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9255 ร.ต.ท.แสวง อคัรกตญัญู สภ.เมืองที ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9256 ส.ต.ต.ชยัณรงค ์พูนไธสง สภ.เมืองที ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9257 ร.ต.อ.เสฐฏฐวฒิุ จรจรัญ สภ.เมืองที ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 47 97  /
9258 ร.ต.อ.ชยัมงกรณ์ นวนประโคน สภ.เมืองบวั ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9259 ด.ต.ประทีป แกว้บุตรดี สภ.เมืองบวั ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9260 ส.ต.ท.ยทุธจกัร แสงอรุณ สภ.เมืองบวั ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9261 พ.ต.ท.ศกัด์ิชยั ส านกันิตย์ สภ.เมืองบวั ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9262 ส.ต.ต.ศกัด์ินภา พรมแพน สภ.เมืองบวั ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9263 ส.ต.ต.อมรฤทธ์ิ ขอ้นอก สภ.เมืองบวั ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9264 ส.ต.อ.ปริญญา จนัทราริยศรี สภ.เมืองบวั ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
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9265 ด.ต.สนัน่ พลภูเมือง สภ.เมืองบวั ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 46 96  /
9266 พ.ต.ท.ชาตรี ทรงพระ สภ.เมืองลีง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9267 ร.ต.อ.ณรงค ์โปรยกลาง สภ.เมืองลีง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9268 ส.ต.ต.ตนุภทัร ขิวรัมย์ สภ.เมืองลีง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9269 ส.ต.ท.วีระนนัท ์เข่ือนค า สภ.เมืองลีง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9270 ส.ต.ต.จตุรพร น่ิมนวล สภ.เมืองลีง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9271 ด.ต.สิทธิพร ระวงัโพธ์ิ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9272 ส.ต.ท.วสุ เพียรชอบ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9273 ด.ต.ศิริตรัยรัตน์ เกกสันเทียะ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9274 ด.ต.อริญชยั นอ้งดี สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 47 97  /
9275 ด.ต.เกรียงไกร พนัธุ์ชาลี สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9276 ส.ต.ท.เชิดศกัด์ิ อ่ิมจิต สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9277 ด.ต.กฤษณะพงษ ์คงทน สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9278 ด.ต.กนัตพฒัน์ พุ่มอินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9279 ร.ต.ท.ชยัรัตน์ หลว็งสนาม สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9280 ส.ต.อ.ธีรดนย ์อ ่ากร่าง สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9281 ส.ต.อ.ปรนนัท ์แกว้ผง สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9282 ด.ต.พิเชษฐ ขอนศกัด์ิ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9283 ด.ต.ภูเบส ติดใจดี สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9284 ด.ต.ภูวนยั บานเยน็ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9285 ส.ต.ท.รัฐพงษ ์ยาค  า สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9286 ร.ต.อ.รับตะวนั คิดกลา้ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9287 ด.ต.วินยั ดอมไธสง สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9288 ด.ต.สมพล มงคล สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9289 ด.ต.สักรินทร์ ส าราญ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9290 ด.ต.สันติ สาพนัธ์ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9291 ด.ต.สุรชยั จนัทร์ภิรมย์ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9292 ด.ต.สุริยนัต ์ดีแก่ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9293 ด.ต.อนุชิต มะณีย์ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9294 ด.ต.อรุณพิพฒัน์ อนุไพร สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9295 ด.ต.อคัรวฒัน์ กิจหมายมัน่ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9296 ด.ต.เกรียงศกัด์ิ เพง็เพชร สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9297 ส.ต.ท.เจตพล อินทร์สุข สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9298 ร.ต.อ.กวีเกียรติ นามบุญลือ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9299 ด.ต.จุฬากรณ์ สามีภกัด์ิดีสุกล สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9300 ด.ต.ทวีพร โสวพรรณ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9301 ร.ต.ต.ฐานุตมธิ์ษณ์ กฤษภูมิไชยกลุ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9302 ร.ต.ต.ชวิศ ช่ืนพิมาย สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9303 ร.ต.ต.ธนาวตัร์ นารีนาถ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9304 พ.ต.ต.องอาจ ปินะถา สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9305 ด.ต.อุทิศ บุญเยน็ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9306 ร.ต.ต.เทพธนพฒัน์ มงคล สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9307 ร.ต.อ.ณฏัฐพชัร์ นวบุญยงค์ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9308 พ.ต.ท.สุธี ศรีพรหม สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9309 ร.ต.ต.แสงจนัทร์ เพญ็ศรี สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 47 97  /
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9310 ร.ต.อ.ฉลาด ไชยมงคล สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 46 96  /
9311 ร.ต.อ.นิธิศ ทะเรรัมย์ สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 45 95  /
9312 ด.ต.สุริยะ คดีเวียง สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 45 95  /
9313 ด.ต.เอกวสั ทรงศรี สภ.แนงมุด ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9314 ด.ต.ภานุพงศ ์ ชินภาค สภ.แนงมุด ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9315 ร.ต.อ.สุพล ซุยจอหอ สภ.แนงมุด ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9316 ส.ต.ต.อคัรพล ยนจอหอ สภ.แนงมุด ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9317 ด.ต.นนทวรรษ ก่ิงแกว้ สภ.โชคนาสาม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9318 ด.ต.นนัทเกียรติ พรหมบุตร สภ.โชคนาสาม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9319 ด.ต.สิทธิรัตน์ ร่วมทวี สภ.โชคนาสาม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9320 ร.ต.อ.ปรีชา ราชค าจนัทร์ สภ.โชคนาสาม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9321 พ.ต.ท.โยธิน มัน่เขตรวิทย์ สภ.โชคนาสาม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9322 ด.ต.กมล ก่ิงมณี สภ.โนนนารายณ์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9323 ส.ต.ท.จรูญ ขนัแขง็ สภ.โนนนารายณ์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9324 พ.ต.ท.บุญร่วม หลวงนา สภ.โนนนารายณ์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9325 ด.ต.อ านวย สิมพาพิม สภ.โนนนารายณ์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9326 พ.ต.ท.ชวน กระจายก่ิง สภ.โนนนารายณ์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9327 ด.ต.พิทยา หวงัร่วมกลาง สภ.โนนนารายณ์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9328 ด.ต.แสนศกัด์ิ รัชรินทร์ สภ.กระโพ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9329 ส.ต.ต.ธกฤต จนัทขมัมา สภ.กระโพ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9330 ร.ต.อ.พลภทัร ค  าพะวงศ์ สภ.กระโพ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9331 พ.ต.ท.วลัลภ ปะโสทะกงั สภ.กระโพ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9332 ร.ต.ต.วีระศกัด์ิ ทาทอง สภ.กระโพ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9333 ส.ต.ต.สิรวิชญ ์กงวงษ์ สภ.กระโพ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9334 ด.ต.อรรถพล เช้ืออินทร์ สภ.กระโพ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9335 ส.ต.ต.ธนวฏั โพธ์ิแกว้ สภ.กระโพ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9336 พ.ต.ท.วีระชยั ผาสุข สภ.กระโพ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9337 ส.ต.ต.วรธรรม พูลทา สภ.กระโพ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 47 97  /
9338 ส.ต.อ.ปฐมพงษ ์เช่นชาย สภ.กาบเชิง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9339 ร.ต.อ.ประสพโชค ดุจจานุทศัน์ สภ.กาบเชิง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9340 ด.ต.สุทธิพงษ ์ซูประโคน สภ.กาบเชิง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9341 ร.ต.อ.สุวฒัน์ ติระวฒันศกัด์ิ สภ.กาบเชิง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9342 พ.ต.ท.เอกชลิต ค  าหร่ิง สภ.กาบเชิง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9343 ส.ต.อ.นครินทร์ จินดา สภ.กาบเชิง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9344 ด.ต.บณัฑิต กมลเลิศ สภ.กาบเชิง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9345 ด.ต.พินนั จินดาศรี สภ.กาบเชิง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9346 พ.ต.ท.วิริยงัค ์เศวตรวิลยั สภ.กาบเชิง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9347 ด.ต.ไชยนัต ์ทวีโภค สภ.กาบเชิง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9348 ส.ต.ท.กฤษฎากร แทนกระโทก สภ.กาบเชิง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9349 ส.ต.ท.สุรเชษฐ ์เกตุศรี สภ.กาบเชิง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9350 ด.ต.อาทิตย ์ศรีจานเหนือ สภ.กาบเชิง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9351 ด.ต.อภิชาติ มุมทอง สภ.กาบเชิง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 46 96  /
9352 ส.ต.ท.กมัปนาท ค  าสอน สภ.กาบเชิง ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 45 95  /
9353 ร.ต.อ.วิเชียร ศรีเพชร สภ.จอมพระ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9354 ด.ต.ชาญชยั เสาทอง สภ.จอมพระ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
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9355 พ.ต.ท.ณญัจกัร บุณยรัตน์ สภ.จอมพระ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9356 ด.ต.สมหมาย ชาวะหา สภ.จอมพระ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9357 ร.ต.อ.สันต ์เช่ือมัน่ สภ.จอมพระ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9358 ด.ต.ธานี คุมดี สภ.จอมพระ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9359 ร.ต.อ.ชยัณรงค ์หงส์ษา สภ.จอมพระ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9360 ส.ต.อ.ธนวฒัน์ นามโคตร สภ.จอมพระ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9361 ด.ต.นิรัน เน้ือนิล สภ.จอมพระ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9362 ด.ต.รัตนา สาพนัธ์ สภ.จอมพระ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9363 พ.ต.ท.ราเชนทร์ อุ่นจนัทึก สภ.จอมพระ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9364 ส.ต.ต.วชัระชยั ยงัมี สภ.จอมพระ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9365 ด.ต.บวัพนัธ ์พลรัตน์ สภ.จอมพระ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9366 ด.ต.พงษธ์วชั จงใจงาม สภ.จอมพระ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 49 50 99  /
9367 ส.ต.ท.กิตติศกัด์ิ ทองภูธร สภ.ชุมพลบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9368 พ.ต.ท.ชาญยทุธ นิลาลาด สภ.ชุมพลบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9369 ด.ต.พนัธพิ์นิจ บุญตามทนั สภ.ชุมพลบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9370 ส.ต.ต.วีระ เวียนสันเทียะ สภ.ชุมพลบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9371 ร.ต.ท.สมพงษ ์ปินะถา สภ.ชุมพลบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9372 ร.ต.ต.สันติพงษ ์วลัลา สภ.ชุมพลบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9373 พ.ต.ต.สุชน สุวรรณชาตรี สภ.ชุมพลบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9374 ด.ต.สุวรรณ ใจมัน่ สภ.ชุมพลบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9375 ด.ต.สัมฤทธ์ิ วิเศษแสง สภ.ชุมพลบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9376 ด.ต.ทศพล ธุมา สภ.ชุมพลบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9377 พ.ต.ท.เจริญ พ่ึงภูมิ สภ.ดม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9378 ด.ต.ประเวส นาทนัรีบ สภ.ดม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9379 ด.ต.พยบั กระโทกนอก สภ.ดม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9380 ส.ต.ท.มชัฌิม พลศรี สภ.ดม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9381 ร.ต.ต.สมนึก ธาระพุฒ สภ.ดม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 47 97  /
9382 พ.ต.ท.ไพฑูรย ์สุขบท สภ.ดอนแรด ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9383 ส.ต.ต.อภิสิทธ์ิ ผายพิมพ์ สภ.ดอนแรด ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9384 ส.ต.ต.อ านาจ จนัดีสาร สภ.ดอนแรด ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9385 ร.ต.อ.วนัชยั ค  าสวสัด์ิ สภ.ดอนแรด ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 47 97  /
9386 ร.ต.อ.ณฎัฐฐ์ปภชั เสาวพนัธ์ สภ.ตากกู ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9387 ส.ต.ต.ธีระศกัด์ิ พลเหตุ สภ.ตากกู ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9388 ด.ต.ณรัชตฐ์พงษ ์มงคลพุทธชยั สภ.ตากกู ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 47 97  /
9389 ส.ต.อ.ธีรพงศ ์รัตนดี สภ.ท่าตูม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9390 ร.ต.อ.อภิสิทธ์ิ ชตาถนอม สภ.ท่าตูม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9391 ร.ต.อ.ไชยา คุม้สุวรรณ์ สภ.ท่าตูม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 46 96  /
9392 พ.ต.ท.พรชยั คงธนชยัสกลุ สภ.ท่าตูม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 45 95  /
9393 ด.ต.ไทยรัตน์ สระแกว้ สภ.ท่าตูม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9394 ด.ต.ขวญัชยั ศรีแกว้ สภ.ท่าตูม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9395 ด.ต.อุทยั สุขชิต สภ.ท่าตูม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9396 ร.ต.อ.กิตพฒันชยั สุขบรรเทิง สภ.ท่าตูม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9397 ส.ต.อ.วธุทิภทัร เกษฎา สภ.ท่าตูม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9398 ด.ต.เสรี งามมี สภ.ทุ่งมน ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9399 พ.ต.ท.กรกฎ ทศแกว้ สภ.ทุ่งมน ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
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9400 ส.ต.ท.ธีปกรณ์ พวงจ าปา สภ.ทุ่งมน ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9401 ด.ต.บญัชา สุขประเสริฐ สภ.ทุ่งมน ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9402 ร.ต.อ.พรนิมิตร อินทรามาลยั สภ.ทุ่งมน ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9403 พ.ต.ท.พสิษฐ ์พนัธศ์รี สภ.ทุ่งมน ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9404 วา่ท่ี ร.ต.ต.วฒิุนนัท ์ชูชี สภ.ทุ่งมน ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9405 ร.ต.อ.สมคิด ดอกกระโทก สภ.ทุ่งมน ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9406 พ.ต.ท.เอกฤทธ์ิ พหลเวชช์ สภ.บวัเชด ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9407 ด.ต.ผดุงเกียรติ ประดบัวงษ์ สภ.บวัเชด ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9408 ด.ต.นิกร สาลีงาม สภ.บวัเชด ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9409 ด.ต.นิรัญชยั บวรโมทย์ สภ.บวัเชด ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9410 พ.ต.ท.ภราดร โคตรทศัน์ สภ.บวัเชด ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9411 ส.ต.ต.คฤหาสน์ ชูลี สภ.บวัเชด ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9412 ส.ต.ต.อนนัต ์ค  าใบ สภ.บวัเชด ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 46 96  /
9413 ส.ต.ต.ณฐัวตัร มุ่งซ่อนกลาง สภ.บา้นหนองจอก ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 40 90  /
9414 ส.ต.ต.ณฏัฐภูมิ พิมพโ์คตร สภ.บา้นหนองจอก ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9415 ด.ต.บ ารุง ค  ากลาง สภ.บา้นหนองจอก ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9416 ส.ต.ต.อศัวิน ชาวดอน สภ.บา้นหนองจอก ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9417 พ.ต.ท.เทิด ธรรมะ สภ.ปราสาท ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9418 ร.ต.ต.ไพบูลย ์ทองเตม็ สภ.ปราสาท ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9419 ด.ต.ชยั ผกูดวง สภ.ปราสาท ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9420 พ.ต.ต.ชยัสิทธ์ิ ทุดบุญ สภ.ปราสาท ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9421 ส.ต.อ.ทินกร สุดหาร สภ.ปราสาท ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9422 ร.ต.อ.นรินท ์ค  าภาบุตร สภ.ปราสาท ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9423 ร.ต.ต.ประหยดั กะการดี สภ.ปราสาท ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9424 ร.ต.อ.วธญัญู ภูสมจิตร สภ.ปราสาท ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9425 ด.ต.วรพนัธ ์จดัเรืองอนนัต์ สภ.ปราสาท ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9426 ด.ต.วิชญ ์นามวิเศษ สภ.ปราสาท ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9427 ร.ต.อ.วีระศกัด์ิ ปฐมชาติ สภ.ปราสาท ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9428 ด.ต.สมยั มนทองหลาง สภ.ปราสาท ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9429 ส.ต.อ.อภิวฒัน์ สุวรรณสนธ์ิ สภ.ปราสาท ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9430 ส.ต.อ.อิทธิกร โชคธนญัชยั สภ.ปราสาท ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9431 ส.ต.ท.อิทธิพล สมนิยาม สภ.ปราสาท ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9432 ด.ต.ประมุข เชิดฉาย สภ.ปราสาท ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9433 ร.ต.อ.เพทาย พิทกัษ์ สภ.พนมดงรัก ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9434 ด.ต.ไกรภูมิ สินทบ สภ.พนมดงรัก ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9435 ด.ต.พิสุทธ์ิ สินประโคน สภ.พนมดงรัก ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9436 ส.ต.ต.อภินนัท ์ศรีแกว้ สภ.พนมดงรัก ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9437 ส.ต.ต.อนุชิต บานเยน็ สภ.พนมดงรัก ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9438 ส.ต.ต.จีรพงศ ์แก่นนาค า สภ.รัตนบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9439 พ.ต.ท.ธนรัฐ รอบรู้ สภ.รัตนบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9440 ส.ต.ท.ปรีชา ทองแยม้ สภ.รัตนบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9441 ร.ต.อ.สงบ ประมูลจ่าใส สภ.รัตนบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9442 ร.ต.อ.สมิง ทบัก่ิง สภ.รัตนบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9443 ร.ต.อ.สายนัต ์จินดาบุตร สภ.รัตนบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9444 ส.ต.ท.อภิวฒัน์ นรโคตร สภ.รัตนบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
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9445 ส.ต.ต.พิบูลชยั ค  าภีระ สภ.รัตนบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9446 ร.ต.อ.วิชยั วงสนิท สภ.รัตนบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9447 ร.ต.อ.พรชยั สุขดี สภ.รัตนบุรี ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9448 พ.ต.ท.ทรงศกัด์ิ แกว้แฉลม้ สภ.ล าดวน ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9449 ร.ต.ต.วราวฒิุ จารัตน์ สภ.ล าดวน ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9450 ร.ต.ท.สมเกียรติ มากมี สภ.ล าดวน ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9451 ร.ต.ต.สมเกียรติ สุขดี สภ.ล าดวน ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9452 พ.ต.ท.องอาจ ผอ่งใส สภ.ล าดวน ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9453 ร.ต.ต.ไวพตัร นพพิบูลย์ สภ.ล าดวน ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9454 ส.ต.ต.ธีรพฒัน์ พรวิเศษศิริกลุ สภ.ล าดวน ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9455 ร.ต.อ.วิทยา หุดนั สภ.ล าดวน ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9456 ร.ต.ต.สัมพนัธ ์แจ่มประโคน สภ.ล าดวน ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 47 97  /
9457 ด.ต.อุทยั หมอค า สภ.ล าดวน ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9458 ด.ต.วีระ ศรีผดุง สภ.ศรีณรงค์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9459 ร.ต.ต.ภวตั มหาเทียนธ ารง สภ.ศรีณรงค์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9460 ส.ต.ต.นรินธร สุวรรณกฏู สภ.ศรีณรงค์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 47 97  /
9461 ร.ต.ท.รชธร เห็นงาม สภ.ศรีณรงค์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9462 ด.ต.อินทุวฒัน์ โสภาวนสั สภ.ศรีณรงค์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9463 พ.ต.ท.นิสัญ วงศจ์นัทา สภ.ศรีณรงค์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9464 พ.ต.ท.วรวิทย ์เล่ียมดี สภ.ศรีณรงค์ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9465 ด.ต.เทวญั แดนกมล สภ.ศีขรภูมิ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9466 ด.ต.โกวิทย ์แต่งแดน สภ.ศีขรภูมิ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9467 ร.ต.อ.ก าพล โปร่งจิต สภ.ศีขรภูมิ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9468 ร.ต.อ.จกัรพนัธ ์เพช็รนิล สภ.ศีขรภูมิ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9469 ส.ต.อ.ธีระพงศ ์สุขอยู่ สภ.ศีขรภูมิ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9470 ร.ต.ต.นิตินนัท ์สุธรรม สภ.ศีขรภูมิ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9471 ด.ต.อนุชิต โพธ์ิชยั สภ.ศีขรภูมิ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9472 พ.ต.ท.ชยัรัตน์ สมานรัตน์ สภ.ศีขรภูมิ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9473 ด.ต.นพดล อ่อนส าอางค์ สภ.ศีขรภูมิ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9474 พ.ต.ท.ชาติชาย เสาวรัจ สภ.ศีขรภูมิ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 47 97  /
9475 ด.ต.บญัชา ศรีจนัทร์ สภ.ศีขรภูมื ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9476 ส.ต.ท.จิราย ุขจดัโรคา สภ.สนม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9477 ด.ต.วิรพร โพธิลุน สภ.สนม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9478 พ.ต.ท.ประหยดั กลา้เหิม สภ.สนม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9479 ด.ต.สุนทร ทองมาก สภ.สนม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9480 พ.ต.ท.คะนอง ทา้วจนัทร์ สภ.สนม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9481 ร.ต.ต.วนัชยั ปัดถา สภ.สนม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9482 ส.ต.ท.ภานุวฒัน์ สาแกว้ สภ.สนม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 47 97  /
9483 พ.ต.ท.กีรติ จนัทร์พวง สภ.สวาย ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9484 ร.ต.ต.ไพศาล ศรีตุลานุ สภ.สวาย ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9485 ด.ต.อมร พานวงค์ สภ.สวาย ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9486 ส.ต.อ.อนุชา ภิรมย์ สภ.สะเดา ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9487 พ.ต.ท.นิยม จนัทร์หา สภ.สะเดา ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9488 ร.ต.อ.บาล นิลดา สภ.สะเดา ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9489 ด.ต.สุรศกัด์ิ ประดบัวงษ์ สภ.สะเดา ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 45 95  /
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9490 ด.ต.ภูวดล บุญเลิศ สภ.สังขะ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9491 ร.ต.ท.มะนสั เเตม้ทอง สภ.สังขะ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9492 ด.ต.โยธิน จนัทเขต สภ.สังขะ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9493 ส.ต.อ.จกัรพนัธ ์วงศสุ์ธา สภ.สังขะ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9494 ส.ต.ต.ฉัตรภวตั สุทธิประภา สภ.สังขะ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9495 ด.ต.ญาณาธร วงศบ์ุตร สภ.สังขะ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9496 ด.ต.ศาสนวฒัน์ หวา่งแสง สภ.สังขะ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9497 พ.ต.ท.สมจิต กบัรัมย์ สภ.สังขะ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9498 พ.ต.ท.สมศกัด์ิ พรสง่ากลุ สภ.สังขะ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9499 ส.ต.ต.กานตรัตน์ ค  าเกิด สภ.สังขะ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9500 ด.ต.ธวชั อนุศิริ สภ.สังขะ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9501 ร.ต.อ.ธาดา เพชรหนู สภ.สังขะ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9502 ส.ต.อ.พงศกรณ์ พลกฤตพงศพ์ล สภ.สังขะ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9503 ด.ต.อุทยั เกาแกกลู สภ.สังขะ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9504 ส.ต.ต.ณฐัพล วงนะรัตน์ สภ.ส าโรงทาบ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9505 ส.ต.ต.พีระพฒัน์ สัยทศัน์ สภ.ส าโรงทาบ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9506 พ.ต.ต.วินยั สลุบพล สภ.ส าโรงทาบ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9507 ร.ต.อ.ศรชยั กายสง่า สภ.ส าโรงทาบ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9508 ส.ต.ท.ธนวฒัน์ ทองสุทธ์ิ สภ.ส าโรงทาบ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9509 ด.ต.สุนทร บวัทอง สภ.ส าโรงทาบ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9510 ด.ต.สุพจน์ พ่ึงพิมาย สภ.ส าโรงทาบ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9511 ด.ต.อ านวยจิต ภูมิประชา สภ.ส าโรงทาบ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9512 ด.ต.พิเชษฐ ์ดว้งมุขพะเนา สภ.ส าโรงทาบ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 48 98  /
9513 ร.ต.อ.สุรกิจ บุตราช สภ.ส าโรงทาบ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 47 97  /
9514 พ.ต.ท.บุญชอบ ใจกลา้ สภ.หมอ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9515 ด.ต.วลัลภ วนัถนอม สภ.หมอ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 50 100  /
9516 ร.ต.อ.สกล โพธ์ิศรี สภ.หมอ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 50 49 99  /
9517 ร.ต.อ.ปรีชา มาเฉลิม ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9518 ร.ต.ต.สุดใจ ค  าสี สภ.เมืองอ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
9519 ร.ต.ท.ส าราญ บุตดีวงค์ สภ.เมืองอ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
9520 ร.ต.ท.สุพิศ กาหลง สภ.เมืองอ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9521 ส.ต.ท.เขมรัฐ เทศไทย สภ.เมืองอ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9522 ร.ต.อ.จกัราวธุ ถามะพนัธ์ สภ.เมืองอ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9523 ร.ต.ต.ธงศกัด์ิ อ่อนดี สภ.เมืองอ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9524 ส.ต.ท.ธีรเดช แสงยอ้ย สภ.เมืองอ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9525 ร.ต.อ.มานพ ผิวอ่อน สภ.เมืองอ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9526 ร.ต.อ.วีระยทุธ เห็นสม สภ.เมืองอ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9527 พ.ต.ท.สุพิต ทองทิพย์ สภ.เมืองอ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9528 ด.ต.อศันยั อุนาพนัธ์ สภ.เมืองอ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9529 ด.ต.จอมทอง สารบุญ สภ.เมืองอ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
9530 ด.ต.ประธาน รอบรู้ สภ.เมืองอ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
9531 ร.ต.ท.วิจารณ์ ทองห่อ สภ.เมืองอ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
9532 ร.ต.อ.สมทรง วนัละ สภ.เมืองอ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
9533 ส.ต.ท.สรภสั ค  าสี สภ.เมืองอ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
9534 ด.ต.อมัพร ศิริราช สภ.เมืองอ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
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9535 พ.ต.ท.สุวิชา บุญจ่ิม สภ.เมืองอ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 48 98  /
9536 ด.ต.ชชัพล สารนอก สภ.เมืองอ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 49 39 88  /
9537 ร.ต.ต.เกษม ชนะคา้ สภ.เสนางนิคม ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9538 ด.ต.แสงจนัทร์ จนัดีเทพ สภ.เสนางนิคม ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9539 ร.ต.ท.ฉลาด อุนาภาค สภ.เสนางนิคม ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9540 พ.ต.ต.นทัธวธุ ค  าปาน สภ.เสนางนิคม ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9541 ร.ต.อ.วชัรพงษ ์ไชยจกัร สภ.เสนางนิคม ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9542 ด.ต.วิเชียร ปักการะโถ สภ.เสนางนิคม ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9543 ด.ต.สุพรรณ์ เถาวริ์นทร์ สภ.เสนางนิคม ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9544 พ.ต.ท.วิชยั มีแวว สภ.เสนางนิคม ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
9545 ด.ต.ประสิทธ์ิ กลัยาพนัธ์ สภ.โพนทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9546 ด.ต.พงษศ์กัด์ิ บุญสร้าง สภ.โพนทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9547 ร.ต.ต.วิโรจน์ ราษดี สภ.โพนทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9548 พ.ต.ท.เฉวียงศกัด์ิ อระบุตร สภ.ชานุมาน ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9549 พ.ต.ท.ชาตรี ขืนพา สภ.ชานุมาน ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9550 ร.ต.ท.ธงชยั ขมิ้นทอง สภ.ชานุมาน ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9551 ด.ต.ประชา ขอดเมชยั สภ.ชานุมาน ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9552 ด.ต.โสมสะอาด งามแสน สภ.ชานุมาน ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
9553 ด.ต.ภูวนาท พรหมวิอินทร์ สภ.ชานุมาน ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
9554 ร.ต.อ.ภทัรพล โขมะนาม สภ.ชานุมาน ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 48 98  /
9555 ร.ต.อ.สมบติั อินทร์เลิศ สภ.ชานุมาน ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 48 98  /
9556 ร.ต.อ.เกียรติศกัด์ิ เบา้ทอง สภ.น ้าปลีก ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9557 ร.ต.อ.อเนก นนทะคุณ สภ.น ้าปลีก ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9558 ด.ต.ชาญชยั โพธ์ิศรี สภ.น ้าปลีก ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9559 ด.ต.ร าไพ ธรรมชาติ สภ.น ้าปลีก ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9560 ส.ต.ท.ชยันิวฒัน์ ชาภกัดี สภ.น ้าปลีก ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
9561 พ.ต.ต.สราวธุ ผือโย สภ.น ้าปลีก ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
9562 พ.ต.ท.ปณิธาน โพธารามิก สภ.น ้าปลีก ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 48 98  /
9563 ด.ต.นิเวศ บุญเพียง สภ.ปทุมราช ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9564 ด.ต.บุดดี ถาพร สภ.ปทุมราชวงศา ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9565 ด.ต.บุญผนั บริสุทธ์ิ สภ.ปทุมราชวงศา ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9566 ร.ต.อ.ประสาร ช่วยคูณ สภ.ปทุมราชวงศา ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9567 ส.ต.อ.พนม สุทธิศรี สภ.ปทุมราชวงศา ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9568 ร.ต.ต.พิภพ ศรีดว้ง สภ.ปทุมราชวงศา ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9569 ด.ต.รัฐพล โสภณั สภ.ปทุมราชวงศา ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9570 พ.ต.ท.วฒิุชยั เสือสา สภ.ปทุมราชวงศา ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9571 พ.ต.ต.ประจกัษ ์ค  าโต สภ.ปลาคา้ว ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9572 ร.ต.ต.ปัญญา มีทรัพย์ สภ.ปลาคา้ว ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9573 ด.ต.สุนทร ทุมนสั สภ.ปลาคา้ว ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9574 ร.ต.อ.ธีรพล นามบุรี สภ.ปลาคา้ว ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 49 48 97  /
9575 ด.ต.จกัรีพิริยะกลุ เบิกบาน สภ.พนา ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9576 ร.ต.อ.ประเวศ อุปนนัต์ สภ.พนา ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9577 พ.ต.ท.ประเสริฐ วงคห์าญปราว สภ.พนา ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9578 พ.ต.ท.วฒิุเมศร์ กลุพงศวิ์ไชย สภ.พนา ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9579 ด.ต.สมจิตร จินดาวนั สภ.พนา ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
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9580 ส.ต.ท.คมสัน เช้ือแน่น สภ.ลืออ านาจ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9581 ส.ต.ท.ธวชัชยั พิมพกิ์นรี สภ.ลืออ านาจ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9582 พ.ต.ต.ประทีป ออสูงเนิน สภ.ลืออ านาจ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9583 ด.ต.ปุริม ศรีโคตร สภ.ลืออ านาจ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9584 ร.ต.อ.วิชิต นาแซง สภ.ลืออ านาจ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9585 ร.ต.อ.อภิชาติ พลสมคัร สภ.ลืออ านาจ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9586 ส.ต.ท.กูเ้กียรติ อกัษรพิมพ์ สภ.ลืออ านาจ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
9587 พ.ต.ท.ธีระศกัด์ิ สีแสง สภ.ลืออ านาจ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
9588 ด.ต.พีรเดช พูลเพ่ิม สภ.ลืออ านาจ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
9589 ส.ต.ท.วรพล ทองแรง สภ.ลืออ านาจ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
9590 ส.ต.อ.เสกสรร สงสาร สภ.หวัตะพาน ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9591 ร.ต.ต.คณะวฒัน์ สาเกตุ สภ.หวัตะพาน ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9592 ด.ต.สมยั ศรชยั สภ.หวัตะพาน ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9593 ร.ต.อ.อดิศร วงศส์มศกัด์ิ สภ.หวัตะพาน ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 50 100  /
9594 พ.ต.ท.เกษา ตนัสมรส สภ.หวัตะพาน ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
9595 ร.ต.อ.โชคสธร วงคข์นัธ์ สภ.หวัตะพาน ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
9596 พ.ต.ท.จตุรัส บุญบงั สภ.หวัตะพาน ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.3 50 49 99  /
9597 ส.ต.ท.ภาราดา บุดดา ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9598 ส.ต.ท.ชยัมงคล กมลรัตน์ สภ.เขมราฐ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9599 พ.ต.ท.ชาตรี ศิริธีรพนัธ์ สภ.เขมราฐ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9600 พ.ต.ท.ชินเทพ พนัธท์อง สภ.เขมราฐ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9601 ด.ต.ภาสพิชญ ์ศรีประโค สภ.เขมราฐ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9602 ส.ต.อ.สมชยั ถาวร สภ.เขมราฐ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9603 ร.ต.อ.ภูวเดช ส่องแสง สภ.เขมราฐ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9604 ด.ต.ภาสกร ทองหม่ืน สภ.เขมราฐ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
9605 ส.ต.ท.ศภุชยั ทองอุ่น สภ.เขมราฐ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9606 ส.ต.อ.ธีรวฒัน์ พิมพกนัต์ สภ.เขมราฐ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
9607 ร.ต.อ.โสพิต วงษา สภ.เข่ืองใน ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9608 ส.ต.อ.คณิน ครองยติุ สภ.เข่ืองใน ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9609 ด.ต.นพรัตน์ เช้ือแกว้ สภ.เข่ืองใน ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9610 ด.ต.ปิยะพงษ ์อุทุม สภ.เข่ืองใน ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9611 ด.ต.พิพฒัน์ การินทร์ สภ.เข่ืองใน ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9612 ร.ต.อ.มงคล ศรไชย สภ.เข่ืองใน ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9613 พ.ต.ท.มนูปกรณ์ ซ่อนกล่ิน สภ.เข่ืองใน ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9614 ร.ต.อ.สมบติั แววศรี สภ.เข่ืองใน ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9615 ส.ต.ท.อนุชิต สุขสะบาย สภ.เข่ืองใน ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9616 ด.ต.อิทธิพล อินทร์ทอง สภ.เข่ืองใน ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9617 ส.ต.ท.นพรัตน์ สุขอว้น สภ.เข่ืองใน ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9618 ส.ต.ท.ภคัทิวา ส่งเสริม สภ.เข่ืองใน ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9619 ด.ต.สุขสันต ์พลเก้ิน สภ.เข่ืองใน ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9620 ด.ต.อุทยั พิลาสันต์ สภ.เดชอุดม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9621 ร.ต.อ.เดชา ยายี สภ.เดชอุดม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9622 ด.ต.ฉลอง เคนลี สภ.เดชอุดม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9623 ร.ต.ต.ประสาน คาดสนิท สภ.เดชอุดม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9624 ด.ต.ปริญญา บวัเวช สภ.เดชอุดม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
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9625 ด.ต.พงษน์รินทร์ วงศล์าวรรณ สภ.เดชอุดม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9626 ร.ต.ท.วิชิต ใจทน สภ.เดชอุดม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9627 ด.ต.วิวฒัน์ สุนทะโร สภ.เดชอุดม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9628 พ.ต.ท.วิศรุต รัตนบ ารุง สภ.เดชอุดม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9629 ด.ต.อมัพร ขาววงศ์ สภ.เดชอุดม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9630 ร.ต.อ.กิตติ วิสีปัตน์ สภ.เดชอุดม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9631 ร.ต.ต.สุนิพนธ ์สิงห์แจ่ม สภ.เดชอุดม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9632 ด.ต.อิทธิชยั ไชยสาคร สภ.เดชอุดม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9633 ด.ต.ฤทธิกร เจริญทศัน์ สภ.เดชอุดม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9634 ร.ต.อ.อนนัต ์โชติสนธ์ิ สภ.เดชอุดม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9635 ร.ต.อ.จตุพงษ ์กระฉอดนอก สภ.เดชอุดม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
9636 ด.ต.บรรดาศกัด์ิ อุณาศรี สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 50 98  /
9637 ร.ต.อ.นพชยั รุ่งเรือง สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9638 ร.ต.ต.กิตติพงศ ์บุญประชุม สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9639 ส.ต.ท.ธนพนัธุ์ ไชยชนะ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9640 ส.ต.อ.พลฏัฐ ์ทองค า สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9641 ร.ต.อ.ภาคิน ภูริธาดาวฒัน สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9642 ด.ต.รักษพล ติดตารัมย์ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9643 ส.ต.ท.จกัรกฤษณ์ พระตลบั สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9644 ส.ต.ท.กรินทร์ ยดุกลาง สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 50 99  /
9645 ส.ต.ท.เฉลิมศกัด์ิ กนัหาวลั สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9646 ร.ต.อ.ไชยา บุญวิจิตร์ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9647 พ.ต.ต.ไพศาล ศภุโกศล สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9648 ด.ต.กฤตานนท ์พินิจ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9649 ด.ต.กฤษดา บรรโล สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9650 ส.ต.ท.ฉัตรชยั ชารัมย์ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9651 พ.ต.ท.ณฐักร พลภกัดี สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9652 ร.ต.ต.ตระการศกัด์ิ อินทริยวงศ์ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9653 ส.ต.ท.นริศร อาจชยัธร สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9654 ส.ต.อ.ปรัชญาพชร นวรัตนากร สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9655 ด.ต.ปรีชา ตั้งตระกลู สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9656 ด.ต.พสิษฐ ์รฐาดีชยัโชคนิธิ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9657 ด.ต.พานทอง บุญรักษา สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9658 ส.ต.ท.พิชญุตม ์แอบกลา้ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9659 ร.ต.อ.ยศวฒัน์ ภทัรสิริธนากิตต์ิ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9660 ร.ต.อ.ฤกษม์งคล ตงัวฒันา สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9661 ร.ต.อ.วิภาส ทองจนัทร์ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9662 ร.ต.อ.สมบติั เกษไธสง สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9663 ด.ต.สุวิท จินาพร สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9664 ร.ต.ท.อภิสมยั บุญยงั สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9665 ส.ต.ท.เชิดศกัด์ิ รัตนะโสภา สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9666 ด.ต.ไพทูรย ์เช้ือวงศ์ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9667 ร.ต.อ.พงศธร เพง็ศรี สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9668 ร.ต.อ.วรจกัร ผลดี สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9669 ด.ต.วิจิตรศาสตร์ สุทธิประภา สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
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9670 ร.ต.ต.อภยั จรรยา สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9671 ส.ต.อ.แดนชยั คุณพาที สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9672 ร.ต.อ.ธนาวิทย ์วงษม์ุน สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9673 ด.ต.บรรณา ยอดสิงห์ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9674 ร.ต.ท.ชนภทัร ทองลอง สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
9675 ส.ต.อ.วีรพล รัตนะโสภา สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
9676 ด.ต.อนุชา พูลเพ่ิม สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
9677 ส.ต.ท.ณฐัดนยั บุระ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9678 ด.ต.ธนิน บุญครอง สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9679 ส.ต.ท.วชัรพงษ ์บุญลอ้ม สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9680 ร.ต.ต.สมบติั แสงค า สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9681 ด.ต.สามารถ วงษา สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9682 ส.ต.ท.อธิวฒัน์ อุบลวรรณศิริ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 44 94  /
9683 ร.ต.ต.บุญมี อ่อนมณี สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 49 98  /
9684 ด.ต.ประดิษฐ ์โพธ์ิเงิน สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 49 98  /
9685 ด.ต.วรมิตร ยิง่รัมย์ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 49 98  /
9686 ด.ต.ศกัดา ฤทธ์ิวา่ง สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 48 97  /
9687 ร.ต.ท.วชิรพนัธ ์เวียงค  า สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 47 96  /
9688 ส.ต.ท.เกียรติศกัด์ิ ผามะนาว สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 50 98  /
9689 ด.ต.สรศกัด์ิ คล่องดี สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 49 97  /
9690 ด.ต.ทรงจิตร ผงทอง สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 48 96  /
9691 ด.ต.ราชศกัด์ิ ทวีแสง สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 48 96  /
9692 ด.ต.วีรพล ไกยนารถ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 48 96  /
9693 ด.ต.บุญเลิศ นิละบุตร สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 47 95  /
9694 ด.ต.เด่นพงษ ์ดวงมาลา สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 45 93  /
9695 ร.ต.ต.ยศพล ไชยหงษา สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 43 91  /
9696 ร.ต.ต.โชค ไชยแสง สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 47 49 96  /
9697 ส.ต.อ.พร้อมทรัพย ์โลปัด สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 47 49 96  /
9698 ด.ต.วงเดือน มนตรีโพธ์ิ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 47 48 95  /
9699 ด.ต.พงศกร  ศรไชย สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 47 46 93  /
9700 ด.ต.จกัร์กฤษ เช้ือสิงห์ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 47 43 90  /
9701 ด.ต.คณิต แกว้มี สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 46 49 95  /
9702 ด.ต.จงธรรม แสนทวีสุข สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 46 48 94  /
9703 ด.ต.ประจกัษ ์ศรีสุข สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 46 48 94  /
9704 ด.ต.ธนิตเชษฐ ์แสงหิรัญ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 45 45 90  /
9705 ด.ต.ยทุธนา นามสิงห์ สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 43 46 89  /
9706 ร.ต.ต.เทอดศกัด์ิ เพช็ร์ภา สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 43 42 85  /
9707 ร.ต.อ.ธนาธิป วงศม์ัน่ สภ.เหล่าเสือโกก้ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9708 พ.ต.ต.พงศกร พิณทอง สภ.เหล่าเสือโกก้ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9709 ด.ต.ภาสกร ค  าพนัธ์ สภ.เหล่าเสือโกก้ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9710 ด.ต.พชร เกิดสมบูรณ์ สภ.เหล่าเสือโกก้ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 44 94  /
9711 ร.ต.ต.อภิชาติ ชูกล่ิน สภ.เหล่าเสือโกก้ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 44 94  /
9712 ส.ต.อ.พชร ฦๅแรง สภ.เหล่าเสือโกก้ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 50 99  /
9713 ด.ต.ศกัด์ิชยั สัมพะวงศ์ สภ.เหล่าเสือโกก้ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 50 99  /
9714 ส.ต.ท.ปริญญา บางนารักษ์ สภ.เหล่าเสือโกก้ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 50 98  /
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9715 ส.ต.ท.จกัรพนัธ ์สุทธิสัย สภ.เหล่าเสือโกก้ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 48 96  /
9716 ส.ต.ท.ศราวฒิุ ประถมผล สภ.เอือดใหญ่ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 39 35 74  /
9717 ร.ต.อ.สมพงษ ์แสงฤทธ์ิ สภ.เอือดใหญ่ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 38 32 70  /
9718 ส.ต.ท.โชคสวา่ง นาหม่ืน สภ.โขงเจียม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9719 ส.ต.ต.พงศธร อ่อนค าลุน สภ.โขงเจียม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9720 ร.ต.อ.พตัศรี หิมะคุณ สภ.โขงเจียม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9721 พ.ต.ท.พูลศกัด์ิ ชุมพล สภ.โขงเจียม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9722 พ.ต.ต.วฒันา พลอยเพชร สภ.โขงเจียม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9723 ด.ต.สัญญา อุราสาย สภ.โขงเจียม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9724 ด.ต.สายนัต ์ส่องแสง สภ.โขงเจียม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9725 ร.ต.อ.จ ารัส อนัทะรัง สภ.โคกจาน ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 46 48 94  /
9726 ด.ต.สมบติั สายเนตร สภ.โคกจาน ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 46 45 91  /
9727 ส.ต.ต.เพ่ิมพงษ ์นิธิพานิช สภ.โคกจาน ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 45 46 91  /
9728 ส.ต.ต.อภิชาติ บุญมาปัด สภ.โนนกงุ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9729 ส.ต.ต.สนัน่ ทวีพนัธ์ สภ.โนนกงุ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9730 ร.ต.ต.พล เรือนเจริญ สภ.โนนกงุ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9731 พ.ต.ท.พิชิต คณะเมือง สภ.โนนกงุ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9732 ส.ต.ต.พีรพงศ ์สุขยิง่ สภ.โนนกงุ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9733 ด.ต.ยทุธศกัด์ิ สมเสาร์ สภ.โนนกงุ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9734 พ.ต.ท.รณชยั พรมบุตร สภ.โนนกงุ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9735 ร.ต.อ.สายนัต ์สมหมาย สภ.โนนกงุ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9736 ร.ต.อ.อนุชยั โชคณติั สภ.โนนกงุ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9737 ส.ต.ต.อนุชา บุญลา สภ.โนนกงุ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9738 ส.ต.ต.อคัรเทพ ไผครบุรี สภ.โนนกงุ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9739 ด.ต.นิยม หลงชิน สภ.โพธ์ิไทร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 48 97  /
9740 พ.ต.ท.ธีรพล ดาเหลา สภ.โพธ์ิไทร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 46 95  /
9741 ร.ต.อ.ธรรมนูญ พุฒเถ่ือน สภ.โพธ์ิไทร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 47 95  /
9742 ด.ต.วิทยา อ่างศิลป์ สภ.โพธ์ิไทร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 47 95  /
9743 พ.ต.ท.ธวชัชยัโชค ปิยชยักวี สภ.โพธ์ิไทร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 47 48 95  /
9744 ส.ต.ท.ธีระพงษ ์ศิริบูรณ์ สภ.โพธ์ิไทร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 46 46 92  /
9745 ด.ต.ประจตต ์อินทิจนัทร์ สภ.โพธ์ิไทร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 46 45 91  /
9746 พ.ต.ท.กลศ นนัทวิสุทธ์ิ สภ.กดุขา้วปุ้น ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9747 ด.ต.วิชิต นนทบุตร สภ.กดุขา้วปุ้น ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9748 ด.ต.ถนอม สาลิกา สภ.กดุขา้วปุ้น ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9749 พ.ต.ท.สิทธิชยั หลกัดี สภ.กดุขา้วปุ้น ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9750 ด.ต.ศภุชยั โพธิบา สภ.คนัไร่ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 47 49 96  /
9751 ด.ต.สถาพร จุย้หนองเมือง สภ.คนัไร่ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 46 95  /
9752 ด.ต.พงศพ์ล เทียนหอม สภ.คนัไร่ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 45 94  /
9753 ร.ต.อ.ไพทูล จนับุดดี สภ.คนัไร่ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 47 50 97  /
9754 ด.ต.ทศพล นวลงาม สภ.ช่องเมก็ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9755 ด.ต.ประดิษฐ ์สมสอน สภ.ช่องเมก็ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9756 ส.ต.ต.ประทกัษ ์ใสแสง สภ.ช่องเมก็ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9757 ร.ต.อ.สกลุชาติ สาระภกัดี สภ.ช่องเมก็ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9758 พ.ต.ท.สมภพ ศรีแกว้ใส สภ.ช่องเมก็ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 50 99  /
9759 พ.ต.ท.ณฐกร นบนอบ สภ.ช่องเมก็ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 49 98  /
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9760 ร.ต.อ.สุรศกัด์ิ  วงษาเกษ สภ.ช่องเมก็ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 46 95  /
9761 ร.ต.อ.ธีรวฒัน์ นวลอินทร์ สภ.ดอนมดแดง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9762 ด.ต.วราวฒิุ วนัดี สภ.ดอนมดแดง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9763 พ.ต.ท.สถาพร ลทัธิมนต์ สภ.ดอนมดแดง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9764 พ.ต.ท.ชยัวฒิุ ถิระกิจ สภ.ดอนมดแดง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9765 ส.ต.อ.มุขมนตรี สินราช สภ.ดอนมดแดง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 43 93  /
9766 ด.ต.ธนภทัร แช่มชอ้ย สภ.ดอนมดแดง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 49 98  /
9767 ด.ต.ยทุธพงษ ์ชาดแดง สภ.ตระการพืชผล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9768 พ.ต.ต.ถาวร ผกักดู สภ.ตระการพืชผล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9769 ส.ต.ท.ธีระวฒัน์ แก่นสาร สภ.ตระการพืชผล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9770 ด.ต.ประจวบ ศรีบุระ สภ.ตระการพืชผล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9771 ร.ต.ต.พจน์ ปาสาจนัทร์ สภ.ตระการพืชผล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9772 ส.ต.อ.สุกลั นนัทะชมภู สภ.ตระการพืชผล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9773 พ.ต.ท.ดุจดล ดา้ยละออง สภ.ตระการพืชผล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9774 ร.ต.อ.ชยัพร ชอบงาม สภ.ตระการพืชผล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9775 ส.ต.ท.ณรงคฤ์ทธ์ิ เหล่าดี สภ.ตระการพืชผล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9776 พ.ต.ท.พอทยั ฦาชา สภ.ตระการพืชผล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9777 ร.ต.อ.สมคิด เช้ือเวียง สภ.ตระการพืชผล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9778 ด.ต.เกษม จนัทราทิพย์ สภ.ตระการพืชผล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9779 ส.ต.ท.วชัระ จนัสุตะ สภ.ตระการพืชผล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9780 ร.ต.อ.ไพศาล มานะการ สภ.ตระการพืชผล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 45 95  /
9781 พ.ต.ท.สมพงษ ์ศรีสนาย สภ.ตาลสุม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9782 ด.ต.บุญส่ง เหมือดนอก สภ.ตาลสุม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9783 พ.ต.ท.พิชิตไชย สังฆรัตน์ สภ.ตาลสุม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9784 ส.ต.อ.บวร เดชะค าภู สภ.ตาลสุม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9785 ร.ต.อ.ทินกร ทรงอาจ สภ.ตาลสุม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
9786 ส.ต.อ.สมเพียร คงดี สภ.ตาลสุม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
9787 ร.ต.อ.สุเทพ ไผก่อ สภ.ทุ่งศรีอุดม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 42 47 89  /
9788 พ.ต.ท.สุระเมษฐ ์ค  ามะลนัพฒันะกลู สภ.ทุ่งศรีอุดม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 49 97  /
9789 ร.ต.อ.ยรุทิตย ์บุญเชิญ สภ.ทุ่งศรีอุดม ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 46 47 93  /
9790 ด.ต.นิพนธ ์กล่ินหอม สภ.นาเยยี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9791 พ.ต.ท.กอบศกัด์ิ สุวรรณเนตร สภ.นาเยยี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9792 ส.ต.ท.ดนยั  สืบชาติ สภ.นาเยยี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9793 ด.ต.ธนเดช พิชยัช่วง สภ.นาเยยี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9794 ด.ต.บุญยศ โสดาปัดชา สภ.นาเยยี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9795 ร.ต.ต.ศภุพล สายสมยา สภ.นาเยยี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9796 ด.ต.สมชาย ช่วยสุข สภ.นาเยยี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9797 ด.ต.สุรชยั กานงั สภ.นาเยยี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9798 พ.ต.ท.สุนทร พงษวิ์เศษ สภ.นาเยยี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9799 ร.ต.อ.วิจารณ์ สายป้อง สภ.นาเยยี ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9800 พ.ต.ท.พงศพิ์พฒัน์ ศรีชุม สภ.นาโพธ์ิ(บุณฑริก) ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9801 ส.ต.ต.สรรพสิทธ์ิ ดาวงค์ สภ.นาโพธ์ิ(บุณฑริก) ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9802 ร.ต.อ.พินิจ โชคนติั สภ.นาโพธ์ิ(พิบูลฯ) ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9803 ด.ต.พนัธะกานต ์วรสุข สภ.นาโพธ์ิ(พิบูลฯ) ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9804 ส.ต.อ.รัธภูมิ เครือทอง สภ.นาโพธ์ิ(พิบูลฯ) ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
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9805 พ.ต.ท.สุธี พรมเกตุ สภ.นาโพธ์ิ(พิบูลฯ) ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9806 ส.ต.ท.กฤตพล พิมพท์อง สภ.นาจะหลวย ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9807 ส.ต.ท.เจษอามร ยิง่ยนื สภ.นาจะหลวย ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9808 พ.ต.ท.โชติพิสุทธ์ิ วิสุทธ์ิเมธากร สภ.นาจะหลวย ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9809 ส.ต.ต.ภทัรภณ ค าวิชา สภ.นาจะหลวย ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9810 พ.ต.ท.รุ่งเพชร โรคนอ้ย สภ.นาจะหลวย ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9811 ส.ต.อ.อาทิตย ์โสดี สภ.นาจะหลวย ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9812 ร.ต.อ.วิทยา ดวงโสภา สภ.นาจะหลวย ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9813 พ.ต.ท.สมชยั ทองสุข สภ.นาตาล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9814 ร.ต.อ.มงคลชยั ทาใบศรี สภ.นาตาล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9815 ด.ต.อุเทณ ไกยพนัธ์ สภ.นาตาล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9816 ด.ต.ประพาส เมืองแสน สภ.นาตาล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9817 พ.ต.ท.สุชาติ หลีพนัธุ์ สภ.นาตาล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9818 พ.ต.ท.จิรโรจน์ ภูภทัรจินดา สภ.น ้าขุ่น ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9819 ส.ต.ท.เฉลิมชยั บุญภกัดี สภ.น ้าขุ่น ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 45 95  /
9820 ส.ต.ต.บรรจง ทองอ่อน สภ.น ้าขุ่น ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 42 90  /
9821 พ.ต.ท.สมพงษ ์ประถมมูล สภ.น ้าขุ่น ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 40 88  /
9822 ด.ต.เดชาธร พรหมเสนา สภ.น ้าขุ่น ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 39 87  /
9823 ร.ต.ต.วิชยั จนัทรดี สภ.น ้าขุ่น ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 47 44 91  /
9824 ด.ต.ธนภทัร พิมพภู์ สภ.น ้าขุ่น ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 47 41 88  /
9825 ร.ต.ต.ไสว ธาดาวงษา สภ.น ้าขุ่น ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 47 40 87  /
9826 ด.ต.มนพ อินทร์จนัทร์ สภ.น ้ายนื ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 50 99  /
9827 ด.ต.โนประกรณ์ สีท ามา สภ.น ้ายนื ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9828 พ.ต.ต.ดนยั บุตรี สภ.น ้ายนื ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9829 ร.ต.อ.บุญเพง็ เลนท ามี สภ.น ้ายนื ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9830 ส.ต.ต.วิศวฉัตร โพธ์ิศรีอุ่น สภ.น ้ายนื ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9831 ด.ต.ศรชยั โยธาวงศ์ สภ.น ้ายนื ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9832 ด.ต.ศภุกฤต โงน้แดง สภ.น ้ายนื ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9833 พ.ต.ท.วฒิุกร ยนืสุข สภ.น ้ายนื ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 43 93  /
9834 ร.ต.อ.เฉลิมพร โพธ์ิเหลือง สภ.บุณฑริก ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9835 ส.ต.ต.จิรศกัด์ิ เภตรา สภ.บุณฑริก ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9836 ส.ต.ท.ณฐันนท ์พิมพาลยั สภ.บุณฑริก ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9837 พ.ต.ท.ประกอบ เกิดพุ่ม สภ.บุณฑริก ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9838 ส.ต.ท.ปฏิวติั วิชาพูล สภ.บุณฑริก ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9839 พ.ต.ต.สุรพล ทีค  าเกษ สภ.บุณฑริก ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9840 ส.ต.ต.ธนิเชษฐ ์ศิระอาภรณ์ สภ.บุณฑริก ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
9841 ส.ต.ท.ธนทั เชิดศิริผล สภ.พิบูลมงัสาหาร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9842 ส.ต.อ.ธนโชติ พรมนนท์ สภ.พิบูลมงัสาหาร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 45 95  /
9843 พ.ต.ท.คมสรรค ์ รัตนแสง สภ.พิบูลมงัสาหาร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9844 ด.ต.ชยัรัตน์ ใบแกว้ สภ.พิบูลมงัสาหาร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9845 ด.ต.ชินโชติ บุญลอ้ม สภ.พิบูลมงัสาหาร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9846 ด.ต.ปัญญา บุญเนตร สภ.พิบูลมงัสาหาร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9847 ส.ต.ท.ปิยะณฐั นามสมบูรณ์ สภ.พิบูลมงัสาหาร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9848 ด.ต.พีรพนัธ ์จนัทรุทิน สภ.พิบูลมงัสาหาร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9849 ด.ต.ภพชยั จนัทร์สืบ สภ.พิบูลมงัสาหาร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
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9850 ส.ต.ต.สุจินดา รักเนตร สภ.พิบูลมงัสาหาร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9851 ร.ต.อ.จิรยทุธ แสวงศรี สภ.พิบูลมงัสาหาร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9852 ด.ต.ประหยดั วงษค์  า สภ.พิบูลมงัสาหาร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9853 ร.ต.อ.รัฐ โสมสุพรรณ สภ.พิบูลมงัสาหาร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9854 ร.ต.อ.เผา่เทพ สาระวนั สภ.พิบูลมงัสาหาร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9855 ส.ต.ท.อนุสรณ์ศกัด์ิ สัตนาโค สภ.พิบูลมงัสาหาร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9856 ด.ต.กชพรรณ มีสุข สภ.พิบูลมงัสาหาร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 44 94  /
9857 ด.ต.สมยั นพดล สภ.พิบูลมงัสาหาร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 44 94  /
9858 ส.ต.อ.ธงไชย ใจแกว้ สภ.พิบูลมงัสาหาร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 31 13 44  /
9859 พ.ต.ท.ประทีป สมก าพ้ี สภ.ม่วงเฒ่า ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9860 พ.ต.ท.สมเกียรติ ทรัพยส์มบรูณ์ สภ.ม่วงเฒ่า ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9861 ส.ต.ท.สุจินดา สีหลา้ สภ.ม่วงเฒ่า ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9862 ร.ต.อ.จรัล ยาตรา สภ.ม่วงเฒ่า ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9863 ร.ต.อ.วีระ น่วมแม่ สภ.ม่วงสามสิบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9864 ส.ต.อ.จิระวฒัน์ การะเกษ สภ.ม่วงสามสิบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9865 ร.ต.ต.สุพล เห็มเคน สภ.ม่วงสามสิบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9866 ด.ต.สัมฤทธ์ิ สรรศรี สภ.ม่วงสามสิบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9867 ร.ต.อ.กรภทัร์ พรมวลัย์ สภ.ม่วงสามสิบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9868 ด.ต.ชาตรี สายสมาน สภ.ม่วงสามสิบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9869 ด.ต.ชิตทะพร กนัดุลย์ สภ.ม่วงสามสิบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9870 พ.ต.ท.ณฐัฐฐ์นนท ์สีฟ้า สภ.ม่วงสามสิบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9871 ส.ต.ท.นริภทัร บุญช่วย สภ.ม่วงสามสิบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9872 พ.ต.ต.นตัเทพ ณณัฑะบรรณ สภ.ม่วงสามสิบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9873 ด.ต.อภิรมย ์พยหุะ สภ.ม่วงสามสิบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9874 ส.ต.ท.สุริเยนทร์ วนัทา สภ.ม่วงสามสิบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9875 พ.ต.ต.คุณณรงค ์กลุหอม สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 46 46 92  /
9876 ร.ต.อ.เกษม อาจหาญ สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9877 ด.ต.สมบติั ประชุมรักษ์ สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
9878 ส.ต.ต.สุรเดช แกว้จนัดี สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9879 ด.ต.มงคล  อาษาราช สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 48 97  /
9880 ด.ต.สุเพียบ สิทธิศรี สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 39 87  /
9881 ร.ต.ต.สุพล มุธุสิทธ์ สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9882 ร.ต.อ.โยธิน จ าปารัตน์ สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
9883 ร.ต.ต.ส าราญ ใหม่สูงเนิน สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 49 48 97  /
9884 ส.ต.อ.กิจเทพ วิเชียร สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9885 ร.ต.ท.ทพัไทย เทียมทศัน์ สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9886 ร.ต.อ.ปุณวตัต ์เบิกบาน สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9887 ด.ต.ภาณุมาศ ค  าพนัธ์ สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9888 ส.ต.ท.ยอดชาย อกัษร สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9889 ร.ต.ต.วิทูล นามพร สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9890 ร.ต.ต.วีรศกัด์ิ โพธ์ิจนัทร์ สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9891 ร.ต.อ.สุเทพ ธรรมเจริญ สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9892 ร.ต.ต.เทพพิทกัษ ์ไชยเสนา สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
9893 พ.ต.ท.อคัรพงษ ์สอนสุภาพ สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
9894 ด.ต.อุดม สีลามน สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
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9895 ร.ต.อ.เอกชยั บุญศร สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9896 ด.ต.จกัรกฤษ สุวรรณกิจ สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9897 ร.ต.อ.ธวชั จ  าปางาม สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9898 ด.ต.ศิริชยั ย  ายวน สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9899 ด.ต.สุคนธ ์ดาเหลา สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9900 ร.ต.อ.เศรษฐ ์ผลดี สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 45 95  /
9901 ด.ต.ธรรมนูญ แก่นมาลี สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 45 95  /
9902 ด.ต.อุทยั แสงศรี สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 42 92  /
9903 ด.ต.สิริเชษฐ ์ศิลปศาสตร์ สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 39 87  /
9904 ด.ต.มงคล อุทามนตรี สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 45 43 88  /
9905 ร.ต.ท.อธิพนัธ ์ศรศิริ สภ.วารินช าราบ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 37 87  /
9906 ด.ต.กองเพชร จนัรอด สภ.ศรีเมืองใหม่ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9907 พ.ต.ท.ทองปาน พิมพพ์รม สภ.ศรีเมืองใหม่ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9908 พ.ต.ท.ธนาวิน พรมหาชยั สภ.ศรีเมืองใหม่ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9909 ส.ต.ท.สถาพร บุญทน สภ.ศรีเมืองใหม่ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9910 ร.ต.ท.สยมภูมิ สงเคาระห์ สภ.ศรีเมืองใหม่ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9911 ด.ต.มณเทียร ป้องวงศ์ สภ.ศรีเมืองใหม่ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9912 ร.ต.อ.วิชิต โยธาพล สภ.ศรีเมืองใหม่ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9913 ส.ต.ท.พนัธศ์กัด์ิ หนองม่วง สภ.ศรีเมืองใหม่ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9914 ร.ต.อ.อคัรชยั ประเสริฐศรี สภ.ศรีเมืองใหม่ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9915 ส.ต.อ.กิตตินนัท ์มานุช สภ.สวา่งวีระวงศ์ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9916 ด.ต.ธนากร ศรีใสค า สภ.สวา่งวีระวงศ์ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9917 ส.ต.ท.อภินนัท ์พนัธง สภ.สวา่งวีระวงศ์ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9918 ส.ต.ท.ปิยะเชษฐ ์สมนึก สภ.สวา่งวีระวงศ์ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9919 ส.ต.ท.พิพฒัน์พงศ ์คงสิลา สภ.สวา่งวีระวงศ์ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9920 ส.ต.ท.รัชชานนท ์โสวนันา สภ.สวา่งวีระวงศ์ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9921 ด.ต.สมปอง คณะพนัธ์ สภ.สวา่งวีระวงศ์ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9922 ส.ต.ท.กฤติวฒัน์ มาศรักษา สภ.สวา่งวีระวงศ์ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9923 พ.ต.ท.จีรโรจน์ อคัรภาช่ืนสกลุ สภ.สวา่งวีระวงศ์ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9924 ร.ต.ต.ไพรวรรณ์ เงินมัน่ สภ.สวา่งวีระวงศ์ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
9925 พ.ต.ท.กิตติศกัด์ิ สุวรรณธาดา สภ.สวา่งวีระวงศ์ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
9926 ร.ต.อ.อุดมศกัด์ิ สัตนาโค สภ.สวา่งวีระวงศ์ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
9927 ด.ต.ชยัวฒิุ ชนะกลุ สภ.ส าโรง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9928 ส.ต.ท.อุดมศกัด์ิ แปลงอาวธุ สภ.ส าโรง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9929 ส.ต.อ.ฉัตรชยั โสตแกว้ สภ.ส าโรง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 48 96  /
9930 ด.ต.จกัรพงษ ์ขินาวงษ์ สภ.ส าโรง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9931 ด.ต.นิคม วงศพิ์มพ์ สภ.ส าโรง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9932 ด.ต.เสถียร เลือกนารี สภ.ส าโรง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9933 ร.ต.ท.ณฐัพงศ ์ศรีแพงมล สภ.ส าโรง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9934 ด.ต.ทองดี วงคใ์หญ่ สภ.ส าโรง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9935 ส.ต.ท.นิติศกัด์ิ ท่อนเงิน สภ.ส าโรง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9936 พ.ต.ท.ธีระยทุธ สิงห์ทอง สภ.ส าโรง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9937 พ.ต.ท.วธน เอมะวรรธนะ สภ.ส าโรง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 49 99  /
9938 ร.ต.อ.ฉันท ์ภูมิล าเนา สภ.ส าโรง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9939 ส.ต.ท.อานนท ์ศรีค  า สภ.ส าโรง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 46 94  /
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9940 ร.ต.ท.สวสัด์ิ ค  าโฮม สภ.ส าโรง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 47 50 97  /
9941 ด.ต.อาคม พรมทา สภ.ส าโรง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 44 46 90  /
9942 ด.ต.สาคร สาธรพนัธ์ สภ.ส าโรง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 43 47 90  /
9943 ด.ต.ก าหนด คะเนตรง สภ.สิรินธร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9944 ร.ต.ต.บุญโสม แป้นเพชร สภ.สิรินธร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9945 ส.ต.ท.ปิยะพงษ ์ขนัอ่อน สภ.สิรินธร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9946 พ.ต.ท.สุกฤษณ์ สัณฑมาศ สภ.สิรินธร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9947 พ.ต.ท.สุคิด ขจรเพช็ร สภ.สิรินธร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9948 ร.ต.ต.อ านวย จนัทร์เนตร์ สภ.สิรินธร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9949 ด.ต.ทศพร โพธ์ิเงิน สภ.สิรินธร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9950 ส.ต.ท.อสันี กลุวงศ์ สภ.สิรินธร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 48 98  /
9951 ร.ต.อ.ปกรณ์ ทองเหลือ สภ.สิรินธร ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9952 พ.ต.ท.ทศนาท อาศนะ สภ.หนามแท่ง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9953 ด.ต.นุกลู ไชยมาศ สภ.หนามแท่ง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9954 ส.ต.ต.วฒันา แสงแดง สภ.หนามแท่ง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9955 ร.ต.อ.สามารถ จนัรอด สภ.หนามแท่ง ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9956 พ.ต.ท.สุริยนั ค  าสอน สภ.ห้วยขะยงุ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9957 พ.ต.ท.มนูญ มงัคละพลงั สภ.ห้วยขะยงุ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
9958 ด.ต.มาโนชญ ์บุระพร สภ.ห้วยขะยงุ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
9959 ด.ต.ถาวร ชมสา สภ.ห้วยขะยงุ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 46 96  /
9960 ร.ต.อ.หญิง นงคเ์ยาว ์หาญชนะ สภ.ห้วยขะยงุ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 48 49 97  /
9961 ด.ต.สมชาย ศรีกิมแกว้ สภ.ห้วยขะยงุ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 45 49 94  /
9962 พ.ต.ท.วีรพล สีดาจิตร์ สภ.ห้วยขา่ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 50 100  /
9963 ส.ต.ต.ปรัชญา ขจดัมลทิน สภ.ห้วยขา่ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 50 47 97  /
9964 ส.ต.อ.ธีระศกัด์ิ กงเพชร สภ.เชียงกลม ภ.จว.เลย ภ.4 43 44 87  /
9965 พ.ต.ท.ชชัวสัส์ บุตรอินทร์ สภ.เชียงกลม ภ.จว.เลย ภ.4 42 39 81  /
9966 ด.ต.ศภุชยั เมืองโคตร์ สภ.เชียงกลม ภ.จว.เลย ภ.4 41 38 79  /
9967 พ.ต.ท.ชยัยา ดวงริวงศ์ สภ.เชียงกลม ภ.จว.เลย ภ.4 40 45 85  /
9968 ร.ต.อ.ศภุวิชญ ์รินสีมา สภ.เชียงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 46 46 92  /
9969 ส.ต.ต.นนัทพทัธ ์จนัทะนนัท์ สภ.เชียงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 31 31 62  /
9970 พ.ต.ต.จิรภทัร ศิริเพญ็ สภ.เชียงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 45 44 89  /
9971 ส.ต.ท.ชินบญัชร ชอบอุดม สภ.เชียงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 39 15 54  /
9972 ร.ต.อ.พรชยั ค  าภีร์ สภ.เชียงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 49 48 97  /
9973 พ.ต.ท.พิทกัษ ์พิลาศรี สภ.เชียงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 48 48 96  /
9974 ร.ต.อ.สุรสิทธ์ิ พิมพห์ล่อน สภ.เชียงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 46 49 95  /
9975 ส.ต.อ.ภรัณยเมษฐ ์บุญหมอน สภ.เชียงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 41 43 84  /
9976 ร.ต.ต.ชาญชยั บทไธสง สภ.เชียงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 40 43 83  /
9977 ส.ต.ต.กิตติศกัด์ิ ค  าหาญ สภ.เชียงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 38 30 68  /
9978 ด.ต.สิทธิชยั ดีสุข สภ.เชียงคาน ภ.จว.เลย ภ.4 33 25 58  /
9979 ด.ต.ทรงยศ เดชสูงเนิน สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99  /
9980 ด.ต.กระสัต สุปันโน สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 48 46 94  /
9981 ร.ต.อ.พงศธ์ร สีทาดี สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 45 47 92  /
9982 พ.ต.ต.วิมล มินาลา สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 47 41 88  /
9983 ด.ต.พรภิรมย ์ลุนพุฒ สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 45 47 92  /
9984 ด.ต.จกัรพงษ ์ศรีสม สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
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9985 ด.ต.ฐิติวฒัน์ ดอนอินทร์ สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
9986 ร.ต.ท.ฐปรัตน์ จารุปฐมพนัธุ์ สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
9987 ด.ต.ฐิติเดช ฮดลือชา สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
9988 ร.ต.อ.ณธกร โสระเสาร์ สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
9989 ร.ต.ท.บุญนาค จงดา สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
9990 ด.ต.ประสงค ์สารเงิน สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
9991 พ.ต.ท.มหรรฆพนัธุ์ เพียงปราชญ์ สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
9992 ด.ต.รธิวฐิั ธาตุทอง สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
9993 ร.ต.ต.สุเทพ จุดศรี สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
9994 ร.ต.อ.สุภรักษ ์อรัญสาร สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
9995 ด.ต.อานสั ศรีแสงเมือง สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
9996 ด.ต.สุรสิทธ์ิ บุญงาม สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 47 97  /
9997 ด.ต.นิยม อินทะจร สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 50 46 96  /
9998 ด.ต.นพดล สีระหดั สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 49 50 99  /
9999 ด.ต.ศกัด์ิดา ไชยคีรินทร์ สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 49 50 99  /

10000 ร.ต.ต.สุชาติ ยรีุ สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 49 49 98  /
10001 ร.ต.อ.อดุลย ์สนธิมูล สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 49 49 98  /
10002 ด.ต.สุรเดช โปรยไธสง สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 49 46 95  /
10003 ด.ต.สะดวก นนัทะค าศรี สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 49 42 91  /
10004 ด.ต.ชยันาตย ์ชุมแวงวาปี สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 48 48 96  /
10005 ด.ต.ยอดรักษ ์ศรีบุรินทร์ สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 48 47 95  /
10006 ร.ต.อ.แหลมทอง ฝ่ายสัจจา สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 48 46 94  /
10007 ร.ต.อ.ทรงพล สิงห์ล ้า สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 48 45 93  /
10008 ด.ต.พิษณุ ทิมาชยั สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 48 45 93  /
10009 ด.ต.วิเศษ ผยุมาตย์ สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 48 36 84  /
10010 ส.ต.อ.เพชรยนืยง นามวงษ์ สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 47 49 96  /
10011 ด.ต.ทิม วงศป้์อง สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 47 47 94  /
10012 ด.ต.อนุชา แสนบุ่งคอ้ สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 47 46 93  /
10013 ด.ต.วิเชียร นามวงษ์ สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 46 50 96  /
10014 ร.ต.อ.พลวฒัน์ รสโสดา สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 45 47 92  /
10015 ด.ต.วชัราชยั ส าเร็จงาน สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 45 44 89  /
10016 ด.ต.ธงชยั โคตรบรม สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 43 40 83  /
10017 ด.ต.นเรศ พรหมราช สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 42 43 85  /
10018 ด.ต.ประชิต จนัทร์ฤาชยั สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 40 32 72  /
10019 ด.ต.ปรเสริฐ ค  ามา สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 39 35 74  /
10020 ด.ต.ณฐัพล สุขสวสัด์ิ สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย ภ.4 35 48 83  /
10021 ด.ต.สมภพ ลีลาพนัธิสิทธ์ิ สภ.เอราวณั ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99  /
10022 พ.ต.ท.ปัฐพงษ ์สิงห์เถ่ือน สภ.เอราวณั ภ.จว.เลย ภ.4 47 46 93  /
10023 ร.ต.ต.จรณินทร์ ธนสิริพาณิชย์ สภ.เอราวณั ภ.จว.เลย ภ.4 45 38 83  /
10024 ร.ต.อ.ธนวชั อินทร์แขน สภ.เอราวณั ภ.จว.เลย ภ.4 42 34 76  /
10025 ส.ต.ท.สุริยา เตชะค า สภ.เอราวณั ภ.จว.เลย ภ.4 40 43 83  /
10026 ร.ต.อ.จีระศกัด์ิ สิทธิสาร สภ.เอราวณั ภ.จว.เลย ภ.4 39 43 82  /
10027 พ.ต.ท.ชินพฒัน์ พรหมสา ณ สกลนคร สภ.เอราวณั ภ.จว.เลย ภ.4 34 34 68  /
10028 พ.ต.ท.สมพงษ ์ดอนอินทร์ สภ.โคกงาม ภ.จว.เลย ภ.4 46 47 93  /
10029 พ.ต.ท.ประสงค ์นอสิทธ์ิ สภ.โคกงาม ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
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10030 ร.ต.ท.มานิต พงษพ์าน สภ.โคกงาม ภ.จว.เลย ภ.4 41 47 88  /
10031 ร.ต.ต.สงกรานต ์ค  าแกว้ สภ.โคกงาม ภ.จว.เลย ภ.4 41 44 85  /
10032 พ.ต.ท.เสน่ห์ รักวาด สภ.โพนทอง ภ.จว.เลย ภ.4 45 43 88  /
10033 ร.ต.ท.รักชยั โภคานิตย์ สภ.โพนทอง ภ.จว.เลย ภ.4 32 32 64  /
10034 ส.ต.ต.กิตติวฒัน์ ชนะเวช สภ.ด่านซ้าย ภ.จว.เลย ภ.4 43 33 76  /
10035 ส.ต.ท.สิทธิพงษ ์เป่อยพลอย สภ.ด่านซ้าย ภ.จว.เลย ภ.4 50 45 95  /
10036 ร.ต.ต.สราวธุ ค  าลือ สภ.ด่านซ้าย ภ.จว.เลย ภ.4 49 49 98  /
10037 พ.ต.ท.ธนินทรั์ฐ วนัทองฐิติคุณ สภ.ด่านซ้าย ภ.จว.เลย ภ.4 49 47 96  /
10038 ด.ต.ภูวนารถ คุม้ภยั สภ.ด่านซ้าย ภ.จว.เลย ภ.4 48 46 94  /
10039 พ.ต.ท.มนูญเกีตรติ กองศนูยพ์นิช สภ.ด่านซ้าย ภ.จว.เลย ภ.4 48 45 93  /
10040 ส.ต.ต.ศภุากร เหล่าเคน สภ.ด่านซ้าย ภ.จว.เลย ภ.4 48 44 92  /
10041 ส.ต.ต.อธิพงษ ์จิตรศรีดา สภ.ด่านซ้าย ภ.จว.เลย ภ.4 47 44 91  /
10042 ร.ต.อ.พิชยั บุญมี สภ.ด่านซ้าย ภ.จว.เลย ภ.4 39 41 80  /
10043 ส.ต.ท.กฤติพงศ ์ดว้ยสาร สภ.ด่านซ้าย ภ.จว.เลย ภ.4 37 40 77  /
10044 ส.ต.ต.ภานุภทัร บูรณสรรค์ สภ.ท่าล่ี ภ.จว.เลย ภ.4 46 50 96  /
10045 ร.ต.ต.เฉลิมวธุ กรมเกลียว สภ.ท่าล่ี ภ.จว.เลย ภ.4 44 30 74  /
10046 พ.ต.ท.ศรายธุ ใจก าแหง สภ.ท่าล่ี ภ.จว.เลย ภ.4 50 48 98  /
10047 พ.ต.ท.จกัรราช หงษา สภ.ท่าล่ี ภ.จว.เลย ภ.4 47 41 88  /
10048 ด.ต.สมยั จนัทร์กลาง สภ.ท่าล่ี ภ.จว.เลย ภ.4 44 37 81  /
10049 ร.ต.อ.สมยทุธ ศรีอรรคพรหม สภ.ท่าล่ี ภ.จว.เลย ภ.4 22 27 49  /
10050 พ.ต.ท.จนัทรัตน์ ยอดสิงห์ สภ.นาแห้ว ภ.จว.เลย ภ.4 49 50 99  /
10051 ร.ต.อ.วิทยา บุบผา สภ.นาแห้ว ภ.จว.เลย ภ.4 48 45 93  /
10052 ร.ต.อ.ทรงศิลป์ ดาดี สภ.นาแห้ว ภ.จว.เลย ภ.4 42 41 83  /
10053 ส.ต.ท.รามศิริ สารีแกว้ สภ.นาแห้ว ภ.จว.เลย ภ.4 38 45 83  /
10054 พ.ต.ท.บรรเจิด จูจนัทร์ สภ.นาดว้ง ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
10055 ส.ต.อ.ธรรมรัตน มีล่อง สภ.นาดว้ง ภ.จว.เลย ภ.4 50 49 99  /
10056 พ.ต.ท.พิชยั น่ิมศรี สภ.นาดว้ง ภ.จว.เลย ภ.4 49 48 97  /
10057 ส.ต.ต.ประสิทธ์ิ พลบญัญติั สภ.นาดว้ง ภ.จว.เลย ภ.4 48 45 93  /
10058 พ.ต.ท.ธนกฤต เนืองพุด สภ.นาดว้ง ภ.จว.เลย ภ.4 46 46 92  /
10059 ด.ต.ปฏิวติั สิริสถิตย์ สภ.นาดว้ง ภ.จว.เลย ภ.4 43 41 84  /
10060 พ.ต.ท.พีรพงษ ์รากสี สภ.นาดินด า ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
10061 ด.ต.ชยัรัตน์ หงษท์อง สภ.นาดินด า ภ.จว.เลย ภ.4 49 50 99  /
10062 ร.ต.อ.ดิลก หอมดี สภ.นาดินด า ภ.จว.เลย ภ.4 49 49 98  /
10063 ด.ต.เนติวิศว ์คุณาเมือง สภ.นาดินด า ภ.จว.เลย ภ.4 44 47 91  /
10064 พ.ต.ต.อนนัต ์สุติยะวนั สภ.ปากชม ภ.จว.เลย ภ.4 47 48 95  /
10065 ด.ต.สมโชค เลิศนา สภ.ปากชม ภ.จว.เลย ภ.4 49 48 97  /
10066 ด.ต.สมพงษ ์สุขส าราญ สภ.ปากชม ภ.จว.เลย ภ.4 48 49 97  /
10067 ร.ต.อ.สราวธุ หนูจนัทร์ สภ.ปากชม ภ.จว.เลย ภ.4 47 46 93  /
10068 พ.ต.ท.สุชาติ สุทธิภาพ สภ.ปากชม ภ.จว.เลย ภ.4 44 45 89  /
10069 ด.ต.นภดล นารัตน์โท สภ.ปากชม ภ.จว.เลย ภ.4 42 39 81  /
10070 ร.ต.ต.เพชร นากอ้นทอง สภ.ผาขาว ภ.จว.เลย ภ.4 40 41 81  /
10071 ร.ต.อ.วีระชน แสนยศ สภ.ผาขาว ภ.จว.เลย ภ.4 48 48 96  /
10072 ส.ต.ท.เวทยศ์กัดา ป้านภูมิ สภ.ผาขาว ภ.จว.เลย ภ.4 47 45 92  /
10073 พ.ต.ต.สมเพช็ร เพช็รกอง สภ.ผาขาว ภ.จว.เลย ภ.4 45 41 86  /
10074 พ.ต.ท.อุดมศกัด์ิ ประจินต์ สภ.ผาขาว ภ.จว.เลย ภ.4 45 40 85  /
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10075 ด.ต.อุทยั ภูหวัดอน สภ.ผาขาว ภ.จว.เลย ภ.4 43 47 90  /
10076 ส.ต.ท.กษิรัศม ์ดีมุงคุณวดั สภ.ผาขาว ภ.จว.เลย ภ.4 41 40 81  /
10077 ร.ต.อ.กลินท ์กอ้นค าบา สภ.ภูเรือ ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
10078 ด.ต.ค าภู สุธงษา สภ.ภูเรือ ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
10079 ส.ต.ท.ฐิตินนัท ์จนัทะวีระ สภ.ภูเรือ ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
10080 ด.ต.ธวชั พิมสร สภ.ภูเรือ ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
10081 พ.ต.ท.บุญชยั สิมพลา สภ.ภูเรือ ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
10082 พ.ต.ท.อภิชนฌาณ ครามสูงเนิน สภ.ภูเรือ ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
10083 ส.ต.ต.พุทธิวตัร สิมสวสัด์ิ สภ.ภูเรือ ภ.จว.เลย ภ.4 50 48 98  /
10084 ร.ต.อ.ไลพร นามวงศ์ สภ.ภูเรือ ภ.จว.เลย ภ.4 48 50 98  /
10085 พ.ต.ท.พิชญว์ฒิุ โพธ์ิจนัทร์ สภ.ภูกระดึง ภ.จว.เลย ภ.4 49 49 98  /
10086 ด.ต.วิษณุพงษ ์อุกฤษ สภ.ภูกระดึง ภ.จว.เลย ภ.4 48 49 97  /
10087 ร.ต.อ.โสรกานต ์สิมเสน สภ.ภูกระดึง ภ.จว.เลย ภ.4 48 40 88  /
10088 ส.ต.ต.กฤตนยั ใหม่ชุม สภ.ภูกระดึง ภ.จว.เลย ภ.4 46 46 92  /
10089 พ.ต.ท.สมทรง โชคบณัฑิต สภ.ภูกระดึง ภ.จว.เลย ภ.4 46 45 91  /
10090 ด.ต.ยทุธนา เสนาเจริญ สภ.ภูกระดึง ภ.จว.เลย ภ.4 45 46 91  /
10091 ร.ต.อ.อรุโนทยั พลซา สภ.ภูหลวง ภ.จว.เลย ภ.4 47 46 93  /
10092 ด.ต.แมนชยั เศรษฐภ์กัดี สภ.ภูหลวง ภ.จว.เลย ภ.4 46 48 94  /
10093 ด.ต.สุชาติ อาจปาสา สภ.ภูหลวง ภ.จว.เลย ภ.4 45 48 93  /
10094 พ.ต.ท.ธนเดช หลาบมาลา สภ.ภูหลวง ภ.จว.เลย ภ.4 44 38 82  /
10095 ส.ต.ต.พีระพล ภุมมา สภ.รท่าล่ี ภ.จว.เลย ภ.4 49 49 98  /
10096 ร.ต.อ.มงคล ค  ามา สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 48 50 98  /
10097 ร.ต.อ.ก าพล จนัสุราช สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
10098 ด.ต.วีระศกัด์ิ ทาสาลี สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
10099 พ.ต.ต.สุรสิทธ์ิ สูตรสุวรรณ สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 49 50 99  /
10100 ด.ต.นพดล จินตนานนท์ สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 49 49 98  /
10101 ด.ต.มงคล บวังาม สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 49 44 93  /
10102 ร.ต.ท.ทรรศน์พงศ ์ก๋าวงค์ สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 48 50 98  /
10103 พ.ต.ท.วชัระพงษ ์จกัรโนวนั สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 48 50 98  /
10104 ส.ต.ต.กฤษณะ ประทุมรุ่ง สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 48 48 96  /
10105 ด.ต.ณฐัพล นามวงษ์ สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 47 49 96  /
10106 ร.ต.ต.ศิริศกัด์ิ จนัทะพนั สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 47 48 95  /
10107 ด.ต.ภูดิศ  ทองจิตร สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 46 46 92  /
10108 ร.ต.ต.ชาญชยั ดงพระกิจ สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 45 40 85  /
10109 ด.ต.มงคล ปัจจยัโคถา สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 41 48 89  /
10110 ด.ต.จรัล สิมมาสุด สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 40 41 81  /
10111 ร.ต.อ.วสันต ์พรมศรี สภ.วงัสะพุง ภ.จว.เลย ภ.4 37 49 86  /
10112 ส.ต.ต.ณฐัวฒิุ ซุยกระเด่ือง สภ.หนองหญา้ปลอ้ง ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
10113 พ.ต.ท.สุทธินนัท ์รอดค าวงศ์ สภ.หนองหญา้ปลอ้ง ภ.จว.เลย ภ.4 50 50 100  /
10114 พ.ต.ท.พีรพฒัน์ โกษา สภ.หนองหญา้ปลอ้ง ภ.จว.เลย ภ.4 43 46 89  /
10115 ด.ต.ปิติภทัร คุณช่ืน สภ.หนองหิน ภ.จว.เลย ภ.4 47 45 92  /
10116 ร.ต.อ.สุวิทย ์นดัทะยาย สภ.หนองหิน ภ.จว.เลย ภ.4 44 45 89  /
10117 ด.ต.ธีระพงษ ์คนอาจ สภ.หนองหิน ภ.จว.เลย ภ.4 43 47 90  /
10118 พ.ต.ท.สุกนตธี์ ศรีอารยพงษ์ สภ.หนองหิน ภ.จว.เลย ภ.4 49 50 99  /
10119 พ.ต.ท.สมศกัด์ิ ค  ามงคุณ สภ.หนองหิน ภ.จว.เลย ภ.4 48 48 96  /
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10120 ส.ต.ท.ขจร อรรคฮาด สภ.หนองหิน ภ.จว.เลย ภ.4 47 46 93  /
10121 ส.ต.อ.พิทกัษ ์บงแกว้ สภ.หนองหิน ภ.จว.เลย ภ.4 45 49 94  /
10122 ร.ต.อ.ชลธารา หลอดอาษา สภ.หนองหิน ภ.จว.เลย ภ.4 44 44 88  /
10123 ส.ต.ต.นครินทร์ เขียวสะอาด สภ.หนองหิน ภ.จว.เลย ภ.4 38 0 38  /
10124 ร.ต.ต.กิตติพงษ ์พานะวาน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 48 95  /
10125 ด.ต.ประกนัภยั โคตะนนท์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 46 93  /
10126 ร.ต.ต.วีรพงษ ์ภูแตม้นิล ภจว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 46 91  /
10127 ด.ต.พนมไพร  บุญแสน สภ.เขาวง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 43 38 81  /
10128 พ.ต.ท.ณฐัพงศ ์วรรณทอง สภ.เขาวง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 50 98  /
10129 ร.ต.อ.นิจธิชยั อุทยัชิต สภ.เขาวง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 50 98  /
10130 ส.ต.อ.วรวิทย ์บุษดี สภ.เขาวง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 41 91  /
10131 ส.ต.อ.เทอดศกัด์ิ วรสาร สภ.เขาวง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 49 50 99  /
10132 ส.ต.อ.ณฐัพงศ ์อศัพนัธ์ สภ.เขาวง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 50 97  /
10133 พ.ต.ท.สมนึก ดาบสมุทร สภ.เขาวง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 50 97  /
10134 ร.ต.ท.สระภา เรืองไชย สภ.เขาวง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 44 91  /
10135 ร.ต.ต.ธวธัชยั ถวิลการ สภ.เขาวง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 47 93  /
10136 ร.ต.ต.ไพรวลัย ์พุฒทอง สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10137 ด.ต.อนุชิต ไชยหอม สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 49 48 97  /
10138 ด.ต.คมสันต ์ชูศรีสิทธ์ิ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10139 ร.ต.อ.จิรวฒัน์ ภูโปร่ง สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10140 ร.ต.ต.ชยัธวชั ชารีรักษ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10141 พ.ต.ท.ฑฤกร สอนวงษ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10142 ส.ต.ท.ณฐัวฒัน์ จนัทร์ศรีราช สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10143 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ มงัสุไร สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10144 ร.ต.อ.ธนิต มีชาญเช่ียว สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10145 ด.ต.ธีระพงษ ์จนันุวงษ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10146 พ.ต.ท.นครินทร์ ศรีอคัรวิเนต สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10147 ด.ต.นพดล ภารสงวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10148 ด.ต.นอ้ม ศรีสุริ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10149 ด.ต.นุกลู ภูทองหล่อ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10150 ร.ต.ต.ปรีชา ภูกา้นก่อง สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10151 ด.ต.พงฐ์ิกิตต์ิ วรรณจกัร สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10152 ด.ต.พิทยา บรรดิษฐ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10153 ด.ต.ภทัรโรจน์  วลัลิกลุ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10154 ร.ต.ต.ภากร ตามวิสัย สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10155 วา่ท่ี ร.ต.ต.มงคล แสงชมภู สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10156 ร.ต.ต.มิตรสันต ์เทือกภูเขียว สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10157 ส.ต.อ.วรวฒิุ เปาริสาร สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10158 ด.ต.หญิง วิจิตตา ภูสีเขียว สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10159 ส.ต.อ.วีระศกัด์ิ ทรัพยก์ลุ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10160 ร.ต.อ.สงวน จ านงคศ์รี สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10161 ร.ต.อ.สมเพช็ร นนับุรมย์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10162 ร.ต.อ.สมทรง ม่ิงขวญั สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10163 ด.ต.สมหมาย อฆัฒบ์ุระค า สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10164 ร.ต.อ.สรณ์สรัณ ศรีชมภู สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /



Page 227 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

10165 ด.ต.สุธินทร์ ภูชมศรี สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10166 ด.ต.สุนิเชษฐ นนทภา สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10167 ร.ต.ต.อดุลย ์นาชยันาค สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10168 ด.ต.อ านาจ ชมภู สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10169 ด.ต.พิทยา  บรรดิษฐ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10170 ด.ต.โกเศศ แสงสะเดาะ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 49 99  /
10171 ด.ต.ชูชาติ พลเทียน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 49 99  /
10172 ส.ต.ท.ภานุวฒัน์ ไชยอาลา สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 49 99  /
10173 ด.ต.ยทุธพงษ ์วงศม์าลยั สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 49 99  /
10174 ด.ต.ถาวร มาตรา สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 49 97  /
10175 ด.ต.คมสัน ไชยสา สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 50 97  /
10176 ร.ต.อ.ไพฑูรย ์สาทา สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 49 94  /
10177 ด.ต.สุวฒัน์ รัตนวิชยั สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 48 93  /
10178 ด.ต.ธีรพงษ ์จนันุวงษ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 41 39 80  /
10179 ด.ต.ทรงกฤษณ์ ถ่ินวาสนา สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 37 36 73  /
10180 ร.ต.อ.วีระดช ไตรพิษ สภ.แซงบาดาล ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 46 94  /
10181 ร.ต.อ.สัจจญาณ จิตจกัร สภ.แซงบาดาล ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 48 95  /
10182 ด.ต.สัมพนัธ ์อุตเสนา สภ.แซงบาดาล ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 50 96  /
10183 ร.ต.อ.สุพจน์ จนัทะยทุธ สภ.แซงบาดาล ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 42 88  /
10184 ด.ต.สายนัต ์จนัทร์สะอาด สภ.แซงบาดาล ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 47 92  /
10185 ด.ต.ประโยชน์ บ่อค  า สภ.แซงบาดาล ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 34 34 68  /
10186 ร.ต.อ.ไพวลัย ์บุระค า สภ.โนนสูง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 42 40 82  /
10187 พ.ต.ท.ธีระยทุธ ภูวดลผาแดง สภ.โนนสูง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 38 83  /
10188 ด.ต.พรพนม พิณพงษ์ สภ.โนนสูง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 44 40 84  /
10189 ร.ต.อ.ธงยศ จนัทระสุระ สภ.โนนสูง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 42 41 83  /
10190 พ.ต.ท.อรรถพร เครือวลัย์ สภ.โนนสูง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 41 46 87  /
10191 ด.ต.ฉัตรชยั ก่ิงพลอยเดิม สภ.โนนสูง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 38 26 64  /
10192 ด.ต.ปิยะพล ไชยภา สภ.โนนสูง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 37 35 72  /
10193 ด.ต.ชยัรัตน์ ขอวงศ์ สภ.โนนสูง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 35 32 67  /
10194 ด.ต.กมัปนาท วรรจกัร สภ.โนนสูง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 34 40 74  /
10195 ร.ต.ต.มงคล เฝือค า สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10196 ร.ต.ต.รัศมี วิเชียรฉาย สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 39 87  /
10197 พ.ต.ท.รนชยั พาภิรมย ์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 37 36 73  /
10198 ด.ต.วิโรจน์ ถินมนดั สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 41 43 84  /
10199 พ.ต.ท.วิชิต บุณยพสุทธ์ิ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 50 98  /
10200 ร.ต.อ.วิจิตร ชยัปัญญา สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 49 99  /
10201 ด.ต.สุริยเดช มหานาม สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 49 99  /
10202 ด.ต.ประพนัธ ์เทศารินทร์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 49 50 99  /
10203 ด.ต.ประภาศ นาใจรีบ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 49 50 99  /
10204 ร.ต.ท.สุนทร อดัโดดดร สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 49 50 99  /
10205 ร.ต.อ.อภิชาติ มณีจนัทร์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 49 50 99  /
10206 ร.ต.ต.สมบติั โชติญาโณ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 49 49 98  /
10207 ด.ต.มนูญ นาทอนจทัร์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 50 98  /
10208 ร.ต.อ.วรศาสตร์ ปะกิระคะ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 48 96  /
10209 ด.ต.ชชัวาล ทิมี สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 47 95  /
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10210 ร.ต.อ.ศกัด์ิดา ครองยศ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 50 97  /
10211 ด.ต.ณรงค ์มาตรา สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 49 96  /
10212 ร.ต.อ.ธวธั ดอนกระสินธ์ิ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 49 96  /
10213 ด.ต.พิชยั เครือแวงมล สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 49 96  /
10214 ด.ต.ยทุธศิลป์ นาใจนึก สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 49 96  /
10215 ด.ต.อดิศกัด์ิ ยะไวทย์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 48 95  /
10216 ร.ต.ต.ดุสิต การรัศมี สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 50 96  /
10217 ด.ต.มีเพียร มโนขนัธ์ สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 41 43 84  /
10218 ด.ต.คมกฤช ภูนาสอน สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 41 32 73  /
10219 ด.ต.พิทกัษ ์บุญลือชา สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 38 47 85  /
10220 ด.ต.วิศิษฎ ์ไสยพร สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 36 28 64  /
10221 ด.ต.สากล ปรีจ ารัส สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 31 41 72  /
10222 ด.ต.ประยรู ทพัธานี สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 24 21 45  /
10223 ด.ต.ไกรนุชิต ภูละมุล สภ.กมลาไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 49 99  /
10224 ด.ต.จตุพล บุญพา สภ.กฉิุนารายณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 49 99  /
10225 ร.ต.อ.นิติพน บุญอาษา สภ.กฉิุนารายณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 49 99  /
10226 ร.ต.อ.พิสิษฐ ์มุระดา สภ.กฉิุนารายณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 48 98  /
10227 ด.ต.ปรีชา ศิริรักษ์ สภ.กฉิุนารายณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 47 97  /
10228 ด.ต.ปรเมษฐ ์ปักไคหงั สภ.กฉิุนารายณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 49 41 90  /
10229 ด.ต.ไพโรจน์ กาฬหวา้ สภ.กฉิุนารายณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 49 97  /
10230 ด.ต.สุวรรณ แพนบุตร สภ.กฉิุนารายณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 48 96  /
10231 ด.ต.กิตติพศ ยศสงคราม สภ.กฉิุนารายณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 46 94  /
10232 ส.ต.ท.คเณศ คนดี สภ.กฉิุนารายณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 46 94  /
10233 ส.ต.อ.ศิริพงศ ์ชิณเทศน์ สภ.กฉิุนารายณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 44 92  /
10234 ด.ต.ชชัชยั วิชาเก่ง สภ.กฉิุนารายณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 45 92  /
10235 ร.ต.ต.นิพนธ ์สุระพร สภ.กฉิุนารายณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 49 94  /
10236 พ.ต.ท.พลไชย ภูจอมจิตร สภ.กฉิุนารายณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 49 94  /
10237 ร.ต.อ.สมปอง แสนสุข สภ.กฉิุนารายณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 44 47 91  /
10238 ร.ต.ท.ธรรมนูญ สุระเสียง สภ.กฉิุนารายณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 44 45 89  /
10239 พ.ต.ท.สังคม นาเมือง สภ.ค าม่วง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 50 98  /
10240 พ.ต.ท.ไทรัฐ สมฤทธ์ิ สภ.ค าม่วง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 46 93  /
10241 ร.ต.ต.เมธี ทานสันต์ิ สภ.ค าม่วง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 48 94  /
10242 ด.ต.สุนทร นามมุงคุณ สภ.ค าม่วง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 47 93  /
10243 ด.ต.บรรชา ศรีพอ สภ.ค าม่วง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 44 90  /
10244 ร.ต.ท.ลทัธิ พฒันชยั สภ.ค าม่วง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 44 46 90  /
10245 ร.ต.อ.สงดั สุธาธรรม สภ.ค าม่วง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 42 40 82  /
10246 ด.ต.สุนี จกัษุนิล สภ.ค าม่วง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 33 45 78  /
10247 ด.ต.นาวิน ค  าลือ สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 43 46 89  /
10248 ร.ต.ต.สงวนศกัด์ิ ค  าวงษพ์ูล สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 42 26 68  /
10249 พ.ต.ท.สมจนัทร์ ภูดี สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 49 99  /
10250 ด.ต.สมาน สตาสิทธ์ิ สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 46 93  /
10251 ด.ต.วิทยา ภูอาบอ่อน สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 48 94  /
10252 ด.ต.นิคม มะลี สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 48 93  /
10253 ด.ต.ประทีป ภูจอมจิตร สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 48 93  /
10254 ร.ต.อ.วิทยา ศรีปัญญา สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 48 93  /
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10255 ด.ต.สมทบ ทะนิน สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 44 89  /
10256 ด.ต.อุทยั ค  าชมนะ สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 34 79  /
10257 ด.ต.วิรัตน์ ค  าทอง สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 44 34 78  /
10258 ด.ต.สลกั ภูส ารอง สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 42 44 86  /
10259 ร.ต.ต.ทองพูน ไชยค าภา สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 41 47 88  /
10260 ส.ต.ท.ธีระเดช ค  าโอ สภ.ฆอ้งชยั ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 41 39 80  /
10261 ร.ต.อ.สุดสาคร พนัธะไชย สภ.ดอนจาน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 49 99  /
10262 ด.ต.มงคล  ยนตช์ยั สภ.ดอนจาน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 49 44 93  /
10263 ส.ต.ท.ยทุธนา ศรีวิพนัธุ์ สภ.ดอนจาน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 46 94  /
10264 ด.ต.สกายไลย ์ยมภา สภ.ดอนจาน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 46 94  /
10265 ด.ต.สมยศ สุราช สภ.ดอนจาน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 45 93  /
10266 พ.ต.ท.ปรีชา แป้นอ่อย สภ.ดอนจาน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 45 92  /
10267 ร.ต.ต.ไพวรรณ์ ภูยาว สภ.ดอนจาน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 44 91  /
10268 ด.ต.ดวงประเสริฐ ์ช่ืนนิรันดร์ สภ.ดอนจาน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 39 40 79  /
10269 ด.ต.ประพนัธ ์บุตรสมบติั สภ.ท่าคนัโท ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 47 95  /
10270 พ.ต.ท.อารมณ์ มะลิขจร สภ.ท่าคนัโท ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 48 95  /
10271 ร.ต.อ.พิสันต ์นาใจคง สภ.ท่าคนัโท ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 44 91  /
10272 ส.ต.อ.วสันต ์ศรีกะกลู สภ.ท่าคนัโท ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 39 84  /
10273 ส.ต.อ.หญิง นิรชร วงศภ์กัดี สภ.ท่าคนัโท ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 30 75  /
10274 ด.ต.สวา่ง อุทยัค  า สภ.ท่าคนัโท ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 43 44 87  /
10275 ส.ต.อ.สุชาติ ไพรบูรณ์ สภ.ท่าคนัโท ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 41 39 80  /
10276 พ.ต.ท.สักกสี์ห์ สิงห์ฉลาด สภ.ท่าคนัโท ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 36 32 68  /
10277 ด.ต.ธนวฒัน์ ปูระเสนา สภ.นากงุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 42 48 90  /
10278 พ.ต.ต.นวรัตน์ โคตรแสนเมือง สภ.นากงุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 50 98  /
10279 พ.ต.ท.อนุลกัษณ์ ท่าม่วง สภ.นากงุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 48 93  /
10280 ร.ต.อ.สุวิทย ์ไชยสถิตย์ สภ.นากงุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 43 44 87  /
10281 ร.ต.ต.ธวชัชยั จนัทะแสง สภ.นากงุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 39 50 89  /
10282 ด.ต.สมศกัด์ิ มีธรรม สภ.นาคู ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 44 47 91  /
10283 ร.ต.ท.ณรงค ์เหล่านายอ สภ.นาคู ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 40 44 84  /
10284 ด.ต.บญันิตย ์ชราโรจ สภ.นาคู ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10285 พ.ต.ท.อติวณัณ์ หวลศรีไทย สภ.นาคู ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10286 ร.ต.ต.สุขสันต ์วิชาหา สภ.นาคู ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 48 95  /
10287 พ.ต.ท.ก าจดั เพง็แจ่ม สภ.นาคู ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 47 94  /
10288 ด.ต.พนัศกัด์ิ พนัธุ์คุม้เก่า สภ.นาคู ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 45 92  /
10289 พ.ต.ท.ธชัพล มูลละคร สภ.นามน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10290 ส.ต.ท.ปริวรรต ถวิลเดช สภ.นามน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10291 ร.ต.อ.ไทยสงวนจิตจกัร์ สภ.นามน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 48 98  /
10292 ด.ต.สมทรง แสนกลุ สภ.นามน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 49 50 99  /
10293 ด.ต.ใจสิงห์ พลอยวิเลิศ สภ.นามน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 50 98  /
10294 พ.ต.ท.สุพนั ค  าไพรินทร์ สภ.นามน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 49 96  /
10295 พ.ต.ท.สมหมาย จอมค าสิงห์ สภ.บา้นหนองเมก็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 50 98  /
10296 ร.ต.อ.วิโรจน์ มะลิขจร สภ.บา้นหนองเมก็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 50 97  /
10297 ร.ต.อ.สุรสิฐ สุดแกว้ สภ.บา้นหนองเมก็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 39 24 63  /
10298 ร.ต.อ.วฒิุชยั คงไมตรี สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 49 95  /
10299 ด.ต.มนสั นนทะน า สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 47 93  /
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10300 ด.ต.ชาแกว้ แกว้มูลเมือง สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 42 42 84  /
10301 ด.ต.อ านาจ จนัทะโม สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 45 92  /
10302 ด.ต.อร่าม เสาศิริ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 47 93  /
10303 ด.ต.ปรีชา ชะนะบุญ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10304 ร.ต.อ.ปรีชา แกว้วงัปา สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 49 49 98  /
10305 ด.ต.จ ารัส โคตะวินนท์ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 49 48 97  /
10306 ร.ต.อ.เดชา คงสามารถ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 49 97  /
10307 ร.ต.อ.ทองใบ ภูตาลพบ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 48 96  /
10308 ด.ต.พิเชษฐ มะลิงาม สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 50 97  /
10309 ด.ต.เดชาพิชิต ภูกก สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 49 96  /
10310 ร.ต.อ.ธนรัช ขนัธวธุ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 48 95  /
10311 ด.ต.สมชาย ภูถาดงา สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 48 95  /
10312 พ.ต.ท.อุดร หนูค  า สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 44 91  /
10313 ด.ต.ประจวบ ภูเนตร สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 46 92  /
10314 ด.ต.ชโนทยั ภูบุญลาภ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 45 91  /
10315 ร.ต.อ.ไพทูรย ์วงศป์ระเสริฐ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 44 90  /
10316 ด.ต.วิทยา วิโทจิตร สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 50 95  /
10317 ด.ต.ชุมพล ภูแม่น ้า สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 49 94  /
10318 ร.ต.ต.วินยั ภูมิชูชิต สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 47 92  /
10319 ร.ต.ท.บรรลือ ภูปา สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 46 91  /
10320 ด.ต.วิชยั เคา้หอม สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 43 44 87  /
10321 ด.ต.วินิจ ภูเงิน สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 43 43 86  /
10322 พ.ต.ท.สถิตพงศ ์พาลี สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 43 43 86  /
10323 ด.ต.ณรงค ์ภูภกัด์ิ สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 42 44 86  /
10324 ด.ต.อ านาจ วรคง สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 41 48 89  /
10325 ร.ต.อ.อุทยั ยคุะลงั สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 41 45 86  /
10326 ร.ต.อ.สุวชัชยั เหล่าไชย สภ.ยางตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 38 45 83  /
10327 พ.ต.ท.รุจน์ วิเชียรภกัด์ิ สภ.ร่องค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 50 98  /
10328 พ.ต.ท.อคัรเดช สุวรรณหงษ์ สภ.ร่องค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 44 92  /
10329 ด.ต.ช านาญ เพชรมณี สภ.ร่องค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 48 94  /
10330 ร.ต.อ.ประวิทย ์เมืองราช สภ.ร่องค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 44 45 89  /
10331 ด.ต.ผดุงศกัด์ิ รัชสมบติั สภ.ร่องค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 44 42 86  /
10332 ร.ต.อ.ศรทยทุธ จตัวี สภ.ร่องค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 43 47 90  /
10333 ด.ต.สวาท แน่นอุดร สภ.ร่องค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 43 44 87  /
10334 ด.ต.อาทิตย ์นิลผาย สภ.ร่องค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 42 34 76  /
10335 ร.ต.อจรัญ จนัทบั สภ.ร่องค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 41 43 84  /
10336 ด.ต.ภคัพงศ ์เยีย่มโกสีย์ สภ.ร่องค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 40 46 86  /
10337 ร.ต.ต.ดนยั ชูศรียิง่ สภ.ร่องค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 38 43 81  /
10338 ร.ต.ต.วิศิษฏ ์นิตยโรจน์ สภ.ร่องค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 37 37 74  /
10339 ร.ต.อ.ฐิติวชัร์ ภูถาดลาย สภ.ล าปาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10340 ด.ต.ธเนตร ฉายถวิล สภ.ล าปาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10341 ร.ต.ท.ประทวน ภูมาตย์ สภ.ล าปาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10342 ร.ต.อ.ประสิทธ์ิ ชนะศึก สภ.ล าปาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10343 พ.ต.ท.มนตช์ยั สารพิมพ์ สภ.ล าปาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10344 ด.ต.ส าราญ ไผแ่ผว้ สภ.ล าปาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
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10345 ร.ต.อ.รณกร คณาศรี สภ.ล าปาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 48 98  /
10346 ด.ต.ช านาญ ปูเวสา สภ.ล าปาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 49 50 99  /
10347 ด.ต.พงษศ์กัด์ิ ภูมูลมี สภ.ล าปาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 42 89  /
10348 ด.ต.บญัชา วรรณญาติ สภ.ล าปาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 49 95  /
10349 ร.ต.อ.ราเมศ พลเยีย่ม สภ.ล าปาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 43 47 90  /
10350 ร.ต.ท.สุพิต ผลวาวแวว สภ.ล าปาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 43 41 84  /
10351 ด.ต.ไกยะราช ภูทองโปร่ง สภ.ล าปาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 39 44 83  /
10352 ส.ต.อ.วชัรพงษ ์สุโพธ์ิค  า สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 48 95  /
10353 ร.ต.ต.ทศพร ภูผิวนาค สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10354 พ.ต.ท.กิตติพงศ ์เขียวหวาน สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 49 99  /
10355 ส.ต.ท.วิษณุ พิณาพงศ์ สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 49 99  /
10356 ด.ต.อนุสรณ์ ประเทศแกว้ สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 49 99  /
10357 ร.ต.อ.นิพรชยั ไชยทองศรร สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 49 49 98  /
10358 ร.ต.อ.บุญส่ง เหล่ียมสิงขร สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 50 98  /
10359 พ.ต.ท.อภิสิทธ์ิ เสริญอนนัต์ สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 50 98  /
10360 ด.ต.เดชา พาณิชย์ สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 48 96  /
10361 ด.ต.ศิริชยั พิมรินทร์ สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 48 96  /
10362 ร.ต.ท.สมบติั ยอดยศ สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 48 96  /
10363 ร.ต.อ.กิตตพงษ ์พานา สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 44 92  /
10364 ร.ต.อ.ณรงคศ์กัด์ิ โพธ์ิชยัหลา้ สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 43 91  /
10365 ส.ต.อ.วีระพงษ ์ศรีละคร สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 44 91  /
10366 ร.ต.อ.สมจิตร์ ปฏิสนธิ สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 39 86  /
10367 ด.ต.บุญธรรม บุญเอก สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 48 94  /
10368 ด.ต.เฉลียว เพช็รไชย สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 47 93  /
10369 ร.ต.ต.ทองพูน พาดฤทธ์ิ สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 50 95  /
10370 ด.ต.สุรพงษ ์ไชยก าบงั สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 42 87  /
10371 ร.ต.อ.ศภุชยั ระวิชยั สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 43 46 89  /
10372 ร.ต.อ.บริสุทธ์ิ พลทองเติม สภ.สมเดจ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 38 46 84  /
10373 ร.ต.อ.ประสาน คะองักุ สภ.สหสัขนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 49 97  /
10374 ร.ต.ต.หญิง เปมิกา คาค าเมล์ สภ.สหสัขนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 49 99  /
10375 ร.ต.อ.บณัฑิต สรภูมิ สภ.สหสัขนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 48 95  /
10376 ด.ต.พนมพร บุระพนัธ์ สภ.สหสัขนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 46 93  /
10377 ด.ต.บรรดิษย ์อุดมชยั สภ.สหสัขนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 44 91  /
10378 ร.ต.อ.สาโรจน์ อุปนนัทเศรษฐ์ สภ.สหสัขนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 48 94  /
10379 ด.ต.จรินทร์ อินทรตุล สภ.สหสัขนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 49 94  /
10380 ด.ต.กิตติศกัด์ิ ทุ่มจนัทร์ไตร สภ.สหสัขนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 40 85  /
10381 ด.ต.กอ้งพิภพ เจริญสุข สภ.สหสัขนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 44 47 91  /
10382 ด.ต.ฉลาด ทิโภคา สภ.สหสัขนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 43 44 87  /
10383 พ.ต.ท.พีรพงศ ์กาลรักษ์ สภ.สหสัขนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 40 45 85  /
10384 พ.ต.ท.ธนสิทธ์ิ นาสมตรอง สภ.สหสัขนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 43 48 91  /
10385 ส.ต.อ.วราพล ไชยโชค สภ.สามชยั ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 49 94  /
10386 ร.ต.ต.ภูมิพงษ ์ภูครองทอง สภ.สามชยั ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 43 46 89  /
10387 พ.ต.ท.สันต ์ถานนัตะ สภ.สามชยั ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 42 46 88  /
10388 ด.ต.อนนั วงษช์ารี สภ.สามชยั ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 42 45 87  /
10389 พ.ต.ท.มนตเ์ทียน พลเยีย่ม สภ.สามชยั ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 39 45 84  /
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10390 ส.ต.ท.เรืองเดช ปัตนา สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 50 98  /
10391 ด.ต.ธีรสิทธ์ิ คนันาทิพย์ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 41 45 86  /
10392 ร.ต.อ.นนัทวฒิุ สัตรัตน์ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 49 50 99  /
10393 ร.ต.อ.อรรณพ ค าดีราช สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 49 46 95  /
10394 ด.ต.ไชย แกว้วิจิตร สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 50 98  /
10395 ร.ต.ต.ศกัด์ิสิทธ์ิ เทพาศิริ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 49 97  /
10396 พ.ต.ต.ส ารวย วิถาทานงั สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 49 97  /
10397 ด.ต.อภิชาต ค  าธานี สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 47 95  /
10398 ร.ต.ต.สราวธุ พรมีฤทธ์ิ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 49 96  /
10399 ร.ต.ต.กิตติศกัด์ิ สุนทรรส สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 48 95  /
10400 ส.ต.ท.บวร ศรีตน้วงศ์ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 50 96  /
10401 ด.ต.มนตรี ภูถมดี สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 50 96  /
10402 ด.ต.จกัร์กรี ปัญญาบุญ สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 49 95  /
10403 ร.ต.ท.วิเชียร ปัญญาประชุม สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 49 95  /
10404 พ.ต.ท.สุเมธ สอดสี สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 47 93  /
10405 ด.ต.กิตติพฒัน์ กนัยา สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 46 45 91  /
10406 ด.ต.ประวติั สิมหลวง สภ.หนองกงุศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 44 46 90  /
10407 ร.ต.ต.เคน ค  าแหงพล สภ.ห้วยเมก็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10408 ด.ต.เจริญ เรืองชาญ สภ.ห้วยเมก็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10409 ด.ต.กณัตภน ภูครองผา สภ.ห้วยเมก็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10410 ร.ต.อ.กิตติมศกัด์ิ ภูแซมแสง สภ.ห้วยเมก็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10411 ร.ต.อ.ชนะพล หาญอาษา สภ.ห้วยเมก็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10412 ด.ต.ธนยั สุวรรณพนัธ์ สภ.ห้วยเมก็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10413 ด.ต.นิรัน แกว้วิเชียร สภ.ห้วยเมก็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10414 พ.ต.ท.วชิระวิทย ์วงศสิ์ทธ์ิ สภ.ห้วยเมก็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10415 ด.ต.สุริยา ศรีเสริม สภ.ห้วยเมก็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10416 ด.ต.อ านวย ภูโคก สภ.ห้วยเมก็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10417 ร.ต.อ.กิตติศกัด์ิ ภูแซมแสง สภ.ห้วยเมก็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 49 97  /
10418 พ.ต.ท.วิรัตน์ แสนแกว้ สภ.ห้วยเมก็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 45 46 91  /
10419 ด.ต.วรนาถ ภูวิชยั สภ.ห้วยเมก็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 44 50 94  /
10420 ร.ต.ต.ธนงคศ์กัด์ิ โคตรพฒัน์ สภ.ห้วยผ่ึง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 49 47 96  /
10421 ด.ต.กฤตพล วิเศษศรี สภ.ห้วยผ้ึง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 49 97  /
10422 พ.ต.ท.อษัฏพร พรมแป้นดี สภ.ห้วยผ้ึง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10423 ส.ต.ท.จกัรกฤษ ตราชู สภ.ห้วยผ้ึง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 49 99  /
10424 พ.ต.ท.คุณวฒิุ เมธีพิตตินนัท์ สภ.ห้วยผ้ึง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 49 49 98  /
10425 ร.ต.อ.ปัญญา วงลคร สภ.ห้วยผ้ึง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 49 49 98  /
10426 ด.ต.กิจธนพฒัน์ โกษา สภ.ห้วยผ้ึง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 48 96  /
10427 ด.ต.ปภงักร ลาวลัย์ สภ.ห้วยผ้ึง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 48 96  /
10428 ด.ต.พนม  ใจหมัน่ สภ.ห้วยผ้ึง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 48 48 96  /
10429 ด.ต.อภิชาติ ไชยทองศรี สภ.ห้วยผ้ึง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 47 49 96  /
10430 ร.ต.ต.สมจิตต ์ภูเด่นผา สภ.หวัยเมก็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 50 50 100  /
10431 ร.ต.ท.ประจกัษ ์ฮามพิทกัษ์ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 49 97  /
10432 ร.ต.อ.ชาญณรงค ์เหง่าศรี ภ.จว.ขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 39 35 74  /
10433 ด.ต.บรรชา แขง็ขนั สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 48 93  /
10434 ร.ต.อ.สวรรค ์มาดอนกลาง สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 46 88  /
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10435 ด.ต.ปิยณทั ธนนัดรคุณดี สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 50 99  /
10436 พ.ต.ต.ธนภมัร นามดี สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 45 92  /
10437 ร.ต.อ.สนัน่ ไชยด ารงค์ สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 50 96  /
10438 ด.ต.เสวียน ร่องจิต สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 45 91  /
10439 ด.ต.วิโรจน์ ศรีหร่ิง สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 50 95  /
10440 ส.ต.อ.มนสั วนัดี สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 46 91  /
10441 ส.ต.ท.ไทยสัน บวัทอง สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 46 89  /
10442 พ.ต.ท.สิทธิพนัธ ์พงษธ์นาวฒิุกรณ์ สภ.เปือยนอ้ย ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 45 92  /
10443 พ.ต.ท.สุกิจ ชะฎา สภ.เปือยนอ้ย ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 45 88  /
10444 ร.ต.ท.ธนกร ค  ามณีจนัทร์ สภ.เปือยนอ้ย ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 44 84  /
10445 ร.ต.อ.เรดา้ จนัทร์เหลือง สภ.เมืองไหม ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 48 95  /
10446 พ.ต.ท.ศกัดา สุนารัตน์ สภ.เมืองไหม ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 44 90  /
10447 ด.ต.สาคร ผิดแดง สภ.เมืองไหม ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 43 84  /
10448 ร.ต.ต.ไพบูลย ์แพงโสภา สภ.เมืองไหม ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 46 86  /
10449 พ.ต.ท.จินดา เทพยศ สภ.เมืองไหม ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 49 97  /
10450 ด.ต.สุริยา พยคัฆพนัธ์ สภ.เมืองไหม ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 49 94  /
10451 ด.ต.กมล ศรีมาตย์ สภ.เมืองไหม ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 44 89  /
10452 ร.ต.อ.ธชักร แกว้แกมเกษด์ สภ.เมืองไหม ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 49 93  /
10453 ด.ต.ณฐัพงศ ์ขิปวติั สภ.เมืองไหม ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 44 87  /
10454 ด.ต.นิรุท ภูจิตรทอง สภ.เมืองไหม ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 48 89  /
10455 ส.ต.อ.วชัรา ไชยะนาม สภ.เมืองขอนเเก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 47 94  /
10456 ด.ต.อ านาจ โมท้อง สภ.เมืองขอนเเก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 47 93  /
10457 ส.ต.ท.จิรายทุธ สีดามาตย์ สภ.เมืองขอนเเก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 38 44 82  /
10458 ร.ต.ต.ศกัด์ิดา สังขะบุญญา สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 43 88  /
10459 ร.ต.อ.นิพนธ ์ถ่ินถาน สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 46 92  /
10460 ด.ต.อนุสรณ์ วชัโรสินธุ์ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 46 92  /
10461 ร.ต.ต.สุรพล ปราบพาล สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 39 82  /
10462 ส.ต.ท.ณฐัพล วงษช์ารี สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 48 89  /
10463 ด.ต.พิทกัษ ์ยางกอ้น สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 43 83  /
10464 ด.ต.กิตติเดช พลเยีย่ม สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 38 50 88  /
10465 ร.ต.อ.ปฐมพงษ ์ชิณฤทธ์ิ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10466 ด.ต.ปพณพชัร์ ศรีหาวตัร์ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10467 ร.ต.อ.ประวิทย ์แกว้นอ้ย สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10468 ด.ต.กมลวิช ทองดี สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 50 99  /
10469 ด.ต.จ าเริญ พิมศรี สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 50 99  /
10470 ร.ต.ท.นิคม แกว้ร่อง สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 50 99  /
10471 ด.ต.ศภุชยั พลแสน สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 49 98  /
10472 ร.ต.ท.สมพงษ ์วรรณชยั สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 49 98  /
10473 ร.ต.ต.รังสรรค ์รังสิโยภาส สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 48 97  /
10474 ร.ต.อ.สมพร เทพศิลา สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 50 98  /
10475 พ.ต.ท.กฤติน กอร์ปกลุหิรัญ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 49 97  /
10476 พ.ต.ท.ปรีชา พลพงษ์ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 48 96  /
10477 ร.ต.อ.สุพิศม ์ไสยเลิศ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 48 96  /
10478 ร.ต.อ.อดิศร ดรตะโกน สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 48 96  /
10479 ด.ต.ชยัพิชิต รูปสูง สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 47 95  /
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10480 ร.ต.อ.สมใจ เมืองนาม สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 47 95  /
10481 ร.ต.ต.สุทศัน์ ศรีลบัซ้าย สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 47 95  /
10482 ด.ต.ณฏัฐกิตต์ิ พรทรินทร์ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 45 93  /
10483 ร.ต.ต.วิลาส ชินเสนา สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 42 90  /
10484 ด.ต.พุฒินาท โปร่งสันเทียะ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 45 92  /
10485 ร.ต.อ.บญัชา ขนัธวธุ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 42 89  /
10486 ส.ต.ท.จิรฐิติ คุณเสน สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 48 94  /
10487 ร.ต.ต.ธนสรร โนนศรี สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 46 92  /
10488 ด.ต.บณัฑิต รัตนประกรณ์ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 46 92  /
10489 ด.ต.พิษณุ เหลาบง้ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 46 92  /
10490 ร.ต.ต.ประสิทธ์ิ มีทองหลาง สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 45 91  /
10491 ส.ต.อ.วีรยทุธ จุฑากาญจน์ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 44 90  /
10492 ร.ต.ต.ธณสรร โนนศรี สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 44 90  /
10493 ร.ต.ต.สมนึก บุราณรักษ์ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 40 86  /
10494 ร.ต.ท.ราเมศร์ ศรีเพชร์ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 47 92  /
10495 ร.ต.ต.จกัรพงษ ์จนัทะศิลป์ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 46 91  /
10496 ส.ต.อ.จีรศกัด์ิ ปองไป สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 46 91  /
10497 ร.ต.ต.ประยทุธ ทองดี สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 46 91  /
10498 ร.ต.ท.สมคิด ชินวงษ์ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 44 89  /
10499 ร.ต.ต.ชยัสุ เอติรัตนะ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 44 89  /
10500 ด.ต.ทวี มุงคุณค าชาว สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 43 88  /
10501 ส.ต.ท.ธิติวฒิุ ทาลาด สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 32 77  /
10502 ด.ต.เทเวศวร์ เครือเฆ้ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 50 94  /
10503 ด.ต.นฐัพงษ ์วรินทร์ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 50 94  /
10504 ร.ต.อ.วฒันา พิมพิลา สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 50 94  /
10505 ด.ต.ยรรยง ตรีทศ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 48 92  /
10506 ร.ต.ต.ธีระพนัธ ์กมลตรี สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 47 91  /
10507 ส.ต.ท.ปริวรรต บางวิเศษ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 47 91  /
10508 ร.ต.อ.หสัตพงษ ์บุตรวงษ์ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 46 90  /
10509 ส.ต.อ.ชยัธวชั กึกกอ้ง สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 44 88  /
10510 ด.ต.นพรุจ ถนอมชาติ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 44 88  /
10511 ด.ต.สมพงษ ์ผลยงัส่ง สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 43 87  /
10512 ร.ต.อ.วิบูลย ์จนัทเขต สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 41 85  /
10513 ร.ต.อ.จงกร ปาทา สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 47 90  /
10514 ร.ต.ต.สมเกียรติ ไทยเสถียร สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 47 90  /
10515 ร.ต.ท.เรืองศิลป์ จนัทรักษ์ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 44 87  /
10516 ร.ต.ต.ยศวนัต ์ภิลาภ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 45 87  /
10517 ด.ต.ยศพล วงศจ์ะมาศ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 44 86  /
10518 ด.ต.สุรชยั แกว้มีสกลุ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 44 86  /
10519 ร.ต.อ.กฤตนนั รัตนก่ิงธรรม สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 42 84  /
10520 ร.ต.อ.สมคัร มุยค  า สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 38 79  /
10521 ร.ต.ท.สุพรชยั โพธา สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 35 76  /
10522 ร.ต.อ.จกัรกฤช พรหมโม้ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 49 89  /
10523 ด.ต.นพดล พลธา สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 45 85  /
10524 ส.ต.ท.อภิวฒัน์ ศรีนอเนตร สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 45 85  /
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10525 ด.ต.ธนพล ปามา สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 39 42 81  /
10526 ร.ต.อ.ศิโรจน์ ศรีทายาง สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 38 33 71  /
10527 ด.ต.โกวิทย ์ขนุสอน สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 36 44 80  /
10528 ด.ต.ไกรวฒิุ โยธา สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 36 38 74  /
10529 ด.ต.วิรัตน์ วิบูลยก์ลุ สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 31 27 58  /
10530 ด.ต.ศกัด์ิชยั เดชดอนบม สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 41 91  /
10531 ส.ต.ท.ศภุกร โคตรค าจนัทร์ สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 41 90  /
10532 ส.ต.ท.อภิรักษ ์อินทะนิน สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 42 90  /
10533 ด.ต.วฒิุศกัด์ิ อาจมนตรี สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 41 89  /
10534 ส.ต.ท.อภิวฒัน์ สีลาดเลา สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 44 91  /
10535 พ.ต.ท.อภิรักษ ์ศรีหารักษา สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 47 89  /
10536 ร.ต.อ.ทินกร จนัทะเรือง สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 43 85  /
10537 ร.ต.อ.นิกร ชมฮด สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 37 78  /
10538 ส.ต.อ.วสันต ์นากองศรี สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 36 76  /
10539 ร.ต.ต.ธีระ กองเป้า สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 35 75  /
10540 พ.ต.ท.คมกฤษ โพธ์ิศรี สภ.เวฬุวนั ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 33 30 63  /
10541 ด.ต.ไพบูลย ์มีธรรม สภ.เวียงเก่า ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10542 ส.ต.ท.ธนวฒัน์ แสงจนัทร์ สภ.เวียงเก่า ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10543 พ.ต.ต.ประสาร ฉิมพลี สภ.เวียงเก่า ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10544 ส.ต.ท.วรเชษฐ ์ทองหล่อ สภ.เวียงเก่า ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10545 ร.ต.อ.กิตติ อินทรีย์ สภ.เวียงเก่า ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 46 96  /
10546 ร.ต.ต.บุญเท่ียง สงคามศรี สภ.แวงใหญ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 48 91  /
10547 ร.ต.ต.ชุมพร นนยะโส สภ.แวงใหญ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 41 84  /
10548 พ.ต.ต.อนุชิต วงศห์มากเห็บ สภ.แวงใหญ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 48 90  /
10549 ด.ต.ศกัด์ิสิทธ์ิ จนัทร์หนองแวง สภ.แวงใหญ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 43 85  /
10550 พ.ต.ท.สุอารีย ์สาแกว้ สภ.แวงนอ้ย ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10551 ร.ต.อ.ไพฑูรย ์ชาลีพรม สภ.แวงนอ้ย ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 48 98  /
10552 ร.ต.อ.สุรวฒัน์ แกว้สุพรรณ สภ.แวงนอ้ย ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 48 98  /
10553 ด.ต.เอนก แกว้ประกาย สภ.แวงนอ้ย ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 47 97  /
10554 ด.ต.ธวชัชยั หมวดศรี สภ.แวงนอ้ย ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 49 98  /
10555 ด.ต.วฒิุกร นนทะเสน สภ.แวงนอ้ย ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 47 96  /
10556 พ.ต.ท.สุเนตร นราศร สภ.แวงนอ้ย ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 48 95  /
10557 พ.ต.ท.สมหมาย สุทโธ สภ.โคกโพธ์ิไชย ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 45 93  /
10558 ด.ต.พิษณุ  รุณยทุธะ สภ.โคกโพธ์ิไชย ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 49 96  /
10559 ร.ต.ท.ชูชาติ เสถียรดี สภ.โคกโพธ์ิไชย ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 48 95  /
10560 ด.ต.คมกฤช ชนะจอก สภ.โคกโพธ์ิไชย ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 45 91  /
10561 ส.ต.อ.วิษรุต แกว้หานาม สภ.โคกโพธ์ิไชย ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 45 91  /
10562 ร.ต.ต.กฤติเดช เคนมาตร์ สภ.โคกโพธ์ิไชย ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 44 87  /
10563 ร.ต.อ.รันดร์ ไกรวนั สภ.โคกโพธ์ิไชย ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 39 42 81  /
10564 พ.ต.ท.ธงชยั วงษบ์ุดดา สภ.โคกโพธ์ิไชย ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 50 99  /
10565 ด.ต.ยทุธพงษ ์แถวแกว้ สภ.โนนศิลา ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 45 91  /
10566 ด.ต.ปราโมทย ์นาบุตรบุญ สภ.โนนศิลา ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 49 89  /
10567 ร.ต.ต.นิวฒัน์ ศรีบุญ สภ.โนนศิลา ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10568 ส.ต.อ.หญิง มลัลิกา รามบุตรดี สภ.โนนศิลา ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10569 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ ข  าชู สภ.โนนศิลา ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 48 98  /
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10570 พ.ต.ต.นวธันนัต ์ฉ ่าแสง สภ.โนนศิลา ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 48 98  /
10571 ร.ต.อ.มะนูณ ศรีมหาพรม สภ.โนนศิลา ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 48 98  /
10572 ด.ต.พิทกัษ ์ศิริพนัธ์ สภ.โนนศิลา ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 47 97  /
10573 ด.ต.ไพโรจน์ รือหาร สภ.โนนศิลา ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 44 94  /
10574 พ.ต.ท.สุรเดช เพียรสร้างสรร สภ.โนนศิลา ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 50 99  /
10575 ด.ต.ธเนต เกตุพิบูลย์ สภ.โนนศิลา ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 47 96  /
10576 ด.ต.สมจิตร ศิริแวว สภ.โนนศิลา ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 48 93  /
10577 ร.ต.อ.ผดุง ชูเชิด สภ.โนนศิลา ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 47 92  /
10578 ด.ต.ธงชยั ปรึกไธสง สภ.โนนศิลา ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 35 38 73  /
10579 ด.ต.นิยม อุ่นโชติ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 45 94  /
10580 พ.ต.ต.กนัตินนัท ์สงครามยศ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 50 98  /
10581 ร.ต.ท.สมชาย ปาสาเนย์ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 50 98  /
10582 ด.ต.พิทูล แกว้จนัทร์ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 49 97  /
10583 ด.ต.พีรศกัด์ิ แกว้วงศ์ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 48 96  /
10584 ด.ต.ยิง่รัก กมลหตั สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 47 95  /
10585 ร.ต.อ.สมพงษ ์มุงคุณค าชาว สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 50 97  /
10586 ร.ต.ต.สุครน สาระบูรณ์ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 46 93  /
10587 ด.ต.มนตรี จนัทร สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 43 89  /
10588 ด.ต.อรัญ มนตรีรัตน์ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 45 90  /
10589 ด.ต.ดีเซล ยศค าลือ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 47 91  /
10590 ด.ต.สมศรี พลอนั สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 43 87  /
10591 ร.ต.อ.มานิต ภูงามเงิน สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 45 87  /
10592 ด.ต.ประดิษฐ ์โชติกเวชกลุ สภ.กระนวน ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 42 86  /
10593 ร.ต.ต.เรวตัร วะสมบติั สภ.ชนบท ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 49 96  /
10594 ร.ต.ท.สมจิตร นาสูงชน สภ.ชนบท ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 44 91  /
10595 ร.ต.อ.ธญัญา งามชดั สภ.ชนบท ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 43 90  /
10596 ร.ต.อ.นิติพฒัน์ เพียรธรรม สภ.ชนบท ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 44 88  /
10597 พ.ต.ท.ยศวจัน์ ตั้งจิตรมณีศกัดา สภ.ชนบท ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 48 91  /
10598 ร.ต.ท.สมศกัด์ิ เมืองวงษ์ สภ.ชนบท ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 40 83  /
10599 พ.ต.ท.ณฏัฐ ์โหม่งพุฒ สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 48 97  /
10600 ร.ต.อ.วิทยา ดรลาดพนัธุ์ สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 49 96  /
10601 ร.ต.อ.บุญมา ประมนต์ สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 47 92  /
10602 ด.ต.ถวิล มีดว้ง สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 48 91  /
10603 ร.ต.อ.ทินกร เพญ็วรรณกลุ สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 38 36 74  /
10604 ด.ต.เชิดชูเกียรติ คู่กระโทก สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10605 ด.ต.ปิยณฐั กองจนัทร์ดี สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10606 พ.ต.ท.ยทุธนา ทาตะรัตน์ สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10607 ร.ต.ต.วิเชษฐ เกษจนัทร์ สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10608 ร.ต.ต.อคัรชยั เผียงสูงเนิน สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10609 ร.ต.ต.จิรภทัร ค  าหร่ิง สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 50 99  /
10610 ร.ต.อ.นิยม ทองลาด สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 50 99  /
10611 ด.ต.พิทกัษ ์โนนรุ่งเรือง สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 50 99  /
10612 ร.ต.อ.อิทธิพทัธ ์บุตรธนู สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 48 97  /
10613 ร.ต.ท.พศิน ศภุษร สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 47 95  /
10614 ด.ต.นเรศ พรมมา สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 46 94  /
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10615 ร.ต.อ.มนตรี ภิรมยไ์กรภกัด์ิ สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 45 93  /
10616 ด.ต.พนัทิพย ์เสละคร สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 45 92  /
10617 ด.ต.ไพโรจน์ ตาปราบ สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 50 96  /
10618 ร.ต.อ.อมัพร จกัษุทิพย์ สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 46 92  /
10619 ร.ต.อ.ประยรู หาญเตชะ สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 45 91  /
10620 ร.ต.ต.อดุลยกิ์จ นามแดง สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 43 89  /
10621 ร.ต.อ.สัมฤทธ์ิ ธรรมสมบติั สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 49 94  /
10622 ด.ต.จกัรกฤษณ์ เพญ็ศิริวรรณกลุ สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 46 91  /
10623 ร.ต.อ.ปัณณทตั เช้ือป้อง สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 47 90  /
10624 ด.ต.สุเวช ศรีค  าเบา้ สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 48 89  /
10625 ร.ต.ต.ณพณ กนัหาเรียง สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 44 84  /
10626 ด.ต.สุพิน ลา้นสา สภ.ชุมแพ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 42 82  /
10627 ด.ต.สุรพล เวียงสอน สภ.ซ าสูง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 50 99  /
10628 พ.ต.ท.นพดล ผลพฒันา สภ.ซ าสูง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 49 97  /
10629 ร.ต.อ.สันติ ปริปัญญา สภ.ซ าสูง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 48 96  /
10630 พ.ต.ท.บุญเหลือ ค  าศรี สภ.ซ าสูง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 48 95  /
10631 ด.ต.ธนาดุล กาสี สภ.ซ าสูง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 49 95  /
10632 ด.ต.ไพรสิทธ์ิ ไชยแสนทา สภ.ซ าสูง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 46 91  /
10633 ร.ต.ต.ทศันยั ศรีวิเศษ สภ.ซ าสูง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 49 90  /
10634 ส.ต.ท.กฤษฎา แดนสุข สภ.ซ าสูง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 41 81  /
10635 ร.ต.อ.เมธี ธรรมศรี สภ.ท่าพระ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10636 ส.ต.อ.โกสินทร์ ดรศรีจนัททร์ สภ.ท่าพระ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10637 ด.ต.ไชยวฒัน์ เคนค าภา สภ.ท่าพระ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10638 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ สีดาเหลือง สภ.ท่าพระ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10639 ด.ต.ธวชัชยั ดอนวงษ์ สภ.ท่าพระ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10640 ส.ต.อ.ธีรวฒัน์ พระนา สภ.ท่าพระ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10641 พ.ต.ท.กรณทั จิตรดี สภ.ท่าพระ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 49 99  /
10642 พ.ต.ท.ณชรต แกว้เพชร สภ.ท่าพระ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 49 99  /
10643 ร.ต.ต.ธงชยั มุลเสนา สภ.ท่าพระ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 49 99  /
10644 ด.ต.ยิง่ชยั ศรีดาค า สภ.ท่าพระ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 47 97  /
10645 ด.ต.ประการชยั ปลอ้งทอง สภ.ท่าพระ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 49 96  /
10646 ส.ต.อ.พชรพรรณ บุญนาม สภ.ท่าพระ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 41 88  /
10647 ส.ต.ท.ยทุธนา มุงคุณค าชาว สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10648 ร.ต.อ.อาทิตย ์นินทะสิงห์ สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10649 ด.ต.ชูชาติ วรรณพราหมณ์ สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 50 99  /
10650 ร.ต.อ.จิตสนอง บวัละคร สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 49 98  /
10651 ด.ต.คงศกัด์ิ ใบลาศ สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 47 96  /
10652 ส.ต.อ.ณฐัวฒิุ กิจพฤกษ์ สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 50 98  /
10653 ร.ต.อ.นพรัตน์ กรองไตร สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 48 96  /
10654 ร.ต.ต.อุทิศ ศรีรักษา สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 44 92  /
10655 พ.ต.ท.นิพนธ ์แปกลาง สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 48 94  /
10656 ร.ต.ต.บุญช่วย เพช็รสังหาร สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 47 93  /
10657 ร.ต.อ.บวร แสนศรี สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 45 91  /
10658 พ.ต.ต.รณรงค ์บวัเยน็ สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 48 93  /
10659 ด.ต.นิพนธ ์ติวเรือง สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 44 88  /
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10660 ด.ต.สมศกัด์ิ เจนชยั สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 44 88  /
10661 ด.ต.อดิสรณ์ ศรีชมช่ืน สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 42 86  /
10662 ด.ต.วิมล ดาทุมมา สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 45 86  /
10663 ร.ต.ท.บญัชา รักชาติ สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 33 74  /
10664 ร.ต.ต.บริบูรณ์ เท่ียงบุญ สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 42 82  /
10665 ด.ต.สุทธิลกัษณ์ อนัทนิล สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 39 36 75  /
10666 ด.ต.ธีระสิทธ์ิ เท่ียงผดุง สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 39 34 73  /
10667 ร.ต.อ.สันติ ศรีเตชะ สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 32 32 64  /
10668 ด.ต.พุทธชยั กิตติเคนา สภ.น ้าพอง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 28 39 67  /
10669 ร.ต.ต.พิเชษฐ เตนากลุ สภ.บา้นเเฮด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 48 96  /
10670 พ.ต.ท.พรเทพ บูชาอินทร์ สภ.บา้นเเฮด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 50 97  /
10671 ส.ต.ท.ชนาธิป พลล ้า สภ.บา้นเเฮด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 46 91  /
10672 ร.ต.ต.อภิภู จนัทรพิทกัษ์ สภ.บา้นเเฮด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 46 89  /
10673 ด.ต.ภมร ประทุมวนั สภ.บา้นเเฮด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 45 86  /
10674 ร.ต.อ.คณาวฒิุ ตรีศาสตร์ สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 47 96  /
10675 ส.ต.อ.กูเ้กียรติ ปัญญาธร สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10676 พ.ต.ต.จิตภาคิน พนัธุ์เช้ือ สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10677 ส.ต.ท.ชนะพนัธ ์จนัทร์เทพย์ สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10678 ส.ต.ท.ธนวฒัน์ ด าหนูไทย สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10679 ด.ต.วิเลิศ รักษาศรี สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10680 ร.ต.ท.สมาน สีนาค สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10681 ด.ต.จ ารอง ฤทธิยา สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 49 99  /
10682 ส.ต.อ.หญิง ทวินนัท ์ทองปราบ สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 48 98  /
10683 ส.ต.อ.หญิง วารุณี ภูจอมจิตร์ สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 48 98  /
10684 ส.ต.ท.กฤษณรักษ ์สมีพนัธ์ สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 46 96  /
10685 พ.ต.ต.ไตรรัตน์ แงดสันเทียะ สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 47 95  /
10686 ร.ต.อ.กิตติศกัด์ิ รังสีปัญญา สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 45 93  /
10687 ร.ต.ท.นคร วงษร์าช สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 48 95  /
10688 ด.ต.ขจรศกัด์ิ สอนอน้ สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 40 84  /
10689 ด.ต.พชร ใจเอน็ดู สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 41 81  /
10690 ด.ต.อนุพงษ ์บ ารุงภกัดี สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 38 42 80  /
10691 พ.ต.ท.ขนุพล สุทธิวรรณา สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 38 38 76  /
10692 ส.ต.ท.จกัรพงษ ์อองภา สภ.บา้นเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10693 ด.ต.บ าราบ หินตะ สภ.บา้นแฮด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 48 92  /
10694 ส.ต.ท.อษัฏาวธุ กนัยาสนธ์ สภ.บา้นแฮด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 49 99  /
10695 ร.ต.อ.นพดล หอมดวง สภ.บา้นแฮด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 50 98  /
10696 ร.ต.อ.กิตติ ฝงูหอม สภ.บา้นแฮด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 48 95  /
10697 พ.ต.ท.สุเทพ รัตนพร สภ.บา้นแฮด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 48 95  /
10698 ร.ต.ต.สมชาย ม่ิงขวญัวฒันะ สภ.บา้นแฮด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 47 94  /
10699 ด.ต.สามารถ สินทร สภ.บา้นแฮด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 45 92  /
10700 ร.ต.อ.เสถียร สีหานู สภ.บา้นแฮด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 48 93  /
10701 ด.ต.เชษฐา เขิมขนัธ์ สภ.บา้นแฮด ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 37 80  /
10702 ร.ต.อ.วีระชยั กองหลา้ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 37 83  /
10703 ร.ต.อ.ชวนากร ทองดีนอก สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 47 92  /
10704 ด.ต.นนัตศ์กัด์ิ บุตริมา สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 45 91  /
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10705 ด.ต.ประจวบ ศรีจูมพล สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 48 92  /
10706 ด.ต.ทรงศกัด์ิ อานจ าปา สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 47 95  /
10707 ด.ต.หญิง ศรัณยา พลล ้า สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 47 94  /
10708 ร.ต.ต.ศภุกฤษณ์ เกษมาลา สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 47 94  /
10709 ร.ต.ต.ประดิษฐ ์เจริญอินทร์ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 40 87  /
10710 ร.ต.อ.ฉัตรพงศ ์พละเดช สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 48 94  /
10711 ด.ต.ณฐัพล สินเธาว์ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 48 94  /
10712 ส.ต.อ.จตุพล สีผาง สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 47 93  /
10713 ร.ต.ต.สุเนตร สิทธิราช สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 46 92  /
10714 ร.ต.ท.เจษดากร อิทจนัทร์ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 42 88  /
10715 ร.ต.อ.สราวธุ มาซา สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 39 85  /
10716 ด.ต.วีรศกัด์ิ จนัทจิตติ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 38 84  /
10717 ร.ต.อ.บุญเตม็ ช่ืนชม สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 48 93  /
10718 พ.ต.ท.สรายทุธ กา้นค า สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 46 91  /
10719 ด.ต.ศราวธุ วนัดี สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 41 86  /
10720 ด.ต.มงคล ชินรัตน์ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 39 84  /
10721 ด.ต.วสันต ์เขม้วามิล สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 45 89  /
10722 ด.ต.สมจิต บวัสี สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 45 89  /
10723 ส.ต.อ.เอกนรินทร์ กลางบุรัมย์ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 42 86  /
10724 ด.ต.ศภุณฐั มะสิกา สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 42 86  /
10725 ด.ต.อาทิตย ์แสงสุข สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 36 80  /
10726 ด.ต.ราเชษ เช้ือสีดา สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 37 80  /
10727 ร.ต.ท.สุพล โพธ์ิจารย์ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 40 82  /
10728 ด.ต.มานิตย ์แสนกรัุง สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 37 79  /
10729 ด.ต.ไพโรจน์ ปรีฉันท์ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 41 82  /
10730 ด.ต.อิสระพงษ ์จนัหอม สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 39 80  /
10731 ร.ต.ต.ยอดพล ภูดวงดาษ สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 38 79  /
10732 ด.ต.นิรัณท ์หงษสุ์ดตา สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 34 74  /
10733 ร.ต.ต.อมัพร เขตรคาม สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 34 74  /
10734 พ.ต.ท.วาริน สุขพร สภ.บา้นไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 33 73  /
10735 ส.ต.อ.หญิง รัตนา จาริชานนท์ สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 48 98  /
10736 ส.ต.ท.ณฐักญุตพ์ฒัน์ วอ่งไว สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 47 96  /
10737 ร.ต.อ.อนนัต ์ฝ่ังสระ สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 41 88  /
10738 พ.ต.ท.ธนกฤต แทนบุญ สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 45 91  /
10739 ร.ต.อ.สุรศกัด์ิ สุขประเสริฐ สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 45 91  /
10740 ด.ต.จตุพล พนัธโคตร สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 43 89  /
10741 ร.ต.อ.สุรพงษ ์นอ้ยเมล์ สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 48 93  /
10742 พ.ต.ท.ยทุธนา วิรักษา สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 46 91  /
10743 ด.ต.สนัน่ โคตุทา สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 38 82  /
10744 ร.ต.ต.ไพโรจน์ สุริยา สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 46 89  /
10745 ร.ต.อ.สุพจน์ อนะคร สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 46 89  /
10746 ด.ต.เสวียน ผิวเหลือง สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 45 88  /
10747 ด.ต.ธง ภาคูภูมิ สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 46 87  /
10748 ส.ต.อ.หญิง สุชญา สิทธิไพร สภ.บา้นฝาง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 37 41 78  /
10749 ด.ต.ศภุวิชญ ์พิทกัษ์ สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 42 86  /
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10750 ด.ต.เกียรติกอ้ง ทาศรีภู สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 49 98  /
10751 พ.ต.ท.ทินกร ชนะบ ารุง สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 49 97  /
10752 ร.ต.อ.มนสั อินทสุราช สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 49 97  /
10753 ด.ต.นิกร วรรณศรี สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 41 88  /
10754 พ.ต.ท.ภาสกร มหาวงคน์นัท์ สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 41 87  /
10755 ด.ต.สมาทร์ แพงหนู สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 45 90  /
10756 ร.ต.อ.หยัง่สมุทร จงดา สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 40 83  /
10757 ด.ต.สหภาพ จนัทร์เพง็ สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 46 88  /
10758 ด.ต.ชยัพร จรรยากรณ์ สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 46 86  /
10759 ส.ต.ท.พิฆเนศ ลาภโนนเขวา สภ.พระยนื ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 34 74  /
10760 ส.ต.ท.พีรยทุธ ม่วงดี สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 47 96  /
10761 ด.ต.จกัรพนัธ ์คงชยั สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 33 79  /
10762 ด.ต.เดชา วงชมภู สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 46 90  /
10763 ด.ต.สงคราม ชินนอก สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 39 49 88  /
10764 ร.ต.อ.พีระพงษ ์นารินทร์ สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10765 ด.ต.พรสถิตย ์กองเงิน สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 49 97  /
10766 ร.ต.ต.ปณิธิ กองเงินนอก สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 48 96  /
10767 ด.ต.อาทิตย ์นาไชยธง สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 48 96  /
10768 ร.ต.ต.สายญั แคนติ สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 47 95  /
10769 ร.ต.ต.ธนิท นาโควงศ์ สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 45 93  /
10770 พ.ต.ท.ธนาตรี ศรีลุนช่าง สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 45 93  /
10771 ร.ต.ต.บุญสนอง แสงบวัทา้ว สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 48 95  /
10772 ร.ต.อ.ไพบูลย ์อาจปาสา สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 47 94  /
10773 ร.ต.ต.ชาญชยั ไกรยะโส สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 47 94  /
10774 ส.ต.ท.วรเมธ อนุพนัธ์ สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 47 94  /
10775 ด.ต.นิวฒัน์ สีลอ้ม สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 46 93  /
10776 ด.ต.สมยั หวานแท้ สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 42 89  /
10777 ด.ต.ไมตรี สมบติัหอม สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 48 94  /
10778 ร.ต.อ.ทวี แงดสันเทียะ สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 48 94  /
10779 ด.ต.เชาวลิต ติแกว้ สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 47 93  /
10780 พ.ต.ท.มนตรี บุษทิพย์ สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 47 93  /
10781 ด.ต.มานพ พิมพว์งศ์ สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 47 93  /
10782 ร.ต.อ.ฉะไกร สุวรรณทร สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 48 93  /
10783 ด.ต.วิเศษ แสนนนอก สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 47 92  /
10784 ร.ต.ต.สมเศียร ไขมุ่กข์ สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 43 88  /
10785 ส.ต.ท.ปิยะณฐั หม่ืนภกัดี สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 42 86  /
10786 ด.ต.เชิดชยั พฒันโพธ์ิ สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 41 85  /
10787 ด.ต.ชยัยา โสมา สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 47 90  /
10788 ร.ต.อ.ยนืยง ชมพุทธ์ สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 47 89  /
10789 ร.ต.ท.บุญถ่ิน หิรัญอร สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 42 84  /
10790 ร.ต.อ.สถิตย ์กราบคุณ สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 36 76  /
10791 ด.ต.บุณยวจ้น์ ปลดัศรีชมาวย สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 39 48 87  /
10792 ด.ต.ทองสุข ไทยธานี สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 39 39 78  /
10793 ร.ต.อ.วฒันา วฒันวรากร สภ.พล ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 32 37 69  /
10794 ส.ต.อ.เดชาวตั วรยศ สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
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10795 พ.ต.ท.ประมวล คลา้ยข า สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10796 ส.ต.ท.ภาณุพงศ ์พลดงนอก สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10797 ร.ต.ต.ภิรมย ์สานอ้ย สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10798 ด.ต.วทนัย ูมาตุ่น สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10799 ร.ต.อ.สมบูนณ์ ศรีแกว้ตู้ สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10800 ร.ต.ต.วิสูตร กอ้งฝ่ัน สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10801 ร.ต.อ.เด่นพงษ ์นนัทะสุธา สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 49 99  /
10802 ร.ต.ต.ณฐัภูมิ ผงบุญธรรม สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 49 99  /
10803 ร.ต.ท.ปราโมทย ์วงษแ์กว้ สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 49 99  /
10804 ด.ต.ปริวติั นามลา สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 49 99  /
10805 ด.ต.สัมพนัธ ์อุตรพรม สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 49 99  /
10806 ร.ต.อ.อดุลย ์ยรุะรัช สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 49 99  /
10807 ด.ต.อคัรพล ดุมชยัภูมิ สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 49 99  /
10808 ร.ต.อ.เจริญ ศรีทวีกาศ สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 48 98  /
10809 ด.ต.ชาติศกัด์ิ วิสุทธิไกรพงษ์ สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 48 98  /
10810 ด.ต.รุ่งเพชร ลุนลอด สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 48 98  /
10811 ด.ต.ธนโชค รวงสง่า สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 48 98  /
10812 ด.ต.ศิริกลุ ค  ามีหอม สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 48 98  /
10813 ส.ต.อ.สุชาติ ค  าวงษ์ สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 48 98  /
10814 ร.ต.อ.สมบูรณ์ ศรีแกว้ตู้ สภ.ภูเวียง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 44 89  /
10815 พ.ต.ท.สิทธิศกัด์ิ ฟุ้งเฟ่ือง สภ.ภูผาม่าน ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 35 41 76  /
10816 ร.ต.ต.ธงเดช อรรคโสภา สภ.ภูผาม่าน ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 35 35 70  /
10817 ร.ต.อ.ด ารงค ์จิตรถาวร สภ.ภูผาม่าน ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 35 41 76  /
10818 ร.ต.ต.พงศธร จนัฤาชา สภ.ภูผาม่าน ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 33 35 68  /
10819 พ.ต.ต.ปิยวฒัน์ พิมพเ์พง็ สภ.มญัจาคีรี ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 30 75  /
10820 ด.ต.สหภาพ สินธา สภ.มญัจาคีรี ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 35 31 66  /
10821 ด.ต.อนุชา ฟองฟูม สภ.มญัจาคีรี ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 44 92  /
10822 ร.ต.ต.อภิชาติ เนาวะเศษ สภ.มญัจาคีรี ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 42 90  /
10823 ร.ต.ต.วชัรพงษ ์สิงห์ศร สภ.มญัจาคีรี ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 41 89  /
10824 ร.ต.ต.นิกร วลัวาลย์ สภ.มญัจาคีรี ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 43 90  /
10825 ร.ต.อ.สงคราม สมยา สภ.มญัจาคีรี ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 39 81  /
10826 ส.ต.อ.ศิริวฒิุ ชอบคา้ สภ.มญัจาคีรี ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 26 68  /
10827 ร.ต.ต.วิรัตน์ ภกัดีลุน สภ.มญัจาคีรี ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 46 87  /
10828 ด.ต.ศกัด์ิดาว ชนะโยธา สภ.มญัจาคีรี ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 41 82  /
10829 ร.ต.อ.ทรงวฒิุ บวัเขม็ สภ.มญัจาคีรี ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 39 80  /
10830 ร.ต.อ.รังสันต ์คะมานิคม สภ.มญัจาคีรี ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 35 76  /
10831 ส.ต.ท.ธีรพงษ ์โชคบณัฑิต สภ.สีชมพู ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 49 99  /
10832 ร.ต.อ.มงคล ผิวแดง สภ.สีชมพู ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 49 99  /
10833 ส.ต.ท.อภิบาล สุดรัก สภ.สีชมพู ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 49 99  /
10834 ร.ต.อ.สมรศิลป์ ปลูกสกลุ สภ.สีชมพู ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 48 98  /
10835 ส.ต.อ.จิตตินนัท ์ลีเวียง สภ.สีชมพู ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 45 94  /
10836 ร.ต.อ.รณวี โสมาบุตร สภ.สีชมพู ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 49 95  /
10837 ด.ต.อดุลย ์เจริญสุข สภ.สีชมพู ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 38 82  /
10838 ด.ต.สุทร สุโพธ์ิศรี สภ.สีชมพู ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 43 86  /
10839 ร.ต.ต.สุรพงษ ์ภูเนตร สภ.สีชมพู ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 36 78  /
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10840 ร.ต.อ.สามารถ ธงนอ้ย สภ.สีชมพู ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 41 44 85  /
10841 พ.ต.ต.บรรจง บุญเอ้ือ สภ.สีชมพู ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 38 40 78  /
10842 ร.ต.อ.สัมพนัธ ์ธรรมโหร สภ.หนองเรือ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 46 45 91  /
10843 ร.ต.อ.มานพไชย ผลมาตย์ สภ.หนองเรือ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10844 พ.ต.ท.สราวธุ พาเบา้ สภ.หนองเรือ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10845 พ.ต.ท.ยทุธภูมิ อภิรมยานนท์ สภ.หนองเรือ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 49 99  /
10846 ร.ต.อ.วิชยั ซุยกระเด่ือง สภ.หนองเรือ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 43 93  /
10847 ด.ต.สยาม ถาวงษก์ลาง สภ.หนองเรือ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 49 48 97  /
10848 ด.ต.พนมวรรณ แสนสุนนต์ สภ.หนองเรือ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 48 96  /
10849 ด.ต.อนุเชษฐ ์กงพาน สภ.หนองเรือ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 48 96  /
10850 ด.ต.ไตรภพ สิงห์บุราณ สภ.หนองเรือ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 47 95  /
10851 ร.ต.ต.ยทุธพงษ ์วงษศิ์ริจนัทร์ สภ.หนองเรือ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 46 94  /
10852 ด.ต.พลวรรธน์ นวนภูมิวนั สภ.หนองเรือ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 50 97  /
10853 ด.ต.นพดล สีสมนอ้ย สภ.หนองเรือ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 49 96  /
10854 ด.ต.ประชา ค  าทอง สภ.หนองเรือ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 45 92  /
10855 ร.ต.อ.นิรัน สงตลาด สภ.หนองเรือ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 49 93  /
10856 ร.ต.ต.ชาญวิทย ์รัตนพิบูลยศิ์ริ สภ.หนองเรือ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 47 90  /
10857 ร.ต.อ.เชิดชยั ประกอบดี สภ.หนองเรือ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 43 86  /
10858 ร.ต.ท.ประศกัด์ิ ถาบุตร สภ.หนองเรือ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 39 41 80  /
10859 ด.ต.พนม อนัทฤทธ์ิ สภ.หนองนาค า ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10860 พ.ต.ท.สุพิชา บุตรเชียงค า สภ.หนองนาค า ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10861 ร.ต.ต.สุดใจ เนหลา้ สภ.หนองนาค า ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10862 ร.ต.ต.อารักษ ์ค  ามูลนิธินนท์ สภ.หนองนาค า ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 50 100  /
10863 ร.ต.อ.อนุชา มูลลา สภ.หนองนาค า ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 49 99  /
10864 ด.ต.พรมมา โพธิรักษ์ สภ.หนองนาค า ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 48 98  /
10865 ร.ต.อ.สะอาด รักโนนสูง สภ.หนองนาค า ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 50 48 98  /
10866 ด.ต.ชินวตัร ถนอมชีพ สภ.หนองสองห้อง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 36 76  /
10867 ด.ต.พิชิต พรมนอก สภ.หนองสองห้อง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 38 48 86  /
10868 ร.ต.ท.ประดบัพนัธ ์โฉมสุภาพ สภ.หนองสองห้อง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 36 29 65  /
10869 ร.ต.ต.ไกรลาศ แกว้กญัญา สภ.หนองสองห้อง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 38 26 64  /
10870 ร.ต.อ.ชาลี ปุยะติ สภ.หนองสองห้อง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 48 47 95  /
10871 ร.ต.อ.สมพร สุดสะอาด สภ.หนองสองห้อง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 42 89  /
10872 ร.ต.ต.สุริยา ไสยกิจ สภ.หนองสองห้อง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 48 93  /
10873 ร.ต.อ.ปรีชา ทวยจนัทร์ สภ.หนองสองห้อง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 40 85  /
10874 ส.ต.อ.จกัรกฤษ ทวยจนัทร์ สภ.หนองสองห้อง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 44 88  /
10875 ด.ต.ด ารง พลทา สภ.หนองสองห้อง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 43 44 87  /
10876 ด.ต.กฤษณพงศ ์แฝงตะคุ สภ.หนองสองห้อง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 43 85  /
10877 ด.ต.เสรี เทียบภา สภ.หนองสองห้อง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 42 40 82  /
10878 พ.ต.ท.สมชาย โพธ์ิแสน สภ.หนองสองห้อง ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 36 36 72  /
10879 ส.ต.ท.จรัส สุระป้อง สภ.อุบลรัตน์ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 47 94  /
10880 ด.ต.สิทธิชยั ภูจอมคา สภ.อุบลรัตน์ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 47 92  /
10881 ร.ต.ต.วิเชียร มหาเสนา สภ.อุบลรัตน์ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 47 94  /
10882 พ.ต.ท.เดชารัตน์ บุตรลา สภ.อุบลรัตน์ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 46 93  /
10883 พ.ต.ท.สวสัด์ิ ศรีลาโท สภ.อุบลรัตน์ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 47 46 93  /
10884 ส.ต.อ.อนุสรณ์ ศรีบุญเมือง สภ.อุบลรัตน์ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 45 48 93  /
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10885 ร.ต.อ.เกียรติศกัด์ิ เรืองศรีจนัทร์ สภ.อุบลรัตน์ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 44 48 92  /
10886 ร.ต.ต.มานพ โคตพิศ สภ.อุบลรัตน์ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 40 37 77  /
10887 พ.ต.ท.รัชพง นามปัดสา   สภ.ท่าอุเทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 42 35 77  /
10888 ด.ต.ชชัวาล ค  าแหง ภจ.ว.นครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 18 20 38  /
10889 ส.ต.ต.พิเชฐ พรมศรีธรรม ศรีสงคราม ภ.จว.นครพนม ภ.4 32 33 65  /
10890 ส.ต.ต.สรุจ ไชยสมคุณ สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 48 96  /
10891 ส.ต.ท.เทพกิตติ อวนศรี สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100  /
10892 ส.ต.ต.ธนพนธ ์โสภา สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100  /
10893 ส.ต.ท.วิทยาธร กะรัตน์ สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100  /
10894 ส.ต.ต.ณฐัวฒิุ สัสวีระ สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 48 98  /
10895 ด.ต.พงษศิ์ริ ไชยยงค์ สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 48 98  /
10896 ส.ต.ท.สิรวิชญ ์ฤาขาพนัธ์ สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 47 97  /
10897 ส.ต.อ.สิทธิพงษ ์สิงห์เสนา สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 46 96  /
10898 ส.ต.ท.วรุฒ โพนกองเส็ง สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 42 92  /
10899 ด.ต.เดชาวตั ป้องค าสิงห์ สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 46 95  /
10900 ร.ต.อ.วิชยั วิทวงค์ สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 48 96  /
10901 ร.ต.อ.ธนกฤต จีระมงคลกชุ สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 45 93  /
10902 ส.ต.ต.ณฐันนัท ์ตญัญะสิทธ์ิ สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 42 90  /
10903 ร.ต.ต.ปริญญา สมแพง สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 47 50 97  /
10904 พ.ต.ท.จีรัฐติกลุ จรัสกลมพงศ์ สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 47 48 95  /
10905 ด.ต.อนุชา อุทมนตรี สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 47 48 95  /
10906 ด.ต.กวินวชัร์ เกษมโรจนสถิตย์ สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 47 47 94  /
10907 ด.ต.นิรุตต ์เจริญสุข สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 47 43 90  /
10908 ด.ต.บูชิต ศรีสุราช สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 46 50 96  /
10909 พ.ต.ท.ถนอมศกัด์ิ ไชยบุรมย์ สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 46 48 94  /
10910 ด.ต.ประจกัร์ สมภกัดี สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 46 48 94  /
10911 ส.ต.ท.ชนะศกัด์ิ บาลเพชร สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 44 40 84  /
10912 ร.ต.ต.ทอแสง พรมอินทร์ สภ.เมืองนครพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 42 32 74  /
10913 พ.ต.ต.ภคัรวรรธน์ สมบูรณ์เรศ สภ.เรณูนคร ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 48 97  /
10914 พ.ต.ท.กิตติศกัด์ิ อภิณฐัธนสมบติั สภ.เรณูนคร ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 47 95  /
10915 ด.ต.กมล ภูดินดาน สภ.เรณูนคร ภ.จว.นครพนม ภ.4 46 46 92  /
10916 ร.ต.อ.สมบูรณ์ อุดใจ สภ.เรณูนคร ภ.จว.นครพนม ภ.4 46 45 91  /
10917 ด.ต.สุรทิน ไสวารี สภ.เรณูนคร ภ.จว.นครพนม ภ.4 46 44 90  /
10918 ร.ต.อ.สมเดช โพชะโน สภ.เรณูนคร ภ.จว.นครพนม ภ.4 43 44 87  /
10919 ด.ต.ฤทธิพร ขนะบุตร สภ.เรณูนคร ภ.จว.นครพนม ภ.4 36 37 73  /
10920 ส.ต.ต.พีระพงษ ์ยิม้เจริญ สภ.โพนสวรรค์ ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 50 98  /
10921 พ.ต.ท.วีระศกัด์ิ พูลพุทพุทธา สภ.โพนสวรรค์ ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 48 96  /
10922 ร.ต.อ.สุพจน์ มณีคนัโท สภ.โพนสวรรค์ ภ.จว.นครพนม ภ.4 47 49 96  /
10923 ด.ต.ชรินทร์ ขาลเรือง สภ.โพนสวรรค์ ภ.จว.นครพนม ภ.4 46 49 95  /
10924 ส.ต.ต.ธรเมธ มะริวนั สภ.โพนสวรรค์ ภ.จว.นครพนม ภ.4 46 47 93  /
10925 ด.ต.สนัน่ นิลพงษ์ สภ.โพนสวรรค์ ภ.จว.นครพนม ภ.4 45 36 81  /
10926 ส.ต.ต.เฉลิมพร สุแกว้ สภ.กตุาไก้ ภ.จว.นครพนม ภ.4 43 31 74  /
10927 พ.ต.ท.ดุลย ์รัตนะ สภ.กตุาไก้ ภ.จว.นครพนม ภ.4 28 29 57  /
10928 ร.ต.อ.บุญเชิด พรหมเเดง สภ.กตุาไก้ ภ.จว.นครพนม ภ.4 26 23 49  /
10929 พ.ต.ต.สมพงษ ์หรเพลิด สภ.ท่าอุเทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 47 47 94  /
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10930 ร.ต.อ.คเชนทร์ สมโภชน์ สภ.ท่าอุเทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 47 45 92  /
10931 ด.ต.วรวฒิุ นาดี สภ.ท่าอุเทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 45 41 86  /
10932 ส.ต.ต.ณฐัพล นามแกว้ สภ.ท่าอุเทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 45 36 81  /
10933 ส.ต.ท.ลือชา ทองชุม สภ.ท่าอุเทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 45 35 80  /
10934 ส.ต.ต.ธนากร คนหาญ สภ.ท่าอุเทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 44 36 80  /
10935 ร.ต.อ.ชูชาติ สายธิไชย สภ.ท่าอุเทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 42 35 77  /
10936 ด.ต.สุพทัธ ์รูปขนัธ์ สภ.ท่าอุเทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 38 45 83  /
10937 ด.ต.พงษพ์นัธ ์พ่ึงร่มกลาง สภ.ท่าอุเทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 35 23 58  /
10938 ด.ต.แทนไทย แมนเมือง สภ.ท่าอุเทน ภ.จว.นครพนม ภ.4 32 31 63  /
10939 ร.ต.ต.นภ ระบาเลิศ สภ.ธาตุพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 45 93  /
10940 ด.ต.ธีระพงษ ์ประขนิุงค์ สภ.ธาตุพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 46 46 92  /
10941 ด.ต.สุรชยั ค  าป้อง สภ.ธาตุพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 44 32 76  /
10942 ส.ต.ท.วงศกร มีค  า สภ.ธาตุพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 42 46 88  /
10943 ร.ต.ต.พิสุทธ์ิธรรม สมอินออ้ย สภ.ธาตุพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 42 45 87  /
10944 ร.ต.อ.พงศธร สีเขียว สภ.ธาตุพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100  /
10945 ส.ต.ท.พชรพงศ ์เพชรพนัธ์ สภ.ธาตุพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100  /
10946 ส.ต.อ.ไชยพร คะเนนิล สภ.ธาตุพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 48 97  /
10947 ส.ต.ท.ทรงพล หร่ังนอ้ย สภ.ธาตุพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 48 97  /
10948 พ.ต.ท.จกัรกฤษณ์ ภกัด์ิไธสง สภ.ธาตุพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 49 97  /
10949 ส.ต.ต.ชนินทร์ วงคศ์รีชา สภ.ธาตุพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 45 93  /
10950 ด.ต.พชรภทัร หลา้บา้นโพน สภ.ธาตุพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 44 92  /
10951 ร.ต.อ.วชัระ หมู่หม่ืนศรี สภ.ธาตุพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 45 45 90  /
10952 ร.ต.อ.วรชยั กมุลา สภ.ธาตุพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 45 44 89  /
10953 ด.ต.ศภุชยั ศรกอ้ม สภ.ธาตุพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 35 27 62  /
10954 ร.ต.ท.วีระ ภูเเมน้ ้า สภ.ธาตุพนม ภ.จว.นครพนม ภ.4 26 42 68  /
10955 พ.ต.ท.สมบติั สุวรรณไตรย์ สภ.นาเเก ภ.จว.นครพนม ภ.4 43 45 88  /
10956 ส.ต.ท.สุริยะ คูณสาสัญ สภ.นาแก ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100  /
10957 ส.ต.ต.ธนวฒัน์ ก่ิงค  าวงค์ สภ.นาแก ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 46 96  /
10958 ส.ต.ท.ธีระพล ผลาเหิม สภ.นาแก ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 46 96  /
10959 ด.ต.ยทุธศาสตร์ ราชนาวี สภ.นาแก ภ.จว.นครพนม ภ.4 45 44 89  /
10960 ร.ต.อ.อภิทตั แกว้เสน่ห์ สภ.นาแก ภ.จว.นครพนม ภ.4 45 43 88  /
10961 พ.ต.ท.ณฐัพล ตอ้งเดช สภ.นาแก ภ.จว.นครพนม ภ.4 42 44 86  /
10962 ด.ต.องัศนยั เช้ือกณุะ สภ.นาแก ภ.จว.นครพนม ภ.4 40 43 83  /
10963 ด.ต.วินยั มีระหงษ์ สภ.นาแก ภ.จว.นครพนม ภ.4 46 41 87  /
10964 ส.ต.ต.ณฏัฐนนัท ์ประสงสันต์ สภ.นาโดน ภ.จว.นครพนม ภ.4 41 42 83  /
10965 ส.ต.ต.วีรพง กนัยา สภ.นาโดน ภ.จว.นครพนม ภ.4 30 35 65  /
10966 ร.ต.อ.ปัณวรรธน์ สิทธิกนั สภ.นาโดน ภ.จว.นครพนม ภ.4 42 43 85  /
10967 ส.ต.ต.พงศก์รณ์ เรือนธนวงษ์ สภ.นาทม ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 36 85  /
10968 ส.ต.ต.วาทยทุธ ค  าอ่อน สภ.นาทม ภ.จว.นครพนม ภ.4 41 45 86  /
10969 พ.ต.ท.สมชาติ เพชรโรจน์ สภ.นาทม ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 49 98  /
10970 ด.ต.วิเชียร นิลผาย สภ.นาทม ภ.จว.นครพนม ภ.4 37 35 72  /
10971 ร.ต.อ.สุเมธ ยิง่แสวงดี สภ.นาทม ภ.จว.นครพนม ภ.4 36 34 70  /
10972 ร.ต.ต.ทองลี ถ่ินวิลยั สภ.นาทม ภ.จว.นครพนม ภ.4 29 23 52  /
10973 ด.ต.อดิศกัด์ิ อ่วมอาอายุ สภ.นาทม ภ.จว.นครพนม ภ.4 23 23 46  /
10974 ส.ต.ท.กฤษดา ชนะพจน์ สภ.นาหวา้ ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 48 96  /
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10975 ส.ต.ท.อภิสิทธ์ิ อินนอก สภ.นาหวา้ ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 41 89  /
10976 ด.ต.ณรงคช์ยั ขจรอนนัต์ สภ.นาหวา้ ภ.จว.นครพนม ภ.4 46 45 91  /
10977 พ.ต.ท.พีรวิชญ ์อุทยัแสน สภ.นาหวา้ ภ.จว.นครพนม ภ.4 45 46 91  /
10978 ร.ต.อ.อ านวย เพช็รัตน์ สภ.นาหวา้ ภ.จว.นครพนม ภ.4 44 44 88  /
10979 ด.ต.จกัรกริศน์ บุพศิริ สภ.นาหวา้ ภ.จว.นครพนม ภ.4 41 40 81  /
10980 พ.ต.ท.ธีรวธุ ดัง่เกษี สภ.นาหวา้ ภ.จว.นครพนม ภ.4 40 35 75  /
10981 ด.ต.สรศกัด์ิ บุญวงษ์ สภ.บา้นเเพง ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100  /
10982 ร.ต.ต.คณิต นนทค าจนัทร์ สภ.บา้นแพง ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100  /
10983 พ.ต.ท.ชินภทัร แสนมนตรี สภ.บา้นแพง ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100  /
10984 ส.ต.ท.พงษธ์วชั ขวาแซ่น สภ.บา้นแพง ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 49 99  /
10985 ด.ต.ประชาสรรค ์ใหญ่สาร สภ.บา้นแพง ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 50 99  /
10986 ร.ต.อ.แผน สมสอง สภ.บา้นแพง ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 49 97  /
10987 ด.ต.ช านาญ ชาภูค  า สภ.บา้นแพง ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 49 97  /
10988 ด.ต.อนุชา ลาเอด็ สภ.บา้นแพง ภ.จว.นครพนม ภ.4 47 46 93  /
10989 พ.ต.ท.ถวิล ค  าเกษ สภ.บา้นแพง ภ.จว.นครพนม ภ.4 45 46 91  /
10990 ส.ต.ต.เอกวิทย ์อิโน สภ.บา้นกลาง ภ.จว.นครพนม ภ.4 46 38 84  /
10991 พ.ต.ท.เกรียงไกร พรมลี สภ.บา้นกลาง ภ.จว.นครพนม ภ.4 45 38 83  /
10992 พ.ต.ท.ผงเพชร ทาซ้าย สภ.บา้นกลาง ภ.จว.นครพนม ภ.4 44 42 86  /
10993 ร.ต.ท.ศาตรวฒัน์ สินโพธ์ิ สภ.บา้นกลาง ภ.จว.นครพนม ภ.4 38 33 71  /
10994 ร.ต.ต.จ ารัส พรไธสง สภ.ปลาปาก ภ.จว.นครพนม ภ.4 46 47 93  /
10995 ส.ต.ต.ธนกร บรรลุสันต์ สภ.ปลาปาก ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 47 97  /
10996 ส.ต.ท.สิรวิชญ ์หอมหวล สภ.ปลาปาก ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 49 98  /
10997 ด.ต.ไพฑูรย ์นาชยัดุลย์ สภ.ปลาปาก ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 37 86  /
10998 พ.ต.ท.บวร กอ้นอินทร์ สภ.ปลาปาก ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 47 95  /
10999 ด.ต.สุปัน ภูคงน ้า สภ.ปลาปาก ภ.จว.นครพนม ภ.4 37 34 71  /
11000 ส.ต.ต.ณฏัฐกรณ์ สังขเ์กิด สภ.พระซอง ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 17 66  /
11001 ส.ต.ต.เอกพนัธ ์เขม็จนัทร์ สภ.พระซอง ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 44 94  /
11002 ส.ต.ต.กษิดิศ สุวรรณ สภ.พระซอง ภ.จว.นครพนม ภ.4 40 45 85  /
11003 ส.ต.ต.ธนโชติ สีส่อง สภ.พระซอง ภ.จว.นครพนม ภ.4 35 18 53  /
11004 ส.ต.ท.วิศรุต ศีรษะภูมิ สภ.พระซอง ภ.จว.นครพนม ภ.4 34 44 78  /
11005 ด.ต.บุญญฤทธ์ิ บุญไสย์ สภ.พระซอง ภ.จว.นครพนม ภ.4 32 30 62  /
11006 ร.ต.ต.ดุสิต วงคต์าผา สภ.พระซอง ภ.จว.นครพนม ภ.4 28 28 56  /
11007 ร.ต.อ.ศราวฒิุ อภยักาวี สภ.พระซอง ภ.จว.นครพนม ภ.4 21 29 50  /
11008 ร.ต.อ.กษิระ เช้ือดวงผยู สภ.วงัยาง ภ.จว.นครพนม ภ.4 40 42 82  /
11009 ส.ต.ต.สุรวฒิุ สุวรรณมาลี สภ.วงัยาง ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 39 89  /
11010 ส.ต.ท.ประวิช ฝ่ังซ้าย สภ.วงัยาง ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 49 98  /
11011 พ.ต.ท.สุริยงค ์คณะคาย สภ.วงัยาง ภ.จว.นครพนม ภ.4 39 30 69  /
11012 พ.ต.ท.ภาณุพงศ ์บุญคืน สภ.ศรีสงคราม ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 48 98  /
11013 ด.ต.ศภุชยั ธิสาคร สภ.ศรีสงคราม ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 48 96  /
11014 ส.ต.ท.ทรงฤทธ์ิ จนัทร์สนิท สภ.ศรีสงคราม ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 30 78  /
11015 ด.ต.เสกสรรค ์มูลครับภกัด์ิ สภ.ศรีสงคราม ภ.จว.นครพนม ภ.4 44 43 87  /
11016 พ.ต.ท.วสิษฐ เมืองนาม สภ.ศรีสงคราม ภ.จว.นครพนม ภ.4 44 43 87  /
11017 ร.ต.อ.บรรจง นาหม่ืนหงษ์ สภ.ศรีสงคราม ภ.จว.นครพนม ภ.4 43 48 91  /
11018 ด.ต.อนุลกัษณ์ สิงหาโชติ สภ.ศรีสงคราม ภ.จว.นครพนม ภ.4 43 46 89  /
11019 ร.ต.ต.สุทธิ จนัทะนนัท์ สภ.ศรีสงคราม ภ.จว.นครพนม ภ.4 42 31 73  /
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11020 ร.ต.อ.จกัรบดินทร์ พินิจมนตรี สภ.หนองบ่อ ภ.จว.นครพนม ภ.4 48 48 96  /
11021 ด.ต.ณฐัวตัร ค  าเพชรดี สภ.หนองบ่อ ภ.จว.นครพนม ภ.4 41 46 87  /
11022 ด.ต.สุนทร บุตรพรม สภ.หนองบ่อ ภ.จว.นครพนม ภ.4 30 22 52  /
11023 ร.ต.ท.เกรียงศกัด์ิ  สารุณา สภ.หนองบ่อ ภ.จว.นครพนม ภ.4 29 29 58  /
11024 พ.ต.ท.สุเนตร นวลบตัร สภ.หนองฮี ภ.จว.นครพนม ภ.4 47 46 93  /
11025 ส.ต.ต.เอกลกัษณ์ ก าลงัหาญ สภ.หนองฮี ภ.จว.นครพนม ภ.4 47 44 91  /
11026 ร.ต.ท.พูลชยั หูมแพง สภ.หนองฮี ภ.จว.นครพนม ภ.4 31 31 62  /
11027 ด.ต.ธีรภสัร์ ช่ืนบาน สภ.หลกัศิลา ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100  /
11028 พ.ต.ท.พิตรพิบูล มาตยน์อก สภ.หลกัศิลา ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100  /
11029 ร.ต.อ.อรรถกร แก่นจนัทร์ สภ.หลกัศิลา ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100  /
11030 พ.ต.ท.สรศกัด์ิ แกว้อุดม สภ.หลกัศิลา ภ.จว.นครพนม ภ.4 50 50 100  /
11031 ส.ต.ต.ชยัวฒัน์ ห้องหาญ สภ.หลกัศิลา ภ.จว.นครพนม ภ.4 49 48 97  /
11032 ร.ต.ท.วฒิุพงษ ์ภูกองไชย สน.โซ่พิสัย ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 35 42 77  /
11033 พ.ต.ท.สุรัตน์ พินิจมนตรี สภ.เซกา ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 46 38 84  /
11034 ส.ต.ต.คมกฤษ เช่ืออุ่น สภ.เซกา ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 49 43 92  /
11035 พ.ต.ท.ณฐัพล โอฆะพนม สภ.เซกา ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 48 48 96  /
11036 ด.ต.ธนัยบูรณ์ เข่ือนพงษ์ สภ.เซกา ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 45 37 82  /
11037 ด.ต.ยอดยิง่ มุ่งสูงเนิน สภ.เซกา ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 43 34 77  /
11038 ด.ต.น าชยั คล่องดี สภ.เซกา ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 41 44 85  /
11039 ร.ต.ท.กิตติพงษ ์กองพิลา สภ.เซกา ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 35 35 70  /
11040 ส.ต.ต.ธนิสร คูณหาร สภ.เมืองบึงกาฬ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 47 48 95  /
11041 ส.ต.ต.น าโชค จุดาสิงห์ สภ.เมืองบึงกาฬ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 49 50 99  /
11042 ร.ต.อ.เควิน ไชยรบ สภ.เมืองบึงกาฬ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 49 49 98  /
11043 ส.ต.ต.เดชา แสนเมือง สภ.เมืองบึงกาฬ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 48 43 91  /
11044 พ.ต.ท.อดุลย ์ฉิมทบั สภ.เมืองบึงกาฬ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 46 49 95  /
11045 ส.ต.ต.สรวิชญ ์เทศสาย สภ.เมืองบึงกาฬ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 46 47 93  /
11046 พ.ต.ต.วิทวสั ค  าสียา สภ.เมืองบึงกาฬ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 46 33 79  /
11047 ร.ต.ท.บุญเรือง สุโพธ์ิภาค สภ.เมืองบึงกาฬ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 45 38 83  /
11048 ส.ต.ต.ณฐัพงศ ์ทองแท้ สภ.เมืองบึงกาฬ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 44 47 91  /
11049 ด.ต.ปิยะวฒัน์ อ่อนสูงเนิน สภ.เมืองบึงกาฬ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 37 29 66  /
11050 ร.ต.อ.เจริญ แกว้แสนค า สภ.เมืองบึงกาฬ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 37 25 62  /
11051 ร.ต.ต.ประวิทย ์ศรีส่ง สภ.เหล่าหลวง ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 37 36 73  /
11052 ร.ต.อ.ชรินนนั แกว้นาง สภ.เหล่าหลวง ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 48 49 97  /
11053 พ.ต.ท.ภาณุภาส ฉ ่าประสิทธ์ิ สภ.เหล่าหลวง ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 46 47 93  /
11054 ด.ต.สุริยะ สารแสน สภ.เหล่าหลวง ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 46 45 91  /
11055 ร.ต.อ.ไพบูลย ์สังวงั สภ.เหล่าหลวง ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 45 44 89  /
11056 พ.ต.ท.ยทุธนา พรหมโท สภ.เหล่าหลวง ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 44 42 86  /
11057 ส.ต.ต.กญัตพงศ ์เจริญศิริ สภ.เหล่าหลวง ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 43 44 87  /
11058 ด.ต.ทวีป ลินกลาง สภ.โช่พิสัย ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 40 28 68  /
11059 ส.ต.ต.ณฐักานต ์สงวนรัตน์ สภ.โซ่พิสัย ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 42 35 77  /
11060 พ.ต.ท.พิชิต สมบติั สภ.โซ่พิสัย ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 40 34 74  /
11061 ร.ต.อ.ธิติพทัธ ์ฝ่าผล สภ.โซ่พิสัย ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 36 31 67  /
11062 ร.ต.ท.วิรัช ดวงตะวงษ์ สภ.โซ่พิสัย ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 30 26 56  /
11063 พ.ต.ต.บุญจนัทร์ ทองค า สภ.โซ่พิสัย ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 27 25 52  /
11064 ส.ต.ท.พรเทพ เกษร สภ.โสกก่าม ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 50 49 99  /



Page 247 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

11065 พ.ต.ท.ประดุง วงชารี สภ.โสกก่าม ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 49 45 94  /
11066 ร.ต.อ.เอกชยั มาผิว สภ.โสกก่าม ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 47 47 94  /
11067 ส.ต.ต.ณฐัพล ป่ินตาค า สภ.โสกก่าม ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 47 42 89  /
11068 ด.ต.โพธ์ิเงิน ปัญญาพ่อ สภ.โสกก่าม ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 38 47 85  /
11069 ส.ต.ท.ชยพทัธ ์อุปนนั สภ.โสกก่าม ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 38 47 85  /
11070 ส.ต.ต.สรรเสริญ สังกะสิงห์ สภ.โสกก่าม ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 35 30 65  /
11071 ด.ต.พฒันพงศ ์เรืองศิลป์ สภ.ดอนหญา้นาง ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 50 46 96  /
11072 พ.ต.ท.ศกัด์ิชยั ชลเพชร สภ.ดอนหญา้นาง ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 50 44 94  /
11073 ร.ต.อ.สินสมบติั ไวแพน สภ.ดอนหญา้นาง ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 48 47 95  /
11074 ด.ต.แก่นนคร พลจ่า สภ.ดอนหญา้นาง ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 47 46 93  /
11075 ด.ต.วรปฐม ทาบุดา สภ.ดอนหญา้นาง ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 42 36 78  /
11076 ร.ต.ต.ถนดั หงษสุ์วรรณ สภ.บึงโขงหลง ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 41 36 77  /
11077 พ.ต.ท.รณกฤษ ศรีดรณพ สภ.บึงโขงหลง ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 48 48 96  /
11078 ด.ต.คณพิชญ ์ผานะวงค์ สภ.บึงโขงหลง ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 48 47 95  /
11079 ร.ต.อ.พิชิตร์ สุ่มมาตย์ สภ.บึงโขงหลง ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 42 41 83  /
11080 พ.ต.ท.ชยัวิวฒัน์ โอปาก สภ.บึงโขงหลง ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 41 45 86  /
11081 ส.ต.ต.สุรศิลป์  ดีเหมือน สภ.บึงโขงหลง ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 41 38 79  /
11082 ด.ต.ประไพร เมืองขวา สภ.บึงโขงหลง ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 41 38 79  /
11083 ด.ต.ศรายทุธ จ าปามี สภ.บุ่งคลา้ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 44 40 84  /
11084 ส.ต.ต.กิตติชยั วิเศษศรี สภ.บุ่งคลา้ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 34 35 69  /
11085 พ.ต.ท.กิติศกัด์ิ โพธ์ิศรี สภ.บุ่งคลา้ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 50 48 98  /
11086 ร.ต.อ.นาวิน วรรณปักศิลป์ สภ.บุ่งคลา้ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 48 44 92  /
11087 ด.ต.ธราพงษ ์ชยัศตัรา สภ.บุ่งคลา้ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 45 40 85  /
11088 พ.ต.ท.ธานินทร์ จินดามณี สภ.บุ่งคลา้ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 44 49 93  /
11089 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ พรประเสริฐ สภ.บุ่งคลา้ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 39 32 71  /
11090 ส.ต.ต.สิทธา เกษตร สภ.ป่งไฮ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 25 27 52  /
11091 ร.ต.ต.สมบติั ทะวะลยั สภ.ป่งไฮ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 45 48 93  /
11092 ส.ต.ต.นพเกา้ ไชยประเสริฐ สภ.ป่งไฮ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 44 29 73  /
11093 ส.ต.ต.ปฏิพทัธ ์เกณทวี สภ.ป่งไฮ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 42 33 75  /
11094 ร.ต.ต.อุทยั บาลพิทกัษ์ สภ.ป่งไฮ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 37 33 70  /
11095 พ.ต.ท.กวีพนธ ์พงศสุ์วรรณพร สภ.ป่งไฮ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 34 34 68  /
11096 ส.ต.ต.วิศวะ ภูเขาเขียว สภ.ป่งไฮ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 31 10 41  /
11097 ร.ต.อ.จิรากร สุวรรณศรี สภ.ปากคาด ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 49 45 94  /
11098 ด.ต.วินิช ชยัพฒัน์ สภ.ปากคาด ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 47 48 95  /
11099 ส.ต.ท.กฤษดา วงษส์า สภ.ปากคาด ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 44 45 89  /
11100 พ.ต.ท.ภาณุพนัธุ์ บุญเพง็ สภ.ปากคาด ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 44 41 85  /
11101 ด.ต.อ าพน โสภาหสัดร สภ.ปากคาด ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 42 40 82  /
11102 พ.ต.ต.รณกร เตโช สภ.ปาดคาด ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 46 46 92  /
11103 ส.ต.ท.กิตติพงษ ์อดทน สภ.พรเจริญ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 41 46 87  /
11104 ร.ต.ต.ภทัรวชัร บรรลือ สภ.พรเจริญ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 48 47 95  /
11105 ด.ต.วฒันา วนัโสภา สภ.พรเจริญ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 48 47 95  /
11106 ส.ต.ท.อนุชิต พานนนท์ สภ.พรเจริญ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 48 47 95  /
11107 ด.ต.ทยัสิทธ์ิ จ  าชาติ สภ.พรเจริญ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 48 46 94  /
11108 พ.ต.ท.วรจกัร ระยา้ยาว สภ.พรเจริญ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 47 40 87  /
11109 ด.ต.อรดี พลปากดี สภ.พรเจริญ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 45 45 90  /
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11110 ร.ต.ต.อรุณ ประจนันวล สภ.พรเจริญ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 45 41 86  /
11111 ร.ต.อ.ไพบูลย ์พรมอุดม สภ.พรเจริญ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 45 40 85  /
11112 พ.ต.ท.สมทบ บุญหิรัญ สภ.พรเจริญ ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 44 38 82  /
11113 พ.ต.ท.อดุลย ์แสงสุรินทร์ สภ.ศรีวิไล ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 48 41 89  /
11114 ส.ต.ท.กฤษฎา ชยัเนตร สภ.ศรีวิไล ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 46 42 88  /
11115 ส.ต.ต.วิศรุต มิสา สภ.ศรีวิไล ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 45 37 82  /
11116 ร.ต.ท.สมใจ สวา่งพฤกษ์ สภ.ศรีวิไล ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 42 43 85  /
11117 ด.ต.สุขสันต ์สอนนาม สภ.ศรีวิไล ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 40 38 78  /
11118 ด.ต.ค าวาง บุตรศรี สภ.ศรีวิไล ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 38 38 76  /
11119 ส.ต.ต.รัฐศกัด์ิ บวัศรี สภ.หอค า ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 40 40 80  /
11120 ส.ต.ต.วฒิุศาสตร์ สลกัษร สภ.หอค า ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 46 47 93  /
11121 ร.ต.ต.สมยศ ธนะสาร สภ.หอค า ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 46 45 91  /
11122 ส.ต.ต.วรวฒัน์ อุทุมพิรัตน์ สภ.หอค า ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 46 43 89  /
11123 พ.ต.ท.วฒิุนนัท ์วงหาญ สภ.หอค า ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 41 37 78  /
11124 ด.ต.ปรีชา ศรีทะนีทอก สภ.หอค า ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 36 33 69  /
11125 ส.ต.ท.นิโรธ สัจจงั สภ.หอค า ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 36 29 65  /
11126 ร.ต.อ.องัคาร โคตรอาสา สภ.หอค า ภ.จว.บึงกาฬ ภ.4 22 16 38  /
11127 ส.ต.ท.พิทวสั ชินกร ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11128 ด.ต.วิทยา ผิวหล่อ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11129 พ.ต.ท.กฤษณ์ ภูวิจิตร สภ.เขวาใหญ่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11130 ด.ต.วนัทา ชูตา สภ.เขวาใหญ่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11131 ด.ต.หนูเพียร บรรเทา สภ.เขวาใหญ่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11132 ร.ต.อ.วชัระ ขนัผนึก สภ.เขวาใหญ่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11133 ร.ต.อ.กมล ไพฑูรย์ สภ.เขวาใหญ่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11134 ร.ต.ต.ปรีชา อนัทะลยั สภ.เขวาใหญ่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11135 ด.ต.มาโนทย ์ใหม่คามิ สภ.เขวาใหญ่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11136 พ.ต.ท.ฐิติพงศ ์อนุพงศพิ์พฒัน์ สภ.เขวาใหญ่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 46 95  /
11137 ด.ต.สุพจน์ ชินโฮง สภ.เขวาใหญ่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 49 96  /
11138 ร.ต.ต.ไพทูรย ์ภูสามารถ สภ.เขวาใหญ่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 48 95  /
11139 ด.ต.วิญญู ไชยค า สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 45 47 92  /
11140 ส.ต.ท.จีรศกัด์ิ แกว้ชนะ สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11141 ส.ต.ท.ทรงวิทย ์ไชยผง สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11142 ด.ต.ทองดี ศรีจุลลา สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11143 พ.ต.ท.ธานินท ์ค  าสุวรรณ สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11144 ส.ต.ท.ปรีชา บุญหลา้ สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11145 ด.ต.วรวฒิุ พลเสนา สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11146 ด.ต.วีรพนัธ ์ทบัโคตร สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11147 ร.ต.อ.สุนทร ศรีเชียงหา สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11148 ร.ต.อ.ประเสริฐ พลรักษา สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11149 จ.ส.ต.จิระเดช พลเสน สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98  /
11150 ส.ต.ท.นนัทวฒิุ บุญหลกัค า สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98  /
11151 ด.ต.สัญญา แฝงทรัพย์ สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98  /
11152 ส.ต.ท.พงษภ์ทัร ค  าภูเวียง สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 47 97  /
11153 พ.ต.ท.จกัรพนัธุ์ จนัหาญ สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 48 48 96  /
11154 ร.ต.อ.ทวีศกัด์ิ พรมค านอ้ย สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 48 95  /
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11155 ด.ต.ธงชยั โคค า สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 46 50 96  /
11156 ด.ต.พูนศกัด์ิ จรีเพชร สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 46 47 93  /
11157 ด.ต.ชวนชยั เลพล สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 46 39 85  /
11158 ร.ต.ท.วีระศกัด์ิ ฤทธ์ิทรงเมือง สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 45 48 93  /
11159 ร.ต.อ.สุมิน พ่วงกลาง สภ.เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 43 46 89  /
11160 ด.ต.หวษเ์ทศ สีหาเนตร สภ.เชึยงยนื ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 48 95  /
11161 ร.ต.ต.อภิวชัร์ เจริญพีระเพชร สภ.เมืองมหาสาคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11162 ด.ต.ปรีชา เกณฑเ์ช่ียวชาญ สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11163 ด.ต.สุรการ สีแสง สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11164 ด.ต.เชาวฤทธ์ิ รัตนทิพย์ สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11165 ร.ต.ต.เดชา กลีุสูงเนิน สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11166 พ.ต.ท.เทอดศกัด์ิ พีระพนัธุ์ สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11167 ด.ต.ไชยงค ์ทบทอบ สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11168 ร.ต.ต.กรกฎ จนัทโยธา สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11169 พ.ต.ท.กฤษฎา นิติพจน์ สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11170 ร.ต.อ.จิรพฒัน์ นนตรี สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11171 ส.ต.ท.จิรายทุธ ไวจนัทร์ สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11172 ร.ต.ต.ชูชาติ หาญปรี สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11173 ด.ต.ณฐัวฒิุ ศรีผาโคตร สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11174 ส.ต.อ.ดารากรณ์ บุตรค าโชติ สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11175 ร.ต.ต.ประโชค อุรพนม สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11176 ร.ต.อ.ประสาทพร แสนพยหุะ สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11177 ร.ต.อ.พนัธุ์ธชั ทดัรอง สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11178 ร.ต.ต.ภุชชงภ ์อินทพรม สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11179 ร.ต.ต.มาตรชยั เอกรักษา สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11180 ส.ต.ท.วรพล ศรีเศรษฐ์ สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11181 ร.ต.ต.วิชิต ศรีลางค์ สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11182 ร.ต.อ.วิวฒันไชย ดอนปรีชา สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11183 ด.ต.วีรพงษ ์แดงกลุา สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11184 ร.ต.อ.วฒิุ จ  าปาลี สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11185 ร.ต.ต.สมพิศ เป่ียงสันเทียะ สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11186 ร.ต.ต.สังเวียน ดาวศรี สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11187 ร.ต.อ.สัญญา จ านงกิจ สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11188 ร.ต.ต.สัญญา วอขวา สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11189 ด.ต.สุพร มาตวงัแสง สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11190 ด.ต.สมศกัด์ิ ไชยชนะ สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11191 ส.ต.ท.วชัรพงษ ์ยะถิโล สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11192 ร.ต.ต.เจษฎา ท ามา สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11193 ด.ต.เทียรชยั มุลละคร สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11194 ส.ต.ท.กนก อุรพนม สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11195 ร.ต.อ.ณฐัชยั นามเทพ สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11196 ร.ต.อ.ทองอินทร์ สีบุดดี สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11197 ร.ต.อ.ศานิต จนัทะกล สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11198 ด.ต.อภิชาติ ศกัดาค า สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11199 ส.ต.ท.นิติ ศรีชยั สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 50 99  /
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11200 ร.ต.อ.อภิรัฐ เอกวารีย์ สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 50 99  /
11201 ร.ต.อ.อานนท ์เขม็ภูเขียว สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 39 45 84  /
11202 ร.ต.ต.ประยรู มะโพธ์ิศรี สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 36 49 85  /
11203 ร.ต.ท.ทองเพชร แสงพลสา สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11204 ร.ต.อ.วชัรินทร์ ภาภิรมย์ สภ.เหล่า ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11205 ส.ต.ท.บดินทร์ มาตเลิง สภ.เหล่า ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11206 พ.ต.ท.ยทุธพงศ ์ชนะโยธา สภ.เหล่า ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11207 ด.ต.ภานุมาศ เดชศิริ สภ.เหล่า ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98  /
11208 ร.ต.อ.ทศพล ป้านภูมิ สภ.เหล่า ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 47 97  /
11209 ส.ต.ท.ประพนัธศ์กัด์ิ ศิริพยคัฆ์ สภ.เหล่า ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 46 96  /
11210 ร.ต.ต.นิพล นาถ ้าพลอย สภ.เหล่า ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 43 93  /
11211 ด.ต.กิติศกัด์ิ นนัทบุญ สภ.แกด า ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11212 ด.ต.จกัรกฤษณ์ สมบูรณ์ สภ.แกด า ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11213 พ.ต.ต.ชาญยทุธ แกว้จนัดา สภ.แกด า ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11214 ด.ต.นนบรี ภูดินดาน สภ.แกด า ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11215 ร.ต.อ.สุวิทย ์ภูตเขต สภ.แกด า ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11216 ด.ต.ธีระเดช ไชยค า สภ.แกด า ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11217 ส.ต.ท.วชัรพล อ่อนบวัขาว สภ.แกด า ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98  /
11218 ด.ต.สมศกัด์ิ เนตรเสน สภ.แกด า ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98  /
11219 ด.ต.ชนะ ทองสืบสาย สภ.โกสุมพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 44 34 78  /
11220 ด.ต.วิธมล เก้ิอปัญญา สภ.โกสุมพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 43 39 82  /
11221 ร.ต.อ.นรวฒัน์ มูลมณี สภ.โกสุมพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11222 ร.ต.ต.ประจกัษ ์สาคร สภ.โกสุมพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11223 ด.ต.พฒัน์ ราชสีห์ สภ.โกสุมพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11224 ด.ต.ภูษิต ศรีสุพรรณ สภ.โกสุมพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11225 ส.ต.ท.วฒิุกรณ์ สุระป้อง สภ.โกสุมพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11226 ร.ต.อ.สงวน ตรีสอน สภ.โกสุมพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11227 ร.ต.ท.สาคร พดัริม สภ.โกสุมพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11228 ร.ต.ต.บุญเลิศ ล าเพย สภ.โกสุมพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11229 ร.ต.ท.มนตรี ศรีบุรี สภ.โกสุมพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11230 ด.ต.มานสันนัตน์ ดอนไชยสีหา สภ.โกสุมพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11231 ส.ต.อ.ศกัด์ิชยั แร่เพชร สภ.โกสุมพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11232 ด.ต.จกัรพนัธ ์เกียงขวา สภ.โกสุมพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98  /
11233 ร.ต.อ.ชิษพงศ ์ภูลบั สภ.โกสุมพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 48 47 95  /
11234 พ.ต.ต.จกัรภพ กลา้ณรงค์ สภ.โกสุมพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 44 48 92  /
11235 ด.ต.สุรัตน์ ดวงเพียอม้ สภ.โกสุมพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 42 38 80  /
11236 ด.ต.ไพฑรูย ์เหล่านรสิงห์ สภ.กนัทรวิชยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11237 พ.ต.ท.ไพฑูลย ์ศิริพยคัฆ์ สภ.กนัทรวิชยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11238 ร.ต.ต.พงษส์ันต ์ธงงาม สภ.กนัทรวิชยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11239 พ.ต.ท.สมยศ ศรีพระคุณ สภ.กนัทรวิชยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11240 ส.ต.อ.ลอ้มพงศ ์จนัขนุทด สภ.กนัทรวิชยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11241 ร.ต.ต.ศรีภูมิ ภูจวง สภ.กนัทรวิชยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11242 ส.ต.ท.ราชนัย ์ดาหนองเป็ด สภ.กนัทรวิชยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98  /
11243 ด.ต.ประสิทธ์ิ โพธ์ินอ้ย สภ.กนัทรวิชยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 47 97  /
11244 ร.ต.อ.พนมกร ผองข า สภ.กนัทรวิชยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 47 97  /
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11245 ด.ต.อุดม วาระวิถี สภ.กนัทรวิชยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 47 97  /
11246 ร.ต.ต.ฉัตรชยั เน่ืองพระแกว้ สภ.กนัทรวิชยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 44 94  /
11247 ร.ต.ต.วิรัช สุขวิชยั สภ.กนัทรวิชยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 44 94  /
11248 ด.ต.ธงชยั สีแก สภ.กนัทรวิชยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 39 89  /
11249 ด.ต.อุดม สารรวิถี สภ.กนัทรวิชยั ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 46 46 92  /
11250 ร.ต.อ.ทองจนัทร์ จนัทนามสี สภ.ก าพ้ี ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 44 48 92  /
11251 ด.ต.วิรัตน์ แสนโคตร สภ.ก าพ้ี ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 48 46 94  /
11252 ด.ต.คมสันต์ิ เพียรแกว้ สภ.ก าพ้ี ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 45 45 90  /
11253 ส.ต.อ.บรรเจิด แสงภกัดี สภ.ก าพ้ี ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 45 45 90  /
11254 ร.ต.ต.สมยั สีนอ้ย สภ.ก าพ้ี ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 42 46 88  /
11255 ด.ต.จุน เวียงค  า สภ.กดุรัง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 50 99  /
11256 ร.ต.อ.วินยั อุกฤษ สภ.กดุรัง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 45 94  /
11257 ด.ต.ธีรพงษ ์ทรงอาจ สภ.กดุรัง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 47 94  /
11258 ด.ต.ธีระพงษ ์วนัสา สภ.กดุรัง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 46 49 95  /
11259 พ.ต.ท.ทรงฤทธ์ิ เวียงบาล สภ.กดุรัง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 45 46 91  /
11260 ด.ต.แสวง โยธาทูล สภ.กดุรัง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 45 39 84  /
11261 พ.ต.ต.รุ่งเรือง สิมมา สภ.กดุรัง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 43 47 90  /
11262 ร.ต.อ.สมพงษ ์พนัชะคาม สภ.กดุรัง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 42 40 82  /
11263 ร.ต.ต.วิโรจน์ ชาสมบติั สภ.กดุรัง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 40 44 84  /
11264 ร.ต.อ.วิชิต เรืองธรรม สภ.กู่ทอง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11265 พ.ต.ท.อธิโชค มีทอง สภ.กู่ทอง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11266 ด.ต.พีระพล ไมตรีแพน สภ.กู่ทอง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98  /
11267 พ.ต.ท.สุริยนัต ์เถ่ือนศร สภ.กู่ทอง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98  /
11268 ด.ต.ธนวิน สีดาเคน สภ.กู่ทอง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 46 96  /
11269 ด.ต.สมนึก จนัทร์ศิริ สภ.กู่ทอง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 42 92  /
11270 ส.ต.ท.กมลวชัร จิณโรจน์ สภ.ช่ืนชม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11271 ส.ต.อ.ทินกร วงัหอม สภ.ช่ืนชม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11272 ด.ต.วีระวฒุ ประกอบแสง สภ.ช่ืนชม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11273 ด.ต.พิทกัษ ์ผิวผอ่ง สภ.ช่ืนชม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 49 98  /
11274 ร.ต.อ.อภิสิทธ์ิ กนัดูลย์ สภ.ช่ืนชม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 48 47 95  /
11275 พ.ต.ท.สุระเดช โงว้ศิริ สภ.ช่ืนชม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 49 96  /
11276 ด.ต.ศภุวิชญ ์สุวรรณโสภา สภ.ช่ืนชม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 46 47 93  /
11277 ส.ต.ท.ฐิติกร พรมมาแข้ สภ.ดอนหวา่น ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 50 99  /
11278 พ.ต.ท.คมกริช วงษช์ารี สภ.ดอนหวา่น ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 48 50 98  /
11279 ด.ต.บณัณาส อุทยัเรือง สภ.ดอนหวา่น ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 50 97  /
11280 ด.ต.ปัญญว ช่ืนตา สภ.ดอนหวา่น ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 48 95  /
11281 ร.ต.ต.ส าราญ สุริยะ สภ.ดอนหวา่น ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 45 49 94  /
11282 ร.ต.อ.ไพสนต ์แสนบุญศิริ สภ.ดอนหวา่น ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 41 50 91  /
11283 ด.ต.พิศาล แฝงสีพล สภ.ท่าตูม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11284 ด.ต.วสันต ์นนัทะแสง สภ.ท่าตูม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11285 ด.ต.สุพนธ ์มะโนลา สภ.ท่าตูม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11286 ด.ต.ชวนชยั ไชยชาติ สภ.ท่าตูม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 50 97  /
11287 พ.ต.ท.บุญร่วม ปาริโชติ สภ.นาเชือก ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11288 ด.ต.ประเวช พนัล า สภ.นาเชือก ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11289 พ.ต.ท.มงคล ไหวดี สภ.นาเชือก ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
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11290 ส.ต.ท.ศิรวิทย ์ประโพธ์ิสัง สภ.นาเชือก ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11291 ส.ต.ท.สุทธิพงษ ์บุปะปา สภ.นาเชือก ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11292 ด.ต.สุนทร แระวนัโน สภ.นาเชือก ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11293 ด.ต.อภิชยั ทบเทิบ สภ.นาเชือก ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11294 ร.ต.อ.ณฐัพงษ ์ร้อยลา สภ.นาเชือก ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11295 ด.ต.ศิริศกัด์ิ ชูชุมพล สภ.นาเชือก ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11296 ด.ต.สมชาย ประทุมโช สภ.นาเชือก ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11297 ด.ต.ชาตรี กนับุรมย์ สภ.นาเชือก ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 42 92  /
11298 ส.ต.ท.โชคอนนัต ์ภูศรี สภ.นาขา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 48 48 96  /
11299 ร.ต.ต.สมาน ทิ้งโคตร สภ.นาขา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 48 47 95  /
11300 พ.ต.ท.สมพร แสงเทพ สภ.นาขา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 48 95  /
11301 ส.ต.ท.เบญจพล วงสีสา สภ.นาขา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 45 46 91  /
11302 ด.ต.นิติธร ธณภูถินนัท์ สภ.นาขา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 44 48 92  /
11303 ร.ต.ต.ประจวบ ตะภา สภ.นาขา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 44 47 91  /
11304 ร.ต.อ.สีลา สอนทะมาตร สภ.นาดูน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 45 41 86  /
11305 พ.ต.ท.นาวิน อุ่นใจชน สภ.นาดูน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11306 ด.ต.ฤทธิพร นามวิเศษ สภ.นาดูน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11307 ด.ต.หญิง ยภุาพร กมุชาด สภ.นาดูน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11308 ร.ต.อ.สมคิด ระวะใจ สภ.นาดูน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11309 ด.ต.ปรีดา ทาเภา สภ.นาดูน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 50 99  /
11310 พ.ต.ท.พินิจ ค  ามี สภ.นาดูน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 47 96  /
11311 ร.ต.อ.กมลวฒัน์ ไชยค า สภ.นาดูน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 48 46 94  /
11312 ด.ต.วิริยะ สีหาบุญมาก สภ.นาดูน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 48 95  /
11313 ด.ต.สวาท ศรีบุญมา สภ.นาดูน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 46 43 89  /
11314 ร.ต.ต.เฉลิม ศรีระบุตร สภ.นาดูน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 45 40 85  /
11315 ด.ต.เกษมสันต ์ปัดตาเนย์ สภ.นาดูน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 44 46 90  /
11316 ด.ต.อิสรา ปุผาลา สภ.นาดูน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 43 42 85  /
11317 ด.ต.อษัฏายธุ เรืองแสง สภ.นามน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 43 47 90  /
11318 ด.ต.กรกช สมบติัตรา สภ.นาสีนวน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11319 ร.ต.อ.จิระศกัด์ิ ภูแล่นก่ี สภ.นาสีนวน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11320 ร.ต.ต.สมจิต ฤทธ์ิทรงเมือง สภ.นาสีนวน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11321 ด.ต.นนทพทัธ ์บวัผนั สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 46 49 95  /
11322 ส.ต.ท.วิทยา สัตยพนัธ์ สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11323 ด.ต.สัมฤทธ์ิ บุษเนตร สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11324 ร.ต.อ.ชชัวาลย ์ไชยช่อฟ้า สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 49 98  /
11325 ด.ต.ฉลู มหารส สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 48 48 96  /
11326 ด.ต.ชยัรัตน์ ดวงตา สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 48 48 96  /
11327 ร.ต.ท.เสน่ห์ จงเกษกรณ์ สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 50 97  /
11328 ด.ต.นิพนธ ์พลเงิน สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 48 95  /
11329 ด.ต.อดุลย ์ผองข า สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 48 95  /
11330 ด.ต.ฉลามศกัด์ิ โยวะผยุ สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 47 94  /
11331 ร.ต.อ.สมบติั ดีนวลพะเนาว์ สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 46 93  /
11332 พ.ต.ท.ชินดล งามสุทธิ สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 45 92  /
11333 ร.ต.ท.สมพร สาดแล่น สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 46 48 94  /
11334 ส.ต.ท.ดิษกร อะสุรินทร์ สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 46 48 94  /
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11335 พ.ต.ท.รัชพล สาครขนัธ์ สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 45 44 89  /
11336 ด.ต.กิตติ บุดสีสวย สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 44 45 89  /
11337 ด.ต.ประภกั พาลา สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 43 40 83  /
11338 ร.ต.ต.สุชาติ ถาวรจนัทร์ สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 42 45 87  /
11339 ด.ต.สุัศ ค  าสิงห์ สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 42 41 83  /
11340 ส.ต.ท.ภานุเมศ ภูค  านอ้ย สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 40 43 83  /
11341 ส.ต.อ.ฉัตรชยั จนัวิเศษ สภ.ปอพาน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11342 ด.ต.ชวภณ ปะสาวะเถ สภ.ปอพาน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11343 ร.ต.ท.ไมตรี เหล่าพิเดช สภ.ปอพาน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98  /
11344 ด.ต.ทองจนัทร์ จตุัประสาร สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11345 ด.ต.ทินกร นินทะราช สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11346 ส.ต.ท.นพรัตน์ ผิวนวล สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11347 ด.ต.วชัรินทร์ ศรีอุบล สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11348 ด.ต.สามารถ วารียนัต์ สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11349 ร.ต.อ.อดุลย ์มะลิติไข สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11350 ด.ต.อดุลย ์มะลิติไข สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11351 ส.ต.อ.อภิชาติ ตอรัมย์ สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11352 ด.ต.ชาญวิทย ์วดัวงคษ์า สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11353 ด.ต.ธนกฤต สิริภาณุภาส สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11354 ร.ต.อ.พงษทิ์พย ์คณะคาย สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11355 ด.ต.มนตรี พิมพดี์ สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11356 ด.ต.ร่วมมิตร ปะวะเสนงั สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11357 ด.ต.สิทธิศกัด์ิ ป้อมอาสา สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 49 99  /
11358 ด.ต.กิติเดช ศรีบุญเรือง สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98  /
11359 พ.ต.ต.ธีรเชษฐ ์นอ้ยหรุ่น สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98  /
11360 พ.ต.ท.ส าอาง ขาวสอาด สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98  /
11361 ด.ต.จิตรกร จนัทร์เต สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 47 97  /
11362 ร.ต.ท.นิติธร อรัญชยั สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 47 97  /
11363 ร.ต.ท.บรรลุ บวัทุม สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 47 97  /
11364 ส.ต.ท.จิรานุวฒัน์ ศิริสุนทร สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 45 95  /
11365 ด.ต.นิพนธ ์โคตรสาร สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 45 95  /
11366 ด.ต.รักศกัด์ิ พินิจ สภ.พยคัฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 42 92  /
11367 ด.ต.กิตติศกัด์ิ จนัทะอ่อน สภ.มะคา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 45 92  /
11368 ร.ต.อ.สมพงษ ์แพงจนัทร สภ.มะคา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 45 92  /
11369 ร.ต.ต.บุญเสริม มะประไพ สภ.มะคา่ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 45 47 92  /
11370 ส.ต.ท.นพณฐั เพชรสุข สภ.ยางสีสุราช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 47 97  /
11371 ร.ต.อ.เดชา พรมนาเสียว สภ.ยางสีสุราช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 49 98  /
11372 พ.ต.ท.วีระศกัด์ิ ตน้ทพัไทย สภ.ยางสีสุราช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 49 98  /
11373 ส.ต.ท.วีรชยั โกสาทอง สภ.ยางสีสุราช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 46 47 93  /
11374 ส.ต.อ.หญิง องัสุมา พุทไธสง สภ.ยางสีสุราช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 45 46 91  /
11375 ส.ต.อ.เจตพล รุดโถ สภ.ยางสีสุราช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 44 48 92  /
11376 ร.ต.ต.อธิษฐาน ปะวะทงั สภ.ยางสีสุราช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 44 45 89  /
11377 ร.ต.อ.เพชรวิไล สีหลวงเพชร สภ.ยางสีสุราช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 44 45 89  /
11378 ร.ต.อ.นิติพฒัน์ สัตบุตร สภ.ยางสีสุราช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 43 47 90  /
11379 ร.ต.ท.สิริศกัด์ิ สิริพรทุม สภ.ยางสีสุราช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 41 46 87  /
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11380 ส.ต.ท.ศิริวฒัน์ จ  าปาแดง สภ.ยางสีสุราช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 38 36 74  /
11381 ด.ต.ธงชยั ปลายไม้ สภ.ยางสีสุราช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 36 48 84  /
11382 ด.ต.ชยัพร ฉลาดล ้า สภ.ยางสีสุราช ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 27 45 72  /
11383 ด.ต.ศกัด์ิสิทธ์ิ บุนนท์ สภ.ราษฎร์เจริญ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 45 95  /
11384 ร.ต.ท.พิชยั ผาดไธสง สภ.ราษฎร์เจริญ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 44 94  /
11385 ส.ต.ท.อภิสิทธ์ิ พรมสิงห์ สภ.ราษฎร์เจริญ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 44 94  /
11386 ร.ต.ท.วิสูตร เจริญพรหม สภ.ราษฎร์เจริญ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 42 92  /
11387 ร.ต.อ.ไพรัช ชูภู่ สภ.ราษฎร์เจริญ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 40 90  /
11388 พ.ต.ท.พิชิต รักธง สภ.ราษฎร์เจริญ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 45 44 89  /
11389 ร.ต.ต.เกษมศกัด์ิ ปะกิลาเค สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11390 ด.ต.แสงอรุณ พนัธุ์พาณิชย์ สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11391 ร.ต.อ.จกัรพงษ ์พงศพ์ชัรางกรู สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11392 ร.ต.อ.ชอบเกียรติ แกว้ธานี สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11393 ส.ต.ท.ชาญยทุธ ไหลหาโคตร สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11394 ด.ต.ณรงค ์บวับุญ สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11395 ส.ต.ท.ณฐันนท ์สมเพียร สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11396 ร.ต.ต.ถาวร ไชยน ้าออ้ม สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11397 ด.ต.ถาวร ปะวะเสนะ สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11398 ร.ต.อ.ธนาวฒิุ ทบัสมบติั สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11399 ร.ต.อ.ประยรู ภูส ารอง สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11400 ด.ต.ปราโมทย ์ทอนโพธ์ิ สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11401 ด.ต.มงคล สกลุธรรม สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11402 ด.ต.วนัเกิด ทอนโพธ์ิแกว้ สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11403 ร.ต.ต.สมบติั บุปผา สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11404 ด.ต.อภิรักษ ์ปะวะโข สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11405 ด.ต.อุดมศิลป์ ปะมาระเต สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 50 100  /
11406 ด.ต.จกัรพงศ ์ภูมาศ สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98  /
11407 ร.ต.ต.ชนะศิลป์ บวัรัตน์ สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98  /
11408 พ.ต.ท.ศกัรินทร์ เฉนียง สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 48 98  /
11409 พ.ต.ท.เรืองสวสัด์ิ โยธคล สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 47 97  /
11410 ส.ต.อ.หญิง สุกญัญา พลเมือง สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 38 88  /
11411 ร.ต.ต.รักศกัด์ิ ธรรมวงษ์ สภ.หนองชอน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 45 92  /
11412 ร.ต.อ.กรุง สุวรรณเพง็ สภ.หนองซอน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 45 92  /
11413 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ ทิพยพิ์ชยั สภ.หนองซอน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 50 47 97  /
11414 ร.ต.อ.สุนทร กาฬพนัธ์ สภ.หนองซอน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 49 47 96  /
11415 ส.ต.อ.สรศกัด์ิ พลายบวั สภ.หนองซอน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 48 95  /
11416 ด.ต.ธนภณ ทีโพธ์ิหาด สภ.หนองซอน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 46 93  /
11417 ร.ต.อ.อาทิตย ์รันศรี สภ.หนองซอน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 44 40 84  /
11418 ด.ต.จิระพงศ ์จ  าปีสี สภ.หนองซอน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 44 39 83  /
11419 พ.ต.ท.วิบูลย ์ศรีพลแสน สภ.หุดรัง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 47 48 95  /
11420 ร.ต.อ.พิมพ ์ไชยายงค์ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 47 46 93  /
11421 ร.ต.อ.สุวิทย ์ไชยเสนา ภ.จว.มุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 37 24 61  /
11422 ด.ต.วินยั จนัทพนัธ์ สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 42 47 89  /
11423 ด.ต.ภาณุวฒัน์ กลางประพนัธ์ สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 47 43 90  /
11424 ร.ต.อ.กษิดินทร โชติประเดิม สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100  /
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11425 ส.ต.ท.ณฐับดี บณัฑิตเสน สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100  /
11426 ด.ต.สุนทร เกตราช สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100  /
11427 ร.ต.อ.ณฐัพงษ ์คชอาจ สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99  /
11428 ด.ต.ประสิทธ์ิ คะเณศรี สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 50 99  /
11429 ร.ต.ต.เกียรติศกัด์ิ ศรีพงษวิ์วฌัน์ สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 48 97  /
11430 ส.ต.ท.ณฐัพร สวยแสง สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 48 97  /
11431 ส.ต.ท.อภิชาติ สุขสะอาด สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 48 50 98  /
11432 ร.ต.ต.ประสิทธ์ิ นาคอก สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 48 47 95  /
11433 ด.ต.กรีฑาพล บุญมาศ สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 48 46 94  /
11434 ร.ต.ต.ประสาน ศรีสุภา สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 48 44 92  /
11435 ด.ต.สมิทธ์ิ นิลโสม สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 47 46 93  /
11436 ร.ต.ต.วิบูลย ์ภูมิภาค สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 45 47 92  /
11437 ด.ต.สมคิด ป่ินบุตร สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 45 44 89  /
11438 ด.ต.ทนงศกัด์ิ ศรีมหา สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 45 42 87  /
11439 ด.ต.วิโรจน์ โคตรพฒัน์ สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 45 41 86  /
11440 ด.ต.ปริวรรษ ราบร่ืน สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 44 37 81  /
11441 ด.ต.เกียรติกอ้ง แกว้ศรีนวม สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 43 44 87  /
11442 ด.ต.ประหยดั คุม้ผล สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 42 46 88  /
11443 ร.ต.อ.ภาคภูมิ ทิพยบ์ุญศรี สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 42 40 82  /
11444 ด.ต.เดชา สังประการ สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 41 41 82  /
11445 พ.ต.ท.นิรัณธกรณ์ ทานวรวิทย์ สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 41 34 75  /
11446 พ.ต.ท.อุกฤษฏ ์สังฆะมณี สภ.เมืองมุกดาหาร ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 34 41 75  /
11447 ส.ต.ท.จกัรวาล  เจนการ สภ.กกตูม ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 48 49 97  /
11448 ด.ต.สุวจัชยั สกลุซ้ง สภ.กกตูม ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 41 33 74  /
11449 ร.ต.อ.ปัญญา แน่นอุดร สภ.กกตูม ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 40 34 74  /
11450 พ.ต.ท.นิยม ดลราษี สภ.กกตูม ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 31 28 59  /
11451 ส.ต.อ.ชาญไชย สุวรรณไตรย์ สภ.ค าชะอี ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100  /
11452 ส.ต.ต.นฐัวฒิุ ภกัดีผล สภ.ค าชะอี ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100  /
11453 ส.ต.ต.พิสิฐ สมฤาแสง สภ.ค าชะอี ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100  /
11454 ร.ต.อ.วิเชียร ดวงขนัธ์ สภ.ค าชะอี ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100  /
11455 พ.ต.ท.สมบติั ศรีปน สภ.ค าชะอี ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100  /
11456 ร.ต.ท.จาตุรัตน์ รีชอินทร์ สภ.ค าชะอี ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 47 49 96  /
11457 พ.ต.ท.อนุชา ขาวไธสง สภ.ค าชะอี ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 47 48 95  /
11458 ด.ต.นพดล นิลเนตร สภ.ค าชะอี ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 47 45 92  /
11459 ร.ต.อ.พงษศ์กัด์ิ ยนืย ัง่ สภ.ค าชะอี ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 46 42 88  /
11460 ด.ต.เกชา ธนาวฒิุ สภ.ค าชะอี ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 45 46 91  /
11461 ด.ต.ประวิทน์ ปะมายะยงั สภ.ค าชะอี ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 33 18 51  /
11462 ส.ต.ท.ชนาธิป ศรีคลงั สภ.ค าป่าหลาย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 39 40 79  /
11463 ร.ต.อ.ธนะเมศฐ ์ธนกลุทวีสิริ สภ.ค าป่าหลาย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 47 48 95  /
11464 ด.ต.สมพงษ ์คุม้บวัลา สภ.ค าป่าหลาย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 41 36 77  /
11465 ร.ต.อ.ทวนทอง ศรีชยั สภ.ค าป่าหลาย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 40 37 77  /
11466 ร.ต.อ.เช่ือม ใจทดั สภ.ค าป่าหลาย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 28 28 56  /
11467 ด.ต.ปันจะ สิงห์นาง สภ.ดงเยน็ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 46 95  /
11468 ส.ต.ต.อรรถชยั ปริพล สภ.ดงเยน็ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 47 97  /
11469 ร.ต.ต.สมโพด สกลุไทย สภ.ดงเยน็ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 41 44 85  /
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11470 ด.ต.ประทีป ยนืยง สภ.ดงหลวง ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 43 93  /
11471 ส.ต.ท.ณฐันรินทร์ เถาวลัยดี์ สภ.ดงหลวง ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 48 97  /
11472 พ.ต.ท.ไกรรัตน์ ตามบุญ สภ.ดงหลวง ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 45 49 94  /
11473 ด.ต.อดิศกัด์ิ สุวรรณไตรย์ สภ.ดงหลวง ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 45 39 84  /
11474 ด.ต.วนัชยั ค  ามุงคุณ สภ.ดงหลวง ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 43 35 78  /
11475 พ.ต.ท.พิชิต ศรีวรรณา สภ.ดงหลวง ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 41 45 86  /
11476 ร.ต.อ.ปรีชา สุวรรณวงศ์ สภ.ดงหวง ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 42 45 87  /
11477 ด.ต.ประมวล พรมเสนา สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 45 47 92  /
11478 ด.ต.สุพจน์ พนัธว์งค์ สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 48 97  /
11479 ด.ต.วิเศษ ปาวงษ์ สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 45 47 92  /
11480 ด.ต.ปรีชา ขนัธช่์วย สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 42 46 88  /
11481 ร.ต.อ.ดนยั ณะวงัสา สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 49 99  /
11482 ส.ต.ท.ฐิติวฒัน์ คูสกลุ สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 48 49 97  /
11483 พ.ต.ท.วฒันา พลกนัยา สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 48 48 96  /
11484 ร.ต.อ.ชยัชนะ พานโมก สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 48 46 94  /
11485 ด.ต.ชาญพิชญคู์ณ ธนโชคทิศอุทิศ สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 48 45 93  /
11486 พ.ต.ท.ภูวนาท สุขรมย์ สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 40 41 81  /
11487 ด.ต.ศกัด์ิสิทธ์ิ อคัรอ านวย สภ.ดอนตาล ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 37 30 67  /
11488 ด.ต.กนัทรากร นอ้ยเนารัง สภ.นาทม ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 32 24 56  /
11489 ส.ต.ท.สมบูรณ์ ทรัพยปิ์ติ สภ.นาอุดม ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 40 33 73  /
11490 ร.ต.อ.ภาณุวฒัน์ จ  าปาชยั สภ.นาอุดม ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 39 37 76  /
11491 ด.ต.ภิรมยศ์กัด์ิ นาโสก สภ.นาอุดม ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 38 46 84  /
11492 ส.ต.อ.ปรัชญา มะณี สภ.นิคมค าสร้อย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 50 100  /
11493 ส.ต.ท.วณิชยา ไตรมูล สภ.นิคมค าสร้อย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 47 47 94  /
11494 ส.ต.ต.จกัรพงษ ์จอมค าสิงห์ สภ.นิคมค าสร้อย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 50 99  /
11495 ส.ต.ท.วีระชยั ดีดวงพนัธ์ สภ.นิคมค าสร้อย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 50 99  /
11496 พ.ต.ท.อุทยั เพง็ธรรม สภ.นิคมค าสร้อย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 47 49 96  /
11497 ด.ต.สกลรัตน์ ประศรี สภ.นิคมค าสร้อย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 47 45 92  /
11498 ด.ต.ปรีชา พนัธุ์ก่ิงทิพย์ สภ.นิคมค าสร้อย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 45 47 92  /
11499 ร.ต.อ.ประดิษฐ ์วงชารี สภ.นิคมค าสร้อย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 45 45 90  /
11500 พ.ต.ท.อ าพร สพานหลา้ สภ.นิคมค าสร้อย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 44 45 89  /
11501 ร.ต.อ.อ าพล ไชยทองศรี สภ.นิคมค าสร้อย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 43 47 90  /
11502 ด.ต.อดิศร เพลิงกณุา สภ.นิคมค าสร้อย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 40 43 83  /
11503 ร.ต.อ.เศกสรร พรมธิราช สภ.นิคมค าสร้อย ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 38 35 73  /
11504 ส.ต.ต.จีรศกัด์ิ พาละพล สภ.บา้นคอ้ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 37 49 86  /
11505 ส.ต.ต.พฒันเดช ยบุลพนัธุ์ สภ.บา้นคอ้ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 35 30 65  /
11506 พ.ต.ท.สมานศกัด์ิ ศรีประเสริฐ สภ.ป่าไร่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 41 45 86  /
11507 ส.ต.ต.จิรวฒัน์ ทิพวนันา สภ.ป่าไร่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 43 36 79  /
11508 ด.ต.คมเดช ยนืยง สภ.ป่าไร่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 38 46 84  /
11509 ร.ต.อ.พิทกัษ ์ทา้วพรหม สภ.ป่าไร่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 36 43 79  /
11510 ด.ต.นทัที กลางประพนัธ์ สภ.ผ่ึงแดด ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 47 39 86  /
11511 ร.ต.ต.เสถียร คินนัติ สภ.ผ่ึงแดด ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 50 48 98  /
11512 พ.ต.ท.วิชพงษ ์ทิมาบุตร สภ.ผ่ึงแดด ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 50 99  /
11513 ร.ต.อ.จิรวฒิุ เทพบ ารุง สภ.ผ่ึงแดด ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 39 88  /
11514 ร.ต.อ.อภิเดช แสงศิริพงษ์ สภ.ผ่ึงแดด ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 46 48 94  /
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11515 พ.ต.ท.ชุมพล บวัชุม สภ.ผ่ึงแดด ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 43 39 82  /
11516 ร.ต.อ.ทรงชยั นามแสง สภ.หนองสง ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 37 22 59  /
11517 ร.ต.อ.เจษฎา กเุวสา สภ.หนองสูง ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 47 45 92  /
11518 พ.ต.ต.ภูมินทร์ ปัททุม สภ.หนองสูง ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 47 44 91  /
11519 ร.ต.อ.พนัพิษ สุวรรณพนัธ์ สภ.หนองสูง ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 47 43 90  /
11520 ด.ต.ศภุวิชญ ์ศรีนอม สภ.หนองสูง ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 46 46 92  /
11521 พ.ต.ท.ธีรพล มนตดี์ สภ.หนองสูง ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 42 47 89  /
11522 ร.ต.อ.วชัรพล เปรมสุข สภ.หนองสูง ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 27 22 49  /
11523 ส.ต.ท.เทวานนท ์บุ่งอุทุม สภ.หนองสูงใต้ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 47 48 95  /
11524 ร.ต.อ.เกษม พวัพนัธศ์รี สภ.หนองสูงใต้ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 47 47 94  /
11525 ส.ต.ท.ณปกรณ์ พรหมนารท สภ.หนองสูงใต้ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 44 35 79  /
11526 ส.ต.ท.วชิรวิทย ์บุญยนื สภ.หวา้นใหญ่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 31 34 65  /
11527 ร.ต.อ.เสนีย ์ทวีพนัธ์ สภ.หวา้นใหญ่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 49 47 96  /
11528 ส.ต.ท.สมชยั นามยศ สภ.หวา้นใหญ่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 46 48 94  /
11529 ร.ต.อ.อุตส่าห์ จนัทะไทย สภ.หวา้นใหญ่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 45 46 91  /
11530 พ.ต.ท.เกรียงไกร กญุชร สภ.หวา้นใหญ่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 43 41 84  /
11531 ร.ต.อ.สุรชยั จนัทร์โท สภ.หวา้นใหญ่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 42 44 86  /
11532 ด.ต.อภิชาติ กลุสิทธ์ิ สภ.หวา้นใหญ่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 42 33 75  /
11533 พ.ต.ท.ปรีชา พนัธุ์เจาะจง สภ.หวา้นใหญ่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 41 49 90  /
11534 ส.ต.ต.กิตติพงษ ์คนเพียร สภ.หวา้นใหญ่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 41 35 76  /
11535 ส.ต.ต.ไอยรา มหามาตย์ สภ.หวา้นใหญ่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 37 31 68  /
11536 ด.ต.พีรพล พรหมเสนา สภ.หวา้นใหญ่ ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4 36 28 64  /
11537 ร.ต.อ.ปรีชา พดัจาก ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11538 ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ บุญแจ่ม ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 46 93  /
11539 ด.ต.วิทยา คณะสา ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 46 93  /
11540 วา่ท่ี ร.ต.ต.วิชยั ผลทบัทิม ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 46 90  /
11541 ร.ต.อ.ธีรพล สมนึก ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 41 45 86  /
11542 พ.ต.ท.อุดม พูลวงษ์ สถ.บา้นบวัขาว ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 45 91  /
11543 พ.ต.ท.ธนาธิป เฉลิมแสน สภ.เกษตรวิสัย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 41 83  /
11544 ด.ต.ประมง ไขแสง สภ.เกษตรวิสัย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 49 97  /
11545 พ.ต.ท.ธนพล ทาทอง สภ.เกษตรวิสัย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 48 93  /
11546 ร.ต.ต.จารุวิทย ์สิทธิสาร สภ.เกษตรวิสัย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 42 87  /
11547 ร.ต.อ.วสันต ์ศรีกระทุ่ม สภ.เกษตรวิสัย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 37 82  /
11548 ส.ต.ท.วฒิุพงศ ์สาตรา สภ.เกษตรวิสัย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 46 90  /
11549 ร.ต.ต.พรพนัธ ์พุทสีเสน สภ.เกษตรวิสัย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 46 89  /
11550 ด.ต.สุบิน ใจมัน่ สภ.เกษตรวิสัย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 39 82  /
11551 ร.ต.ท.ธีระพงษ ์สุริโย สภ.เกษตรวิสัย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 41 44 85  /
11552 ด.ต.วชัรเดช พายหุะ สภ.เกษตรวิสัย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 40 41 81  /
11553 ส.ต.อ.กมล แสนภูมิ สภ.เกษตรวิสัย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 40 40 80  /
11554 ร.ต.ท.กฤษติศกัด์ิ พรมดวงศรี สภ.เกษตรวิสัย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 36 43 79  /
11555 ร.ต.ต.ประยรู ศรีเสมอ สภ.เกษตรวิสัย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 31 42 73  /
11556 พ.ต.ท.สถิตย ์นาสิงห์ทอง สภ.เชีนงใหม่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 48 94  /
11557 ร.ต.อ.จินดา ชยัรัตน์ สภ.เชีนงใหม่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 48 92  /
11558 ร.ต.อ.ถาวร สีสองเมือง สภ.เชียงใหม่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 48 97  /
11559 ร.ต.อ.ไพบูลย ์อรุณรัตน์ สภ.เชียงใหม่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 45 94  /
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11560 ด.ต.วิชยั จงชมผา สภ.เชียงใหม่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 47 92  /
11561 ด.ต.นิเวช บุญสินชยั สภ.เชียงใหม่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 45 89  /
11562 ร.ต.อ.ปัญญา ทุหา สภ.เชียงใหม่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 47 90  /
11563 ร.ต.ท.ณฐัพนัธุ์ บรรจมาตย์ สภ.เชียงใหม่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 46 88  /
11564 ส.ต.อ.นรากร มูลศรีนวล สภ.เชียงใหม่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 41 30 71  /
11565 ร.ต.ต.วิทยา ธุระกิจ สภ.เชียงขวญั ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 47 95  /
11566 ด.ต.วรวฒิุ ศรีลยั สภ.เชียงขวญั ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 45 93  /
11567 ด.ต.วิษณุ ค  าภกัดี สภ.เชียงขวญั ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 48 93  /
11568 ด.ต.จารึก สิงห์นอ้ย สภ.เชียงขวญั ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 39 81  /
11569 ด.ต.ภิโญ นิติพจน์ สภ.เชียงขวญั ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 37 37 74  /
11570 ร.ต.อ.ราเชนทร์ ชมศรีวรรณ สภ.เมยวดี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 45 93  /
11571 ร.ต.อ.พุทธา ชรารัตน์ สภ.เมยวดี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 47 92  /
11572 ร.ต.อ.บรรเจิด ชวนพนัธุ์ สภ.เมยวดี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 44 89  /
11573 พ.ต.ท.ณฎัฐช์ยัอมร ทุมรินทร์ สภ.เมยวดี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 37 38 75  /
11574 ด.ต.อนุชิต จนัทร์จ าปา สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 50 98  /
11575 ด.ต.สุบรรณ์ ศรีประดู่ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 46 95  /
11576 ร.ต.อ.บุญเลิศ ชมภูวิเศษ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11577 พ.ต.ท.ปฐมพงษ ์พุทธลา สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11578 ร.ต.อ.เผดจ็ ค  าทวี สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 49 99  /
11579 ด.ต.ขวญัชยั ชมภูวิเศษ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 49 99  /
11580 ร.ต.อ.นรินทร์ศกัด์ิ รักความซ่ือ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 49 99  /
11581 พ.ต.ท.ยศวฒัน์ เกียรติกรทวียศ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 49 99  /
11582 ร.ต.อ.สัญชยั อุทุมภา สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 49 99  /
11583 ร.ต.อ.หญิง พชัรธิดา พิมเภา สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 48 98  /
11584 ส.ต.อ.อภิเชษฐ สุทธิประภา สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 48 98  /
11585 ด.ต.ธนากร ศกัด์ิขวา สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 47 97  /
11586 ด.ต.ประสิทธ์ิ อินทพรม สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 46 96  /
11587 ร.ต.ต.ธงชยั สังฆมณี สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 45 95  /
11588 ด.ต.ยอด พาริหาญ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 45 95  /
11589 ร.ต.ท.วิรัตน์ นิตุธร สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 45 95  /
11590 ด.ต.สุทธิพจน์ ศรีเกษตรวานิช สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 45 95  /
11591 ด.ต.หญิง แสงจนัทร์ บา้นแสน สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 45 95  /
11592 ร.ต.อ.ชชัวาลย ์ทิพวงค์ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 50 99  /
11593 ด.ต.นคร หาญอาษา สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 50 99  /
11594 ร.ต.ต.แมนรัตน์ บุญทวี สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 48 97  /
11595 ส.ต.อ.ขจรเกียรติ วิลารูป สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 48 97  /
11596 ด.ต.ปรีชา ชมภูวิเศษ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 48 97  /
11597 ร.ต.ต.พรชยั ธุระกิจ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 48 97  /
11598 ส.ต.อ.พลวรรธน์ จนัไชยชิต สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 48 97  /
11599 ส.ต.ท.ลิขิต จนัทร์จ าปา สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 47 96  /
11600 ด.ต.ดรุณ โยสีดา สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 46 95  /
11601 ด.ต.ทวีศกัด์ิ ขนัแกว้ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 46 95  /
11602 ด.ต.พูนศกัด์ิ วงษแ์สนโคง้ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 45 94  /
11603 ด.ต.ชยัวฒัน์ จตุเทน สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 41 90  /
11604 ด.ต.ธีระธาดา เนตรวงศ์ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 49 97  /
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11605 ด.ต.บญัชา บุญวิเศษ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 47 95  /
11606 ร.ต.ต.วธุชา กนัโสภา สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 47 95  /
11607 ด.ต.ธณัณธรณ์ โมคภา สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 39 87  /
11608 ด.ต.วนัวิศิษฎ ์ภูมิศาสตร์ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 49 96  /
11609 ร.ต.อ.เนติภทัร จ  านงกิจ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 48 95  /
11610 ร.ต.อ.วฒิุชยั รัศมี สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 47 94  /
11611 ร.ต.ต.สาธิต ทองเกษม สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 47 94  /
11612 ด.ต.เฉลิมชยั ลือจนัดา สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 45 92  /
11613 ด.ต.บรรลือศกัด์ิ บุญวิเศษ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 42 89  /
11614 ด.ต.พรมแดน ไชยเลิศ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 40 87  /
11615 ด.ต.บุญลว้น จรทะนา สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 47 93  /
11616 ส.ต.อ.สิทธิพล สีหานาม สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 46 92  /
11617 ส.ต.อ.หญิง ศภุกานต ์แน่นอุดร สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 45 91  /
11618 ส.ต.ท.ศิลา ศิริพงษ์ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 44 90  /
11619 ร.ต.ต.วิระ แสงลุน สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 39 85  /
11620 ส.ต.ท.ธนานุวฒัน์ พนาดร สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 49 94  /
11621 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ อญัญโพธ์ิ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 49 94  /
11622 ร.ต.ต.คมสัน ศรีค  าผาย สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 48 93  /
11623 ด.ต.สุนนัท ์หลา้ก ่า สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 48 93  /
11624 ด.ต.เด่นดวง สอนโกษา สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 47 92  /
11625 ด.ต.ภาสุข ภาระจริง สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 42 87  /
11626 ด.ต.เศรษฐพงษ ์ไชยทุม สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 48 92  /
11627 ด.ต.นิธิธนนัท ์ค  าจนัทร์คุณากร สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 48 92  /
11628 ด.ต.เอกวิทย ์ศรีประเสริฐ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 47 91  /
11629 ร.ต.อ.พิเชษฐ ์บางโท สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 46 90  /
11630 ด.ต.ชาญศกัด์ิ มิตรอุดม สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 44 88  /
11631 ร.ต.ท.มานิตน์ จุลสม สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 48 91  /
11632 ด.ต.วชัรพล สุรเสน สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 48 91  /
11633 ร.ต.อ.สุพิศ พงษโ์พธินาม สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 47 90  /
11634 ด.ต.เทพพร ปาปะไพ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 44 87  /
11635 ด.ต.วสันต ์สุดชาค า สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 44 87  /
11636 ร.ต.ต.ชูชาติ จตุเทน สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 49 91  /
11637 ด.ต.สมปอง พูนมากนอก สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 45 87  /
11638 ด.ต.ชยพล ภูมิภาค สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 43 85  /
11639 ด.ต.วิชยั แกว้ไพรวนั สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 43 85  /
11640 ด.ต.วรวิทย ์มาตยวิ์เศษ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 40 49 89  /
11641 ด.ต.อคัรเดช โหน่งที สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 39 49 88  /
11642 ด.ต.สาธิต โคกทม สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 39 48 87  /
11643 ร.ต.อ.สุชาติ ผอ่งผ้ึง สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 39 37 76  /
11644 ร.ต.อ.ช านาญ วงษเ์จียม สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 38 48 86  /
11645 ด.ต.สุชาติ ไวสู้ สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 38 45 83  /
11646 ร.ต.ต.อดุลยเ์กียรติ ชาวตัร สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 37 48 85  /
11647 ร.ต.อ.วิษณุ ค  าโต สภ.เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 37 31 68  /
11648 ด.ต.อนุชิต มีตน สภ.เมืองสรวง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 47 97  /
11649 พ.ต.ท.ธวชัชยั ชยัประสิทธ์ิวงศ์ สภ.เมืองสรวง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 47 94  /
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11650 ร.ต.อ.อาทิตย ์หงส์ธมัรงค์ สภ.เมืองสรวง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 42 89  /
11651 ร.ต.อ.ค าพูน ไชยราช สภ.เมืองสรวง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 47 93  /
11652 พ.ต.ท.รัศมี ศรีวิจารณ์ สภ.เมืองสรวง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 45 91  /
11653 ด.ต.ชาญชยั ลาศา สภ.เมืองสรวง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 38 81  /
11654 ร.ต.อ.ถาวร ศรีเวียง สภ.เมืองสรวง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 41 36 77  /
11655 ด.ต.วรชิต วงคอิ์นตา สภ.เมืองสรวง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 31 33 64  /
11656 ส.ต.ท.เอกฤทธ์ิ อรุณไพร สภ.เสลภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11657 ร.ต.อ.ภูมิภทัร บุญน า สภ.เสลภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11658 ส.ต.ท.ราวี อรรคฮาตสี สภ.เสลภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11659 ส.ต.ท.อิสระพงษ ์นนทะ สภ.เสลภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11660 ร.ต.อ.วิศรุต เผา้หอม สภ.เสลภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 49 99  /
11661 ร.ต.อ.สุรพล อยูพื่ช สภ.เสลภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 45 95  /
11662 ส.ต.ท.สุรชยั กกุดุเรือ สภ.เสลภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 44 94  /
11663 ด.ต.ธนกร แสนวนัแสง สภ.เสลภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 47 96  /
11664 ด.ต.จิรศกัด์ิ ดีสุด สภ.เสลภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 50 98  /
11665 พ.ต.ท.จารุวฒัน์ อินทะเนน สภ.เสลภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 48 96  /
11666 พ.ต.ท.ยทุธ ไชยพล สภ.เสลภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 48 96  /
11667 ส.ต.ท.พิษณุกร ค  าสะไมล์ สภ.เสลภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 47 94  /
11668 ด.ต.ภูดิศ ไชยช่วย สภ.เสลภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 48 94  /
11669 ร.ต.อ.สุขสันต ์พ้ืนชมภู สภ.เสลภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 49 94  /
11670 ด.ต.ชนาย ุเชษฐสิงห์ สภ.เสลภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 43 88  /
11671 ร.ต.อ.วีระ ม่วงรอด สภ.เสลภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 41 86  /
11672 ส.ต.ท.พงศพศั อ่อนพฤกษภู์มิ สภ.เสลภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 46 89  /
11673 ด.ต.เผดจ็ อุดมศรี สภ.เสลภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 41 45 86  /
11674 พ.ต.ท.ชชัชยั ไหมวนัทา สภ.โกสุมพิสัย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 48 97  /
11675 ร.ต.ท.สมใจ ขวานทอง สภ.โคกสวา่ง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 42 87  /
11676 ด.ต.อดุลย ์ปุญญบาล สภ.โคกสวา่ง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 39 83  /
11677 ด.ต.ตรีเนตร พลเยีย่ม สภ.โคกสวา่ง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 38 80  /
11678 ร.ต.อ.พลาธิป ชอบบุญ สภ.โคกสวา่ง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 38 80  /
11679 พ.ต.ท.วิชิต เคนหาญ สภ.โคกสวา่ง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 40 42 82  /
11680 ร.ต.อ.ประเทือง ราพฤทธ์ิ สภ.โนนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 43 88  /
11681 ด.ต.พรศกัด์ิ เมืองวงั สภ.โพธ์ิชยั ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 48 97  /
11682 ด.ต.สมยั ประชารุง สภ.โพธ์ิชยั ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 49 96  /
11683 ด.ต.บุญช่วย ทิพจรูญ สภ.โพธ์ิชยั ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 48 94  /
11684 พ.ต.ท.ชาญณรงค ์ขนัประกอบ สภ.โพธ์ิชยั ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 41 50 91  /
11685 ร.ต.ต.บุญทนั มลาวรรณ์ สภ.โพธ์ิชยั ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 41 43 84  /
11686 ร.ต.อ.เทพพิทกัษ ์กงษแ์กว้ สภ.โพธ์ิชยั ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 34 33 67  /
11687 ร.ต.อ.บรรพต ปัญญารมย์ สภ.โพธ์ิทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 43 86  /
11688 พ.ต.ต.ธชัชยั วงศเ์สนา สภ.โพธ์ิทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 39 21 60  /
11689 ส.ต.ท.พฒันา สุวรรณ สภ.โพธ์ิทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 24 21 45  /
11690 ส.ต.ท.กรวิทย ์แสงใส สภ.โพนทราย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 47 94  /
11691 ร.ต.อ.ณรงค ์ขา้ขนัมะลี สภ.โพนทราย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 40 87  /
11692 ด.ต.อภิชาติ มณีนิล สภ.โพนทราย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 37 82  /
11693 วา่ท่ี พ.ต.ท.เทพดลย ์นามวงศษ์า สภ.โพนทราย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 37 81  /
11694 ด.ต.สมศกัด์ิ หนองหวา้ สภ.โพนทราย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 32 34 66  /
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11695 พ.ต.ท.วิเศษ สังขพฒัน์ สภ.โพนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11696 ร.ต.อ.วิเรศ เจริญจิตร สภ.โพนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 50 98  /
11697 ร.ต.ต.ธวชัชยั กลุคอ้ สภ.โพนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 49 97  /
11698 ร.ต.ต.ประสิทธ์ิ แวงวรรณ สภ.โพนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 49 97  /
11699 ด.ต.ธรรญนนท ์จรไธสง สภ.โพนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 35 82  /
11700 ร.ต.ต.สรณะ โคตรนายงู สภ.โพนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 44 89  /
11701 ร.ต.อ.ไพรวลัย ์บุตรวงั สภ.โพนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 48 91  /
11702 ร.ต.ต.ณฐัพล ศรีไกรรส สภ.โพนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 50 92  /
11703 ด.ต.วิทยา พลเยีย่ม สภ.โพนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 43 85  /
11704 ด.ต.สนองชยั ภูมิสิทธ์ิ สภ.โพนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 35 77  /
11705 ด.ต.นพดล ศรีพาย สภ.โพนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 40 39 79  /
11706 ร.ต.อ.ทวิชงค ์วรสาร สภ.โพนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 39 40 79  /
11707 ด.ต.มยั พิมพท์อง สภ.โพนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 39 40 79  /
11708 ด.ต.เอกอิสระ แสนสง่า สภ.โพนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 39 38 77  /
11709 ด.ต.ลิขิต แสงประเสริฐ สภ.โพนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 37 36 73  /
11710 ส.ต.อ.เกียรติกอ้ง บุญธิมา สภ.โพนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 34 16 50  /
11711 ร.ต.ต.ปราณีต ยนืยง สภ.โพนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 31 40 71  /
11712 พ.ต.ต.รณชยั เฮียงก่อ สภ.ขวาว ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 45 93  /
11713 ส.ต.อ.ฉัตรชยั มุงคุณค าซาว สภ.ขวาว ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 45 92  /
11714 ร.ต.อ.ประณต ฝางแกว้ สภ.ขวาว ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 43 88  /
11715 ส.ต.ท.สุทิน พรมโสภา สภ.ขวาว ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 40 46 86  /
11716 ด.ต.อภิชาติ ชยัธงรัตน์ สภ.ขวาว ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 40 42 82  /
11717 ร.ต.อ.วิทยา เหลายนขาม สภ.จตุรพกัตร์พิมาน ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11718 ด.ต.วิรัตน์ ขจรภพ สภ.จตุรพกัตร์พิมาน ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11719 ส.ต.ท.สถาพร สุขเจริญ สภ.จตุรพกัตร์พิมาน ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11720 ส.ต.อ.ทินวิทย ์ธรรมนาม สภ.จตุรพกัตร์พิมาน ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 49 99  /
11721 ส.ต.ท.นพพล กมลวิบูลย์ สภ.จตุรพกัตร์พิมาน ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 49 99  /
11722 ส.ต.ท.พิชยั เดือนแร่รัมย์ สภ.จตุรพกัตร์พิมาน ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 46 96  /
11723 ด.ต.ทองมว้น วงศภ์กัดี สภ.จตุรพกัตร์พิมาน ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 49 98  /
11724 ด.ต.แอด๊ นางสะอาด สภ.จตุรพกัตร์พิมาน ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 47 96  /
11725 ร.ต.ต.ประกอบ โรมจนัทร์ สภ.จตุรพกัตร์พิมาน ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 48 96  /
11726 พ.ต.ท.ธณฐัพงษ ์ภูมิภาค สภ.จตุรพกัตร์พิมาน ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 50 96  /
11727 พ.ต.ท.ขวญัชยั แถลงจิตร สภ.จตุรพกัตร์พิมาน ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 43 88  /
11728 ร.ต.ต.เมธา นลัศรี สภ.จตุรพกัตร์พิมาน ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 46 90  /
11729 ด.ต.สุริยา นามจุมจงั สภ.จตุรพกัตร์พิมาน ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 46 90  /
11730 ร.ต.อ.พงศกร เสาวงค์ สภ.จตุรพกัตร์พิมาน ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 39 46 85  /
11731 พ.ต.ต.ลพัธวิทย ์สิงห์สาร์ สภ.จงัหาร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11732 ด.ต.บุญธรรม ศรีโยธี สภ.จงัหาร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 49 99  /
11733 ร.ต.อ.พงษพ์นัธ ์สิทธิศกัด์ิ สภ.จงัหาร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 49 99  /
11734 ด.ต.บุญทนัวิเชียรศรี สภ.จงัหาร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 48 98  /
11735 ด.ต.อภิวฒัน์ สืบเหล่าง้ิว สภ.จงัหาร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 48 98  /
11736 ร.ต.ท.อ านวย วารีศรี สภ.จงัหาร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 47 97  /
11737 ส.ต.ท.ภานุกร ภูถอดใจ สภ.จงัหาร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 46 96  /
11738 ร.ต.อ.ประยทุธ ปะถาปะตา สภ.จงัหาร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 45 95  /
11739 ร.ต.ต.สมบติั ซ่อนกล่ิน สภ.จงัหาร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 32 74  /
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11740 พ.ต.ท.อุดรชยั ขนุพินิจ สภ.ดงคร่ังใหญ่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 47 95  /
11741 พ.ต.ท.ไพศาล เขมะรัง สภ.ดงคร่ังใหญ่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 46 89  /
11742 ร.ต.อ.อมัพร แพงศรีรักษา สภ.ดงคร่ังใหญ่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 40 43 83  /
11743 ร.ต.อ.ไผทรัฐ มุละสีวะ สภ.ดู่ใหญ่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 41 84  /
11744 ด.ต.สมพล พาโคกทม สภ.ดู่ใหญ่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 41 38 79  /
11745 ด.ต.ดิเรก ปราบมนตรี สภ.ดู่ใหญ่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 40 36 76  /
11746 ร.ต.อ.ชนัยทุธ์ิ ยอดปทุม สภ.ดู่ใหญ่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 38 36 74  /
11747 ด.ต.สุเมธ จูมจัฉะ สภ.ดู่ใหญ่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 37 27 64  /
11748 พ.ต.ท.พนัธช์ยั สุวรรณศรี สภ.ทุ่งเขาหลวง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 50 99  /
11749 ร.ต.อ.พินยั จนัทร์เก สภ.ทุ่งเขาหลวง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 50 99  /
11750 ด.ต.อมัพร จตุรโพธ์ิ สภ.ทุ่งเขาหลวง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 50 98  /
11751 ด.ต.ธวชัชยั สุริโย สภ.ทุ่งเขาหลวง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 49 97  /
11752 ส.ต.ท.อานนท ์พลยาง สภ.ทุ่งเขาหลวง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 43 91  /
11753 ด.ต.ประพทัธ ์มธันงั สภ.ทุ่งเขาหลวง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 49 93  /
11754 พ.ต.ท.มนตธ์ร ตากใบ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 49 99  /
11755 ส.ต.ท.ชชัวาลย ์เจริญศิริ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 45 94  /
11756 ด.ต.พิเชษฐ ์ ป่ินนาค สภ.ธวชับุรี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 50 98  /
11757 ด.ต.วรวิทย ์นาวารี สภ.ธวชับุรี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 50 98  /
11758 ด.ต.สุพล ระหา สภ.ธวชับุรี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 49 97  /
11759 ร.ต.อ.วรวิทย ์สุ่มมาตย์ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 50 97  /
11760 ด.ต.สุวฒันชยั วิชานงั สภ.ธวชับุรี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 46 93  /
11761 ส.ต.ท.อภิวฒัน์ อศัวภูมิ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 47 93  /
11762 ร.ต.ต.สนัน่ จนัทร์เสถียร สภ.ธวชับุรี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 45 91  /
11763 ส.ต.ท.อนนัต ์แสนเสนยา สภ.ธวชับุรี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 40 86  /
11764 ด.ต.สมยั สงครินทร์ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 50 95  /
11765 ร.ต.อ.อาทิตย ์สีดามาตย์ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 46 91  /
11766 ด.ต.หญิง นราวดี บุญภิละ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 49 93  /
11767 พ.ต.ท.เนติพจน์ สุภารี สภ.ธวชับุรี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 48 92  /
11768 ส.ต.ท.เอกวงค ์แสงสวสัด์ิ สภ.ธวชับุรี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 42 85  /
11769 ร.ต.ท.นิพล เหล่ายนขาม สภ.ธวชับุรี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 41 41 82  /
11770 ด.ต.เอกพงษ ์พลเสนา สภ.ธวชับุรี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 16 16 32  /
11771 ร.ต.อ.วีระชาติ บุตรดี สภ.บา้นดู่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 44 87  /
11772 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ ประโหมด สภ.บา้นดู่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 32 46 78  /
11773 ด.ต.สิทธิวฒัน์ แก่นนาค า สภ.บา้นดู่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 32 33 65  /
11774 ร.ต.ต.สุรพล ทอนศรี สภ.บา้นดู่ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 11 13 24  /
11775 ด.ต.บุรี เจริญเขต สภ.บา้นบวัขาว ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 43 87  /
11776 ด.ต.สุรศกัด์ิ เป๊ะชาญ สภ.บา้นบวัขาว ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 43 85  /
11777 ร.ต.ท.สุพรรณ์ ไฟพึบ สภ.บา้นบวัขาว ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 40 43 83  /
11778 พ.ต.ท.สุธรรม กกุดุเรือ สภ.บา้นบวัขาว ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 34 26 60  /
11779 ร.ต.อ.สังวาลย ์พรวิเศษศิริกลุ สภ.ปทุมรัตต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 41 89  /
11780 ร.ต.อ.ปอนด ์วิชยัวงค์ สภ.ปทุมรัตต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 49 96  /
11781 พ.ต.ต.กีรติ เหิมศรีชาติ สภ.ปทุมรัตต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 46 93  /
11782 ร.ต.ตสมจิต จุลวงษ์ สภ.ปทุมรัตต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 45 91  /
11783 ร.ต.ต.ณฐักิตต์ิ ยมนตัถ์ สภ.ปทุมรัตต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 41 87  /
11784 ด.ต.ชาญวิทย ์โสภาชยั สภ.ปทุมรัตต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 44 89  /
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11785 ด.ต.คมกฤช ค  าวิเศษ สภ.ปทุมรัตต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 45 88  /
11786 พ.ต.ท.วฒิุวฒัน์ แวสะแลแม สภ.ปทุมรัตต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 41 84  /
11787 ด.ต.คมสัน จนัทิชยั สภ.ปทุมรัตต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 37 80  /
11788 ด.ต.อคัรเดช ศรีจ าปา สภ.ปทุมรัตต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 45 87  /
11789 ด.ต.สุริยนัต ์พิมพภ์า สภ.พนมไพร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 49 99  /
11790 ร.ต.อ.จ าเนียร หวัหนองหาร สภ.พนมไพร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 49 98  /
11791 ด.ต.ไพรัตน.์ โวอ่อนสี สภ.พนมไพร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 48 96  /
11792 ส.ต.ท.อรรถพล ชุมวงษ์ สภ.พนมไพร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 44 92  /
11793 พ.ต.ท.เสถียรภูมิ ศรสุทธ์ิ สภ.พนมไพร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 48 95  /
11794 ร.ต.อ.กมลชยั มุ่งผบ สภ.พนมไพร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 48 95  /
11795 ด.ต.สันติ จนัโทภาศ สภ.พนมไพร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 48 94  /
11796 ร.ต.ต.พิทกัษส์ันติ โหราจนัทร์ สภ.พนมไพร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 46 92  /
11797 ด.ต.สุรศกัด์ิ พิลานอ้ย สภ.พนมไพร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 46 92  /
11798 ร.ต.อ.สวสัด์ิ สุริโย สภ.พนมไพร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 47 92  /
11799 ด.ต.สุเทพ พรมราช สภ.พนมไพร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 48 92  /
11800 ร.ต.อ.อนนัต ์จนัทะเสน สภ.ม่วงลาด ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 33 83  /
11801 ด.ต.กมัพล กิจงามวงศ์ สภ.ม่วงลาด ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 47 95  /
11802 ด.ต.สรศกัด์ิ หาญลือ สภ.ม่วงลาด ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 48 95  /
11803 ร.ต.ต.ณรงค ์เหล่าเจริญ สภ.ม่วงลาด ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 44 91  /
11804 ด.ต.ชาญวิช บุตรขาว สภ.ม่วงลาด ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 47 93  /
11805 ด.ต.อดินนั พนัอนุ สภ.ศรีสมเดจ็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 50 97  /
11806 ร.ต.ต.อนุชิต ธุระกิจ สภ.ศรีสมเดจ็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 41 46 87  /
11807 ร.ต.อ.พาที มงคลมะไฟ สภ.ศรีสมเดจ็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11808 ร.ต.อ.เนติ ศรีชยั สภ.ศรีสมเดจ็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 44 92  /
11809 ด.ต.อนนัต ์สงไพรสน สภ.ศรีสมเดจ็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 50 97  /
11810 พ.ต.ท.พงษพ์นัธ ์ค  าผา่ย สภ.ศรีสมเดจ็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 49 95  /
11811 ร.ต.ต.สวาท ฮะยงยทุธ สภ.ศรีสมเดจ็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 49 95  /
11812 ด.ต.วิเชธ ผลาฤทธ์ิ สภ.ศรีสมเดจ็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 49 94  /
11813 ร.ต.ต.สุรทิน ภูมาศ สภ.ศรีสมเดจ็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 34 78  /
11814 ร.ต.ต.ประสิทธ์ิ นครไพร สภ.ศรีสมเดจ็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 40 43 83  /
11815 จ.ส.ต.คมสันต ์สงไพรสน สภ.ศรีสมเดจ็ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 38 42 80  /
11816 ร.ต.ต.ปรีดา จงสมชยั สภ.สวา่ง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 46 94  /
11817 ร.ต.ท.ยงยทุธ บุญช่ืน สภ.สวา่ง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 45 93  /
11818 ร.ต.อ.สมพร เกษสม สภ.สวา่ง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 44 91  /
11819 ด.ต.ศราวธุ แสงหลา้ สภ.สวา่ง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 43 89  /
11820 ด.ต.วิรัตน์ โมกรัต สภ.สวา่ง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 45 87  /
11821 ส.ต.ท.กิตติศกัด์ิ สวสัด์ิประภา สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11822 ด.ต.ถนอม คนไว สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11823 ร.ต.ต.ปัญญา ทาเจริญ สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11824 ร.ต.อ.ยงคช์ยั กรมแสนพิมพ์ สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11825 ด.ต.วินยั ละคร สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11826 พ.ต.ต.หน่ึงตะวนั อุปชิตร สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11827 ส.ต.ท.อคัรเดช ค  าสวาสด์ิ สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 50 100  /
11828 ร.ต.อ.สุวฒัน์ โคตุนนัท์ สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 43 93  /
11829 ร.ต.อ.ศกุลวฒัน์ อ่อนค า สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 50 99  /
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11830 ส.ต.อ.อนุสรณ์ จนัด า สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 50 99  /
11831 ด.ต.เลอชาย ศรีสุวรรณ์ สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 50 98  /
11832 พ.ต.ท.พงษศ์กัด์ิ เตยหลา้ สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 50 98  /
11833 ร.ต.ต.ไพบูลย ์สังกะสิงห์ สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 49 97  /
11834 ส.ต.ท.ภาณุวิชญ ์ทีสระคู สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 40 86  /
11835 ด.ต.จริน จนัเต้ีย สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 45 45 90  /
11836 ร.ต.ต.ฐกฤต ไกยสวน สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 46 90  /
11837 ร.ต.อ.วิษณุ ไชยฮะนิจ สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 50 92  /
11838 ร.ต.อ.ประเสริฐ ศรีฮาด สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 49 91  /
11839 ด.ต.ปิติชยั เจริญสุข สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 46 88  /
11840 ด.ต.ฉัตรชยั วนัภูงา สภ.สุวรรณภูมิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 36 36 72  /
11841 ด.ต.ธนากร มูลแวง สภ.หนองแวงควง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 46 94  /
11842 ด.ต.เกียรติศกัด์ิ พนัอนุ สภ.หนองแวงควง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 48 95  /
11843 ร.ต.ต.ฐิตืพงศ ์พรมเกตุ สภ.หนองแวงควง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 47 94  /
11844 ด.ต.เริงฤทธ์ิ ป้องขวาเลา สภ.หนองแวงควง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 45 92  /
11845 ร.ต.อ.ภาณุ พงศต์ริพงษา สภ.หนองแวงควง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 45 92  /
11846 ร.ต.ท.วิเชียร ศรีบุญมา สภ.หนองแวงควง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 46 90  /
11847 ด.ต.ยทุธศาสตร์ เหล่าคะเนย์ สภ.หนองแวงควง ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 38 80  /
11848 พ.ต.ท.แสงเพชร แบส่ิว สภ.หนองพอก ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 49 99  /
11849 ร.ต.อ.โกเมศ โอบอว้น สภ.หนองพอก ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 49 49 98  /
11850 ด.ต.พิชิตชยั โสภากลุ สภ.หนองพอก ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 50 98  /
11851 พ.ต.ท.มนตรี สิมมา สภ.หนองพอก ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 47 95  /
11852 ร.ต.อ.สุชาติ พูนขนุทด สภ.หนองพอก ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 47 95  /
11853 ด.ต.เฉลียว ศรีวรมย์ สภ.หนองพอก ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 50 97  /
11854 ร.ต.ท.รัตนชยั กลางประพนัธ์ สภ.หนองพอก ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 44 86  /
11855 ด.ต.พงษด์นยั นากอ้นทอง สภ.หนองพอก ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 38 34 72  /
11856 ด.ต.จีรวฒัน์ สุวรรณรินทร์ สภ.หนองพอก ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 36 25 61  /
11857 ด.ต.วิเชียร สีหานาม สภ.หนองพอก ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 40 37 77  /
11858 ร.ต.ตเสถียร สามาลา สภ.หนองฮี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 46 94  /
11859 ร.ต.อ.ปรีชา สัตนนัท์ สภ.หนองฮี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 40 88  /
11860 พ.ต.ท.ศิริมิตร กมลศิลป์ สภ.หนองฮี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 47 94  /
11861 พ.ต.ท.จารุพฒัน์ สร้างพล สภ.หนองฮี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 42 44 86  /
11862 ร.ต.ต.กฤษณรงค ์บุญวิเศษ สภ.หนองฮี ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 36 42 78  /
11863 พ.ต.ท.ประเสริฐ สุ่มมาตย์ สภ.หน่อม ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 50 49 99  /
11864 ร.ต.อ.ประนอม สีสัน สภ.หน่อม ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 44 91  /
11865 ด.ต.สะกาศ นาคศรี สภ.หน่อม ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 46 41 87  /
11866 ร.ต.อ.อรรถพล ทองไพร สภ.หน่อม ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 43 86  /
11867 ด.ต.ไชยนต ์เคนโยธา สภ.หน่อม ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 40 46 86  /
11868 ด.ต.สุเนตร แพร่งนคร สภ.หน่อม ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 37 36 73  /
11869 ร.ต.อ.สายยนต ์ชารินทร์ สภ.หวัโทน ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 46 93  /
11870 ด.ต.บวร เพง็แข สภ.หวัโทน ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 47 91  /
11871 ร.ต.ต.วีรฤทธ์ิ ไสยฮ์าตวงษ์ สภ.หวัโทน ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 41 47 88  /
11872 ส.ต.ท.ฐิติศกัด์ิ สิงเคา้ สภ.หวัโทน ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 41 40 81  /
11873 ร.ต.อ.ณรงค ์ค  าโพนรัตน์ สภ.อาจสามารถ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 48 49 97  /
11874 ด.ต.วิจิตร ณรงคไ์ชย สภ.อาจสามารถ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 49 96  /
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11875 พ.ต.ท.ถาวร ยอดยรรยง สภ.อาจสามารถ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 47 94  /
11876 ด.ต.สุพรรณ แดงนอ้ย สภ.อาจสามารถ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 47 47 94  /
11877 พ.ต.ท.เสริมวิช ดอนหนองย ัว่ สภ.อาจสามารถ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 44 42 86  /
11878 ด.ต.บุญยงั เกล้ียงไธสง สภ.อาจสามารถ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.4 43 48 91  /
11879 ด.ต.สายชน แกว้ทอง ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 47 93  /
11880 พ.ต.ต.ภูวนาถ เครือตาแกว้ ศจร.ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 50 98  /
11881 ร.ต.ต.คงเดช สีสานอก สภ.เจริญศิลป์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 49 97  /
11882 พ.ต.ท.สากล วงษห์าญ สภ.เจริญศิลป์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 43 90  /
11883 ด.ต.สมยั กดุนอก สภ.เจริญศิลป์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 40 86  /
11884 ร.ต.อ.บุญถม ชินสอน สภ.เจริญศิลป์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 44 89  /
11885 ด.ต.กิตติภพ ธิโนชยั สภ.เจริญศิลป์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 39 84  /
11886 ด.ต.ไมตรี แสนสวาท สภ.เจริญศิลป์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 38 82  /
11887 ด.ต.วนัชยั เหาะเหิน สภ.เจริญศิลป์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 40 40 80  /
11888 ด.ต.วนัชาติ สัพโส สภ.เต่างอย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100  /
11889 ด.ต.กฤษดา เหิมหอม สภ.เต่างอย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 48 96  /
11890 พ.ต.ท.เฉลิมศกัด์ิ วรรณพืช สภ.เต่างอย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 48 95  /
11891 ด.ต.ชูศกัด์ิ ค  าชมภู สภ.เต่างอย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 43 88  /
11892 ส.ต.อ.ธงชยั อุติลา สภ.เต่างอย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 45 88  /
11893 ด.ต.ณฐัชพล ภูจริต สภ.เต่างอย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 41 46 87  /
11894 ร.ต.อ.เฉลิม หงษต์ะใน สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 48 94  /
11895 ด.ต.สุรไกร ลาเสือ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 36 40 76  /
11896 ด.ต.บุญบริบูรณ์ โยธานกั สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 23 19 42  /
11897 ด.ต.ธนภทัร นนทส์ะเกษ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 46 93  /
11898 ด.ต.วนัชยั ค  าหลา้ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 41 88  /
11899 ด.ต.อุดร โม่หิน สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 42 85  /
11900 ร.ต.อ.จิรายทุธ โอสถานุเคราะห์ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100  /
11901 ด.ต.สมศกัด์ิ แสนธนู สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100  /
11902 พ.ต.ท.พิบูลย ์จนัทะมาตย์ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99  /
11903 ร.ต.ต.ต่อบุญ เกษมพนัธ์ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 49 98  /
11904 ร.ต.อ.มนูญ วอ่งไว สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 47 96  /
11905 ด.ต.รัตนะ ตรีโอษฐ์ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 47 96  /
11906 ด.ต.จีรศกัด์ิ บุติมาลย์ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 49 97  /
11907 ร.ต.ต.สมาน สุขนึก สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 33 81  /
11908 ร.ต.อ.สวสัด์ิ ภกัดี สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 50 97  /
11909 ด.ต.พจน์ ช่วยจนัทร์ดี สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 49 96  /
11910 ด.ต.ปัญญา ไตรทิพย์ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 48 95  /
11911 ด.ต.สเดจ็ ศรีพลพา สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 38 85  /
11912 ด.ต.ถาวร สุติบุตร สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 46 92  /
11913 ร.ต.อ.วิทูรย ์สมศรี สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 45 90  /
11914 ด.ต.ชราวฒิุ โสมชยั สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 41 86  /
11915 ด.ต.ธนารัตน์ ฤทธิวงศ์ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 41 86  /
11916 ด.ต.ไชยสิทธินนัท ์อุปพงษ์ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 47 91  /
11917 ร.ต.ต.สวาท ยตะโคตร สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 46 90  /
11918 ร.ต.ต.รันดร จนัทร์แกว้ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 38 82  /
11919 ด.ต.ไชยกาล โสค าภา สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 47 90  /



Page 266 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

11920 ด.ต.ประสิทธ์ิ คึมยะราช สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 36 79  /
11921 ร.ต.อ.มานะ อินทร์นุช สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 42 42 84  /
11922 ด.ต.ทวีศกัด์ิ ศรีชุบร่วง สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 42 39 81  /
11923 ร.ต.ท.ธีรพล คณิตธนนัต์ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 42 36 78  /
11924 ร.ต.ท.ยทุธนา เสริมมาติวงศ์ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 41 49 90  /
11925 ด.ต.เดช ง้ิวไชยราช สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 41 39 80  /
11926 ด.ต.จกัระพนัธ ์ขนัะจนัทร์ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 41 39 80  /
11927 ด.ต.อลงกรณ์ ทอนฮามแกว้ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 41 34 75  /
11928 ร.ต.ท.ประกฤติ พีระธรรม สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 40 47 87  /
11929 ด.ต.ประสิทธ์ิ แสงกลา้ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 39 38 77  /
11930 ร.ต.ท.ประเสริฐ สุวรรณโข สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 38 37 75  /
11931 ด.ต.พงศพี์ระ ภิญโญศิริปกรณ์ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 38 37 75  /
11932 ส.ต.ท.เกียรติอนนัต ์สุวรรณไตรย์ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 38 36 74  /
11933 ด.ต.ประวติั ปาระคะ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 36 39 75  /
11934 ร.ต.ต.พิชิตชยั สุขขงั สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 35 33 68  /
11935 ด.ต.เรืองเดช โชติรัตน์ สภ.เมืองสกลนคร ภ.จว.สกลนคร ภ.4 27 28 55  /
11936 พ.ต.ท.สนิจ ฤทธิร่วม สภ.แวง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 47 94  /
11937 ส.ต.ท.พงศธร ชูค  ามัน่ สภ.แวง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 35 82  /
11938 ด.ต.บุญร่วม อินทรมนตรี สภ.แวง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 41 85  /
11939 ร.ต.ท.ศรีสมพงค ์ควรคง สภ.แวง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 40 84  /
11940 ด.ต.สุริยนัต ์ยนัตะพนัธ์ สภ.แวง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 38 82  /
11941 ส.ต.ต.ชยันนัท ์แสนอุบล สภ.แวง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 42 34 76  /
11942 ร.ต.ต.ไชยยา เพง็วรรณ สภ.แวง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 41 31 72  /
11943 ร.ต.อ.เกริกเกียรติ ศภุวิทยะ สภ.โคกศรีสุพรรณ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 45 95  /
11944 พ.ต.ต.พินิจ ชินบุตร สภ.โคกศรีสุพรรณ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 49 98  /
11945 พ.ต.ท.ชาตรี พงษไ์พบูลย์ สภ.โคกศรีสุพรรณ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 47 94  /
11946 ส.ต.ต.นรากรณ์ ภูสีฤทธ์ิ สภ.โคกศรีสุพรรณ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 44 90  /
11947 ด.ต.ตะวนั วงศก์าฬสินธุ์ สภ.โคกศรีสุพรรณ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 49 94  /
11948 ร.ต.ต.ทองพูน อุดร สภ.โคกศรีสุพรรณ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 49 94  /
11949 ด.ต.คมจิตร กิตติลาภ สภ.โคกศรีสุพรรณ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 40 30 70  /
11950 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ ศรีแดน สภ.โคกสี ภ.จว.สกลนคร ภ.4 40 39 79  /
11951 ส.ต.ต.กิตติธร นาคกมล สภ.โคกสี ภ.จว.สกลนคร ภ.4 37 35 72  /
11952 ร.ต.ต.อภิชาติ วรบุตร สภ.โครกศรีสุพรรณ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 46 92  /
11953 ด.ต.ประดิษฐ ์จามนอ้ยพรม สภ.โพนแพง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 50 98  /
11954 ส.ต.ต.อดิศกัด์ิ ภูเกา้แกว้ สภ.โพนแพง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 49 97  /
11955 ส.ต.ต.กีรติ ใหม่คามิ สภ.โพนแพง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 50 97  /
11956 ร.ต.อ.วิโรจน์ จนัเกตุ สภ.โพนแพง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 49 92  /
11957 พ.ต.ท.อาทิตย ์ค  ายธุา สภ.โพนงาม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 47 96  /
11958 ด.ต.บุตสี บุญชาญ สภ.โพนงาม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 46 94  /
11959 ส.ต.ต.ปิยะพงษ ์ทองโม้ สภ.โพนงาม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 34 43 77  /
11960 ด.ต.เฉลิมชยั เกษมสานต์ สภ.โพนนาแกว้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 49 96  /
11961 พ.ต.ท.ภูมิเทพ ภูมิธนานนท์ สภ.โพนนาแกว้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 50 96  /
11962 ร.ต.อ.ปรีดา โลหะสาร สภ.โพนนาแกว้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 43 89  /
11963 ด.ต.วิชาญ โพธ์ินาแต สภ.โพนนาแกว้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 42 85  /
11964 ด.ต.จรูญศกัด์ิ อาสาภา สภ.โพนนาแกว้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 37 80  /
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11965 ส.ต.อ.ศภุรััตน์ กลุสอนนาน สภ.โพนนาแกว้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 35 78  /
11966 ร.ต.ต.ทองพูน ภูผิวเงิน สภ.โพนนาแกว้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 31 74  /
11967 ด.ต.ผนาวิทย ์เพียสา สภ.โพนนาแกว้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 40 42 82  /
11968 ด.ต.ชยัณรงค ์โสภาพ สภ.โพนนาแกว้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 36 36 72  /
11969 ร.ต.ท.บ ารุง โยวะผยุ สภ.โพนอพง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99  /
11970 ด.ต.ธวชัชยั เป่งอินทร์ สภ.กดุบาก ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 47 93  /
11971 พ.ต.ท.อภิวฒัน์ สิทธิจนัทร์ สภ.กดุบาก ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 47 92  /
11972 พ.ต.ท.สาคร ชมวีระ สภ.กดุบาก ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 42 87  /
11973 ด.ต.สุพจน์ ค  าสงค์ สภ.กดุบาก ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 45 89  /
11974 ร.ต.อ.ปัญญา วงศก์าไสย สภ.กดุบาก ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 45 89  /
11975 ด.ต.ประสงค ์เฮืองศรี สภ.กดุบาก ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 41 84  /
11976 ส.ต.ต.รัฐธรรมนูญ โสภาค า สภ.กดุบาก ภ.จว.สกลนคร ภ.4 42 46 88  /
11977 ร.ต.ท.จีรศกัด์ิ เจก็นอก สภ.กสุุมาลย์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100  /
11978 ส.ต.ท.วนัชยั ปักษา สภ.กสุุมาลย์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 49 97  /
11979 ส.ต.ต.ณฐัวฒิุ ภูจ  าปา สภ.กสุุมาลย์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 44 91  /
11980 ร.ต.ต.สัญญา สุวพงษ์ สภ.กสุุมาลย์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 47 93  /
11981 ร.ต.อ.อภิชน อินทร์เอ่ียม สภ.กสุุมาลย์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 42 88  /
11982 ส.ต.ต.อาทิตย ์ถึงนามลี สภ.กสุุมาลย์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 43 88  /
11983 พ.ต.ท.มนรัตน์ ศิลารักษ ์ สภ.กสุุมาลย ์ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 32 29 61  /
11984 ร.ต.อ.ปกรณ์พศ วนัที สภ.ขมิ้น ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 49 98  /
11985 พ.ต.ท.สุพิน แวงแสน สภ.ขมิ้น ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 49 94  /
11986 ร.ต.อ.หญิง นุสิกานต ์ชุมแสง สภ.ขมิ้น ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 47 91  /
11987 ร.ต.อ.เทพพร โนนตูม สภ.ขมิ้น ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 47 90  /
11988 พ.ต.ต.สิทธิพร อ่อนเฉย สภ.ขมิ้น ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 35 78  /
11989 ร.ต.ท.ทนงศกัด์ิ พนัธอ์ั้ว สภ.ขมิ้น ภ.จว.สกลนคร ภ.4 42 41 83  /
11990 ด.ต.พรสวรรค ์กองวงค์ สภ.ค าตากลา้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 47 93  /
11991 ร.ต.อ.ประภาส ค  าหารพล สภ.ค าตากลา้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 46 93  /
11992 ส.ต.ต.อษัฎายทุธ แทนไธสง สภ.ค าตากลา้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 43 90  /
11993 ร.ต.ท.สมยศ ซินเม สภ.ค าตากลา้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 47 93  /
11994 พ.ต.ต.สุพิณส์ สุขตะโก สภ.ค าตากลา้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 48 92  /
11995 ส.ต.ต.สิทธิเดช วฒัโน สภ.ค าบ่อ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 49 96  /
11996 ส.ต.ท.ภูมินทร์ ภาวงศ์ สภ.ค าบ่อ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 49 97  /
11997 พ.ต.ท.อาทิตย ์ราชยั สภ.ค าบ่อ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 49 93  /
11998 ด.ต.เวียงชยั ขาวขนัธ์ สภ.ค าบ่อ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 43 87  /
11999 ร.ต.อ.เดด็ กางทอง สภ.ค าบ่อ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 40 44 84  /
12000 ร.ต.อ.สุริยา นนทค์  าวงค์ สภ.ดงมะไฟ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 33 44 77  /
12001 ด.ต.ธนพงษ ์ดงภูยาว สภ.ดงมะไฟ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 32 36 68  /
12002 ด.ต.พฤหสั สุภา สภ.ดงมะไฟ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 25 31 56  /
12003 ส.ต.ต.ปราโมทย ์สีพจน์ สภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 40 30 70  /
12004 พ.ต.ท.วฒันา อุธาดร สภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 47 96  /
12005 ส.ต.ท.นววฒิุ ไชยโสภา สภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 37 80  /
12006 ร.ต.อ.ณฐัฐพล วรสาร สภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 41 33 74  /
12007 ด.ต.สีนิล สุภาพ สภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 39 38 77  /
12008 ร.ต.อ.ทวีวฒิุ นนัทพสุข สภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 39 32 71  /
12009 ส.ต.ต.นนทนนัท ์จ  าปาที สภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 37 38 75  /
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12010 ด.ต.ภูวดล ชยัสิริเจริญ สภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 37 33 70  /
12011 พ.ต.ท.สุรพล ทองสุขแกง้ สภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 36 37 73  /
12012 ร.ต.อ.อภิชาติ โยระบนั สภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 34 35 69  /
12013 ส.ต.ต.ณฐัวฒิุ งามมุข สภ.ตาดโตน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 33 28 61  /
12014 ส.ต.ต.อ าพล สายรัตน์ สภ.นาใน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 48 94  /
12015 ด.ต.นนัทพงศ ์คิดโสดา สภ.นาใน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 41 45 86  /
12016 ร.ต.อ.ดิเรก ศรีสิงห์ สภ.นาใน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 18 21 39  /
12017 ส.ต.ต.พีรภพ พลช านิ สภ.นิคมน ้าอูน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 41 23 64  /
12018 พ.ต.ท.เช่ียวชาญ จ าปาเมือง สภ.นิคมน ้าอูน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 48 93  /
12019 พ.ต.ท.ดารัณ โลนะลุ สภ.นิคมน ้าอูน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 39 42 81  /
12020 ด.ต.วะชิระ ริยะบุตร สภ.นิคมน ้าอูน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 31 30 61  /
12021 ร.ต.อ.ภทัราวธุ บุญไชยโย สภ.นิคมน ้าอูน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 30 41 71  /
12022 ส.ต.ต.จีรวฒัน์ ภูทองกรม สภ.นิคมน ้าอูน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 22 24 46  /
12023 ร.ต.อ.สุภิศกัด์ิ ภูท  ามา สภ.บา้นม่วง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 48 97  /
12024 พ.ต.ท.มีเกียรติ ประพฤติดี สภ.บา้นม่วง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 50 98  /
12025 ด.ต.สัมพนัธ ์หตัถประนิต สภ.บา้นม่วง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 47 95  /
12026 ด.ต.วีระศกัด์ิ ไชยธงรัตน์ สภ.บา้นม่วง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 44 89  /
12027 ส.ต.ท.อษัฎาวธุ ใจเพียร สภ.บา้นม่วง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 38 83  /
12028 พ.ต.ท.กานตน์ที ศรีนาทม สภ.บา้นม่วง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 42 48 90  /
12029 ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ บวัศรี สภ.พรรณานิคม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 47 90  /
12030 ด.ต.เตชินท ์จนัทวงค์ สภ.พรรณานิคม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 45 93  /
12031 ส.ต.ต.รุษนกิจภ ์ล่ามละคร สภ.พรรณานิคม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 42 90  /
12032 พ.ต.ท.ไชยรัตน์ ชาสมบติั สภ.พรรณานิคม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 44 91  /
12033 ส.ต.อ.ธวชัชยั ฐานะ สภ.พรรณานิคม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 48 93  /
12034 ด.ต.จนัทร์ยง จนัทร์สุริวงค์ สภ.พรรณานิคม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 46 91  /
12035 ด.ต.ชาญชยั เสนาค า สภ.พรรณานิคม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 45 90  /
12036 ด.ต.รุ่งโรจน์ กอ้นแพง สภ.พรรณานิคม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 42 41 83  /
12037 ร.ต.อ.ธนกฤต ยะวงษศ์รี สภ.พรรณานิคม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 41 38 79  /
12038 ร.ต.อ.สมบติั ภูกนั สภ.พงัโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 49 95  /
12039 ร.ต.อ.หญิง วิมลรัตน์ พลศรีดา สภ.พงัโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 48 97  /
12040 ร.ต.ท.เฉลิมเกียรติ จนัทร์ค  าเขม้ สภ.พงัโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 50 98  /
12041 พ.ต.ท.พศกร พละศกัด์ิ สภ.พงัโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 50 98  /
12042 ร.ต.อ.สุเมธ หาทองค า สภ.พงัโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 47 95  /
12043 ส.ต.ท.ภาณุวิชญ ์นิลโสม สภ.พงัโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 50 97  /
12044 ส.ต.อ.ธีรวฒัน์ เก้ือทาน สภ.พงัโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 49 96  /
12045 พ.ต.ท.ปฐมพงศ ์เขียวค าจีน สภ.พงัโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 49 96  /
12046 ร.ต.อ.สมบูรณ์ ลอ้มฤทธ์ิ สภ.พงัโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 48 95  /
12047 ส.ต.อ.อดิเรก ยทุธคราม สภ.พงัโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 46 93  /
12048 ด.ต.ภิเศก สิงห์ป้ัน สภ.พงัโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 45 91  /
12049 ร.ต.ต.ธีระพงษ ์สระแกว้ สภ.พงัโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 43 89  /
12050 ร.ต.ต.เด่นขยั สีหาราช สภ.พงัโคน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 45 89  /
12051 ร.ต.อ.สาคร ใจหมัน่ สภ.ภุพาน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 37 41 78  /
12052 พ.ต.ท.สราวธุ มนัตาพนัธ์ สภ.ภูพาน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 49 97  /
12053 ด.ต.ปฏิเวธ ชิณโน สภ.ภูพาน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 41 43 84  /
12054 ส.ต.ต.ภาณุชิต ภูช านิ สภ.ภูพาน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100  /
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12055 ด.ต.สามารถ ศรีโพนทอง สภ.ภูพาน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 46 93  /
12056 ร.ต.อ.เนติพงษ ์จิตรช่ืน สภ.ภูพาน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 47 90  /
12057 พ.ต.ท.วริศ ศิริพงษ์ สภ.ภูพาน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 40 38 78  /
12058 ส.ต.ต.จิตตกานต ์จรทะผา สภ.ภูพาน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 37 30 67  /
12059 ร.ต.อ.ประภาส ค  าทองไชย สภ.วานรนิวาส ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 48 96  /
12060 ส.ต.ท.จิรวฒัน์ บุญเฮา้ สภ.วานรนิวาส ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 45 93  /
12061 ส.ต.ต.ศราวฒิุ ไถนาค า สภ.วานรนิวาส ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 44 92  /
12062 ด.ต.วิชยั หลา้อามาตย์ สภ.วานรนิวาส ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 46 93  /
12063 ด.ต.นิคม ทีฆะพนัธ์ สภ.วานรนิวาส ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 44 90  /
12064 ส.ต.ท.ดรัสพงศ ์ศรีจนัทร์ สภ.วานรนิวาส ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 43 89  /
12065 พ.ต.ท.ธวชัชยั ชยัศรี สภ.วานรนิวาส ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 43 89  /
12066 ด.ต.นิตินยั ดาวเศษ สภ.วานรนิวาส ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 47 90  /
12067 ร.ต.อ.สุทิน สงวนพรหม สภ.วานรนิวาส ภ.จว.สกลนคร ภ.4 41 41 82  /
12068 ด.ต.นิรันดร์ วอ่งไว สภ.วานรนิวาส ภ.จว.สกลนคร ภ.4 32 46 78  /
12069 ส.ต.ต.ภาณุพงศ ์โพนไพรสันต์ สภ.วาริชภูมิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 49 93  /
12070 พ.ต.ท.อรุณ ด ารงคกิ์จ สภ.วาริชภูมิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 46 93  /
12071 ด.ต.วฒิุศกัด์ิ โคตรวิชา สภ.วาริชภูมิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 45 91  /
12072 ส.ต.ต.วรวิชจญ ์เหล่าพิมพา สภ.วาริชภูมิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 49 93  /
12073 ร.ต.อ.ปรีชา ธรรมมา สภ.วาริชภูมิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 42 86  /
12074 ร.ต.ต.ต.ธีรพงศ ์ไชยนนท์ สภ.วาริชภูมิ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 34 38 72  /
12075 ด.ต.สิทธิศกัด์ิ พนัธไชย สภ.ศรีวิชยั ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 48 94  /
12076 พ.ต.ท.ณฐัพล เติมแกว้ สภ.ศรีวิชยั ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 47 93  /
12077 ด.ต.มีชยั งามสุขศรี สภ.ศรีวิชยั ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 48 93  /
12078 พ.ต.ท.กิตติพงษ ์อกัษรพิมพ์ สภ.ศรีวิชยั ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 47 90  /
12079 ร.ต.อ.นิโรจน์ เพง็กระโจม สภ.ศรีวิชยั ภ.จว.สกลนคร ภ.4 40 39 79  /
12080 พ.ต.ท.วีระพงษ ์สุวรรณเกษาวงศ์ สภ.สร้างคอ้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 41 41 82  /
12081 ร.ต.ต.ธวชัชยั บุญเสริม สภ.สร้างคอ้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 40 44 84  /
12082 ร.ต.อ.ทรงศกัด์ิ พองพรหม สภ.สร้างคอ้ ภ.จว.สกลนคร ภ.4 40 26 66  /
12083 ส.ต.ต.ปิยวฒัน์ ศรีพาฤทธ์ิ สภ.สวา่ง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 41 85  /
12084 ด.ต.ทองคูณ ภูพาดนา สภ.สวา่ง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100  /
12085 ร.ต.อ.ภาคภูมิ วงศศ์รีชยั สภ.สวา่ง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 42 88  /
12086 ส.ต.ท.พิชิตพล จินดาเพชร สภ.สวา่ง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 46 35 81  /
12087 ส.ต.ต.พงศกร สะเดา สภ.สวา่ง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 49 94  /
12088 ด.ต.วีระชยั ฟองอ่อน สภ.สวา่ง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 41 86  /
12089 ร.ต.อ.ชาติชาย จุลณีย์ สภ.สวา่ง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 36 80  /
12090 ร.ต.อ.บรรยงค ์น าสุย สภ.สวา่ง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 38 31 69  /
12091 ส.ต.ต.ปิยบุตร สืบเช้ือ สภ.สวา่ง ภ.จว.สกลนคร ภ.4 38 26 64  /
12092 ร.ต.อ.รัฐวิชญ ์จนัทา สภ.สวา่งแดนดิน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100  /
12093 ด.ต.ยทุธนา สารบรรณ สภ.สวา่งแดนดิน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 49 99  /
12094 ร.ต.อ.สิรวชัร พุทธา สภ.สวา่งแดนดิน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 48 98  /
12095 ร.ต.อ.ศภุชยั แกว้กนัหา สภ.สวา่งแดนดิน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 50 98  /
12096 ร.ต.อ.นิติกร สารมาศ สภ.สวา่งแดนดิน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 49 97  /
12097 ร.ต.ต.ประดิษฐ ์ชาทองยศ สภ.สวา่งแดนดิน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 48 46 94  /
12098 พ.ต.ท.อธิพงษ ์กงพาน สภ.สวา่งแดนดิน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 50 97  /
12099 ร.ต.อ.รัฐคง ค  าขรีุ สภ.สวา่งแดนดิน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 48 95  /
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12100 ร.ต.ท.สมหวงั สุนทรพินิจ สภ.สวา่งแดนดิน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 48 95  /
12101 ร.ต.ท.ประครอง แลนเชย สภ.สวา่งแดนดิน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 46 93  /
12102 ร.ต.อ.วฒิุศกัด์ิ สารบาล สภ.สวา่งแดนดิน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 46 93  /
12103 ด.ต.จรูญศกัด์ิ วิชยัโย สภ.สวา่งแดนดิน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 45 41 86  /
12104 ร.ต.อ.บุญขนัทร์ ศนีสถาน สภ.สวา่งแดนดิน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 46 90  /
12105 ด.ต.สวส้ด์ิ วงคค์  า สภ.สวา่งแดนดิน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 43 87  /
12106 ร.ต.อ.สีไว คณาดี สภ.สวา่งแดนดิน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 41 84  /
12107 ร.ต.ท.ชาญ เจริญเหล่า สภ.สวา่งแดนดิน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 35 78  /
12108 ร.ต.อ.ระวี ทองพอก สภ.สวา่งแดนดิน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 37 45 82  /
12109 ร.ต.ต.เอกพนัธ ์จนัทร์อ่อน สภ.สวา่งแดนดิน ภ.จว.สกลนคร ภ.4 34 27 61  /
12110 พ.ต.ท.ปภาวิน ไชยค าภา สภ.ส่องดาว ภ.จว.สกลนคร ภ.4 43 37 80  /
12111 ส.ต.ท.ศาตราวธุ ขนุทุม สภ.ส่องดาว ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 45 89  /
12112 ร.ต.อ.ชาญณรงค ์ลือชาขนัธ์ สภ.ส่องดาว ภ.จว.สกลนคร ภ.4 41 41 82  /
12113 ด.ต.เอกสิทย ์วนัทมาตย์ สภ.ส่องดาว ภ.จว.สกลนคร ภ.4 33 27 60  /
12114 พ.ต.ต.กิตติชยั โชวพ์งศ์ สภ.ส่องดาว ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 43 87  /
12115 ด.ต.ศิลป์ วงศธ์รรม สภ.หนองสนม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 46 95  /
12116 พ.ต.ท.ธวชัชยั โคแกว้ สภ.หนองสนม ภ.จว.สกลนคร ภ.4 44 48 92  /
12117 ร.ต.อ.เฉลิมชยั บุตรสุวรรณ์ สภ.อากาศอ านวย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100  /
12118 ด.ต.นราธร บุญกศุล สภ.อากาศอ านวย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100  /
12119 ร.ต.อ.มนสั พวงเงิน สภ.อากาศอ านวย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100  /
12120 พ.ต.ท.อระสาร นางงามส าโรง สภ.อากาศอ านวย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 50 50 100  /
12121 ด.ต.กิตติพฒัน์ เฒ่าอุดม สภ.อากาศอ านวย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 50 99  /
12122 ส.ต.ท.วฒันศกัด์ิ ศรีสุวอ สภ.อากาศอ านวย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 49 50 99  /
12123 ด.ต.สุพรศกัด์ิ ฉิมานุกลู สภ.อากาศอ านวย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 47 48 95  /
12124 ด.ต.ค ามี อุตรหงษ์ สภ.อากาศอ านวย ภ.จว.สกลนคร ภ.4 42 47 89  /
12125 ร.ต.ต.ณรงค ์โพธิวอ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12126 ร.ต.อ.เกษม สมสิน ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 46 96  /
12127 ด.ต.สุจิตร อปัมาตย์ สภ.เซิม ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 48 98  /
12128 พ.ต.ท.ปฏิวติั ชุมแวงวาปี สภ.เซิม ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12129 ร.ต.อ.สายนัต ์จิตพิไล สภ.เซิม ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12130 พ.ต.ท.วีระเดช เจริญสุข สภ.เฝ้าไร่ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12131 ด.ต.อดิศกัด์ิ แกว้สะอาด สภ.เฝ้าไร่ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12132 พ.ต.ท.อรุณธร ศรีสงค์ สภ.เฝ้าไร่ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12133 ด.ต.โชตชยั นวลส าลี สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12134 ร.ต.อ.ค าใส ทิพวรี สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12135 ด.ต.ทินกร สนิทนา สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12136 ร.ต.อ.ผดุงเกียรติ สายค าภา สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12137 ด.ต.พรทวี ช่ืนชม สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12138 ด.ต.พิทกัษ ์เคนมี สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12139 พ.ต.ท.วชัรพล ตรีกลุ สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12140 ด.ต.วฒิุชยั จตุรวงค์ สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12141 ด.ต.ศกัดินาถ ราชูธร สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12142 ด.ต.สมพร ทองสะโคม สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12143 ร.ต.อ.สุรจิต อกักะมานงั สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12144 ร.ต.อ.สุระชยั เหล่าศรีนาท สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
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12145 ร.ต.ท.อนุสรณ์ อุบลแสน สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12146 ด.ต.อชัพล หวงัชมกลาง สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12147 ด.ต.จิรัฏฐ ์กษัณธีรพนัธ์ สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12148 ด.ต.สุวิทย ์ศรีจนัทะ สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12149 ด.ต.ชิตณรงค ์บูชาอินทร์ สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12150 ด.ต.พิพฒัน์ ทาดี สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 48 98  /
12151 ด.ต.ศภุกิตต์ิ พวงมาลยั สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 48 98  /
12152 ด.ต.สถิต เขียนจูม สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 48 98  /
12153 ด.ต.ยทุธยา ผลบุญ สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 47 97  /
12154 ด.ต.หาญนพพล อุ่นแสง สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 47 97  /
12155 ร.ต.ต.สมมาตร กลุเนตร สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 47 97  /
12156 พ.ต.ท.เด่นพงศ ์บุตรประเสริฐ สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 46 96  /
12157 ส.ต.ท.ศภเชษฐ ์นวนลม สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 46 96  /
12158 ร.ต.ต.จกัรกฤษณ์ ส่างเสาร์ สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 44 94  /
12159 ร.ต.ท.ชยัโย พะกะยะ สภ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 35 85  /
12160 ส.ต.ต.เจษฎา เทียมมาลา สภ.เวียงคุก ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12161 ร.ต.อ.บญัชากิจ ศรีรัตน์ สภ.เวียงคุก ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12162 ร.ต.ต.พินิจ ประมาคะเต สภ.เวียงคุก ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12163 ด.ต.วิญญู สมสนุก สภ.เวียงคุก ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12164 พ.ต.ท.วิศรุต แดงงาม สภ.เวียงคุก ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12165 ส.ต.ต.อภิรักษ ์ทาสีด า สภ.เวียงคุก ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12166 พ.ต.ท.สิทธิรักษ ์สิริสิงห์ สภ.เวียงคุก ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12167 พ.ต.ท.เวหา พรมภิภกัด์ิ สภ.เหล่าต่างค  า ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12168 ร.ต.ต.ณรงคฤ์ทธ์ิ อินทะวงศ์ สภ.เหล่าต่างค  า ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12169 ส.ต.ต.นิติธร ศิริภี สภ.เหล่าต่างค  า ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12170 ด.ต.สุริยนัต ์ดีพร้อม สภ.เหล่าต่างค  า ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12171 ด.ต.วิโรจน์ กงช่าง สภ.โพธ์ิตาก ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12172 พ.ต.ท.สุดเขต ศีลพรหม สภ.โพธ์ิตาก ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12173 พ.ต.ท.อุทยั อ่อนยิม้ สภ.โพธ์ิตาก ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12174 ส.ต.อ.จตุรงค ์สมศรี สภ.โพนพิสัย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12175 ส.ต.ต.สหภาพ กลุบุตร สภ.โพนพิสัย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12176 ร.ต.ต.คมกริช บุญทรัพย์ สภ.โพนพิสัย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12177 ด.ต.ชชัชพล กินบุญ สภ.โพนพิสัย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12178 ส.ต.ต.ดนุพล โนนสง่า สภ.โพนพิสัย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12179 ด.ต.ประเสริฐ ดีปราสัย สภ.โพนพิสัย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12180 ด.ต.พงศภ์ณ ปุตุธรรม สภ.โพนพิสัย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12181 ร.ต.อ.วีรศกัด์ิ ด่านขนุทด สภ.โพนพิสัย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12182 ส.ต.ท.สุขมุ ขลีุทรัพย์ สภ.โพนพิสัย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12183 พ.ต.ท.อภิชาติ ประพิณ สภ.โพนพิสัย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12184 ส.ต.ท.ชินวงษ ์วิชาพรม สภ.โพนพิสัย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12185 พ.ต.ท.วาทชยั สัมนวนชี สภ.โพนพิสัย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12186 ร.ต.อ.อุทยั ศรีเชียงสา สภ.โพนพิสัย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12187 ด.ต.ลือชยั สมวงษ์ สภ.โพนพิสัย ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 46 96  /
12188 ด.ต.จิรทีปย ์วิเศษโวหาร สภ.ท่าบ่อ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12189 ร.ต.อ.ล าพูล บุญตาระวะ สภ.ท่าบ่อ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
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12190 ร.ต.อ.เสน่ห์ พรมสุข สภ.ท่าบ่อ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12191 พ.ต.ท.วิริยภาพ วิริยะวงัพรม สภ.ท่าบ่อ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12192 ร.ต.ต.สุริยา กอ้นวิมล สภ.ท่าบ่อ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12193 ด.ต.สมคิด กองลุน สภ.ท่าบ่อ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 48 98  /
12194 ร.ต.อ.สาธิต เขียวศรี สภ.ท่าบ่อ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 48 98  /
12195 พ.ต.ท.อภิรักษ ์องัคศิริสรรพ สภ.ท่าบ่อ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 48 98  /
12196 ด.ต.วิทยา สาริกา สภ.ท่าบ่อ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 47 97  /
12197 ด.ต.อภิชาติ กดุหอม สภ.ท่าบ่อ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 47 97  /
12198 ส.ต.ต.ณฐัวฒัน์ สมเพชร สภ.ท่าบ่อ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 45 95  /
12199 พ.ต.ท.ธรรมป์ทีป วฒันสุขชยั สภ.นาง้ิว ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12200 ร.ต.ท.วิทยา พนัธุระ สภ.นาง้ิว ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12201 ส.ต.ท.ศรัณย ์พลประเสริฐ สภ.นาง้ิว ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12202 ร.ต.ต.สายณัห์ ริพลชยั สภ.นาง้ิว ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12203 ร.ต.อ.ธงชยั ศิลากลุ สภ.บา้นเด่ือ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12204 ส.ต.ต.ธีรภทัร วงศโ์ท สภ.บา้นเด่ือ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12205 ส.ต.ท.พลวฒัน์ รวีโชค สภ.บา้นเด่ือ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12206 พ.ต.ท.ภคัวฒัน์ วนัสนุก สภ.บา้นเด่ือ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12207 ส.ต.ต.วิจิตร สีพาชยั สภ.บา้นเด่ือ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12208 ร.ต.อ.ถิรเดช ควรสุทธิ สภ.บา้นเด่ือ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12209 ส.ต.อ.ยศธร สุดบุรินทร์ สภ.บา้นเด่ือ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12210 ร.ต.ต.ไพรวนั เหล่าศรีนาท สภ.บา้นเด่ือ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 48 98  /
12211 ด.ต.วรรณไชย ไขบุดดี สภ.บา้นเด่ือ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 48 98  /
12212 พ.ต.ท.สุทศัน์ มีลุน สภ.บา้นเด่ือ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 48 98  /
12213 ด.ต.เชิด จนัทาฟ้าเล้ียม สภ.รัตนวาปี ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12214 ด.ต.สุริยนต ์นามวงษ์ สภ.รัตนวาปี ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12215 ส.ต.ต.จรัลศกัด์ิ ศรีจนัทร์ สภ.รัตนวาปี ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12216 พ.ต.ท.สมพาน ขนัเงิน สภ.รัตนวาปี ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12217 พ.ต.ท.วีระยทุธ นาคเสน สภ.รัตนวาปี ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 48 98  /
12218 ร.ต.อ.วีระศกัด์ิ ฟองสารี สภ.รัตนวาปี ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 47 97  /
12219 ร.ต.ท.สมศกัด์ิ แววไธสง สภ.ศรีเชียงใหม่ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12220 ร.ต.ท.ค าสอน กงภูเวส สภ.ศรีเชียงใหม่ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12221 ด.ต.ศราวธุ ใจบุญ สภ.ศรีเชียงใหม่ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12222 ร.ต.ท.สมภาร สีเมยดง สภ.ศรีเชียงใหม่ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 49 99  /
12223 พ.ต.ต.ชวลิต อุปพงษ์ สภ.ศรีเชียงใหม่ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 48 98  /
12224 ส.ต.ท.อรรถพร ภูขะมา สภ.ศรีเชียงใหม่ ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 45 95  /
12225 ด.ต.นิชกร พนัตา สภ.สระใคร ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12226 ร.ต.อ.นิยม เหมุทยั สภ.สระใคร ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12227 ด.ต.พงษศ์กัด์ิ จนัทร สภ.สระใคร ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12228 ร.ต.ต.สันต์ิ เหล่าศรีนาท สภ.สระใคร ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12229 พ.ต.ท.ภานุวฒัน์ ธรรมชาดา สภ.สระใคร ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 47 97  /
12230 ด.ต.สาคร รัตนะคุณ สภ.สระใคร ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 47 97  /
12231 ส.ต.ท.ทวีวฒิุ เนตรกนัหา สภ.สังคม ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12232 ด.ต.เล่ือนฤทธ์ิ ตาตะมิ สภ.สังคม ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12233 พ.ต.ท.เสย เสนามา สภ.สังคม ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12234 ด.ต.ธีรยทุธ นาบ ารุง สภ.สังคม ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
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12235 พ.ต.ต.สุริยนัต ์ศรีธร สภ.สังคม ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 50 100  /
12236 ร.ต.อ.ศกัด์ิสิทธ์ิ กองทพัไทย สภ.สังคม ภ.จว.หนองคาย ภ.4 50 48 98  /
12237 พ.ต.ท.กฤศณฎัฐ ์พิมพกิ์รติ สภ.เมืองหนองบวัล าภู ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12238 ร.ต.ต.ทศพล โบราณ สภ.เมืองหนองบวัล าภู ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12239 ร.ต.ต.บลเพชร ภูอ่อน สภ.เมืองหนองบวัล าภู ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12240 ด.ต.ประพนัธศ์กัด์ิ อินเก้ือ สภ.เมืองหนองบวัล าภู ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12241 ด.ต.วิทูรย ์ค  าใบ สภ.เมืองหนองบวัล าภู ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12242 พ.ต.ท.วิษณุ พิมพโ์พธ์ิ สภ.เมืองหนองบวัล าภู ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12243 ร.ต.ต.สัญญพงษ ์ป่ินค า สภ.เมืองหนองบวัล าภู ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12244 ด.ต.สายญั วงษจ์วง สภ.เมืองหนองบวัล าภู ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12245 ด.ต.พรภวิษย ์โตะ๊ชาลี สภ.เมืองหนองบวัล าภู ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 49 50 99  /
12246 ด.ต.ประจบ พุกหนา้ สภ.เมืองหนองบวัล าภู ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 49 49 98  /
12247 ด.ต.ธนิต สมแกว้ สภ.เมืองหนองบวัล าภู ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 48 50 98  /
12248 ร.ต.อ.ชนาเมธ มีมะจ า สภ.เมืองหนองบวัล าภู ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 48 49 97  /
12249 ด.ต.ชาตรี โททวง สภ.เมืองหนองบวัล าภู ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 48 49 97  /
12250 ด.ต.เจษฎา พลชา สภ.เมืองหนองบวัล าภู ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 48 44 92  /
12251 ร.ต.อ.ชูชาติ บุญบุตรทา้ว สภ.เมืองหนองบวัล าภู ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 47 48 95  /
12252 ด.ต.บุญเกิด คุม้ห้างสูง สภ.เมืองหนองบวัล าภู ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 46 49 95  /
12253 ด.ต.หญิง พรทิวา พิมพา สภ.เมืองหนองบวัล าภู ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 44 48 92  /
12254 ด.ต.เจริญ อว้นศรี สภ.เมืองหนองบวัล าภู ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 44 45 89  /
12255 ด.ต.ภวนัดร ค  าเพชร สภ.โนนเมือง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 47 44 91  /
12256 ส.ต.อ.นราวธุ อ่ึงพวง สภ.โนนสัง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 48 49 97  /
12257 พ.ต.ต.ไสว วนัทองดี สภ.โนนสัง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 48 98  /
12258 ส.ต.อ.วฒิุชยั ดวงวงษา สภ.โนนสัง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 47 97  /
12259 ร.ต.ท.ศรายทุธ สะตะ สภ.โนนสัง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 46 47 93  /
12260 ด.ต.สุภี เจริญสุข สภ.โนนสัง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 43 48 91  /
12261 ด.ต.วิมาน ไชยสิน สภ.โนนสัง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 43 37 80  /
12262 พ.ต.ท.ศกัด์ิสิทธ์ิ สารโพคา สภ.คูหา ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 47 47 94  /
12263 ด.ต.ไกรวิชญ ์แกว้อุดม สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12264 ส.ต.ท.กฤษณ์กวี จนัทรกอง สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12265 ด.ต.ธงชยั พนัธุ สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12266 ร.ต.อ.พีระวสั สุวรรณพรหม สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12267 ด.ต.รังสิวฒิุ พรมผา สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12268 พ.ต.ท.สุภี พลดงนอก สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12269 ด.ต.สมาน ชูรัตน์ สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 49 99  /
12270 ร.ต.อ.กิตติพนัธ ์ก าจรวชัรศกัด์ิ สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 48 98  /
12271 พ.ต.ท.เจษฎา ห้าวหาญ สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 49 49 98  /
12272 พ.ต.ท.อนนัต ์สุร าไพ สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 49 49 98  /
12273 ด.ต.ทรงเกียรติ มุกดากร สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 49 48 97  /
12274 ร.ต.อ.พุฒิพงษ ์กปัตพล สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 48 49 97  /
12275 ด.ต.สมยั กา้นขวา สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 48 49 97  /
12276 ร.ต.ต.พูลสวสัด์ิ ทองถาวร สภ.นากลาง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 48 47 95  /
12277 ด.ต.วฒันา ศรีจนัทร์ สภ.นากลาว ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 48 98  /
12278 ส.ต.อ.พฤหสั จนัทร สภ.นาวงั ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 48 48 96  /
12279 ด.ต.เดวิด วรยศ สภ.นาวงั ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
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12280 ด.ต.วฒิุพงศ ์บุญประคม สภ.นาวงั ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12281 ร.ต.อ.วิเชียร ศรีชมภู สภ.นาวงั ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 49 47 96  /
12282 ส.ต.ท.วีรยทุธ ผาเนตร สภ.นาวงั ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 47 48 95  /
12283 ด.ต.สามารถ มงคลแสน สภ.นาวงั ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 44 41 85  /
12284 พ.ต.ต.สง่า ทองใบ สภ.นาวงั ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 40 44 84  /
12285 ด.ต.ไพรัช ฝ่ายป่าน สภ.ศรีบุญเรือง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12286 ด.ต.นครินทร์ สิทธิบุตร์ สภ.ศรีบุญเรือง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12287 ร.ต.อ.ประดลฤทธ์ิ จินดามุข สภ.ศรีบุญเรือง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12288 พ.ต.ท.รักษา ไชยนา สภ.ศรีบุญเรือง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12289 ร.ต.ต.ลออง โพธ์ิย ัง่ยนื สภ.ศรีบุญเรือง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12290 ร.ต.อ.วิชิต ผิวนางงาม สภ.ศรีบุญเรือง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12291 ร.ต.อ.สมศรี แสนค าภา สภ.ศรีบุญเรือง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12292 ร.ต.ท.สลิด จนัทร์ช่ืน สภ.ศรีบุญเรือง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12293 ร.ต.อ.สุรศกัด์ิ สุมาลยั สภ.ศรีบุญเรือง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12294 ด.ต.สามารถ ศรีวิชา สภ.ศรีบุญเรือง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 49 99  /
12295 ส.ต.ท.อคัวฒัน์ ภาสดา สภ.ศรีบุญเรือง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 48 98  /
12296 ร.ต.อ.สมพร สุขษาเกษ สภ.ศรีบุญเรือง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 47 97  /
12297 ส.ต.อ.ชยัพิชิต ชาติไทย สภ.ศรีบุญเรือง ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 43 93  /
12298 ส.ต.ท.ธีรพงษ ์หงษาค า สภ.สุวรรณคูหา ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 50 50 100  /
12299 พ.ต.ท.มานะ ธญัญะวานิช สภ.สุวรรณคูหา ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 49 49 98  /
12300 ด.ต.ภาณุพนัธ ์ค  าภูธร สภ.สุวรรณคูหา ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 47 49 96  /
12301 ร.ต.ต.ปริญญา จนัทร์เขียว สภ.สุวรรณคูหา ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 46 48 94  /
12302 ส.ต.ท.กฤษฎา แกว้พิภพ สภ.สุวรรณคูหา ภ.จว.หนองบวัล าภู ภ.4 44 49 93  /
12303 ด.ต.ณฐัชนน ดวงเดช ภ.จว.อุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 47 92  /
12304 ร.ต.ท.วีระพนัธ ์บุญบุตตะภภ ภ.จว.อุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 47 47 94  /
12305 ด.ต.ชยัพฤกษ ์ธุระท า สภ.เพญ็ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 47 96  /
12306 ด.ต.สทา้น ประทุมรัตน์ สภ.เพญ็ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 40 39 79  /
12307 ด.ต.สุวิทย ์เสนสุข สภ.เพญ็ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 43 48 91  /
12308 ร.ต.ท.สมยั เชียงพฤกษ์ สภ.เพญ็ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 50 99  /
12309 ส.ต.ท.น าโชค ไคนุ่่นสิงห์ สภ.เพญ็ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 49 97  /
12310 ด.ต.ชาติณรงค ์ไพรสณฑ์ สภ.เพญ็ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 43 89  /
12311 ร.ต.ต.สาธิต รอดแกว้ สภ.เพญ็ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 45 90  /
12312 พ.ต.ท.อ านาจ พรมสาลี สภ.เพญ็ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 45 90  /
12313 ด.ต.สราวธุ อู่จอหอ สภ.เพญ็ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 40 85  /
12314 พ.ต.ท.ยทุธศิลป์ นามแสง สภ.เพญ็ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 48 92  /
12315 ด.ต.อดุลย ์มีค  าแสน สภ.เพญ็ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 48 92  /
12316 ร.ต.ต.สิทธิพร แสนนาราษฎร์ สภ.เพญ็ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 43 46 89  /
12317 ร.ต.อ.ขนัติ พาสัญจร สภ.เพญ็ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 42 41 83  /
12318 ด.ต.กิตติพิชญ ์เอกพล สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 49 99  /
12319 ด.ต.ทรงพล เจริญเดช สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 48 96  /
12320 ร.ต.ต.ประภาส ดอนลาดบตัร สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 45 94  /
12321 ด.ต.ศิวกร ตั้งมัน่ดี สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 46 94  /
12322 ร.ต.ต.พงศกร ล้ิมทอง สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 47 43 90  /
12323 ด.ต.หญิง นนัตพร กลัน่ไพรี สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 34 79  /
12324 ร.ต.ต.อิทธิพล อินทรพานิช สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 34 79  /
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12325 ด.ต.เจริญ จนัทร์รักษ์ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 39 38 77  /
12326 ด.ต.กฤษนนท ์สมสิวะกลุ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 45 89  /
12327 ร.ต.ต.วชัรพงษ ์ปรัตเถ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 41 50 91  /
12328 ร.ต.ต.เกรียงไกร คุณศึกษา สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12329 ร.ต.อ.เจริญ อนนัตเ์อ้ือ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12330 ร.ต.ต.จินดา มูลตน้ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12331 ด.ต.ชชัวาล รัตนมูลตรี สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12332 พ.ต.ท.ทศพล นนทะค าจนัทร์ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12333 ด.ต.นภาวฒัน์ พงษส์มบูรณ์ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12334 ร.ต.อ.นรุตม ์ศิริกณัหา สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12335 ด.ต.บุญเลิศ เพ่ือนไพร สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12336 ส.ต.อ.หญิง บุษบา ก าเลิศภู สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12337 ด.ต.หญิง ปภสัดา สังฆมณี สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12338 ด.ต.วิทยา สมนา สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12339 ส.ต.ท.ศรัณย ์ทวารไทยสงค์ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12340 ร.ต.ต.ส ารอง วรรณสุทธ์ิ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12341 ส.ต.ท.สุรศกัด์ิ จงประสม สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12342 ด.ต.สุรสิทธ์ิ เคนาวตั สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12343 ด.ต.เกษม เสนสวนจิก สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 49 99  /
12344 ด.ต.เศรษฐา ขอนจนัทร์ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 49 99  /
12345 ด.ต.พฒันา เทศไทย สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 49 99  /
12346 ด.ต.รุ่งเพชร สุดสนธ์ิ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 49 99  /
12347 ส.ต.ท.วงศกร พรหมรักษ์ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 49 99  /
12348 ด.ต.วิรุจน์ สุขส าราญ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 49 99  /
12349 ด.ต.จิระพงษ ์ค  าป้อง สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 48 98  /
12350 ด.ต.ธนาพนัธุ์ พิมพก์รุะกนั สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 48 98  /
12351 ด.ต.พนมพร สุขรมย์ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 48 98  /
12352 ส.ต.อ.วีระยทุธ จนัทรา สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 48 98  /
12353 ด.ต.สัทวี ศรีสุวรรณ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 48 98  /
12354 ด.ต.สุวรรณชยั เหมบุรุษ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 48 98  /
12355 ด.ต.เดชชนะ จนัทรี สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 47 97  /
12356 ด.ต.ศิริปิน เหง่าสีไพร สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 47 97  /
12357 ด.ต.สุชาติ อาจณรงค์ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 47 97  /
12358 ร.ต.ต.อดิศกัด์ิ พิเคราะห์ภูมิ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 47 97  /
12359 ด.ต.อาคม เขียวสี สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 47 97  /
12360 ด.ต.สุรพล อินทร์ธิราช สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 46 96  /
12361 ด.ต.วินยั ภูรีศรี สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 45 95  /
12362 ด.ต.รณกฤต เชิดทอง สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 40 90  /
12363 ร.ต.อ.พนม แสตทอง สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 50 99  /
12364 ร.ต.อ.สุธน อารีภกัด์ิ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 50 99  /
12365 ร.ต.ต.ปราโมทย ์สุทธิบริบาล สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 49 98  /
12366 ร.ต.ท.ศกัยช์ยั ภูริศรี สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 49 98  /
12367 ร.ต.อ.สมคิด จนัทะดี สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 47 96  /
12368 ร.ต.ต.พิทยตุม ์ดรครชุม สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 46 95  /
12369 ด.ต.มานะ นนทภา สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 49 97  /
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12370 ร.ต.ท.จรัส เปปะตงั สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 48 96  /
12371 ร.ต.ต.ปองปรีดา วรรณราม สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 48 96  /
12372 ด.ต.สุรชาติ ขลีุดี สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 48 96  /
12373 ร.ต.อ.ปิยะพงษ ์เห็มศรี สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 47 95  /
12374 ร.ต.อ.สังวาลย ์บุญนนัท์ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 47 95  /
12375 พ.ต.ท.อติเมธ พลมุข สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 47 95  /
12376 ด.ต.ชชัวาลย ์สุธรรมฤทธ์ิ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 42 90  /
12377 ร.ต.ต.ดุสิต แกว้สุวรรณ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 47 47 94  /
12378 ร.ต.อ.บุญเลิศ ไทยเอ่ียม สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 47 44 91  /
12379 ด.ต.จตุกานต ์หาญสีนาด สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 50 96  /
12380 ร.ต.อ.สุชาติ ศรีกวุงษ์ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 49 95  /
12381 ด.ต.ณรงค ์ผอ่งแผว้ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 46 92  /
12382 ด.ต.ประสพ พิมพดี์ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 44 90  /
12383 ร.ต.ท.อภิชา อนุสูตร์ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 47 92  /
12384 ด.ต.ณฐัพงศ ์สังเกตุ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 45 90  /
12385 ด.ต.พิชา สิงห์เสนา สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 44 89  /
12386 ร.ต.ต.สมเกียรติ ทนทาน สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 38 83  /
12387 ร.ต.ต.มนตรี สารีโท สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 50 94  /
12388 ร.ต.ต.อคัรเดช สงกาง สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 48 92  /
12389 ด.ต.ปรีชา เจริญชยั สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 45 89  /
12390 ร.ต.อ.ลิขิต อารีรักษ์ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 43 87  /
12391 ร.ต.อ.จกัรกฤช ศรีอรพิมพ์ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 41 85  /
12392 ร.ต.ต.นิรันดร์ ชาลีกลุ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 43 48 91  /
12393 ด.ต.หญิง กญัญาณฐั จนัทรบุตร สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 42 41 83  /
12394 ด.ต.สุรชยั คูหาทอง สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 41 33 74  /
12395 ร.ต.ท.พงศพ์นัธ ์เฉียดกลาง สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 40 48 88  /
12396 ร.ต.ท.พีระพล โพธ์ิพรม สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 39 48 87  /
12397 ร.ต.ต.ทินกร โสภาวนสั สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 37 45 82  /
12398 ร.ต.ต.ราชวติั อุปการ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 35 41 76  /
12399 ด.ต.อภิวฒัน์ กะลืมศรี สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 34 38 72  /
12400 ด.ต.หญิง จีราพร บุตรโพธ์ิ สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 32 26 58  /
12401 ด.ต.จนัทร์ดา ศรีโสภา สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 31 45 76  /
12402 ด.ต.สุทธิพร วลยัศรี สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 44 89  /
12403 ด.ต.ปรีชา พิลาวงศ์ สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 46 95  /
12404 ด.ต.ภาณุวฒัน์ ภูครองทอง สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 40 46 86  /
12405 พ.ต.ท.ทวชั นิยมสุข สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12406 พ.ต.ท.อาทิตย ์จนัทา สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 49 99  /
12407 ด.ต.พิษณุกรณ์ ฤทธิสอน สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 47 96  /
12408 ด.ต.คมเพชร ศรีระบุตร สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 50 98  /
12409 ร.ต.ท.ฤทธี สมศรีทอง สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 49 97  /
12410 ด.ต.ไพบูลย ์ทาไธสง สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 47 95  /
12411 ส.ต.อ.ยงยทุธ ปะวนัทะกงั สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 47 47 94  /
12412 ด.ต.หญิง เกสุดา วิลยั สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 43 49 92  /
12413 ส.ต.อ.มิตรทยั โพธ์ิพระ สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 39 39 78  /
12414 ด.ต.ทองปาน ใจทา สภ.โนนสะอาด ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 29 30 59  /



Page 277 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

12415 พ.ต.ท.พล หอมจนัทร์ สภ.ไชยวาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 47 92  /
12416 ด.ต.เจดจ็ เพชรวิชิต สภ.ไชยวาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 39 37 76  /
12417 ร.ต.ต.สุเวศน์ ศรีสุข สภ.ไชยวาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 44 92  /
12418 ด.ต.กงัวาลย ์ตะสอน สภ.ไชยวาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 44 89  /
12419 พ.ต.ท.ณฏัฐ ์ค  ากอ้น สภ.ไชยวาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 43 88  /
12420 ด.ต.วีรพงษ ์ชยัล้ินฟ้า สภ.ไชยวาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 42 45 87  /
12421 ด.ต.ศกัด์ิสิทธ์ิ แสงศร สภ.ไชยวาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 36 37 73  /
12422 ด.ต.ชะคตัพล คนัธี สภ.กลางใหญ่ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 35 39 74  /
12423 พ.ต.ท.ปรัชญา สนิทวงศชยั สภ.กลางใหญ่ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 46 94  /
12424 ส.ต.อ.ชยัณรงค ์ดอนสมพงษ์ สภ.กลางใหญ่ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 36 82  /
12425 ร.ต.อ.แสงเพชร ชยัภูมิ สภ.กลางใหญ่ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 44 89  /
12426 พ.ต.ท.สมยศ เชียงกางกลุ สภ.กลางใหญ่ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 40 42 82  /
12427 พ.ต.ท.พฒันศกัด์ิ อาณติัอกัษร สภ.กดุจบั ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12428 พ.ต.ท.พรชยั ขนุศรี สภ.กดุจบั ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 50 99  /
12429 ร.ต.อ.ราวิน ภูชุม สภ.กดุจบั ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 48 94  /
12430 ร.ต.อ.ธนาวฒิุ บ  ารุงการ สภ.กดุจบั ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 46 91  /
12431 ด.ต.อ านวย ตน้ไทร สภ.กดุจบั ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 46 91  /
12432 ด.ต.ปรัชญา นามอุตวงศ์ สภ.กดุจบั ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 44 89  /
12433 ร.ต.ท.วินยั สายเหลา สภ.กดุจบั ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 39 84  /
12434 ด.ต.อดิศร พลเยีย่ม สภ.กดุจบั ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 42 44 86  /
12435 ร.ต.ต.นิเวศ อินทร์กอง สภ.กดุจบั ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 38 47 85  /
12436 ร.ต.อ.สมภิษฐ ์ช่ืนบุญชู สภ.กภุวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12437 ร.ต.อ.ทองหลาง จนัทะวะโร สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 50 99  /
12438 ร.ต.อ.สุริยา ทองใบ สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12439 พ.ต.ท.พิชิต เทพจนัทร์ สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 49 99  /
12440 ด.ต.ยทุธนา ขมวดทรัพย์ สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 49 99  /
12441 ร.ต.ท.สุพร ศรีปัญญา สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 49 99  /
12442 ส.ต.ท.กิตติ รักษว์รโชติ สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 48 98  /
12443 ส.ต.ท.ชชัพล ผาสุราษฎร์ สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 47 97  /
12444 ด.ต.เสกสรรค ์แสนขอนยาง สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 50 99  /
12445 ด.ต.จกัรพนัธ ์ภูมิเพง็ สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 50 99  /
12446 พ.ต.ท.จิรพงษ ์สิงหะสุริยะ สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 50 99  /
12447 ด.ต.ถวลัย ์เพ่ือทนง สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 50 99  /
12448 ด.ต.ธนทร สุขใจ สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 50 99  /
12449 ด.ต.เดชา ศรีทรัพย์ สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 49 98  /
12450 ด.ต.ธนเดช สุขเกษม สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 48 97  /
12451 ส.ต.ท.รุ่งโรจน์ ทาแจง้ สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 50 98  /
12452 ด.ต.สุวิทย ์คูณหาร สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 49 97  /
12453 ร.ต.ต.ประสงควิ์ทย ์สนิทชน สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 46 94  /
12454 ร.ต.ต.วิฑูรย ์ชินสงคราม สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 43 89  /
12455 ด.ต.มนตรี สุจินดา สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 50 95  /
12456 ด.ต.พิทยา โพธ์ิเตม็ สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 49 94  /
12457 ด.ต.ปิยะศกัด์ิ แสงพนัธ์ สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 43 88  /
12458 ร.ต.ท.อภิรัฐ สิทธิค  าทบั สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 43 35 78  /
12459 ด.ต.ปริญญา พูลศิริ สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 40 34 74  /



Page 278 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

12460 ร.ต.อ.ธนชั ชินบุตร สภ.กมุภวาปี ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 36 29 65  /
12461 พ.ต.ท.คณิน พงศธ์ ารง สภ.กู่แกว้ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 46 96  /
12462 พ.ต.ท.วิศิษฐ ์วงษม์ัน่ สภ.กู่แกว้ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 44 93  /
12463 ด.ต.ยทุธ ราชธานี สภ.กู่แกว้ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 47 48 95  /
12464 ร.ต.ต.ธนวฒัน์ ประสมทรัพย์ สภ.กู่แกว้ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 47 47 94  /
12465 ด.ต.เกรียงไกร นิกลูกาญจน์ สภ.กู่แกว้ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 33 78  /
12466 ร.ต.อ.วรพจน์ วงษพ์ุฒ สภ.กู่แกว้ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 34 78  /
12467 ด.ต.ธีระพงษ ์พิบูลยว์ฒันวงษ์ สภ.กู่แกว้ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 43 39 82  /
12468 ส.ต.อ.กิตติพงษ ์ขนัดี สภ.กู่แกว้ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 39 28 67  /
12469 ด.ต.น าพล มีค  า สภ.ดงเยน็ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 41 43 84  /
12470 ด.ต.สุริยนั พระภิเดช สภ.ดงเยน็ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 41 37 78  /
12471 พ.ต.ท.ไพรวลัย ์สิริปิยานนท์ สภ.ดงเยน็ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 40 38 78  /
12472 ร.ต.ท.พิเษก ศิริธร สภ.ดงเยน็ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 40 31 71  /
12473 ร.ต.อ.สุรชยั เพช็รโต สภ.ดงเยน็ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 38 45 83  /
12474 ด.ต.ประยงค ์ปาระจูม สภ.ดงเยน็ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 30 21 51  /
12475 ร.ต.ต.สุรินทร์ สัจจะนรพนัธ์ สภ.ทุ่งฝน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12476 พ.ต.ท.กนัตภณ พ่ึงสังข์ สภ.ทุ่งฝน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12477 ด.ต.วีรยทุธ โอชารส สภ.ทุ่งฝน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 42 87  /
12478 ด.ต.พิทกัษ ์สาธเลศ สภ.ทุ่งฝน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 43 47 90  /
12479 พ.ต.ท.อธิศ นนทศรี สภ.ทุ่งฝน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 41 30 71  /
12480 พ.ต.ท.สมชยั เกตุบาง สภ.นายงู ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 42 86  /
12481 ร.ต.อ.ทองชยั สามาดี สภ.นายงู ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 42 40 82  /
12482 ส.ต.ท.สุขสันต ์ธรรมเจริญ สภ.นายงู ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 39 39 78  /
12483 ส.ต.อ.อดิศร หีบทอง สภ.น ้าโสม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 48 98  /
12484 ร.ต.ต.พิทยา มหาชาติ สภ.น ้าโสม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 47 97  /
12485 พ.ต.ท.ปรีชา จนัทร์พินิจรัตน์ สภ.น ้าโสม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 48 97  /
12486 ด.ต.พนม  มาตยน์อก สภ.น ้าโสม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 47 49 96  /
12487 ร.ต.อ.มานสั กาสี สภ.น ้าโสม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 48 94  /
12488 ด.ต.ไวพจน์ จ  าปานิล สภ.น ้าโสม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 46 92  /
12489 พ.ต.ท.อภิราช สนิทวงศช์ยั สภ.น ้าโสม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 48 93  /
12490 พ.ต.ท.ธนสิทธ์ิ ชยะบุตร สภ.บา้นเทือม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 47 48 95  /
12491 ส.ต.ท.สมชาย สัพโส สภ.บา้นเท่ือม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 40 48 88  /
12492 ด.ต.พูลทรัพย ์ศรีปัจฉิม สภ.บา้นเท่ือม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12493 ร.ต.อ.ประสงค ์ทรงคุณ สภ.บา้นเท่ือม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 48 96  /
12494 ส.ต.ท.วิทยช์วลั สกลุภณัฑารักษ์ สภ.บา้นเท่ือม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 47 92  /
12495 ด.ต.สุขสวสัด์ิ ชมภูธร สภ.บา้นดุง ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 45 91  /
12496 ด.ต.เจริญศกัก์ิ ศรีมนัตะ สภ.บา้นดุง ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12497 ร.ต.ท.หญิง กญัญาวีร์ จนัทจร สภ.บา้นดุง ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12498 ร.ต.อ.พิชิต อุ่นสมยั สภ.บา้นดุง ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12499 พ.ต.ท.มานิตย ์วงษเ์ส สภ.บา้นดุง ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12500 พ.ต.ท.พิทูรย ์นินทระ สภ.บา้นดุง ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12501 ด.ต.วศินชยั ประดิษฐแ์ท่น สภ.บา้นดุง ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 49 99  /
12502 ด.ต.สมหมาย สมบูรณ์ สภ.บา้นดุง ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 48 98  /
12503 ร.ต.อ.ภูริภทัร เหล่ายา สภ.บา้นดุง ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 46 94  /
12504 ด.ต.ไวยกรณ์ นามวิชา สภ.บา้นดุง ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 47 48 95  /
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12505 ร.ต.ต.จ านงค ์พิมพรภิรมย์ สภ.บา้นดุง ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 47 48 95  /
12506 ด.ต.สุรทิน สุขวงศ์ สภ.บา้นดุง ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 47 48 95  /
12507 ส.ต.ท.ฤทธิพร ดวงสิมมา สภ.บา้นดุง ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 48 94  /
12508 ส.ต.ท.วีระยธุ ภกัดีโชติ สภ.บา้นผือ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 47 97  /
12509 พ.ต.ท.กิติศกัด์ิ พรสงวนทรัพย์ สภ.บา้นผือ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 46 96  /
12510 ร.ต.อ.ดาบศึก แสนสวาท สภ.บา้นผือ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 49 98  /
12511 ร.ต.ต.พิชิต นาภา สภ.บา้นผือ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 47 96  /
12512 ร.ต.อ.ประนอม เวียงค  า สภ.บา้นผือ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 45 93  /
12513 ร.ต.อ.ปราบปราม อินทร์จงลา้น สภ.บา้นผือ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 47 47 94  /
12514 พ.ต.ท.กานต ์ตั้งวิจิตร สภ.บา้นผือ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 45 91  /
12515 ร.ต.อ.อคัรเดช แสงไพรินทร์ สภ.บา้นผือ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 46 90  /
12516 ด.ต.ธวชัชยั อนัทะจนัทร์ สภ.บา้นผือ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 43 87  /
12517 ด.ต.อาคม หงษศ์รีจนัทร์ สภ.บา้นผือ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 39 40 79  /
12518 ด.ต.อุดมชยั พดัริม สภ.ประจกัษศิ์ลปาคม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 50 98  /
12519 ส.ต.อ.สนอง ธรรมผาลา สภ.ประจกัษศิ์ลปาคม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 50 99  /
12520 ส.ต.ท.สุริยา อุย้ปะโค สภ.ประจกัษศิ์ลปาคม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 50 99  /
12521 ร.ต.อ.อุทยั ภูมี สภ.ประจกัษศิ์ลปาคม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 48 97  /
12522 พ.ต.ท.ธนธร ผาสุข สภ.ประจกัษศิ์ลปาคม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 45 91  /
12523 ด.ต.สุรศกัด์ิ พลพนัธ์ สภ.ประจกัษศิ์ลปาคม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 33 34 67  /
12524 ด.ต.สมศกัด์ิ แกว้เฮียง สภ.พิบูลยรั์กษ์ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 47 46 93  /
12525 ด.ต.ภาคภูมิ สาลีจนัทร์ สภ.พิบูลยรั์กษ์ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12526 พ.ต.ท.อติโรจน์ ทาแจง้ สภ.พิบูลยรั์กษ์ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 47 95  /
12527 ส.ต.อ.ธิชากร ดอนกลอย สภ.พิบูลยรั์กษ์ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 47 93  /
12528 ร.ต.ต.อร่าม คนัธบุปผา สภ.พิบูลยรั์กษ์ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 38 46 84  /
12529 ส.ต.อ.อิสระ สุขมนตรี สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 48 92  /
12530 ด.ต.ประสงค ์องคะกาศ สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 40 84  /
12531 ร.ต.อ.สุริยา อินทจิตร สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 47 48 95  /
12532 พ.ต.ท.พสิษฐ ์สิมสา สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 48 96  /
12533 ด.ต.ไพรบูรณ์ สังฆพ์นัธ์ สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 47 45 92  /
12534 ด.ต.วิภพ หน่อสุวรรณ สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 45 91  /
12535 ด.ต.ทีปกร เกตุแกว้ สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 50 95  /
12536 ด.ต.ชนะชยั ทองค า สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 39 84  /
12537 ส.ต.ท.สุดสาคร ผิวศรี สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 44 88  /
12538 ส.ต.ท.อรรคเดช วฒิุสาร สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 41 41 82  /
12539 ด.ต.วิชิต ม่วงศรี สภ.วงัสามหมอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 40 39 79  /
12540 ร.ต.อ.ชูเกียรติ ตะกรุดวดั สภ.ศรีธาตุ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 40 40 80  /
12541 ด.ต.เกียรติไกร ฤทธ์ิรังษีโสภณ สภ.ศรีธาตุ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 49 95  /
12542 ร.ต.อ.ยทุธนา ภาระโข สภ.ศรีธาตุ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 48 94  /
12543 ด.ต.สมบูรณ์ โสภาค า สภ.ศรีธาตุ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 45 91  /
12544 ด.ต.สุรชาญ สายทอง สภ.ศรีธาตุ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 44 89  /
12545 ร.ต.ต.วินยั โยธาวงศ์ สภ.ศรีธาตุ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 47 91  /
12546 ด.ต.ประดิพทัธ ์นาคเสน สภ.ศรีธาตุ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 46 90  /
12547 พ.ต.ท.ลือ นรสาร สภ.ศรีธาตุ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 42 41 83  /
12548 ด.ต.สุวฒัน์ ศรไชย สภ.ศรีธาตุ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 38 34 72  /
12549 พ.ต.ท.เศกสันต ์ฤาเวทย์ สภ.ศรีธาตุ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 35 37 72  /
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12550 ร.ต.อ.นพสิทธ์ิ ศรีแสงอ่อน สภ.สร้างคอม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 37 45 82  /
12551 พ.ต.ต.สมหมาย โพนสิงห์ สภ.สร้างคอม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 49 95  /
12552 ร.ต.ต.อศัราพงษ ์ผิวขาว สภ.สร้างคอม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 36 82  /
12553 พ.ต.ท.สุวิท พ้ืนแสน สภ.สร้างคอม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 48 93  /
12554 ส.ต.อ.ชานนท ์สภาศิริกลุ สภ.สร้างคอม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 42 32 74  /
12555 ด.ต.วินยั สีมืด สภ.สร้างคอม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 41 34 75  /
12556 ร.ต.อ.ปิยะพงษ ์วงศดี์ สภ.สร้างคอม ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 39 32 71  /
12557 พ.ต.ท.สมศกัด์ิ สุทธรัตน์ สภ.หนองแสง ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12558 ร.ต.อ.สากล อุดชุมพิสัย สภ.หนองแสง ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 49 50 99  /
12559 พ.ต.ท.ภราดร จุฬารี สภ.หนองแสง ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 48 92  /
12560 ส.ต.อ.ภาสกร สุทธรัตน์ สภ.หนองแสง ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 41 50 91  /
12561 ด.ต.นฐัพงษ ์ศรีไสว สภ.หนองแสง ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 40 45 85  /
12562 ร.ต.อ.ภูวนยั ใจเก่ง สภ.หนองววัซอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12563 ส.ต.ท.วชัรพงษ ์ชินนอก สภ.หนองววัซอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12564 ส.ต.อ.หญิง ศศิธร จนัทองอ่อน สภ.หนองววัซอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12565 พ.ต.ท.สิทธิพร ธารากลุทิพย์ สภ.หนองววัซอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12566 ด.ต.สุพี ทองอินทร์ลา สภ.หนองววัซอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 50 100  /
12567 ส.ต.ท.เอนกพงษ ์เพง็ค  าศรี สภ.หนองววัซอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 49 99  /
12568 ด.ต.ไพรัตน์ พนัธมุย สภ.หนองววัซอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 49 99  /
12569 ด.ต.จ านงค ์ค  าบุญมา สภ.หนองววัซอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 49 99  /
12570 ส.ต.ท.ทฤษฎี พลภกัดี สภ.หนองววัซอ ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 50 49 99  /
12571 ร.ต.อ.ฉลอง ยอดสง่า สภ.หนองหาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 48 92  /
12572 ส.ต.ท.กนก สิงห์สัตย์ สภ.หนองหาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 46 92  /
12573 ด.ต.สุรชยั พนัธงั สภ.หนองหาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 48 45 93  /
12574 ร.ต.ท.ชาญณรงค ์มูลพานิชย์ สภ.หนองหาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 47 40 87  /
12575 ด.ต.ปกรณ์กฤษฏ ์มูลนาค สภ.หนองหาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 47 93  /
12576 ร.ต.ท.เชาวลิต ค  าระหงษ์ สภ.หนองหาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 46 46 92  /
12577 ร.ต.อ.รัฐธีร์ ภูพาดนา สภ.หนองหาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 45 48 93  /
12578 ส.ต.อ.ธราธร สัมพนัธ์ สภ.หนองหาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 47 91  /
12579 ส.ต.ท.บลัลงัก ์โพระกุ สภ.หนองหาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 44 43 87  /
12580 ด.ต.สุพรรณ ช่างทาพิน สภ.หนองหาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 43 40 83  /
12581 พ.ต.ท.รุ่งศกัด์ิ มหาปัญญาวงศ์ สภ.หนองหาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 41 42 83  /
12582 พ.ต.ท.ศิระ ภูมิสถาน สภ.หนองหาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 41 33 74  /
12583 ร.ต.อ.นาวิน ทองมัน่ สภ.หนองหาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 40 32 72  /
12584 ด.ต.ประสาร พิมพด์วงสี สภ.หนองหาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 33 40 73  /
12585 ร.ต.ต.สมบติั แสงวิชยั สภ.หนองหาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 32 45 77  /
12586 ร.ต.ต.พฒันะ นรินทร์ สภ.หนองหาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 25 26 51  /
12587 ส.ต.ท.ชาญวฒิุ คา้ขาย กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12588 ส.ต.ท.ณฐัพงศ ์วิริยะพนัธ์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12589 ส.ต.ท.ประกิจ ขาวแดง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12590 ส.ต.ท.พงษช์ยัวฒัน์ เรือนแกว้ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12591 พ.ต.ท.วรกิต พลธนะ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12592 ส.ต.ท.สถาพร ชุมแสง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12593 ส.ต.ท.สมโชค แยม้วงค์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12594 ส.ต.ท.อุกกฤษ ปิงค  าพิชยั กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
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12595 ส.ต.ท.เกียรติศกัด์ิ วิเรศ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 49 99  /
12596 ร.ต.อ.โชติวิทย ์สายอุด กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 49 99  /
12597 ด.ต.ณฐัวฒิุ มีฉลาด กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 49 99  /
12598 ส.ต.ท.รฐนนท ์พิสิฐวรากลุ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 49 99  /
12599 ร.ต.ต.วินยั ศิริงาม กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 49 99  /
12600 ด.ต.ศภุเชษฐ ์ปรีวฒันานนัท์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 49 99  /
12601 ส.ต.ท.สุวิทย ์วงคอุ์ต กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 49 99  /
12602 พ.ต.ต.ณรงฤทธ์ิ สุดวอน กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
12603 ส.ต.ท.อธิวฒัน์ ค  าเจริญชยัภกัด์ิ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
12604 ส.ต.ท.วีระเทพ ชมภูก๋า กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
12605 ส.ต.ท.สมเดช จิแฮ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
12606 ส.ต.ท.อมรเทพ เช่ืองแสง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
12607 ร.ต.อ.ธีรวฒิุ ประไพบูลย์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 47 97  /
12608 ส.ต.ท.บดีศร พิมสอน กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 47 97  /
12609 ส.ต.ท.พีรพล จินะการ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 47 97  /
12610 ร.ต.อ.นวชัศรานต์ิ ตระกลูจนัทร์แดง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 46 96  /
12611 ส.ต.ท.โชติพฒัน์ ทะใจ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 46 96  /
12612 ด.ต.สุทธิพงษ ์ตั้งใจ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 45 95  /
12613 ส.ต.ท.ภราดร เตือนราช กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 44 94  /
12614 ส.ต.ท.วีรภทัร คลา้ยจินดา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 44 94  /
12615 ส.ต.ท.จีรวฒิุ เมฆวนั กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 43 93  /
12616 ร.ต.อ.หญิง ดารณี ลองอ ่า กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 40 90  /
12617 ส.ต.ท.ธีรยทุธ จนัทร์เตม็ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 50 99  /
12618 ร.ต.อ.พิชิต สุทศัน์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 50 99  /
12619 ร.ต.อ.สมบติั สุยะวา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 50 99  /
12620 ส.ต.ท.จิระศกัด์ิ ไชยประสิทธ์ิ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
12621 ส.ต.ท.ณรงคศ์กัด์ิ อาภาบุญยนื กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
12622 ส.ต.ท.ณฐัพนธ ์สารทอง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
12623 ด.ต.หญิง ประนฐัฎาร์ ช านาญ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
12624 ร.ต.ต.พูน กนัทะสอน กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
12625 พ.ต.ท.มารุติ ดาวนนัท์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
12626 ด.ต.รังสรรค ์ใสดี กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
12627 ส.ต.ท.วริษฐวฒัน์ ชยักาวิล กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
12628 ส.ต.ท.สิทธินนท ์พรมลา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
12629 ส.ต.ท.อนุรักษ ์สุริยะมโน กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
12630 ด.ต.เพ่ิมพูน ตาปัญญา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 48 97  /
12631 ส.ต.ท.กลวชัร ณ มา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 48 97  /
12632 ส.ต.ท.ภานุรักษ ์ปาลี กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 48 97  /
12633 ส.ต.ท.รณชยั วิเศษดอนหวาย กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 48 97  /
12634 ร.ต.ท.วีระ พรหมกนัธา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 48 97  /
12635 ส.ต.ท.สมิทธ์ิ มาแดง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 48 97  /
12636 ร.ต.อ.หญิง อาภาภรณ์ ปัญญาจนัทร์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 48 97  /
12637 ส.ต.ท.ทวีป หวลอารมณ์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 47 96  /
12638 พ.ต.ต.สุภาพ ทาจนัทร์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 47 96  /
12639 ส.ต.ท.จกัรพนัธ ์เข่ือนศรี กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 46 95  /
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12640 ส.ต.ท.ณฐัพล ถนอมรัตน์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 45 94  /
12641 ด.ต.ศราวธุ พรหมวชัรานนท์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 45 94  /
12642 ส.ต.ท.เสถียร เปาแกว้ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 44 93  /
12643 ส.ต.ท.จีรเดช ปัญญาเพช็ร กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 43 92  /
12644 ส.ต.ท.พลาธิป ค  าเรือง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 42 91  /
12645 ร.ต.อ.สรรเสริญ ประจ าเมือง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 36 85  /
12646 ส.ต.ท.สนธยา หงษส์ามสิบหก กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 34 83  /
12647 ส.ต.ท.ชยัยพงศ ์คงปรีชา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 50 98  /
12648 ร.ต.อ.ส าราญ มีสุข กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 50 98  /
12649 ร.ต.อ.เอกชยั สิริสันทรา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 49 97  /
12650 ร.ต.ต.ถิรวฒัน์ นาคพิทกัษ์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 49 97  /
12651 ร.ต.อ.พลภทัร ค  ามามูล กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 49 97  /
12652 ส.ต.ท.พุทธินนัท ์ มาไกล กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 49 97  /
12653 ร.ต.อ.วิวฒัน์ ทาระโส กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 49 97  /
12654 ร.ต.อ.สราวธุ ชยัค  าหลา้ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 49 97  /
12655 พ.ต.ท.ศภุชยั จนัทรา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 49 97  /
12656 ร.ต.อ.กิตติ อินทรักษ์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 48 96  /
12657 ส.ต.ท.กิตติศกัด์ิ ฟักแกว้ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 48 96  /
12658 ส.ต.ท.สุรพนัธ ์นนัตาดี กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 48 96  /
12659 ร.ต.อ.สุรสิทธ์ิ มณีจนัทร์สุข กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 48 96  /
12660 ร.ต.อ.สราวธุ หน่อแกว้ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 48 96  /
12661 ร.ต.ต.ณชัฤช ยานะ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 47 95  /
12662 ด.ต.ธีทตั มีหินกอง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 47 95  /
12663 ส.ต.ท.พรเทพ จิตรพงศม์นสั กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 47 95  /
12664 ส.ต.ท.ภาวิศ เครือนาค กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 46 94  /
12665 พ.ต.ท.สุรจิตร์ ศรีพรรณ์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 46 94  /
12666 ส.ต.ท.กมลชยั ยารังษี กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 45 93  /
12667 ด.ต.สถาพร ทะเจริญ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 45 93  /
12668 ร.ต.ต.หญิงรัชนี ตาเจริญเมือง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 44 92  /
12669 ร.ต.อ.รัศมี มีชยั กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 44 92  /
12670 ร.ต.อ.อิทธิพล ผลกนัทา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 42 90  /
12671 ส.ต.ท.เจษฎา ยาประสิทธ์ิ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 35 83  /
12672 ด.ต.ณคร สารค า กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 50 97  /
12673 ส.ต.ท.วิวฒัน์ ฤทธ์ิค  า กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 50 97  /
12674 ส.ต.ท.เนติพงศ ์ยาประเสริฐ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 49 96  /
12675 ส.ต.ท.กฤษดา แกว้ตา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 49 96  /
12676 ด.ต.ธนากร นาคค า กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 49 96  /
12677 ส.ต.ท.พิษณุ แสงอ่อง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 49 96  /
12678 ร.ต.ต.มนตช์ยั โพธ์ิประดิษฐ์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 49 96  /
12679 ร.ต.ท.สุรสินธ ์ไทยทองหลาง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 49 96  /
12680 ส.ต.ท.ปิยะวฒัน์ คารวะเสถียร กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 48 95  /
12681 ร.ต.ต.ฤทธิเดช แกว้ประดิษฐ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 48 95  /
12682 ด.ต.สมเกียรติ ไชยสุวรรณ์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 48 95  /
12683 ส.ต.ท.อุเทน ธญัญแกว้ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 48 95  /
12684 ส.ต.อ.เจษฎา หลา้ค  าแกว้ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 47 94  /
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12685 ด.ต.เกษม ชมภูอินทร์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 46 93  /
12686 พ.ต.ต.นรินทร์ ปัญญาดี กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 46 93  /
12687 ด.ต.ฐานนัดร พาเรือง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 45 92  /
12688 ด.ต.กรุงเกษม ไชยรัมย์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 43 90  /
12689 ด.ต.สานุ สายไฮค า กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 43 90  /
12690 ด.ต.ไพศาล แกว้ใหม่ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 41 88  /
12691 พ.ต.ท.สุภาพ จนัทะเวียง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 41 88  /
12692 ร.ต.ต.อดุลยรัตน์ สุมนวฒันกลุ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 41 88  /
12693 ด.ต.ฉัตรชยั ปัญญาเยาว์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 49 95  /
12694 ด.ต.สมคิด เขตกนั กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 49 95  /
12695 พ.ต.ท.สุทศัน์ ยศศรีใจ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 49 95  /
12696 ร.ต.อ.นิราศ ทองม่วง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 48 94  /
12697 พ.ต.ท.เนติกร ยศวฒันะ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 47 93  /
12698 พ.ต.ท.เสกสรรค ์ขนัค  านนัตะ๊ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 47 93  /
12699 ด.ต.ปรีดา สมภาร กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 46 92  /
12700 ร.ต.ต.รุ่งวิทยา ปินตาค า กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 46 92  /
12701 ด.ต.สิงหา เอกตะ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 46 92  /
12702 ด.ต.อุทยั จรเทศ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 46 92  /
12703 ร.ต.ท.ทกัษิณ ทินนา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 45 91  /
12704 ด.ต.พิเชษฐ ์แกว้ตะพาน กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 45 91  /
12705 ด.ต.ณฐัชยั ลกัขะณะคมณ์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 43 89  /
12706 ด.ต.หญิง นิตยา สุภาวะ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 43 89  /
12707 ด.ต.อคัรวฒัน์ เพช็รชยั กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 42 88  /
12708 ด.ต.จิรฑีป จอมธญั กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 41 87  /
12709 ร.ต.ท.มนสั หทยัสุวรรณกลุ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 36 82  /
12710 ส.ต.ท.ชนนัวิทย ์จูจนัทร์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 31 77  /
12711 ร.ต.ต.บุญทวี คุณนา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 48 93  /
12712 ด.ต.ปริญญา สายโปธิ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 48 93  /
12713 พ.ต.ท.สุนทร อินใจค า กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 48 93  /
12714 ด.ต.สุรินทร์ ปัญญาโส กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 48 93  /
12715 ส.ต.ท.ชยัณรงค ์วงศช์ยั กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 47 92  /
12716 ส.ต.ท.นฐัพงค ์พุทธไชย กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 47 92  /
12717 ร.ต.ท.พนัลา้น ปัญญาแดง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 47 92  /
12718 ร.ต.ท.สุพรรณ ภิรมย์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 45 90  /
12719 ร.ต.ต.ทินกร พิมสาร กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 44 89  /
12720 ด.ต.รตนชาญ อนุสนธ์ิ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 43 88  /
12721 ด.ต.สุพจน์ ศรีบุญมา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 43 88  /
12722 ด.ต.อนุชา พรหมมาสระ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 42 87  /
12723 ด.ต.วิชยั ตุ๋นสัก กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 39 84  /
12724 ส.ต.ท.ณภทัร ชนะจนัทร์ตา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 38 83  /
12725 ส.ต.ท.อิสระพงษ ์เพชรอารินทร์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 33 78  /
12726 ร.ต.อ.ธนโชติ จนัแดง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 49 93  /
12727 ส.ต.ท.ปัญญาวฒิุ บวัเตา้ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 48 92  /
12728 ร.ต.ท.พีระ นิมะรังกลู กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 48 92  /
12729 ด.ต.กฤษดา สายสุริยะ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 47 91  /
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12730 พ.ต.ท.วีระยา วงคแ์กว้ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 47 91  /
12731 ร.ต.อ.ทรงพร หน่อค า กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 46 90  /
12732 ด.ต.นนัทสันตา พีระการัณบเศรษฐ์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 46 90  /
12733 ร.ต.อ.ภูริธนา ปราณี กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 45 89  /
12734 ด.ต.ยทุธนา สุธรรม กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 45 89  /
12735 ด.ต.กิตติศกัด์ิ วงศใ์หม่ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 43 87  /
12736 พ.ต.ต.ประจกัษ ์จนัทิมา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 43 87  /
12737 ส.ต.ท.เกรียงไกร ศรีไม้ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 42 86  /
12738 ร.ต.ต.ศภุวฒิุ อายมุ ัน่ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 42 86  /
12739 ร.ต.อ.นิกร คิ้มแหน กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 41 85  /
12740 ด.ต.ชาญพิสุทธ์ิ ปทุมใจโพธ์ิ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 37 81  /
12741 ส.ต.ท.ณฐัดนยั มีพยงุ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 27 71  /
12742 ด.ต.อนุกลู เรือนสุภาธง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 48 91  /
12743 ร.ต.อ.ทชัธร สุริยา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 46 89  /
12744 ร.ต.อ.นิทตั วิเศษขนัธ์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 45 88  /
12745 ร.ต.อ.หญิง สุดาพร ค  าลือ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 45 88  /
12746 ส.ต.ท.ฐณธรณ์ กนัเดช กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 44 87  /
12747 ร.ต.ต.เดือน กนัทิยะ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 42 85  /
12748 ร.ต.อ.กนัยก์วีร์ กนกทิพยกลุ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 42 85  /
12749 ร.ต.อ.ศราวธุ กสิชีวิน กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 42 85  /
12750 ร.ต.ต.พีระ ชยัวงศ์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 39 82  /
12751 ส.ต.ท.ธนศกัด์ิ ดาวสุข กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 27 70  /
12752 ด.ต.ประกิจ หาญวิริยะกิจ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 49 91  /
12753 ร.ต.อ.เสรี ช่ืนสมบติั กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 48 90  /
12754 ด.ต.นพรัตน์ ขนัเพช็ร กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 47 89  /
12755 ส.ต.ท.ธวชัชยั ศนูยก์ลาง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 46 88  /
12756 พ.ต.ท.พิเชษฐ ์กลีบทอง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 40 82  /
12757 ด.ต.จิราย ุกนัทะวารี กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 36 78  /
12758 ด.ต.ภาณุพนัธุ์ ปันเจริญ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 36 78  /
12759 ด.ต.กมลชยั อินตะ๊ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 47 88  /
12760 ร.ต.ท.ประพนัธ ์วงศช์ยั กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 47 88  /
12761 ร.ต.อ.บุญธรรม ปันอินทร์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 44 85  /
12762 ด.ต.สันติพงค ์ศรีกนัทา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 44 85  /
12763 ด.ต.สุเมธี สุริโยดร กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 43 84  /
12764 ร.ต.ท.บณัฑิต ศรีเดชะกลุ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 41 82  /
12765 ร.ต.ต.ประเสริฐ ไวตา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 39 80  /
12766 ร.ต.ท.ธนภทัร ทนัธนกาญจน์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 33 74  /
12767 ร.ต.ท.กษิดิศ บุญยงั กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 40 45 85  /
12768 ร.ต.ท.วชิรวิทย ์สีแดง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 40 44 84  /
12769 ด.ต.ชาญวิทย ์พานิชโปรยโสภา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 40 43 83  /
12770 ด.ต.วิทธวชั มณีวงศ์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 40 42 82  /
12771 ด.ต.อิงคเดช อิงคนนัทวารี กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 40 38 78  /
12772 ด.ต.สุรชยั ณะวรรณ์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 40 36 76  /
12773 ส.ต.ท.ฤทธิชยั ใจนนถี กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 40 33 73  /
12774 ด.ต.สิทธิภาคย ์อินทร์ไชย กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 40 33 73  /
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12775 ร.ต.อ.จิตร พงษเ์สนาะ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 40 32 72  /
12776 ด.ต.หญิง สิริพร ฟ้าขาว กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 39 41 80  /
12777 ร.ต.อ.ปริญญา ศรีเมือง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 39 39 78  /
12778 ด.ต.สุวฒัชยั ช านาญเอ้ือ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 39 38 77  /
12779 ด.ต.พิทกัษพ์งศ ์ เยบิยบุ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 39 34 73  /
12780 ร.ต.ท.อนนัต ์กลุกิตติโกวิท กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 39 34 73  /
12781 ด.ต.กิตตพฒัน์ เสาค า กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 39 31 70  /
12782 ส.ต.ท.ณฐัพงศ ์เสนนนัตา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 39 22 61  /
12783 ด.ต.พิทกัษ ์ปราบหงษ์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 38 41 79  /
12784 ร.ต.อ.วิโรจน์ ศรีบุญปวน กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 38 40 78  /
12785 ด.ต.นทชยั อุดมอ าไพพงษ์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 38 34 72  /
12786 ร.ต.อ.อุทยั กธีั กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 38 32 70  /
12787 ด.ต.ชยัพร วงษรั์กษ์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 38 30 68  /
12788 ส.ต.ท.ชยับุญ มานะพลสกลุ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 37 44 81  /
12789 ร.ต.อ.ประสิทธ์ิ เครือยศ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 37 24 61  /
12790 ด.ต.หญิง นนัทนา นนัศิริ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 36 41 77  /
12791 ด.ต.ธญัเทพ ยะเป็ง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 36 39 75  /
12792 ด.ต.อ านาจ ปัญญา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 36 37 73  /
12793 ด.ต.ณธกร นพบุญญานนท์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 36 31 67  /
12794 ร.ต.ท.ปรีชา ทาสัน กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 36 31 67  /
12795 ด.ต.เกยรู ชาวสวน กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 35 33 68  /
12796 ร.ต.อ.สมเกียรติ เงินพะช่อ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 35 28 63  /
12797 ร.ต.ท.วิทิศ เทวีทรัพย์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 35 27 62  /
12798 ด.ต.ธนชั นนทะวงษ์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 35 20 55  /
12799 ด.ต.ณฐัวฒัน์ ชมภู กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 34 38 72  /
12800 ร.ต.อ.บนัเทิง ดวงมณีย์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 34 35 69  /
12801 ร.ต.ต.นภดล สังขค์  า กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 34 29 63  /
12802 ร.ต.ท.ถนดั เหล่าวาณิชวฒันา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 34 27 61  /
12803 ร.ต.อ.ภูมิรฐนนท ์สุขเมืองนิธิกร กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 34 22 56  /
12804 ด.ต.กมล ค  าหมั้น กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 33 33 66  /
12805 ร.ต.ต.วีระ แรงกดสิวิทย์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 32 32 64  /
12806 ร.ต.ต.พิพฒัน์ จกัร์แกว้ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 32 30 62  /
12807 ส.ต.ท.นพกิตต์ิ หงษหิ์น กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 32 28 60  /
12808 ส.ต.ท.อานนท ์ป่ินคลา้ย กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 31 30 61  /
12809 ด.ต.นิรัญ ชุ่มเยน็ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 31 25 56  /
12810 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ ปันพร้าว กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 30 30 60  /
12811 ร.ต.อ.นิวติั ภูเงิน กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 30 22 52  /
12812 ร.ต.อ.จงกล ตารังษี กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 29 33 62  /
12813 ร.ต.ท.สรสิช สุธรรม กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 29 22 51  /
12814 ร.ต.อ.มนตการ ไชยวงคค์  า กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 28 50 78  /
12815 ร.ต.ท.มานพ พยาราช กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 27 23 50  /
12816 ด.ต.นิติพล วรมณีรัตน์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 26 29 55  /
12817 ด.ต.มงคล เมืองมา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 24 26 50  /
12818 ด.ต.มารุต กหุลาบบสโต กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 22 9 31  /
12819 ร.ต.ต.ทินกร บุญนาวา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 21 23 44  /
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12820 ด.ต.สุพจน์  หอมช่ืน กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 21 22 43  /
12821 ส.ต.ท.เอกพนัธ ์ดาวสลบัสี กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 17 17 34  /
12822 ด.ต.บุญธรรม ศรีปัญจ์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 16 28 44  /
12823 ส.ต.ท.คุณภาพ อินตะ๊เสน กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 49 99  /
12824 ร.ต.อ.ธวชัศกัด์ิ สุรินแปง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 49 94  /
12825 ด.ต.พิรขชั ชูชยัมงคล กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 36 28 64  /
12826 ส.ต.ท.ทกัษด์นยั ขา้วจา้ว กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 32 27 59  /
12827 ด.ต.ทวีศกัด์ิ สายทอง กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 21 29 50  /
12828 ด.ต.ชยตุพงค ์จนัทะราชา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 47 93  /
12829 ร.ต.ต.สุพจน์ ศรีจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 50 99  /
12830 ด.ต.สุชาติ ช านาญ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 44 89  /
12831 ด.ต.ศภุกิจ มหาชยั ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 41 86  /
12832 ด.ต.ฉกาจ สุทธหลวง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 45 89  /
12833 ร.ต.ท.ดวงอาทิตย ์สมณา ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 42 85  /
12834 ด.ต.วิศิษฏ ์มูลค  า สภ.เชียงดาว ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 31 43 74  /
12835 ด.ต.พิทยาธร นามวงั สภ.เชียงดาว ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 43 89  /
12836 ส.ต.ท.ไกรวิชญ ์กองแกว้ สภ.เชียงดาว ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 39 85  /
12837 ร.ต.อ.บรรจบ อุตรศรี สภ.เชียงดาว ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 42 87  /
12838 พ.ต.ท.สมศกัด์ิ ขนัชยัทิศ สภ.เชียงดาว ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 40 84  /
12839 ส.ต.ต.คเณศ กาวิสุ สภ.เชียงดาว ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 33 76  /
12840 ร.ต.อ.วิมล สีนะ สภ.เชียงดาว ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 39 81  /
12841 ร.ต.อ.บุญส่ง การหมัน่ สภ.เชียงดาส ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 41 84  /
12842 ด.ต.ไพรวลัย ์ค  าปัน สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 50 99  /
12843 ส.ต.อ.กิตตินนัท ์ปัญญพฒันวงศ์ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
12844 ส.ต.อ.ชินดนยั แสงทิพย์ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
12845 ด.ต.มงคล เสมอเช้ือ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
12846 ด.ต.มาวิน มาฟู สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 50 98  /
12847 พ.ต.ท.คทาวฒิุ หงษห์น่ึง สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12848 ร.ต.อ.จิรโชติ ถามิกลุ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12849 ส.ต.อ.ทศพล กดุวิเทศ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12850 ส.ต.ท.ธรธนสัม ์เลาเหลก็ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12851 พ.ต.ท.ปรัชญา ทิศลา สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12852 ส.ต.อ.ปัฐภูมิ พวงรังษี สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12853 ด.ต.พงษธ์นิน เศรษฐพงษธ์นทั สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12854 ส.ต.อ.พงษพ์นัธ ์ศรีทบัทิม สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12855 ด.ต.วินยั สุธาชยั สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12856 ด.ต.อนนัต ์จรรยากรณ์ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12857 ด.ต.อาคม ดวงสวสัด์ิ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12858 ด.ต.ธนกฤต หลีแกว้สาย สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 49 99  /
12859 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ นะติกา สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 49 99  /
12860 ร.ต.อ.นพ พ่ึงศรี สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 49 99  /
12861 ส.ต.อ.มงคล กาวิชยั สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 49 99  /
12862 ส.ต.อ.วชัรพงศ ์ประดบัวงศ์ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 49 99  /
12863 ส.ต.ท.ศรุตม ์ พิศนอก สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 49 99  /
12864 ส.ต.อ.อนุรักษ ์จนัทร์ค  า สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 49 99  /
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12865 ส.ต.ท.กฤษณะ บุญศรีรัมย์ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
12866 ส.ต.อ.คีตวฒัน์ พรมปาน สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
12867 ส.ต.อ.ณฐัวฒิุ สมพร สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
12868 ส.ต.อ.นฐัวฒิุ ปันมาเรือน สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
12869 ส.ต.ท.พนัธกานต ์วงคช์ยั สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
12870 ส.ต.ท.อมรเทพ แกว้กวา้ง สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
12871 ส.ต.ท.พงศกร สมบูรณ์ทิพย์ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 47 97  /
12872 ส.ต.อ.เจตนรินทร์ เมืองขาว สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 50 99  /
12873 ร.ต.อ.เฉลิมพล วงศข์นัแกว้ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 50 99  /
12874 ด.ต.เอกณรงค ์ ไชยทองค า สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 50 99  /
12875 ส.ต.อ.ธีร์ธนชัย ์ใจเยน็ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 50 99  /
12876 ร.ต.อ.ณฐมนสั ธนาค า สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 47 96  /
12877 ร.ต.อ.วิชาญ ขวดแกว้ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 45 94  /
12878 ส.ต.อ.ก าพล บรุณพนัธ์ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 49 97  /
12879 ร.ต.อ.อคัรพงษ ์ดวงเทียน สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 48 96  /
12880 ด.ต.จิรทศัน์ นาไทย สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 45 93  /
12881 ด.ต.จิรวฒัณ์ ค  าลือ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 43 91  /
12882 ร.ต.อ.สงคราม สายแปง สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 41 89  /
12883 ด.ต.พนัธศ์กัด์ิ บุญโต สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 46 93  /
12884 ส.ต.ท.ไอศวรรย ์ขาวสวย สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 40 87  /
12885 ด.ต.รณชยั ตา้วพรม สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 43 89  /
12886 ด.ต.สมชาย พูลสวสัด์ิ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 43 89  /
12887 ส.ต.ท.เอกรินทร์ อินทะยศ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 45 90  /
12888 ร.ต.อ.สถาพร วตัถากรณ์ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 45 90  /
12889 ด.ต.ณธชัพงศ ์สายสุข สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 50 94  /
12890 ร.ต.อ.ปรีชา ชยัพิทยา สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 48 92  /
12891 ส.ต.อ.ปองพนัธ ์บาลเพียร สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 48 92  /
12892 ด.ต.สุธรรม ทองเทพ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 43 87  /
12893 ด.ต.พงษศ์กัด์ิ ศรีฟ้า สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 34 77  /
12894 ด.ต.กิตติศกัด์ิ กนัธิยะ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 47 88  /
12895 ด.ต.เทวลัย ์เชียงทิศ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 44 85  /
12896 ร.ต.ท.ธนวรรธน์ ธิป้อ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 44 85  /
12897 ด.ต.ธีระพงษ ์เกตกลัปพฤกษ์ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 40 46 86  /
12898 ด.ต.ไกรเดช เยาวโยธิน สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 39 48 87  /
12899 ด.ต.สุทธิวฒัน์ ไวตา สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 35 50 85  /
12900 ด.ต.กิตต์ินิพทัธ ์ศรีค  ามูล สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 30 42 72  /
12901 ด.ต.เอกภพ จริงไธสง สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 30 23 53  /
12902 ด.ต.พีรวฒิุ จิกยอง สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 30 22 52  /
12903 ด.ต.ประธาน วณีสอน สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 23 32 55  /
12904 ร.ต.อ.วชัรภูมิ เขม็ทอง สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 23 12 35  /
12905 ด.ต.ตรีทอง ตาใจ สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 21 26 47  /
12906 ส.ต.ต.อาทิตย ์นาคสุวรรณ สภ.เวียงแหง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 48 96  /
12907 ส.ต.ต.สุรศกัด์ิ ศรีผาย สภ.เวียงแหง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 42 90  /
12908 พ.ต.ท.นนทพนัธ ์สุวรรณศรี สภ.เวียงแหง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 46 93  /
12909 ด.ต.จ าเริญ วรรณรส สภ.เวียงแหง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 44 90  /
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12910 ส.ต.ต.วราวธุ นานานิคม สภ.เวียงแหง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 35 77  /
12911 พ.ต.ท.ภาสวรรธน์ นิธิวฒัน์ศิริ สภ.เวียงแหง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 40 42 82  /
12912 ร.ต.ต.พงศวิ์พฒัน์ จายเรือน สภ.เวียงแหง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 33 33 66  /
12913 ด.ต.นพรัตน์ รู้เท่ียง สภ.แม่แจ่ม ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 48 97  /
12914 ส.ต.ต.โกเมศ สนธิคุณ สภ.แม่แจ่ม ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 46 90  /
12915 ร.ต.อ.วิวรรธน์ นะที สภ.แม่แจ่ม ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 45 87  /
12916 ด.ต.เจตนิพทัธ ์เกษมศรี สภ.แม่แตง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 50 99  /
12917 พ.ต.ท.ธีระดล ดาวเงิน สภ.แม่แตง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 45 87  /
12918 ส.ต.ท.กิตติภูมิ หาญจกัรแกว้ สภ.แม่แตง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12919 ส.ต.ท.วชัรากร พินิจมนตรี สภ.แม่แตง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 50 99  /
12920 พ.ต.ท.กิตต์ิ ค  าปันจกัร์ สภ.แม่แตง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 48 97  /
12921 ด.ต.ภุมรินทร์ กองสิน สภ.แม่แตง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 50 97  /
12922 ร.ต.อ.มานสั กนุนาแสง สภ.แม่แตง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 50 97  /
12923 ด.ต.ประสงค ์สีธิ สภ.แม่แตง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 49 96  /
12924 ด.ต.อนุสรณ์ สุวรรณ สภ.แม่แตง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 49 93  /
12925 ร.ต.ต.วินยั สีลาโคตร สภ.แม่แฝก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 47 93  /
12926 พ.ต.ต.ณฐัพงศ ์สุขทาน สภ.แม่แฝก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 50 98  /
12927 พ.ต.ต.จกัษพ์ฒัน์ ดอกจนัทร์ สภ.แม่โจ้ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 46 94  /
12928 ร.ต.อ.ถวิล กลูพรม สภ.แม่โจ้ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 48 95  /
12929 ร.ต.อ.วรเดช ดิษยธนชาติ สภ.แม่โจ้ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 47 94  /
12930 ร.ต.ต.ธวชัชยั มอรอยอ สภ.แม่โจ้ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 45 91  /
12931 พ.ต.ท.เมษยน รัตนถาวร สภ.แม่โจ้ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 40 86  /
12932 ด.ต.บญัชา ค  าธิ สภ.แม่โจ้ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 49 94  /
12933 ร.ต.ต.ตรีรัตน์ อุ่นเรือน สภ.แม่โจ้ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 44 89  /
12934 ด.ต.ธนเดช จินดาวงษ์ สภ.แม่โจ้ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 47 91  /
12935 ร.ต.อ.การัณยสิ์ชณ์ ทิพวรรณ สภ.แม่โป่ง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 41 86  /
12936 ร.ต.อ.ชยัฤทธ์ิ ตาสม สภ.แม่โป่ง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 42 86  /
12937 ร.ต.อ.กืตติภฎั แกว้วงค์ สภ.แม่กา ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 44 93  /
12938 พ.ต.ท.นฤพนธ ์อะทะเสน สภ.แม่กา ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 47 95  /
12939 ส.ต.ท.ภานุพงศ ์ภิระบรรพ์ สภ.แม่กา ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 45 89  /
12940 ร.ต.ต.ภาคภูมิ เทพวงศ์ สภ.แม่ต่ืน ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
12941 พ.ต.ท.ชยัธชั สุวรรณชยั สภ.แม่ต่ืน ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 49 99  /
12942 ส.ต.อ.พงศโ์ภคยั ไชยเสน สภ.แม่ต่ืน ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
12943 ส.ต.ต.ธารินทร์ วงศฝ้ั์น สภ.แม่ต่ืน ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 45 92  /
12944 ด.ต.วชัรพนัธ ์พิใจ สภ.แม่ต่ืน ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 33 34 67  /
12945 ร.ต.ต.ประหยดั ดาราสุวรรณ สภ.แม่ต่ืน ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 21 22 43  /
12946 ส.ต.ท.วินยั งา้วจนัหลา้ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 48 97  /
12947 พ.ต.ท.ก าจร ใจจนัทร์ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 48 97  /
12948 ส.ต.อ.ฐาปนพงศ ์กาวิชา สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 48 96  /
12949 ร.ต.อ.ปิยะวฒัน์ วฒันาปิยรมย์ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 48 96  /
12950 ส.ต.อ.อลงกรณ์ สายแปง สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 48 95  /
12951 ด.ต.มนสั วงคษ์า สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 47 94  /
12952 ส.ต.ท.อภิวฒัน์ อุ่นนนักาศ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 48 93  /
12953 ด.ต.เทวญั ชุ่มใจ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
12954 ส.ต.ท.สมมาตร คงยนื สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
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12955 ร.ต.อ.ทมะนนัท ์มาตนัทงั สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
12956 ด.ต.ปรัตถ ์วฒันะ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
12957 ร.ต.อ.นพรัตน์ อุตเสน สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 47 96  /
12958 ส.ต.อ.อนุชน หาญชยั สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 47 96  /
12959 ส.ต.ท.เนติพงษ ์ทาทูน สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 45 94  /
12960 ด.ต.จตุพล มูลแสน สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 49 97  /
12961 ส.ต.ท.ณฐัชนน ปุ๊ ดปวน สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 48 96  /
12962 ด.ต.ณฐัพงษ ์ฝอยทอง สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 48 96  /
12963 ด.ต.ภาณุ วิรุฬหวงศ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 46 94  /
12964 ร.ต.อ.ศกัด์ิชาย สุวรรณลยั สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 46 94  /
12965 ด.ต.สมบติั บุญอินทร์ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 45 93  /
12966 ส.ต.ท.กฤษดา ค  าเมืองลือ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 50 97  /
12967 ร.ต.ต.มานิตย ์พิทกัษ์ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 49 96  /
12968 ด.ต.สุรสิทธ์ิ อินเถิง สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 48 95  /
12969 ด.ต.ขวญัชยั ถาแกว้ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 47 94  /
12970 ส.ต.อ.นภทัร์ ภทัรนนปกรณ์ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 46 93  /
12971 ด.ต.ภทัรดิส แกว้ปินใจ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 49 95  /
12972 ด.ต.มนตรี รัตนะ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 49 95  /
12973 ร.ต.ต.วรชิต วนัแวน่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 49 95  /
12974 ส.ต.ท.อโนชา ทุนกิจใจ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 49 95  /
12975 ส.ต.ท.ภาสวรรธน์ จิระวงศหิ์รัญ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 48 94  /
12976 ร.ต.อ.สมบติั รักสัตย์ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 48 94  /
12977 ด.ต.ดนยั ดีพิชยั สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 47 93  /
12978 ร.ต.ต.เดชาวตั จ  าปาบรรพ์ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 44 90  /
12979 ด.ต.ราชิต พรหมปาลิต สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 49 94  /
12980 ด.ต.กนัตพฒัน์ บริหาร สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 45 90  /
12981 ด.ต.รัชพล อุดมศิลปทรัพย์ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 45 90  /
12982 ด.ต.วิเชียร มากเขียนไป สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 50 94  /
12983 ร.ต.ต.ทศัน์ สุริโย สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 44 88  /
12984 ด.ต.ธีระวฒัน์ วอนอก สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 44 87  /
12985 ส.ต.ท.อนุชิต ส่างใส สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 42 85  /
12986 ร.ต.อ.พชัร์พลณ์ ทายะ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 40 83  /
12987 ร.ต.อ.สุรพล สุนทรนนัท์ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 32 75  /
12988 ร.ต.อ.พชัรกฤษ ปาณเสฐศิ์ริ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 40 38 78  /
12989 ด.ต.จกัรวฒัน์ ค  าอุด สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 38 48 86  /
12990 ด.ต.โชติวิทย ์วรรณเลิศหิรัญ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 36 38 74  /
12991 พ.ต.ท.เอ่ียม ร้องเพราะ สภ.แมริม ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 46 92  /
12992 ด.ต.ยทุธพนัธ ์พรหมเสนา สภ.แม่ริม ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 41 87  /
12993 พ.ต.ท.น าพล พรหมการัตน์ สภ.แม่ริม ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 47 92  /
12994 ร.ต.ต.อศัวิน พิชยั สภ.แม่ริม ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 33 78  /
12995 ส.ต.ท.วิวฒันา ตาขนั สภ.แม่ริม ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 47 91  /
12996 ร.ต.ท.ประเทือง ชิดนอก สภ.แม่ริม ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 41 85  /
12997 ด.ต.นรินทร์ วอ่งไว สภ.แม่ริม ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 35 78  /
12998 ด.ต.สุวิท ขนันาค สภ.แม่ริม ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 44 85  /
12999 ด.ต.จีรวิทย ์วงัคะออม สภ.แม่ริม ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 27 21 48  /
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13000 ด.ต.สมบติั ทิพยจ์นัทร์ สภ.แม่วาง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 49 97  /
13001 พ.ต.ท.บรรจง จนัทร์เปียง สภ.แม่วาง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 45 91  /
13002 ร.ต.อ.บุญศรี พฤทธิพงศเ์ดชา สภ.แม่วาง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 45 91  /
13003 ร.ต.ต.เฉลิม มูลดง สภ.แม่วาง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 46 87  /
13004 ร.ต.อ.พิพฒัน์ ยานะ สภ.แม่ออน ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 43 85  /
13005 ร.ต.อ.ศกัด์ิชยั ค  าปา สภ.แม่ออน ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 39 41 80  /
13006 พ.ต.ท.กฤตกร กฤโตปการ สภ.แม่ออน ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 28 25 53  /
13007 พ.ต.ท.กนัตพ์งษ ์วงควิ์ชยั สภ.แม่อาย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
13008 พ.ต.ท.นภดล ตนัมาดี สภ.แม่อาย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
13009 ส.ต.ต.เศรษฐพงศ ์กอ้นใจ สภ.แม่อาย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
13010 ด.ต.ศรีประยรู สามะสุทธ์ิ สภ.แม่อาย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 45 90  /
13011 ด.ต.วนัชยั ชุ่มใจ สภ.แม่อาย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 47 91  /
13012 พ.ต.ท.พิทกัษ ์ธุวสิทธิพงศ์ สภ.โหล่งขอด ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 34 35 69  /
13013 ด.ต.นิรันดร์ มูลปา สภ.โหล่งขอด ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 47 88  /
13014 ส.ต.ท.ศราวฒิุ โป๊ะประนม สภ.โหล่งขอด ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 39 45 84  /
13015 ร.ต.อ.ธนกร แดงบุญ สภ.โหล่งขอด ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 46 91  /
13016 ส.ต.ท.พงศกร วงศเ์มือง สภ.ไชยปราการ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 42 87  /
13017 ร.ต.ต.ธนวฒัน์ ปัญโญกิจ สภ.ไชยปราการ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 46 90  /
13018 ร.ต.อ.พิทกัษ ์จิณะไชย สภ.ไชยปราการ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 40 84  /
13019 ร.ต.อ.พลวฒัน์ บุญชู สภ.ไชยปราการ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 40 82  /
13020 ร.ต.อ.ตรีเพชร จอมมูลบบ สภ.ไชยปราการ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 35 47 82  /
13021 พ.ต.ท.จรัล ค  าปา สภ.ไชยปราการ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 34 44 78  /
13022 ส.ต.ต.พีรพล มีพนัธ์ สภ.กลัยาณิวฒันา ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 24 74  /
13023 พ.ต.ต.สมชยั บริบูรณ์ สภ.กลัยาณิวฒันา ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 47 96  /
13024 ร.ต.อ.อดิเรก จนัทร์แวน่ สภ.กลัยาณิวฒันา ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 41 87  /
13025 ส.ต.ต.สงกรานต ์กอ้นสุรินทร์ สภ.กลัยาณิวฒันา ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 30 75  /
13026 ร.ต.ต.สุภาพ นนัตะ๊โส สภ.จอมทอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
13027 พ.ต.ท.สามารถ บุญตนัสา สภ.จอมทอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
13028 ด.ต.มานิต  มานา สภ.จอมทอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 48 96  /
13029 ร.ต.ต.นิวฒัน์ ดว้งโอะ๊ สภ.จอมทอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 46 92  /
13030 ร.ต.ต.สมศกัด์ิ ค  าคุณา สภ.จอมทอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 46 92  /
13031 พ.ต.ท.วนัชยั มีช านาญ สภ.จอมทอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 45 90  /
13032 ร.ต.อ.อุเทน สิทธิกิจ สภ.จอมทอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 44 89  /
13033 ร.ต.ต.ประจกัษ ์ปูทอง สภ.จอมทอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 46 88  /
13034 ด.ต.ชวลัณฏัฐ ์ปาลียร์วี สภ.ชาังเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 40 48 88  /
13035 ด.ต.วินยั วงคบ์ุตร สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 43 85  /
13036 ส.ต.ท.ณฐักิตต์ิ วงศค์  าลือ สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
13037 ร.ต.อ.สุคิด จกัร์สุวรรณ์ สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
13038 ส.ต.ท.เจนณรงค ์แจง้อ่ิม สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 43 91  /
13039 ร.ต.อ.ธนะสิทธ์ิ เพ่ิมพูล สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 47 94  /
13040 ร.ต.ต.เสนอ ฝาเรือนดี สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 38 42 80  /
13041 ส.ต.อ.เอกศกัด์ิ จินาเคียน สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
13042 ร.ต.อ.นิทศัน์ อภิวงคง์าม สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
13043 ร.ต.ท.เรืองเดช กนัตรี สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 47 97  /
13044 ด.ต.ไพฑูรย ์มีพนัธ์ สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 47 97  /
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13045 ส.ต.อ.ทรงยศ หวงัเกษมสุข สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 47 97  /
13046 ส.ต.ท.โสภณ อ่อนน่วม สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 43 93  /
13047 ส.ต.อ.ภูศิษฐ ์ศิริมงคล สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 48 97  /
13048 ร.ต.ต.สมพร เช้ือสะอาด สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 48 97  /
13049 พ.ต.ท.วีรภทัร ค  าลาพิช สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 47 96  /
13050 ด.ต.ชวลิต ผดัผอ่ง สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 46 95  /
13051 ด.ต.ธวชัชยั วงคช์ยั สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 46 95  /
13052 ส.ต.ท.วิสิทธ์ิชยั ทองธรรมชาติ สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 40 89  /
13053 ร.ต.ต.สนิท ติค  า สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 46 93  /
13054 ส.ต.ท.อนุชา ไชยวงค์ สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 43 90  /
13055 ด.ต.ศกัด์ิชยั เรืองสังข์ สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 47 93  /
13056 ร.ต.ต.สุริยง บูรณสรรค์ สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 43 89  /
13057 ด.ต.เดชา ครินชยั สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 42 88  /
13058 ร.ต.อ.อาณตัย ์ปัญญาราษฎร์ สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 39 85  /
13059 ส.ต.ท.ณฐัพงศ ์ยะท่าตุม้ สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 39 85  /
13060 ด.ต.บุญมี รักพงษ์ สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 45 90  /
13061 ด.ต.อ านาจ ปงกนัมูล สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 38 83  /
13062 ด.ต.ผจญ จิตจกัร สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 50 94  /
13063 ร.ต.ต.นิเวศ เชียงทา สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 48 92  /
13064 ด.ต.มะนู บุญธรรม สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 47 91  /
13065 ส.ต.ท.ณฐัพงศ ์ทิศธรรม สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 46 90  /
13066 ร.ต.อ.พิตรพิบูล อุ่นเรือนแกว้ สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 46 90  /
13067 พ.ต.ท.สุพจน์ ฉลาด สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 46 90  /
13068 ร.ต.ต.พงศวิ์ษณุ บุรีแกว้ สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 43 85  /
13069 ร.ต.ต.สุจิณ อยูสุ่ข สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 43 85  /
13070 ร.ต.อ.สุค  า จนัทร์ใหม่ สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 42 84  /
13071 ส.ต.ท.เปรมวรุตม ์แกน้จนัทร์ สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 42 83  /
13072 ด.ต.ทนงศกัด์ิ ใจวงค์ สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 40 81  /
13073 ส.ต.ท.ปรีชา จ  าเนียรสุข สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 38 32 70  /
13074 ด.ต.รณภูมิ ศรีวิชยั สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 37 39 76  /
13075 ร.ต.ต.พนมศกัด์ิ วงศอิ์นทร์ สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 26 27 53  /
13076 ด.ต.เศรษฐภูมิ สิทธิไชย สภ.ชา้งเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 23 36 59  /
13077 ร.ต.อ.มานิต ค  าปัน สภ.ดอนเต่า ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 49 96  /
13078 ส.ต.ท.กิติพงศ ์แซ่วะ สภ.ดอยเต่า ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 48 97  /
13079 ส.ต.ต.เทพรัตน์ แกว้ไก่ สภ.ดอยเต่า ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
13080 ส.ต.ต.จเดจ็ โสภาพนัธุ์ สภ.ดอยเต่า ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 47 95  /
13081 ส.ต.ต.นวพชัร ศรีพงษ์ สภ.ดอยเต่า ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 46 93  /
13082 ด.ต.อฑัฒพงษ ์ก านนัตน สภ.ดอยเต่า ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 41 86  /
13083 พ.ต.ท.อรุณ กนัอศัวะ สภ.ดอยเต่า ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 48 90  /
13084 ร.ต.อ.สุวิทย ์จนัทากาศ สภ.ดอยเต่า ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 37 43 80  /
13085 ร.ต.ต.จกัราวธุ โสภาพนัธุ์ สภ.ดอยเต่า ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 35 32 67  /
13086 ร.ต.ต.เริงฤทธ์ิ นาคพรหมมินทร์ สภ.ดอยเต่า ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 28 21 49  /
13087 ส.ต.ท.คุณากร เขม็กลุ สภ.ดอยสะเกด็ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
13088 ด.ต.มงคล คุม้แกว้ สภ.ดอยสะเกด็ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
13089 พ.ต.ต.วิมล วงศสิ์งห์ สภ.ดอยสะเกด็ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 46 96  /
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13090 พ.ต.ท.ณฐัพล จนัมะโน สภ.ดอยสะเกด็ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 49 97  /
13091 ร.ต.อ.อ านาจ ตนัหลา้ สภ.ดอยสะเกด็ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 49 97  /
13092 ด.ต.เกษม แกว้บุญเรือง สภ.ดอยสะเกด็ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 48 96  /
13093 ร.ต.อ.พฒันศิริ ศรีทอง สภ.ดอยสะเกด็ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 47 95  /
13094 ด.ต.จกัรภพ คงเสถียรพงษ์ สภ.ดอยสะเกด็ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 37 31 68  /
13095 ด.ต.สุรพล มหายาโน สภ.ดอยหล่อ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 46 94  /
13096 พ.ต.ท.ณฐพชัญ ์ผดุงการ สภ.ดอยหล่อ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 49 97  /
13097 พ.ต.ท.อ านาจ ธรรมสร สภ.ดอยหล่อ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 48 95  /
13098 ส.ต.อ.ภณ เมืองใจ สภ.ดอยหล่อ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 42 88  /
13099 ร.ต.อ.ประพนัธ ์บุญมา สภ.ดอยหล่อ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 40 81  /
13100 ด.ต.ประสิทธ์ิ ใจชุ่มใจ สภ.ดอยหล่อ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 40 41 81  /
13101 ด.ต.ณฐัพงษ ์มาเจริญ สภ.นาหวาย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 34 41 75  /
13102 ส.ต.ต.ธีรพงศ ์ต๊ิบพรม สภ.นาหวาย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 47 89  /
13103 ร.ต.อ.สุรพล แกว้ฝ้ัน สภ.นาหวาย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 34 35 69  /
13104 ส.ต.ต.ฉัตรมงคล ศรีวิชยั สภ.นาหวาย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 47 96  /
13105 ด.ต.มานะ แสงปัน สภ.นาหวาย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 46 92  /
13106 ส.ต.ต.วิศรุต สุขวนัมา สภ.นาหวาย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 43 89  /
13107 พ.ต.ต.สราวฒิุ คละไฮ สภ.นาหวาย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 46 91  /
13108 ร.ต.อ.สุวรรณ เอย้วนั สภ.นาหวาย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 38 33 71  /
13109 ด.ต.แทนพงศ ์สุค  าตา สภ.นาหวาย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 36 33 69  /
13110 ส.ต.ต.ภาณุพงศ ์ชยัอินทร์ สภ.นาหวาย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 35 35 70  /
13111 ร.ต.อ.จรินทร์พนัธุ์ โสภาศรี สภ.นาหวาย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 35 33 68  /
13112 ร.ต.อ.นิพนธ ์กาศเกษม สภ.นาหวาย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 30 29 59  /
13113 ร.ต.อ.ดวงผจญ สมงอน สภ.นาหวาย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 27 29 56  /
13114 พ.ต.ท.ตรีโลจน์ ปันตี สภ.บ่อหลวง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 42 89  /
13115 ส.ต.ต.ธนราษฎร์ อิทธิพงษเ์วคิน สภ.บ่อหลวง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 46 91  /
13116 ส.ต.ต.สหพฒัน์ ท่องเท่ียว สภ.บ่อหลวง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 46 90  /
13117 ร.ต.ท.รุ่งศิริ มานะกิจ สภ.บ่อหลวง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 39 83  /
13118 พ.ต.ท.ไพโรจน์ ธรรมวงค์ สภ.บ่อหลวง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 39 39 78  /
13119 ร.ต.อ.นริศ สน.บางรัก สภ.บ่อหลวง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 39 34 73  /
13120 ร.ต.ต.เจริญ จนัตะ๊วงค์ สภ.ป่าแป๋ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 44 88  /
13121 พ.ต.ท.กฤตนนั เวียงค  า สภ.ป่าแป๋ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 44 88  /
13122 ส.ต.ต.บุญญฤทธ์ิ รังษี สภ.ป่าแป๋ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 42 86  /
13123 ร.ต.อ.ปรเมศวร์ ทาเอย้ สภ.ฝาง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
13124 พ.ต.ท.วีรพล อุ่นอารมณ์ สภ.ฝาง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
13125 ด.ต.อนุกลุ โรหิตเสถียร สภ.ฝาง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
13126 พ.ต.ท.ภชพน ทะจะกนั สภ.ฝาง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 46 96  /
13127 ด.ต.อรรถพล ฟูธรรม สภ.ฝาง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
13128 ร.ต.ต.พุทธิพนัธ ์ไชยมงคล สภ.ฝาง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 48 97  /
13129 ส.ต.ท.ศิวพงษ ์ทองปา สภ.ฝาง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 47 95  /
13130 ร.ต.ต.เกรียงไกร ดีดพิณ สภ.ฝาง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 46 93  /
13131 ส.ต.ท.กฤษฎากรณ์ ขามัง่ สภ.ฝาง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 47 93  /
13132 ด.ต.นพพร แกว้นาง สภ.ฝาง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 45 90  /
13133 ส.ต.ต.ชยพล พนัใจลือ สภ.พร้าว ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 49 97  /
13134 ร.ต.ต.นิวตัน์ กนัค  า สภ.พร้าว ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 46 92  /
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13135 พ.ต.ท.เอกภณ คณุญาพงศ์ สภ.พร้าว ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 44 90  /
13136 ด.ต.บุญลือ จิตตาทิพย์ สภ.พร้าว ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 45 89  /
13137 ส.ต.ท.เจตริน ปัญญาสิม สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 50 99  /
13138 ส.ต.ท.ศรีวิชยั ยทุธกิจรัตนา สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 44 93  /
13139 ด.ต.คเชนทร์ สายสุวรรณ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 49 96  /
13140 ส.ต.ท.กิตติพงศ ์ปัญญามูล สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 36 81  /
13141 ส.ต.ท.ทศพล ยศศรีใจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 42 86  /
13142 ด.ต.เพช็ร เสนีวงค์ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 46 95  /
13143 ร.ต.อ.วีระพนัธ ์บุญแสง สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 50 99  /
13144 ส.ต.ท.วชัพล โชติพรม สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 48 95  /
13145 ส.ต.อ.ธทรงฤทธ์ิ กนัธาสุวรรณ์ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 47 91  /
13146 ส.ต.ต.ณฐัพล วสุธารนนัท์ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 48 91  /
13147 ส.ต.อ.พงคพ์นัธุ์ อ่ินทา สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 37 45 82  /
13148 ส.ต.อ.นิติกร ค  ามามูล สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 37 42 79  /
13149 ด.ต.เขม้ สุวรรณาสิทธ์ิ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 36 37 73  /
13150 ด.ต.ณฐภทัร นากกลดั สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 50 97  /
13151 ส.ต.อ.ลิขิต ปันธิยะ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 50 99  /
13152 ด.ต.นพไกร ค  าวงค์ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 49 97  /
13153 ส.ต.ท.เบญจเทพ เอ่ียมรักษา สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 35 82  /
13154 ส.ต.อ.ปฏิภาณ พินิตปวงชน สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 49 99  /
13155 ร.ต.อ.สุทศัน์ อินตาเป้ีย สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 50 99  /
13156 พ.ต.ต.สุนทยา ปรารมภ์ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 46 95  /
13157 ส.ต.ท.ศกัดิพตั ชินกระจ่างกิจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 39 88  /
13158 พ.ต.ท.จิรัฐติพงษ ์เลิศวิริยานนัท์ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 48 96  /
13159 ร.ต.อ.ชชัวาลย ์ตนัตา สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 48 96  /
13160 ส.ต.ท.ดิวดล ปัญญามี สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 47 95  /
13161 ร.ต.อ.ธีรศกัด์ิ ธิฉลาด สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 45 92  /
13162 ส.ต.ท.บริพตัร เยน็วงศสุ์ข สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 44 91  /
13163 ส.ต.อ.ยทุธนา ใจเยน็ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 40 87  /
13164 ส.ต.ท.ธีรวฒัน์ จนัทร์ปิยรัตน์ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 47 92  /
13165 ส.ต.อ.จิรวฒัน์ ใจปิน สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 43 88  /
13166 ส.ต.อ.ธวชัชยั สารนอ้ย สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 42 87  /
13167 ส.ต.ท.จกัรรินทร์ เช้ือชา้ง สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 40 85  /
13168 ส.ต.อ.ชยัณรงค ์ณ พสัลุง สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 39 84  /
13169 ส.ต.ต.ศภุกฤต กองบุญ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 44 88  /
13170 ด.ต.พงศกรณ์ ภกัดี สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 28 72  /
13171 ส.ต.อ.ปิยวตัร เมืองมูล สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 43 86  /
13172 ส.ต.อ.นคร เมืองมูล สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 47 89  /
13173 ส.ต.ท.สรนนัท ์โชติจิราภิรมย์ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 40 82  /
13174 ส.ต.ท.กษิกฤษฏ์ิ จิตตรง สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 36 78  /
13175 ส.ต.อ.นที จิตรัตน์ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 39 80  /
13176 ส.ต.ท.เกรียงไกร ทิพยโ์ยธา สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 38 79  /
13177 ส.ต.ต.นพดล กนัแกว้ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 40 41 81  /
13178 ส.ต.อ.กรกต หาแกว้ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 38 41 79  /
13179 ส.ต.ท.ชานนท ์ไชยศรี สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 35 46 81  /
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13180 ส.ต.ต.ศิริโรจน์ ท  ามี สภ.ภูพิงคร์าชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 45 93  /
13181 ส.ต.อ.ณฐัพล หลา้ป้อม สภ.ภูพิงคร์าชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 41 84  /
13182 ด.ต.ขวญัชาติ บวัเยน็ สภ.ภูพิงคร์าชนิเวศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 50 98  /
13183 ร.ต.ต.ศิลป์ชยั ตาค  ามี สภ.สะเมิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 46 90  /
13184 พ.ต.ท.สุทศัน์ ขนัจนัทร์ สภ.สะเมิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 49 99  /
13185 ด.ต.สุทิศ ปินใจ สภ.สะเมิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
13186 พ.ต.ท.จ าเริญ สุภาค า สภ.สะเมิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 48 96  /
13187 ร.ต.อ.วิชยั ขอบปี สภ.สะเมิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 49 95  /
13188 ร.ต.อ.ลิขิต สร้อยสุวรรณ สภ.สะเมิง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 44 90  /
13189 พ.ต.ท.วชิระ วฒันาฤดี สภ.สันก าแพง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
13190 พ.ต.ท.สมศกัด์ิ หอมยศ สภ.สันก าแพง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 48 97  /
13191 ร.ต.อ.สุรัติ คนัธา สภ.สันก าแพง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 49 97  /
13192 ร.ต.อ.พิสันต ์สุขเจริญ สภ.สันก าแพง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 44 90  /
13193 ร.ต.อ.เกรียงไกร ไชยวงค์ สภ.สันก าแพง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 44 89  /
13194 ร.ต.ต.ศรชยั มูลแกว้ สภ.สันก าแพง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 47 91  /
13195 ร.ต.อ.รัตน์จรัส สุสิงห์รัตน์ สภ.สันก าแพง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 48 91  /
13196 ร.ต.อ.กมลสิงห์ เตวิน สภ.สันก าแพง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 44 87  /
13197 ร.ต.ต.วิชิต หาญฟ้างาม สภ.สันก าแพง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 40 45 85  /
13198 ร.ต.อ.นคค สุวรัตนากลุ สภ.สันก าแพง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 40 27 67  /
13199 ส.ต.ท.ดนุเดช ใจฟู สภ.สันก าแพง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 32 22 54  /
13200 ร.ต.ท.นรภทัร เกา้เอ้ียน สภ.สันทราย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 50 100  /
13201 ส.ต.อ.ปิยะณฐั ใจสัตยาบรรณ สภ.สันทราย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 47 93  /
13202 พ.ต.ท.ธนวตัร บุญมาก สภ.สันทราย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 38 81  /
13203 ร.ต.อ.ธาตรี พงมาลา สภ.สันทราย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 38 79  /
13204 ร.ต.อ.วิรัก ค  าเช้ือ สภ.สันทราย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 40 40 80  /
13205 พ.ต.ท.ธเนตถ ์วิบูลยเ์กียรต์ิ สภ.สันทราย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 33 33 66  /
13206 ด.ต.ฉัตรชยั คุณเลิศ สภ.สันทราย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 32 43 75  /
13207 ด.ต.นิกรณ์ ค  าหนอ้ย สภ.สันป่าตอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 43 87  /
13208 พ.ต.ท.จกัรียทุธ โชติวชิระพงศ์ สภ.สันป่าตอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 47 94  /
13209 ร.ต.ต.สงกรานต ์ปาลี สภ.สันป่าตอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 47 97  /
13210 ร.ต.อ.เจริญศกัด์ิ ประสะ สภ.สันป่าตอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 46 96  /
13211 ด.ต.ศกัด์ิชยั บุญตนัสา สภ.สันป่าตอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 48 95  /
13212 ร.ต.ต.สายณัห์ สมโน สภ.สันป่าตอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 48 95  /
13213 ด.ต.สุริยนั อินทรา สภ.สันป่าตอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 48 95  /
13214 ด.ต.พรศกัด์ิ อินหอม สภ.สันป่าตอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 45 92  /
13215 ร.ต.ต.ไพสิฐ หนุ่มศรี สภ.สันป่าตอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 49 95  /
13216 ด.ต.สุบิน ซาวสืบ สภ.สารภี ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 38 31 69  /
13217 ร.ต.ต.ชยัพฒัน์ ธญัพิชญุตม์ สภ.สารภี ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 33 42 75  /
13218 ร.ต.อ.จรัญ บุตรตาค า สภ.สารภี ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
13219 ร.ต.อ.ณทัภณ วิวฒิุ สภ.สารภี ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 50 98  /
13220 พ.ต.ต.ธนรัชต ์เส็งเรียบ สภ.สารภี ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 45 92  /
13221 ร.ต.อ.ธนชล ตุ่นค า สภ.สารภี ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 48 94  /
13222 พ.ต.ท.วีรพงษ ์พ่ึงเดชะ สภ.สารภี ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 45 90  /
13223 ร.ต.อ.อนุวฒัน์ สีลา สภ.สารภี ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 40 84  /
13224 ด.ต.ธีรพล กนัตรีสมบติั สภ.สารภี ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 40 83  /
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13225 ส.ต.ท.ธญัญาวิทย ์เชียงค  า สภ.สารภี ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 45 86  /
13226 ด.ต.อินทจกัร ป้อมมะโน สภ.สารภี ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 35 41 76  /
13227 ด.ต.สุรชยัไหวเคล่ือน สภ.หนองตอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
13228 ด.ต.ชยัชาย สุคนัธมาลา สภ.หนองตอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 47 96  /
13229 ร.ต.ท.สุค  า อินตนั สภ.หนองตอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 49 97  /
13230 ร.ต.อ.สมภพ ค าภีระ สภ.หนองตอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 46 94  /
13231 พ.ต.ท.ญาณพล พฒันชยั สภ.หนองตอง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 44 91  /
13232 ร.ต.ต.สนิท สิทธินนทรัตน์ สภ.หางดง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 38 39 77  /
13233 ด.ต.ชิน เตจา สภ.หางดง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 48 98  /
13234 พ.ต.ต.ศภุทศัน์ กิตติวรยศ สภ.หางดง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 42 42 84  /
13235 ร.ต.ท.วราพงศ ์อ่ินค า สภ.หางดง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 48 95  /
13236 ด.ต.นคร จนัทะวงั สภ.หางดง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 46 93  /
13237 ด.ต.วิชยั สมฤทธ์ิ สภ.หางดง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 49 95  /
13238 ด.ต.สมบูรณ์ เครือมูล สภ.หางดง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 44 89  /
13239 ร.ต.ท.ฉัตรชยั พรมตนั สภ.หางดง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 49 93  /
13240 ด.ต.รัตน์ ยะเชียงค า สภ.หางดง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 46 90  /
13241 ร.ต.ท.เรวตั ปินทิโย สภ.หางดง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 44 44 88  /
13242 ด.ต.สุรชยั เนตรทิพย์ สภ.หางดง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 47 90  /
13243 ร.ต.อ.จรัสพงศ ์จินดาเกียรติ สภ.หางดง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 43 41 84  /
13244 ร.ต.อ.ถนอมศกัด์ิ ชาญเช่ียว สภ.หางดง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 41 42 83  /
13245 ร.ต.อ.ธิติพทัธ ์สุขมี สภ.หางดง ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 40 37 77  /
13246 ส.ต.ต.พทัธพล บุญมา สภ.อมก๋อย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 50 99  /
13247 พ.ต.ท.ประพนัธ ์จนัทร์ดีแกว้สกลุ สภ.อมก๋อย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 46 44 90  /
13248 ส.ต.ต.ทนงศกัด์ิ ไวสติ สภ.อมก๋อย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 42 91  /
13249 ส.ต.ต.โสฬส ศกัดี สภ.อมก๋อย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 48 47 95  /
13250 พ.ต.ต.พงษพิ์สิฐ ประเสริฐ สภ.อมก๋อย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 47 94  /
13251 ส.ต.ต.จิวเรศ กนัทะวงค์ สภ.อมก๋อย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 47 38 85  /
13252 ร.ต.ต.มานิต ประอินทร์ สภ.อมก๋อย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 44 89  /
13253 ร.ต.อ.สรายทุธ ์พรมธิ สภ.อมก๋อย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 45 40 85  /
13254 ร.ต.อ.ประยรู เทียนแกว้ สภ.ฮอด ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 49 98  /
13255 ส.ต.ต.วิรุต พวงมาลา สภ.ฮอด ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 50 46 96  /
13256 พ.ต.ท.ธนพงศ ์ไสยะพนัธ์ สภ.ฮอด ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 47 96  /
13257 พ.ต.ท.ปธิกร สุยะวา สภ.ฮอด ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 49 44 93  /
13258 พ.ต.ท.ณรงค ์สงบ สภ.เกาะชา้ง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 45 90  /
13259 พ.ต.ท.วศิน สิทธิขนัแกว้ สภ.เกาะชา้ง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 44 37 81  /
13260 ร.ต.ต.สุจิตต ์บุตดาวเวียง สภ.เกาะชา้ง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 42 40 82  /
13261 ร.ต.ต.ธงชยั แกว้ประเสริฐ สภ.เกาะชา้ง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 35 39 74  /
13262 พ.ต.ท.มนตรี ภูมิสอาด สภ.เชียงแสน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 48 96  /
13263 ร.ต.อ.สุพจน์ คามณี สภ.เชียงแสน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 47 95  /
13264 ส.ต.อ.ปริญญา จิตตค์  า สภ.เชียงแสน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 48 95  /
13265 พ.ต.ท.รัชพล สะสม สภ.เชียงแสน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 48 95  /
13266 ส.ต.อ.ประสิทธ์ิ ขยนักิจ สภ.เชียงแสน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 47 94  /
13267 ด.ต.อุทยั มหาวงศนนัท์ สภ.เชียงแสน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 47 94  /
13268 ร.ต.อ.มานพ มิหายศ สภ.เชียงแสน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 44 90  /
13269 ด.ต.ไพบูลย ์แกว้ปันมา สภ.เชียงแสน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 41 45 86  /
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13270 ร.ต.ต.เสกสรรค ์มะโนเกตุ สภ.เชียงแสน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 39 47 86  /
13271 ด.ต.สาธิต ขตัติยะะ สภ.เชียงของ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 49 96  /
13272 พ.ต.ท.สง่า ศรีวิชยั สภ.เชียงของ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 50 96  /
13273 ร.ต.อ.กิตติ วงศช์ยั สภ.เชียงของ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 49 95  /
13274 ด.ต.ทวี สุภศร สภ.เชียงของ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 49 95  /
13275 ร.ต.ต.เชวงศกัด์ิ ไชยปัญญา สภ.เชียงของ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 48 94  /
13276 ด.ต.พินิจ รวมสุข สภ.เชียงของ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 50 95  /
13277 ด.ต.เสกสรรค ์เนาวฤทธ์ิ สภ.เชียงของ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 41 84  /
13278 พ.ต.ท.ชยัวฒัน์ มีมุ่งธรรม สภ.เชียงของ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 42 48 90  /
13279 ร.ต.อ.รัตติกร เขียวดอกนอ้ย สภ.เชียงของ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 39 43 82  /
13280 ด.ต.อภิชาติ สุวรรณขดัศรี สภ.เทิง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 47 94  /
13281 ส.ต.ท.ศกุลภทัร์ แกว้ปา สภ.เทิง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 44 89  /
13282 ร.ต.ต.จ ารัส แกว้ปา สภ.เทิง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 43 88  /
13283 ร.ต.อ.จรัสวฒิุ รู้ท  านอง สภ.เทิง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 47 90  /
13284 ร.ต.อ.จีรัฐติกลุ ดอนอ่อนสา สภ.เทิง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 46 89  /
13285 ด.ต.ยงยทุธ พลเยีย่ม สภ.เทิง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 42 48 90  /
13286 พ.ต.ท.ณฐัพล เปล่งข  า สภ.เทิง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 42 38 80  /
13287 พ.ต.ท.จินดา มณีเนตร สภ.เทิง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 38 38 76  /
13288 ด.ต.พิศทุธ์ิ อินตะ๊สิน สภ.เทิง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 36 32 68  /
13289 ด.ต.วรพล ช่ืนใจ สภ.เทิง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 35 32 67  /
13290 ร.ต.ท.สมเพช็ร ขติัยะ สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 50 93  /
13291 ร.ต.ต.วิชยั ทองนาค สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 38 24 62  /
13292 ร.ต.อ.พงษพ์วรรณ์ พิบูลยรั์งษี สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 35 85  /
13293 ด.ต.ณรงค ์สารขา้วค า สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 47 92  /
13294 ร.ต.ต.กณัฑ ์บุตรดี สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 46 89  /
13295 ร.ต.อ.ปฏิทศัน์ กรฐิติปัญญา สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 50 100  /
13296 พ.ต.ท.กลุชาติ ศกัดิโยธินธาดา สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 49 99  /
13297 ด.ต.วิชาญ ค  ามี สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 49 99  /
13298 ส.ต.ท.ปริญญาวฒิุ นาซีก สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 43 93  /
13299 ร.ต.ต.สรศกัด์ิ ครุฑเหมาะ สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 49 49 98  /
13300 ร.ต.ต.สมคิด ยอดสุวรรณ์ สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 49 47 96  /
13301 ส.ต.ท.พิสิษฐ ์โพธิปันรังษี สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 49 41 90  /
13302 ร.ต.ท.ศกัด์ิ อินตา สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 50 98  /
13303 ด.ต.ขจร ไชยประเสริฐ สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 49 97  /
13304 ร.ต.อ.สกลุ ชูติกลุ สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 47 95  /
13305 ส.ต.ท.ชินกฤต จนัทร์ใส สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 46 94  /
13306 ร.ต.ต.กิตติพทัธ ์อินตะ๊สงค์ สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 44 92  /
13307 ส.ต.ท.วรุตม ์กนัทา สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 39 87  /
13308 ร.ต.ต.วิจารณ์ ยาใจ สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 50 97  /
13309 ด.ต.ธราดร หงษาวงษ์ สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 49 96  /
13310 พ.ต.ท.ราชญั แสนหลาน สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 47 94  /
13311 ด.ต.กฤตพล วงคไ์ชย สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 46 93  /
13312 ด.ต.รัชชานนท ์แสงหงษ์ สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 44 91  /
13313 ร.ต.ท.เศวตชยั วงศใ์หญ่ สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 43 90  /
13314 ร.ต.อ.สุวฒัน์ พินทิสืบ สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 37 84  /
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13315 ร.ต.อ.ประวีร์ หอมนาน สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 49 95  /
13316 ด.ต.ประพนัธุ์ ไชยชมภู สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 48 94  /
13317 ด.ต.สายชล ยาโนละ สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 48 94  /
13318 ส.ต.ท.เกียรติศกัด์ิ  ศิริกลุชยั สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 46 92  /
13319 ส.ต.อ.ณฐัพงศ ์ทาศรี สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 44 90  /
13320 ด.ต.นิราช แขง็ขนัธ์ สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 46 91  /
13321 ร.ต.ต.สุพจน์ ปงใจ สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 44 46 90  /
13322 ด.ต.ทิวากร อาทนิตย์ สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 44 40 84  /
13323 ร.ต.ต.วศิน ปลอ้งนิราศ สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 46 89  /
13324 ร.ต.อ.ดวงเนตร ยาวิราช สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 44 87  /
13325 ร.ต.อ.ประชุม บั้งเงิน สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 43 86  /
13326 ด.ต.โสภณ ทิศอุ่น สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 40 83  /
13327 ร.ต.อ.รัตน์สดา รุ่งเรือง สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 33 76  /
13328 ร.ต.ท.แสวง วงศใ์หญ่ สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 42 48 90  /
13329 ร.ต.อ.ณรงค ์กนัทะดง สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 42 35 77  /
13330 ส.ต.ท.นพรัตน์ ติวสูงเนิน สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 41 37 78  /
13331 ด.ต.พรศกัด์ิ ถุงเงิน สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 40 39 79  /
13332 ด.ต.หญิง กวินญรัตน์ นิลเลิศ สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 38 47 85  /
13333 ร.ต.ท.สมฤทธ์ิ ปงปัญญายนื สภ.เมืองเชียงราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 33 45 78  /
13334 พ.ต.ท.เอกทศัน์ ชยัพรหม สภ.เวียงเชียงรุ้ง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 49 49 98  /
13335 ด.ต.ชาญศกัด์ิ อุ่นเจริญ สภ.เวียงเชียงรุ้ง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 45 91  /
13336 ร.ต.อ.สง่า กนัหารุ่งเรือง สภ.เวียงเชียงรุ้ง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 45 91  /
13337 ด.ต.ชูชาติ ระเวงวรรณ์ สภ.เวียงเชียงรุ้ง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 43 88  /
13338 ร.ต.อ.สงคก์าร ภูเขียว สภ.เวียงเชียงรุ้ง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 41 84  /
13339 ด.ต.สุทศัน์ กองตา สภ.เวียงเชียงรุ้ง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 41 33 74  /
13340 ร.ต.อ.อุเทน กิติสาย สภ.เวียงเชียงรุ้ง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 40 32 72  /
13341 พ.ต.ท.กิตติพงศ ์รักษาพนัธ์ สภ.เวียงแก่น ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 44 91  /
13342 ร.ต.อ.สมเศียร นอ้ยหมอ สภ.เวียงแก่น ภ.จว.เชียงราย ภ.5 38 39 77  /
13343 ด.ต.ธีระพนัธ ์ติยะธะ สภ.เวียงแก่น ภ.จว.เชียงราย ภ.5 38 35 73  /
13344 ส.ต.ท.ทตัพงศ ์ทาแกง สภ.เวียงแก่น ภ.จว.เชียงราย ภ.5 36 39 75  /
13345 ด.ต.สายชล พรหมธาดา สภ.เวียงชยั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 50 100  /
13346 ร.ต.อ.สุชาติ ชยัวงค์ สภ.เวียงชยั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 49 50 99  /
13347 ร.ต.ต.มงคล มาตนั สภ.เวียงชยั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 48 95  /
13348 พ.ต.ท.แดน ใจหาญ สภ.เวียงชยั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 44 91  /
13349 ด.ต.หญิง อรพรรณ จนัเสาร์ สภ.เวียงชยั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 42 89  /
13350 ร.ต.อ.สมฤทธ์ิ ต๊ิบโคตร สภ.เวียงชยั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 45 91  /
13351 ร.ต.ต.ประนมกรณ์ หาญอุ่น สภ.เวียงชยั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 44 89  /
13352 ด.ต.โสภณ เข่ือนเพชร สภ.เวียงชยั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 44 47 91  /
13353 ด.ต.วิทยา ชุมภูศรี สภ.เวียงชยั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 42 38 80  /
13354 พ.ต.ท.รวมสิน ปิยะสันต์ิ สภ.เวียงชยั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 41 42 83  /
13355 พ.ต.ท.ยทุธกร ธรรมวงค์ สภ.เวียงป่าเป้า ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 50 100  /
13356 ส.ต.ท.วรุตม ์จ  าปาจี สภ.เวียงป่าเป้า ภ.จว.เชียงราย ภ.5 49 50 99  /
13357 พ.ต.ท.อรรถพร บุรีค  า สภ.เวียงป่าเป้า ภ.จว.เชียงราย ภ.5 49 49 98  /
13358 ด.ต.บุญส่ง จามี สภ.เวียงป่าเป้า ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 50 98  /
13359 ด.ต.ธวชั อ่ินเมืองแกว้ สภ.เวียงป่าเป้า ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 49 97  /



Page 298 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

13360 ร.ต.อ.นรภทัร ทองดี สภ.เวียงป่าเป้า ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 50 95  /
13361 ส.ต.ท.ธนาวฒิุ จนัทร์หอม สภ.แม่เจดีย์ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 46 93  /
13362 พ.ต.ต.มงคล ยานะเรือง สภ.แม่เจดีย์ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 43 90  /
13363 พ.ต.ท.วีระยทุธ ์ศรีวรรณรมย์ สภ.แม่เจดีย์ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 44 89  /
13364 ร.ต.อ.วิทยา จนัทร์ชยัศรี สภ.แม่เจดีย์ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 43 88  /
13365 ส.ต.อ.น าทรัพย ์สุวรรณ สภ.แม่จนั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 50 100  /
13366 ด.ต.สิรพชัร์ จิรยศสมบูร๊ สภ.แม่จนั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 44 94  /
13367 ด.ต.ยศพรชยัห์ ไชยสมพาน สภ.แม่จนั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 49 42 91  /
13368 ด.ต.ฤทธิชยั พงคล์งักา สภ.แม่จนั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 49 36 85  /
13369 ร.ต.ต.ปริญญา สาธรรมกลุ สภ.แม่จนั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 50 98  /
13370 ร.ต.อ.มารุต วรรณโอภาส สภ.แม่จนั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 50 98  /
13371 ร.ต.อ.บุญส่ง มาแกว้ สภ.แม่จนั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 49 97  /
13372 พ.ต.ท.ภูริวฒั รุจิรัฐภาส สภ.แม่จนั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 49 97  /
13373 ด.ต.วิญญู วงศใ์หญ่ สภ.แม่จนั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 48 96  /
13374 ด.ต.อนุพนัธ ์ต่างใจ สภ.แม่จนั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 47 95  /
13375 ด.ต.เสกสรรณ จนัทะเวียง สภ.แม่จนั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 43 91  /
13376 ร.ต.อ.อานุภาพ ปรารมภ์ สภ.แม่จนั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 41 89  /
13377 ด.ต.ธนัยกร ฉันตา สภ.แม่จนั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 50 97  /
13378 ส.ต.ท.ภานุวฒัน์ รักประชา สภ.แม่จนั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 45 92  /
13379 ด.ต.วิมาน  ถาวร สภ.แม่จนั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 40 86  /
13380 พ.ต.ท.กศุลพนัธุ์ สิงห์ใจ สภ.แม่จนั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 44 42 86  /
13381 ด.ต.กมล ร้องหาญแกว้ สภ.แม่จนั ภ.จว.เชียงราย ภ.5 41 39 80  /
13382 ด.ต.คฤณภทัร ทาสุภา สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 44 49 93  /
13383 ส.ต.ท.ภานุวฒัน์ หลวงฟอง สภ.แม่ฟ้าหลวง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 41 87  /
13384 ด.ต.ณรงคฤ์ทธ์ิ วงศใ์หญ่ สภ.แม่ฟ้าหลวง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 42 42 84  /
13385 ร.ต.อ.นิสสัยสิทธ์ิ มีนิสสัย สภ.แม่ฟ้าหลวง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 41 42 83  /
13386 พ.ต.ท.ประทีป เสียงดงั สภ.แม่ฟ้าหลวง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 40 45 85  /
13387 ด.ต.วีระชน เหมยต่อม สภ.แม่ฟ้าหลวง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 40 42 82  /
13388 พ.ต.ท.มงักร วฒัวงค์ สภ.แม่ฟ้าหลวง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 39 31 70  /
13389 พ.ต.ท.ณฐัพงษ ์คชสาร สภ.แม่ยาว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 50 98  /
13390 ส.ต.ท.ยทุธการ ช่ืนใจ สภ.แม่ยาว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 45 93  /
13391 ร.ต.อ.เมธพนธ ์อาจโพธิ สภ.แม่ยาว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 45 90  /
13392 ด.ต.ภานุมาส วงษา สภ.แม่ยาว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 44 49 93  /
13393 ด.ต.สุรทิน โชติ สภ.แม่ยาว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 42 47 89  /
13394 พ.ต.ท.ถิรวฒัน์ ต่อสวย สภ.แม่ยาว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 36 50 86  /
13395 พ.ต.ท.ขวญัชาติ ชุ่มมงคล สภ.แม่ลาว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 47 93  /
13396 ส.ต.ท.ภาคภูมิ ขาววดั สภ.แม่ลาว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 44 48 92  /
13397 ร.ต.อ.สรรค ์ปัญญา สภ.แม่ลาว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 50 100  /
13398 ด.ต.สิงห์คาร พิมสาร สภ.แม่ลาว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 50 100  /
13399 ร.ต.ต.ศตวรรษ ปงปัญญายนื สภ.แม่ลาว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 48 98  /
13400 ร.ต.ต.สุพฒัน์ ดวงตา สภ.แม่ลาว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 49 47 96  /
13401 ด.ต.ชฎาย ุกนัดอก สภ.แม่ลาว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 49 97  /
13402 ส.ต.อ.กระแสศิลป์ อินตะ๊วงศ์ สภ.แม่ลาว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 48 96  /
13403 พ.ต.ต.สุวิชา สิทธิวงค์ สภ.แม่ลาว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 48 95  /
13404 ส.ต.อ.อนุชน จนัทะวงั สภ.แม่ลาว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 46 93  /
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13405 ส.ต.ท.ธนวฒัน์ ใจเยน็ สภ.แม่ลาว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 48 94  /
13406 ด.ต.สมชาย หตัถกอง สภ.แม่ลาว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 49 94  /
13407 ด.ต.สุทธิรักษ ์กิติยศ สภ.แม่ลาว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 44 44 88  /
13408 ร.ต.อ.ทนง รักพานิช สภ.แม่สรวย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 50 100  /
13409 พ.ต.ต.สมศกัด์ิ ตนัต๊ิบ สภ.แม่สรวย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 49 50 99  /
13410 ด.ต.เดชภูวดล วงศล์งักา สภ.แม่สรวย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 48 96  /
13411 ด.ต.นรินทร์ บุญส่ง สภ.แม่สรวย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 49 96  /
13412 ร.ต.ต.อนุพงษ ์เทพวงค์ สภ.แม่สรวย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 48 95  /
13413 พ.ต.ท.ภาวตั แกว้นนัวรา สภ.แม่สรวย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 47 93  /
13414 ร.ต.อ.ธนภทัร ธรามานิตย์ สภ.แม่สาย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 47 97  /
13415 ร.ต.อ.ไกรเลิศ ศรีวิชยั สภ.แม่สาย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 49 97  /
13416 ด.ต.ยทุธ ์คีรีแกว้ สภ.แม่สาย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 45 92  /
13417 ร.ต.อ.อานนัต ์ดวงมณีย์ สภ.แม่สาย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 49 95  /
13418 ด.ต.บญัชา บุญเรือง สภ.แม่สาย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 48 94  /
13419 ด.ต.เสกสรร ฟักแกว้ สภ.แม่สาย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 42 87  /
13420 พ.ต.ต.พสักร สารค า สภ.แม่สาย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 49 92  /
13421 ร.ต.อ.แสวง ศรีแกว้กลุ สภ.แม่สาย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 46 89  /
13422 ด.ต.ปิยพล กนัตรีสมบติั สภ.แม่สาย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 46 89  /
13423 ร.ต.อ.จินดา ถกลนฤดม สภ.แม่สาย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 44 87  /
13424 ร.ต.อ.ชูศกัด์ิ โสสนุย สภ.แม่สาย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 35 78  /
13425 พ.ต.ท.คมกฤช ไชยสาร สภ.แม่สาย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 42 42 84  /
13426 ด.ต.พิชยั เมืองมา สภ.แม่สาย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 42 36 78  /
13427 ด.ต.คมสัน กลูวงค์ สภ.แม่สาย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 41 39 80  /
13428 ด.ต.สุรศกัด์ิ จนัทร์อ านวยกิจ สภ.แม่สาย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 39 44 83  /
13429 ร.ต.อ.ปราโมทย ์พุ่มขจร สภ.แม่สาย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 39 41 80  /
13430 ด.ต.ทวี อินธิ สภ.แม่สาย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 37 39 76  /
13431 ร.ต.ต.ถนดั ตนัแกว้ สภ.แม่สาย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 31 49 80  /
13432 ส.ต.อ.รัฐชยั หมอกเหมย สภ.แม่ออ้ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 33 44 77  /
13433 ร.ต.อ.ธีมากร ค  าฮอม สภ.แม่ออ้ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 44 48 92  /
13434 ร.ต.ท.องัคาร เตชะเอ้ือย สภ.แม่ออ้ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 41 46 87  /
13435 ส.ต.ท.รังสรรค ์คูวะบาละ สภ.แม่ออ้ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 31 26 57  /
13436 พ.ต.ท.นิวตัร จอมสถาน สภ.ขนุตาล ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 49 97  /
13437 ด.ต.ชุมพล เช้ือน่วม สภ.ขนุตาล ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 48 96  /
13438 ด.ต.นิยม ประมวลพนัธ์ สภ.ขนุตาล ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 46 94  /
13439 ด.ต.วรพจน์ ชุมภูชนะภยั สภ.ขนุตาล ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 42 90  /
13440 ด.ต.สุรศกัด์ิ สมแกว้ สภ.ขนุตาล ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 50 97  /
13441 ร.ต.อ.กิตติพร แสนพวง สภ.ขนุตาล ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 45 92  /
13442 ด.ต.จ านง กองฟู สภ.ขนุตาล ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 47 93  /
13443 ด.ต.สานิตย ์ขม่อาวธุ สภ.ดอยหลวง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 50 100  /
13444 ร.ต.อ.สันทดั ต่างเพช็ร สภ.ดอยหลวง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 47 97  /
13445 พ.ต.ท.ฐปนนท ์ โป่งเส็ง สภ.ดอยหลวง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 49 48 97  /
13446 พ.ต.ท.สาธิต จิตกลา้ สภ.ดอยหลวง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 45 92  /
13447 ร.ต.ต.ค าปน แกว้สาทร สภ.ดอยหลวง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 44 49 93  /
13448 พ.ต.ท.สิริเดช กนัทะมี สภ.บา้นแซว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 44 92  /
13449 ร.ต.อ.กฤษฎา ตาลาน สภ.บา้นแซว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 43 91  /
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13450 ส.ต.ท.เกียรติวรา ศิริกญัตา สภ.บา้นแซว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 39 86  /
13451 ร.ต.ต.สมพร ตามสมยั สภ.บา้นแซว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 28 74  /
13452 ร.ต.อ.สมบติั บริบูรณ์ สภ.บา้นแซว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 41 86  /
13453 พ.ต.ท.จกัรชยั หมัน่พูล สภ.บา้นแซว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 44 43 87  /
13454 ด.ต.สาคร หนสมสุข สภ.บา้นแซว ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 40 83  /
13455 ด.ต.พชัรีรัตน์ ไชยทนรัตน์ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 47 94  /
13456 ร.ต.อ.ภานุวฒัน์ โพธ์ิศรี สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 44 89  /
13457 ร.ต.ท.อ านวย สิทธิแกว้ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 49 99  /
13458 พ.ต.ท.รฤชภล เมฆสงค์ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 48 98  /
13459 ส.ต.ท.ศิวณฐั บวัจอ้ย สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 47 97  /
13460 ด.ต.วิโรจน์ อินทรพรหมมา สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 49 50 99  /
13461 ด.ต.สมาคม บณัฑิต สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 49 49 98  /
13462 ร.ต.อ.พิศฐศ์กัด์ิ สุทธสม สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 49 46 95  /
13463 ร.ต.ท.ทวี ทนัหลา้ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 50 98  /
13464 ร.ต.อ.ทรงยศ ตราหทยักลุ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 49 97  /
13465 ด.ต.อินเนตร ปุกค  า สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 49 97  /
13466 พ.ต.ท.พิชิตชยั พุทธวงศ์ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 48 96  /
13467 ร.ต.ต.เมธี วฒันา สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 48 95  /
13468 ร.ต.ท.โสภณ สิงห์เทียน สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 47 94  /
13469 ร.ต.อ.ดอน ไชยง าเมือง สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 47 94  /
13470 ร.ต.อ.ดาวยศ พรมปัญญา สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 47 94  /
13471 ร.ต.ต.สมยศ วงคจ์นัตา สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 47 93  /
13472 ด.ต.ประสิทธ์ิ รอดเจริญ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 46 92  /
13473 ด.ต.ประดิษฐ ์เช้ือเมืองพาน สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 49 94  /
13474 ด.ต.ขวญัชยั ชาวล้ีแสน สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 44 46 90  /
13475 ด.ต.ภิทกั หม่องพิชยั สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 44 46 90  /
13476 ด.ต.คมสันต ์อุตมา สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 44 39 83  /
13477 ร.ต.ท.พงศไ์ชย ค  าพุฒศรีวิศาล สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 44 39 83  /
13478 ด.ต.คเณศร์ แลบุญมา สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 44 87  /
13479 ด.ต.กฤติเดช โคทวี สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชียงราย ภ.5 41 44 85  /
13480 ด.ต.พชัรพงษ ์บุญปอง สภ.บุญเรือง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 41 89  /
13481 ร.ต.อ.สมพงษ ์ไชยชมภู สภ.บุญเรือง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 45 92  /
13482 ด.ต.ชูศกัด์ิ ธิมาไชย สภ.บุญเรือง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 40 87  /
13483 ร.ต.ต.บุญวาทย ์อุ่นค า สภ.บุญเรือง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 38 85  /
13484 ด.ต.ชยันนัท ์พุทธจนัทร์ สภ.บุญเรือง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 41 87  /
13485 ด.ต.ศิวพนัธ ์ศภุเมธีศิลป์ สภ.บุญเรือง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 41 87  /
13486 พ.ต.ท.อินสม ศรีค  า สภ.บุญเรือง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 47 92  /
13487 ด.ต.พงษธ์ร พรพรม สภ.บุญเรือง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 44 89  /
13488 ร.ต.อ.วิจิตร บุญน า สภ.บุญเรือง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 38 83  /
13489 ร.ต.ท.อษัฎินทร์ โนจิต สภ.บุญเรือง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 45 88  /
13490 ด.ต.ธติกานต ์เพาะชุ่ม สภ.บุญเรือง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 40 83  /
13491 ร.ต.อ.ประยรู อินโน สภ.บุญเรือง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 40 48 88  /
13492 ร.ต.ท.วิษณุศกัด์ิ วิชาลยั สภ.บุญเรือง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 35 44 79  /
13493 ร.ต.ต.เอกสิทธ์ิ วงคช์ยั สภ.บุญเรือง ภ.จว.เชียงราย ภ.5 33 37 70  /
13494 ร.ต.อ.อดิเรก มะโนแกว้ สภ.ป่าแดด ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 50 100  /
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13495 พ.ต.ท.อาณติั กาวิชา สภ.ป่าแดด ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 50 100  /
13496 ด.ต.ไพบูลย ์อว้นแกว้ สภ.ป่าแดด ภ.จว.เชียงราย ภ.5 44 48 92  /
13497 พ.ต.ท.ศภุกิจ สิริประภาวฒัน์ สภ.ป่าแดด ภ.จว.เชียงราย ภ.5 43 39 82  /
13498 ด.ต.ทยัยทุ ใจประการ สภ.ป่าแดด ภ.จว.เชียงราย ภ.5 42 48 90  /
13499 ด.ต.เมธี ยามี สภ.ป่าแดด ภ.จว.เชียงราย ภ.5 36 42 78  /
13500 ด.ต.วิรัตน์ นนัทะชาติ สภ.ป่าแดด ภ.จว.เชียงราย ภ.5 27 27 54  /
13501 ด.ต.อษัฎา รู้ดี สภ.พญาเมง็ราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 49 99  /
13502 ด.ต.พงศเ์ทพ อกัษรสวา่ง สภ.พญาเมง็ราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 50 48 98  /
13503 ด.ต.สุรศกัด์ิ นาเจริญ สภ.พญาเมง็ราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 49 50 99  /
13504 พ.ต.ท.ทศพล ทุเสนะ สภ.พญาเมง็ราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 45 91  /
13505 ร.ต.อ.มนู วงศใ์หญ่ สภ.พญาเมง็ราย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 42 50 92  /
13506 ด.ต.ธีระ โสวรรณี สภ.พาน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 48 48 96  /
13507 ร.ต.ต.ธนธรณ เขตบุรี สภ.พาน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 47 47 94  /
13508 พ.ต.ท.โกศล วงศส์ถาน สภ.พาน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 48 94  /
13509 ด.ต.กิตติพงศ ์ปงธิยา สภ.พาน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 48 94  /
13510 พ.ต.ต.รุ่ง สุวรรณฉัตรศิริ สภ.พาน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 47 93  /
13511 ด.ต.พิชิต คงทน สภ.พาน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 46 46 92  /
13512 ด.ต.เกรียงไกร ชยัปรีชา สภ.พาน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 47 92  /
13513 ร.ต.ต.วิโรจน์ เกษมสุข สภ.พาน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 45 47 92  /
13514 ร.ต.ต.สุรินทร์ ร่องออ้ สภ.พาน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 44 43 87  /
13515 ร.ต.อ.วิเชียร สุริยะจนัทร์ สภ.พาน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 42 46 88  /
13516 ร.ต.ต.บรรเลง ใจปันธิ สภ.พาน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 42 45 87  /
13517 ด.ต.หญิง ภณัพชั รัญชยัยศ สภ.พาน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 37 45 82  /
13518 ร.ต.อ.วสันต ์บุญเลิศ สภ.พาน ภ.จว.เชียงราย ภ.5 35 27 62  /
13519 ร.ต.อ.ชยัวฒัน์ จนัตะ๊คาด สภ.เด่นชยั ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 47 96  /
13520 ร.ต.อ.พรพนัธ ์โปธิปิก สภ.เด่นชยั ภ.จว.แพร่ ภ.5 47 48 95  /
13521 ร.ต.อ.ภูมิศรินทร์ สมมงคล สภ.เด่นชยั ภ.จว.แพร่ ภ.5 46 48 94  /
13522 ร.ต.ท.สุนทร วนัชยั สภ.เด่นชยั ภ.จว.แพร่ ภ.5 46 48 94  /
13523 ร.ต.ต.สุพจน์ กาวิน สภ.เด่นชยั ภ.จว.แพร่ ภ.5 46 47 93  /
13524 ด.ต.อดิศกัด์ิ ถวิล สภ.เด่นชยั ภ.จว.แพร่ ภ.5 45 48 93  /
13525 ร.ต.ต.บูรณ์ยาง ท่าชา้ง สภ.เด่นชยั ภ.จว.แพร่ ภ.5 44 45 89  /
13526 ร.ต.ต.เทวญั สั่งสอน สภ.เด่นชยั ภ.จว.แพร่ ภ.5 41 48 89  /
13527 ด.ต.สงกรานต ์กาศสมบูรณ์ สภ.เด่นชยั ภ.จว.แพร่ ภ.5 47 48 95  /
13528 ด.ต.กาญจน์ปพน เมืองมานอ้ย สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 49 98  /
13529 ด.ต.ประยรู ค  าพรม สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 47 48 95  /
13530 ด.ต.วทัธิกร ทองดวง สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 47 47 94  /
13531 ร.ต.ท.ศภุชยั เวียงนาค สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 46 44 90  /
13532 พ.ต.ท.กณัฑสิ์ทธ์ิ คงต่อ สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 47 96  /
13533 ด.ต.ธีระศกัด์ิ กนัทวงศ์ สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 47 96  /
13534 ส.ต.ท.ภาคภูมิ พงษเ์พญ็สวสัด์ิ สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 47 96  /
13535 ด.ต.วสันต ์พงษสุ์วรรณ สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 49 97  /
13536 ร.ต.อ.ภูเบศ รู้จกัร์ สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 48 96  /
13537 ร.ต.ต.สมนึก ผิวอ่อน สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 48 96  /
13538 ส.ต.ท.อนุชารินสาร สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 48 96  /
13539 ด.ต.ชชัชญา สวนบ่อแร่ สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 47 95  /
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13540 ส.ต.ท.พงศพ์สิษฐ ์อาสุ สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 47 95  /
13541 ร.ต.ท.วิญญู สอนอุ่น สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 47 95  /
13542 ด.ต.นรินทร์ มะโนชยั สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 46 94  /
13543 ร.ต.ต.ดุสิต เมฆิน สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 45 93  /
13544 ร.ต.อ.ยงยทุธ คาวนัดี สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 47 49 96  /
13545 ร.ต.อ.ทกัษิณ ปะละใจ สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 47 47 94  /
13546 ด.ต.อนุชิต คาดสนิท สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 47 47 94  /
13547 ร.ต.ต.ประวิทย ์ประกอบการ สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 47 44 91  /
13548 พ.ต.ท.อมรเทพ ถ่ินทิพย์ สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 46 50 96  /
13549 ส.ต.อ.คมสัน จนัตาค า สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 46 48 94  /
13550 ด.ต.หญิง ละเอียด บญัสวา่ง สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 46 44 90  /
13551 ส.ต.ท.ธนบูรณ์ ร่องแกว้ สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 43 43 86  /
13552 ด.ต.วรัญญู ถ่ินสุข สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 42 49 91  /
13553 ร.ต.ท.ชยัวฒัน์ จุณณวตัต์ สภ.เมืองแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 42 46 88  /
13554 พ.ต.ท.ณรงค ์หงส์ไพบูลย์ สภ.เวียงตา้ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 46 94  /
13555 พ.ต.ท.ชลิตพงศ ์เสมอถุง สภ.เวียงตา้ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 45 93  /
13556 ด.ต.ทิว สารดี สภ.เวียงตา้ ภ.จว.แพร่ ภ.5 46 46 92  /
13557 ร.ต.อ.ธนทั ช่างเหลก็ สภ.เวียงตา้ ภ.จว.แพร่ ภ.5 43 46 89  /
13558 ร.ต.อ.บุญส่ง ใจเงา สภ.เวียงตา้ ภ.จว.แพร่ ภ.5 42 44 86  /
13559 ด.ต.โกวิทย ์วงคส์อน สภ.ไผโ่ทน ภ.จว.แพร่ ภ.5 46 45 91  /
13560 ร.ต.อ.ใจเพชร คามะดา สภ.ไผโ่ทน ภ.จว.แพร่ ภ.5 40 44 84  /
13561 ร.ต.อ.พิสุทธ์ิ สุทธิ สภ.นาพูน ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 48 97  /
13562 พ.ต.ท.วิทูล สีตะวนั สภ.นาพูน ภ.จว.แพร่ ภ.5 45 45 90  /
13563 ร.ต.ต.ธนลภย ์อมรรัตน์ สภ.นาพูน ภ.จว.แพร่ ภ.5 42 47 89  /
13564 พ.ต.ท.วีระ แสงจนัทร์ สภ.บา้นกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 43 46 89  /
13565 ด.ต.วรวฒิุ รัตนวิมลชยั สภ.บา้นกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 42 46 88  /
13566 ร.ต.ต.สถาน สมฤทธ์ิ สภ.พระธาตุช่อแฮ ภ.จว.แพร่ ภ.5 40 45 85  /
13567 พ.ต.ท.สมชาย สุขทรัพย์ สภ.พระธาตุช่อแฮ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 48 96  /
13568 ร.ต.อ.กนกศกัด์ิ ทองน่วม สภ.พระธาตุช่อแฮ ภ.จว.แพร่ ภ.5 46 47 93  /
13569 ร.ต.อ.พิภพ สร้อยสาย สภ.พระธาตุช่อแฮ ภ.จว.แพร่ ภ.5 46 47 93  /
13570 ร.ต.อ.เจริญ เกษม สภ.พระธาตุช่อแฮ ภ.จว.แพร่ ภ.5 44 47 91  /
13571 พ.ต.ท.นพดล วชัรกิจโสภณ สภ.พระธาตุช่อแฮ ภ.จว.แพร่ ภ.5 43 48 91  /
13572 ร.ต.ท.บุญชู วรรณา สภ.พระธาตุช่อแฮ ภ.จว.แพร่ ภ.5 42 43 85  /
13573 ด.ต.ภานุวิชญ ์พุททรง สภ.พระธาตุช่อแฮ ภ.จว.แพร่ ภ.5 37 42 79  /
13574 ร.ต.ท.ธนพล สุวรรณลษัณ์ สภ.พระธาตุช่อแฮ ภ.จว.แพร่ ภ.5 32 46 78  /
13575 ส.ต.อ.วฒิุชยั ทิเขียว สภ.ร้องกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 46 46 92  /
13576 พ.ต.ท.ชยัชาญ ตาตระกลู สภ.ร้องกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 45 94  /
13577 ร.ต.ท.บุญเรือง แยบคาย สภ.ร้องกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 48 96  /
13578 ร.ต.ท.วงศส์วสัด์ิ จิตตป์ระสาร สภ.ร้องกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 47 95  /
13579 ร.ต.ต.รุจน์ กวางอุเสน สภ.ร้องกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 45 93  /
13580 ร.ต.อ.ทรัพย ์อินถา สภ.ร้องกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 47 48 95  /
13581 ร.ต.ท.ปัญญา จิตตธาดาพงศ์ สภ.ร้องกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 47 43 90  /
13582 ด.ต.ทรงวิทย ์ปกเครือ สภ.ร้องกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 45 48 93  /
13583 ด.ต.ณพวรรษ จกัรค า สภ.ลอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 37 29 66  /
13584 ด.ต.วรกฤษฏ์ิ ขนัแกว้ สภ.ลอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 48 97  /
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13585 ด.ต.สมบติั ฝ้ันมงคล สภ.ลอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 46 47 93  /
13586 ร.ต.ท.ยศวรรธน์ ธนตัถม์าลีเนตร สภ.ลอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 44 47 91  /
13587 พ.ต.ท.สิปปกราณ ทิศธรรม สภ.วงัช้ิน ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 50 98  /
13588 พ.ต.ต.อนนัต ์ค  ามี สภ.วงัช้ิน ภ.จว.แพร่ ภ.5 46 46 92  /
13589 ร.ต.ต.ขยัภูมิ เชาวดี์ สภ.วงัช้ิน ภ.จว.แพร่ ภ.5 40 46 86  /
13590 ด.ต.สมบูรณ์ อ่ินแกว้ สภ.วงัหงส์ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 47 95  /
13591 ร.ต.ต.ปดิศ เชียงวงค์ สภ.วงัหงส์ ภ.จว.แพร่ ภ.5 47 44 91  /
13592 ด.ต.สกาศ สมบติั สภ.วงัหงส์ ภ.จว.แพร่ ภ.5 45 47 92  /
13593 ร.ต.ท.ธนาเดช ดอกจือ สภ.สรอย ภ.จว.แพร่ ภ.5 39 48 87  /
13594 ร.ต.อ.สมเกียรติ แกว้กามูล สภ.สรอย ภ.จว.แพร่ ภ.5 32 31 63  /
13595 ด.ต.อคัรพงษ ์วงคไ์ข่ สภ.สรอย ภ.จว.แพร่ ภ.5 31 29 60  /
13596 ด.ต.พยนตศ์กัด์ิ อ่อนศรี สภ.สรอย ภ.จว.แพร่ ภ.5 29 24 53  /
13597 ร.ต.ท.มานพ ป่ินแกว้ สภ.สอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100  /
13598 ด.ต.จกัรี ปราบหงษ์ สภ.สอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 50 99  /
13599 จ.ส.ต.ทศพล พรมจนัทร์ สภ.สอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 50 99  /
13600 ร.ต.อ.เฉลิมพล ศรีใหญ่ สภ.สอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 47 95  /
13601 ร.ต.อ.อดุลย ์สามารถ สภ.สอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 46 49 95  /
13602 พ.ต.ต.กงัวาล เวียงทอง สภ.สอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 46 48 94  /
13603 พ.ต.ท.ภานุรุจ แสงสร้อย สภ.สอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 45 47 92  /
13604 ส.ต.ต.เกียรตินิยม อินตาวงค์ สภ.สะเอียบ ภ.จว.แพร่ ภ.5 34 30 64  /
13605 พ.ต.ท.สงกรานต ์ใจมาก สภ.สะเอียบ ภ.จว.แพร่ ภ.5 41 46 87  /
13606 ร.ต.ต.อภิเชษฐ ์สันป่าแกว้ สภ.สะเอียบ ภ.จว.แพร่ ภ.5 29 30 59  /
13607 ร.ต.อ.ดิษฐิรัชม ์แกว้ธรรมานุกลู สภ.สูงเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 47 96  /
13608 ด.ต.สาคร ขอนเคียน สภ.สูงเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 46 94  /
13609 ด.ต.วีระพงษ ์สันป่าเป้า สภ.สูงเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 47 48 95  /
13610 ร.ต.ต.สุทศัน์ จนัทร์พรหม สภ.สูงเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 47 47 94  /
13611 ด.ต.อนนั ช านาญ สภ.สูงเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 46 47 93  /
13612 ร.ต.อ.ทยัวรรณ เมฆิน สภ.สูงเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 46 43 89  /
13613 ร.ต.ต.สมจิตต ์กระสาย สภ.สูงเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 45 45 90  /
13614 ร.ต.ต.สันติ ช านาญ สภ.สูงเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 43 49 92  /
13615 พ.ต.ท.ชยัรัตน์ เคร่ืองดี สภ.สูงเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 41 47 88  /
13616 ด.ต.ณรงเดช วงรอบ สภ.สูงเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 40 47 87  /
13617 ด.ต.เรวตั มัง่มูล สภ.สูงเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 39 45 84  /
13618 ด.ต.พิชิต งามทรง สภ.สูงแม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 44 43 87  /
13619 พ.ต.ท.ไตรรัตน์ ชยัวรรณ สภ.หนองม่วงไข่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 44 92  /
13620 ด.ต.จกัรพนัธ ์นออินทร์ สภ.หนองม่วงไข่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 45 42 87  /
13621 พ.ต.ท.อดุลย ์อภิฉัตรวงศ์ สภ.หนองม่วงไข่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 42 46 88  /
13622 ร.ต.อ.สายณัห์ แสนอินทร์ สภ.หนองม่วงไข่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 40 45 85  /
13623 ด.ต.ผดุง ตน้กนั สภ.หนองม่วงไข่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 40 29 69  /
13624 ส.ต.ท.ภราดร มาอุ่น สภ.ห้วยไร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 47 95  /
13625 ส.ต.ต.ปนิทาน แสนนนัตา สภ.ห้วยไร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 45 93  /
13626 ด.ต.ศราวธุ สีใจวงค์ สภ.ห้วยไร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 44 46 90  /
13627 ร.ต.ต.ภูวดล สายนาค สภ.ห้วยไร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 48 96  /
13628 พ.ต.ท.ฐตภณ ทองวิภาวรรณ์ สภ.ห้วยไร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 45 40 85  /
13629 ร.ต.อ.ชิษณุ ขม่อาวธุ สภ.ห้วยไร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 44 43 87  /
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13630 ส.ต.ท.เรืองศกัด์ิ เขียวใส สภ.ห้วยไร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 43 43 86  /
13631 ร.ต.อ.เทียมทูล หตัถป์ทุม สภ.ห้วยไร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 41 46 87  /
13632 พ.ต.ท.ประเทียบ จอมนงค์ สภ.ห้วยมา้ ภ.จว.แพร่ ภ.5 44 44 88  /
13633 ด.ต.พรรษกร กนัทะรส สภ.ห้วยมา้ ภ.จว.แพร่ ภ.5 43 42 85  /
13634 ร.ต.ต.ประเดน็ มณีกาศ สภ.ห้วยมา้ ภ.จว.แพร่ ภ.5 41 45 86  /
13635 พ.ต.ท.สนิท นาระกนัทา สภ.อง ภ.จว.แพร่ ภ.5 45 49 94  /
13636 ส.ต.ต.ฐิติกร กนัทา สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 50 50 100  /
13637 ส.ต.ต.อภิสิทธ์ิ อิทธะรงค์ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 49 50 99  /
13638 ส.ต.ต.จกัรพงศ ์มาศรี สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 49 49 98  /
13639 ส.ต.ต.เกรียงไกร จนัแกว้ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 49 48 97  /
13640 ส.ต.ต.ศราวธุ เหมืองจา สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 49 44 93  /
13641 ส.ต.ต.จกัรี ปีนงั สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 49 42 91  /
13642 ร.ต.อ.ธีรวฒัน์ จกัร์แกว้ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 48 43 91  /
13643 พ.ต.ท.ดรุณ จ าชา สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 47 47 94  /
13644 ส.ต.ท.นครินทร์ เกษรศรี สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 47 46 93  /
13645 ส.ต.ท.กฤษณพล ตะ๊เรือน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 44 49 93  /
13646 ส.ต.ต.จิราย ุปัญจะธง สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 44 41 85  /
13647 ร.ต.ต.สุพจน์ มีศรี สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 41 43 84  /
13648 ด.ต.วสันต ์แกว้มาลา สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 40 45 85  /
13649 ร.ต.ท.อชิร กรุงริรันดร์ สภ.เสาหิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 49 47 96  /
13650 ส.ต.อ.อิทธิพล กาละสุข สภ.เสาหิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 46 45 91  /
13651 ร.ต.ต.ไพฑรูย ์ค  าบุญชู สภ.แม่ลานอ้ย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 47 46 93  /
13652 ด.ต.สง่า ศิริอางค์ สภ.แม่ลานอ้ย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 46 46 92  /
13653 ส.ต.ต.ชาญวิทย ์เณรรอด สภ.แม่ลานอ้ย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 46 37 83  /
13654 ด.ต.เทพ กรองสติปัญญา สภ.แม่ลานอ้ย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 41 39 80  /
13655 ส.ต.ต.ธนกฤต ทะจู สภ.แม่ลานอ้ย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 40 38 78  /
13656 ส.ต.ต.สิทธินนท ์ค  าวรรณ สภ.แม่ลาหลวง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 35 23 58  /
13657 ส.ต.ต.ภูรินท ์ธรรมโม สภ.แม่ลาหลวง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 32 26 58  /
13658 ส.ต.ต.วรโชติ ทพัวิโรจน์ สภ.แม่สะเรียง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 49 36 85  /
13659 ส.ต.ต.พทัธดนย ์มณียศ สภ.แม่สะเรียง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 48 48 96  /
13660 ร.ต.อ.สหสัชยั มีสอง สภ.แม่สะเรียง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 48 47 95  /
13661 ส.ต.อ.ปิยะณฐั เกตุแกว้ สภ.แม่สะเรียง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 48 45 93  /
13662 ส.ต.ต.ณฐัวิชญ ์จนัทร์ทิพย์ สภ.แม่สะเรียง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 47 47 94  /
13663 ร.ต.อ.บรรเจิด ชะอุ่ม สภ.กองก๋อย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 37 36 73  /
13664 ด.ต.เกรียงศกัด์ิ แสงกาศ สภ.กองก๋อย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 46 41 87  /
13665 ส.ต.ต.อษัฎากรณ์ ค  างาม สภ.กองก๋อย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 42 29 71  /
13666 ส.ต.ต.ธนวฒัน์ สายสุดใจ สภ.กองก๋อย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 33 30 63  /
13667 ด.ต.สมพร จูแวน สภ.ขนุยวม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 46 48 94  /
13668 ส.ต.ท.อริญชยวิ์ธน์ ชนาอุปรนนัท์ สภ.ขนุยวม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 45 48 93  /
13669 ด.ต.ชชั ชยัวฒิุ สภ.ขนุยวม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 45 45 90  /
13670 ส.ต.ต.ภทัรกฤต เรือนอินทร์ สภ.ขนุยวม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 41 40 81  /
13671 ส.ต.ต.พฒันพงศ ์แสงวงัค  า สภ.ท่าตาฝ่ัง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 48 50 98  /
13672 ร.ต.อ.ขรรชยั ลงักาพินธุ์ สภ.ท่าตาฝ่ัง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 43 48 91  /
13673 พ.ต.ท.อาคม แดงสนัน่ สภ.น ้าเพียงดิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 44 45 89  /
13674 ด.ต.อดิศกัด์ิ ยอดวีระพงศ์ สภ.น ้าเพียงดิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 44 45 89  /
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13675 ร.ต.อ.พิทกัษ ์ทา้วสมวงค์ สภ.น ้าเพียงดิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 43 32 75  /
13676 ร.ต.อ.ศกัด์ิชาย เมืองค า สภ.น ้าเพียงดิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 42 47 89  /
13677 ส.ต.ต.วิโรจน์ ขวญัอยูถ่าวร สภ.ประตูเมือง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 36 16 52  /
13678 ส.ต.ต.ชานน ตุนาโป่ง สภ.ประตูเมือง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 33 22 55  /
13679 ส.ต.อ.ธญัทตั อินยา สภ.ปางมะผา้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 48 44 92  /
13680 ร.ต.ต.สมบติั อินทสิทธ์ิ สภ.ปางมะผา้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 47 49 96  /
13681 ส.ต.ต.สรวิชญ ์สุริวงคใ์ย สภ.ปางมะผา้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 47 47 94  /
13682 ส.ต.ท.ไกรวิชย ์อคัรวิบูลยช์ยั สภ.ปางมะผา้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 40 31 71  /
13683 ส.ต.ต.รัชพล ปวงเร่ิม สภ.ปาย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 50 50 100  /
13684 ส.ต.ต.ชวลิต หน่อพรหม สภ.ปาย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 50 49 99  /
13685 ด.ต.ประดิษฐ ์วงศต์า สภ.ปาย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 50 50 100  /
13686 ส.ต.ท.ปรัญชยั ค  าลือ สภ.ปาย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 50 50 100  /
13687 ส.ต.ต.ธีระวิทย ์แสงดอก สภ.ปาย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 50 49 99  /
13688 ร.ต.อ.ประเสริฐ เขตกนั สภ.ปาย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 50 49 99  /
13689 ด.ต.ประพนัธ ์โอดค า สภ.ปาย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 50 49 99  /
13690 ส.ต.ต.สมภาพ วงษบ์ุญชา สภ.ปาย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 49 46 95  /
13691 ส.ต.ต.ชาติชาคร อดีตโต สภ.ปาย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 49 40 89  /
13692 ด.ต.ประยรู สุจ่ิงต่า สภ.ปาย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 48 40 88  /
13693 ส.ต.อ.ศิโรดม จตุแสน สภ.ปาย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 47 47 94  /
13694 ร.ต.อ.รัฐวิทย ์บุญลี สภ.ปาย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 45 49 94  /
13695 ร.ต.อ.เกษม ก าแพงทิพย์ สภ.สบเมย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 42 47 89  /
13696 ส.ต.ต.สิทธิกร หงษค์  า สภ.สบเมย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 48 48 96  /
13697 ด.ต.พงษส์วสัด์ิ กล่ินหอม สภ.สบเมย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 41 39 80  /
13698 ส.ต.ต.นภทีป์ พนัธุ์เหม สภ.สบเมย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 41 38 79  /
13699 ส.ต.ต.วรนาถ กาญจะแสน สภ.หมอกจ าแป่ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 35 31 66  /
13700 ส.ต.ท.สุทิวสั สอาดจิตต์ สภ.หมอกจ าแป่ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 26 28 54  /
13701 ส.ต.ต.ศิริชยั เป็กทอง สภ.ห้วยโป่ง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 45 35 80  /
13702 ส.ต.ต.ประภาส ปันใจ สภ.ห้วยโป่ง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5 37 43 80  /
13703 ด.ต.มนตรี ชวาไทย สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา ภ.5 48 50 98  /
13704 ด.ต.อดิศกัด์ิ ไชยศิลป์ สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.น่าน ภ.5 36 35 71  /
13705 ด.ต.วีระเดช ถุงเสน สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.น่าน ภ.5 45 38 83  /
13706 ร.ต.ท.ไชยวฒัน์ ใบยา สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.น่าน ภ.5 26 26 52  /
13707 ร.ต.ต.เอนก ยาวิไชย สภ.เชียงกลาง ภ.จว.น่าน ภ.5 48 46 94  /
13708 ร.ต.อ.พิสิฐ จิตระวงศ์ สภ.เชียงกลาง ภ.จว.น่าน ภ.5 41 35 76  /
13709 ร.ต.ต.โสภณ พนัชน สภ.เชียงกลาง ภ.จว.น่าน ภ.5 36 28 64  /
13710 พ.ต.ท.ทรงศกัดา สิริโชคชยัวรกลุ สภ.เชียงกลาง ภ.จว.น่าน ภ.5 31 25 56  /
13711 ร.ต.อ.พิษณุพงษ ์พลพรม สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 50 100  /
13712 ส.ต.ต.ชุติพนธ ์ธรรมศิริ สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99  /
13713 ส.ต.ต.ภทัรฤทธ์ิ สมฤทธ์ิ สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 48 98  /
13714 ส.ต.ต.วนัพิทกัษ ์ธรรมไชย สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 49 49 98  /
13715 ด.ต.ชิดชยั ไชยวงค์ สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 49 48 97  /
13716 ส.ต.ต.ศิริมงคล อินต๊ิบ สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 49 45 94  /
13717 ร.ต.อ.ธีระพงษ ์วงคท์าฝ้ัน สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 48 49 97  /
13718 ด.ต.วิเชษฐ ์อาคะนยั สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 48 49 97  /
13719 ด.ต.จีรพนัธ ์ส่างกอน สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 48 48 96  /
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13720 ส.ต.ท.พรหมเมศร์ เช้ือทอง สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 48 47 95  /
13721 ด.ต.สกล เทพเสน สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 48 47 95  /
13722 ด.ต.วาสนา ศิริรัตน์ สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 48 45 93  /
13723 ร.ต.ต.นนัทธ์เนศ ทนนัติ สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 47 50 97  /
13724 ร.ต.ท.สมบูรณ์ ใหม่ตา สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 47 48 95  /
13725 ด.ต.ภาณุพงษ ์ขอดเตชะ สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 47 47 94  /
13726 ร.ต.อ.ชนมภูมิ มูลมณี สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 45 49 94  /
13727 ด.ต.ธีระชยั อินถา สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 45 48 93  /
13728 ด.ต.ธนู วานิยพงศ์ สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 44 47 91  /
13729 ร.ต.ท.สมคิด มาละ สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 43 48 91  /
13730 พ.ต.ท.ทศพล สืบกาสี สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 43 41 84  /
13731 พ.ต.ท.เรวตัร ทากนั สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 42 45 87  /
13732 ด.ต.ธนเดช พรหมมา สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 42 40 82  /
13733 ด.ต.ไพวลัย ์อภยัภกัดี สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 37 40 77  /
13734 ด.ต.อนุพงศ ์แสนนิทรา สภ.เมืองน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 48 47 95  /
13735 ด.ต.สงกรานต ์ผดัขนั สภ.เรือง ภ.จว.น่าน ภ.5 42 39 81  /
13736 ร.ต.ต.วีระวฒัน์ โพธ์ิพวง สภ.เรือง ภ.จว.น่าน ภ.5 41 43 84  /
13737 ร.ต.อ.ดิเรก เข่ือนเพชร สภ.เรือง ภ.จว.น่าน ภ.5 41 37 78  /
13738 ร.ต.อ.ชชัวาล ค  าจนัทรา สภ.เรือง ภ.จว.น่าน ภ.5 39 32 71  /
13739 พ.ต.ท.สุพรรณ์ วิญญพรหม สภ.เรือง ภ.จว.น่าน ภ.5 43 41 84  /
13740 ร.ต.อ.พีรเดช ปันวงค์ สภ.เวียงสา ภ.จว.น่าน ภ.5 47 45 92  /
13741 พ.ต.ท.วีระ พุ่มพวง สภ.เวียงสา ภ.จว.น่าน ภ.5 47 44 91  /
13742 ร.ต.ต.นพรัต ฉวีวงต์ สภ.เวียงสา ภ.จว.น่าน ภ.5 46 47 93  /
13743 ด.ต.นธัทวฒัน์ ค  าลือ สภ.เวียงสา ภ.จว.น่าน ภ.5 45 45 90  /
13744 ด.ต.เสฎฐวฒิุ ลือโฮง้ สภ.เวียงสา ภ.จว.น่าน ภ.5 42 43 85  /
13745 ด.ต.วชัรพงษ ์ทองเกียรติ สภ.เวียงสา ภ.จว.น่าน ภ.5 41 29 70  /
13746 ด.ต.ธีรวฒิุ อภิชยั สภ.เวียงสา ภ.จว.น่าน ภ.5 40 42 82  /
13747 ร.ต.ต.บรรจง วฒิุ สภ.เวียงสา ภ.จว.น่าน ภ.5 40 41 81  /
13748 ร.ต.อ.กมล อุปเสน สภ.เวียงสา ภ.จว.น่าน ภ.5 38 46 84  /
13749 ด.ต.สุรพงษ ์แกว้โก สภ.เวียงสา ภ.จว.น่าน ภ.5 25 30 55  /
13750 ร.ต.ท.สมศกัด์ิ สมทรง สภ.แม่จริม ภ.จว.น่าน ภ.5 44 45 89  /
13751 พ.ต.ท.ภาณุพงษ ์ศรีอนนัต์ สภ.แม่จริม ภ.จว.น่าน ภ.5 46 49 95  /
13752 พ.ต.ท.บุญมาก กนับุญ สภ.แม่จริม ภ.จว.น่าน ภ.5 45 45 90  /
13753 ส.ต.ต.ยทุธพิชยั ณ ล าปาง สภ.แม่จริม ภ.จว.น่าน ภ.5 39 41 80  /
13754 พ.ต.ท.ชุมพล พงคคี์รีแสน สภ.งอบ ภ.จว.น่าน ภ.5 46 47 93  /
13755 ร.ต.ต.นพรัตน์ สุทธิแสน สภ.งอบ ภ.จว.น่าน ภ.5 44 49 93  /
13756 ร.ต.อ.จิรภทัร ยอดปา สภ.ตาลชุม ภ.จว.น่าน ภ.5 50 47 97  /
13757 ด.ต.ปิยะพงษ ์พนัธะวงค์ สภ.ตาลชุม ภ.จว.น่าน ภ.5 39 35 74  /
13758 ร.ต.อ.สุทศัน์ แสงแกว้ สภ.ท่าวงัผา ภ.จว.น่าน ภ.5 47 40 87  /
13759 ร.ต.อ.ธ ารงคศ์กัด์ิ ช่ืนสมบติั สภ.ท่าวงัผา ภ.จว.น่าน ภ.5 45 46 91  /
13760 ร.ต.อ.กิตติธชั มหายศนนัท์ สภ.ท่าวงัผา ภ.จว.น่าน ภ.5 44 47 91  /
13761 ด.ต.วรพจน์ อินตะ๊แสน สภ.ท่าวงัผา ภ.จว.น่าน ภ.5 44 46 90  /
13762 ด.ต.ณฐัพล ภิมาลย์ สภ.ท่าวงัผา ภ.จว.น่าน ภ.5 43 48 91  /
13763 ร.ต.ต.สุวิทย ์มุขเพชร สภ.ท่าวงัผา ภ.จว.น่าน ภ.5 43 48 91  /
13764 ร.ต.อ.เสรี พรหมโชติ สภ.ท่าวงัผา ภ.จว.น่าน ภ.5 43 47 90  /
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13765 พ.ต.ท.พิพฒั ทิฆมัพรธีรวงศ์ สภ.ท่าวงัผา ภ.จว.น่าน ภ.5 43 46 89  /
13766 ร.ต.อ.จิราย ุชาวส้าน สภ.ท่าวงัผา ภ.จว.น่าน ภ.5 43 45 88  /
13767 พ.ต.ท.บุญมี อยูเ่ยน็ สภ.ท่าวงัผา ภ.จว.น่าน ภ.5 39 35 74  /
13768 พ.ต.ท.เมฆราช สุวรรณะเมฆา สภ.ทุ่งชา้ง ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99  /
13769 ด.ต.ไชยยา ถุงเสน สภ.ทุ่งชา้ง ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99  /
13770 ด.ต.รักแดน อินทรีย์ สภ.ทุ่งชา้ง ภ.จว.น่าน ภ.5 50 44 94  /
13771 ร.ต.ท.สมพงษ ์หน่อทอง สภ.ทุ่งชา้ง ภ.จว.น่าน ภ.5 41 43 84  /
13772 ร.ต.อ.อภิวฒัน์ วชัรการุณย์ สภ.ทุ่งชา้ง ภ.จว.น่าน ภ.5 33 38 71  /
13773 ด.ต.บรรหาญ ถ่ินจอม สภ.นานอ้ย ภ.จว.น่าน ภ.5 43 44 87  /
13774 พ.ต.ต.ประชา คงคารักษ์ สภ.นานอ้ย ภ.จว.น่าน ภ.5 43 41 84  /
13775 ร.ต.อ.ชวาล เรือนอุ่น สภ.นานอ้ย ภ.จว.น่าน ภ.5 42 43 85  /
13776 ด.ต.ศกัด์ิชยั จนัทร์เพญ็ สภ.นานอ้ย ภ.จว.น่าน ภ.5 42 42 84  /
13777 ร.ต.ท.ยงยทุธ ์สอนยศ สภ.นาหม่ืน ภ.จว.น่าน ภ.5 37 37 74  /
13778 ส.ต.ต.ทินภทัร ศรีจนัทร์ สภ.นาหม่ืน ภ.จว.น่าน ภ.5 46 35 81  /
13779 พ.ต.ต.อดุลย ์ทา้วค า สภ.นาหม่ืน ภ.จว.น่าน ภ.5 45 45 90  /
13780 ร.ต.ต.ศกัดา ปาริน สภ.นาหม่ืน ภ.จว.น่าน ภ.5 44 47 91  /
13781 ร.ต.อ.สมพงษ ์ดวงงา สภ.น ้ามวบ ภ.จว.น่าน ภ.5 47 48 95  /
13782 ร.ต.อ.ประกิจ กนัไชย สภ.น ้ามวบ ภ.จว.น่าน ภ.5 45 46 91  /
13783 ส.ต.ต.ปรัตถกร เถาวโ์ท สภ.บ่อเกลือ ภ.จว.น่าน ภ.5 44 35 79  /
13784 พ.ต.ท.สมาน ปรารมภ์ สภ.บ่อเกลือ ภ.จว.น่าน ภ.5 42 42 84  /
13785 ร.ต.อ.จรูญ อญัชนั สภ.บ่อเกลือ ภ.จว.น่าน ภ.5 42 31 73  /
13786 ร.ต.ต.ชูกิจ ชยัชนะ สภ.บ่อเกลือ ภ.จว.น่าน ภ.5 39 30 69  /
13787 ร.ต.อ.สุนทร ค  าซาว สภ.บา้นหลวง ภ.จว.น่าน ภ.5 42 43 85  /
13788 ด.ต.ชดั แพทยส์มาน สภ.บา้นหลวง ภ.จว.น่าน ภ.5 42 40 82  /
13789 พ.ต.ท.อนนัต ์พรมมา สภ.บา้นหลวง ภ.จว.น่าน ภ.5 42 39 81  /
13790 ด.ต.ผดุงศกัด์ิ สุทธิแสน สภ.ปัว ภ.จว.น่าน ภ.5 47 49 96  /
13791 ด.ต.ประจวบ ชาวง้ิว สภ.ปัว ภ.จว.น่าน ภ.5 49 46 95  /
13792 ร.ต.อ.สุพจน์ ม่ิงปรีชา สภ.ปัว ภ.จว.น่าน ภ.5 49 44 93  /
13793 พ.ต.ท.ศิวกร มัน่คงค า สภ.ปัว ภ.จว.น่าน ภ.5 48 45 93  /
13794 ร.ต.ต.สุมิต ทะก๋า สภ.ปัว ภ.จว.น่าน ภ.5 47 48 95  /
13795 ร.ต.ต.ปิยะณฐั จนัตะ๊วงค์ สภ.ปัว ภ.จว.น่าน ภ.5 47 45 92  /
13796 ร.ต.อ.สมฤทธ์ิ จิณะเสน สภ.ปัว ภ.จว.น่าน ภ.5 47 45 92  /
13797 ด.ต.อุดร หาญยทุธ สภ.ปัว ภ.จว.น่าน ภ.5 47 45 92  /
13798 ร.ต.อ.มานพ ศิริพิพตัร สภ.ปัว ภ.จว.น่าน ภ.5 46 47 93  /
13799 ด.ต.หิรัญศกัด์ิ จิตอารีย์ สภ.ปัว ภ.จว.น่าน ภ.5 46 45 91  /
13800 ด.ต.ศภุากร แกว้โก สภ.ปัว ภ.จว.น่าน ภ.5 46 43 89  /
13801 ด.ต.อนุพงษ ์อินตะ๊กนั สภ.ปัว ภ.จว.น่าน ภ.5 42 38 80  /
13802 ร.ต.ต.จารึก ปินตาแจ่ม สภ.ภูเพียง ภ.จว.น่าน ภ.5 49 49 98  /
13803 พ.ต.ท.มนตรี ขอดเตชะ สภ.ภูเพียง ภ.จว.น่าน ภ.5 48 48 96  /
13804 ด.ต.สมศกัด์ิ เรือนโลวา สภ.ภูเพียง ภ.จว.น่าน ภ.5 48 47 95  /
13805 ด.ต.กิจวตัร กนัแกว้ สภ.ภูเพียง ภ.จว.น่าน ภ.5 47 49 96  /
13806 ด.ต.นคร ฝากมิตร สภ.ภูเพียง ภ.จว.น่าน ภ.5 46 46 92  /
13807 ส.ต.ท.ทพัมงคล พรมยา สภ.ภูเพียง ภ.จว.น่าน ภ.5 45 37 82  /
13808 ร.ต.อ.พลากร หาญตะ๊ สภ.ภูเพียง ภ.จว.น่าน ภ.5 41 44 85  /
13809 ส.ต.อ.ธีระพงษ ์เตชะนนัท์ สภ.สองแคว ภ.จว.น่าน ภ.5 50 48 98  /
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13810 ส.ต.ต.พลวฒัน์ อภิพงศร์ะสี สภ.สองแคว ภ.จว.น่าน ภ.5 50 48 98  /
13811 ส.ต.อ.ประณต ขระสุ สภ.สองแคว ภ.จว.น่าน ภ.5 49 47 96  /
13812 พ.ต.ท.ชยัสิทธ์ิ ชราชิต สภ.สองแคว ภ.จว.น่าน ภ.5 48 49 97  /
13813 ด.ต.สมพงษ ์เพชรภา สภ.สองแคว ภ.จว.น่าน ภ.5 47 50 97  /
13814 ด.ต.ณฐัชภทัรศกัญ ์เทพกอม สภ.สองแคว ภ.จว.น่าน ภ.5 47 47 94  /
13815 ร.ต.ต.ดนยั วรินทรา สภ.สองแคว ภ.จว.น่าน ภ.5 36 45 81  /
13816 ร.ต.อ.แสวง ค  าลือมี สภ.สองอคว ภ.จว.น่าน ภ.5 50 50 100  /
13817 ด.ต.เทอดศกัด์ิ ค  าพา สภ.สันติสุข ภ.จว.น่าน ภ.5 40 42 82  /
13818 พ.ต.ท.พงศศ์กัด์ิ รักชาติ สภ.สันติสุข ภ.จว.น่าน ภ.5 42 43 85  /
13819 ด.ต.ณฏัฐพงษ ์เป้ียปลูก สภ.สันติสุข ภ.จว.น่าน ภ.5 42 42 84  /
13820 ร.ต.อ.กานตณ์ฐักรณ์ กณุา สภ.สันติสุข ภ.จว.น่าน ภ.5 40 45 85  /
13821 ร.ต.อ.ธนวฒัน์ เชียงพรหม สภ.อวน ภ.จว.น่าน ภ.5 46 40 86  /
13822 ด.ต.วสันต ์ค  าส่าง สภ.อวน ภ.จว.น่าน ภ.5 45 45 90  /
13823 ด.ต.ทนงศกัด์ิ กองมงคล สภ.อวน ภ.จว.น่าน ภ.5 37 26 63  /
13824 ส.ต.ท.ไพชยนต ์แสงศรีจนัทร์ สภ.เชียงค  า ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100  /
13825 ร.ต.อ.ชานนท ์เข่ือนแกว้ สภ.เชียงค  า ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 50 99  /
13826 ด.ต.ประเสริฐ สร้อยสวิง สภ.เชียงค  า ภ.จว.พะเยา ภ.5 42 50 92  /
13827 ด.ต.สิวนฎั อินทร์มะณี สภ.เชียงค  า ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100  /
13828 ร.ต.อ.ฐกฤต เงินค า สภ.เชียงค  า ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 50 99  /
13829 ด.ต.สะอาด ยาศรี สภ.เชียงค  า ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 50 99  /
13830 พ.ต.ท.จีรวฒัน์ ปานสมบติั สภ.เชียงค  า ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 50 98  /
13831 พ.ต.ท.ธีรพรรณ จนัทร์เดิม สภ.เชียงค  า ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 50 98  /
13832 ด.ต.อุดม แสวงผล สภ.เชียงค  า ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 49 97  /
13833 ด.ต.สงกรานต ์ขนัเป้ีย สภ.เชียงค  า ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 47 95  /
13834 ด.ต.แดง ปารินทร์ สภ.เชียงค  า ภ.จว.พะเยา ภ.5 46 50 96  /
13835 ส.ต.ท.ดนยั นนัแกว้ สภ.เชียงค  า ภ.จว.พะเยา ภ.5 40 49 89  /
13836 ร.ต.อ.ชยั วงศใ์หญ่ สภ.เชียงค  า ภ.จว.พะเยา ภ.5 40 47 87  /
13837 ด.ต.สมศกัด์ิ กะรัตน์ สภ.เชียงค  า ภ.จว.พะเยา ภ.5 43 48 91  /
13838 ร.ต.อ.ประนพ วงศม์า สภ.เชียงม่วน ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100  /
13839 ด.ต.ภทัราวธุ ค  าลือ สภ.เชียงม่วน ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 49 98  /
13840 พ.ต.ท.สุพสิทธ์ิ สืบแสน สภ.เชียงม่วน ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 50 98  /
13841 ด.ต.สุริยนั ค  าวรรณ สภ.เชียงม่วน ภ.จว.พะเยา ภ.5 46 45 91  /
13842 ร.ต.ต.นิยม สะพานแกว้ สภ.เมืองพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 45 43 88  /
13843 ร.ต.อ.สมชาย สองสีใส สภ.เมืองพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 44 46 90  /
13844 พ.ต.ท.ดารัณ วนันาพ่อ สภ.เมืองพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 49 98  /
13845 พ.ต.ท.กิจวฒัน์สินธุ์ อมตธนทรัพย์ สภ.เมืองพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 48 96  /
13846 ร.ต.ต.สมศกัด์ิ บวัผดั สภ.เมืองพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 46 94  /
13847 ร.ต.ต.ปัญญา ทองเรือง สภ.เมืองพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 42 90  /
13848 ร.ต.ท.ปราการ ทวีสุข สภ.เมืองพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 47 49 96  /
13849 ร.ต.อ.ไวฑูรย ์กล ่าโหมด สภ.เมืองพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 44 47 91  /
13850 ร.ต.ต.ณรงคศ์กัด์ิ ใจบุญทา สภ.เมืองพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 44 47 91  /
13851 จ.ส.ต.เฉลิมพล เหลก็กลา้ สภ.เมืองพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 44 46 90  /
13852 ด.ต.พงศป์ณต เขียวมงั สภ.เมืองพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 44 41 85  /
13853 ร.ต.ต.สมพล สุภารัตน์ สภ.เมืองพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 44 38 82  /
13854 ร.ต.ต.ประเสริฐ อินตะ๊ปัญญา สภ.เมืองพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 43 36 79  /
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13855 ส.ต.ท.ไชยวฒัน์ วงศสุ์วรรณ์ สภ.เมืองพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 42 38 80  /
13856 ด.ต.ธนะศกัด์ิ สันถนอม สภ.เมืองพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 41 42 83  /
13857 ด.ต.ศราวธุ ปันคะปวง สภ.เมืองพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 39 39 78  /
13858 ด.ต.สุมิตร ใสสม สภ.เมืองพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 38 28 66  /
13859 ด.ต.ชยัณรง เงินห้อย สภ.เมืองพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 37 35 72  /
13860 ด.ต.ธนะพงษ ์ข  าศรี สภ.แม่โจ้ ภ.จว.พะเยา ภ.5 45 42 87  /
13861 ด.ต.ประเทือง ใจพรม สภ.แม่ใจ ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 48 96  /
13862 ร.ต.ต.คมสันต ์ก๋าใจ สภ.แม่ใจ ภ.จว.พะเยา ภ.5 46 42 88  /
13863 พ.ต.ท.ถาวร เมืองใจ สภ.แม่ใจ ภ.จว.พะเยา ภ.5 44 43 87  /
13864 ด.ต.ไพรสนธ ์กนัท๊ะวงค์ สภ.แม่ใจ ภ.จว.พะเยา ภ.5 43 46 89  /
13865 ด.ต.วฒิุพงศ ์ประสานใจ สภ.แม่ใจ ภ.จว.พะเยา ภ.5 42 47 89  /
13866 พ.ต.ท.นิธิกร เดชบุญ สภ.แม่ใจ ภ.จว.พะเยา ภ.5 39 42 81  /
13867 ร.ต.อ.สุรศกัด์ิ พิริยธชักลุ สภ.แม่ใจ ภ.จว.พะเยา ภ.5 34 39 73  /
13868 ด.ต.บรรเจิด งานดี สภ.แม่กา ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 45 95  /
13869 ด.ต.อุเทน จกัรบนั สภ.แม่กา ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 46 94  /
13870 ร.ต.อ.อดิศกัด์ิ สักลอ สภ.แม่กา ภ.จว.พะเยา ภ.5 44 47 91  /
13871 พ.ต.ท.กฤษฏ์ิ สุรีรัตน์ สภ.แม่กา ภ.จว.พะเยา ภ.5 43 47 90  /
13872 ด.ต.ประชนั แสนเสมอใจ สภ.แม่กา ภ.จว.พะเยา ภ.5 41 47 88  /
13873 ด.ต.ทองสุข บุญนาวา สภ.แม่กา ภ.จว.พะเยา ภ.5 41 45 86  /
13874 พ.ต.ท.ธนโชติ บุญยงศ์ สภ.แม่กา ภ.จว.พะเยา ภ.5 40 43 83  /
13875 ด.ต.กฤช ทาสอน สภ.แม่กา ภ.จว.พะเยา ภ.5 37 48 85  /
13876 ด.ต.สมเจตน์ ไชยสาร สภ.จุน ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100  /
13877 ด.ต.พนม ราษี สภ.จุน ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 50 99  /
13878 ร.ต.อ.อดุลย ์ธุระเสร็จ สภ.จุน ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 40 89  /
13879 ด.ต.จกัรพล ปุณะตุง สภ.จุน ภ.จว.พะเยา ภ.5 47 42 89  /
13880 พ.ต.ต.อนุพนธ ์สนิท สภ.จุน ภ.จว.พะเยา ภ.5 46 46 92  /
13881 ด.ต.สมศกัด์ิ พระบาลี สภ.จุน ภ.จว.พะเยา ภ.5 45 45 90  /
13882 ร.ต.ท.ธีรพงค ์พุฒธิรัตน์ สภ.จุน ภ.จว.พะเยา ภ.5 45 42 87  /
13883 ด.ต.ชยัธวชั ศนูยก์ลาง สภ.จุน ภ.จว.พะเยา ภ.5 45 45 90  /
13884 ส.ต.ท.ปัญญคุณ ตนับูรณา สภ.ดอกค าใต้ ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 49 97  /
13885 ร.ต.อ.ประพนัธ ์ใบอุบล สภ.ดอกค าใต้ ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 49 98  /
13886 ด.ต.สด บวัย ั้อย สภ.ดอกค าใต้ ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 49 98  /
13887 ด.ต.รชต วงศข์ติัย์ สภ.ดอกค าใต้ ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 47 96  /
13888 ร.ต.ท.ธนวฒิุ หวานเสียง สภ.ดอกค าใต้ ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 48 96  /
13889 ด.ต.วฒิุพงษ ์ไชยวฒิุ สภ.ดอกค าใต้ ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 46 94  /
13890 ร.ต.อ.พิจิตร ใจซ่ือ สภ.ดอกค าใต้ ภ.จว.พะเยา ภ.5 47 50 97  /
13891 ร.ต.ท.สัญญา ไชยค า สภ.ดอกค าใต้ ภ.จว.พะเยา ภ.5 47 49 96  /
13892 พ.ต.ท.ปรีชา ค  ายงั สภ.ดอกค าใต้ ภ.จว.พะเยา ภ.5 47 48 95  /
13893 พ.ต.ท.นิธิศ นนัตาลิต สภ.ดอกค าใต้ ภ.จว.พะเยา ภ.5 43 41 84  /
13894 ด.ต.ฉลาด คงมัน่ สภ.ปง ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 46 94  /
13895 ด.ต.ทวีศกัด์ิ บุญธรรม สภ.ปง ภ.จว.พะเยา ภ.5 44 41 85  /
13896 ด.ต.ณรงคศ์กัด์ิ ต่อมค า สภ.ปง ภ.จว.พะเยา ภ.5 43 41 84  /
13897 พ.ต.ท.ชาญณฏัฐ ์ปองรักษ์ สภ.ปง ภ.จว.พะเยา ภ.5 41 48 89  /
13898 พ.ต.ท.ปิยะวฒัน์ ชีวชยาภรณ์ สภ.ปง ภ.จว.พะเยา ภ.5 34 40 74  /
13899 ด.ต.อาทิตย ์พรมจุล สภ.ปง ภ.จว.พะเยา ภ.5 33 30 63  /
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13900 ร.ต.อ.ประสิทธ์ิ ผดัวงค์ สภ.ภูกามยาว ภ.จว.พะเยา ภ.5 47 46 93  /
13901 พ.ต.ท.อดุลย ์ประวงั สภ.ภูกามยาว ภ.จว.พะเยา ภ.5 46 42 88  /
13902 ร.ต.ต.เพชร เครือสาร สภ.ภูกามยาว ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 49 97  /
13903 ส.ต.ท.ปฏิภาณ โรจนอุดมพร สภ.ภูกามยาว ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 43 91  /
13904 ด.ต.สวา่ง วงศเ์ป้ียจนัทร์ สภ.ภูกามยาว ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 41 89  /
13905 ด.ต.โรจน์ศกัด์ิ รักนา สภ.ภูกามยาว ภ.จว.พะเยา ภ.5 47 47 94  /
13906 พ.ต.ท.เกียรติพงศ ์ค  าปินไชย สภ.ภูกามยาว ภ.จว.พะเยา ภ.5 47 45 92  /
13907 ด.ต.รุ่งโรจน์ พรหมเผา่ สภ.ภูกามยาว ภ.จว.พะเยา ภ.5 46 44 90  /
13908 ร.ต.ท.เกษตร กอ้นค า สภ.ภูกามยาว ภ.จว.พะเยา ภ.5 41 44 85  /
13909 ด.ต.อุ๊ด ไชยชนะ สภ.ภูชาง ภ.จว.พะเยา ภ.5 46 38 84  /
13910 ด.ต.พรไพร รวมสุข สภ.ภูซาง ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 50 99  /
13911 ด.ต.ธนิต แกว้หล่อ สภ.ภูซาง ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 45 93  /
13912 พ.ต.ท.วิชาญ บุญมา สภ.ภูซาง ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 43 91  /
13913 ร.ต.อ.สมเพียร กล่ินมาลา สภ.ภูซาง ภ.จว.พะเยา ภ.5 47 45 92  /
13914 ร.ต.ต.สหรัถ อุปธิ สภ.ภูซาง ภ.จว.พะเยา ภ.5 46 45 91  /
13915 พ.ต.ท.พิศิษฐ ์ศรีจนัทร์ สภ.ภูซาง ภ.จว.พะเยา ภ.5 45 49 94  /
13916 ด.ต.กษณะ การะยศ สภ.ภูซาง ภ.จว.พะเยา ภ.5 45 44 89  /
13917 ร.ต.ต.เกษม เขียวปิง ภ.จว.ล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 44 42 86  /
13918 ด.ต.เรวติั ปุดมาเล สภ.เกาะคา ภ.จว.ล าปาง ภ.5 43 42 85  /
13919 ร.ต.อ.ปรีชา ค  าศรีใจ สภ.เกาะคา ภ.จว.ล าปาง ภ.5 49 49 98  /
13920 พ.ต.ท.วีระชาติ บ่อค  า สภ.เกาะคา ภ.จว.ล าปาง ภ.5 50 50 100  /
13921 ร.ต.อ.เครือพงศ ์ขตับุญเรือง สภ.เกาะคา ภ.จว.ล าปาง ภ.5 47 46 93  /
13922 พ.ต.ท.สิงห์ชยั วงคปิ์นตา สภ.เกาะคา ภ.จว.ล าปาง ภ.5 47 44 91  /
13923 ร.ต.ท.ทวีป ไพกมุภณัฑ์ สภ.เกาะคา ภ.จว.ล าปาง ภ.5 45 46 91  /
13924 ร.ต.ท.ณรงค ์สุภายะ สภ.เกาะคา ภ.จว.ล าปาง ภ.5 44 46 90  /
13925 ด.ต.สุภาพ มียนัต์ สภ.เกาะคา ภ.จว.ล าปาง ภ.5 43 42 85  /
13926 ด.ต.บุญเทียม ปุ๊ ค  าแดง สภ.เกาะคา ภ.จว.ล าปาง ภ.5 43 40 83  /
13927 ด.ต.เสกสรรค ์กนัทะมูล สภ.เกาะคา ภ.จว.ล าปาง ภ.5 41 38 79  /
13928 ด.ต.ส าเนียง มดัตลดั สภ.เกาะคา ภ.จว.ล าปาง ภ.5 39 43 82  /
13929 ร.ต.อ.สิทธิชยั มูลเมือง สภ.เขลางคน์คร ภ.จว.ล าปาง ภ.5 45 46 91  /
13930 ร.ต.อ.สุภโชค บวัสังข์ สภ.เขลางคน์คร ภ.จว.ล าปาง ภ.5 44 46 90  /
13931 ร.ต.อ.สุภทัรชยั นนัตะ๊ภาพ สภ.เขลางคน์คร ภ.จว.ล าปาง ภ.5 50 50 100  /
13932 ร.ต.อ.กิตติภณ ลอยพระดวง สภ.เขลางคน์คร ภ.จว.ล าปาง ภ.5 50 49 99  /
13933 ด.ต.สวิง ถาวร สภ.เขลางคน์คร ภ.จว.ล าปาง ภ.5 50 47 97  /
13934 พ.ต.ท.รัตนเดช พิรุณสาร สภ.เขลางคน์คร ภ.จว.ล าปาง ภ.5 49 49 98  /
13935 ร.ต.อ.ภทัรเทพ ภทัรวิรุฬห์ สภ.เขลางคน์คร ภ.จว.ล าปาง ภ.5 48 48 96  /
13936 ร.ต.อ.สมบูรณ์ ริมค า สภ.เขลางคน์คร ภ.จว.ล าปาง ภ.5 45 48 93  /
13937 พ.ต.ท.ปิยะพล ถ ้าวตัร สภ.เถิน ภ.จว.ล าปาง ภ.5 45 50 95  /
13938 ร.ต.ต.สิน สมค า สภ.เถิน ภ.จว.ล าปาง ภ.5 45 49 94  /
13939 ด.ต.คมกฤษ สุยะชยั สภ.เถิน ภ.จว.ล าปาง ภ.5 44 48 92  /
13940 ร.ต.ต.วีรพล ตาวงศ์ สภ.เถิน ภ.จว.ล าปาง ภ.5 44 49 93  /
13941 พ.ต.ท.กิตติศกัด์ิ สุริยะมณี สภ.เถิน ภ.จว.ล าปาง ภ.5 50 50 100  /
13942 ด.ต.ณฐัรงกรณ์ มูลวงศ์ สภ.เถิน ภ.จว.ล าปาง ภ.5 43 48 91  /
13943 ด.ต.เอนก มะโนปิง สภ.เถิน ภ.จว.ล าปาง ภ.5 38 38 76  /
13944 พ.ต.ท.มนตรี ภูริปัญญาวรกลุ สภ.เมืองปาน ภ.จว.ล าปาง ภ.5 46 34 80  /
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13945 พ.ต.ท.นพดล คุณรัตน์ สภ.เมืองปาน ภ.จว.ล าปาง ภ.5 48 46 94  /
13946 ร.ต.อ.หญิง นภสร งามภคัดีโสภา สภ.เมืองปาน ภ.จว.ล าปาง ภ.5 43 35 78  /
13947 ด.ต.ชูชาติ หมุดดี สภ.เมืองปาน ภ.จว.ล าปาง ภ.5 39 31 70  /
13948 ส.ต.ต.วรัญกาย ไชยากลู สภ.เมืองปาน ภ.จว.ล าปาง ภ.5 38 37 75  /
13949 ร.ต.อ.สมชาย แววเสียง สภ.เมืองปาน ภ.จว.ล าปาง ภ.5 38 37 75  /
13950 ร.ต.อ.ศภุกิตติ ขนัค  าตั้ง สภ.เมืองยาว ภ.จว.ล าปาง ภ.5 48 42 90  /
13951 ด.ต.สงกรานต ์สีหะสิงห์ สภ.เมืองยาว ภ.จว.ล าปาง ภ.5 44 41 85  /
13952 ด.ต.วิทยา อืนตะ๊บุตร สภ.เมืองยาว ภ.จว.ล าปาง ภ.5 30 29 59  /
13953 ร.ต.ต.ชลากร เมืองมาหลา้ สภ.เมืองยาว ภ.จว.ล าปาง ภ.5 28 32 60  /
13954 ร.ต.อ.เกษม มาฟู สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 44 40 84  /
13955 ร.ต.อ.โสพล คนการ สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 49 50 99  /
13956 ด.ต.ประทีป ไชยเรียน สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 45 44 89  /
13957 ร.ต.อ.ชาตรี ศิริผอ่ง สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 41 46 87  /
13958 ด.ต.คทาธร วงคไ์ชย สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 50 49 99  /
13959 ด.ต.ด ารงคเ์ดช แสงอรุณ สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 50 46 96  /
13960 ร.ต.ท.วิชญพ์ล คาวนัดี สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 49 50 99  /
13961 ร.ต.อ.เกษม ธรรมใจกลู สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 49 48 97  /
13962 ร.ต.ต.รุ่งศกัด์ิ สิริเยาวลกัษณ์ สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 49 48 97  /
13963 ด.ต.พิชญะ กนัทะถ่ี สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 49 47 96  /
13964 ส.ต.อ.กฤตนยั เสียงดงั สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 49 46 95  /
13965 ร.ต.ท.มนตรี จนัตะ๊มา สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 48 49 97  /
13966 ร.ต.อ.อเนก ชมภูหมุด สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 48 48 96  /
13967 ร.ต.ท.นฤเดช ลงักาเป้ีย สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 48 48 96  /
13968 พ.ต.ต.วิญญู ธรรมยศ สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 48 46 94  /
13969 ด.ต.พร กรองแกว้ สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 47 47 94  /
13970 ร.ต.ท.บนัเทา เซมา สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 47 46 93  /
13971 ส.ต.อ.จีรวชัร ใจเช้ือ สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 47 44 91  /
13972 ร.ต.อ.ชยัทตั ราชล า สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 47 43 90  /
13973 ด.ต.ธนยศ ชยัรัตน์ สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 47 43 90  /
13974 ด.ต.สุทิน ชยัโภคานนท์ สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 47 40 87  /
13975 ด.ต.กิตติศกัด์ิ ขดัป้อ สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 46 49 95  /
13976 ส.ต.ท.ปฏิพนัธ ์พรินทรากลู สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 46 49 95  /
13977 ด.ต.สุรสิทธ์ิ  ฟูอุด สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 46 46 92  /
13978 ร.ต.ต.ธวชั ชุ่มใจ สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 46 44 90  /
13979 ร.ต.ต.วินยั ทนนัไชยชมภู สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 46 44 90  /
13980 ด.ต.ธนาธิป กลา้คม สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 46 43 89  /
13981 ส.ต.ท.สุธิไกร ไชยเมืองช่ืน สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 46 39 85  /
13982 ร.ต.อ.อ านวย ปัญญาเร็ว สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 45 48 93  /
13983 ด.ต.สมทรัพย ์ปันทอง สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 45 35 80  /
13984 ด.ต.วรินทร เหมืองทอง สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 44 48 92  /
13985 ด.ต.อมรินทร์ สิงห์ทอง สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 44 38 82  /
13986 ร.ต.ต.ศิวณฐั พงศพ์ุฒิ สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 43 49 92  /
13987 ร.ต.ท.สมศกัด์ิ แหลมคม สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 43 47 90  /
13988 พ.ต.ท.ธนกร ธรรมลงักา สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 43 44 87  /
13989 ร.ต.ต.ศกัดา สายปัญญา สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 43 43 86  /
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13990 ส.ต.ท.เอกรินทร์ ขตัตา สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 42 44 86  /
13991 ร.ต.ท.ปัญญา พลอยไธสง สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 42 43 85  /
13992 ด.ต.เมธี มาลา สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 42 39 81  /
13993 ร.ต.อ.ด ารงคเ์กียรติ ทองค า สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 41 49 90  /
13994 ร.ต.อ.ชยัเดช พนมศิลป์ สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 41 39 80  /
13995 ส.ต.ท.ประทานชยั ทะลิ สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 40 47 87  /
13996 ร.ต.อ.สุพจน์ มาโน สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 40 44 84  /
13997 ด.ต.อุเทน รินสมาย สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 40 40 80  /
13998 ด.ต.รัตนิกร ปรากลุ สภ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 43 43 86  /
13999 พ.ต.ท.ประหยดั ปินตาปลูก สภ.เวียงมอก ภ.จว.ล าปาง ภ.5 44 48 92  /
14000 ร.ต.อ.ธณชั สลีวงศ์ สภ.เวียงมอก ภ.จว.ล าปาง ภ.5 36 38 74  /
14001 ร.ต.ท.กฤติมา ปัญญายงค์ สภ.เสริมงาม ภ.จว.ล าปาง ภ.5 19 21 40  /
14002 ร.ต.อ.วรวฒิุ ตาวงค์ สภ.เสริมงาม ภ.จว.ล าปาง ภ.5 42 43 85  /
14003 พ.ต.ท.นิคม อินนวล สภ.เสริมงาม ภ.จว.ล าปาง ภ.5 40 37 77  /
14004 พ.ต.ท.ปิติพงษ ์มณฑา สภ.เสริมงาม ภ.จว.ล าปาง ภ.5 48 48 96  /
14005 ร.ต.อ.สวา่ง ดูงาม สภ.แจซ้้อน ภ.จว.ล าปาง ภ.5 41 33 74  /
14006 ด.ต.ชาญชยั ปัญญาช่วย สภ.แจซ้้อน ภ.จว.ล าปาง ภ.5 37 30 67  /
14007 ร.ต.อ.สมชยั ป้องกนั สภ.แจซ้้อน ภ.จว.ล าปาง ภ.5 35 30 65  /
14008 พ.ต.ท.จรูญ ถ่ินอ่วน สภ.แจห่้ม ภ.จว.ล าปาง ภ.5 50 48 98  /
14009 พ.ต.ต.จกัริน สิงห์ไผ่ สภ.แจห่้ม ภ.จว.ล าปาง ภ.5 47 47 94  /
14010 ด.ต.องอาจ กาฝากทอง สภ.แจห่้ม ภ.จว.ล าปาง ภ.5 46 46 92  /
14011 ร.ต.ต.ณรงค ์เครือยศ สภ.แจห่้ม ภ.จว.ล าปาง ภ.5 44 44 88  /
14012 ร.ต.ต.ทวีเกียรติ เสมอภาคภูมิ สภ.แจห่้ม ภ.จว.ล าปาง ภ.5 43 48 91  /
14013 วา่ท่ี ร.ต.อ.ไพรฤทธ์ิ จิตใหญ่ สภ.แม่เมาะ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 49 50 99  /
14014 ส.ต.ท.กฤษณะ บุญหลง สภ.แม่เมาะ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 48 49 97  /
14015 ร.ต.ต.ช่วยชาติ ใจสันกลาง สภ.แม่เมาะ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 47 47 94  /
14016 ร.ต.อ.เสน่ห์ แสนธนะ สภ.แม่เมาะ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 47 46 93  /
14017 ร.ต.ต.มนูญ ทะปะละ สภ.แม่เมาะ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 45 50 95  /
14018 พ.ต.ท.สามารถ วงศใ์หญ่ สภ.แม่เมาะ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 41 45 86  /
14019 พ.ต.ท.สมชาย กา้นชมภู สภ.แม่ทะ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 50 49 99  /
14020 ส.ต.ท.สุวิชชา เป้าประกิจ สภ.แม่ทะ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 47 45 92  /
14021 ร.ต.อ.วชัรชน เปียงชมภู สภ.แม่ทะ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 45 48 93  /
14022 ด.ต.สมพงษ ์ใจมัน่ สภ.แม่ทะ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 45 42 87  /
14023 พ.ต.ต.ประสงค ์ล าปน สภ.แม่ทะ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 38 23 61  /
14024 ด.ต.บรรพต ใจอาษา สภ.แม่พริก ภ.จว.ล าปาง ภ.5 50 50 100  /
14025 ร.ต.ท.สมพร ฝ้ันเครือ สภ.แม่พริก ภ.จว.ล าปาง ภ.5 49 49 98  /
14026 พ.ต.ต.สุชาติ หอมนาน สภ.แม่พริก ภ.จว.ล าปาง ภ.5 49 47 96  /
14027 ด.ต.วรากร เวียงนาค สภ.แม่พริก ภ.จว.ล าปาง ภ.5 46 50 96  /
14028 ร.ต.ต.วีระยทุธ รุ่งเรือง สภ.แม่พริก ภ.จว.ล าปาง ภ.5 45 42 87  /
14029 ร.ต.อ.เอกพงษ ์สายวงศเ์ป้ีย สภ.แม่พริก ภ.จว.ล าปาง ภ.5 42 42 84  /
14030 ร.ต.ต.อาคม หลา้ค  าลือ สภ.งาว ภ.จว.ล าปาง ภ.5 45 47 92  /
14031 ร.ต.ต.อุไร ดวงศรี สภ.งาว ภ.จว.ล าปาง ภ.5 40 48 88  /
14032 พ.ต.ท.วรชยั วงัลยัค  า สภ.งาว ภ.จว.ล าปาง ภ.5 32 31 63  /
14033 พ.ต.ท.เรวตัร ศรีรัตนพฒัน์ สภ.งาว ภ.จว.ล าปาง ภ.5 39 37 76  /
14034 ร.ต.อ.รัฐพล ใจวงั สภ.งาว ภ.จว.ล าปาง ภ.5 49 49 98  /
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14035 ด.ต.เสน่ห์ ตุทานนท์ สภ.งาว ภ.จว.ล าปาง ภ.5 41 46 87  /
14036 ด.ต.เปรมด์ิปรีชา ค  ามา สภ.งาว ภ.จว.ล าปาง ภ.5 36 41 77  /
14037 ด.ต.ช านาญ หาญป้อ สภ.ทุ่งฝาย ภ.จว.ล าปาง ภ.5 45 43 88  /
14038 พ.ต.ท.อรุณสวสัด์ิ ยอดกระโทก สภ.ทุ่งฝาย ภ.จว.ล าปาง ภ.5 48 47 95  /
14039 ด.ต.ชาลี แกว้น ้า สภ.ทุ่งฝาย ภ.จว.ล าปาง ภ.5 46 48 94  /
14040 พ.ต.ท.ณฐัวฒิุ ป้ันมูล สภ.ทุ่งฝาย ภ.จว.ล าปาง ภ.5 39 44 83  /
14041 ร.ต.อ.สุทธินนัท ์เจริญอากานนท์ สภ.บา้นเสดจ็ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 43 38 81  /
14042 พ.ต.ท.นิเวทย ์อินท า สภ.บา้นเสดจ็ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 47 44 91  /
14043 ด.ต.อากาศ ทองแสน สภ.บา้นเสดจ็ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 45 46 91  /
14044 พ.ต.ท.โสกิจ วรวงศ์ สภ.บา้นเสดจ็ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 39 43 82  /
14045 พ.ต.ท.บวร ธิตะ๊ สภ.บา้นเอ้ือม ภ.จว.ล าปาง ภ.5 40 45 85  /
14046 ร.ต.อ.โอภาส จุลพนัธ์ สภ.บา้นเอ้ือม ภ.จว.ล าปาง ภ.5 44 48 92  /
14047 ร.ต.อ.ประสิทธ์ิ ยอดเรือน สภ.บา้นเอ้ือม ภ.จว.ล าปาง ภ.5 43 44 87  /
14048 พ.ต.ท.พินิจ เนตรปัญญา สภ.บา้นเอ้ือม ภ.จว.ล าปาง ภ.5 42 38 80  /
14049 ร.ต.อ.คณิศร ตาเมืองมูล สภ.บา้นเอ้ือม ภ.จว.ล าปาง ภ.5 35 35 70  /
14050 ร.ต.ต.ธนิต ล ่าสวย สภ.ร่องเคาะ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 32 25 57  /
14051 ร.ต.ต.วิวฒัน์ ทรายใจ สภ.ร่องเคาะ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 23 29 52  /
14052 ด.ต.ณรงคศ์กัด์ิ สุวรรณศิลป์ สภ.ร่องเคาะ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 37 29 66  /
14053 ส.ต.อ.อนุสรณ์ ปงลงักา สภ.ร่องเคาะ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 31 21 52  /
14054 ด.ต.เกียรติ บวัตอง สภ.วงัเหนือ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 44 43 87  /
14055 ด.ต.ประจกัษ ์สิริบญัญติั สภ.วงัเหนือ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 39 44 83  /
14056 พ.ต.ท.สมโพธ์ิ สอ้ิงแกว้ สภ.วงัเหนือ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 50 50 100  /
14057 พ.ต.ท.ทวี พิจอมบุตร สภ.วงัเหนือ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 49 49 98  /
14058 ด.ต.วีรยทุธ ขยนั สภ.วงัเหนือ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 46 49 95  /
14059 ด.ต.สุพร อุทธโยธา สภ.วงัเหนือ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 45 49 94  /
14060 ด.ต.บุญเชิด พานทอง สภ.วงัเหนือ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 29 33 62  /
14061 ร.ต.ต.ประทีป หลงเวช สภ.สบปราบ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 48 49 97  /
14062 ร.ต.ต.นุกลู จิตตระกลู สภ.สบปราบ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 44 48 92  /
14063 ร.ต.อ.วนัชยั หลวงอินทร์ สภ.สบปราบ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 44 48 92  /
14064 ด.ต.บรรพต นิลคง สภ.สบปราบ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 39 48 87  /
14065 ร.ต.ต.ยทุธการ กนัทะวงค์ สภ.สบปราบ ภ.จว.ล าปาง ภ.5 39 37 76  /
14066 ส.ต.ท.สุพฒัน์ กล่ินธูป สภ.ห้างฉัตร ภ.จว.ล าปาง ภ.5 46 46 92  /
14067 ร.ต.อ.อุดมทรัพย ์ยนืย ัง่ สภ.ห้างฉัตร ภ.จว.ล าปาง ภ.5 45 48 93  /
14068 พ.ต.ท.พฤตินยั ไชยวรรณ์ สภ.ห้างฉัตร ภ.จว.ล าปาง ภ.5 43 44 87  /
14069 ร.ต.อ.พลากร จิตพยคัฆ์ สภ.ห้างฉัตร ภ.จว.ล าปาง ภ.5 41 43 84  /
14070 ร.ต.อ.พนัธ ์หมอ้ค  ามูล สภ.ห้างฉัตร ภ.จว.ล าปาง ภ.5 40 49 89  /
14071 ด.ต.อ านวย ไชยวงค์ สภ.ห้างฉัตร ภ.จว.ล าปาง ภ.5 34 49 83  /
14072 ด.ต.อนุชา สุยะปัน สภ.อ.เมืองล าปาง ภ.จว.ล าปาง ภ.5 49 46 95  /
14073 ด.ต.จกัริน ใจสุยะ ภ.จว.ล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 44 49 93  /
14074 ด.ต.วิทยา จนัละ ภ.จว.ล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 43 48 91  /
14075 ร.ต.ท.ไพบูลย ์มีสวสัด์ิ สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 44 42 86  /
14076 ร.ต.อ.ภิญโญ เป็นพนสัสัก สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 48 48 96  /
14077 ร.ต.ท.เสง่ียม แสงเงินชยั สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 50 50 100  /
14078 ร.ต.อ.โชคทวี แจ่มศรี สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 50 50 100  /
14079 ด.ต.จรวย อ่อนนวน สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 50 50 100  /
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14080 ร.ต.อ.ประดิษฐ ์เครือสบจาง สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 50 50 100  /
14081 ร.ต.อ.พงษป์ณต ชูยกป่ิน สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 50 50 100  /
14082 พ.ต.ท.พรศกัด์ิ ใจอุโมงค์ สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 50 50 100  /
14083 ร.ต.อ.มานิจ ญาณะเคร่ือง สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 50 50 100  /
14084 พ.ต.ท.สถิต พินิจสอน สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 50 50 100  /
14085 ร.ต.อ.สมาน ล าเนาเดชสถิตย์ สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 50 50 100  /
14086 ร.ต.ท.ส าเร็จ ทิหวาย สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 50 50 100  /
14087 ด.ต.สุบิน มณีธรรม สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 50 48 98  /
14088 ส.ต.ท.กฤษณะ ศรีนอ้ย สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 50 44 94  /
14089 ส.ต.อ.ธณัญวชัญ ์จินดา สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 49 50 99  /
14090 ร.ต.อ.พงษส์ถิตย ์จนัตะ๊ยอด สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 49 50 99  /
14091 ร.ต.ต.เจษฎา อุดมสม สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 49 50 99  /
14092 ด.ต.ฐิติวฒัน์ พรหมสินธุ์ สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 48 50 98  /
14093 ส.ต.ท.สิทธิชยั พุฒธิ สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 48 47 95  /
14094 ร.ต.ท.บุญธรรม เครือสบจาง สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 48 41 89  /
14095 ส.ต.ท.อ าพล โพธิพฤกษ์ สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 46 44 90  /
14096 ด.ต.นิเวศน์ ลือเรือง สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 45 38 83  /
14097 ด.ต.ปรัชญา มงคลเกิด สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 44 38 82  /
14098 ร.ต.ท.จ ารัส อุ่นนะนกาศ สภ.เมืองล าพูน ภ.จว.ล าพูน ภ.5 43 43 86  /
14099 พ.ต.ท.อ าพล เผา่อรุณ สภ.เวียงหนองล่อง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 47 46 93  /
14100 ด.ต.ศกัด์ิสิทธ์ิ สนมณี สภ.เวียงหนองล่อง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 45 45 90  /
14101 พ.ต.ท.โกศยั เทพวงษ์ สภ.เวียงหนองล่อง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 45 43 88  /
14102 ด.ต.ปรัชญา มหาครอง สภ.เวียงหนองล่อง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 43 44 87  /
14103 พ.ต.ท.อนุวตัร ค  าสาร สภ.เหมืองจ้ี ภ.จว.ล าพูน ภ.5 50 49 99  /
14104 พ.ต.ท.ภทัรพล เท่ียงชยั สภ.เหมืองจ้ี ภ.จว.ล าพูน ภ.5 46 44 90  /
14105 ร.ต.ต.พุฒิธาดา ศรีพฤกษ์ สภ.เหมืองจ้ี ภ.จว.ล าพูน ภ.5 41 48 89  /
14106 ร.ต.อ.ธนาคาร ทุนร่องชา้ง สภ.เหมืองจ้ี ภ.จว.ล าพูน ภ.5 41 38 79  /
14107 ร.ต.ท.นพชยั สุขทอง สภ.เหมืองจ้ี ภ.จว.ล าพูน ภ.5 38 28 66  /
14108 ส.ต.อ.หญิง วนัสุรีย ์สมกาศ สภ.เหมืองจ้้ี ภ.จว.ล าพูน ภ.5 48 41 89  /
14109 ส.ต.ท.ณฐัพงษ ์ปัญญา สภ.แม่ทา ภ.จว.ล าพูน ภ.5 49 43 92  /
14110 พ.ต.ท.ยทุธนา ใจการ สภ.แม่ทา ภ.จว.ล าพูน ภ.5 49 38 87  /
14111 พ.ต.ท.ปรีชา ปาตีค  า สภ.แม่ทา ภ.จว.ล าพูน ภ.5 45 46 91  /
14112 ร.ต.ต.จรูญ อินตะ๊พิงค์ สภ.แม่ทา ภ.จว.ล าพูน ภ.5 36 31 67  /
14113 ส.ต.ท.กิตติชยั สีคลา้ย สภ.กอ้ ภ.จว.ล าพูน ภ.5 44 49 93  /
14114 ส.ต.ต.ปริญญา พานเหลก็ สภ.กอ้ ภ.จว.ล าพูน ภ.5 39 42 81  /
14115 พ.ต.ท.พรเทพ จอมแปง สภ.ทากาศ ภ.จว.ล าพูน ภ.5 46 46 92  /
14116 พ.ต.ท.ชาญยทุธ วรรณบุปผา สภ.ทากาศ ภ.จว.ล าพูน ภ.5 45 47 92  /
14117 ด.ต.ชีวสรรค ์ดวงชยันนัท์ สภ.ทากาศ ภ.จว.ล าพูน ภ.5 39 38 77  /
14118 ด.ต.พฒันา น าเวียง สภ.ทากาศ ภ.จว.ล าพูน ภ.5 25 36 61  /
14119 พ.ต.ท.นพพร หน่อแกว้ สภ.ทุ่งหวัชา้ง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 48 47 95  /
14120 ร.ต.ต.สมเกียรติ ยะทา สภ.ทุ่งหวัชา้ง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 44 47 91  /
14121 ด.ต.สาคร ตาจา สภ.ทุ่งหวัชา้ง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 42 42 84  /
14122 พ.ต.ท.พิสิษฐ ์ตลบัเพชร์สกลุ สภ.ทุ่งหวัชา้ง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 32 45 77  /
14123 ด.ต.วรินทร สุทปา สภ.นิคมอุตสาหกรรม ภ.จว.ล าพูน ภ.5 43 46 89  /
14124 ส.ต.ท.จารุกิตต์ิ ละม่อม สภ.นิคมอุตสาหกรรม ภ.จว.ล าพูน ภ.5 48 49 97  /
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14125 ด.ต.นิคม ออ้ยกลาง สภ.นิคมอุตสาหกรรม ภ.จว.ล าพูน ภ.5 50 50 100  /
14126 พ.ต.ท.ประเวศน์ พิโลนพงศธร สภ.นิคมอุตสาหกรรม ภ.จว.ล าพูน ภ.5 50 50 100  /
14127 ร.ต.อ.เกียรติพงษ ์ค  าแสน สภ.นิคมอุตสาหกรรม ภ.จว.ล าพูน ภ.5 50 49 99  /
14128 ร.ต.อ.ชาติชาย เกียรติประชา สภ.นิคมอุตสาหกรรม ภ.จว.ล าพูน ภ.5 47 49 96  /
14129 ร.ต.อ.เสน่ห์ มาละ สภ.นิคมอุตสาหกรรม ภ.จว.ล าพูน ภ.5 46 49 95  /
14130 พ.ต.ท.ศกัด์ิชาย สิทธิชมภู สภ.นิคมอุตสาหกรรม ภ.จว.ล าพูน ภ.5 45 50 95  /
14131 ด.ต.มนตรี พลัวนั สภ.บา้นโฮ่ง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 45 41 86  /
14132 พ.ต.ท.สหภพ อินใจค า สภ.บา้นโฮ่ง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 43 46 89  /
14133 ส.ต.ต.สุทธิพงษ ์มาผาบ สภ.บา้นโฮ่ง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 41 30 71  /
14134 ร.ต.ต.สุคนธ ์แสนธุระ สภ.บา้นโฮ่ง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 33 49 82  /
14135 พ.ต.ท.เอกสิทธ์ิ แกว้นนัตา สภ.บา้นธิ ภ.จว.ล าพูน ภ.5 50 50 100  /
14136 ร.ต.ต.สมบติั สุริยจกัร สภ.บา้นธิ ภ.จว.ล าพูน ภ.5 50 45 95  /
14137 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ สมโชติ สภ.บา้นธิ ภ.จว.ล าพูน ภ.5 48 49 97  /
14138 พ.ต.ท.ภทัรวฒิุ อคัรภทัร สภ.บา้นธิ ภ.จว.ล าพูน ภ.5 35 28 63  /
14139 ด.ต.สุคนธ ์วิเศษศิริ สภ.ป่าซาง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 46 48 94  /
14140 พ.ต.ต.นฤพนธ ์พุทธวงค์ สภ.ป่าซาง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 47 43 90  /
14141 ด.ต.อมรศกัด์ิ อรุณวรรณ สภ.ป่าซาง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 45 47 92  /
14142 ร.ต.ท.ไกรทอง ค  าวาง สภ.ป่าซาง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 45 46 91  /
14143 ร.ต.ต.สุทศัน์ ชินายะ สภ.ป่าซาง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 45 43 88  /
14144 ด.ต.รุ่งโรจน์ เทพขาว สภ.ป่าซาง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 44 44 88  /
14145 ด.ต.ภูดิส ยศชยั สภ.ป่าซาง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 37 43 80  /
14146 พ.ต.ท.กิตติศาสตร์ ทองมา สภ.ป่าซาง ภ.จว.ล าพูน ภ.5 37 38 75  /
14147 พ.ต.ท.โกศล ริยะป่า สภ.ล้ี ภ.จว.ล าพูน ภ.5 45 48 93  /
14148 ร.ต.อ.สมพงษ ์ภูมิชยั สภ.ล้ี ภ.จว.ล าพูน ภ.5 48 49 97  /
14149 ส.ต.ท.ทกัษิณ ทรงวิรัตน์ สภ.ล้ี ภ.จว.ล าพูน ภ.5 43 43 86  /
14150 พ.ต.ท.สุดชาย สุนนัตะ๊ สภ.ล้ี ภ.จว.ล าพูน ภ.5 42 40 82  /
14151 พ.ต.ท.ธรรมศกัด์ิ ช่วยบุญ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14152 ร.ต.ท.อิศเรศ วฒันลกัษณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 37 39 76  /
14153 ส.ต.อ.สุธีทร ชนรักสุข ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /

14154 ด.ต.อมัพร ค  าพา ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /

14155 ร.ต.อ.ณรงค ์ศรีแสน ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 37 40 77  /
14156 ด.ต.ประเสริฐ สระทองเมือง สภ.เขาคอ้ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 49 99  /
14157 พ.ต.ต.ยิง่ยศ ใกลส้มจิตต์ สภ.เขาคอ้ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 50 99  /
14158 ด.ต.วิญญู ศิริบุตร สภ.เขาคอ้ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 48 96  /
14159 ด.ต.ศิริวงศ ์พิชิตกวิน สภ.เขาคอ้ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 46 50 96  /
14160 พ.ต.ท.พงษศ์กัด์ิ ไทนแหลมทอง สภ.เขาคอ้ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 45 50 95  /
14161 ส.ต.ท.ชยัเทพ ปรีชาพานิช สภ.เขาคอ้ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 42 43 85  /
14162 พ.ต.ต.ศิวนสั สุวรพนัธ์ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14163 ส.ต.ท.สุพรชยั เถียรวิทวสั สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14164 ร.ต.อ.สามารถ บุญน่ิม สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 49 99  /
14165 ส.ต.อ.พีรพฒัน์ เพ่ิมพูล สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 47 97  /
14166 ด.ต.ภทัราวธุ เจริญไพบูลยล์าภ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 47 97  /
14167 ร.ต.ต.รณรงค ์วรรณนิล สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 47 97  /
14168 ร.ต.ต.แสวง พรหมบุญ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 50 99  /
14169 ร.ต.ต.ยงยทุธ ศรีคงเมือง สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 48 97  /
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14170 ด.ต.ส าเนียง เกตุแกว้ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 49 97  /
14171 ส.ต.ต.ธิติวศิน กลุคง สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 46 94  /
14172 ส.ต.ต.วลัลภ ดว้งทอง สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 38 86  /
14173 ร.ต.อ.ทนงวิทย ์โอ่ค  า สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 46 48 94  /
14174 ด.ต.เทพสุธรรม ตรีสอน สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 46 47 93  /
14175 พ.ต.ท.กรเอก ค  าวิเศษ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 46 46 92  /
14176 ร.ต.ต.ชนธญั วงศพ์นัค  า สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 46 40 86  /
14177 ด.ต.สุรพนัธ ์มาโพธ์ิ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 45 50 95  /
14178 ด.ต.อดิศกัด์ิ หาสิงห์ทอง สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 45 44 89  /
14179 ด.ต.อภิวิชญ ์พฤทธ์ิจิรวงศ์ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 45 40 85  /
14180 ร.ต.ต.วสันต ์นาวิเศษ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 44 47 91  /
14181 ด.ต.อโณทยั บ ารุงสุข สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 44 45 89  /
14182 ด.ต.กรพฒัน์ จรุวฒันกลุชยั สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 44 44 88  /
14183 ร.ต.ต.ไพบูลย ์ศรีลาพฤกษ์ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 43 41 84  /
14184 ร.ต.อ.สังเวียน สนสวสัด์ิ สภ.ชนแดน ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 45 95  /
14185 พ.ต.ท.สัมพนัธ ์รัตนประดิษฐกลุ สภ.ชนแดน ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 46 95  /
14186 ด.ต.ธญัสิทธ์ิ เครือกิจกลุหิรัญ สภ.ชนแดน ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 45 43 88  /
14187 ส.ต.ต.อมรเทพ ทรงเอ่ียม สภ.ชนแดน ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 33 35 68  /
14188 พ.ต.ท.จ ารอง มีแสง สภ.ชนแดน ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 30 48 78  /
14189 ร.ต.อ.กฤต ค  ากอ้นแกว้ สภ.ชนแดน ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 29 38 67  /
14190 พ.ต.ท.รหทั นามวิลา สภ.ดงขยุ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 47 45 92  /
14191 ร.ต.อ.เอกลกัษณ์ กองทรง สภ.ดงขยุ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 46 44 90  /
14192 ร.ต.อ.สุคนธ ์สันตวงค์ สภ.ดงขยุ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 44 48 92  /
14193 ด.ต.ชวินณธรรศ ผดุงธรรมะสันติ สภ.ท่าพล ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14194 พ.ต.ต.ธงชยั นิลเกิด สภ.ท่าพล ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14195 ด.ต.สุทิน ชา้งค  า สภ.ท่าพล ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14196 ด.ต.ศกัรินทร์ เงินเจริญ สภ.ท่าพล ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 47 96  /
14197 ส.ต.ต.เทิดทูล ทองโท สภ.นาเฉลียง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14198 ด.ต.แมน โบราณผาย สภ.นาเฉลียง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14199 ด.ต.ขนุทยั แกว้กาหลง สภ.นาเฉลียง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14200 ด.ต.ชชัวาลย ์สุทธะ สภ.นาเฉลียง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14201 พ.ต.ต.นพดล กนุมล สภ.นาเฉลียง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14202 ร.ต.อ.มนสั กาญจนรัชต์ สภ.นาเฉลียง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14203 ส.ต.ท.พิสุทธิโชติ เพชรบวัจนัทร์ สภ.นาเฉลียง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14204 พ.ต.ท.สิงห์ไท ไวดี สภ.นาเฉลียง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14205 ร.ต.อ.วรากรณ์ สุขตระกลู สภ.นาเฉลียง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14206 ส.ต.อ.ปฏิพทัธ ์ศรีบุตรา สภ.นาเฉลียง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 45 95  /
14207 ส.ต.ต.พิษณุ ขนัทอง สภ.นาเฉลียง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 44 94  /
14208 ร.ต.อ.สถาพร สถาพร สภ.น ้าหนาว ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 38 43 81  /
14209 พ.ต.ท.สุจินต ์อินทโชติ สภ.น ้าหนาว ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 50 99  /
14210 ร.ต.อ.วิชาญ เวียนนอก สภ.บา้นโคก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 46 44 90  /
14211 ด.ต.สุริโย แซมสีม่วง สภ.บา้นโคก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 47 95  /
14212 พ.ต.ท.อนุรุท มูลนิล สภ.บา้นโคก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 47 95  /
14213 พ.ต.ท.ประหยดั ภูศรีเทศ สภ.บา้นโคก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 47 47 94  /
14214 ด.ต.สมศกัด์ิ ราชโยธา สภ.บา้นโคก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 40 47 87  /
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14215 พ.ต.ท.วินยั บุญเลิศ สภ.บา้นกลาง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 46 44 90  /
14216 ร.ต.ท.ประมง กระจ่างวงษ์ สภ.บา้นกลาง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 45 48 93  /
14217 ร.ต.ต.ทีฆโชติ เกษามูล สภ.บา้นกลาง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 45 39 84  /
14218 ด.ต.ปกรณ์ เพียรภนอม สภ.บา้นกลาง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 43 44 87  /
14219 ร.ต.ท.รัชชานนท ์สืบหลา้ สภ.บา้นกลาง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 42 41 83  /
14220 พ.ต.ท.สมพงษ ์ทดัเศษ สภ.บา้นกลาง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 41 44 85  /
14221 ร.ต.ท.อุดม จงทนั สภ.บา้นกลาง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 35 35 70  /
14222 ด.ต.สถิต กมลเสถียร สภ.บา้นกลาง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 32 33 65  /
14223 พ.ต.ต.เดชา รัตนวรุณรัตน์ สภ.บา้นต้ิว ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 48 97  /
14224 ร.ต.อ.เนตร ชาอิน สภ.บา้นต้ิว ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 44 92  /
14225 ด.ต.ประเมิน เพชรดี สภ.บา้นต้ิว ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 47 47 94  /
14226 ด.ต.ศกัดา โสภา สภ.บา้นต้ิว ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 47 47 94  /
14227 พ.ต.ท.ประสิทธ์ิ วงษา สภ.บา้นต้ิว ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 44 48 92  /
14228 พ.ต.ท.ชลอ ชา้งเผือก สภ.บึงสามพนั ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14229 ร.ต.อ.วชัระ ธูปทอง สภ.บึงสามพนั ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14230 ร.ต.ท.สงกรานต ์กระจ่างวงษ์ สภ.บึงสามพนั ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14231 พ.ต.ท.สมยศ พรหมบุตร สภ.บึงสามพนั ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14232 ส.ต.ท.สุวฒัน์ ป่ินมณี สภ.บึงสามพนั ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14233 ด.ต.ประสิทธ์ิ พวงสี สภ.บึงสามพนั ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 48 98  /
14234 พ.ต.ท.ธีรยทุธ รุ่งทอง สภ.พุเตย ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14235 ร.ต.ต.สมศกัด์ิ ก่อคุณ สภ.พุเตย ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14236 พ.ต.ต.ชนชยั ฤทธ์ิพิชิตชยั สภ.พุเตย ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 49 99  /
14237 พ.ต.ท.ระเริง ผิวเลิศ สภ.วงัโป่ง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 43 46 89  /
14238 ด.ต.อิทธิศกัด์ิ เดโชวงษพ์ฒัน์ สภ.วงัโป่ง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 49 98  /
14239 ด.ต.สุภชยั สิงห์สาทร สภ.วงัโป่ง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 47 38 85  /
14240 พ.ต.ท.เตโชทยั ร่ืนรมยฐิ์ฏิตไ์ชย สภ.วงัโป่ง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 44 47 91  /
14241 ร.ต.อ.ชูชาติ พรหมเพชร สภ.วงัโป่ง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 40 35 75  /
14242 ร.ต.ท.เฉลียว สอนวงศษ์า สภ.วงัโป่ง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 40 34 74  /
14243 ด.ต.วรวธุ ทุ่งเกษม สภ.วงัโป่ง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 39 33 72  /
14244 ด.ต.ศกัดา หนูแกว้ สภ.วิเชียรบุรี ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14245 ส.ต.ท.ปิยะพฒัน์ พิมพก่ิ์ง สภ.วิเชียรบุรี ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 48 98  /
14246 ด.ต.ไพบูลย ์สิงห์จาน สภ.วิเชียรบุรี ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14247 ด.ต.มนสั ทองดี สภ.วิเชียรบุรี ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14248 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ ผอ่งแผว้ สภ.วิเชียรบุรี ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14249 ร.ต.อ.อนุพงษ ์น่วมภกัดี สภ.วิเชียรบุรี ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14250 ส.ต.อ.นาวิน บวัระพา สภ.วิเชียรบุรี ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 49 99  /
14251 พ.ต.ท.ปริญญา ภารไสว สภ.วิเชียรบุรี ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 49 99  /
14252 ด.ต.ลือชยั ดีจนัทร์จ่อย สภ.วิเชียรบุรี ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 49 99  /
14253 ด.ต.พรศกัด์ิ จนัทะศรี สภ.วิเชียรบุรี ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 50 99  /
14254 ด.ต.กฤตภาส เพ่ิมข้ึน สภ.ศรีเทพ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14255 ด.ต.ณรัญชย ์มณเฑียรสุภา สภ.ศรีเทพ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14256 ส.ต.อ.วิโรจน์ เพชรสัมฤทธ์ิ สภ.ศรีเทพ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14257 ด.ต.สมพล ษมาชยัปฏิการ สภ.ศรีเทพ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14258 พ.ต.ท.นเรศ สุวรรณี สภ.ศรีเทพ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 49 99  /
14259 พ.ต.ต.ปรีชา เฉลยพต สภ.ศรีเทพ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 49 99  /
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14260 ร.ต.อ.มนู อินเรือน สภ.ศรีเทพ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 48 98  /
14261 ร.ต.อ.นิติธร เกษาอาจ สภ.หนองไผ่ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14262 ด.ต.สัมฤทธ์ิ วงคโ์พธ์ิ สภ.หนองไผ่ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14263 พ.ต.ท.คงเดช เมฆวรรณ์ สภ.หนองไผ่ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14264 ร.ต.อ.จรัลดร พูนภูเขียว สภ.หนองไผ่ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14265 พ.ต.ท.ภาสันต ์สังขท์อง สภ.หนองไผ่ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14266 ด.ต.ภูมิพฒัน์ วนัเยน็ สภ.หนองไผ่ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14267 ร.ต.ต.ตนัติวฒัน์ มาฟู สภ.หนองไผ่ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 49 99  /
14268 ร.ต.อ.สินธร วงศช์ยั สภ.หล่มเก่า ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 49 99  /
14269 พ.ต.ท.กิติพงษ ์เดชสุนทรวฒัน์ สภ.หล่มเก่า ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14270 ด.ต.คงฤทธ์ิ ศรีทบัทิม สภ.หล่มเก่า ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14271 ด.ต.ธิติวฒิุ เพ่ิมรักษ์ สภ.หล่มเก่า ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14272 ร.ต.อ.นพดล ตลบัแกว้ สภ.หล่มเก่า ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14273 ด.ต.วิฑูรย ์ไขมุ่กข์ สภ.หล่มเก่า ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14274 ด.ต.อ านาจ แพงมูล สภ.หล่มเก่า ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14275 ร.ต.ท.บุญส่ง สานุบาล สภ.หล่มเก่า ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 47 97  /
14276 ด.ต.ภาณุมาศ หลา้ค  า สภ.หล่มเก่า ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 45 95  /
14277 พ.ต.ท.พิเชษฐ ์ดารุณิกร สภ.หล่มเก่า ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 47 48 95  /
14278 ร.ต.ต.ฉัตรชยั ค  าอ่ิม สภ.หล่มสัก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14279 ด.ต.เจนศกัด์ิ เกษามูล สภ.หล่มสัก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14280 ร.ต.อ.ประเสริฐ มูลสา สภ.หล่มสัก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14281 ด.ต.รัชชานนท ์เวชสระนอ้ย สภ.หล่มสัก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14282 ร.ต.ต.วิวฒัยชยั สุธีร์จารุศิริ สภ.หล่มสัก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14283 ด.ต.สมชาย วงศรีรัก สภ.หล่มสัก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14284 ร.ต.อ.สันติ แพทยเ์พียร สภ.หล่มสัก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100  /
14285 ด.ต.กิตติพร พุฒเนียม สภ.หล่มสัก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 48 98  /
14286 ส.ต.ต.นิติศาสตร์ วนัเพง็ สภ.หล่มสัก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 48 98  /
14287 พ.ต.ต.รุ่งธรรม จนักวด สภ.หล่มสัก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 48 98  /
14288 ด.ต.วิวฒัน์ บุญเมฆ สภ.หล่มสัก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 48 98  /
14289 ด.ต.ชยัโรจต ์รวมสุข สภ.หล่มสัก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 47 96  /
14290 ร.ต.อ.สงบ บุบผา สภ.หล่มสัก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 47 96  /
14291 ด.ต.สิทธิศกัด์ิ โสมทิพย์ สภ.หล่มสัก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 40 88  /
14292 พ.ต.ท.สืบศกัด์ิ แสนเตปิน สภ.หล่มสัก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 44 50 94  /
14293 ด.ต.วฒิุ บวัพนัธ์ สภ.หล่มสัก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 44 46 90  /
14294 ด.ต.วิวฒัน์ รัตนสกล สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 45 47 92  /
14295 ร.ต.ต.จิตติ ชมนารถติกร สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14296 ร.ต.ต.เศกสรร จนัทร์เส็ง สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14297 ด.ต.แมน นิลประสิทธ์ิ สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14298 ร.ต.ท.โรจนภสั โตใหญ่ สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14299 ด.ต.จเร ปัญจนา สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14300 ร.ต.อ.ชนนัท ์คงสมบติั สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14301 ส.ต.ท.ณฐัวฒิุ นิลประสิทธ์ิ สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14302 ส.ต.อ.ดากร โคว้สุวรรณ์ สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14303 ด.ต.ทศพร จนัดาบุตร สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14304 ด.ต.นิพนธ ์ทรงประดิษฐ สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
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14305 ด.ต.บรรเจิด ทองใบ สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14306 ด.ต.มานะ เกลด็ประทุม สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14307 ส.ต.ท.รชต วงษปี์ สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14308 ส.ต.ท.สุทธิรักษ ์ม่วงงาม สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14309 ส.ต.ท.อติชาติ พิลา สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14310 ร.ต.ท.อ าพร แตงนอ้ย สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14311 ร.ต.ต.จเรย ์สถาพร สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14312 ด.ต.เสกสรร โสภา สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 49 99  /
14313 ส.ต.ท.กลา้ณรงค ์ฟูสง่า สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 49 99  /
14314 พ.ต.ท.นิคสัน แสนเตปิน สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 49 99  /
14315 ร.ต.อ.มิตร ข  าทุ่ง สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 49 99  /
14316 พ.ต.ท.วิรัช อินทร์ศกัด์ิ สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 49 99  /
14317 ส.ต.อ.หญิง อาภสัรา จ  าปีทอง สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 49 99  /
14318 ส.ต.ต.ณฐัวฒิุ ทาทุบแป้น สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 48 98  /
14319 ร.ต.อ.รุ่งนิรัญ วิชาพร สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 48 98  /
14320 ร.ต.อ.อ านวย กล่ินชยั สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 48 50 98  /
14321 ด.ต.สัญญา หมู่หม่ืนศรี สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 46 43 89  /
14322 ร.ต.ท.รังสรรค ์ขวญัเพง็ สภ.เมืองก าแพงเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 43 47 90  /
14323 ด.ต.กิตติพงศ ์ตน้จารย์ สภ.โกสัมพีนคร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14324 ด.ต.ชนะ ชาญเช่ียว สภ.โกสัมพีนคร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14325 ด.ต.บญัชา หวา่งอุ่น สภ.โกสัมพีนคร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14326 ด.ต.วนัเชิด วนัยะ สภ.โกสัมพีนคร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14327 ด.ต.สัญชยั แหวเมือง สภ.โกสัมพีนคร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14328 ร.ต.อ.คเชนทร์ สืบวงศร์อด สภ.โกสัมพีนคร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14329 ร.ต.ต.อ านวย อินไผ่ สภ.โกสัมพีนคร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 49 99  /
14330 ร.ต.อ.สุทศัน์ เมืองเดช สภ.โกสัมพีนคร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 48 98  /
14331 พ.ต.ท.สมนึก นวลค า สภ.โกสัมพีนคร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 47 50 97  /
14332 ด.ต.วิชาญ พิศสารี สภ.ไทรงาม ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 47 49 96  /
14333 ร.ต.อ.ฉัตรชยั จนัทร์ชารี สภ.ไทรงาม ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 47 46 93  /
14334 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ อ่อนศิลา สภ.ไทรงาม ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 47 46 93  /
14335 พ.ต.ท.สงกรานต ์ป้องปก สภ.ไทรงาม ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 46 45 91  /
14336 ส.ต.ท.วนัชยั โอสา สภ.ไทรงาม ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 44 44 88  /
14337 พ.ต.ท.ทยากร จนัแกว้ปง สภ.ไทรงาม ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 44 40 84  /
14338 ร.ต.อ.เริงชยั นนัทะโกมล สภ.ขาณุวรลกัษบุรี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14339 ด.ต.โกเมนทร์ ภู่เจริญ สภ.ขาณุวรลกัษบุรี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14340 ด.ต.ชชัชยั เรือนภู่ สภ.ขาณุวรลกัษบุรี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14341 พ.ต.ท.ดิเรก บุญยิม้ สภ.ขาณุวรลกัษบุรี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14342 ร.ต.ต.ประสิทธ์ิ ศิริเวช สภ.ขาณุวรลกัษบุรี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14343 พ.ต.ท.พิษณุพงษ ์หม่ืนหาญชุมพล สภ.ขาณุวรลกัษบุรี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14344 ร.ต.อ.วิรัช ภู่เกตุ สภ.ขาณุวรลกัษบุรี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14345 ร.ต.ต.วิสูตร เจริญวงษ์ สภ.ขาณุวรลกัษบุรี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14346 ด.ต.คีตกาน เจาะรอด สภ.ขาณุวรลกัษบุรี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 49 99  /
14347 ร.ต.ท.นทัพล สายยาโน สภ.ขาณุวรลกัษบุรี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 49 99  /
14348 ด.ต.ทวีวฒิุ สีสงปราบ สภ.ขาณุวรลกัษบุรี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 48 98  /
14349 ร.ต.ต.วชัรินทร์ โพธ์ิศรี สภ.ขาณุวรลกัษบุรี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 48 98  /
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14350 พ.ต.ท.เกียรติธาดา มงคลชโยสีห์ สภ.คลองขลุง ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14351 พ.ต.ท.เชวงเดช ราชอาจ สภ.คลองขลุง ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14352 ด.ต.เอนก รัชตะ สภ.คลองขลุง ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14353 ด.ต.ขจร รัตนสุวรรณ สภ.คลองขลุง ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14354 ร.ต.อ.จกัรพงศ ์เจษฎาพรพงศ์ สภ.คลองขลุง ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14355 ด.ต.ชูชิต ทองจุน สภ.คลองขลุง ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14356 ด.ต.พงษน์รินทร์ ตามเวลา สภ.คลองขลุง ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14357 ส.ต.อ.วรากรณ์ มาหา สภ.คลองขลุง ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14358 ร.ต.อ.วิฑูรย ์อ่อนสุวรรณ์ สภ.คลองขลุง ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14359 ด.ต.วิรุต บวัหอม สภ.คลองขลุง ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14360 ด.ต.วีระศกัด์ิ แยม้เกล้ียง สภ.คลองขลุง ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14361 ส.ต.อ.กฤษฏา แตงนอ้ย สภ.คลองขลุง ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 49 99  /
14362 ด.ต.อรุณ พนัพิพฒัน์ สภ.คลองขลุง ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 49 99  /
14363 ส.ต.อ.ภุชงค ์คงเมือง สภ.คลองขลุง ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 47 97  /
14364 พ.ต.ท.กีรติ สายสุข สภ.คลองพิไกร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14365 พ.ต.ท.ชิตชยั แสงอรุณ สภ.คลองพิไกร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14366 ด.ต.ภิญโญ เพง็สมยา สภ.คลองพิไกร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14367 ร.ต.อ.วิศิษฏ์ิ เขียวสีทอง สภ.คลองพิไกร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 48 98  /
14368 ด.ต.ศกัด์ิเพชร ลิขิตสุธาการ สภ.คลองพิไกร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 47 49 96  /
14369 ร.ต.อ.สมบูรณ์ ขอทอง สภ.คลองพิไกร ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 45 46 91  /
14370 ด.ต.สมชาติ สุภา สภ.คลองลาน ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14371 ด.ต.สามารถ ระลอก สภ.คลองลาน ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 48 98  /
14372 ร.ต.อ.มนสั แจ่มเลก็ สภ.คลองลาน ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 47 97  /
14373 ส.ต.ต.สาคร แกว้วงคษ์า สภ.คลองลาน ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 47 97  /
14374 พ.ต.ท.สมศกัด์ิ  รัคสิกรณ์ สภ.คลองลาน ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 47 97  /
14375 ส.ต.ท.เอกตระกลู พิลึก สภ.คลองลาน ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 46 96  /
14376 ส.ต.ท.วราเทพ พดัเสือ สภ.คลองลาน ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 43 93  /
14377 พ.ต.ท.สุชาติ ขวญัใจ สภ.ทรงธรรม ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 45 95  /
14378 ร.ต.อ.พิเชษฐ ซ่อนกล่ิน สภ.ทรงธรรม ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 42 47 89  /
14379 ด.ต.สมชาย ข  าอินทร์ สภ.ทรงธรรม ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 41 47 88  /
14380 ด.ต.วิทยา สาดแกว้ สภ.ทรงธรรม ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 40 43 83  /
14381 ด.ต.สายณั สาดแกว้ สภ.ทรงธรรม ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 33 28 61  /
14382 พ.ต.ท.กิตติ เหล่ารอด สภ.ทรายทองวฒันา ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 48 48 96  /
14383 ร.ต.อ.สมชาย พุทธรักชาติ สภ.ทรายทองวฒันา ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 47 97  /
14384 พ.ต.ท.วิเชียร จนัเขียว สภ.ทรายทองวฒันา ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 44 45 89  /
14385 ร.ต.อ.วาจา เพียรกสิกรรม สภ.ทรายทองวฒันา ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 43 41 84  /
14386 ร.ต.ท.วินิจ แกว้บวัดี สภ.ทรายทองวฒันา ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 39 46 85  /
14387 ด.ต.ยอดชาย ยอดสะเทิน สภ.ทรายทองวฒันา ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 39 42 81  /
14388 ส.ต.ต.เทพภรต วงษป์ระยรู สภ.บึงสามคัคี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14389 ส.ต.อ.กมลภพ เครือญาติ สภ.บึงสามคัคี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14390 พ.ต.ท.กรพิทกัษ ์กศุล สภ.บึงสามคัคี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14391 ร.ต.อ.ไพรินทร์ ทดัก่ิง สภ.บึงสามคัคี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 49 99  /
14392 ส.ต.ต.วชัรพล สร้อยสุวรรณ สภ.บึงสามคัคี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 48 98  /
14393 ด.ต.คมกริช ศรีสวสัด์ิ สภ.บึงสามคัคี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 48 50 98  /
14394 พ.ต.ท.วชัรินทร์ ราชวงค์ สภ.บึงสามคัคี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 47 45 92  /
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14395 ร.ต.อ.สมคิด ยศบุญ สภ.บึงสามคัคี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 46 48 94  /
14396 ร.ต.อ.ธนากร เขียวอ่อน สภ.บึงสามคัคี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 31 29 60  /
14397 ด.ต.สิทธิชยั โสธนะ สภ.บึงสามคัคี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 28 27 55  /
14398 ด.ต.ภาสกร  คงสิงห์ สภ.บึงสามคัคี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 22 15 37  /
14399 ร.ต.อ.ไพบูลย ์เหมสุวรรณ์ สภ.บึงสามคัคี ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 15 14 29  /
14400 ด.ต.วรกิตต์ิ คงอรุณ สภ.ปางมะคา่ ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 43 42 85  /
14401 ร.ต.อ.วิเชียร วิชยัวงษ์ สภ.ปางมะคา่ ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 43 37 80  /
14402 ด.ต.กิตติภูมิ ประสาทน ้าเงิน สภ.ปางมะคา่ ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 40 40 80  /
14403 ด.ต.ธนโชติ ทองค า สภ.ปางมะคา่ ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 34 36 70  /
14404 ร.ต.ท.ประยรู ชา้งนอ้ย สภ.ปางมะคา่ ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 25 26 51  /
14405 ส.ต.อ.มงคล อยูสุ่่ม สภ.ปางศิลาทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 49 45 94  /
14406 ร.ต.อ.เกียรติธวฒัน์ สอนค ามี สภ.ปางศิลาทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 44 46 90  /
14407 ร.ต.ต.ประเจตน์ เรืองวงษ์ สภ.ปางศิลาทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 42 40 82  /
14408 ร.ต.ท.คนอง เร่ือศรีจนัทร์ สภ.ปางศิลาทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 41 44 85  /
14409 ร.ต.ต.อุดมเดช สุภาหงษ์ สภ.ปางศิลาทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 32 34 66  /
14410 พ.ต.ท.เสมอ แสงสนธ์ิ สภ.พรานกระต่าย ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14411 ร.ต.อ.ทวีสิน ด าริห์ สภ.พรานกระต่าย ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14412 ร.ต.อ.อาทิตย ์ศกัด์ิศรี สภ.พรานกระต่าย ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14413 ร.ต.ท.เพชรหลุย พ่วงดี สภ.พรานกระต่าย ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14414 ส.ต.อ.คฤหาสน์ บุญเก่ง สภ.พรานกระต่าย ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14415 พ.ต.ท.อุเทน ปานค า สภ.พรานกระต่าย ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 50 100  /
14416 ร.ต.ท.วีรัตน์ แผท่อง สภ.พรานกระต่าย ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 49 99  /
14417 ด.ต.ประโชติ ออัยตระกลู สภ.พรานกระต่าย ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 50 47 97  /
14418 พ.ต.ท.นิรันดร จนัทา สภ.ลานกระบือ ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 47 50 97  /
14419 ส.ต.ท.ปฏิพทัธ ์เสืออุดม สภ.ลานกระบือ ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 46 49 95  /
14420 ด.ต.ไพรศาล ศรีลาจนัทร์ สภ.ลานกระบือ ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 46 46 92  /
14421 ร.ต.อ.ประจวบ เสืออุดม สภ.ลานกระบือ ภ.จว.ก าแพงเพชร ภ.6 43 50 93  /
14422 พ.ต.ท.จุฑานนท ์อินนุ่มพนัธ์  สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 37 44 81  /
14423 ร.ต.ท.สาธิต สัตยธรรม ภ.จว ตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 36 43 79  /
14424 ส.ต.อ.นพดล จีนเพชร ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 45 41 86  /
14425 ร.ต.อ.ธนน คุณสมบติั สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 39 42 81  /
14426 ด.ต.มิตร ค  าล าปาง สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 44 43 87  /
14427 ด.ต.ณฏัฐเดช สุรินทร์ สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 49 99  /
14428 ด.ต.จกัรพนัธ ์บุบผะศิริ สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 48 98  /
14429 ส.ต.ท.นฐักรณ์ แสงจนัทร์ สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 47 97  /
14430 ส.ต.ท.สุรศกัด์ิ ตาวนัดี สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 46 96  /
14431 พ.ต.ต.เธียรนนัท ์ปาละปิน สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 49 49 98  /
14432 ร.ต.ต.จรัญ จนัทร์ประทีป สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 49 49 98  /
14433 ส.ต.ต.วิริทธ์ิพล แสงอินทร์ สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 49 49 98  /
14434 ร.ต.อ.สุรึศกัด์ิ ด่อนแผว้ สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 49 48 97  /
14435 ด.ต.หญิง นงลกัษณ์ กาวี สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 48 48 96  /
14436 ร.ต.ต.ประกอบ สุขใส สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 48 47 95  /
14437 ร.ต.อ.ประสิทธ์ิ มีมานะ สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 48 47 95  /
14438 ด.ต.สิทธิชยั บวัวรรณา สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 48 47 95  /
14439 ร.ต.ต.ชุมพร เช้ือทอง สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 48 45 93  /
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14440 ด.ต.ประสิทธ์ิ ข  ามี สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 47 49 96  /
14441 ด.ต.วีระพล กาวี สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 47 47 94  /
14442 ด.ต.อภิชาติ ยิม้ยวน สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 47 46 93  /
14443 ร.ต.ต.เศกสรรค ์ชาวรัตนพนัธุ์ สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 45 47 92  /
14444 ส.ต.ต.กฤษดา ตะ๊น่าน สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 45 47 92  /
14445 ร.ต.ท.กมล กาวี สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 45 44 89  /
14446 ด.ต.ทิฆมัพร ต่วนเครือ สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 44 46 90  /
14447 ร.ต.อ.ทรงธรรม เช้ือวงษ์ สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 43 40 83  /
14448 พ.ต.ท.กมลฐพฒัน์ ภูสินธนปวรรัช สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 42 45 87  /
14449 ด.ต.กานต ์นอ้ยวรรณะ สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 40 34 74  /
14450 ด.ต.พงษสิ์ทธ์ิ บรรเทา สภ.เมืองตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 37 43 80  /
14451 ร.ต.อ.นพดล เปรมใจ สภ.แม่เมย ภ.จว.ตาก ภ.6 44 43 87  /
14452 ร.ต.อ.ประทุม วา่นเครือ สภ.แม่เมย ภ.จว.ตาก ภ.6 40 47 87  /
14453 ส.ต.ท.เมธี เตยหอม สภ.แม่เมย ภ.จว.ตาก ภ.6 38 37 75  /
14454 พ.ต.ท.ธ ารงค ์กล่ินหอม สภ.แม่ทอ้ ภ.จว.ตาก ภ.6 49 41 90  /
14455 ด.ต.ธนากานต ์กิติกาศ สภ.แม่ทอ้ ภ.จว.ตาก ภ.6 42 45 87  /
14456 พ.ต.ท.ฉัตรชยั สุทธนะ สภ.แม่ทอ้ ภ.จว.ตาก ภ.6 49 41 90  /
14457 ด.ต.วิวฒัน์ อุตทาสา สภ.แม่ระมาด ภ.จว.ตาก ภ.6 48 47 95  /
14458 ร.ต.อ.สมชาย อ่วมสมวงษ์ สภ.แม่ระมาด ภ.จว.ตาก ภ.6 48 46 94  /
14459 ส.ต.ต.วรพฒัน์ นวลเป้า สภ.แม่ระมาด ภ.จว.ตาก ภ.6 47 42 89  /
14460 พ.ต.ท.ก าพล ไมส้นธ์ิ สภ.แม่ระมาด ภ.จว.ตาก ภ.6 46 32 78  /
14461 ส.ต.ต.สัญชยั รักสนิท สภ.แม่ระมาด ภ.จว.ตาก ภ.6 44 33 77  /
14462 ส.ต.ท.ณรงคฤ์ทธ์ิ สีวงษ์ สภ.แม่ระมาด ภ.จว.ตาก ภ.6 44 31 75  /
14463 ร.ต.ต.ธานินทร์ พรมมา สภ.แม่ระมาด ภ.จว.ตาก ภ.6 42 24 66  /
14464 พ.ต.ท.ศภุกร พิพฒัน์พิมพา สภ.แม่ระมาด ภ.จว.ตาก ภ.6 27 26 53  /
14465 ร.ต.ท.สุปรีชา ใจพิมพ์ สภ.แม่ระมาด ภ.จว.ตาก ภ.6 23 22 45  /
14466 ร.ต.อ.วนัชยั กตุระแสง สภ.แม่สลิด ภ.จว.ตาก ภ.6 47 49 96  /
14467 ร.ต.อ.ก าพล โชติกะคาม สภ.แม่สลิด ภ.จว.ตาก ภ.6 49 48 97  /
14468 ส.ต.ต.นวมินทร์ วิลยัศร สภ.แม่สลิด ภ.จว.ตาก ภ.6 49 47 96  /
14469 ส.ต.ต.แทนกาย มิคะมาศ สภ.แม่สลิด ภ.จว.ตาก ภ.6 46 44 90  /
14470 ด.ต.สุรพล ประทุมทอง สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 43 45 88  /
14471 ร.ต.อ.สุวฒัน์ สายปัญญา สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 37 39 76  /
14472 ร.ต.ท.อ านวย ตะคุณนะ สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 48 46 94  /
14473 ร.ต.อ.สมพร สุยะตุ่น สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 47 46 93  /
14474 ส.ต.ท.เอกฉันท ์ปันจ้ี สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 44 44 88  /
14475 ร.ต.อ.พิภพ สิงหราช สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 43 39 82  /
14476 ร.ต.อ.ธนา ใหม่แดงเถิน สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 50 50 100  /
14477 พ.ต.ต.กิตติพงศ ์ศิลาพนัธุ์ สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 50 47 97  /
14478 ด.ต.เจธรัฐ ลุกจนัทึก สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 49 48 97  /
14479 ด.ต.ณฐัพล ใจอ่ิม สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 49 47 96  /
14480 ด.ต.อ านาจ ลอ้มร่ืน สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 48 49 97  /
14481 ส.ต.ท.ภานุกลู วิริยะวฒันากลู สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 48 37 85  /
14482 ด.ต.ถาวร ตรีถนั สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 47 44 91  /
14483 ด.ต.เสง่ียม แกว้ปา สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 46 46 92  /
14484 ส.ต.อ.เจฏบดินทร์ อา้ยจุม้ สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 45 49 94  /
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14485 ส.ต.อ.ภานุพงษ ์เมืองมูล สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 45 47 92  /
14486 ด.ต.ฉัตรชยั เพ่ิมพูน สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 45 46 91  /
14487 ส.ต.ท.ยรรยง สาบุ่ง สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 45 45 90  /
14488 ด.ต.เอกวสัส์ พอกพูนธนนนัท์ สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 45 33 78  /
14489 ส.ต.อ.พงศพ์นัธุ์ อ่ิมหน า สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 43 34 77  /
14490 ส.ต.ท.กฤษดา ทิพยปั์ญญา สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 42 41 83  /
14491 พ.ต.ท.ธีรณจัต ์เมธาอรรถพงศ์ สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 38 41 79  /
14492 ส.ต.ต.พงศเ์พชร เรืองอยู่ สภ.ท่าสองยาง ภ.จว.ตาก ภ.6 50 47 97  /
14493 พ.ต.ท.ณตศพงษ ์ไมตรี สภ.ท่าสองยาง ภ.จว.ตาก ภ.6 49 46 95  /
14494 ส.ต.ท.อดิศกัด์ิ ธรรมวงษ์ สภ.ท่าสองยาง ภ.จว.ตาก ภ.6 47 48 95  /
14495 พ.ต.ท.อ านาจ มณฑา สภ.ท่าสองยาง ภ.จว.ตาก ภ.6 39 43 82  /
14496 ส.ต.ท.ศิลป์ชยั ภู่สอน สภ.บา้นตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 48 50 98  /
14497 ร.ต.อ.บุญธรรม แกว้โชน สภ.บา้นตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 48 49 97  /
14498 ส.ต.ท.ปรเมศวร์ เตชะมงคล สภ.บา้นตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 48 50 98  /
14499 ด.ต.กรุง เนตรตะวนั สภ.บา้นตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 48 48 96  /
14500 พ.ต.ต.ขวญัพฒัน์ ค  ามัน่ สภ.บา้นตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 47 46 93  /
14501 พ.ต.ท.ล าพูน เคลือบวงค์ สภ.บา้นตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 38 44 82  /
14502 ด.ต.สมเกียรติ คงโพธ์ิ สภ.บา้นตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 30 48 78  /
14503 ส.ต.ท.อมัรินทร์ ฟักสูงเนิน สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 42 37 79  /
14504 ส.ต.ท.จกัราวธุ พิมสาร สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 49 48 97  /
14505 ส.ต.ท.กฤติเดช ภคัจิรัฐิติกาล สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 49 45 94  /
14506 ส.ต.ท.มงคล ชมภู สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 48 46 94  /
14507 ส.ต.ท.วีระวฒัน์ บุญราษี สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 48 40 88  /
14508 ด.ต.ค ารณ ป้ันโท้ สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 47 46 93  /
14509 ด.ต.กิตติ โฮไ้ทย สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 47 42 89  /
14510 ร.ต.อ.ปิลนั เลิศเกษม สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 46 45 91  /
14511 ร.ต.อ.มานิต ใจเหิน สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 43 43 86  /
14512 ร.ต.อ.ธวชัชยั เกษร สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 41 43 84  /
14513 พ.ต.ต.สาโรจ สมหารวงค์ สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 40 48 88  /
14514 ด.ต.บุญธรรม พรมมานุ สภ.พระวอ ภ.จว.ตาก ภ.6 43 43 86  /
14515 ด.ต.ชวโรจน์ ใจบุญ สภ.พระวอ ภ.จว.ตาก ภ.6 41 44 85  /
14516 ร.ต.ท.ทตัธน แกว้ปิน สภ.พระวอ ภ.จว.ตาก ภ.6 44 44 88  /
14517 ด.ต.นิยม เลิศค า สภ.พระวอ ภ.จว.ตาก ภ.6 41 44 85  /
14518 ร.ต.อ.ธีรยทุธ ทองอินทร์ สภ.พะวอ ภ.จว.ตาก ภ.6 50 46 96  /
14519 ส.ต.อ.สมภพ แจ่มนาม สภ.พะวอ ภ.จว.ตาก ภ.6 50 44 94  /
14520 ส.ต.ท.สันติ ครุฑจบันาค สภ.พะวอ ภ.จว.ตาก ภ.6 48 45 93  /
14521 พ.ต.ท.นิรันดร อินผกู สภ.พะวอ ภ.จว.ตาก ภ.6 44 46 90  /
14522 พ.ต.ท.อ านาจ เขียวงาม สภ.พะวอ ภ.จว.ตาก ภ.6 41 45 86  /
14523 ร.ต.อ.พลเสฏฐ ์แกว้ชยัรัตนโชติ สภ.ยกกระบตัร ภ.จว.ตาก ภ.6 50 47 97  /
14524 ส.ต.ต.ศรายทุธ ทินวงั สภ.ยกกระบตัร ภ.จว.ตาก ภ.6 50 45 95  /
14525 ส.ต.ท.วิทิต สังขสี์แกว้ สภ.ยกกระบตัร ภ.จว.ตาก ภ.6 49 42 91  /
14526 ร.ต.ต.อนุศกัด์ิ สิงห์แกว้ สภ.ยกกระบตัร ภ.จว.ตาก ภ.6 45 44 89  /
14527 ส.ต.ต.ปพน ดวงชยัยา สภ.วงัเจา้ ภ.จว.ตาก ภ.6 41 40 81  /
14528 ด.ต.วนัลพ ราชสุภา สภ.วงัเจา้ ภ.จว.ตาก ภ.6 40 44 84  /
14529 ส.ต.ท.อภิลกัษณ์ หนัประดิษฐ์ สภ.วงัเจา้ ภ.จว.ตาก ภ.6 46 47 93  /
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14530 ด.ต.พิสิทธ์ิ ถว้ยอ่ิม สภ.วงัเจา้ ภ.จว.ตาก ภ.6 45 48 93  /
14531 ร.ต.ต.ศภุรากร นะวะแกว้ สภ.วงัเจา้ ภ.จว.ตาก ภ.6 43 43 86  /
14532 พ.ต.ท.ศราย ุดีมัน่ สภ.วงัเจา้ ภ.จว.ตาก ภ.6 38 49 87  /
14533 พ.ต.ท.พงษศ์กัด์ิ สิริพิพฒัน์พงศ์ สภ.วงัประจบ ภ.จว.ตาก ภ.6 49 50 99  /
14534 ด.ต.มณฑล  ชูดอกไม้ สภ.วงัประจบ ภ.จว.ตาก ภ.6 43 41 84  /
14535 พ.ต.ท.สุทศัน์ ค  าถาเครือ สภ.วงัประจบ ภ.จว.ตาก ภ.6 50 49 99  /
14536 ส.ต.ต.วรภทัร มณีขติัย์ สภ.วงัประจบ ภ.จว.ตาก ภ.6 45 43 88  /
14537 พ.ต.ท.คมสัน เจนใจ สภ.สามเงา ภ.จว.ตาก ภ.6 48 50 98  /
14538 ส.ต.ต.ปฐมพงศ ์ฟูแสง สภ.สามเงา ภ.จว.ตาก ภ.6 49 50 99  /
14539 พ.ต.ท.ปรีชา แสงมณี สภ.สามเงา ภ.จว.ตาก ภ.6 46 49 95  /
14540 ด.ต.บญัชา สวา่งแสง สภ.สามเงา ภ.จว.ตาก ภ.6 47 50 97  /
14541 ร.ต.อ.ภาณุวฒัน์ ศิริพนัธุ์ สภ.สามเงา ภ.จว.ตาก ภ.6 13 13 26  /
14542 ส.ต.ต.ธญัพิสิษฐ ์ปู่ ลมดี สภ.หนองบวัเหนือ ภ.จว.ตาก ภ.6 46 46 92  /
14543 ร.ต.อ.อภิชาติ มูลแกว้ สภ.หนองบวัเหนือ ภ.จว.ตาก ภ.6 46 48 94  /
14544 ส.ต.ต.สหสัวรรษ เอ่ียมสวสัด์ิ สภ.หนองบวัเหนือ ภ.จว.ตาก ภ.6 44 45 89  /
14545 ส.ต.ต.ณฐัวฒิุ ดดัตนรัมย์ สภ.หนองบวัเหนือ ภ.จว.ตาก ภ.6 44 43 87  /
14546 พ.ต.ต.บรรเจิด พะยอม สภ.อุม้ผาง ภ.จว.ตาก ภ.6 49 50 99  /
14547 ร.ต.อ.มนตรี กาญจนสตางค์ สภ.อุม้ผาง ภ.จว.ตาก ภ.6 48 49 97  /
14548 ด.ต.เสน่ห์ วงศจี์นา สภ.อุม้ผาง ภ.จว.ตาก ภ.6 47 48 95  /
14549 ส.ต.ต.อนุรักษ ์เจริญทรัพยพ์นา สภ.อุม้ผาง ภ.จว.ตาก ภ.6 44 43 87  /
14550 พ.ต.ท.ภทัร์รินทร์ ศาตะจนัทร์ สภ.อุม้ผาง ภ.จว.ตาก ภ.6 42 45 87  /
14551 ด.ต.นคร พนัธุมาส ภจว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 48 94  /
14552 ด.ต.จตุรงค ์ศรีคงทน สภ.เกา้เล้ียว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 42 46 88  /
14553 พ.ต.ต.ธวชั แกว้ดี สภ.เกา้เล้ียว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14554 ร.ต.อ.ปวินท ์หลวงเวียงค า สภ.เกา้เล้ียว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 41 47 88  /
14555 ด.ต.ณฐันนท ์แสงเรือง สภ.เกา้เล้ียว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 47 92  /
14556 พ.ต.ท.กงัวาล ศรีวิไล สภ.เกา้เล้ียว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 42 48 90  /
14557 ด.ต.จกัรพนัธ ์จุฑาเทพ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14558 ด.ต.สมนึก โพธ์ิเนียม สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 50 99  /
14559 ร.ต.ท.ธนเดช สุขหร่อง สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 49 98  /
14560 ส.ต.ท.กิตติคุณ ลิคูณ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 48 96  /
14561 ร.ต.อ.ธรภทัร จนัธิบุญ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 46 94  /
14562 ร.ต.อ.เยน็ เตม็เตะ๊ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 48 92  /
14563 ส.ต.อ.หญิง ทิพยภสัสร์ สวนดอน สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 46 90  /
14564 ด.ต.บุญชวน พ่ึงเพียร สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 46 90  /
14565 ส.ต.อ.พรเทพ มากเสมอ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 41 50 91  /
14566 ร.ต.ต.ยงยทุธ ป้ันเพง็ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 49 95  /
14567 ด.ต.สหรัก สุขนิยม สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 46 91  /
14568 ร.ต.อ.เจษฎา ทองดุล สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14569 พ.ต.ต.ไชยรัตน์ อุทสาร สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14570 ด.ต.นริส บวัเผ่ือน สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14571 ด.ต.ประกาศิต ช านาญหมอ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14572 ด.ต.ปริญญา อยูค่ง สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14573 ด.ต.กิตติพงษ ์ลิคูณ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14574 ด.ต.ชยั มีรัตน์ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
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14575 ด.ต.ภานุวฒัน์ กล่ินสุคนธ์ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14576 ส.ต.ต.รังรัก กาญจนะจนัทร์ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14577 ด.ต.วิรัตน์ สุคติศิริอุดม สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14578 ด.ต.จกัรพงษ ์คมข า สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14579 ส.ต.ท.ชิตวีย ์วงคอ์  านาจ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14580 ส.ต.อ.ธนาภสัสร์ เสือเขียว สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14581 ส.ต.ท.ฤทธชย มาประสพ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14582 ร.ต.อ.สยาม ใยส าลี สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14583 ส.ต.อ.อภิวฒัน์ มินเสน สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14584 ด.ต.จตุรงค ์เกษรดอกไม้ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 47 97  /
14585 ด.ต.ปรีชา ทองเปร่ียม สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 47 97  /
14586 ส.ต.ท.ปัญจะวี นอ้ยนวม สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 47 97  /
14587 ร.ต.อ.ณรงค ์ปกเกษ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 50 99  /
14588 ร.ต.อ.ธงชยั พสัสาริกรณ์ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 50 99  /
14589 ด.ต.พสิษฐ ์โพธ์ิเพียร สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 50 99  /
14590 ร.ต.อ.สมเกียรติ สามล สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 50 99  /
14591 ร.ต.อ.สิทธิศกัด์ิ เขม็จดั สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 50 99  /
14592 ส.ต.ท.มงคล โพธิกลุ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 49 98  /
14593 ด.ต.คธา ดอนทอง สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 48 97  /
14594 ร.ต.ตอนนัต ์สมภาร สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 48 97  /
14595 ด.ต.ชชัวาลย ์บุตรเสน่ห์ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 42 91  /
14596 ร.ต.อ.ชยัณรงค ์พงษป์ระเสริฐ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 50 98  /
14597 พ.ต.ท.นิติกรณ์ ค  ้าจุน สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 50 98  /
14598 ร.ต.อ.กิตติ แยม้นิยม สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 49 97  /
14599 ร.ต.ท.สิทธิชยั มาประสพ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 49 97  /
14600 ด.ต.โชติวิทย ์สุดจิตร์ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 48 96  /
14601 ด.ต.หญิง ดวิดา เชิดศรี สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 48 96  /
14602 ด.ต.วฒันา เขม็ทอง สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 48 96  /
14603 ร.ต.ท.วิทยา ฉัตราภรณ์พงศ์ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 48 96  /
14604 ส.ต.อ.วยสกร รอดตาด สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 47 95  /
14605 ส.ต.ท.อนุชา บูรภาพ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 47 95  /
14606 ส.ต.อ.ทรงวฒิุ ตั้งอนนัตชยั สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 46 94  /
14607 ด.ต.ขจรศกัด์ิ ฉัตราภรณ์พงศ์ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 50 97  /
14608 ร.ต.อ.ณรงค ์สุขเสวี สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 49 96  /
14609 ร.ต.ท.สุชาติ สุทธศิลป์ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 49 96  /
14610 ด.ต.สมบูรณ์ เสนา สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 47 94  /
14611 ร.ต.ต.ปลวชัร นกเขียว สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 46 93  /
14612 ด.ต.ภานุวตัฒน์ กล่ินสุคนธ์ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 47 93  /
14613 ร.ต.อ.สุชาติ สุทธิสนธ์ิ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 49 94  /
14614 ด.ต.เอกรัฐ แสวงดี สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 41 86  /
14615 ร.ต.อ.เทียร อินทร์กณัฑ์ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 49 93  /
14616 ร.ต.ต.ไพรัช สวา่งแสง สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 49 93  /
14617 ด.ต.ชาญศิลป์ สอนทรัพย์ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 47 91  /
14618 ส.ต.ท.อรรถวิทย ์เจริญดง สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 47 91  /
14619 ด.ต.ประสิทธ์ิ กล่ินจิตโต สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 39 83  /



Page 326 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

14620 ด.ต.ค ารณย ์อดุลย์ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 41 46 87  /
14621 ด.ต.อคัรพล คงเกาะ สภ.เมืองนครสวรรคค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 49 98  /
14622 ร.ต.อ.ศภุวิชญ ์เขียวพุ่มพวง สภ.เมืองนครสวรรต์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 47 96  /
14623 ส.ต.ท.ภาณุพงศ ์ผาดี สภ.แม่เปิน ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 46 94  /
14624 ด.ต.จกักริช แต่งอ่อน สภ.แม่เปิน ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 44 92  /
14625 พ.ต.ท.ประเสริฐ จนัทร์เจริญ สภ.แม่เปิน ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 47 94  /
14626 พ.ต.ต.สมชาย ทบัสิงห์คลา สภ.แม่เปิน ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 46 93  /
14627 ส.ต.ต.บุญมี ยา่นสากล สภ.แม่เล่ย์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 48 97  /
14628 พ.ต.ท.สุชาติ รอดขวญั สภ.แม่เล่ย์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 46 94  /
14629 พ.ต.ท.เกียรติชาย อุ่นศรี สภ.แม่เล่ย์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 42 47 89  /
14630 ด.ต.อนนัต ์กรตุม้ สภ.แม่เล่ย์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 41 39 80  /
14631 ด.ต.ดิเรก บวันารถ สภ.แม่เล่ย์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 24 46 70  /
14632 ส.ต.อ.วีรภทัร เก่งถ่ินเถ่ือน สภ.แม่วงก์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 38 37 75  /
14633 พ.ต.ท.มานพ เนียรภาค สภ.แม่วงก์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 45 92  /
14634 พ.ต.ท.ธวชัชยั เจริญสุขรุ่งเรือง สภ.แม่วงก์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 49 96  /
14635 ร.ต.อ.ส ารวย ขนุอินทร์ สภ.แม่วงก์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 48 92  /
14636 ด.ต.วรเชษฐ ์กมุทชาติ สภ.แม่วงก์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 48 92  /
14637 ด.ต.ไวพจน์ อน้อุระ สภ.แม่วงก์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 42 41 83  /
14638 ด.ต.ศรายทุธ ไกรแสง สภ.แม่วงก์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 42 37 79  /
14639 ส.ต.ต.กิตติศกัด์ิ ไพศาลสุธิเดช สภ.โกรกพระ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14640 ส.ต.ต.กฤษณพล โพธ์ิทงั สภ.โกรกพระ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14641 พ.ต.ท.อมร พรมเอ่ียม สภ.โกรกพระ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14642 ส.ต.ต.ภาสกร สอนทอง สภ.โกรกพระ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14643 ส.ต.ต.ร้อยแสน หอมสิงทอง สภ.โกรกพระ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14644 ร.ต.อ.สรอรรจน์ คงยทุธ สภ.โกรกพระ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14645 ส.ต.อ.อานนท ์กนัค  าสุข สภ.โกรกพระ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14646 ส.ต.ต.ภทัระ ศรีพิพฒัน์พงศ์ สภ.โกรกพระ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14647 ร.ต.อ.บุญชู ฉัตรารักษ์ สภ.โกรกพระ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 47 97  /
14648 พ.ต.ท.วิรัช เมฆพฒัน์ สภ.โกรกพระ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 47 97  /
14649 ด.ต.อุเทน ทองสมบูรณ์ สภ.โกรกพระ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 47 97  /
14650 ด.ต.โชคทวี กาละศรี สภ.โกรกพระ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 46 96  /
14651 ร.ต.อ.ภู?ไทย เช้ือชยั สภ.โกรกพระ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 46 96  /
14652 ส.ต.ต.สุธิวฒัน์ ขวญังาม สภ.โกรกพระ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 44 94  /
14653 พ.ต.ท.เสรีวริศ ปริญญากร สภ.ไพศาลี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14654 ด.ต.ธงชยั สร้อยแสง สภ.ไพศาลี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14655 พ.ต.ท.ชินวฒัน์ ป้ันนาค สภ.ไพศาลี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 47 97  /
14656 ส.ต.ท.ธราเทพ เจริญผล สภ.ไพศาลี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 47 97  /
14657 ด.ต.สุรศกัด์ิ บวัแดง สภ.ไพศาลี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 46 96  /
14658 ร.ต.ท.ภทัรเทพ สมาธิ สภ.จนัเสน ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14659 พ.ต.ต.มณี สาระวนั สภ.จนัเสน ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14660 พ.ต.ท.ยศวจัน์ บงบุตร สภ.จนัเสน ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14661 ส.ต.ต.กลุชาติ พูลสวสัด์ิ สภ.จนัเสน ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14662 ส.ต.ต.ทศพร บุญกรี สภ.จนัเสน ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14663 ด.ต.กิตติ กองคูณ สภ.จนัเสน ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14664 ส.ต.ต.คฑาวธุ สนิทชาติ สภ.จนัเสน ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 43 93  /
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14665 ด.ต.ศภุเชษฐ ปัญจะมงคล สภ.ชุมแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 48 96  /
14666 ด.ต.สิริพงศ ์สันติสุข สภ.ชุมแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 45 93  /
14667 พ.ต.ท.สมนึก เดชรัตน์ สภ.ชุมแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 44 92  /
14668 ด.ต.อุกฤษฏ ์อุทยัวรรณ สภ.ชุมแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 42 90  /
14669 ด.ต.ณรงคศ์กัด์ิ บุตรดี สภ.ชุมแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 41 89  /
14670 ด.ต.อาณติั จนัทร์ทศ สภ.ชุมแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 43 90  /
14671 ร.ต.ท.เกรียงไกร สุพรมมา สภ.ชุมแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 45 91  /
14672 ร.ต.อ.พรรษา พนัธุวงศ์ สภ.ชุมแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 43 89  /
14673 ร.ต.อ.อนุกลู จนัทร์นุช สภ.ชุมแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 49 94  /
14674 ร.ต.อ.สัมพนัธ ์อ่ิมมาก สภ.ชุมแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 43 88  /
14675 พ.ต.ต.วิทยา บุญสุข สภ.ชุมแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 45 89  /
14676 ร.ต.อ.ทนงศกัด์ิ ชุ่มช้ืน สภ.ชุมตาบง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 49 97  /
14677 ด.ต.ธนากร ปันโพธ์ิ สภ.ชุมตาบง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 43 42 85  /
14678 พ.ต.ท.ชาติพล ใจค าสุข สภ.ชุมตาบง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 46 96  /
14679 พ.ต.ท.มงคล ดีพิจารย์ สภ.ชุมตาบง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 45 92  /
14680 ด.ต.ปัญญาฤทธ์ิ หลา้แหล่ง สภ.ชุมตาบง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 49 95  /
14681 ส.ต.ต.เตชาภณ นนทสิทธ์ิ สภ.ตะคร้อ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14682 ด.ต.นิพนธ์ิ พูลอน้ สภ.ตะคร้อ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14683 พ.ต.ต.นุกลู เกิดแยม้ สภ.ตะคร้อ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14684 ร.ต.อ.ประกิจ เพช็รดี สภ.ตะคร้อ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 47 97  /
14685 ส.ต.ต.ภิราย ุสุฤทธิกลุ สภ.ตะคร้อ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 47 97  /
14686 ร.ต.อ.ประเวศ จนัทา สภ.ตะคร้อ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 46 96  /
14687 ด.ต.อรุณ บริบูรณ์ สภ.ตะคร้อ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 46 96  /
14688 ส.ต.อ.สยาม ตะรุษา สภ.ตากฟ้า ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14689 พ.ต.ท.เสวก ระมัง่ทอง สภ.ตากฟ้า ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14690 ด.ต.จรัญ ตะคร้อ สภ.ตากฟ้า ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14691 ส.ต.ท.จีระพฒัน์ กรันทุกพนัธุ์ สภ.ตากฟ้า ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14692 พ.ต.ท.ประสพชยั นาควิสุทธ์ิ สภ.ตากฟ้า ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14693 ร.ต.อ.พงษศ์กัด์ิ บุญยวฒัน์ สภ.ตากฟ้า ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14694 ด.ต.วิษณุ ภู่จรูญ สภ.ตากฟ้า ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 46 93  /
14695 ร.ต.ท.ประสิทธ์ิ สังขเ์งิน สภ.ตาคลี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14696 ด.ต.ศราวฒิุ อินทโรหิต สภ.ตาคลี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14697 ร.ต.อ.สมโภชน์ นาควิจิตร สภ.ตาคลี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14698 ด.ต.สุทศัน์ พูลทวี สภ.ตาคลี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14699 ส.ต.ท.อนุชา บ ารุงพานิชย์ สภ.ตาคลี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14700 ร.ต.อ.ชยั เชิงยทุธ์ สภ.ตาคลี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14701 พ.ต.ท.ชยั แกว้เกตุศรี สภ.ตาคลี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14702 ด.ต.ธวชั อ่ิมค า สภ.ตาคลี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14703 พ.ต.ต.ดิเรก คงกล่ิน สภ.ตาคลี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14704 ร.ต.อ.โชควิชิต นาคชม สภ.ท่าตะโก ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14705 ด.ต.สุริยนั จิตรสมประสงค์ สภ.ท่าตะโก ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14706 ส.ต.ต.ณฐัวฒิุ น่วมโต สภ.ท่าตะโก ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 47 97  /
14707 ด.ต.ฤทธิรงค ์โพธ์ิอุบล สภ.ท่าตะโก ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 46 96  /
14708 พ.ต.ท.ชยัวฒัน์ ไชยฮะนิจ สภ.ท่าตะโก ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 48 97  /
14709 ด.ต.ชิน ทบัทิมศรี สภ.ท่าตะโก ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 48 97  /
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14710 พ.ต.ท.ดนยั ถนอมน่ิม สภ.ท่าตะโก ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 50 98  /
14711 ร.ต.อ.ฉัตรจริน ขาวอ่อน สภ.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 48 97  /
14712 ร.ต.ต.เฉลิม เมณฑก์ลู สภ.นิคมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 35 27 62  /
14713 ส.ต.ต.ธนกร ศรีนวล สภ.นิคมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 38 82  /
14714 ส.ต.ต.ณรัฐนนัล ์เกษตรชยัรัฐ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100  /
14715 พ.ต.ท.ไพศาล อินทร์คลา้ย สภ.นิคมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 41 89  /
14716 ด.ต.วิฑูรย ์โสดแสง สภ.นิคมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 31 75  /
14717 พ.ต.ท.สุรนาท หม่ืนสุวรรณ์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 43 32 75  /
14718 ด.ต.สมชาย สิงห์ประเสริฐ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 42 41 83  /
14719 ส.ต.ท.ณฐัพล เพช็รชะรัตน์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 38 23 61  /
14720 ด.ต.ค านึง สุขเจริญ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 37 31 68  /
14721 ร.ต.อ.ฉัตรชนะ ทบัทิมศรี สภ.นิคมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 34 30 64  /
14722 ด.ต.สอาด ใส้โพรง สภ.นิคมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 32 29 61  /
14723 ร.ต.ต.ทวีป บุญเจริญ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 27 32 59  /
14724 ร.ต.ต.พณภพ ภู่แพ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 22 24 46  /
14725 พ.ต.ท.ชยัณรงค ์อ่องยิม้ สภ.บรรพตพิสัย ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 49 96  /
14726 ร.ต.อ.โกศล แสงสังข์ สภ.บรรพตพิสัย ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 46 93  /
14727 พ.ต.ท.อ านาจ เกษมณีย์ สภ.บรรพตพิสัย ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 49 94  /
14728 ร.ต.อ.ชาคลีรัตน์ ปาสร้อย สภ.บรรพตพิสัย ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 42 87  /
14729 ร.ต.ท.เอนก พุกสาย สภ.บรรพตพิสัย ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 43 87  /
14730 ด.ต.ชินกฤต ชาวนายก สภ.บรรพตพิสัย ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 42 86  /
14731 ด.ต.นเรศ แยม้แสง สภ.บรรพตพิสัย ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 41 45 86  /
14732 พ.ต.ต.วรวรรษ พ่วงเชย สภ.บางประมุง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14733 ส.ต.อ.ธวชัชยั จนัทร์อร่าม สภ.บางประมุง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 39 89  /
14734 ร.ต.อ.มนตรี รุ่งเรือง สภ.บางประมุง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 39 89  /
14735 ร.ต.อ.สันติ หงษเ์ทศ สภ.บางประมุง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 50 99  /
14736 ร.ต.ท.สมพร อุปดี สภ.บางประมุง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 46 94  /
14737 ด.ต.สรายทุธ ์ทศวารจนัทรา สภ.บางประมุง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 43 88  /
14738 ร.ต.อ.เพลินจิตร โฉมงาม สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 49 98  /
14739 ร.ต.อ.ปรีชา ปรีชาจารย์ สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 48 97  /
14740 ด.ต.มนตรี ชยัประภา สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 45 94  /
14741 ด.ต.ปรีชา โพธ์ิศรี สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 48 96  /
14742 พ.ต.ท.เขมณฏัฐ ์ภกัด์ิแจ่มจรูญ สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 47 95  /
14743 ด.ต.วิสุทธิ ทองอ่อน สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 49 96  /
14744 ร.ต.อ.อธิราช กบัเกิด สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 45 92  /
14745 ร.ต.ต.สกนธ ์เกษธีระกลุ สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 44 90  /
14746 ร.ต.อ.อนุสรณ์ นามวงษา สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 44 90  /
14747 ด.ต.สุทศัน์  ตู๋ปาน สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 47 91  /
14748 ด.ต.ชายชาญ ศึกษา สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 43 44 87  /
14749 พ.ต.ท.สมชาย เสวยทรง สภ.พยหุะคีรี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14750 ร.ต.ต.อดิศกัด์ิ นาควิสุทธ์ิ สภ.พยหุะคีรี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99  /
14751 ส.ต.ท.จีระศกัด์ิ บุญมี สภ.พยหุะคีรี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14752 ร.ต.อ.ณฐัธนพล สุวรรณชยั สภ.พยหุะคีรี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14753 ด.ต.ประทีป ผลแสงศรี สภ.พยหุะคีรี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14754 ร.ต.ท.ประหยดั วงศท์าเครือ สภ.พยหุะคีรี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
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14755 ด.ต.วชัรินทร์ เทพนิมิตร สภ.พยหุะคีรี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14756 ส.ต.ต.พีรทศัณ์ เปล่ียนปาน สภ.พยหุะคีรี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 47 97  /
14757 ร.ต.อ.พิชยั พวงสมบติั สภ.พยหุะคีรี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 45 95  /
14758 พ.ต.ท.สัมพนัธ ์เยน็อยู่ สภ.พยหุะคีรี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 44 94  /
14759 ด.ต.สุรินทร์ สิงห์เถ่ือน สภ.พยหุะคีรี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 44 94  /
14760 ด.ต.วิรัตน์ หิรัญตระกลู สภ.ลาดยว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 49 95  /
14761 ด.ต.อนุวฒัน์ วงษาเวียง สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 49 97  /
14762 ร.ต.อ.ดิเรก วฒันพงษ์ สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 50 98  /
14763 ร.ต.อ.ชวลิต ศรีกลุ สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 49 98  /
14764 ด.ต.กิจจพฒัน์ นุชดารา สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 47 94  /
14765 พ.ต.ท.หมาย มัง่มี สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 47 94  /
14766 ร.ต.ต.สมชาย ประภสัสร สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 50 96  /
14767 ส.ต.ต.ณฐัพงศ ์เขมน้กิจ สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 47 93  /
14768 พ.ต.ท.ศกัด์ิชาย เกษสุภะ สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 49 93  /
14769 ด.ต.จรัญ ยาสุทธิ สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 41 37 78  /
14770 ร.ต.อ.ธีระพล ศรีพูล สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 39 43 82  /
14771 ร.ต.ท.เกรียงศกัด์ิ พรมอุทยั สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 36 43 79  /
14772 ร.ต.อ.กชธนณฐ ยอดบ่อพลบั สภ.หนองกรด ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98  /
14773 ด.ต.นิติรัฐ แตงนอ้ย สภ.หนองกรด ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 50 99  /
14774 ร.ต.ท.สุรศกัด์ิ ลีมา สภ.หนองกรด ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 39 49 88  /
14775 ส.ต.ต.ชวพง จุลเสน สภ.หนองกรด ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 7 15 22  /
14776 พ.ต.ท.ไตรรัตน์ สุขเอม สภ.หนองบวั ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 48 97  /
14777 ร.ต.อ.วลัลพ ช่ืนศิริ สภ.หนองบวั ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 49 97  /
14778 พ.ต.ท.สมชาย แกว้แสงทองเจริญ สภ.หนองบวั ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 50 97  /
14779 ร.ต.อ.สุรพล เทียนนอ้ย สภ.หนองบวั ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 44 89  /
14780 ด.ต.ไชโย อ่างทอง สภ.หนองบวั ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 43 45 88  /
14781 ด.ต.ภูวดิษฐ ์ยอดดี สภ.หนองบวั ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 42 45 87  /
14782 ร.ต.อ.กฤษณพล บวัสัมฤทธ์ิ สภ.หนองบวั ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 37 42 79  /
14783 ด.ต.วิเชียร การะภกัดี สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 49 97  /
14784 ร.ต.ต.สามาตร วงษจ์นัทร์ สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 40 47 87  /
14785 ด.ต.เจษฎาพร ฉิมพุฒ สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 47 94  /
14786 ส.ต.ท.ชยัเรศ ทองแฉลม้ สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 35 29 64  /
14787 ด.ต.สุขสัน หงษาวรรณ สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 49 96  /
14788 ร.ต.อ.ประทีป มัน่ใจ สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 46 93  /
14789 ร.ต.อ. ชนะชยั แซ่ตั้ง สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 48 94  /
14790 ด.ต.วารี เชาวธ์รรม สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 44 89  /
14791 ร.ต.ต.เตชิต อินทรียสุ์ข สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 39 84  /
14792 ร.ต.อ.จรินทร์ ดารุณิกร สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 37 82  /
14793 ด.ต.เทพประทาน จนัทร์เขียว สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 36 80  /
14794 ส.ต.ท.กรวิชญ ์บุญเม่น สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 32 76  /
14795 ด.ต.วิรัช ขลิบทอง สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 43 34 77  /
14796 ด.ต.กฤษดา ดิษสละ สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 42 31 73  /
14797 ร.ต.อ.วิสิทธ์ิ ทรัพยพ์่วง สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 40 39 79  /
14798 ด.ต.ชยัรัตน์ พ่ึงครุธ สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 40 13 53  /
14799 ด.ต.บรรพต เพช็ร์แจ่ม สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 39 49 88  /
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14800 ร.ต.อ.ธีร์ทศัน์ แผว้สถานฐ์ิ สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 37 42 79  /
14801 พ.ต.ท.ธเนศร์ เนียมณรงค์ สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 37 38 75  /
14802 ส.ต.อ.ยทุธภูมิ ไมห้อม สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 37 30 67  /
14803 ส.ต.อ.อนุศกัด์ิ งามเสง่ียม สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 36 33 69  /
14804 ด.ต.มนตรี ศรีค  าขลิบ สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 35 33 68  /
14805 ด.ต.บญัชา นิกรธรรมรัต สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 35 29 64  /
14806 ด.ต.วรพล แก่นสาร สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 34 29 63  /
14807 ด.ต.วีระศกัด์ิ ฤทธ์ิบ ารุง สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 34 23 57  /
14808 ด.ต.ชูชาติ ครุฑจนัทร์ สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 33 28 61  /
14809 ร.ต.ต.พงษนิ์กร โตบรรเลง สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 28 30 58  /
14810 ส.ต.ท.ธนวฒัน์ เขียนอกัษร สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 27 20 47  /
14811 ส.ต.ท.พิสิฐ เนตรทอง สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 24 17 41  /
14812 ส.ต.ท.ธนบูรณ์ อมัพุช สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 23 26 49  /
14813 ร.ต.ต.วิโรจน์ บุษพลาย สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 22 27 49  /
14814 ส.ต.ต.จริวตั จนัทรา สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 18 8 26  /
14815 ส.ต.ต.พชันา จนันะ สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 18 7 25  /
14816 ส.ต.ต.สมศกัด์ิ จริยะ สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 11 17 28  /
14817 ส.ต.ต.นจัติ จนัมา สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 7 15 22  /
14818 ด.ต.สายชล รักศรี สภ.เมืองพิจิตร ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 47 97  /
14819 ร.ต.อ.นิพนธ ์วงษสุ์รินทร์ สภ.เมืองพิจิตร ภ.จว.พิจิตร ภ.6 49 49 98  /
14820 ร.ต.อ.วิชาญ ยกศิริ สภ.เมืองพิจิตร ภ.จว.พิจิตร ภ.6 49 48 97  /
14821 ด.ต.ยงยทุธ ใจช้ืน สภ.เมืองพิจิตร ภ.จว.พิจิตร ภ.6 49 47 96  /
14822 พ.ต.ท.จกัริน กล่ินจนัทร์ สภ.เมืองพิจิตร ภ.จว.พิจิตร ภ.6 48 48 96  /
14823 ส.ต.อ.วรพล เลิศสถิตย ์ สภ.เมืองพิจิตร ภ.จว.พิจิตร ภ.6 48 48 96  /
14824 ด.ต.เกียรติศกัด์ิ ทองใบ สภ.เมืองพิจิตร ภ.จว.พิจิตร ภ.6 46 49 95  /
14825 ร.ต.อ.สุดใจ ทองอุบล สภ.เมืองพิจิตร ภ.จว.พิจิตร ภ.6 46 47 93  /
14826 ด.ต.บุญเชิด เพช็ร์อ าไพ สภ.เมืองพิจิตร ภ.จว.พิจิตร ภ.6 45 48 93  /
14827 พ.ต.ท.ทวี บุญกนัฑ์ สภ.เมืองพิจิตร ภ.จว.พิจิตร ภ.6 45 42 87  /
14828 ด.ต.ผล ขา้มหน่ึง สภ.เมืองพิจิตร ภ.จว.พิจิตร ภ.6 39 47 86  /
14829 ร.ต.ต.ภาวตั แกว้สุโพธ์ิ สภ.เมืองพิจิตร ภ.จว.พิจิตร ภ.6 38 38 76  /
14830 ด.ต.จ ารัส สายสุจริต สภ.โพทะเล ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14831 ร.ต.อ.ทวี เกตุโหวิทย์ สภ.โพทะเล ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14832 พ.ต.ต.นครินทร์ จนัทรมณี สภ.โพทะเล ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14833 พ.ต.ท.ศกัด์ิสุธี ค  ามูล สภ.โพทะเล ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14834 ส.ต.ท.อิสระภาพ ฉ ่าพงษ์ สภ.โพทะเล ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14835 ด.ต.สลาวธุ บุษดี สภ.โพทะเล ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 49 99  /
14836 ส.ต.อ.ภคัณฐัพล บวันุ่ม สภ.โพธ์ิประทบัชา้ง ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14837 พ.ต.ต.สหภาพ ยิม้แยม้ สภ.โพธ์ิประทบัชา้ง ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14838 ร.ต.อ.สัญญา สวนสาร สภ.โพธ์ิประทบัชา้ง ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14839 ส.ต.ท.สิทธิชยั สวนจนัทร์ สภ.โพธ์ิประทบัชา้ง ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14840 พ.ต.ท.สุเมธ จิตตระกลู สภ.โพธ์ิประทบัชา้ง ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 49 99  /
14841 ร.ต.ต.บุญจนัทร์ ขนัยศ สภ.ดงเจริญ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14842 ร.ต.อ.วินิตย ์ทว้มเทศ สภ.ดงเจริญ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14843 ด.ต.ชยัชาญ รักษาบุญ สภ.ดงเจริญ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 49 99  /
14844 ด.ต.นิวฒัน์ ม่วงเกตุ สภ.ดงเจริญ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 49 99  /



Page 331 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

14845 พ.ต.ท.วรินทร์ นนัทพ์งศ์ สภ.ดงเจริญ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 49 99  /
14846 พ.ต.ท.สงกรานต ์ปานมณี สภ.ดงเจริญ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 48 98  /
14847 ด.ต.ชยัยศ นอ้ยพ่วง สภ.ดงเจริญ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 47 97  /
14848 ร.ต.อ.ชาญศกัด์ิ ทรัพยป์ราโมทย์ สภ.ดงป่าค  า ภ.จว.พิจิตร ภ.6 40 45 85  /
14849 ด.ต.รังสรรค ์ธงชยั สภ.ดงป่าค  า ภ.จว.พิจิตร ภ.6 39 33 72  /
14850 ร.ต.อ.จกัรกริศน์ ทองขนันาค สภ.ดงป่าค  า ภ.จว.พิจิตร ภ.6 37 44 81  /
14851 ร.ต.ตมานิตย ์กรตุม้ สภ.ตะพานหิน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 48 46 94  /
14852 ส.ต.ต.กรวิชญ ์เจริญสุข สภ.ตะพานหิน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 48 47 95  /
14853 ร.ต.อ.ธวชั สุธรรรมแปง สภ.ตะพานหิน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14854 ร.ต.อ.นาที นาคหร่ัง สภ.ตะพานหิน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 49 50 99  /
14855 ด.ต.เชิดชยั แสงโชติ สภ.ตะพานหิน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 49 48 97  /
14856 ด.ต.วีระเพช็ร ข  าทพั สภ.ตะพานหิน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 49 48 97  /
14857 ส.ต.อ.สกลุชยั  วิมลรัตน์ สภ.ตะพานหิน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 49 46 95  /
14858 พ.ต.ท.จ าเริญ สีสังข์ สภ.ตะพานหิน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 48 50 98  /
14859 พ.ต.ท.ประจกัษ ์เอ่ียมเปล่ียน สภ.ตะพานหิน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 48 49 97  /
14860 ร.ต.ท.อรรถพงษ ์ภู่อ  ่า สภ.ตะพานหิน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 48 47 95  /
14861 ด.ต.บุญเรือง ชยัช่างชิด สภ.ตะพานหิน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 46 41 87  /
14862 ร.ต.ต.เศรษฐพร แพพ่วง สภ.ตะพานหิน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 45 48 93  /
14863 ร.ต.อ.นิวตั วิชิรมาลา สภ.ตะพานหิน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 42 43 85  /
14864 ด.ต.สมปอง ไชยมี สภ.ทบัคลอ้ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 49 99  /
14865 ด.ต.ญาณธร อินวาท สภ.ทบัคลอ้ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 47 97  /
14866 ด.ต.บุญเชิด ยศสุนทร สภ.ทบัคลอ้ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 49 48 97  /
14867 ด.ต.สังคม ประเสริฐสังข์ สภ.ทบัคลอ้ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 49 48 97  /
14868 พ.ต.ท.ยนิดี เมฆโพธ์ิ สภ.ทบัคลอ้ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 48 50 98  /
14869 ร.ต.อ.สมชยั จนัทร์แจ่ม สภ.ทบัคลอ้ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 46 50 96  /
14870 พ.ต.ท.อิสระ นอ้ยพร สภ.ทบัคลอ้ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 38 29 67  /
14871 ส.ต.อ.ชาญชรัช ไมห้อม สภ.บางมูลนาก ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14872 ร.ต.ตทตัพงศ ์ใยส าลี สภ.บางมูลนาก ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14873 พ.ต.ท.นิกร ไชยประพนัธ์ สภ.บางมูลนาก ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14874 ร.ต.ท.ปัญญา นากกล ่า สภ.บางมูลนาก ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14875 พ.ต.ท.พิเชษฐ ์กนัเดิน สภ.บางมูลนาก ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14876 ด.ต.เดชพล เอ่ียมนุช สภ.บางมูลนาก ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 49 99  /
14877 ร.ต.ต.ธีรวฒัน์ มงคล สภ.บางมูลนาก ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 49 99  /
14878 ด.ต.ชจัวฒัน์ โคตรา สภ.บางมูลนาก ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 48 98  /
14879 ส.ต.ต.ฐิติวตัร หงษสุ์วรรณ สภ.บางมูลนาก ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 48 98  /
14880 ด.ต.นิคม มะลิแยม้ สภ.บางมูลนาก ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 48 98  /
14881 ด.ต.สิรภพ ผกูคลา้ย สภ.บางมูลนาก ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 47 97  /
14882 ด.ต.สุรเชษฐ ์โพธ์ิเจริญ สภ.บางลาย ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 47 97  /
14883 ด.ต.สาธิต ทาเอ้ือ สภ.บางลาย ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 48 98  /
14884 ร.ต.อ.เอกสิทธ์ิ ลึกลน้ สภ.บางลาย ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 46 96  /
14885 ร.ต.ต.โยธิน แสนเสนา สภ.บึงนาราง ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14886 ร.ต.ท.พาสุกรี บุตรศรี สภ.บึงนาราง ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 49 99  /
14887 พ.ต.ต.ประกอบ ฤทธ์ิคง สภ.บึงนาราง ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 48 98  /
14888 พ.ต.ท.พิทยา ทบัทิมไทย สภ.บึงนาราง ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 48 98  /
14889 ด.ต.เฉลียว ศิริ สภ.บึงนาราง ภ.จว.พิจิตร ภ.6 39 27 66  /
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14890 ร.ต.อ.เฉลิมพร เดชค ารนรัตน์ สภ.ยา่นยาว ภ.จว.พิจิตร ภ.6 48 50 98  /
14891 ส.ต.ต.ปริญญา กลัน่หวาน สภ.ยา่นยาว ภ.จว.พิจิตร ภ.6 34 38 72  /
14892 พ.ต.ท.รวิกร ทองดี สภ.วชิรบารมี ภ.จว.พิจิตร ภ.6 43 47 90  /
14893 ร.ต.ต.ชยัรัตน์ สิงห์ทอง สภ.วชิรบารมี ภ.จว.พิจิตร ภ.6 47 49 96  /
14894 ร.ต.อ.ธีรวฒัน์  ขนุแผน สภ.วชิรบารมี ภ.จว.พิจิตร ภ.6 47 48 95  /
14895 พ.ต.ต.สุวรรณ เศรษฐสุข สภ.วชิรบารมี ภ.จว.พิจิตร ภ.6 47 44 91  /
14896 ด.ต.สมยศ สุขมาก สภ.วชิรบารมี ภ.จว.พิจิตร ภ.6 45 48 93  /
14897 ด.ต.จีนพนัธ ์จรลี สภ.วชิรบารมี ภ.จว.พิจิตร ภ.6 45 47 92  /
14898 ร.ต.ต.วิมล ทองบุรี สภ.วชิรบารมี ภ.จว.พิจิตร ภ.6 42 48 90  /
14899 ร.ต.ท.จรัญ ค  าเท่ียง สภ.วชิรบารมี ภ.จว.พิจิตร ภ.6 42 44 86  /
14900 ร.ต.อ.จิรวฒัน์ ข  านาพึง สภ.วงัทรายพูน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 46 96  /
14901 ร.ต.ท.พิษณุ หอมเจริญ สภ.วงัทรายพูน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14902 พ.ต.ท.สิรวิชญ ์หตัถปะนิตย์ สภ.วงัทรายพูน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 50 100  /
14903 ส.ต.ต.กษิดิศ ปันต่า สภ.วงัทรายพูน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 48 98  /
14904 ส.ต.ต.ภทัรพล มูลทองค า สภ.วงัทรายพูน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 48 98  /
14905 ส.ต.ท.ภทัรพล พ่ึงเพง็ สภ.วงัทรายพูน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 44 94  /
14906 พ.ต.ท.จาตุรันต ์กะมุทา สภ.วงัทรายพูน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 47 47 94  /
14907 ส.ต.ท.พงษศิ์ริ ศิริพงษ์ สภ.วงัหวา้ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 45 47 92  /
14908 ร.ต.อ.สิรภพ ค  าแกว้ สภ.วงัหวา้ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 45 44 89  /
14909 ด.ต.สุรไกร สอนเสือ สภ.วงัหวา้ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 49 46 95  /
14910 พ.ต.ท.กมัพล ตรียานุสรณ์ สภ.วงัหวา้ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 48 48 96  /
14911 ด.ต.มานพ คลา้ยแกว้ สภ.วงัหวา้ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 46 49 95  /
14912 ส.ต.ท.ณฐัพงษ ์อุทุมพนัธ์ สภ.วงัหวา้ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 46 35 81  /
14913 ส.ต.ต.สมปอง อุทยัวรรณ สภ.วงัหวา้ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 45 47 92  /
14914 ด.ต.เสฏฐวฒิุ นนภคัไพบูรณ์ สภ.วงัหวา้ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 44 47 91  /
14915 ร.ต.อ.พิทกัษ ์บุญราศรี สภ.วงัหวา้ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 44 42 86  /
14916 ด.ต.พิเชษฐ ศิริพงษ์ สภ.วงัหวา้ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 30 34 64  /
14917 พ.ต.ท.สายชล ตุงคะศิริ สภ.สากเหลก็ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 48 48 96  /
14918 พ.ต.ท.สุวิทย ์นวนจร สภ.สากเหลก็ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 48 44 92  /
14919 ด.ต.เริงชยั ทองพูล สภ.สากเหลก็ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 47 41 88  /
14920 ร.ต.อ.สมควร สกลุแกว้ สภ.สากเหลก็ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 45 43 88  /
14921 ร.ต.ท.สมศกัด์ิ ทรงทอง สภ.สากเหลก็ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 45 42 87  /
14922 ร.ต.อ.ปรีชา ข  ามี สภ.สากเหลก็ ภ.จว.พิจิตร ภ.6 43 40 83  /
14923 ด.ต.อุดมผล ใจนา สภ.สามง่าม ภ.จว.พิจิตร ภ.6 48 49 97  /
14924 พ.ต.ท.ชชัฆทธ์ิ เวฬุบรรณ สภ.สามง่าม ภ.จว.พิจิตร ภ.6 47 48 95  /
14925 ด.ต.ช านาญ ศรีนาราว สภ.สามง่าม ภ.จว.พิจิตร ภ.6 47 36 83  /
14926 ร.ต.ท.รังสรรค ์ดีศรี สภ.สามง่าม ภ.จว.พิจิตร ภ.6 36 32 68  /
14927 ส.ต.อ.วิลาศ ทองจนัทร์ สภ.หนองโสน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 45 95  /
14928 พ.ต.ท.บุญญสิทธ์ิ สุนทร สภ.หนองโสน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 48 98  /
14929 ด.ต.สมจิตร์ อินธิรถ สภ.หนองโสน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 45 95  /
14930 ร.ต.อ.ปัญจะ คงเมือง สภ.หนองโสน ภ.จว.พิจิตร ภ.6 50 43 93  /
14931 ร.ต.อ.รุ่งโรจน์ ไพรศรี ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 21 16 37  /
14932 ร.ต.ท.วิโรจน์ นามสูงเนิน ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 44 38 82  /
14933 ด.ต.ประทีป ศรีคุณ สภ.เนินกุ่ม ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14934 พ.ต.ต.สาธิน แกว้แสง สภ.เนินกุ่ม ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
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14935 พ.ต.ท.เกริกธนากณ์ สิงห์สถิตย์ สภ.เนินมะปราง ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 43 46 89  /
14936 พ.ต.ท.พงศพิ์สิษฐ ์ปัญญา สภ.เนินมะปราง ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 43 46 89  /
14937 ร.ต.อ.บุญเชิด ธรรมไชยกลู สภ.เนินมะปราง ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 43 45 88  /
14938 ด.ต.กฤษดา เหลก็ฉิมมา สภ.เนินมะปราง ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 40 48 88  /
14939 ด.ต.ถนอม กรัดเฟ่ือง สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14940 ส.ต.อ.ทรงสิทธ์ิ สืบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14941 ร.ต.อ.ทยัวฒัน์ ดีเกตุ สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14942 พ.ต.ท.รัง ดาวดึงษ์ สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14943 ร.ต.อ.ธญัพิสิษฐก์ณุ ประกอบผล สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 49 99  /
14944 ส.ต.อ.สุบิน สุขเกษม สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 47 97  /
14945 ด.ต.ฉัตรชยั พวงคิด สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 43 93  /
14946 ร.ต.อ.หสัดี กาญจนสิงห์ สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 45 42 87  /
14947 ร.ต.อ.เจริญ มีอิสสระ สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14948 ด.ต.เฉลิมพล ดวงจนัทร์ สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14949 ร.ต.ต.ชยัยะ ไทยกลา้ สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14950 ร.ต.อ.ทรงวฒิุ ร้ังทว้ม สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14951 ร.ต.ท.บวร มหา สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14952 ส.ต.ท.พงศพ์นสั นวมเฟ่ือง สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14953 ร.ต.อ.พฤฒิกร เพชรเกิด สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14954 ด.ต.พิเทพ ตรีจกัร สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14955 ด.ต.รัชตพ์ล รุ่งเรือง สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14956 ด.ต.วนัไชย ก าเหนิด สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14957 ร.ต.อ.วีระพล ชุมภูชนะภยั สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14958 พ.ต.ท.วฒิุชยั ศรีตะลหฤทยั สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14959 ร.ต.ต.สมชาย ทัง่มัง่มี สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14960 ร.ต.ท.สมหมาย สุขสวสัด์ิ สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14961 ร.ต.อ.ชนินทร์ นอ้นสอน สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
14962 ด.ต.ไชยากรณ์ บุญชู สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 48 98  /
14963 ด.ต.กมล เทียนแสง สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 48 98  /
14964 ด.ต.กิตติศกัด์ิ หงษแ์กว้ สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 48 98  /
14965 ส.ต.อ.หญิง จุตติมา วิสิฐศรีพานิชย์ สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 48 98  /
14966 ส.ต.ท.ณรงค ์ชาวด่านซ้าย สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 48 98  /
14967 ด.ต.วิเชียร อินพรม สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 48 98  /
14968 ด.ต.อภิเชษฐ สุขแก่น สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 48 98  /
14969 ร.ต.ต.นราวธุ คงธนกิจฤทธิกลุ สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 47 97  /
14970 ส.ต.อ.ยงยทุธ ยอดรัตน์ สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 47 97  /
14971 ร.ต.อ.วิทยา สนธ์ิศิริ สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 47 97  /
14972 ด.ต.ทวีศกัด์ิ อินพลอย สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 46 96  /
14973 ร.ต.อ.มงคล ทบัโทน สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 46 96  /
14974 ด.ต.สมชาย อ่อนใจ สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 46 96  /
14975 ด.ต.ศกัด์ิชาย สมคาร สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 45 95  /
14976 ด.ต.สุทีป คงประยรู สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 44 94  /
14977 ร.ต.ต.ชาญณรงค ์บรรเทิงจิตต์ สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 42 92  /
14978 ด.ต.ส าราญ ค  ายอด สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 39 89  /
14979 ส.ต.ท.พลวตั มีเนตรข า สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 49 50 99  /
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14980 ส.ต.ท.สันติสุข กลุมยั สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 49 47 96  /
14981 ด.ต.ปฐมทอง จงทอง สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 49 41 90  /
14982 ร.ต.ต.ช านาญ ขนุทอง สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 49 40 89  /
14983 ส.ต.อ.ภาณุพงศ ์เลิศศิริยานนท์ สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 48 50 98  /
14984 ร.ต.ต.ประเสริฐ รุ่งเรือง สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 48 48 96  /
14985 ร.ต.ต.บุญเตือน เกตุมีแสง สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 48 43 91  /
14986 ร.ต.อ.วิรัตน์ บวัโคก สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 47 46 93  /
14987 ด.ต.พิสิทธ์ิศกัด์ิ อยูห่ลาย สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 47 44 91  /
14988 ด.ต.ณฐัชยั พิมพา สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 46 42 88  /
14989 ด.ต.นพดล เพง็กระโทก สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 45 47 92  /
14990 ร.ต.ต.ไพโรจน์ โพธ์ิเจริญ สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 43 47 90  /
14991 ด.ต.พิเชษฐไ์ชย อินทร์กนัหา สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 41 47 88  /
14992 ด.ต.ปิยะ รสพล สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 39 30 69  /
14993 ด.ต.ทวีศกัด์ิ ศรีสุข สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 35 32 67  /
14994 พ.ต.ต.อคัรพล เขียวป้ัน สภ.แก่งโสภา ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 47 48 95  /
14995 ส.ต.ต.อนุสรณ์ โฉมแดง สภ.แก่งโสภา ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 47 47 94  /
14996 พ.ต.ท.อ านาจ เมฆสิน สภ.ไทรยอ้ย ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 47 41 88  /
14997 ร.ต.ต.สมศกัด์ิ ตากลม สภ.ไทรยอ้ย ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 44 47 91  /
14998 พ.ต.ต.เสนาะ บุญรอด สภ.ไทรยอ้ย ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 44 39 83  /
14999 ด.ต.ศราวธุ ไกรสัย สภ.ไทรยอ้ย ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 43 48 91  /
15000 ร.ต.อ.ธชัชยั ไพรจิตร สภ.ชาติตระการ ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 46 48 94  /
15001 ด.ต.ธีรพงษ ์ผอ่งอ่วย สภ.ชาติตระการ ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 45 45 90  /
15002 พ.ต.ต.สิรวิชญ ์บุตรเพช็ร สภ.ชาติตระการ ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 45 43 88  /
15003 ส.ต.ท.ธนกฤต คุม้สุพรรณ สภ.ชาติตระการ ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 42 46 88  /
15004 พ.ต.ท.ส าราญ หร่ิมสืบ สภ.ชาติตระการ ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 42 46 88  /
15005 ด.ต.ธวทัชยั สารี สภ.ชาติตระการ ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 42 42 84  /
15006 ร.ต.อ.วฒันะ สมยาภกัดี สภ.ชุมแสงสงคราม ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 49 99  /
15007 ส.ต.ต.ธีรภทัร สิงห์วี สภ.ชุมแสงสงคราม ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 49 50 99  /
15008 ส.ต.ต.ชาคริต กามาพร สภ.ชุมแสงสงคราม ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 48 45 93  /
15009 ส.ต.ท.อดิศกัด์ิ สุขสา สภ.ดงประค า ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 49 48 97  /
15010 ส.ต.ท.วิชชากร นอ้ยบา้นป่า สภ.ดงประค า ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 45 44 89  /
15011 ร.ต.อ.ชโลม โนรี สภ.ดงประค า ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 43 47 90  /
15012 ด.ต.สราวธุ บุญประดิษฐ์ สภ.นครไทย ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 49 48 97  /
15013 ส.ต.ท.เชาวว์รรธน์ แก่นโงน สภ.นครไทย ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 45 47 92  /
15014 ส.ต.ท.ธรณ์เทพ อยูส่วสัด์ิ สภ.นครไทย ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 49 50 99  /
15015 ด.ต.ไพบูลย ์ข  าชา้ง สภ.นครไทย ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 48 46 94  /
15016 ร.ต.อ.ไพโรจน์ โตแตง สภ.นครไทย ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 47 47 94  /
15017 พ.ต.ท.สมปอง พรมรักษา สภ.นครไทย ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 45 45 90  /
15018 ด.ต.วีระ คณาจีนทร์ สภ.นครไทย ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 33 45 78  /
15019 ร.ต.อ.ล ามนู จนัทร์เครือยิม้ สภ.นครชุม ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 48 45 93  /
15020 ส.ต.ต.บญัชา แกว้สุทะ สภ.นครชุม ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 46 44 90  /
15021 ด.ต.จรัญ สุขเกตุ สภ.นครชุม ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 45 47 92  /
15022 ร.ต.ต.ศรศกัด์ิ ม่วงเฟ่ือง สภ.นครชุม ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 45 45 90  /
15023 ด.ต.ธวชั ขนุงามข า สภ.นิคมสร้างตนเอง ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 49 50 99  /
15024 พ.ต.ท.ปฏิพล มหทัธนวิศิษฎ์ สภ.นิคมสร้างตนเอง ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 49 49 98  /
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15025 ร.ต.อ.ทด ประทุมศิริ สภ.นิคมสร้างตนเอง ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 48 47 95  /
15026 พ.ต.ท.วีรัตน์ โมสกลุ สภ.นิคมสร้างตนเอง ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 38 39 77  /
15027 พ.ต.ท.ฉลอง ศรีอุ่นดี สภ.บางกระทุ่ม ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
15028 พ.ต.ท.เจษฎา แกว้จาเครือ สภ.บางกระทุ่ม ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
15029 ด.ต.สิทธ์ิทศัน์ ธารินนัทช์านนท์ สภ.บางกระทุ่ม ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
15030 ส.ต.ต.สุธิวฒัน์ อินตะ๊วิชยั สภ.บางกระทุ่ม ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
15031 ร.ต.อ.หญิง อิศริยา ตก๊ควรเฮง สภ.บางกระทุ่ม ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
15032 ด.ต.วาทีร์ โคนกั สภ.บางกระทุ่ม ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 49 99  /
15033 พ.ต.ท.นิธิพฒัน์ ภูษิต สภ.บางระก า ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
15034 ร.ต.อ.นิกร มุขแจง้ สภ.บางระก า ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 49 50 99  /
15035 พ.ต.ต.วิชยั แกว้อารีลกัษณ์ สภ.บางระก า ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 49 47 96  /
15036 ร.ต.ท.สัมพนัธ ์อมรมุณีพงศ์ สภ.บางระก า ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 48 50 98  /
15037 ร.ต.อ.ภคมณฑล รักพนัวรัท สภ.บางระก า ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 48 48 96  /
15038 ด.ต.นิรันดร์ สมบูรณ์ สภ.บางระก า ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 48 47 95  /
15039 ร.ต.ต.มานะ แกว้มณี สภ.บางระก า ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 46 46 92  /
15040 ร.ต.ต.กมล สวา่งเมฆ สภ.บางระก า ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 40 45 85  /
15041 ส.ต.ต.อิศวร นนทะโคตร สภ.บา้นแยง ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 49 46 95  /
15042 ด.ต.นิมิตร บุญยา่นยาว สภ.บา้นแยง ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 47 45 92  /
15043 พ.ต.ท.ณรงคช์ยั ทองศรี สภ.บา้นแยง ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 46 46 92  /
15044 ส.ต.ต.ธเนศ อาพดั สภ.บา้นแยง ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 43 44 87  /
15045 พ.ต.ท.ธนกณัฑ ์ไชยรส สภ.บา้นแยง ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 36 40 76  /
15046 พ.ต.ท.ธวชัชยั คงมัน่ สภ.พรหมพิราม ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 49 99  /
15047 ด.ต.บุญลือ ดีแท้ สภ.พรหมพิราม ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 49 99  /
15048 ร.ต.ต.สุทิณร์ กล่ินหอม สภ.พรหมพิราม ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 49 99  /
15049 ร.ต.อ.ธุวชิต สอนศรี สภ.พรหมพิราม ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 43 93  /
15050 ด.ต.แดน เช้ือค  าลือ สภ.วงัทอง ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 37 35 72  /
15051 ส.ต.ท.ธนภูมิ พิฤทธ์ิ สภ.วงัทอง ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 43 93  /
15052 ร.ต.อ.นิคม โนราช สภ.วงัทอง ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 49 46 95  /
15053 พ.ต.ท.วรทศัน์ พิษณุรักษา สภ.วงัทอง ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 49 46 95  /
15054 ร.ต.ต.สุวิทย ์โพธป์าน สภ.วงัทอง ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 47 45 92  /
15055 พ.ต.ท.ทายาท เกษมสุข สภ.วงัทอง ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 46 48 94  /
15056 ร.ต.อ.สุกิจ บุญแต่ง สภ.วงัน ้าคู ้ ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 49 99  /
15057 พ.ต.ท.เสวก ข  าขาว สภ.วงัน ้าคู ้ ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
15058 ส.ต.ท.พงศธ์วชั โพธ์ิสะอาด สภ.วงัน ้าคู ้ ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
15059 ส.ต.ท.สุริยา ศิริ สภ.วงัน ้าคู ้ ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 50 50 100  /
15060 ร.ต.ต.มานสั น่วมวตัร์ สภ.วดัโบสถ์ ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 48 50 98  /
15061 ส.ต.ท.ธนวฒัน์ กางสือ สภ.วดัโบสถ์ ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 47 50 97  /
15062 ส.ต.อ.บรรณสิทธ์ิ นินเป้า สภ.วดัโบสถ์ ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 49 50 99  /
15063 ด.ต.พรหม อ่ิมกระจ่าง สภ.วดัโบสถ์ ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 49 50 99  /
15064 พ.ต.ท.เสถียร อ่อนทอง สภ.วดัโบสถ์ ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 48 49 97  /
15065 ด.ต.สมศกัด์ิ อุ่นวงค์ สภ.วดัโบสถ์ ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 48 49 97  /
15066 ร.ต.อ.จ าเนียร ทองจนัทร์ สภ.วดัโบสถ์ ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 48 46 94  /
15067 ด.ต.สถาพร ทาทอง สภ.วดัโบสถ์ ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 47 49 96  /
15068 พ.ต.ท.ธีรภาพ ลือราช สภ.วดัโบสถ์ ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 46 48 94  /
15069 พ.ต.ท.วชัระ แสงหิรัญ ภ.จว.สุโขทยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 46 47 93  /
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15070 ร.ต.ต. บรรจง ปัญจะ สภ.เมืองเก่า ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 48 47 95  /
15071 ด.ต.ทรรศนะ พรมวิชยั สภ.เมืองเก่า ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 50 49 99  /
15072 พ.ต.ท.เด่น บุญอยู่ สภ.เมืองเก่า ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 49 49 98  /
15073 พ.ต.ท.ชยัรัชต ์ทองยงั สภ.เมืองเก่า ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 48 49 97  /
15074 ด.ต.นิสิต ทองดี สภ.เมืองเก่า ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 43 48 91  /
15075 ร.ต.อ.สุรพงษ ์แตงอ่อน สภ.เมืองเก่า ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 41 40 81  /
15076 ร.ต.อ.จเลง แสงดารา สภ.เมืองเก่า ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 39 50 89  /
15077 ด.ต.จกัร์ โตนดดง สภ.เมืองบางขลงั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 49 44 93  /
15078 ร.ต.อ.สมพร ธมัมไ์ร่ สภ.เมืองบางขลงั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 43 42 85  /
15079 ร.ต.ต.สมบติั เอ่ียมมา สภ.เมืองสุโขทยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 45 48 93  /
15080 ด.ต.พิชยั ทองสมบูรณ์ สภ.เมืองสุโขทยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 50 50 100  /
15081 ด.ต.อรุณรัตน์ แยม้อ่ิม สภ.เมืองสุโขทยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 50 49 99  /
15082 ส.ต.อ.อิทธิเทพ แสงอ ่า สภ.เมืองสุโขทยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 50 49 99  /
15083 ร.ต.อ.แสวง แสงอ ่า สภ.เมืองสุโขทยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 50 48 98  /
15084 พ.ต.ต.สาธิต แจ่มจนัทร์ สภ.เมืองสุโขทยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 50 48 98  /
15085 ส.ต.อ.ธีรพล สีหะวงษ์ สภ.เมืองสุโขทยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 50 46 96  /
15086 ด.ต.เสนาะ อินป๋ัน สภ.เมืองสุโขทยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 49 50 99  /
15087 ร.ต.อ.ธีระพงษ ์รอดเกษา สภ.เมืองสุโขทยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 49 49 98  /
15088 พ.ต.ท.ลกัษณ์ รัตนถาวร สภ.เมืองสุโขทยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 49 46 95  /
15089 ด.ต.ไพโรจน์ เกตุจ  านงค์ สภ.เมืองสุโขทยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 48 43 91  /
15090 ด.ต.วิธร ทรงยติุธรรม สภ.เมืองสุโขทยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 47 45 92  /
15091 ส.ต.อ.เฉลิมพล ประเสริฐศรี สภ.เมืองสุโขทยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 46 46 92  /
15092 ส.ต.อ.ไพโรจน์ เพง็นวล สภ.เมืองสุโขทยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 46 45 91  /
15093 ร.ต.อ.สุเทพ ปานแกว้ สภ.เมืองสุโขทยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 46 44 90  /
15094 ร.ต.ท.ตฤณ สินโพยม สภ.เมืองสุโขทยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 46 43 89  /
15095 ด.ต.สงวน มะโนจนัทร์ สภ.เมืองสุโขทยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 40 44 84  /
15096 ร.ต.อ.วรวิทย ์วงคจ์กัร์ สภ.กงไกรลาศ ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 46 50 96  /
15097 ส.ต.ต.ไกรฤกษ ์แผนสมบูรณ์ สภ.กงไกรลาศ ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 47 43 90  /
15098 ส.ต.ท.ยทุธพงศ ์คชลกัษ์ สภ.กงไกรลาศ ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 47 40 87  /
15099 พ.ต.ท.วิชิต จนัทร์ศรี สภ.กงไกรลาศ ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 46 46 92  /
15100 พ.ต.ท.ธนพงศ ์พ่ึงศกัด์ิ สภ.กงไกรลาศ ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 46 42 88  /
15101 ด.ต.อ าพล แสงดารา สภ.กงไกรลาศ ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 45 50 95  /
15102 ด.ต.ธนู ค  าจุม้ สภ.กงไกรลาศ ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 44 38 82  /
15103 ด.ต.ศาทร สายสร้อย สภ.คีรีมาศ ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 49 49 98  /
15104 ด.ต.ประคอง สุขหร่อง สภ.คีรีมาศ ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 43 48 91  /
15105 ร.ต.อ.วิชิต แสนทนะ สภ.คีรีมาศ ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 42 44 86  /
15106 พ.ต.ท.วินยั ผินอินทร์ สภ.คีรีมาศ ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 39 49 88  /
15107 ส.ต.ต.ชาคริต ชมภูม่ิง สภ.คีรีมาศ ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 36 46 82  /
15108 พ.ต.ท.สุชาติ สีขาว สภ.ท่าฉนวน ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 48 43 91  /
15109 ร.ต.ต.เจริญ อยูย่งั สภ.ท่าฉนวน ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 42 46 88  /
15110 ส.ต.ต.ณฐัพล มิดค า สภ.ท่าฉนวน ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 40 39 79  /
15111 ส.ต.ท.อภิรักษ ์เดชวงค์ สภ.ทุ่งเสล่ียม ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 49 46 95  /
15112 ด.ต.ธเนศ เหมืองเหมอะ สภ.ทุ่งเสล่ียม ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 49 45 94  /
15113 ร.ต.ท.ถนอม สิริวงษ์ สภ.ทุ่งเสล่ียม ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 48 46 94  /
15114 พ.ต.ท.การัณย ์จนัทราพูน สภ.ทุ่งเสล่ียม ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 48 44 92  /
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15115 ร.ต.ต.ฉลอง มูลชยั สภ.ทุ่งเสล่ียม ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 47 50 97  /
15116 พ.ต.ท.สุกิจ ประกิจ สภ.ทุ่งเสล่ียม ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 46 48 94  /
15117 พ.ต.ท.ไพฑูรย ์นิตรา สภ.บา้นแก่ง ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 49 49 98  /
15118 ร.ต.อ.ณฐัพงศ ์ยศบุตร สภ.บา้นแก่ง ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 48 45 93  /
15119 ร.ต.ต.พงศส์รรค ์พชัรปรีดารัฐ สภ.บา้นแก่ง ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 46 48 94  /
15120 พ.ต.ท.สงกรานต ์ดวงทอง สภ.บา้นแก่ง ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 38 45 83  /
15121 ร.ต.อ.บรรจบ ชูวิทย์ สภ.บา้นไร่ ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 47 49 96  /
15122 ส.ต.ต.สิทธิพล พุทธจร สภ.บา้นไร่ ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 44 46 90  /
15123 พ.ต.ท.สมบูรณ์ รอดคง สภ.บา้นไร่ ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 43 47 90  /
15124 พ.ต.ท.สุทธิพงษ ์สารพานิช สภ.บา้นไร่ ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 42 45 87  /
15125 พ.ต.ท.พรรณ เจริญสม สภ.บา้นด่านลานหอย ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 49 48 97  /
15126 พ.ต.ท.ทศ ทาสีดา สภ.บา้นด่านลานหอย ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 48 46 94  /
15127 ร.ต.อ.อุเชน แท่นมณี สภ.บา้นด่านลานหอย ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 48 43 91  /
15128 ด.ต.กิตติพงษ ์บานแยม้ สภ.บา้นด่านลานหอย ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 47 40 87  /
15129 ด.ต.ณรงคช์ยั ใยดี สภ.บา้นด่านลานหอย ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 45 48 93  /
15130 ร.ต.ต.เพชร ทองสิงห์ สภ.บา้นด่านลานหอย ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 45 46 91  /
15131 ด.ต.ศกัด์ิดา คนดารา สภ.บา้นด่านลานหอย ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 44 43 87  /
15132 พ.ต.ท.นราธิป คนธรรม สภ.บา้นสวน ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 48 48 96  /
15133 พ.ต.ท.วรเดช บุญศรี สภ.บา้นสวน ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 48 48 96  /
15134 ด.ต.ครรชิต การสมมุติ สภ.บา้นสวน ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 48 46 94  /
15135 ด.ต.จเร ปาณะดิษฐ์ สภ.บา้นสวน ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 47 46 93  /
15136 ร.ต.อ.ชะลอ พรหมฉิม สภ.บา้นสวน ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 45 49 94  /
15137 ร.ต.อ.ปริทศัน์ ตรีพุฒ สภ.ศรีนคร ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 48 49 97  /
15138 พ.ต.ท.กมล วงษช์ยั สภ.ศรีนคร ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 49 49 98  /
15139 ด.ต.ส าอาง กงัวาล สภ.ศรีนคร ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 49 48 97  /
15140 ด.ต.อนนัต ์ม่วงคุ สภ.ศรีนคร ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 47 48 95  /
15141 พ.ต.ต.รุ่งโรจน์ เพช็รมี สภ.ศรีสัชนาลยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 50 48 98  /
15142 ร.ต.อ.สงกรานต ์เอนอิง สภ.ศรีสัชนาลยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 49 48 97  /
15143 ส.ต.ท.ฉัตรชยั ฉิมสวสัด์ิ สภ.ศรีสัชนาลยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 49 47 96  /
15144 ร.ต.อ.นฤนารถ ทองดี สภ.ศรีสัชนาลยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 49 45 94  /
15145 ด.ต.สมชาย จกัรสอน สภ.ศรีสัชนาลยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 48 48 96  /
15146 ร.ต.ท.ส าเริง ลิลา สภ.ศรีสัชนาลยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 48 42 90  /
15147 พ.ต.ท.กิตติพล หลวงใหญ่ สภ.ศรีสัชนาลยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 47 45 92  /
15148 ด.ต.นิรุจน์ เล่ืองลือ สภ.ศรีสัชนาลยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 45 45 90  /
15149 ด.ต.สุภชยั ม่ิงเมือง สภ.ศรีสัชนาลยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 44 41 85  /
15150 ร.ต.อ.บรรจง ช่ืนชอบ สภ.ศรีสัชนาลยั ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 43 46 89  /
15151 ส.ต.ท.อิสระ ตุ่นเงิน สภ.ศรีส าโรง ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 45 48 93  /
15152 ด.ต.สมคิด อ่องเมือง สภ.ศรีส าโรง ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 46 46 92  /
15153 พ.ต.ท.สาธิต ไชยแกว้ สภ.ศรีส าโรง ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 49 49 98  /
15154 ด.ต.ธนบดี สุวรรณรัตน์ สภ.ศรีส าโรง ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 48 47 95  /
15155 ร.ต.อ.เพชร เรืองเยน็ สภ.ศรีส าโรง ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 48 43 91  /
15156 ด.ต.วชัระ เสือจนัทร์ สภ.ศรีส าโรง ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 46 44 90  /
15157 ด.ต.กิตต์ิธนานนท ์นอ้ยเนียม สภ.ศรีส าโรง ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 44 45 89  /
15158 พ.ต.ท.ประสงค ์ศิลปวานิชย์ สภ.ศรีส าโรง ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 43 48 91  /
15159 ด.ต.ประไพ เช้ือทอง สภ.ศีรส าโรง ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 43 41 84  /
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15160 ด.ต.ชยา แป้นมา สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 35 37 72  /
15161 ด.ต.สุเนตร ด าค  า สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 41 32 73  /
15162 ร.ต.อ.สมโภชน์ ควนาน สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 48 50 98  /
15163 พ.ต.ท.ประมวล กลดัทอง สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 48 48 96  /
15164 ร.ต.ท.เฉลิม กล่อมกมล สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 47 45 92  /
15165 ร.ต.อ.ธีระ อินตะ๊อุ่นวงศ์ สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 47 45 92  /
15166 ด.ต.คนองเดช ฟุ่ นเต่ย สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 44 49 93  /
15167 ด.ต.วินยั อยูป่าน สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 43 41 84  /
15168 ร.ต.อ.ณรงค ์หนูเกตุ สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 43 32 75  /
15169 ร.ต.ท.เจษฎา ภูทวี สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 42 34 76  /
15170 ร.ต.ท.โรจน์ ป่ินนาค สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 42 32 74  /
15171 ด.ต.นฤนาท ดว้งเนียม สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 41 40 81  /
15172 ร.ต.ท.สรภสั ค  าพนัธ์ สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 40 32 72  /
15173 ด.ต.สมชาย แสวงศกัด์ิ สภ.สวรรคโลกดู ภ.จว.สุโขทยั ภ.6 39 42 81  /
15174 ด.ต.ประพนัธ ์ ดวงตา สภ.เด่นเหลก็ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 48 47 95  /
15175 พ.ต.ต.วิทยา ค  าเพราะ สภ.เด่นเหลก็ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 47 44 91  /
15176 ร.ต.อ.พงษพ์นัธ ์ไพรศรี สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 47 49 96  /
15177 ส.ต.ท.ภานุพนัธ ์ไกรมี สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 44 49 93  /
15178 ร.ต.ต.ชยัณรงค ์ศรีค  า สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 50 49 99  /
15179 ส.ต.ท.ดนุทศัน์ พรหมสนธ์ิ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 50 47 97  /
15180 พ.ต.ท.เจริญ แดงเรือง สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 49 50 99  /
15181 ร.ต.อ.อนุชา ทิวา สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 49 49 98  /
15182 ร.ต.ต.ประโยชน์  เกิดอ่วม สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 49 48 97  /
15183 ร.ต.อ.ดุสิต ทองดี สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 49 47 96  /
15184 ส.ต.ท.วรวรรธน์ มูลละ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 49 47 96  /
15185 พ.ต.ต.สัณฐิฏิยศ ทองกอ้น สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 48 50 98  /
15186 ร.ต.อ.พงศพ์ฒัน์ ค  าแสน สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 48 49 97  /
15187 ด.ต.กฤษฎา ขนุวงษ์ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 48 47 95  /
15188 ร.ต.ท.บรรเจิด อ่ินแกว้ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 48 47 95  /
15189 ร.ต.ท.ธนวฒัน์ จนัทา สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 47 49 96  /
15190 ร.ต.อ.ประสงค ์ปานศกัด์ิ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 47 49 96  /
15191 ร.ต.ท.รัตน์ ถุงเสน สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 47 49 96  /
15192 ด.ต.สิทธิชยั นินเป้า สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 47 49 96  /
15193 ร.ต.อ.ชยัฤทธ์ิ ไชยะกอน สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 47 48 95  /
15194 ร.ต.อ.บุญเกิด อกกระจ่าง สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 47 48 95  /
15195 ด.ต.สุพจน์ ปานแกว้ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 47 48 95  /
15196 ร.ต.ต.สมพร แปงการิยา สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 47 46 93  /
15197 ส.ต.อ.ชิติพทัร์ กนัน ้าอ่าง สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 47 45 92  /
15198 ด.ต.เอนก เวรอกัษร สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 46 48 94  /
15199 ร.ต.อ.ธานี มีทว้ม สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 46 47 93  /
15200 ด.ต.กฤษฎา มีมา สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 46 46 92  /
15201 ร.ต.อ.ภาณุวิชญ ์นนทมาลย์ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 46 46 92  /
15202 ส.ต.อ.นิยม จนัทร์ศรีงาม สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 46 45 91  /
15203 ด.ต.เชาวลิต ศรีค  า สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 45 50 95  /
15204 ด.ต.ธีรพล จินดาทีจกัร สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 45 48 93  /
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15205 ด.ต.สมศกัด์ิ มาละแซม สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 45 48 93  /
15206 ร.ต.ท.ศศิกิจจ ์ถุงค  า สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 45 44 89  /
15207 ร.ต.ต.สมชาย เกิดอ่วม สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 42 50 92  /
15208 พ.ต.ท.สมบูรณ์ คล่องใจ สภ.ด่านแม่ค  ามนั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 41 48 89  /
15209 ส.ต.ท.นูธ ์ค  าแสน สภ.ด่านแม่ค  ามนั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 49 48 97  /
15210 ร.ต.ต.เดช ค  าแยม้ สภ.ด่านแม่ค  ามนั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 48 48 96  /
15211 ด.ต.สามารถ ข  าห้อง สภ.ด่านแม่ค  ามนั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 46 40 86  /
15212 ส.ต.ต.รัตนพล แกว้บุญมา สภ.ตรอน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 49 49 98  /
15213 พ.ต.ท.ธวชัชยั ค  าสวน สภ.ตรอน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 48 49 97  /
15214 พ.ต.ท.ธาวิน สุขพูล สภ.ตรอน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 48 42 90  /
15215 ร.ต.ท.บุญส่ง แดงใส สภ.ตรอน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 47 46 93  /
15216 ร.ต.ต.ชยัณรงค ์ศรีทอง สภ.ตรอน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 46 48 94  /
15217 ด.ต.ชูศกัด์ิ ตรีพุฒ สภ.ตรอน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 46 47 93  /
15218 ด.ต.สาคร ละเอียด สภ.ตรอน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 42 45 87  /
15219 ด.ต.วิษณุ บนัเทา สภ.ทองแสนขนั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 48 48 96  /
15220 ด.ต.บุญท า จ  าปาทิพย์ สภ.ทองแสนขนั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 48 46 94  /
15221 ร.ต.อ.ณรงคศ์กัด์ิ จิตตรง สภ.ทองแสนขนั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 47 45 92  /
15222 ส.ต.ต.จิรายทุธ สมบุญใจ สภ.ทองแสนขนั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 46 46 92  /
15223 พ.ต.ท.จเร ยิม้จนัทร์ สภ.ทองแสนขนั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 43 47 90  /
15224 พ.ต.ท.พนัธเ์ทพ เอ่ียมสกลุนิล สภ.ทองแสนขนั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 42 43 85  /
15225 พ.ต.ต.ส าราญ ละอองอ่อน สภ.ท่าปลา ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 48 46 94  /
15226 ร.ต.ต.วรเมธ พวงห้อย สภ.ท่าปลา ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 46 45 91  /
15227 ส.ต.ต.อุดมทรัพย ์ทลอมค า สภ.ท่าปลา ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 46 44 90  /
15228 พ.ต.ท.สมใจ เมืองหมิ้น สภ.ท่าปลา ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 46 42 88  /
15229 ด.ต.รุ่ง ยศสูงเนิน สภ.ท่าปลา ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 45 46 91  /
15230 ด.ต.วรเดช นนัทจกัร์ สภ.ท่าปลา ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 45 46 91  /
15231 ด.ต.สมบติั กล่ินใจ สภ.ท่าปลา ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 42 45 87  /
15232 ร.ต.อ.สถิตย ์กอบรูป สภ.นาอิน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 47 47 94  /
15233 ส.ต.อ.สมมาตร หาญประสูตร สภ.นาอิน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 47 46 93  /
15234 พ.ต.ท.สมเกียรติ ราชเฉลิม สภ.นาอิน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 46 46 92  /
15235 ส.ต.ต.พร้อมพงษ ์คงเพช็ร สภ.นาอิน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 44 45 89  /
15236 พ.ต.ท.สิริวฒิุ เสาวภา สภ.น ้าปาด ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 48 49 97  /
15237 ด.ต.เฉลิมพร พลเยีย่ม สภ.น ้าปาด ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 48 47 95  /
15238 ด.ต.สุพจน์ เตปิน สภ.น ้าปาด ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 47 48 95  /
15239 ด.ต.กฤษณพล บุตรที สภ.น ้าปาด ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 44 47 91  /
15240 ด.ต.เอกชยั ใจชั้นกลาง สภ.น ้าปาด ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 40 45 85  /
15241 ร.ต.อ.รังสิวฒิุ จนัทร์ศิริ สภ.น ้าหมนั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 42 37 79  /
15242 ส.ต.ต.วสันต ์ศรีวิชยันวน สภ.น ้าหมนั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 41 38 79  /
15243 พ.ต.ท.ธีระชยั ศรีบุญจนัทร์ สภ.บา้นโคก ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 48 48 96  /
15244 พ.ต.ท.ชยัพร น่วมทอง สภ.บา้นโคก ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 47 45 92  /
15245 ร.ต.ต.พิษณุ หอมสอาด สภ.บา้นโคก ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 37 46 83  /
15246 ร.ต.อ.มานิต ศรีวงศ์ สภ.พญาแมน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 48 47 95  /
15247 ด.ต.รังสรรค ์บุญอ่ิม สภ.พญาแมน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 45 37 82  /
15248 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ สอนใจ สภ.พิชยั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 43 48 91  /
15249 ด.ต.สานิต บวัเกตุ สภ.พิชยั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 41 46 87  /
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15250 ร.ต.อ.อดิเรก อินตาวงค์ สภ.พิชยั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 50 49 99  /
15251 ร.ต.อ.อ านาจ เขียวสอาด สภ.พิชยั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 50 48 98  /
15252 พ.ต.ท.อนุสรณ์ ดงักอ้ง สภ.พิชยั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 48 48 96  /
15253 ด.ต.ยงยทุธ  มีรอด สภ.พิชยั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 47 48 95  /
15254 ร.ต.ต.วิเชียร เกษวงศ์ สภ.พิชยั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 45 49 94  /
15255 ด.ต.วิทยา นาเมืองรักษ์ สภ.พิชยั ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 44 46 90  /
15256 ด.ต.ปภสัพงศ ์สอดแกว้ สภ.ฟากท่า ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 42 48 90  /
15257 พ.ต.ท.ภควตั เวทยานนท์ สภ.ฟากท่า ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 46 49 95  /
15258 ด.ต.วรสุพทัน กนัหาสินธุ์ สภ.ฟากท่า ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 44 47 91  /
15259 ด.ต.ชชัวาล ชชัยกลุ สภ.ฟากท่า ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 44 47 91  /
15260 พ.ต.ท.ไพฑูรย ์อ่อนวงศ์ สภ.ฟากท่า ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 44 46 90  /
15261 ร.ต.ต.กศุล ศรีเพชร สภ.ลบัแล ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 42 44 86  /
15262 พ.ต.ท.นที เพญ็สุต สภ.ลบัแล ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 50 49 99  /
15263 ด.ต.วฒันา ทีทดัดว้ง สภ.ลบัแล ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 50 49 99  /
15264 ส.ต.ท.คมสรร ทองศรี สภ.ลบัแล ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 45 45 90  /
15265 พ.ต.ท.ประพนัธ ์อินดี สภ.ลบัแล ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 50 49 99  /
15266 ร.ต.อ.วิชยั อินทร์มณี สภ.ลบัแล ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 48 47 95  /
15267 ด.ต.ธีรพงษ ์ค  าฟู สภ.ลบัแล ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 47 48 95  /
15268 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ เชียงรส สภ.ลบัแล ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 46 49 95  /
15269 ร.ต.ท.วิรัช จนัทร์หลวง สภ.ลบัแล ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 45 48 93  /
15270 ร.ต.ต.ไพฑูรย ์หมอนเข่ือน สภ.ลบัแล ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 44 49 93  /
15271 ด.ต.พิษณุ พุฒมาลา สภ.ลบัแล ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 44 49 93  /
15272 ด.ต.ลภน มากคลา้ย สภ.วงักะพ้ี ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 46 49 95  /
15273 พ.ต.ต.อน่ึง บุญตุม้ สภ.วงักะพ้ี ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 43 48 91  /
15274 พ.ต.ท.นิยม จอมประเสริฐ สภ.วงักะพ้ี ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 43 46 89  /
15275 ส.ต.ต.เยีย่มยทุธ ไมส้นธ์ิ สภ.เขาบางแกรก ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 49 48 97  /
15276 ด.ต.สัญญา โสธร สภ.เขาบางแกรก ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 45 47 92  /
15277 พ.ต.ท.นพรัตน์ ปัวนอ้ย สภ.เขาบางแกรก ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 42 44 86  /
15278 พ.ต.ท.อ านาจ พวงสวสัด์ิ สภ.เขาบางแกรด ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 49 48 97  /
15279 ด.ต.นพดล อินเลก็ สภ.เมืองการุ้ง ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 37 36 73  /
15280 ด.ต.อ านาจ จนัทร์สงเคราะห์ สภ.เมืองการุ้ง ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 33 35 68  /
15281 พ.ต.ท.สมพร แกว้วานิช สภ.เมืองการุ้ง ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 33 33 66  /
15282 ด.ต.เรวตั อินมณี สภ.เมืองอุทยัธานี ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 50 50 100  /
15283 ร.ต.ท.นพณฐั ค  าหอม สภ.เมืองอุทยัธานี ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 50 50 100  /
15284 ร.ต.ต.วิชาญ ยามา สภ.เมืองอุทยัธานี ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 50 50 100  /
15285 ร.ต.อ.สุมล ครุฑพนัธ์ สภ.เมืองอุทยัธานี ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 50 50 100  /
15286 ด.ต.เทิดศกัด์ิ จนัทวงษ์ สภ.เมืองอุทยัธานี ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 50 49 99  /
15287 ด.ต.โอภาส สิงห์ไพลาศ สภ.เมืองอุทยัธานี ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 50 49 99  /
15288 ส.ต.ต.กฤษฏ ์พวงสมบติั สภ.เมืองอุทยัธานี ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 50 49 99  /
15289 ด.ต.ธนาคาร ถนดัไร่ สภ.เมืองอุทยัธานี ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 50 49 99  /
15290 ส.ต.อ.วาทิตย ์จิตรชอบคา้ สภ.เมืองอุทยัธานี ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 50 49 99  /
15291 ส.ต.ท.ศภุโชค สุริยะ สภ.เมืองอุทยัธานี ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 50 49 99  /
15292 ร.ต.ต.ชุมพล เอ่ียมมา สภ.เมืองอุทยัธานี ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 50 48 98  /
15293 ร.ต.อ.ยงคย์ทุธ กาบเครือ สภ.เมืองอุทยัธานี ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 50 48 98  /
15294 พ.ต.ท.นฤภทัร เทียนชยัทศัน์ สภ.เมืองอุทยัธานี ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 50 46 96  /
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15295 ร.ต.อ.สายณัย ์สังวาลย์ สภ.เมืองอุทยัธานี ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 50 45 95  /
15296 ส.ต.ท.กิตติณฏัฐ ์นิลภา สภ.เมืองอุทยัธานี ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 48 50 98  /
15297 ส.ต.ต.พีรณฐั รังษี สภ.เมืองอุทยัธานี ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 48 44 92  /
15298 ด.ต.เกรียงศกัด์ิ สุวรรณประเสริฐ สภ.เมืองอุทยัธานี ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 47 45 92  /
15299 ร.ต.ต.อภิรมย ์ขิระนะ สภ.เมืองอุทยัธานี ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 47 45 92  /
15300 พ.ต.ท.ปฏิภาณ เช่ียวชาญ สภ.เมืองอุทยัธานี ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 32 22 54  /
15301 ส.ต.ท.พิพฒัน์ พิมพดี์ด สภ.ตลุกดู่ ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 49 50 99  /
15302 พ.ต.ต.ภูดิท ช่ืนภิรมย์ สภ.ตลุกดู่ ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 47 47 94  /
15303 ร.ต.ท.สิทธิพร ข  าหรุ่น สภ.ตลุกดู่ ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 46 48 94  /
15304 พ.ต.ท.ศกัดา แยกผิวผอ่ง สภ.ตลุกดู่ ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 42 37 79  /
15305 พ.ต.ท.เรืองยศ ค  าอิทร์ สภ.ทพัทนั ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 43 44 87  /
15306 ด.ต.สุวรรณ์ นอ้ยสวรรค์ สภ.ทพัทนั ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 43 43 86  /
15307 ด.ต.นพดล คลา้ยแจ่ม สภ.ทพัทนั ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 42 41 83  /
15308 พ.ต.ท.พลพิพฒัน์ เฟ่ือยมี สภ.บา้นไร่ ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 42 43 85  /
15309 ด.ต.ธวชัชยั ทบัทิมศรี สภ.บา้นไร่ ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 39 41 80  /
15310 ด.ต.ชยัยศ พลเสน สภ.บา้นไร่ ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 37 29 66  /
15311 ด.ต.จกัรกริศน์ แห้วเพช็ร สภ.บา้นไร่ ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 35 28 63  /
15312 ด.ต.สมเดช บุญวฒัน์ สภ.ลานสัก ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 49 46 95  /
15313 พ.ต.ท.วฒันะ คงตาล สภ.ลานสัก ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 48 46 94  /
15314 ส.ต.อ.วีรชยั มงคลไทร สภ.ลานสัก ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 38 36 74  /
15315 พ.ต.ท.องัคาร อุทยัพนัธุ์ สภ.ลานสัก ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 37 42 79  /
15316 พ.ต.ท.วิเชียร อ่ิมนอ้ย สภ.สวา่งอารมณ์ ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 40 34 74  /
15317 ร.ต.ท.มลเทียร พิลึก สภ.สวา่งอารมณ์ ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 48 46 94  /
15318 พ.ต.ท.ทรงจกัร ประภสัสร สภ.สวา่งอารมณ์ ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 44 44 88  /
15319 ส.ต.ท.ธรณ์ธวชั จนัทร์เกิด สภ.สวา่งอารมณ์ ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 43 50 93  /
15320 ร.ต.อ.สมศกัด์ิศรี โมราสุข สภ.หนองขาหยา่ง ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 50 49 99  /
15321 ด.ต.สมหวงั สุ่มประเสริฐ สภ.หนองขาหยา่ง ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 48 50 98  /
15322 พ.ต.ท.สุรพล ศรีสมาน สภ.หนองขาหยา่ง ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 47 47 94  /
15323 ด.ต.ประเวษ สัตยากร สภ.หนองขาหยา่ง ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 36 41 77  /
15324 ด.ต.ณรงคช์ยั หาดแกว้ สภ.หนองฉาง ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 50 50 100  /
15325 ด.ต.บุญยเรศ บุญธรรม สภ.หนองฉาง ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 50 50 100  /
15326 ส.ต.ท.วศิน ภู่สวสัด์ิ สภ.หนองฉาง ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 47 46 93  /
15327 ส.ต.ต.ชูเกียรติ เมืองมนประเสริฐ สภ.หนองฉาง ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 46 48 94  /
15328 ร.ต.ท.เกียรติศกัด์ิ บรรเทิงจิตต์ สภ.หนองฉาง ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 42 49 91  /
15329 ร.ต.ต.ปรีชา มีเผา่ สภ.หนองฉาง ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 40 47 87  /
15330 พ.ต.ท.นิรันดร์ นิสัยคาน สภ.หนองฉาง ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 32 44 76  /
15331 พ.ต.ท.พูลศกัด์ิ ฤทธิเดช สภ.ห้วยคต ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 40 44 84  /
15332 ส.ต.ต.พรชยั คุณเฉย สภ.ห้วยคต ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 35 42 77  /
15333 พ.ต.ท.อุทาร กนัเชียง สภ.ห้วยคต ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 35 41 76  /
15334 ด.ต.พิสูตร ไชชูโชติ สภ.ห้วยคต ภ.จว.อุทยัธานี ภ.6 32 38 70  /
15335 ร.ต.ต.นพรัตน์ บวัมณี สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 49 96  /
15336 ด.ต.รัฐพล สุวรรณรัตน์ สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98  /
15337 ส.ต.ท.ขจรศกัด์ิ กนัทะแสน สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 49 97  /
15338 ส.ต.อ.สรรเพชร ทองเกต สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 49 97  /
15339 พ.ต.ท.จ าลอง จอ้ยพ่ึงพร สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 48 96  /
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15340 ร.ต.อ.พินิจ มีหลาย สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 48 96  /
15341 ด.ต.อ านาจ อาจสัญจร สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 50 97  /
15342 ร.ต.ต.มานิช ศรีสวสัด์ิ สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 49 96  /
15343 ด.ต.ธนพล ทิสาวงค์ สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 43 90  /
15344 ร.ต.ต.วิชยั จ  าปาหอม สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 46 42 88  /
15345 พ.ต.ท.สมบูรณ์ เก้ือเกษมศกัด์ิ สภ.เขายอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 45 42 87  /
15346 ร.ต.ต.บรรจง นามปักษา สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 30 32 62  /
15347 ด.ต.ปรีชา เนตินิยม สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 43 47 90  /
15348 ด.ต.อรุณ ส่งมณี สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 46 93  /
15349 ด.ต.กิติภูมิ น ้าดอกไม้ สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 50 97  /
15350 ร.ต.ท.สัมฤทธ์ิ สาวสวรรค์ สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 47 94  /
15351 ส.ต.ท.ทวิช เลิศอาวาส สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 46 93  /
15352 ร.ต.ต.ปรเมศวร์ ใจยาว สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 46 44 90  /
15353 ร.ต.ท.สิทธิเดช พรายมณี สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 45 44 89  /
15354 ร.ต.ท.พนม สงวนศกัด์ิ สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 47 94  /
15355 ส.ต.ท.อธิกร เอ่ียมข า สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 45 46 91  /
15356 ร.ต.ต.จิระวฒิุ ปานด า สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 50 98  /
15357 ด.ต.ยงยทุธ เอ่ียมละออง สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100  /
15358 ร.ต.อ.วรายทุธ พุ่มเจริญ สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100  /
15359 ด.ต.โอภาส อิงปัญจลาภ สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 49 99  /
15360 ด.ต.สมเกียรต์ิ สวสัดิโสภาค สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 49 99  /
15361 ร.ต.ท.สุนทร สวาสิทธิเชย สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 49 99  /
15362 ด.ต.เพทาย? หม่ืนศรี สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 50 99  /
15363 พ.ต.ท.วรรธนะ อินทะนิน สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 50 99  /
15364 ด.ต.เรวฒัน์ ตึกพราย สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98  /
15365 ด.ต.ณฐัพชัร์ ทนทาน สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 48 97  /
15366 ด.ต.ณฐัพงษ ์ศรีจนัทร์ สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 47 96  /
15367 ร.ต.อ.เอกชยั ไชยวฒิุ สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 46 95  /
15368 พ.ต.ท.สุรัตน์ ประทุมแกว้ สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 46 95  /
15369 ด.ต.เมธี หมอนทอง สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 48 96  /
15370 ด.ต.คณพศ วิกิตขากี สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 48 96  /
15371 ร.ต.ต.จกัรกริช สุขสนาน สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 48 96  /
15372 ร.ต.อ.ธวชั แสวงหา สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 46 94  /
15373 ร.ต.ต.อะนนท ์สงวนให้ สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 40 88  /
15374 ร.ต.อ.ประสิทธ์ิ มาเกิด สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 50 97  /
15375 ด.ต.ศิริขยั น่ิมเขียน สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 47 94  /
15376 ร.ต.ต.สมศกัด์ิ มิตรดี สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 45 92  /
15377 ร.ต.อ.จ ารอง แจ่มจ ารัส สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 46 48 94  /
15378 ด.ต.สาธิต สุขอร่าม สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 46 48 94  /
15379 ร.ต.อ.ครรชิต วงษว์าน สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 46 46 92  /
15380 ด.ต.ทวี บุญเมือง สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 46 46 92  /
15381 ด.ต.อารีย ์ใจบ ารุง สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 46 46 92  /
15382 ร.ต.ต.บุญธรรม อรชร สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 44 47 91  /
15383 ด.ต.กิตตินารถ แจ่มวฏักลู สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 44 45 89  /
15384 ด.ต.กิติศกัด์ิ เจียมเงิน สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 44 45 89  /
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15385 ร.ต.ท.จรัสพงษ ์เกตุตรีกร สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 44 44 88  /
15386 ด.ต.เดชา เเฮวอู สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 43 48 91  /
15387 ร.ต.ต.สมปัตร์ ใจตรง สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 42 40 82  /
15388 ร.ต.ท.จอม เหลก็แท้ สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 40 48 88  /
15389 ร.ต.อ.วิชยั รุ่งเรือง สภ.แก่งกระจาน ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98  /
15390 ร.ต.ต.สัมพนั อ่ิมงาม สภ.แก่งกระจาน ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98  /
15391 ร.ต.ต.บุญเลิศ ประสมศรี สภ.แก่งกระจาน ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 49 97  /
15392 พ.ต.ต.ศกัด์ิระพี พูลพิพฒัน์ สภ.แก่งกระจาน ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 49 97  /
15393 ร.ต.ต.สุรชยั ขนุวิจิตร สภ.แก่งกระจาน ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 40 88  /
15394 ร.ต.ต.กิตติพล กนัพร้อม สภ.ไร่สะทอ้น ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 44 49 93  /
15395 พ.ต.ต.โย บวับาน สภ.ไร่สะทอ้น ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 43 42 85  /
15396 ด.ต.วรพงศ ์บุญเกิด สภ.ไร่สะทอ้น ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 42 47 89  /
15397 ด.ต.นเรศ คลอ้ยคลา้ย สภ.ชะอ า ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 47 94  /
15398 ด.ต.ประทิน แดงฉ ่า สภ.ชะอ า ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 46 49 95  /
15399 พ.ต.ต.สยมุภู สิทธิกลุ สภ.ชะอ า ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100  /
15400 ร.ต.ต.ชูศกัด์ิ บุญเลิศฟ้า สภ.ชะอ า ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98  /
15401 ด.ต.สามคัคี ศรีชะฎา สภ.ชะอ า ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 48 95  /
15402 ร.ต.อ.กิตติศกัด์ิ ทองมา สภ.ชะอ า ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 42 89  /
15403 ด.ต.ประยงค ์ตามใจเพ่ือน สภ.ชะอ า ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 46 49 95  /
15404 ด.ต.สุทธิลกัษณ์ อนัทบั สภ.ชะอ า ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 46 48 94  /
15405 ด.ต.สันติ เสริมสุข สภ.ชะอ า ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 46 47 93  /
15406 ร.ต.อ.จิรัฏฐ ์บุญทบั สภ.ชะอ า ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 45 49 94  /
15407 ด.ต.สามารถ อินจีน สภ.ชะอ า ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 45 48 93  /
15408 ร.ต.ท.สมชยั เรืองทบั สภ.ชะอ า ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 45 48 93  /
15409 ด.ต.ชยัรัตน์ ยิม้แยม้ สภ.ชะอ า ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 44 47 91  /
15410 ส.ต.ท.ธนวฒัน์ หนูราม สภ.ชะอ า ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 43 48 91  /
15411 ส.ต.อ.สมชาย เขียวคล่ี สภ.ชะอ า ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 43 40 83  /
15412 ด.ต.พีราวิชญ?์์?   คีรีก้ิน สภ.ชะอ า ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 40 43 83  /
15413 ด.ต.ศกัด์ิสิทธ์ิ ชิณเทศ สภ.ชะอ า ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 36 46 82  /
15414 ด.ต.ส าราญ มะเลียบ สภ.ท่าไมร้วก ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 47 94  /
15415 พ.ต.ท.ปรินทร์วฒัน์ สุขพฒัน์ สภ.ท่าไมร้วก ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 46 46 92  /
15416 ด.ต.สัมฤทธ์ิ พนัธร์อด สภ.ท่ายาง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100  /
15417 ร.ต.อ.ทองดี แสงพนัธ์ สภ.ท่ายาง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 50 99  /
15418 ร.ต.ท.สามารถ ทองรักษ์ สภ.ท่ายาง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 50 99  /
15419 ร.ต.อ.ธ ารงค ์งามข า สภ.ท่ายาง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98  /
15420 ร.ต.อ.พนม พูลผล สภ.ท่ายาง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98  /
15421 ร.ต.อ.สุทนต ์ทวีวงษ์ สภ.ท่ายาง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98  /
15422 พ.ต.ท.น าพล พวงไพโรจน์ สภ.ท่ายาง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 48 96  /
15423 พ.ต.ต.บุญธรรม ขาวปลัง่ สภ.ท่ายาง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 47 47 94  /
15424 ร.ต.ท.พรเลิศ มาลยัศรี สภ.ท่ายาง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 45 50 95  /
15425 ร.ต.ท.สมชาย นอ้ยม่วง สภ.ท่ายาง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 45 50 95  /
15426 ร.ต.ท.บริสุทธิ บุญตา สภ.ท่ายาว ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 50 98  /
15427 ร.ต.ท.เรืองทรัพย ์ห้าสกลุ สภ.บางตะบูน ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98  /
15428 ด.ต.สหสั แกว้กระจาย สภ.บางตะบูน ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 48 96  /
15429 ด.ต.กิตติ รักยิง่ สภ.บางตะบูน ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 45 48 93  /
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15430 ร.ต.ต.ชลอ พูลสวสัด์ิ สภ.บา้นแหลม ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 49 97  /
15431 ด.ต.ณรงค ์มะลิวลัย ์ สภ.บา้นแหลม ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 49 97  /
15432 พ.ต.ท.ประทีป แสงทองอร่าม สภ.บา้นแหลม ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98  /
15433 ร.ต.อ.หญิง ศรัณญภ์ทัร์ กิตติศิริเวทย์ สภ.บา้นแหลม ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98  /
15434 พ.ต.ต.ณรงคฤ์ทธ์ิ คงถาวร สภ.บา้นแหลม ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 48 96  /
15435 ส.ต.ต.วโรตม ์เพชรประเสริฐ สภ.บา้นแหลม ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 45 42 87  /
15436 ร.ต.อ.ปอน เสือเฒ่า สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 45 48 93  /
15437 พ.ต.ท.ชาญยทุธ พวงสั้น สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 45 94  /
15438 พ.ต.ท.เสนาะ อยูฉิ่ม สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 48 96  /
15439 ร.ต.อ.สุจิน เสนาสนะ สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 45 47 92  /
15440 ร.ต.ต.พชร รามเมือง สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 45 39 84  /
15441 ด.ต.ยนืยง ทพัโยธา สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 44 46 90  /
15442 ด.ต.พิเชษฐ  ไชยจนัทร์ สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 44 40 84  /
15443 ร.ต.ต.บุผญลือ คลา้ยนอ้ย สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 43 45 88  /
15444 ร.ต.ต.สุริยา นินทสินธ์ สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 43 42 85  /
15445 ด.ต.ชยัยศ เกตุมัง่มี สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 41 42 83  /
15446 ร.ต.ต.สังวาล โพธ์ิทอง สภ.บา้นลาด ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 41 42 83  /
15447 พ.ต.ท.สุรศกัด์ิ นิลยาภรณ์ สภ.หนองจอก ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 50 99  /
15448 ร.ต.ท.มาโนช ฉิมเกตุ สภ.หนองจอก ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 49 98  /
15449 พ.ต.ท.ชาติชาย เกิดมงคล สภ.หนองจอก ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 44 48 92  /
15450 พ.ต.ท.สุนทร เขม็เมือง สภ.หนองหญา้ปลอ้ง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 46 94  /
15451 ส.ต.ต.วชัระ ทองทา สภ.หนองหญา้ปลอ้ง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 45 93  /
15452 ร.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสวงหา สภ.หนองหญา้ปลอ้ง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 46 49 95  /
15453 พ.ต.ท.สัมพนัธ ์นาลยั สภ.หนองหญา้ปลอ้ง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 46 44 90  /
15454 ด.ต.สิทธิชยั พนัธุ์ยาง สภ.หนองหญา้ปลอ้ง ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 45 49 94  /
15455 พ.ต.ท.สมพงษ ์อยูย่ดื สภ.หาดเจา้ส าราญ ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 50 50 100  /
15456 ด.ต.ศภุกิตต์ิ คงยาง สภ.หาดเจา้ส าราญ ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 49 47 96  /
15457 ด.ต.สมโชค ศรีจนัทร์ สภ.หาดเจา้ส าราญ ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 48 49 97  /
15458 ด.ต.ธญัญะ โออ้วด สภ.หาดเจา้ส าราญ ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 46 47 93  /
15459 ร.ต.ต.เกษมศกัด์ิ อ๋ึงโฆษาชนะวานิช สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 34 27 61  /
15460 ด.ต.หญิง นครินทร์ สรรทนานุเคราะห์ สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 45 94  /
15461 ด.ต.จิรโรจน์ เกียรติซิมกลุ สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15462 ด.ต.ขวญัชยั แยม้หงษ์ สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15463 ร.ต.ท.ณฐั ดอกสาคู สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99  /
15464 ส.ต.อ.สราวธุ บุตรดีวงษ์ สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 47 97  /
15465 ด.ต.สราวธุ เกิดสินธุ์ สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 46 43 89  /
15466 ด.ต.พงษศ์กัด์ิ คงมา สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 46 37 83  /
15467 ด.ต.วิทยา จนัทร์สุขโข สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 45 40 85  /
15468 ด.ต.เกรียงศกัด์ิ หาญประจนัทร์ สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15469 ร.ต.ต.กิตติศกัด์ิ สุขส าราญ สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15470 ร.ต.ต.จรัญ ปันกอ สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15471 ด.ต.ปภงักร เน่ืองปฐม สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15472 ด.ต.สมบูรณ์ จนัทร์หอม สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15473 ส.ต.ท.อตัพล จนัทวงษ์ สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15474 ด.ต.อยัรัตน์ พวงสวา่ง สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
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15475 ร.ต.อ.เมธี บวัซ้อน สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99  /
15476 ร.ต.ท.เอกสิทธ์ิ เจิมจุล สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99  /
15477 ด.ต.คมชาติ พิทกัษส์กลุ สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99  /
15478 ร.ต.ท.ทนงศกัด์ิ ปุยภิรมย์ สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 48 98  /
15479 ร.ต.อ.กฤติกร อุณหกานต์ สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 46 96  /
15480 ด.ต.สุรเกียรติ ซ้อนรัมย์ สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 50 99  /
15481 ด.ต.ณรงฤทธ์ิ เกล้ียงเกลา สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 49 98  /
15482 ร.ต.ต.ส าราญ เท่ียงตรง สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 49 98  /
15483 ด.ต.ปวเรศ บวัแกว้ สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 47 96  /
15484 ร.ต.ต.พิทกัษช์น พลบดี สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 45 94  /
15485 ร.ต.ต.กิตติสิทธ์ิ เจริญพร สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 43 92  /
15486 ร.ต.ท.ณฏัฐน์นท ์ม่วงเจริญ สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 43 92  /
15487 ด.ต.บุญชยั เพชรแวววาว สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 50 98  /
15488 ด.ต.รัชศกัด์ิ สาริดี สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 50 98  /
15489 ร.ต.ต.ประเสริฐพงษ ์เลิศหงิมภูกนก สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 47 95  /
15490 ด.ต.ฤทธี ฤทธ์ิภกัดี สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 43 91  /
15491 ร.ต.ต.สมโภช สิทธิสร สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 47 50 97  /
15492 ด.ต.วชัระ วฒันา สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 47 44 91  /
15493 ส.ต.ท.ปกรณ์ พลอยเพช็ร สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 46 50 96  /
15494 พ.ต.ต.โสภณ แช่มเลก็ สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 46 46 92  /
15495 ด.ต.สุวฒัชยั ดาวเรือง สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 45 46 91  /
15496 พ.ต.ท.มงคล พรหมเมศร์ สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 43 46 89  /
15497 ร.ต.ต.วิโรจน์ น่ิมนวล สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 42 45 87  /
15498 ร.ต.ท.นพดล ตนัธนะชยั สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 37 23 60  /
15499 ร.ต.ท.ณฐศกัด์ิ สุขสมพฒัน์ สภ.เลาขวญั ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 47 48 95  /
15500 ร.ต.อ.บุญชะรัตน์ ทองกล่ิน สภ.เลาขวญั ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 46 43 89  /
15501 ด.ต.ชรินทร์ ไชยยนัต์ สภ.เลาขวญั ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 43 42 85  /
15502 พ.ต.ท.ธนู พวัอุดมเจริญ สภ.เลาขวญั ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 42 46 88  /
15503 ส.ต.ท.ธนวฒัน์ กองเกิด สภ.เลาขวญั ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 39 34 73  /
15504 พ.ต.ต.วฒิุชยั นอ้ยยะ สภ.ไทรโยค ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 49 97  /
15505 ร.ต.อ.พิศณุ พรหมมิ สภ.ไทรโยค ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 44 41 85  /
15506 ด.ต.สมชาย เสมจนัทร์ สภ.ไทรโยค ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 43 27 70  /
15507 พ.ต.ท.สรายทุธ บุรีวชิระ สภ.ด่านแม่แฉลบ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 47 47 94  /
15508 ร.ต.ต.ไชยโย คุม้นาน สภ.ด่านแม่แฉลบ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 45 44 89  /
15509 ร.ต.ต.บรรจง เฉิดวิจิตร สภ.ด่านมะขามเต้ีย ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 48 98  /
15510 ร.ต.อ.ภทัร์ธรเอก บุญมาก สภ.ด่านมะขามเต้ีย ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 48 98  /
15511 ด.ต.สุภกร จนัทร์โสม สภ.ด่านมะขามเต้ีย ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 48 98  /
15512 ด.ต.นพดล จิณแพทย์ สภ.ด่านมะขามเต้ีย ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 47 97  /
15513 ร.ต.อ.ภูชาย รกฮวด สภ.ด่านมะขามเต้ีย ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 47 97  /
15514 ร.ต.ต.กิตติ จนัทรสูตร สภ.ด่านมะขามเต้ีย ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 46 96  /
15515 พ.ต.ต.ประหยดั ราษี สภ.ด่านมะขามเต้ีย ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 42 92  /
15516 ร.ต.ท.สมภูมิ กลมวงษ์ สภ.ทองผาภูมิ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 46 94  /
15517 ร.ต.ต.ไพรัชพล ภมร สภ.ทองผาภูมิ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 46 46 92  /
15518 ร.ต.อ.พรรษกร ชนะกาญจน์ สภ.ทองผาภูมิ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 46 45 91  /
15519 ร.ต.ต.ไชยวฒัน์ โพธ์ิทอง สภ.ท่าเรือ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99  /
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15520 ร.ต.อ.ปราบศึก พิลารัตน์ สภ.ท่าเรือ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 48 98  /
15521 ด.ต.ไพบูลย ์หลวงเทพ สภ.ท่าเรือ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 47 97  /
15522 ส.ต.ต.ณฐัพล เปล่ียมทรัพย์ สภ.ท่าเรือ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 47 97  /
15523 ร.ต.ต.นิคม กรุดแกว้ สภ.ท่าเรือ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 47 97  /
15524 พ.ต.ท.ไพโรจน์ แมน้บุตร สภ.ท่าเรือ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15525 ร.ต.อ.วิรัตน์ สกลุทบั สภ.ท่าเรือ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99  /
15526 ร.ต.ท.วิทูรย ์วิศิษยศ์กัดาเดช สภ.ท่าเรือ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 48 98  /
15527 ส.ต.ท.ศภุกิตต์ิ ศรีเมืองกาญจนา สภ.ท่าเรือ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 45 94  /
15528 ด.ต.สุวิทยช์ยั ธยาวฒัน์ สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 50 99  /
15529 ส.ต.อ.อิทธิพล สมแสน สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 47 47 94  /
15530 ส.ต.ต.กสิษฐศ์กัด์ิ ลู่เลิศกิจ สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15531 ด.ต.ประสงค ์หนูเกตุ สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15532 ด.ต.จตุพร ตนัธนะชยั สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 48 98  /
15533 ด.ต.สุพรรณ  ทองเงิน สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 50 99  /
15534 พ.ต.ท.กฤตย ์วงษศ์รีเมือง สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 46 95  /
15535 ร.ต.อ.เสกสรร รัมมะอรรถ สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 48 96  /
15536 ส.ต.ท.ภาณุพงศ ์ชชัวาลวรวิทย์ สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 45 93  /
15537 พ.ต.ท.ฉัตรชยั ถาวรทรัพย์ สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 47 49 96  /
15538 ด.ต.เลิศพนัธุ์ ยิม้นอ้ย สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 47 47 94  /
15539 ด.ต.สุทธิรัก สมบุญ สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 47 45 92  /
15540 ร.ต.ต.พงษส์ันต์ิ อินทร์สา สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 46 45 91  /
15541 ด.ต.ปราโมทย ์เกษมวิริยนนท์ สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 46 43 89  /
15542 ด.ต.วิชยั เล่ือนลอย สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 45 42 87  /
15543 ด.ต.ธนิตพงศ ์ภูมิภกัดี สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 44 47 91  /
15544 ร.ต.อ.กอ้งเกียรติ ดาวทอง สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 43 37 80  /
15545 ด.ต.ประมวล ปานใจ สภ.ท่าม่วง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 42 46 88  /
15546 ส.ต.อ.จกัรชยั กาญจนสมศกัด์ิ สภ.ท่ามะกา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15547 ร.ต.ต.ธนิก เกิดเครือ สภ.ท่ามะกา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15548 ร.ต.อ.นพดล ม่วงจีบ สภ.ท่ามะกา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15549 ร.ต.ต.พสิษฐ ์นิสัยตรง สภ.ท่ามะกา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15550 ร.ต.ต.วินยั เปรมาสวสัด์ิ สภ.ท่ามะกา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15551 ร.ต.อ.สุชาติ พยอมหอม สภ.ท่ามะกา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15552 ด.ต.อภิศกัด์ิ เรืองราช สภ.ท่ามะกา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15553 ร.ต.อ.ธวชัชยั สาฆอ้ง สภ.ท่ามะกา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99  /
15554 ส.ต.ท.รัตนศิริ ศิริชยัสุทธิกร สภ.ท่ามะกา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99  /
15555 ส.ต.อ.สุทธิพงษ ์หู้เตม็ สภ.ท่ามะกา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 48 98  /
15556 ร.ต.ต.บรรจง อยูญ่าติมาก สภ.ท่ามะกา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 49 98  /
15557 ส.ต.ต.ณฐัชนนท ์สุวรรณเนตร สภ.ท่ามะกา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 48 97  /
15558 ร.ต.ต.ไพฑูล โมเลก็ สภ.ท่ามะกา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 45 49 94  /
15559 ด.ต.เจษฎา เลา้สกลุ สภ.บ่อพลอย ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 46 49 95  /
15560 พ.ต.ท.ปรีชา นิสัยสม สภ.บ่อพลอย ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 46 49 95  /
15561 ด.ต.สวสัด์ิ สมหวงั สภ.บ่อพลอย ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 46 48 94  /
15562 พ.ต.ต.ภทร วรญาวิสุทธ์ิ สภ.บ่อพลอย ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 45 48 93  /
15563 ส.ต.ต.ภิมุขกลู ป่ินทองค า สภ.ปิลอ๊ก ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 40 44 84  /
15564 ส.ต.ต.เตชินท ์อ่อนฤทธ์ิ สภ.ปิลอ๊ก ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 47 47 94  /
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15565 ส.ต.ต.พรเทพ สะลีมา สภ.ปิลอ๊ก ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 46 46 92  /
15566 ส.ต.ต.มงคล บวัสด สภ.ปิลอ๊ก ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 36 41 77  /
15567 ร.ต.อ.พลัลภ ค  าไพเราะ สภ.ปิลอ็ก ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 43 45 88  /
15568 ด.ต.ณฐัธวชั พฤกษวิ์บูลย์ สภ.พนมทวน ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15569 ร.ต.อ.ทรงพล กาญจนเทพมงคล สภ.พนมทวน ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15570 ร.ต.อ.ธีรภทัร ทองมอญ สภ.พนมทวน ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15571 ส.ต.ต.ฉัตรชยั ดาวเรือง สภ.พนมทวน ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 49 99  /
15572 ด.ต.จรูญ รอดข า สภ.พนมทวน ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 45 94  /
15573 ด.ต.จ านง สงวนพนัธุ์ สภ.พนมทวน ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 45 93  /
15574 ด.ต.สมพงษ ์กลวัผิด สภ.พนมทวน ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15575 ส.ต.อ.ธิติ เรืองวอน สภ.ลาขวญั ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 43 37 80  /
15576 ส.ต.ต.สรวิศ เลาหวิชิตศกัด์ิ สภ.ลาดหญา้ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 45 37 82  /
15577 ร.ต.อ.ณฐัดนยั ไพโรจน์เพชรายทุธ สภ.ลาดหญา้ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15578 ร.ต.ท.บนัเทิง ผลเกิด สภ.ลาดหญา้ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 44 92  /
15579 ร.ต.ต.มานพ บุญเกิด สภ.ลาดหญา้ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 45 44 89  /
15580 พ.ต.ท.ประจกัษ ์รอดผา สภ.ลาดหญา้ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 45 40 85  /
15581 ด.ต.นิวฒัน์ คงเวียน สภ.ลาดหญา้ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 37 30 67  /
15582 พ.ต.ต.สมศกัด์ิ จิตตภ์าณุโสภณ สภ.ลูกแก ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 41 91  /
15583 ส.ต.ต.ธนากร กฎีุ สภ.ลูกแก ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15584 ร.ต.ท.สมปอง อยูส่ถิตย์ สภ.ลูกแก ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15585 พ.ต.ท.สุธี ช่ืนจิตต์ สภ.ลูกแก ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 47 97  /
15586 ส.ต.ท.ธนัวา ถนอมกาญจนกลุ สภ.ลูกแก ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 44 94  /
15587 ด.ต.ยศพทัธ ์ธีรโชติเมธีรัฐ สภ.ลูกแก ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 35 85  /
15588 ด.ต.ไพบูลย ์สวสัด์ิ สภ.ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 47 96  /
15589 ด.ต.ทวีศกัด์ิ ทองมี สภ.ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 46 48 94  /
15590 พ.ต.ต.ธนนัทรั์ฐ ภูษี สภ.ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 49 98  /
15591 ส.ต.ต.ยทุธนา เผ่ือนโชติ สภ.ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 48 97  /
15592 ส.ต.ท.ภาคภูมิ พิศจูน์ สภ.สังขละบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 43 93  /
15593 ส.ต.ท.ธีรวิทย ์สมบูรณ์ สภ.สังขละบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 49 98  /
15594 ร.ต.อ.มนเทพ สุวรรณสังข์ สภ.สังขละบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 41 44 85  /
15595 ร.ต.ต.วิวรรธน์ วานิชชญกาญจน์ สภ.ส ารอง ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 49 97  /
15596 ร.ต.อ.บณัฑิต กลัน่บุศย์ สภ.หนองขาว ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15597 ด.ต.นิติธร อินทรักษา สภ.หนองขาว ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 50 99  /
15598 ด.ต.สมร เพิกเฉย สภ.หนองขาว ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 48 97  /
15599 ส.ต.ท.นิติพฒัน์ มีดี สภ.หนองขาว ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 44 92  /
15600 พ.ต.ท.ชาติชาย กาญจนภูสิต สภ.หนองขาว ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 47 49 96  /
15601 ร.ต.ต.ขจร เจิมจนัทร์ สภ.หนองขาว ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 46 48 94  /
15602 พ.ต.ท.ภาณุพงศ ์วฒันพร สภ.หนองปรือ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15603 ด.ต.ไพรัตน์ อินธิแสง สภ.หนองปรือ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15604 พ.ต.ต.พนัธฤ์กษ ์สร้อยทองมูล สภ.หนองปรือ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15605 ด.ต.สุระชยั หอมหวาน สภ.หนองปรือ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
15606 ด.ต.นญัธวชั ข  าโห้ สภ.หนองรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 46 96  /
15607 ร.ต.อ.สิทธิชยั เหมือนออ้ย สภ.หนองรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 48 97  /
15608 ส.ต.อ.ภาณุพนัธ ์จิตภิรมย์ สภ.หนองรี ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 49 47 96  /
15609 ส.ต.อ.สมธิศร สุกลุธนาศร สภ.ห้วยกระเจา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 50 100  /
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15610 ส.ต.ต.ศภุกิตต์ิ คงดี สภ.ห้วยกระเจา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 50 47 97  /
15611 ร.ต.อ.พินยั บุญรัตน์ สภ.ห้วยกระเจา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 48 49 97  /
15612 ร.ต.ท.อภิลกัษณ์ หมอโอสถ สภ.ห้วยกระเจา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 47 38 85  /
15613 ด.ต.กิตติศกัด์ิ เอกสกลุพนัธ์ สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15614 ร.ต.อ.ณรงศกัด์ิ พิมพา สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99  /
15615 ด.ต.ชยัวฒัน์ เปรมพฒันพนัธ์ สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15616 ร.ต.ต.สมศกัด์ิ ทวีทิพยรั์ตน์ สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15617 ส.ต.อ.ธนบตัร สวนแยม้ สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 48 98  /
15618 ร.ต.ท.ณฐัพงศ ์ปฐมกนก สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15619 ร.ต.ต.อธิโชค เพชรรัตน์ สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15620 ด.ต.เอกภพ สุทธิกาโมทย์ สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15621 ด.ต.กฤตปณชัช ์ทองยนิดี สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15622 ร.ต.ท.จตุรวิทย ์ชวาลเกียรติธนา สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15623 ด.ต.จกัรพงษ ์วงษช่ื์น สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15624 ส.ต.ท.จกัรพนัธ ์รอดพ่วง สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15625 ร.ต.อ.จ าลอง เจริญสมยั สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15626 ร.ต.ต.จีระพนัธ ์รัตนจนัทร์ สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15627 ร.ต.ต.ชาญ ปทุมานุสรณ์ สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15628 ด.ต.ณฐัพงศ ์ศภุมสัดุองักรู สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15629 พ.ต.ท.ตอ้งชนะ อารีมิตร สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15630 ร.ต.อ.ธงชยั ศรีสายสุข สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15631 ด.ต.หญิง ธนชัชา นนัทา สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15632 ด.ต.ธีระศกัด์ิ แคนจา สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15633 ส.ต.ท.นฤพนธ ์ทาอุด สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15634 ด.ต.บญัชา อยูค่  า สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15635 ด.ต.ปิยะพงษ ์สรณะพิบูลย์ สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15636 ด.ต.พรชยั ภาณุพินทุ สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15637 ส.ต.อ.พีระพฒัน์ ภิรมยบ์ูรณ์ สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15638 ด.ต.วิโชก ทาถี สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15639 ด.ต.วีะศกัด์ิ เรืองธมัรงค์ สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15640 ส.ต.ท.ศรัณวิชญ ์เอ่ียมพาหล สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15641 ร.ต.ท.ศกัด์ิชยั บุษบา สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15642 ร.ต.อ.สมองค ์ใจส ารวม สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15643 ด.ต.สัญชยั นนัทา สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15644 ด.ต.สิทธิชยั สิทธิพงษ์ สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15645 พ.ต.ท.อชิรวตัต์ิ ถาวรเจริญวฒัน์ สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15646 ด.ต.อมรเทพ รุ่งสุวรรณ สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15647 ด.ต.จรัญ จุมพล สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99  /
15648 ด.ต.ชยัพร แจ่มจ าปา สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99  /
15649 ร.ต.ต.นิมิตร สลิดกลุ สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99  /
15650 ด.ต.พิพฒัน์ สืบพนัธโ์กย สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99  /
15651 ส.ต.ท.วศิน ม่วงสวรรค์ สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99  /
15652 ร.ต.ต.อุดม รุจจนเวท สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99  /
15653 ด.ต.ด ารงคช์ยั บณัฑิตวฒันกลุ สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 47 97  /
15654 ร.ต.อ.ประพฒัน์ นิโกรธา สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
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15655 ด.ต.วฒันะ จาตุรัส สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15656 ส.ต.ท.ภาณุพฒัน์ สร้อยสุวรรณ สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 49 98  /
15657 ด.ต.รุ่งเจริญ ค  าร้อยแสน สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15658 ด.ต.วนัชยั วนัสามง่าม สภ.เมืองนครปฐม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 49 98  /
15659 ส.ต.ท.ยติุภทัร รอดผล สภ.โพธ์ิแกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15660 ด.ต.จนัดา แปลงยศ สภ.โพธ์ิแกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15661 ส.ต.ท.พงศกร ไชยสิงห์ สภ.โพธ์ิแกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15662 พ.ต.ท.พายพั โสธรางกลู สภ.โพธ์ิแกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15663 ร.ต.ต.มงคลทอง เอ่ียมเวียง สภ.โพธ์ิแกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15664 พ.ต.ต.ศกัด์ิสิทธ์ิ ไขแ่กว้ สภ.โพธ์ิแกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15665 ด.ต.อนนท ์ปานใจ สภ.โพธ์ิแกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15666 ร.ต.อ.ไชยา ใจหาญ สภ.โพธ์ิแกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99  /
15667 ด.ต.ถาวร นิลค า สภ.โพธ์ิแกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99  /
15668 ร.ต.ต.นภดล ป้ันทองค า สภ.โพธ์ิแกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 46 96  /
15669 ด.ต.ไพรบวั นาสา สภ.โพธ์ิแกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15670 ร.ต.ท.ชยัรัตน์ วงษวิ์ชา สภ.โพธ์ิแกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15671 ร.ต.ท.ชาญ ครึกคร้ืน สภ.โพธ์ิแกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15672 ด.ต.นิวเศ เดชจินดา สภ.โพธ์ิแกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15673 ด.ต.ปรีชา รอดโพธ์ิทอง สภ.โพธ์ิแกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15674 ด.ต.อนิรุธ แกว้จินดา สภ.โพธ์ิแกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15675 ร.ต.อ.ด าเนิน  ค  ามหา สภ.โพธ์ิแกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 48 49 97  /
15676 ด.ต.ธนะวตัต์ิ ทุมพงั สภ.โพธ์ิแกว้ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 48 49 97  /
15677 ด.ต.ปุณณวิทย ์ศรีส าราญ สภ.โพธ์ิแก้้ ว ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15678 ร.ต.ท.เฉลย ช่อฉาย สภ.โพรงมะเด่ือ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15679 ส.ต.ต.โสภณ เนียมเงิน สภ.โพรงมะเด่ือ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15680 ด.ต.ณฐัพล หวานอารมภ์ สภ.โพรงมะเด่ือ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15681 ร.ต.อ.ธีระชยั ล ้าเลิศ สภ.โพรงมะเด่ือ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15682 พ.ต.ท.วิทวสั แสงเพ่ิม สภ.โพรงมะเด่ือ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15683 พ.ต.ท.สมรัก วงศส์วรรค์ สภ.โพรงมะเด่ือ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99  /
15684 ร.ต.ต.เจน จนัทร์คูณ สภ.โพรงมะเด่ือ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 49 98  /
15685 ส.ต.ท.นทัธพงษ ์พนัธุเณร สภ.กระตีบ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99  /
15686 พ.ต.ท.สร ซ่ือตรงพานิช สภ.กระตีบ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99  /
15687 ร.ต.อ.รุจน์ ปรางเปรมปรี สภ.กระตีบ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 48 50 98  /
15688 ร.ต.ต.ธวชัชยั วิมูลชาติ สภ.กระตีบ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 48 48 96  /
15689 พ.ต.ท.กิตติพนัธ ์กาญจนนฤนาท สภ.กระตีบ ภ.จว.นครปฐม ภ.7 46 45 91  /
15690 ร.ต.ต.เจษฏาวฒัน์ อินทร สภ.ก าแพงแสน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15691 ด.ต.ถาวร พนัธอ์อง สภ.ก าแพงแสน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15692 ด.ต.ปรีชาพล ยิม้สะอาด สภ.ก าแพงแสน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15693 ด.ต.พิเชษฐ ์ กล่ินบุปผา สภ.ก าแพงแสน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15694 ด.ต.ภาคภูมิ พุ่มกมุาร สภ.ก าแพงแสน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15695 ร.ต.ต.สมศกัด์ิ ห้วยหงษท์อง สภ.ก าแพงแสน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15696 ส.ต.ท.ธนานนัท ์โอภาโส สภ.ก าแพงแสน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 45 95  /
15697 ด.ต.วีระพนัธ ์ฤทธิธรรม สภ.ก าแพงแสน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15698 ร.ต.อ.ประสมมาศ แสงสุขดี สภ.ก าแพงแสน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 49 98  /
15699 พ.ต.ท.คุรุพงษ ์แกว้สะอาด สภ.ก าแพงแสน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 48 97  /
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15700 พ.ต.ท.ทรงศกัด์ิ มุกดาพานิชกลุ สภ.ก าแพงแสน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 48 49 97  /
15701 ร.ต.อ.ธนภณ จารูกิตติภคั สภ.ดอนตูม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15702 ส.ต.อ.นิสิต ปู่ แตงอ่อน สภ.ดอนตูม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15703 ร.ต.ท.บุญชู ศรีนรจนัทร์ สภ.ดอนตูม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15704 พ.ต.ท.ประทีป ภทัรวิสิฐเศรษฐ์ สภ.ดอนตูม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15705 ด.ต.ศราวธุ วงษเ์กิดศรี สภ.ดอนตูม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15706 พ.ต.ท.จกัรพงศ ์ตราบดี สภ.ดอนตูม ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15707 ส.ต.ท.ณฐัพล ชยัมาลา สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 46 49 95  /
15708 พ.ต.ท.เกรียงศกัด์ิ ปัชโชโต สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15709 ด.ต.ปิยวิทย ์สุดใจ สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15710 ร.ต.อ.ภราดร ชุนวิเชียร สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15711 ร.ต.ท.สวสัด์ิ ช่ืนยนิดี สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15712 ร.ต.อ.อ านาจ ศรีส าราญ สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15713 ส.ต.ท.ณฐักานต ์นามาบ สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99  /
15714 ร.ต.ท.เนติบณัฑิต เสียงเพราะ สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15715 ส.ต.ท.ณรงควิ์ทย ์เฉลิมพนัธุ์ สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15716 ร.ต.อ.สมชยั กาญจนวาหะ สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15717 ส.ต.ท.ธนพล อวยพร สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 49 98  /
15718 ด.ต.วชัรินทร์ กลุภกัดี สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 49 98  /
15719 ร.ต.อ.จิรัฏฐ ์เหล่าทองดี สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 48 97  /
15720 ร.ต.ต.คงฤทธ์ิ ไชยจงัหรีด สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 48 50 98  /
15721 ด.ต.บุญเชิด ป่ินทอง สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 48 50 98  /
15722 ร.ต.ต.พรชยั สายน ้าเยน็ สภ.นครชยัศรี ภ.จว.นครปฐม ภ.7 48 49 97  /
15723 ร.ต.อ.คุม้พงษ ์คุม้พะเนียด สภ.บางเลน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15724 ส.ต.ท.เอกลกัษณ์  ณ ไทร สภ.บางเลน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15725 ด.ต.โยธิน หินวิเศษ สภ.บางเลน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15726 ร.ต.ท.กอ้งภพ ภิรมยเ์ปรม สภ.บางเลน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15727 ด.ต.สมบติั ลาหนองแคน สภ.บางเลน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15728 พ.ต.ท.สุพจน์ กาญจนวิจิตร สภ.บางเลน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15729 ร.ต.ต.อาณติั บณัฑิตไทย สภ.บางเลน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15730 ร.ต.ต.คะนอง ยงโภชน์ สภ.บางเลน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 48 50 98  /
15731 ร.ต.อ.ประธาน วงษเ์ป่ียม สภ.บางเลน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 48 50 98  /
15732 ด.ต.เกียรติภูมิ สุภาพ สภ.บางหลวง ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15733 พ.ต.ต.ณฏัฐภ์าส อภิบวรรัชต์ สภ.บางหลวง ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15734 ด.ต.ธีรวิชญ ์สลางสิงห์ สภ.บางหลวง ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15735 ด.ต.พิพฒัน์ กลุชนะจตุพร สภ.บางหลวง ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15736 พ.ต.ท.สายชล แสนสุจ สภ.บางหลวง ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15737 ร.ต.ต.สุธีพทัธ ์ดอนจนัทร์ทอง สภ.บางหลวง ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15738 ด.ต.ทองเล่ือน บุญสวสัด์ิ สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15739 ส.ต.อ.วชัรพงศ ์วิไลวงษ์ สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15740 ส.ต.ท.ศภุชยั ค  าพิลา สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15741 ด.ต.เทิดศกัด์ิ ธรรมพรชยั สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15742 ร.ต.ต.เมธี ม่วงมัง่มี สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15743 ส.ต.อ.ณฐัวฒัน์ ชิณวงศ์ สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15744 ส.ต.ท.วนัเฉลิม โจยะกลุเจริญ สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
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15745 ด.ต.สมบติั เกิดสมเช้ือ สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15746 ส.ต.อ.สัมพนัธ ์เจียมใจเจริญ สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15747 ส.ต.ต.สิริภทัร์ บุญส่ง สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15748 ร.ต.อ.สมเกียรต์ิ นพพานิช สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 49 99  /
15749 ส.ต.อ.ธนัวา ไทรพงษพ์นัธ์ สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15750 ด.ต.นิติราช สุรัตน์ สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15751 ร.ต.ท.ประยรู บุญยงั สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15752 ส.ต.อ.ศิรวฒัน์ เวียงค  า สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 49 98  /
15753 ส.ต.อ.พลากร โลลุวฒันา สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 48 50 98  /
15754 พ.ต.ท.ชานนท ์ยางนอก สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 48 49 97  /
15755 ส.ต.ท.ฤทธิเกียรติ ปุยทอง สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 48 47 95  /
15756 พ.ต.ท.เลอศกัด์ิ ตุมรสุนทร สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม ภ.7 46 50 96  /
15757 ด.ต.ชยัพฤกษ ์ผยุรอด สภ.สามควายเผือก ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15758 พ.ต.ต.วิษณุ ทองบุญ สภ.สามควายเผือก ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15759 ส.ต.อ.ณฐัดนยั ด าเนินธรรม สภ.สามควายเผือก ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15760 ด.ต.ถนอมศกัด์ิ มีศรี สภ.สามควายเผือก ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15761 พ.ต.ท.พสักร พรหมอยู่ สภ.สามควายเผือก ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15762 ส.ต.ท.ชยัวฒัน์ ตุม้ฉิม สภ.สามควายเผือก ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 49 98  /
15763 ด.ต.กศุล เหล่าลาภะ สภ.สามพราน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15764 พ.ต.ท.ครรชิต โขวฒันชยั สภ.สามพราน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15765 ส.ต.ท.จิรพล เทพจินดา สภ.สามพราน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15766 ด.ต.ปรานอม อุ่นศิริ สภ.สามพราน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15767 ร.ต.อ.พิพฒัน์ ช่ืนวารี สภ.สามพราน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15768 ด.ต.ล าจอง กทุาพนัธ์ สภ.สามพราน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15769 ด.ต.ศิลป์ชยั ชุมพลวงศ์ สภ.สามพราน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15770 ร.ต.อ.สมบติั จิตรสมบุญ สภ.สามพราน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 50 100  /
15771 ร.ต.ท.สวง ภิรมยศ์รี สภ.สามพราน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 50 48 98  /
15772 ด.ต.สุชาติ อินทรศร สภ.สามพราน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 50 99  /
15773 ด.ต.ธเนตร์ โพธ์ิศรีดา สภ.สามพราน ภ.จว.นครปฐม ภ.7 49 49 98  /
15774 ด.ต.สรายทุธ ฑีฆะบุตร สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 40 33 73  /
15775 ร.ต.ท.บรรทม ทองกลบั สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 46 49 95  /
15776 ส.ต.ท.ภาณุวฒัน์ เช้ือจีน สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 50 50 100  /
15777 ด.ต.มานะ ค  าสิน สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 50 50 100  /
15778 ด.ต.เสนอ กนัภยั สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 50 98  /
15779 ร.ต.อ.สุชีระ อุ่นจิตต์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 49 97  /
15780 พ.ต.ท.ชุมพล บางจนัทร์ทึก สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 47 50 97  /
15781 ร.ต.ท.สามารถ นาคสิงห์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 45 43 88  /
15782 พ.ต.ท.รณภูมิ โกมลกิตติสกลุ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 45 41 86  /
15783 ด.ต.ศภุชยั ปิดฉายะ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 44 47 91  /
15784 ร.ต.ท.มนตรี คมข า สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 44 46 90  /
15785 ด.ต.บุญฤทธ์ิ นาคแกว้ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 50 50 100  /
15786 ร.ต.อ.สันติ ทองฉิม สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 50 50 100  /
15787 ด.ต.ปรีชา นาคยงค์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 50 45 95  /
15788 ร.ต.ท.จรัญ กอบชยักรรม สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 49 50 99  /
15789 ร.ต.ท.ทวีศกัด์ิ พ่ึงสุข สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 43 50 93  /
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15790 ร.ต.อ.ปราโมทย ์ไกรเนตร์ สภ.กยุบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 50 48 98  /
15791 ร.ต.อ.พงษปิ์ติ พงคเ์พชร สภ.กยุบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 50 50 100  /
15792 ส.ต.ท.อ านาจ ทองสุข สภ.กยุบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 50 50 100  /
15793 ร.ต.ท.นรินทร์ รักวฒันศิริกลุ สภ.กยุบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 49 50 99  /
15794 พ.ต.ท.ธชัพงษ ์ชลภาพ สภ.กยุบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 50 98  /
15795 พ.ต.ท.จิรพนัธุ์ แป้นทอง สภ.กยุบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 47 49 96  /
15796 ร.ต.ต.อรรถพร เสนีวาสน์ สภ.กยุบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 46 45 91  /
15797 พ.ต.ต.ปรีชา บุญเกตุ สภ.คลองวาฬ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 50 98  /
15798 ร.ต.อ.มานิต ข  ามณี สภ.คลองวาฬ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 49 97  /
15799 ด.ต.สายณัห์ ทาทอง สภ.คลองวาฬ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 44 92  /
15800 พ.ต.ท.อภิมุข ธนเดชคุณาภรณ์ สภ.คลองวาฬ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 47 47 94  /
15801 ด.ต.ฤทธิรงค ์ปัญญาวธุ สภ.คลองวาฬ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 46 43 89  /
15802 ส.ต.ท.อภิสิทธ์ิ แกว้พวง สภ.ทบัสะแก ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 49 50 99  /
15803 วา่ท่ี ร.ต.ต.เลอศกัด์ิ คุม้พุ่ม สภ.ทบัสะแก ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 49 97  /
15804 ส.ต.ท.กิตติพงษ ์ สุภาพฒัน์ สภ.ทบัสะแก ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 45 50 95  /
15805 พ.ต.ท.อธิธชั นิยมดี สภ.ทบัสะแก ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 41 45 86  /
15806 พ.ต.ท.อาวศั รักยงค์ สภ.ทบัสะแก ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 36 34 70  /
15807 ด.ต.ทวีศกัด์ิ เช้ือบา้นเกาะ สภ.ธงชยั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 46 47 93  /
15808 พ.ต.ท.ศิรภษั ศิราภทัธสกลุ สภ.ธงชยั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 46 47 93  /
15809 ด.ต.วรัญญู ศิริกลุ สภ.ธงชยั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 43 47 90  /
15810 ร.ต.ท.รุ่งโรจน์ พวกยะ สภ.ธงชยั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 43 41 84  /
15811 ด.ต.ณรงค ์เอ่ียมสอาด สภ.ธงชยั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 41 43 84  /
15812 พ.ต.ท.สุรสิทธ์ิ แสงเงิน สภ.ธงชยั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 34 42 76  /
15813 ส.ต.ต.ฉัตรเลอพงค ์ครองไตรเวทย์ สภ.บางสะพาน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 50 48 98  /
15814 ร.ต.อ.ปองปรีดา ทองศิริ สภ.บางสะพาน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 47 48 95  /
15815 ส.ต.ท.สิทธ์ิชยั ชูเมือง สภ.บางสะพาน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 47 48 95  /
15816 ด.ต.อ าพน นามสิน สภ.บางสะพาน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 46 49 95  /
15817 ด.ต.ศกัด์ิสหรัฐ แพรพนัธ์ สภ.บางสะพาน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 46 48 94  /
15818 พ.ต.ท.ธณชั เฮา้พรม สภ.บางสะพาน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 46 47 93  /
15819 ร.ต.อ.อมร ส่องสวา่ง สภ.บางสะพาน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 45 47 92  /
15820 ร.ต.อ.ตฤนภทัร กองพนัธ์ สภ.บางสะพานนอ้ย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 42 90  /
15821 พ.ต.ท.ชาญศกัด์ิ วงษสิ์งห์ สภ.บางสะพานนอ้ย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 47 43 90  /
15822 ร.ต.อ.อนนัต ์ทองแท้ สภ.บางสะพานนอ้ย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 47 43 90  /
15823 ด.ต.ธีระพนัธ ์ยาคุม้ภยั สภ.บางสะพานนอ้ย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 46 45 91  /
15824 ด.ต.พรศกัด์ิ ค  ารณ สภ.บางสะพานนอ้ย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 46 42 88  /
15825 พ.ต.ท.กนกศกัด์ิ เมืองเกษม สภ.บางสะพานนอ้ย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 45 42 87  /
15826 พ.ต.ท.ชาญณรงค ์การะเกตุ สภ.บา้นยางชุม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 46 43 89  /
15827 ส.ต.ต.ชลสิทธ์ิ นอ้ยม่วง สภ.บา้นยางชุม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 44 32 76  /
15828 ด.ต.พนม  ชูแกว้ สภ.บา้นยางชุม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 41 44 85  /
15829 พ.ต.ท.พีรวสั ชูแกว้ สภ.บา้นหนองพลบั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 46 36 82  /
15830 พ.ต.ท.สมชาย อินชยั สภ.บา้นหนองพลบั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 50 50 100  /
15831 ร.ต.อ.สมนึก ใยแจง้ สภ.บา้นหนองพลบั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 50 98  /
15832 ร.ต.ท.วิจารณ์ สุกก ่า สภ.บา้นหนองพลบั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 47 50 97  /
15833 ด.ต.ศกัธิยา เยาวนุ์น สภ.บา้นหนองพลบั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 47 43 90  /
15834 พ.ต.ท.สุนทร งามเหลือ สภ.ปราณบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 47 95  /
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15835 ด.ต.ทนงคกิ์จ ทรัพยป์ระเสริฐ สภ.ปราณบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 46 38 84  /
15836 ร.ต.ต.อาทิตย ์ขวญัทอง สภ.ปราณบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 42 36 78  /
15837 ส.ต.ท.นพรัตน์ เมฆขยาย สภ.ปราณบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 41 41 82  /
15838 ร.ต.อ.เอกพจน์ ทิมทอง สภ.ปราณบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 41 37 78  /
15839 ร.ต.อ.ถนอม จนัทรักษา สภ.ปราณบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 41 37 78  /
15840 พ.ต.ต.พนม องัคณานนัท์ สภ.ปราณบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 38 38 76  /
15841 ร.ต.ต.สมหมาย ชมแค สภ.ปราณบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 29 29 58  /
15842 ร.ต.ต.สุนทร แสงอินทร์ สภ.ปราณบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 41 37 78  /
15843 พ.ต.ท.เชิดชยั ป้อช านิ สภ.ปากน ้าปราณ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 50 50 100  /
15844 ร.ต.ต.ประเสริฐ สืบสมบติั สภ.ปากน ้าปราณ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 50 50 100  /
15845 ส.ต.ท.ขวญัยั ไทรนอ้ย สภ.ปากน ้าปราณ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 50 49 99  /
15846 ร.ต.อ.สุพจน์ สุขทองแท้ สภ.ปากน ้าปราณ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 50 98  /
15847 ร.ต.อ.ทวี แป้นสุวรรณ สภ.ปากน ้าปราณ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 44 42 86  /
15848 พ.ต.ท.เจน ถาวร สภ.ปากน ้าปราณ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 43 48 91  /
15849 ร.ต.อ.ปฐพี โรจนนกัการ สภ.สามกระทาย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 50 49 99  /
15850 ด.ต.ปราโมทย ์สังขแ์กว้ สภ.สามกระทาย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 47 49 96  /
15851 ด.ต.วิบูลย ์คงมัน่ สภ.สามกระทาย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 45 47 92  /
15852 ร.ต.ต.สมคิด เมืองทอง สภ.สามกระทาย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 49 44 93  /
15853 พ.ต.ต.ป่ิน สุขชู สภ.สามกระทาย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 45 93  /
15854 ด.ต.ภากร เพช็รกรด สภ.สามกระทาย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 47 48 95  /
15855 ด.ต.วจัน จนัทกลู สภ.สามกระทาย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 45 44 89  /
15856 ร.ต.อ.ปฐมพงษ ์หุ่นเก่า สภ.สามร้อยยอด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 49 45 94  /
15857 พ.ต.ต.ธนูศกัด์ิ แสงจนัทร์ สภ.สามร้อยยอด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 49 43 92  /
15858 ร.ต.อ.ทวน ทบัคง สภ.สามร้อยยอด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 50 98  /
15859 พ.ต.ท.วิชาญ ยศชู สภ.สามร้อยยอด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 48 96  /
15860 ส.ต.อ.ณรงคช์ยั มากเพชรศรี สภ.สามร้อยยอด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 46 94  /
15861 ด.ต.ธนธรณ์ ทบัเครือ สภ.สามร้อยยอด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 41 89  /
15862 ร.ต.ต.อุดร สระพรม สภ.สามร้อยยอด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 47 48 95  /
15863 ร.ต.ท.ทรงเดชชูพิน สภ.สามร้อยยอด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 47 42 89  /
15864 ด.ต.กฤติพงศ ์คงคาหลวง สภ.สามร้อยยอด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 45 44 89  /
15865 ด.ต.พิเชษฐ ์พุ่มซ้อน สภ.สามร้อยยอด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 44 41 85  /
15866 ร.ต.ท.สวสัด์ิ ยทุธไกร สภ.สามร้อยยอด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 44 32 76  /
15867 ร.ต.ต.นิรุธ บุญลอ้ม สภ.ห้วยยาง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 47 50 97  /
15868 ด.ต.นิพนธ ์สนธิ สภ.ห้วยยาง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 49 50 99  /
15869 พ.ต.ต.จตุพงษ ์แป้นเขียว สภ.ห้วยยาง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 49 48 97  /
15870 ร.ต.ท.มานะ สาวสวรรค์ สภ.ห้วยยาง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 49 46 95  /
15871 ด.ต.สุมิตร บุมี สภ.ห้วยยาง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 47 95  /
15872 ร.ต.อ.สุริยะ โพธ์ิพนัธ์ สภ.ห้วยยาง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 47 95  /
15873 ด.ต.สิงห์หน่ึง ชูเชิด สภ.ห้วยยาง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 45 46 91  /
15874 พ.ต.ท.ชาติ แสงทวีสุข สภ.ห้วยยาง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 44 44 88  /
15875 ส.ต.อ.ธนกฤต เหลก็แท้ สภ.ห้วยยาง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 41 39 80  /
15876 ร.ต.อ.สมเกียรติ ชมช่ืนใจ สภ.ห้วยยาง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 40 38 78  /
15877 ส.ต.อ.เกียรติศกัด์ิ หวานมาก สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 50 49 99  /
15878 ร.ต.ต.สมยศ ชะนะเกตุ สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 49 48 97  /
15879 ร.ต.ท.เกตุ แกว้โกสุม สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 47 95  /
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15880 ร.ต.ต.วิรัตน์ ปานคง สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 45 47 92  /
15881 ด.ต.มะโนชญ ์เสือกล่ิน สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 43 42 85  /
15882 ด.ต.พิสิฏฐ ์จ  าเริญศรี สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 50 45 95  /
15883 ร.ต.อ.วารินทร์ โพธารส สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 50 44 94  /
15884 ด.ต.ธวชัชยั แหวนวงศ์ สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 49 48 97  /
15885 พ.ต.ท.จกัรพฒัน์ จนัทร์เท่ียง สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 49 46 95  /
15886 ด.ต.วิสัย จนัทศร สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 49 43 92  /
15887 ด.ต.ศกัด์ิดา มีแสงพนัธ์ สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 47 95  /
15888 ส.ต.ท.ณฐักิตต์ิ พฒันา สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 46 94  /
15889 พ.ต.ต.ภทัรพงศ ์สะอาดนกั สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 47 48 95  /
15890 ร.ต.อ.ประดิษฐ ์สุขเจริญ สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 47 46 93  /
15891 ร.ต.อ.สมเกียรติ แจ่มดว้ง สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 47 44 91  /
15892 ด.ต.ประจกัษ ์ชุนเกษา สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 47 40 87  /
15893 ด.ต.หญิง จารุรัตน์ สงนุย้ สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 46 43 89  /
15894 ด.ต.บูรพา นุชนอ้ย สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 46 38 84  /
15895 ด.ต.มณเฑียร แสงค า สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 45 36 81  /
15896 ด.ต.เสถียร ศิริสมุทร สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 44 45 89  /
15897 ร.ต.ท.วิรชยั ไชยนาแพง สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 44 45 89  /
15898 ส.ต.ท.อรรถพงษ ์กองเจ สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 44 45 89  /
15899 ด.ต.สุมิตต ์ศิลาประจวบ สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 44 42 86  /
15900 ด.ต.อภิชาติ พนัธศ์รี สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 43 37 80  /
15901 ด.ต.นิวฒัน์ ชมแค สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 42 44 86  /
15902 ร.ต.อ.อารมณ์ ชูมณี สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 40 43 83  /
15903 ด.ต.วิเวก ป้อมปราณี สภ.หวัหิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 39 40 79  /
15904 ร.ต.อ.กนกพล มงคลน า สภ.อ่าวนอ้ย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 49 50 99  /
15905 ร.ต.ต.สัมฤทธ์ิ นาคใหม่ สภ.อ่าวนอ้ย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 48 48 96  /
15906 พ.ต.ท.เกรียงศกัด์ิ คงทบัทิม สภ.อ่าวนอ้ย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 45 37 82  /
15907 พ.ต.ต.กรรณบวร บุญเกิด สภ.อ่าวนอ้ย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ภ.7 25 30 55  /
15908 ด.ต.เฉลิมชยั พรหมมะ สภ.เขาดิน ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 45 95  /
15909 พ.ต.ท.เลิศศกัด์ิ บุญมี สภ.เขาดิน ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
15910 ด.ต.พิเชษ นิยม สภ.เขาดิน ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 44 94  /
15911 ด.ต.มนสั มากสกลุ สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15912 ด.ต.อ านาจ ปลดัเป่ียม สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15913 ร.ต.ต.วิโรจน์ ยอดบุรุษ สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15914 ร.ต.ท.นคร สุขโภคี สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15915 ด.ต.รวีวฒัน์ พุกผล สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15916 ด.ต.วนัชยั ชูประสิทธ์ิ สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15917 ร.ต.อ.วิวฒัน์ เกตุมณี สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15918 พ.ต.ท.สมพร แดงมณี สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15919 ร.ต.อ.สังคม หาญณรงค์ สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15920 ร.ต.ต.สุรชยั นนัทมานพ สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15921 ร.ต.ต.ไชยกลุ กิตดนตรี สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15922 ด.ต.กิตติทตั สันติรงยทุธ สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15923 ร.ต.ต.ธานินทร์ พิศาลรัตนคุณ สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15924 ร.ต.อ.ภคไชย อารมยป์ล้ืม สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
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15925 ด.ต.สนธยา สมหวงั สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15926 ด.ต.สัญชยั บุตรน ้าเพชร สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15927 ด.ต.สุจินต ์พนัธโ์ภคา สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15928 ส.ต.ท.อลงกรณ์ เอ่ียมแดง สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15929 ด.ต.ปรีชา อินทร์เผือก สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
15930 ร.ต.ต.สุชาติ สุขาภิรมย์ สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
15931 ร.ต.ท.สุวรรณ ธนาคมเศรษฐ์ สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
15932 ด.ต.อดุลย ์เฉลิมดิษฐ สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
15933 ด.ต.เทวินทร์ ทองหนา้ศาล สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 47 97  /
15934 ด.ต.พนมกรณ์ จงประดบัชยั สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 47 97  /
15935 ด.ต.สมบูรณ์ เลิศรุ่งวฒันา สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 47 97  /
15936 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ เสนาะค า สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 47 97  /
15937 ด.ต.อุทยั จนัทร์แพง สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 47 97  /
15938 ด.ต.วิเชียร มณีวิหก สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 46 96  /
15939 ด.ต.สถิตย ์ชา้งสาร สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 46 96  /
15940 ร.ต.อ.สันติ ลิเอกวรรณเจริญ สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 46 96  /
15941 ด.ต.สุริยา ศกัด์ิสูงชูวงศ์ สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 42 92  /
15942 ร.ต.ท.บริณต ์สะอาดแกว้ สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 49 50 99  /
15943 ร.ต.ต.ธีรศกัด์ิ ม่ิงโมฬี สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 49 48 97  /
15944 ร.ต.อ.สมเกียรต์ิ เสนาะค า สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 49 48 97  /
15945 ร.ต.อ.พงศธร บุญส่ง สภ.เมืองราชบุรี ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 39 39 78  /
15946 ด.ต.ชุมพล ชมช่ืน สภ.โพธาราม ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
15947 ร.ต.อ.ชยัวฒัน์ ชยัวฒันกิจ สภ.โพธาราม ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15948 ส.ต.ต.ณฐักตต์ิ ศิริมาลา สภ.โพธาราม ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15949 ร.ต.ท.สมเกียรติ อุบลแยม้ สภ.โพธาราม ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15950 พ.ต.ท.ธชัพล วอ่งพานิช สภ.โพธาราม ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15951 ร.ต.ท.ธีระศกัด์ิ เกิดขาว สภ.โพธาราม ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15952 ด.ต.ปัญญา บวัโพธ์ิ สภ.โพธาราม ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15953 ด.ต.วสันต ์ผนัอากาศ สภ.โพธาราม ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15954 ร.ต.อ.สมาน นาคกู้ สภ.โพธาราม ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15955 ด.ต.สุวฒัน์ ขนุเณร สภ.โพธาราม ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15956 ร.ต.ต.ไพฑูรย ์เลก็บ ารุง สภ.โพธาราม ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
15957 ร.ต.ต.ไพบูลย ์ธรรมบุญเป็ง สภ.โพธาราม ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
15958 ด.ต.พิพฒัน์พล หลวงปลดั สภ.โพธาราม ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 47 97  /
15959 ร.ต.ท.อารมย ์โพธิ สภ.โพธาราม ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 47 97  /
15960 ด.ต.สุภทัรชยั แสงสี สภ.โพธาราม ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 46 96  /
15961 ร.ต.ต.สุธรรม สิโนทก สภ.โพธาราม ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 45 95  /
15962 ร.ต.อ.ชยัยศ แกว้แสนชยั สภ.โพหกั ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15963 ด.ต.สาธิต กิมหวงั สภ.โพหกั ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15964 ร.ต.ต.สมชาย บุญช่ืน สภ.โพหกั ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15965 พ.ต.ท.สุพจน์ เชยชิด สภ.โพหกั ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
15966 ร.ต.อ.ชยัณรงค ์สุขอินทร์ สภ.กรับใหญ่ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15967 ด.ต.รุ่งทิวา โควไ้ล้ สภ.กรับใหญ่ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15968 พ.ต.ท.วิศิษฐ ์จตุราวิยสัจ สภ.กรับใหญ่ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15969 พ.ต.ท.ยทุธนา สันติปรีชาวฒัน์ สภ.กรับใหญ่ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
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15970 ส.ต.ท.ธีรพงศ ์โพธ์ิศรีทอง สภ.กรับใหญ่ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 43 93  /
15971 ร.ต.อ.สุเทพ โพธารส สภ.จอมบึง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15972 ร.ต.อ.สุเนตร จ่าเมือง สภ.จอมบึง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15973 ร.ต.ต.ไพฑูรย ์ทองล่ิม สภ.จอมบึง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15974 ส.ต.ท.ณฐัพนธ ์จ่าเมือง สภ.จอมบึง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15975 ด.ต.บุญสม บุญรอด สภ.จอมบึง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15976 ร.ต.อ.สถาพร บุญนาค สภ.จอมบึง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15977 ร.ต.ท.สุรศกัด์ิ จนัทนะโสตถ์ิ สภ.จอมบึง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15978 ด.ต.องคเ์อก ภู่ระหงษ์ สภ.จอมบึง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
15979 พ.ต.ท.ชินโชติ โชติศิริ สภ.จอมบึง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 49 49 98  /
15980 ร.ต.ต.ชวนชยั โสภาแปง สภ.ด่านทบัตะโก ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15981 พ.ต.ท.โสภณ พุ่มกมุาร สภ.ด่านทบัตะโก ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
15982 ร.ต.ต.มนสัชยั คงเปรม สภ.ด่านทบัตะโก ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 46 96  /
15983 ร.ต.อ.องอาจ คงประดิษฐ์ สภ.ด่านทบัตะโก ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 42 92  /
15984 พ.ต.ต.รุ่งธรรม เมษะยศพฒัน์ สภ.ด าเนินสะดวก ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15985 ด.ต.ไพโรจน์ สรแกว้ประดิษฐ์ สภ.ด าเนินสะดวก ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15986 พ.ต.ท.ชินภทัร เจียมอ่อน สภ.ด าเนินสะดวก ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15987 ด.ต.ทวี อ่ิมช่ืน สภ.ด าเนินสะดวก ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15988 ด.ต.ธานี ภู่ระหงษ์ สภ.ด าเนินสะดวก ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15989 ส.ต.ท.พีรพนัธ ์บุญสม สภ.ด าเนินสะดวก ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15990 ร.ต.อ.สงวน เม้ียงต่ิง สภ.ด าเนินสะดวก ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15991 ร.ต.อ.สมโภชน์ โชติยะวชัชยั สภ.ด าเนินสะดวก ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15992 ด.ต.สุรพล ทรัพยเ์พียงฟ้า สภ.ด าเนินสะดวก ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15993 ส.ต.ท.ภาคภูมิ ธญัญะภูมิ สภ.ด าเนินสะดวก ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15994 พ.ต.ต.วิวรรธน์ แกว้พลู สภ.ทุ่งหลวง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15995 ร.ต.อ.จิตติพงษ ์ชมใจ สภ.ทุ่งหลวง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15996 ด.ต.มีศกัด์ิ กอจิตตวนิจ สภ.บส้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15997 ด.ต.วชัระ ภูภทัรจินดา สภ.บางแพ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
15998 ส.ต.อ.ธงชยั รุ่งสวา่ง สภ.บางแพ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
15999 พ.ต.ท.อิทธิกร จิตตห์าญ สภ.บางแพ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
16000 ด.ต.วรรณบูรณ์ หลวงทิพย์ สภ.บางแพ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16001 ร.ต.อ.อลงกรณ์ กูเ้มือง สภ.บางแพ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16002 ด.ต.อนนัต ์อุ่นเจริญ สภ.บางแพ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
16003 ส.ต.ท.ณฐักานต ์บริบูรณ์ สภ.บางแพ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 47 97  /
16004 พ.ต.ท.มงคล วิลยัเกษม สภ.บางแพ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 47 97  /
16005 ด.ต.ชาญชยั ขาวเสน สภ.บางแพ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 46 96  /
16006 ส.ต.อ.ณรงคช์ยั ทองศาสตร์ สภ.บางแพ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 45 95  /
16007 ด.ต.เฉลิมผลิ เผา่พงษ์ สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16008 ร.ต.ต.เบญจะ ทองเปลว สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16009 ร.ต.ท.กมล  ทีค  า สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16010 ส.ต.อ.กฤตย ์นิธิพฒันะ สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16011 พ.ต.ท.ชาญ ค าอารียส์กลุ สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16012 ส.ต.ท.ณรงคช์ยั ฉันทวิเศษกลุ สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16013 ส.ต.อ.ธนกฤต มตัสยะวนิชกลู สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16014 ร.ต.ท.ธนากร มีสอน สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
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16015 พ.ต.ท.ธารา ศรีพรหมค า สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16016 ร.ต.อ.พรศกัด์ิ วชัรจินดา สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16017 ร.ต.อ.รุ่งโรจน์ มตัสยะวนิชกลู สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16018 ร.ต.ท.สงดั ยงระตน์โชติ สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16019 ร.ต.ท.สมพงษ ์คุม้ครอง สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16020 ร.ต.ท.สุระศกัด์ิ เยน็ใจ สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16021 ร.ต.อ.จิรภทัร ผกาเเกว้ สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
16022 ร.ต.อ.พงษเ์ทพ วจันามยั สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
16023 ร.ต.ท.เกรียงศกัด์ิ? ทรัพยแ์ตง สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
16024 ด.ต.ธวชั มตัสยะวนิชกลุ สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
16025 ด.ต.พิเชษฐ ์เพช็ร์หาด สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
16026 ส.ต.ท.สราวฒิุ ประจวบวนั สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
16027 ส.ต.ต.สิทธิชยั เรืองขนัธ์ สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
16028 ร.ต.ต.สุดใจ ผดุงลกัษณ์ สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
16029 ด.ต.พรพิพฒัน์ ศรีเสถียร สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 47 97  /
16030 ร.ต.ท.สมศกัด์ิ กอจิตตวนิจ สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 47 97  /
16031 ด.ต.พยงุ แยม้เกษร สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 46 96  /
16032 ด.ต.สายนัต ์สายคง สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 45 95  /
16033 ร.ต.อ.จิรศกัด์ิ เอ่ียมละออ สภ.บา้นโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 41 91  /
16034 พ.ต.ท.ณฐัพงศ ์ณ อุบล สภ.บา้นคา ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16035 ร.ต.ต.นิพนธ ์พนัธน์อ้ย สภ.บา้นคา ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
16036 ร.ต.อ.ณวิชนาท โฉมเวียง สภ.บา้นคา ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 44 94  /
16037 ร.ต.อ.นิมิต ฤทยัคงถาวร สภ.บา้นคา ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 49 50 99  /
16038 พ.ต.ต.ศภุทัรวฒิุ ก้ิมแสง สภ.บา้นคา ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 36 35 71  /
16039 ร.ต.อ.วีรกิจ สุขวฒันากลุ สภ.บา้สโป่ง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16040 ด.ต.ฐิติพนัธ ์สอาดโฉม สภ.ปากท่อ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16041 พ.ต.ท.ดารากร จาบทอง สภ.ปากท่อ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16042 ร.ต.อ.บญัชา รัตนสุวรรณวฒิุ สภ.ปากท่อ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16043 พ.ต.ต.พิทยา รัตนา สภ.ปากท่อ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16044 ส.ต.ต.พีระพล ค  าซ่ือตรง สภ.ปากท่อ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16045 ร.ต.อ.รุ่งโรจน์ จิรากร สภ.ปากท่อ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16046 ร.ต.อ.อาคม ไตรภูมิ สภ.ปากท่อ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16047 ด.ต.อุดม บุตรกร สภ.ปากท่อ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16048 ส.ต.ต.อธิวฒัน์ ธรรมมา สภ.ปากท่อ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
16049 ร.ต.ต.ส าราญ ขนุนุชนารถ สภ.ปากท่อ ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 47 97  /
16050 พ.ต.ท.นภนต ์ชนะผล สภ.วดัเพลง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16051 ส.ต.ต.จิรัฎฐ ์บุญฉวีราษฎร์ สภ.วดัเพลง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16052 พ.ต.ท.ณรงค ์ขอ้ร่วมคิด สภ.วดัเพลง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16053 ด.ต.ธีรยทุธ สุวรรณบ ารุง สภ.วดัเพลง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16054 ร.ต.อ.สามารถ พวงอินทร์ สภ.วดัเพลง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16055 ด.ต.มนสัชยั ศรีพุ่ม สภ.วดัเพลง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
16056 ร.ต.อ.ทวีศกัด์ิ บู่แกว้ สภ.สวนผ้ึง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
16057 ร.ต.อ.พงษศ์กัด์ิ ทองเหลือ สภ.สวนผ้ึง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 48 98  /
16058 ส.ต.ต.ณฐัวฒิุ โกบุตร สภ.สวนผ้ึง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 47 97  /
16059 ด.ต.ประมวล พิลาศาสตร์ สภ.สวนผ้ึง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 47 97  /
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16060 ร.ต.อ.วิสิทธ์ิ พูลเพ่ิม สภ.สวนผ้ึง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 46 96  /
16061 ด.ต.สมเดจ็ ยิม้เขียว สภ.สวน้ึง ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 45 95  /
16062 ด.ต.นิยม กาญจนสินธุ์ สภ.หลกัห้า ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 49 99  /
16063 พ.ต.ท.จิรศกัด์ิ ปานพราย สภ.หลกัห้า ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16064 พ.ต.ท.ณธกร เมธาพรเกษม สภ.หลกัห้า ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 50 100  /
16065 ด.ต.นิพนธ ์ชมช่ืน สภ.หลกัห้า ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 50 46 96  /
16066 ด.ต.เอกพจน์ รัตนผล สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16067 ด.ต.จตุรงค ์อาจไพวลัย์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16068 ด.ต.ชุมแสง เอ่ียมสะอาด สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16069 ด.ต.ธนชัพงศ ์นนัตธ์นาวิจิตร สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16070 ด.ต.ธีระ สืบตระกลู สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16071 ร.ต.อ.ต.ธีรีธวชั พูลส าราย สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16072 ร.ต.อ.ธีรีธวชั พูลส าราญ สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16073 พ.ต.ท.ศรายทุธ บุญแจ่ม สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16074 พ.ต.ท.สงดั เบา้แบบดี สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16075 ด.ต.สถาพร ปานพนัธ์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16076 ร.ต.ต.สมจิตร สุดชาดี สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16077 ร.ต.อ.เรืองชยั สุ่นประสิทธ์ิ สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 49 99  /
16078 ส.ต.ท.จิราย ุวงษบ์ุบผา สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 49 99  /
16079 ส.ต.ท.วชิระ อศัวภูมิ สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 49 99  /
16080 ส.ต.ท.วรุฒ จิตร์เพ่ง สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 48 98  /
16081 ด.ต.พิพฒัน์ นพรัตน์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 47 97  /
16082 ร.ต.ต.พฒันพงศ ์เพช็รแสง สภ.เมืองสมุทรสสาคร ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16083 พ.ต.ต.กิตติภูมิ เกตุกล ่า สภ.โคกขาม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 45 47 92  /
16084 ส.ต.ท.จกัรพนัธ ์สุขสมบูรณ์ธนา สภ.บางคนที ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16085 ร.ต.อ.ชชัวาล ชา้งแกว้ สภ.บางคนที ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16086 ส.ต.ต.พณิชพล ใจงาม สภ.บางคนที ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16087 ร.ต.ต.อุทยั เดชมาลา สภ.บางคนที ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16088 ด.ต.เฉลิม ลาดเหลา สภ.บางคนที ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 49 99  /
16089 พ.ต.ท.ชยัยศ เหล่ามงั สภ.บางคนที ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 48 98  /
16090 ด.ต.สมพงศ ์พว้งทอง สภ.บางคนที ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 48 98  /
16091 พ.ต.ต.ดุสิต สุวรรณประเสริฐ สภ.บางคนที ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 48 98  /
16092 ส.ต.ต.ธนกฤต สุตะวงค์ สภ.ยีส่าร ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 45 95  /
16093 ด.ต.ประวิง อน้ศิริ สภ.ยีส่าร ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 47 97  /
16094 พ.ต.ต.อมรเทพ เกิดมี สภ.ยีส่าร ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 44 94  /
16095 ส.ต.ท.สุภวฒัน์ นพรัตน์ธีระวฒิุ สภ.ลาดใหญ่ ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 49 99  /
16096 ร.ต.ต.ณฏัฐพล ค  าทวี สภ.ลาดใหญ่ ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16097 พ.ต.ท.มานะ ศิริเขตรกรณ์ สภ.ลาดใหญ่ ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 49 99  /
16098 ด.ต.ประทีป ด าอินทร์ สภ.อมัพวา ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16099 ร.ต.อ.ชูชยั ธารณาศิลป์ สภ.อมัพวา ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16100 ร.ต.ต.ถาวร หยทูอง สภ.อมัพวา ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16101 ส.ต.ต.ทรงพล วรรณศิริ สภ.อมัพวา ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 50 100  /
16102 พ.ต.ต.นิวติั ธรรมสอน สภ.อมัพวา ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 49 99  /
16103 ร.ต.อ.ภาสวรณ์ ล้ิมไพบูลย์ สภ.อมัพวา ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 49 99  /
16104 ด.ต.ภูวนยั สุขสวสัด์ิ สภ.อมัพวา ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 49 99  /
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16105 พ.ต.ท.เกียรติศกัด์ิ ทองลือ สภ.อมัพวา ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 50 48 98  /
16106 ร.ต.อ.ธนตัถ ์ยีสุ่่นเทศ สภ.เมืองสมุทรสสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 46 94  /
16107 ด.ต.อาทิตย ์กิมเหลง็ สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 48 96  /
16108 ด.ต.ศภุโชค ขอ้ออ สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 46 49 95  /
16109 ด.ต.ดนยั บุญทอง สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 50 100  /
16110 ร.ต.อ.ส าเริง ศรีนามบุรี สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 49 99  /
16111 ด.ต.ใจหนุ่ม ขามสิทธ์ิ สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 50 99  /
16112 ร.ต.ต.บุญยง สังวาลยเ์พช็ร สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 50 99  /
16113 ส.ต.ท.ชวรัตน์ ตนัยอ่เฮง สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 49 98  /
16114 พ.ต.ท.สมชยั คงคานนท์ สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 49 98  /
16115 ร.ต.ต.วงศว์ริศ ฐานิกากรกลุ สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 49 98  /
16116 ร.ต.อ.นิติธร คงมา สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 47 96  /
16117 ด.ต.ธงชยั เพ่ิมข้ึน สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 49 97  /
16118 ด.ต.สง่า พุทธา สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 49 97  /
16119 ด.ต.สมทบ อินทร์แหยม สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 49 97  /
16120 ด.ต.ประทีป มีล่อง สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 48 96  /
16121 ร.ต.ต.ด ารัส พรหมนุช สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 46 94  /
16122 ร.ต.ต.ไพโรจน์ พิณทิพย์ สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 45 93  /
16123 ร.ต.อ.ขจรเกียรติ ชาญประไพร สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 43 91  /
16124 ด.ต.อุฤดา สีอ่อน สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 43 91  /
16125 ด.ต.ประสิทธ์ิ มุงธิสาร สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 47 50 97  /
16126 ส.ต.อ.ฉัตรชยั จ  าปานิล สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 47 48 95  /
16127 ร.ต.ท.บุญชู วนัทาพรม สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 47 48 95  /
16128 ด.ต.ศิริพงษ ์แกว้อ าไพ สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 47 48 95  /
16129 พ.ต.ท.ชุมพร ฉัตร์สงวนขยั สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 47 46 93  /
16130 ด.ต.ทวีศกัด์ิ ปิจนนั สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 47 39 86  /
16131 ด.ต.ณฐัวชัต ์จนัทร์กรูด สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 46 50 96  /
16132 ร.ต.ต.ไพศาล มีดอกดวง สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 46 47 93  /
16133 ด.ต.บญัชา ดึกภุมรินทร์ สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 44 47 91  /
16134 ร.ต.ท.วิศโรจน์ เทพผอ่งศรี สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 44 46 90  /
16135 ด.ต.ธงชยั พงัจุนนัท์ สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 39 49 88  /
16136 พ.ต.ท.ผจญ หวา่งอ้ิง สภ.โคกขาม ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 50 99  /
16137 ร.ต.อ.สัมพนัธ ์ยีสุ่่นเทศ สภ.โคกขาม ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 46 49 95  /
16138 ด.ต.รังสิวธุ ระยา้ยอ้ย สภ.โคกขาม ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 46 44 90  /
16139 ด.ต.สัมฤทธ์ิ มะด่ือ สภ.โคกขาม ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 46 42 88  /
16140 ส.ต.อ.สมโภช โตตามวงศ์ สภ.โคกขาม ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 46 39 85  /
16141 ร.ต.ต.ช านาญ พลชยั สภ.โคกขาม ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 44 38 82  /
16142 ส.ต.ท.วสุ แพทยารักษ์ สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 50 100  /
16143 ร.ต.ต.ลอยสัน สดช่ืน สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 49 98  /
16144 ร.ต.ท.สุระพล เอกบุตร สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 43 92  /
16145 ด.ต.ประสิทธ์ิ วงศข์นัธ์ สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 50 100  /
16146 ส.ต.ท.กฤษฎา ถ่ินบางบน สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 49 98  /
16147 ร.ต.อ.อาคม ตาใคร้ สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 48 97  /
16148 ร.ต.อ.รุ่งโรจน์ อรุณแกว้แจ่มศรี สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 47 96  /
16149 ร.ต.อ.นิรัญ พัว่พนัศรี สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 48 96  /
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16150 ร.ต.อ.ธวชั ขาวค า สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 46 46 92  /
16151 ด.ต.พรอนนัต ์สุขะปัญญา สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 46 45 91  /
16152 ด.ต.ประจวบ ศรีทาวงษ์ สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 45 47 92  /
16153 ร.ต.อ.พงศธ ดอนอ่วมไพร สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 45 43 88  /
16154 พ.ต.ต.ภาณุภสัส์ พุ่มขนุ สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 44 40 84  /
16155 ด.ต.อนุรักษ ์โพธ์ิทองนาค สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 41 45 86  /
16156 ร.ต.ต.โสมนสั สารีวตัร สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 39 44 83  /
16157 ส.ต.อ.มณฑล ปลาบู่ทอง สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 37 50 87  /
16158 ด.ต.บญัชา สายชาลี สภ.กระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 37 38 75  /
16159 พ.ต.ท.อุรุพงษ ์ดีพิจารณ์ สภ.บางโทรัด ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 42 48 90  /
16160 พ.ต.ต.กิตติพล เก้ือบุญส่ง สภ.บางโทรัด ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 48 97  /
16161 ด.ต.ชยานนท ์เกียรติอมรเวช สภ.บางโทรัด ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 47 95  /
16162 ด.ต.ถนอมศกัด์ิ พุ่มสงวน สภ.บางโทรัด ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 46 48 94  /
16163 ร.ต.ท.วืโรจน์ แสงทอง สภ.บางโทรัด ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 46 46 92  /
16164 ร.ต.อ.รังสรรค ์สาเรือง สภ.บางโทรัด ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 45 45 90  /
16165 ด.ต.ประยรู ดวงมนตรี สภ.บา้นแพว้ ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 47 96  /
16166 ร.ต.อ.มานิตย ์เทียนเงิน สภ.บา้นแพว้ ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 49 47 96  /
16167 พ.ต.ท.วีรวฒัน์ สวา่งรุ่งโรจน์ชยั สภ.บา้นแพว้ ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 50 98  /
16168 ร.ต.ต.นิกร อินทกลู สภ.บา้นแพว้ ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 50 50 100  /
16169 พ.ต.ท.เสรีฐกาญจน์ จนัทร์ดว้ง สภ.บา้นแพว้ ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 50 98  /
16170 ร.ต.ท.เตชิษฏ ์กิตติพิบูลย์ สภ.บา้นแพว้ ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 48 48 96  /
16171 ด.ต.ฉลวย สุขสาค สภ.บา้นแพว้ ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 47 47 94  /
16172 ร.ต.ต.พูนพนัธ ์อมรธรรมวฒิุ สภ.บา้นแพว้ ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 46 48 94  /
16173 ด.ต.สืบสรรค ์ราชเจริญ สภ.เดิมบางนางบวช ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 48 98  /
16174 พ.ต.ท.ปัญญา ป่ินเปโต สภ.เดิมบางนางบวช ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 50 99  /
16175 ร.ต.อ.ณฐัวิชญ ์จีนกก๊ สภ.เดิมบางนางบวช ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 49 98  /
16176 ด.ต.ธนุกฤต อ่อนนอ้ม สภ.เดิมบางนางบวช ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 46 46 92  /
16177 ร.ต.ท.มานะ เรืองบุรพ สภ.เดิมบางนางบวช ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 46 43 89  /
16178 ด.ต.สุรพล ปีหมอก สภ.เดิมบางนางบวช ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 45 48 93  /
16179 ด.ต.ปัณณธร ด าสะดี สภ.เดิมบางนางบวช ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 45 47 92  /
16180 ด.ต.คณพศ พุ่มเฉลียว สภ.เดิมบางนางบวช ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 44 48 92  /
16181 ร.ต.ท.วงศว์ฒัน์ สร้อยพวงนาค สภ.เดิมบางนางบวช ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 40 32 72  /
16182 ร.ต.อ.กิติชยั ชยัสิทธ์ิ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 50 99  /
16183 ร.ต.ต.กฤษดา ใจช่ืน สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 48 96  /
16184 ด.ต.เสนอ ช่างดี สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16185 ร.ต.อ.โชคชยั ไมตรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16186 พ.ต.ท.กวินท ์อดุลยาศกัด์ิ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16187 ร.ต.อ.ชาญชยั จอมอาสา สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16188 ด.ต.ธนกร อุ่นทิพยเ์พชร สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16189 ส.ต.ท.ธนาวิศน์ ดุษณี สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16190 ร.ต.ต.ปวรลกัษณ์ แผนสมบูรณ์ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16191 ร.ต.อ.ปัณพน รักราชการ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16192 ส.ต.อ.มนตรี เตชศิริสกลุ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16193 ด.ต.วิษณุ พนัธไ์ทย สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16194 ด.ต.หญิง สุภจิรา พิทกัษเ์ทวา สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
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16195 ร.ต.ท.สมคิด ลาภใหญ่ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16196 ด.ต.อุดมศกัด์ิ สกลุกาญจนดล สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16197 ด.ต.สนอง โสมสิทธ์ิ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 49 99  /
16198 ด.ต.อภิสิทธ์ิ ศรีล าดวน สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 49 99  /
16199 ด.ต.หญิง บุณรดา จงสุกใส สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 48 98  /
16200 ด.ต.ธวชั ปานศรีเเกว้ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 50 99  /
16201 ร.ต.ต.ธงชยั อยูสุ่ข สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 49 98  /
16202 ด.ต.รัชตภ์าคย ์พชรกิตต์ิหิรัญ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 49 98  /
16203 ร.ต.ต.สมชาย ทองกรณ์ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 44 93  /
16204 ด.ต.เคดิษฐ ์กล่ินศร สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 49 97  /
16205 พ.ต.ต.ชยัฤกษ ์บริรักษ์ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 49 97  /
16206 ด.ต.ประจกัษ ์สันติธญัญาโชค สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 49 97  /
16207 ด.ต.นิรันดร์ ปิยะก าพลชยั สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 49 96  /
16208 ด.ต.วิชาญ มัน่แยม้ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 49 96  /
16209 ด.ต.ทศัเทพ ตะโกพร สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 48 95  /
16210 ร.ต.ต.วิเฃียร สีระวฒัน์ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 46 47 93  /
16211 ด.ต.ก าธร วิบูลยช์าติ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 44 50 94  /
16212 ด.ต.ปรีชากลุ มานะวิน สภ.เมืองสุพรรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 46 50 96  /
16213 ร.ต.ท.วิสิทธ์ิ มณีขวญั สภ.ดอนเจดีย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16214 ร.ต.อ.สมควร ทองน ้าแกว้ สภ.ดอนเจดีย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16215 ร.ต.ท.สมปอง ผิวอ่อน สภ.ดอนเจดีย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16216 พ.ต.ท.ทรงพล ศรีชมภู สภ.ดอนเจดีย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 49 99  /
16217 ร.ต.อ.ไชยา ประเสริฐ สภ.ดอนเจดีย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 48 98  /
16218 ด.ต.อุดมศกัด์ิ จตุคนัธาพงษ์ สภ.ดอนเจดีย ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 50 98  /
16219 ด.ต.อ านาจ วิหาร สภ.ด่านชา้ง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 49 99  /
16220 ร.ต.ท.ฉัตรชยั สีแตงสุก สภ.ด่านชา้ง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 50 99  /
16221 ร.ต.อ.บุญตา ชมมี สภ.ด่านชา้ง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 48 97  /
16222 ด.ต.ประจิน อวิชา สภ.ด่านชา้ง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 45 93  /
16223 ด.ต.คงศกัด์ิ ชา้งจัน่ สภ.ด่านชา้ง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 49 96  /
16224 ด.ต.วิโรจน์ ดอนวดัไพร สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 46 49 95  /
16225 ร.ต.อ.ทวีป เรียงคม สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 50 97  /
16226 ร.ต.อ.ประเทือง ขนัทอง สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 47 94  /
16227 ส.ต.ต.ทกัษพล แสงนอ้ย สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 46 49 95  /
16228 ด.ต.สมพงศ ์เจียนพูนสิน สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 46 48 94  /
16229 ด.ต.ยทุธพล ดอนนุ่มไพร สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 44 38 82  /
16230 ร.ต.ต.สวสัด์ิ แตงทอง สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 43 35 78  /
16231 ร.ต.ท.บุญเชิด ศรีสวา่ง สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 41 39 80  /
16232 พ.ต.ท.กรรคชิช แช่มชอ้ย สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 41 36 77  /
16233 ด.ต.ปรีชา แกว้ประดบั สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 37 33 70  /
16234 ร.ต.ท.วิรัตน์ จนัทิมี สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 33 31 64  /
16235 ร.ต.ต.ธงชยั น ้าฉ ่า สภ.ทุ่งคลี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 32 35 67  /
16236 ร.ต.ท.ชรินทร์ หนูบางโก สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 50 99  /
16237 พ.ต.ท.ปริญญา เกาชวตั สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 49 98  /
16238 ร.ต.อ.ปราโมทย ์ผิวทองดี สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16239 ด.ต.พิศิษฐ ์นิธิสรรพศิริ สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
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16240 ด.ต.ณรงคศ์กัด์ิ ใจเอ้ือย สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 49 99  /
16241 ส.ต.ท.วิทิต วงศช์ญัญา สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 49 99  /
16242 ส.ต.ต.ปฏิพทัธ ์ไสยดี สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 50 99  /
16243 ด.ต.ทวิช ปานอ าพนัธ์ สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 49 98  /
16244 พ.ต.ท.บุญน า โสมอินทร์ สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 49 98  /
16245 ร.ต.ท.เมตตา เกิดโภคา สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 48 97  /
16246 ด.ต.สุที เหลืองรุ่งทรัพย์ สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 49 97  /
16247 ร.ต.อ.สุพฒัน์ชยั ขานไข สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 48 96  /
16248 ด.ต.วินยั ทรงวาจา สภ.ทุ่งคอก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 50 97  /
16249 พ.ต.ท.เอกภาพ สินพูล สภ.บางตาเถร ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 41 39 80  /
16250 ส.ต.ท.คะนองเดช สุนทธการี สภ.บางตาเถร ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 37 84  /
16251 ร.ต.ท.ชาตรี เจียรนยั สภ.บางตาเถร ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 44 46 90  /
16252 ร.ต.ต.วิษณุ ดอกชะเอม สภ.บางตาเถร ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 42 38 80  /
16253 ส.ต.ต.พีรณฐั สุนทรวิภาต สภ.บางตาเถร ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 40 36 76  /
16254 ส.ต.ท.ภูริรักษ ์น าตระกลูวฒัน์ สภ.บางตาเถร ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 40 33 73  /
16255 ร.ต.ต.เสน่ห์ ข  าค  า สภ.บางตาเถร ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 39 39 78  /
16256 ส.ต.ท.อชิรพล อุปละ สภ.บางตาเถร ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 39 34 73  /
16257 พ.ต.ท.คณณฏัฐ ์ศภุวชัรโยธิน สภ.บางตาเถร ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 39 31 70  /
16258 ด.ต.ประเสริฐ ธญัญเจริญ สภ.บางตาเถร ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 38 42 80  /
16259 ส.ต.อ.ปกรณ์ อินทร์สวาท สภ.บางตาเถร ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 38 40 78  /
16260 ส.ต.ท.ณชัรภูมิ แสนใจ สภ.บางตาเถร ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 38 33 71  /
16261 พ.ต.ต.ณฐัพงศ ์อินสวา่ง สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 48 96  /
16262 ด.ต.วิทยา สร้อยทอง สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 48 98  /
16263 ด.ต.โกวิทย ์สินทรโก สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 47 97  /
16264 ร.ต.อ.ชยัยงค ์เหล่าภกัดี สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 50 99  /
16265 ส.ต.ท.ศิราวฒิุ ประณิธานวิทยา สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 48 97  /
16266 พ.ต.ท.อนุสน สุขสิริสุวรรณ สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 46 94  /
16267 ร.ต.อ.สุรินทร์ โพธ์ิไพจิตร สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 49 96  /
16268 ด.ต.อนุรักษ ์เฉยบ ารุง สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 45 50 95  /
16269 ด.ต.ปัญญา นาหอมจนัทร์ สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 45 49 94  /
16270 พ.ต.ท.วิเชียร พลบัโต สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 45 46 91  /
16271 ด.ต.นพพิพฒัน์ พนัธุ์เจริญ สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 44 48 92  /
16272 ด.ต.ธนชาติ สุขรักษ์ สภ.บางปลามา้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 43 46 89  /
16273 ร.ต.ท.นพดล กล ่าคุม้ สภ.บางลปามา้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 49 98  /
16274 ร.ต.อ.อุดมศกัด์ิ อ่อนส้มกิจ สภ.ศรีประจนัต์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16275 พ.ต.ต.วิว  ฒน์ เหลืองวฒันวิไล สภ.ศรีประจนัต์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 50 97  /
16276 ด.ต.จกัรพงค ์ด ารงแดน สภ.ศรีประจนัต์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 48 95  /
16277 ส.ต.ท.ภาณุวฒัน์ จรูญเนตร สภ.ศรีประจนัต์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 49 99  /
16278 ร.ต.ต.บุญเลิศ บวัโพธ์ิ สภ.ศรีประจนัต์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 49 96  /
16279 ด.ต.สมพร ศรีสุข สภ.ศรีประจนัต์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 46 47 93  /
16280 ส.ต.ท.ธนพล ไตรรัตนานาถ สภ.ศรีประจนัต์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16281 ส.ต.ต.ธีรพงศ ์เผา่เหลืองทอง สภ.ศรีประจนัต์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 48 98  /
16282 ด.ต.ฐกฤต สุขวิจิตกลุ สภ.ศรีประจนัต์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 49 98  /
16283 ร.ต.อ.พนม มัน่ปาน สภ.ศรีประจนัต์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 49 98  /
16284 พ.ต.ท.อดิเรก ขนุจนัดี สภ.ศรีประจนัต์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 49 98  /
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16285 ร.ต.ต.เจริญ ตุม้ปามา สภ.ศรีประจนัต์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 50 98  /
16286 ด.ต.ชูเกียรติ มีสง่า สภ.ศรีประจนัต์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 49 97  /
16287 พ.ต.ต.คมสันต์ิ อุทธา สภ.สระแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 47 97  /
16288 ส.ต.ท.เกียรติศกัดืิ เทพเทียน สภ.สระแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16289 ร.ต.อ.ธนกฤต แสนเรืองเดช สภ.สระแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16290 ด.ต.สุธี สุขสมบูรณ์ สภ.สระแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16291 ร.ต.ท.สมบติั ดอกกหุลาบ สภ.สระแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 49 99  /
16292 ร.ต.ต.วีรพงษ ์น ้าทิพย์ สภ.สระแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 48 96  /
16293 ร.ต.อ.สมใจ ประเสริฐพฒันา สภ.สระแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 47 95  /
16294 ด.ต.รุ่ง ล้ิมทอง สภ.สระแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 48 95  /
16295 ด.ต.ณฐัพงษ ์ขนุคงมี สภ.สระแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 46 50 96  /
16296 ส.ต.ต.ชาคริต แสงชชัวาล สภ.สระยายโสม ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16297 ร.ต.อ.ทินกร เนตรสาย สภ.สระยายโสม ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16298 ด.ต.วนัชยั ดอนรอดไพร สภ.สระยายโสม ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16299 พ.ต.ท.รถพร แร่ศรีจนัทร์ สภ.สระยายโสม ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 48 98  /
16300 ส.ต.ต.บรรพต คงอยูสุ่ข สภ.สระยายโสม ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 50 99  /
16301 ด.ต.สนธยา สุขศรีงาม สภ.สระยายโสม ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 50 99  /
16302 ส.ต.ต.ณธีพฒัน์ กลุวฒันชยัสิริ สภ.สระยายโสม ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 50 98  /
16303 ร.ต.อ.เชาวน์ศกัด์ิ ทองกองเตีย สภ.สระยายโสม ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 45 50 95  /
16304 พ.ต.ท.สมพงษ ์มากขนอน สภ.สระยายโสม ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 43 35 78  /
16305 พ.ต.ต.นาวิน กนัพิพิช สภ.สองพ่ีนอ้ง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16306 พ.ต.ท.อภิชาต ปานแพ สภ.สองพ่ีนอ้ง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16307 ร.ต.ต.นนัธวชั เหมือนทพั สภ.สองพ่ีนอ้ง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 49 99  /
16308 ด.ต.มงคล เรืองวงษ์ สภ.สองพ่ีนอ้ง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 49 99  /
16309 ด.ต.สุรชยั วอ่งไววิริยกิจ สภ.สองพ่ีนอ้ง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 49 99  /
16310 ร.ต.อ.ชุมพล โพธ์ิลาดพร้าว สภ.สองพ่ีนอ้ง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 50 99  /
16311 ส.ต.ท.วิศิษฏ ์กหุลาบแกว้ สภ.สองพ่ีนอ้ง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 50 99  /
16312 ส.ต.ท.พุทธิพงศ ์รงคป์ระเสริฐกลุ สภ.สองพ่ีนอ้ง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 50 98  /
16313 ด.ต.อภิชาติ สุวรรณปทุมเลิศ สภ.สองพ่ีนอ้ง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 48 95  /
16314 ร.ต.อ.นาวิน สมงาม สภ.สามชุก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16315 ด.ต.ภูวนาถ สุขสวสัด์ิ สภ.สามชุก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16316 ร.ต.อ.พชรพง ป่ินทอง สภ.สามชุก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 49 98  /
16317 พ.ต.ท.ภูริภทัร ภิรมยภู่์ สภ.สามชุก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 47 96  /
16318 ด.ต.วิสูตร ราตรี สภ.สามชุก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 46 95  /
16319 ด.ต.สมยศ รักพวงทอง สภ.สามชุก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 43 91  /
16320 ร.ต.อ.นิคม ถุงปัญญา สภ.สามชุก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 49 96  /
16321 ร.ต.ท.วิชยั อ่วมจรูญ สภ.สามชุก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 49 96  /
16322 ด.ต.อวิรุทธ ์อาจวิชยั สภ.สามชุก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 47 94  /
16323 ด.ต.สุวฒั บุญนอ้ย สภ.สามชุก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 39 46 85  /
16324 ด.ต.วีระ สุขแสง สภ.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16325 ร.ต.ท.ธนวฒัน์ นนัทพฒัน์กีรติ สภ.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 50 98  /
16326 ด.ต.คมสันติ พิพิธ สภ.หนองหญา้ไซ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 49 99  /
16327 ส.ต.ท.ชนาธิป ขนัทสิกรรม สภ.หนองหญา้ไซ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 50 100  /
16328 ด.ต.เฉลิม สีทน สภ.หนองหญา้ไซ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 49 99  /
16329 ร.ต.ต.ประสิทธ์ิชยั เพชรปานกนั สภ.หนองหญา้ไซ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 49 99  /
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16330 พ.ต.ท.สิทธิชน องัศศุาสตร์ สภ.หนองหญา้ไซ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 49 99  /
16331 ร.ต.อ.สมชาย สมานเกียว สภ.หนองหญา้ไซ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 50 99  /
16332 พ.ต.ท.นิติสิทธ์ิ กาญจนนฤนาท สภ.หนองหญา้ไซ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 49 98  /
16333 ด.ต.อ านาจ ขนัทสิกรรม สภ.หนองหญา้ไซ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 45 92  /
16334 ร.ต.อ.ส าเนา เจริญปลอ้ง สภ.องคพ์ระ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 46 95  /
16335 ด.ต.ไพศาล เป้ียวนาลาว สภ.องคพ์ระ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 47 94  /
16336 พ.ต.ท.ธวชั แสงสวา่ง สภ.องคพ์ระ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 47 94  /
16337 ส.ต.ต.กร หุยะพนัธุ์ สภ.องคพ์ระ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 48 98  /
16338 ด.ต.อฏัฐศร สุวรรณประทีป สภ.องคพ์ระ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 50 99  /
16339 ด.ต.บณัฑิตย ์อุทยัฉาย สภ.องคพ์ระ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 46 49 95  /
16340 ร.ต.ท.ประจกัษ ์ใหม่จนัทร์ดี สภ.องคพ์ระ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 44 46 90  /
16341 ด.ต.วิสุทธ์ิ สะราค า สภ.องคพ์ระ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 39 42 81  /
16342 ร.ต.ต.ปรัชญา บวัพรวน สภ.อู่ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 49 97  /
16343 ส.ต.ท.กฤษณะ สินคา้ สภ.อู่ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 50 49 99  /
16344 ร.ต.อ.วิฑูรย ์ศรัทธาธรรม สภ.อู่ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 48 95  /
16345 ด.ต.ณรงคฤ์ทธ์ิ กมลคร สภ.อู่ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 50 99  /
16346 ด.ต.ประยรู ปิขนุทด สภ.อู่ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 49 98  /
16347 ด.ต.วนัชยั ชายสีอ่อน สภ.อู่ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 49 98  /
16348 พ.ต.ต.วินยั เหลืองวฒันวิไล สภ.อู่ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 49 98  /
16349 ด.ต.ก าธร เฟ่ืองทอง สภ.อู่ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 48 97  /
16350 ร.ต.อ.สมบติั ปัญสมคิด สภ.อู่ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 49 48 97  /
16351 ด.ต.วศินอู่สุวรรณ สภ.อู่ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 49 97  /
16352 ร.ต.ต.ประพนัธ ์อาจศรี สภ.อู่ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 48 48 96  /
16353 ด.ต.สุภาษิต พวงพิลา สภ.อู่ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 47 49 96  /
16354 ด.ต.ธีรเมธ ศิริไพบูลย์ สภ.อู่ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 46 48 94  /
16355 ด.ต.สุวิทย ์พวงแกว้ สภ.อู่ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 44 46 90  /
16356 ส.ต.อ.ธงชยั ชูทอง สภ.เกาะกลาง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 49 45 94  /
16357 ด.ต.ส่องแสง เมืองสง สภ.เกาะกลาง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 47 48 95  /
16358 ร.ต.อ.อนุพงศ ์แก่นแท่น สภ.เกาะกลาง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 47 48 95  /
16359 พ.ต.ท.ศิริธรรม นาควรรณ สภ.เกาะลนัตา ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 47 49 96  /
16360 ด.ต.สมนึก จนัทร์โหนง สภ.เกาะลนัตา ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 47 48 95  /
16361 ร.ต.อ.ณรงค ์คงมา สภ.เกาะลนัตา ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 44 47 91  /
16362 พ.ต.ท.วรุฒ สาเหลม็ สภ.เกาะลนัตา ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 44 45 89  /
16363 ด.ต.วิรศกัด์ิ สุตนก สภ.เขาพนม ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 47 50 97  /
16364 ด.ต.อธิวฒัน์ ทองแจง้ สภ.เขาพนม ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 49 50 99  /
16365 พ.ต.ท.มนสัชยั ก าลงัมาก สภ.เขาพนม ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 48 48 96  /
16366 ร.ต.อ.สุชาตรี อ้ิววงัโส สภ.เขาพนม ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 47 49 96  /
16367 ด.ต.ศภุณฏัฐ ์มากแสง สภ.เขาพนม ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 46 50 96  /
16368 ด.ต.วิชิต สุขพนัธุ์ สภ.เขาพนม ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 46 46 92  /
16369 พ.ต.ท.ช าลอง เมืองกาญจน์ สภ.เขาพนม ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 44 48 92  /
16370 ร.ต.ท.เจริญ เพชรคง สภ.เขาพนม ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 43 46 89  /
16371 ด.ต.ชยัฤทธ์ิ สุรเพช็ร สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 47 45 92  /
16372 ด.ต.พงศสิ์ทธ์ิ ปรีชา สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 49 49 98  /
16373 ร.ต.ต.ประทุม ศรีชนะภยั สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 43 39 82  /
16374 ด.ต.ภูษิต วงษภู์เยน็ สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 42 46 88  /
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16375 ร.ต.อ.ยงยทุธ ท่าดี สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 50 50 100  /
16376 พ.ต.ท.สุทิวสั อุ่นเสียม สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 50 50 100  /
16377 ส.ต.อ.วีระ ชุมทอง สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 50 49 99  /
16378 ร.ต.ต.วิเศษ พชันี สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 50 49 99  /
16379 ร.ต.อ.ธนพล จนัทร สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 50 45 95  /
16380 ด.ต.จรัญ หนูจกัร์ สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 49 50 99  /
16381 ด.ต.สรายทุธ กรเพชร สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 49 50 99  /
16382 ด.ต.นสัรน เร่สัน สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 49 49 98  /
16383 ด.ต.กฤษณ์ธนพล ส าราญจิต สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 49 47 96  /
16384 ด.ต.พิทกัษ ์ท านอง สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 48 50 98  /
16385 ด.ต.ชยัณรงค ์หงษสุ์ด สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 48 49 97  /
16386 ด.ต.ชาตรี สังขแ์กว้ สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 48 49 97  /
16387 ส.ต.ท.ณฐัพงศ เพชรพูล สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 48 49 97  /
16388 ด.ต.จิรเมธ เหล่าศิริกลุ สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 48 46 94  /
16389 ด.ต.สุริยา ชุมยวง สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 48 46 94  /
16390 ส.ต.อ.ช านาญ นวนสมศรี สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 47 49 96  /
16391 ด.ต.ประกอบ สงจร สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 47 44 91  /
16392 ด.ต.มานิต มิตรเมือง สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 46 50 96  /
16393 ส.ต.อ.วิสุทธ์ิ รัตนะรัต สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 45 50 95  /
16394 ด.ต.พงษศ์กัด์ิ แกว้รักษา สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 45 46 91  /
16395 ด.ต.สมพร โกมล สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 44 49 93  /
16396 ร.ต.ต.ณชัทรงวฒัน์ เอ่ียมศกัด์ิ สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 44 43 87  /
16397 พ.ต.ท.นิกร ชูทอง สภ.เมืองกระบ่ี ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 24 29 53  /
16398 ส.ต.ท.ดิเรกฤทธ์ิ ดวงจนัทร์ สภ.เหนือคลอง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 50 50 100  /
16399 ส.ต.ท.นฤเทพ สอดสุข สภ.เหนือคลอง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 49 50 99  /
16400 ด.ต.สุภทัร โคราช สภ.เหนือคลอง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 49 50 99  /
16401 ร.ต.อ.เจษฎา กณัฐรัตน์ สภ.เหนือคลอง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 48 50 98  /
16402 ส.ต.ท.สรธญั ยิง่กิจ สภ.เหนือคลอง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 48 50 98  /
16403 พ.ต.ต.พีรศกัด์ิ ปากบารา สภ.เหนือคลอง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 48 47 95  /
16404 ร.ต.อ.เฉลิมชยั หนูอ่อน สภ.เหนือคลอง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 47 49 96  /
16405 พ.ต.ท.เลิศชาย ชยัรัตน์ สภ.เหนือคลอง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 44 48 92  /
16406 ร.ต.อ.ประเสริฐศกัด์ิ สุขแกว้ สภ.เหนือคลอง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 44 48 92  /
16407 ด.ต.วิทวฑุ นายาว สภ.เหนือคลอง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 42 49 91  /
16408 ด.ต.ธนชั เหลก็เกิดผล สภ.คลองขนาน ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 49 50 99  /
16409 ด.ต.สมพร รอดนคัเรศน์ สภ.คลองขนาน ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 39 49 88  /
16410 พ.ต.ท.เรืองวิทย ์ช่วยเอ่ียม สภ.คลองขนาน ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 35 28 63  /
16411 ด.ต.สวสัด์ิ โกงกาง สภ.คลองทอม ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 48 50 98  /
16412 ด.ต.ประเสริฐ สินรา สภ.คลองท่อม ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 45 46 91  /
16413 ด.ต.มิตร กิจวิจิตร สภ.คลองท่อม ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 49 50 99  /
16414 พ.ต.ท.พิเชษฐ ์รักษศ์รีทอง สภ.คลองท่อม ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 49 49 98  /
16415 ด.ต.ฉัตรชยั ชูเอียด สภ.คลองท่อม ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 48 49 97  /
16416 ร.ต.อ.ส าราญ ชูหนู สภ.คลองท่อม ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 48 49 97  /
16417 ด.ต.สุรเชษฐ มีห้ิน สภ.คลองท่อม ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 47 48 95  /
16418 ด.ต.ปรีชา เอียดสกลุ สภ.คลองท่อม ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 46 45 91  /
16419 พ.ต.ท.อธิวฒัน์ ไชยศรีสุข สภ.คลองท่อม ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 46 44 90  /
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16420 ด.ต.อนุกลู โกบกลุ สภ.คลองท่อม ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 44 46 90  /
16421 ด.ต.ชยัยทุธ ธนะภพ สภ.ทรายขาว ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 41 46 87  /
16422 ร.ต.อ.ศภุกฤต แกว้กระจกสวสัด์ิ สภ.ทรายขาว ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 49 50 99  /
16423 พ.ต.ต.วิโรจน์ โรจน์พฒันสุข สภ.ทรายขาว ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 47 49 96  /
16424 พ.ต.ท.พิสิทธ์ิ ปากบารา สภ.ทรายขาว ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 41 47 88  /
16425 ด.ต.มนสั มาสวสัด์ิ สภ.ปลายพระยา ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 44 49 93  /
16426 พ.ต.ท.ณฐาภพ พงศาปาน สภ.ปลายพระยา ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 50 47 97  /
16427 พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล สภ.ปลายพระยา ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 47 50 97  /
16428 ร.ต.ท.จรัญ พ่วงสะอาด สภ.ปลายพระยา ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 46 48 94  /
16429 ด.ต.วนัชยั  ด าหนู สภ.ปลายพระยา ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 45 49 94  /
16430 ร.ต.อ.วารุธ สมยัสง สภ.ปลายพระยา ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 45 46 91  /
16431 พ.ต.ท.นฐัวฒุ หนูทอง สภ.ปากน ้าชุมพร ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 43 45 88  /
16432 พ.ต.ท.ธีร์ทศัน์ พงศโรจน์ สภ.ล าทบั ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 45 41 86  /
16433 ร.ต.ต.ประเสริฐ สงทวน สภ.ล าทบั ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 50 49 99  /
16434 ด.ต.ธีระยทุธ ด าชู สภ.ล าทบั ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 50 47 97  /
16435 ด.ต.ธนุ แร่ทอง สภ.ล าทบั ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 48 44 92  /
16436 ส.ต.ท.ภูรีณฐั ก่ิงชุม สภ.ล าทบั ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 46 48 94  /
16437 พ.ต.ท.ณภทัร หนูเสน สภ.ล าทบั ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 46 45 91  /
16438 ร.ต.ต.ปรีชา หลินมา สภ.ล าทบั ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 45 41 86  /
16439 ส.ต.อ.กิตติพงศ ์รัตนพงศ์ สภ.ล าทบั ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 43 46 89  /
16440 ส.ต.ต.ณฐัวฒิุ กาลาศรี สภ.อ่าวนาง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 46 47 93  /
16441 ส.ต.ต.ณฏัฐด์นยั ค  านวณจิต สภ.อ่าวนาง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 42 45 87  /
16442 ร.ต.ท.อรรถสิทธ์ิ อินนุพฒัน์ สภ.อ่าวนาง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 48 45 93  /
16443 ร.ต.อ.นทัรพี วรรณโร สภ.อ่าวนาง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 46 47 93  /
16444 ส.ต.อ.อนุวฒัน์ ขาวสม สภ.อ่าวนาง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 45 47 92  /
16445 พ.ต.ท.นวรัตน์ ศรีนนัทพนัธ์ สภ.อ่าวนาง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 44 46 90  /
16446 ด.ต.ศภุกร ทองศกัด์ิ สภ.อ่าวลึก ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 46 48 94  /
16447 ด.ต.ยทุธพงศ ์ไกรเทพ สภ.อ่าวลึก ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 49 49 98  /
16448 ส.ต.ต.สุทธิศกัดิศกัด์ิ โชติกญุชร สภ.อ่าวลึก ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 49 47 96  /
16449 พ.ต.ท.พูลศกัด์ิ พระวิวงค์ สภ.อ่าวลึก ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 48 50 98  /
16450 ด.ต.สวสัด์ิ ทองหนูนุย้ สภ.อ่าวลึก ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 48 50 98  /
16451 ด.ต.เจริญ รัตนมุณี สภ.อ่าวลึก ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 48 49 97  /
16452 ร.ต.อ.จิระพงค ์ศิขิวฒัน์ สภ.อ่าวลึก ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 48 49 97  /
16453 ร.ต.ต.นิเวศน์ กลุสวรรค์ สภ.อ่าวลึก ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 47 48 95  /
16454 พ.ต.ท.ไมตรี นกัธรรม สภ.อ่าวลึก ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 46 47 93  /
16455 ส.ต.อ.ธนกร ยีถ้ิ่น สภ.อ่าวลึก ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 46 46 92  /
16456 ร.ต.ต.พีรพงศ ์รอดพรัธุ์ ภ.จว.ชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 45 42 87  /
16457 ด.ต.สุรินทร์ นุย้โถง ภ.จว.ชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 42 48 90  /
16458 ส.ต.ต.ทวีชยั ไทยสวี ภ.จว.ชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 39 47 86  /
16459 ด.ต.เจตน์จิรันตน์ ทบัเนียม สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 50 50 100  /
16460 ด.ต.ไพศาล ชลปราน สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 50 50 100  /
16461 พ.ต.ท.สมชาย มากอ าไพ สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 50 50 100  /
16462 ด.ต.ส ารวย ชนก สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 50 50 100  /
16463 ด.ต.อรรถกฤณ์ เตม็พร้อม สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 50 50 100  /
16464 ด.ต.กรีอ าพล ฤทธิเกษร สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 50 49 99  /
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16465 ด.ต.ทศั ปิยทศัสี สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 50 49 99  /
16466 ด.ต.สมหวงั ม่านทอง สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 50 49 99  /
16467 ร.ต.อ.ศกัดา ทนัประจ าสินธ์ สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 49 50 99  /
16468 ร.ต.อ.สมพร พวงดอกไม้ สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 49 50 99  /
16469 ด.ต.สมเกียรติ ประทุมชยั สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 49 46 95  /
16470 ด.ต.นพรัตน์ บุญจ านงค์ สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 48 49 97  /
16471 ด.ต.ทนงศกัด์ิ องอาจ สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 47 50 97  /
16472 ด.ต.สุเทพ กรรมจนัทร์ สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 47 49 96  /
16473 ร.ต.อ.สุวิทย ์มีแกว้ สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 47 49 96  /
16474 ด.ต.ทรงพล หนูจ่าแสง สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 47 47 94  /
16475 ด.ต.วิโรจน์ ไกมาก สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 46 50 96  /
16476 ร.ต.ท.ค าแหง ศรีมนัตะ สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 46 46 92  /
16477 ด.ต.สุรศกัด์ิ สังกฤษ สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 46 45 91  /
16478 ร.ต.อ.ปัญญาวฒิุ ทองค า สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 45 43 88  /
16479 ด.ต.สมใจ ไชยเสนา สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 43 46 89  /
16480 ร.ต.ท.สุไลมาน มะยแีต สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 41 39 80  /
16481 ร.ต.ต.พิษณุ ศรีสุวรรณ สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 39 33 72  /
16482 ร.ต.ต.เดโช สานสุวฒัน์ สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 38 28 66  /
16483 ร.ต.ต.ชิตชยั พยญัตา สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 32 34 66  /
16484 ร.ต.ท.ชาญชยั สิทธิวงษ์ สภ.ท่าแซะ ภ.จว.ชุมพร ภ.8 46 50 96  /
16485 พ.ต.ต.สุรศกัด์ิ พนสันาชี สภ.ท่าแซะ ภ.จว.ชุมพร ภ.8 46 46 92  /
16486 ร.ต.ต.ชยัณรงค ์เหมทานนท์ สภ.ท่าแซะ ภ.จว.ชุมพร ภ.8 40 31 71  /
16487 ร.ต.ต.จ ารัส ภูมิกระจ่าง สภ.ท่าแซะ ภ.จว.ชุมพร ภ.8 38 39 77  /
16488 ส.ต.อ.อนิรุต คชรินทร์ สภ.ท่าแซะ ภ.จว.ชุมพร ภ.8 37 30 67  /
16489 ส.ต.ต.เถลิงเกียรติ นิลอรุณ สภ.ทุ่งตะโก ภ.จว.ชุมพร ภ.8 49 50 99  /
16490 ด.ต.พฒันพงษ ์ยนิุรัมย์ สภ.ทุ่งตะโก ภ.จว.ชุมพร ภ.8 47 50 97  /
16491 พ.ต.ท.สมมาศ เกษแกว้ สภ.ทุ่งตะโก ภ.จว.ชุมพร ภ.8 46 48 94  /
16492 ส.ต.ต.รัฐพงศ ์แท่นนาค สภ.ทุ่งตะโก ภ.จว.ชุมพร ภ.8 44 45 89  /
16493 ร.ต.อ.ญาณพตัน์ ทองอยู่ สภ.ทุ่งตะโก ภ.จว.ชุมพร ภ.8 44 44 88  /
16494 ร.ต.ท.วชิระ กลีบสัตบุตร สภ.ทุ่งตะโก ภ.จว.ชุมพร ภ.8 44 42 86  /
16495 ส.ต.อ.เอกชยั ช่วยป้อง สภ.นาสัก ภ.จว.ชุมพร ภ.8 41 47 88  /
16496 พ.ต.ต.โสรัช จินดา สภ.นาสัก ภ.จว.ชุมพร ภ.8 41 46 87  /
16497 พ.ต.ท.จเร เกล้ียงเกลา สภ.บา้นในหูต ภ.จว.ชุมพร ภ.8 45 49 94  /
16498 ร.ต.อ.ทกัษิณ กาละสีรัมย์ สภ.บา้นในหูต ภ.จว.ชุมพร ภ.8 41 49 90  /
16499 พ.ต.ท.นิกร แกว้เนิน สภ.บา้นมาบอ ามฤต ภ.จว.ชุมพร ภ.8 43 46 89  /
16500 พ.ต.ท.อิทธิ พินิจกลุ สภ.บา้นวิสัยเหนือ ภ.จว.ชุมพร ภ.8 45 49 94  /
16501 ร.ต.อ.อ านาจ ช่วยแกว้ สภ.บา้นวิสัยเหนือ ภ.จว.ชุมพร ภ.8 44 47 91  /
16502 พ.ต.ท.นนัทชยั ชูช่ิน สภ.ปะทิว ภ.จว.ชุมพร ภ.8 47 48 95  /
16503 ด.ต.ทนงค ์คุม้ชาวนา สภ.ปะทิว ภ.จว.ชุมพร ภ.8 46 48 94  /
16504 ร.ต.ท.สาทร รักดี สภ.ปะทิว ภ.จว.ชุมพร ภ.8 38 44 82  /
16505 ร.ต.ท.ปรีชา อุ่นศิริ สภ.ปากตะโก ภ.จว.ชุมพร ภ.8 48 48 96  /
16506 ร.ต.อ.ประคอง แกว้ประสม สภ.ปากน ้าชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 50 50 100  /
16507 ส.ต.ต.ชานนท ์ช่วนเเกว้ สภ.ปากน ้าชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 47 38 85  /
16508 ร.ต.อ.เชวงศกัด์ิ ด าทอง สภ.ปากน ้าชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 45 46 91  /
16509 ร.ต.ท.นิมิตร บุระค า สภ.ปากน ้าชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 42 38 80  /
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16510 ด.ต.สรรเสริญ จนัทราช สภ.ปากน ้าชุมพร ภ.จว.ชุมพร ภ.8 39 39 78  /
16511 ด.ต.ธีรวฒิุ อินทนาศกัด์ิ สภ.ปากน ้าหลงัสวน ภ.จว.ชุมพร ภ.8 48 42 90  /
16512 ร.ต.อ.สฤทธ์ิ เลขา สภ.ปากน ้าหลงัสวน ภ.จว.ชุมพร ภ.8 45 50 95  /
16513 พ.ต.ท.ทวีป เมืองสุวรรณ์ สภ.ปากน ้าหลงัสวน ภ.จว.ชุมพร ภ.8 37 39 76  /
16514 ร.ต.ต.ล าพอง สุขสวสัด์ิ สภ.พะโตะ๊ ภ.จว.ชุมพร ภ.8 42 45 87  /
16515 ส.ต.ต.ทศพล เมืองฉิม สภ.พะโตะ๊ ภ.จว.ชุมพร ภ.8 36 40 76  /
16516 ส.ต.ท.ศภุวิชญ ์กล่ินหอม สภ.ละแม ภ.จว.ชุมพร ภ.8 50 44 94  /
16517 ร.ต.อ.ประทุม เดชรัก สภ.ละแม ภ.จว.ชุมพร ภ.8 46 47 93  /
16518 ส.ต.ท.ภานุพงศ ์ชยัมงคล สภ.ละแม ภ.จว.ชุมพร ภ.8 50 47 97  /
16519 พ.ต.ท.อรรถวฒิุ สุทธิวิริยาภรณ์ สภ.ละแม ภ.จว.ชุมพร ภ.8 47 44 91  /
16520 ร.ต.ท.ช านาญ มะลิวลัย์ สภ.สลุย ภ.จว.ชุมพร ภ.8 43 47 90  /
16521 ร.ต.อ.ปรีชา ขาวมรดก สภ.สลุย ภ.จว.ชุมพร ภ.8 46 48 94  /
16522 ด.ต.จรัส ฐานะกาญจน์ สภ.สลุย ภ.จว.ชุมพร ภ.8 45 47 92  /
16523 พ.ต.ท.สุนทร ขวญัช่วย สภ.สลุย ภ.จว.ชุมพร ภ.8 42 45 87  /
16524 พ.ต.ต.ธนเทพ สุวรรณ สภ.สวี ภ.จว.ชุมพร ภ.8 44 42 86  /
16525 ด.ต.บุญเจือ ธรรมเพชร สภ.สวี ภ.จว.ชุมพร ภ.8 48 47 95  /
16526 ร.ต.อ.สมยศ ใจซ่ือดี สภ.สวี ภ.จว.ชุมพร ภ.8 44 43 87  /
16527 ร.ต.ต.กิจจา ศรีสุวรรณ สภ.สวี ภ.จว.ชุมพร ภ.8 44 42 86  /
16528 ส.ต.ท.อานุภาพ แรงเขตการ สภ.สวี ภ.จว.ชุมพร ภ.8 41 41 82  /
16529 ร.ต.อ.สุทธิชยั แสงโสภา สภ.สีละแม ภ.จว.ชุมพร ภ.8 48 45 93  /
16530 ร.ต.อ.เอกชยั เขียวเจริญ สภ.หลงัสวน ภ.จว.ชุมพร ภ.8 38 39 77  /
16531 ร.ต.ต.สิทธิชยั เวทยาวงศ์ สภ.หลงัสวน ภ.จว.ชุมพร ภ.8 47 46 93  /
16532 ด.ต.ขวญัชยั จนัทร์ทองขาว สภ.หลงัสวน ภ.จว.ชุมพร ภ.8 45 45 90  /
16533 ด.ต.ปราโมทย ์อุดมรัตน์ สภ.หลงัสวน ภ.จว.ชุมพร ภ.8 43 41 84  /
16534 ด.ต.สุนนัท ์นาคสั่ว สภ.หลงัสวน ภ.จว.ชุมพร ภ.8 43 40 83  /
16535 ด.ต.อภิเดช พลวิชยั สภ.หลงัสวน ภ.จว.ชุมพร ภ.8 42 45 87  /
16536 พ.ต.ต.ชูศกัด์ิ ทศันภูมิ สภ.หลงัสวน ภ.จว.ชุมพร ภ.8 41 45 86  /
16537 ด.ต.สกลศกัด์ิ ฉ้งทบั สภ.หลงัสวน ภ.จว.ชุมพร ภ.8 35 35 70  /
16538 ร.ต.ต.ณุวฒันชยั สิทธิขยั สภ.หลงัสวน ภ.จว.ชุมพร ภ.8 23 39 62  /
16539 พ.ต.ท.ประกิจ สุทธิชน กก.สส. ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 39 38 77  /
16540 ร.ต.อ.วีระศกัด์ิ ศรีกวางทอง สภ.เกาะทวด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 49 97  /
16541 ด.ต.ภาณุ พรหมเดชะ สภ.เกาะทวด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 45 89  /
16542 ร.ต.อ.ปิยชาติ แสงศกัด์ิ สภ.เขาพงัไกร ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 49 98  /
16543 พ.ต.ท.ประมูล คงชู สภ.เขาพงัไกร ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 48 96  /
16544 ด.ต.สมบูรณ์ ขนุพิทกัษ์ สภ.เขาพงัไกร ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 49 95  /
16545 พ.ต.ท.สมนึก สุวรรณวงศ์ สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 48 96  /
16546 ร.ต.อ.ธนัยวิชญ ์แทนมาก สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 49 96  /
16547 ด.ต.สมิง คงสวสัด์ิ สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 44 91  /
16548 ด.ต.บุญหลาย อุ่นจิต สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 42 43 85  /
16549 ด.ต.สาธิต เกตุกลุ สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 40 44 84  /
16550 ร.ต.ต.สมพร รอดเหล่ือม สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 40 39 79  /
16551 ส.ต.อ.นฐัพล นุ่นแกว้ สภ.เชียรใหญ่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 47 96  /
16552 ร.ต.ต.จตุรพร พูลเทพ สภ.เชียรใหญ่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 46 94  /
16553 ส.ต.อ.ชยัภูมิ นวลช่วย สภ.เชียรใหญ่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 40 87  /
16554 ร.ต.ท.สาโรจน์ เสถียร สภ.เชียรใหญ่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 46 92  /
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16555 ส.ต.ท.วรรณศกัด์ิ บุญเตม็ สภ.เชียรใหญ่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 48 93  /
16556 ด.ต.จรูญ รักษจ์นัทร์ สภ.เชียรใหญ่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 43 48 91  /
16557 พ.ต.ท.เสรี ฉายารักษ์ สภ.เชียรใหญ่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 43 47 90  /
16558 ด.ต.สมพร คงทอง สภ.เปล่ียน ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 49 95  /
16559 พ.ต.ท.สาธิต คงแกว้ สภ.เปล่ียน ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 46 92  /
16560 พ.ต.ท.ธวชัชยั พิมเสน สภ.เปล่ียน ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 43 45 88  /
16561 ร.ต.ท.ธวชัชยั ฮวดกลุ สภ.เปล่ียน ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 42 47 89  /
16562 ด.ต.สุธรรม แดงช่วง สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 47 97  /
16563 ร.ต.ต.ชนะ เตม็ภาชนะ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 42 89  /
16564 ร.ต.อ.สุธรรม ผลจรุง สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 44 88  /
16565 ด.ต.สุนทร ดอกกฐิน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 39 83  /
16566 ด.ต.สุริยะ จุลษร สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 41 44 85  /
16567 ด.ต.สุมนตเ์สนาพงค์ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 44 88  /
16568 พ.ต.ต.จาตุรันต ์สุริยธรรมกลุ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 49 99  /
16569 พ.ต.ท.เอกวิทย ์เกิดศิริ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 48 98  /
16570 ร.ต.อ.นะเรศ เทวะบุรี สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 47 97  /
16571 ร.ต.อ.อิทธพทัธ ์วฒันาอมร สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 47 97  /
16572 ด.ต.ราเมศวร์ เดือนจ ารูญ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 49 98  /
16573 ร.ต.ต.สุวิทย ์เหมรังษี สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 49 98  /
16574 ร.ต.อ.อิทธิพทัธ ์วฒันาอมร สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 45 94  /
16575 ส.ต.อ.ภูวเดช ชลสาคร สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 44 93  /
16576 ด.ต.ธวชัชยั คงเพช็ร สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 50 98  /
16577 ร.ต.ท.สุนทร บุญศรีพฒัน์ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 49 97  /
16578 ด.ต.ณฏัฐน์นัทน์ ศรีวงศา สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 49 97  /
16579 ด.ต.ณฐัพล ทองรัตน์ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 48 96  /
16580 ร.ต.อ.พงศศ์กัด์ิ เมืองแกว้ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 45 93  /
16581 ร.ต.อ.ศรายทุธ ฐานะกาญจน์ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 49 96  /
16582 ด.ต.ธวชัชยั เหลือจนัทร์ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 46 93  /
16583 ด.ต.จกัรพนัธ ์กลุชนะพิชิต สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 45 92  /
16584 ส.ต.ท.ชินพนัธ ์กระบิน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 45 92  /
16585 ร.ต.ท.สมพงษ ์อุ่นธรรมรัตน์ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 44 91  /
16586 ด.ต.สมชาย ภาคยาสิทธ์ิ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 43 90  /
16587 ร.ต.ต.เสริมศกัด์ิ คงช่วย สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 50 96  /
16588 ร.ต.ท.ชนะ ชูตะวณิชย์ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 48 94  /
16589 ด.ต.ค ารณ อนนัต์ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 43 89  /
16590 ด.ต.สุวิทย ์วฒันสุข สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 43 89  /
16591 ด.ต.ธานินทร์ แสงประจง สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 47 92  /
16592 ร.ต.ต.อาจินต ์พลเดช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 46 91  /
16593 ด.ต.เอกชยั สุวรรณหล่ิม สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 45 90  /
16594 ด.ต.วราวธุ จินดาวฒัน์ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 43 88  /
16595 ด.ต.นชพฒัน์ ไชยสุภา สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 42 87  /
16596 ด.ต.รณยทุธ จนัทร์ไพฑูรย์ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 42 87  /
16597 ด.ต.เกรียงศกัด์ิ เอียดเสน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 38 83  /
16598 ด.ต.ปองเดช ฤทธ์ิธนกลุ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 50 94  /
16599 ด.ต.จรูญ บุญก าเนิด สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 44 88  /



Page 370 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

16600 ด.ต.โชคชยั แกว้นก สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 42 86  /
16601 ร.ต.อ.ธีระยทุธ ตรีเพญ็มาลย์ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 42 40 82  /
16602 ด.ต.อนุพงค ์สิทธิรักษ์ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 42 28 70  /
16603 ด.ต.สรรเสริญ ภาคเพ่ิม สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 41 46 87  /
16604 ด.ต.ประพฒัน์ ฆนกาญจนา สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 40 48 88  /
16605 ร.ต.ต.สมศกัด์ิ กาญจนะ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 36 46 82  /
16606 ร.ต.อ.วโรจน์ ชูแกว้ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 36 45 81  /
16607 ร.ต.ท.โด่ง อุตรนาค สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 34 33 67  /
16608 ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 33 37 70  /
16609 ร.ต.อ.ประเวช ชุมข า สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 30 39 69  /
16610 ด.ต.สุทธินนัท ์จนัทร์คง สภ.ไมเ้รียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 45 92  /
16611 พ.ต.ท.ฑวตั กาฬศิริ สภ.ไมเ้รียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 44 89  /
16612 พ.ต.ต.กรวิชญ ์จิตพิทกัษ์ สภ.ไมเ้รียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 45 89  /
16613 ร.ต.ท.วีระ สุวรรณโน สภ.ไมเ้รียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 33 26 59  /
16614 พ.ต.ท.เชาวรัตน์ ใจห้าว สภ.กะปาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16615 พ.ต.ท.วินิจฉัย ชมประคต สภ.กะปาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 49 99  /
16616 ด.ต.อภิชาติ แสงเงิน สภ.กะปาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 49 99  /
16617 ด.ต.ประสิทธ์ิ ลีละผล สภ.กะปาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 50 99  /
16618 ร.ต.อ.พิรัชญ ์เทพทอง สภ.กะปาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 50 99  /
16619 ด.ต.วชัระ ศกัยโกสิทธ์ิ สภ.การะเกด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 42 47 89  /
16620 ด.ต.วิชิต พูลสวสัด์ิ สภ.การะเกด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 44 89  /
16621 ส.ต.ท.สุริยา ผาเหลา สภ.การะเกด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 42 43 85  /
16622 ร.ต.อ.ชยัรัตน์ คชินทรโรจน์ สภ.ขนอม ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 49 98  /
16623 ส.ต.ท.ปวริศ ชูแกว้ สภ.ขนอม ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 49 98  /
16624 ด.ต.ชินพงศ ์รัตนสันตยากลุ สภ.ขนอม ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 48 96  /
16625 ด.ต.สุเชน ไชยนุวงศ์ สภ.ขนอม ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 48 96  /
16626 ด.ต.ประนอม อุดร สภ.ขนอม ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 48 95  /
16627 ด.ต.ชูเกียรติ จนัสุกสี สภ.ขอนหาด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 47 91  /
16628 ด.ต.สุเทพ เก้ือชู สภ.ขอนหาด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 43 46 89  /
16629 ร.ต.อ.ประสิทธ์ิ จนัทวดี สภ.ขอนหาด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 43 39 82  /
16630 ร.ต.อ.วรีระศกัด์ิ คงน่วม สภ.ขอนหาด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 40 32 72  /
16631 ด.ต.คณิต อภยัรัตน์ สภ.ขอนหาด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 39 41 80  /
16632 ส.ต.อ.รุจน์จิโรจน์ รัตนบุรี สภ.ขอนหาด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 36 40 76  /
16633 ส.ต.อ.กนัตภณ คงหนูเกตุ สภ.จุฬาภรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16634 ด.ต.โสธร เอกภาพไพบูลย์ สภ.จุฬาภรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 50 99  /
16635 ร.ต.อ.ปราโมทย ์น ้ารอบ สภ.จุฬาภรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 50 98  /
16636 ร.ต.ท.สมใจ ทองเพช็ร สภ.จุฬาภรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 47 95  /
16637 ส.ต.ท.ศราวฒิุ เกล้ียงจนัทร์ สภ.จุฬาภรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 41 45 86  /
16638 ร.ต.อ.พิชา วงศค์  าจนัร์ สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 48 97  /
16639 ร.ต.อ.นิพนธ ์ราชทอง สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 49 97  /
16640 ด.ต.กริช วิเศษวงษา สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 47 95  /
16641 พ.ต.ท.ธิค  าพร ห่อหุ้ม สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 48 94  /
16642 ด.ต.สุเทพ ไชยศรี สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 47 93  /
16643 ด.ต.วิทยากร ช่วยชูจิตร สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 46 90  /
16644 พ.ต.ท.นรากร เอียดช่วย สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 40 84  /
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16645 ด.ต.สมพร รักบ ารุง สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 43 47 90  /
16646 ด.ต.สิรวิชญ ์หตัถการ สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 43 46 89  /
16647 ร.ต.ต.สุพจน์ เอ่ียมจ าปา สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 42 49 91  /
16648 ด.ต.ถนอม ไขมุ่กข์ สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 42 48 90  /
16649 ด.ต.ขจรยศ เทพจิตร สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 29 28 57  /
16650 พ.ต.ต.สมพร เจริญเฉลิมศกัด์ิ สภ.ชะเมา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 47 93  /
16651 ร.ต.อ.สิธาวิชญ ์คงทอง สภ.ชะเมา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 43 89  /
16652 ร.ต.ต.กีฟลีย ์มะโระ สภ.ชะเมา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 46 91  /
16653 ด.ต.มนตรี ธรรมเสน สภ.ชะเมา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 27 29 56  /
16654 ด.ต.สมโพชน์ แกว้มณี สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 48 94  /
16655 ด.ต.อุดร อนุศกัด์ิ สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 48 98  /
16656 ร.ต.อ.ปรีชา ช่วยคลา้ย สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16657 ร.ต.ต.สมใจ คงเรือง สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16658 ด.ต.จารึก ทองอ่อน สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 49 99  /
16659 ร.ต.อ.ทวีพนัธ ์คงเก้ือ สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 49 99  /
16660 ร.ต.ต.บุญมี นุราภกัด์ิ สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 48 98  /
16661 ร.ต.ท.เกียรติพงศ ์บริสุทธ์ิ สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 47 97  /
16662 พ.ต.ท.ก่อเกียรติ ทองนุ่น สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 47 97  /
16663 ร.ต.ต.ค านูญ คงทอง สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 46 96  /
16664 ด.ต.ศิริ แป้นโคตร สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 44 94  /
16665 ด.ต.จกัรกฤษณ์ สุขบุญพนัธ์ สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 49 98  /
16666 พ.ต.ท.เฉลิมชยั บวัขาว สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 49 96  /
16667 ร.ต.ต.เดโช อินอกัษร สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 49 95  /
16668 ด.ต.สมพงศ ์ไชยเดช สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 41 31 72  /
16669 ด.ต.อ าพล คงพิทกัษ์ สภ.ชา้งกลาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 50 99  /
16670 ร.ต.ต.สมชาย รัตนนุกลู สภ.ชา้งกลาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 48 96  /
16671 ส.ต.อ.ธีระพงษ ์รัตนคช สภ.ชา้งกลาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 47 94  /
16672 ด.ต.นพดล ไชยธรรม สภ.ชา้งกลาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 50 96  /
16673 ร.ต.ท.พงศกัด์ิ ปรัชารัตน์ สภ.ชา้งกลาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 42 47 89  /
16674 ร.ต.อ.ชรัชฐาวิชย ์ขาวผอ่ง สภ.ถ ้าพรรณรา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16675 พ.ต.ท.สนอง ประมวลศิลป์ สภ.ถ ้าพรรณรา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 46 92  /
16676 ด.ต.ระวีพงษ ์พรหมราช สภ.ถ ้าพรรณรา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 42 88  /
16677 ร.ต.ต.วินยั ช่ืนวิเศษ สภ.ถ ้าพรรณรา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 46 90  /
16678 ร.ต.อ.อภิชาติ ส่งศรี สภ.ท่าศาลา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 43 90  /
16679 ด.ต.มลตรี นิติชยั สภ.ท่าศาลา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 38 85  /
16680 ส.ต.อ.ศกัด์ิสิทธ์ิ เสนด า สภ.ท่าศาลา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 39 84  /
16681 ร.ต.อ.เดโช บุญเตม็ สภ.ท่าศาลา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 47 91  /
16682 ด.ต.สมพร รักดี สภ.ท่าศาลา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 40 84  /
16683 ร.ต.อ.เจษฎา รอบคอบ สภ.ท่าศาลา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 43 40 83  /
16684 ด.ต.ยทุธศกัด์ิ ศรีนะพนัธุ์ สภ.ทุ่งใหญ่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 45 90  /
16685 ด.ต.ฐานนัดร์ บวัเผียน สภ.ทุ่งใหญ่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16686 ร.ต.อ.วิทยา บุตรพรหม สภ.ทุ่งใหญ่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 50 99  /
16687 พ.ต.ท.ปฏิวติั ขนุรัง สภ.ทุ่งใหญ่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 50 98  /
16688 ร.ต.อ.ไพศาล ใจห้าว สภ.ทุ่งใหญ่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 47 93  /
16689 ด.ต.อาวธุ หนูขาว สภ.ทุ่งใหญ่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 48 93  /



Page 372 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

16690 พ.ต.ต.ทศพล กาญจนหิรัญ สภ.ทุ่งใหญ่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 43 48 91  /
16691 ส.ต.ท.ธนวิสุทธ์ิ โชคบริบูรณ์ สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16692 ส.ต.อ.ธนัยวฒัน์ ไพโรจน์ สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 48 98  /
16693 ด.ต.ธวชัชยั ประชุมรัตน์ สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 50 99  /
16694 ด.ต.โรมฤทธ์ิ ชนะกาญจน์ สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 44 89  /
16695 ด.ต.เจริญ ดูดวง สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16696 ร.ต.ต.เสถียร เท่ียงธรรม สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16697 พ.ต.ต.เอกราช ทองทิพย์ สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16698 ส.ต.ท.ธีรศกัด์ิ ทองหนูน สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16699 ส.ต.อ.นที ทองค า สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16700 ด.ต.พฒันพลธ ์จนัทร์แกว้ สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16701 ร.ต.อ.สรยทุธ ์สุวรรณโชติ สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16702 ด.ต.สุทธิพงษ ์ชิเดนทรีย์ สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16703 ด.ต.วสัน ช่วยบุญชู สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16704 ด.ต.ณฐัภทัร แสงช่วย สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 49 99  /
16705 ด.ต.ปกรณ์ หนูจีน สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 49 99  /
16706 ร.ต.อ.นิกร จิตรอกัษร สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 48 98  /
16707 ส.ต.อ.จกัรกริช ชูศรี สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 43 93  /
16708 ส.ต.อ.ปกป้อง ชุมข า สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 50 99  /
16709 ด.ต.โสพจน์ จนัทร์สังข์ สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 49 97  /
16710 ร.ต.ท.นุกิจ คดีพิศาล สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 48 96  /
16711 ร.ต.อ.ไพรัตน์ บุญศรี สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 45 93  /
16712 ร.ต.ต.เวโรจน์ รุ่งเรือง สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 44 92  /
16713 ด.ต.ราชวติั ลอ้ศรี สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 50 97  /
16714 ด.ต.ชยตุ  ขาวสุด สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 49 96  /
16715 ด.ต.อภิเชษฐ  ด าปาน สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 48 95  /
16716 ร.ต.ต.ชาติชาย พหลภกัด์ สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 49 95  /
16717 พ.ต.ท.พิษณุกร จาดเมือง สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 48 94  /
16718 ด.ต.มนูล ภุมรินทร์ สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 44 90  /
16719 ร.ต.ต.จกัรณรงค ์แกว้แกมจ สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 48 93  /
16720 ร.ต.อ.ศกัดธ์ชัญ ์ธนโชคพธันนัท์ สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 47 91  /
16721 ร.ต.อ.สุธิ โมสุขะ สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 43 48 91  /
16722 พ.ต.ท.ธีระพล ห่อหุ้ม สภ.นบพิต า ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 46 92  /
16723 ส.ต.ท.กรัณยพ์ล สุพรรณพงศ์ สภ.นบพิต า ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 43 88  /
16724 ด.ต.มารวย บุญฤทธ์ิ สภ.นบพิต า ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 46 90  /
16725 ร.ต.อ.ยศศิวิวรรธน์ สุขสาร สภ.นบพิต า ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 46 90  /
16726 ด.ต.ไกรศร พูลสวสัด์ิ สภ.นบพิต า ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 43 46 89  /
16727 ร.ต.ต.ธวชั กรรณิการ์ สภ.นบพิต า ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 37 35 72  /
16728 ด.ต.นเรศ นุ่มนวล สภ.นาบอน ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 46 94  /
16729 พ.ต.ท.สมใจ โพธ์ิศรีทอง สภ.นาบอน ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 49 99  /
16730 ร.ต.อ.ชาติชาย เช้ือชาติ สภ.นาบอน ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 48 98  /
16731 ด.ต.ปรีชา นวลดุก สภ.นาบอน ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 49 97  /
16732 ร.ต.ต.ส าราญ นวลประจกัษ์ สภ.นาบอน ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 49 96  /
16733 ร.ต.ต.สิทธาภทัร์ มณีฉาย สภ.นาบอน ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 48 95  /
16734 ร.ต.ต.ประสิทธ์ิ อ่อนวนั สภ.นาบอน ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 45 92  /
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16735 พ.ต.ท.สายณั หนูแกว้ สภ.นาบอน ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 49 93  /
16736 พ.ต.ท.พิจกัษณ์ สุวรรณภกัดี สภ.บางขนั ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 48 95  /
16737 ร.ต.อ.อุดม เณรานนท์ สภ.บางขนั ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16738 ด.ต.สุธรรม มโนสวสัด์ิ สภ.บางขนั ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 44 90  /
16739 ร.ต.ต.ศิริ ศิริค  า สภ.บางขนั ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 44 89  /
16740 ร.ต.อ.นรินทร์ ผอ่งใส สภ.บางขนั ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 40 48 88  /
16741 ด.ต.ภาสกร พูลจนัทร์ สภ.บางนบ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 43 92  /
16742 ร.ต.อ.สุธีร์ แตต้ระกลู สภ.บางนบ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 46 94  /
16743 พ.ต.ต.ประเสริฐ ศรีตา้ สภ.ปากพนงั ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 49 98  /
16744 ร.ต.อ.สุรเดช พรมอ่อน สภ.ปากพนงั ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 49 98  /
16745 ร.ต.ต.นรเชษฐ ์มีปลอด สภ.ปากพนงั ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 46 93  /
16746 ร.ต.อ.วีระ พฤษภ สภ.ปากพนงั ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 45 91  /
16747 ด.ต.โสพล โอชาพงค์ สภ.ปากพนงั ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 48 93  /
16748 ร.ต.ต.นิพนธ ์นวลก้ิม สภ.ปากพนงั ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 43 88  /
16749 ด.ต.วีระศกัด์ิ อ่วมคง สภ.ปากพนงั ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 44 88  /
16750 ร.ต.อ.น าพล หนูสุวรรณ์ สภ.ปากพนงั ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 43 87  /
16751 ส.ต.ท.นพดล พรหมมานนท์ สภ.ปากพนงั ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 43 45 88  /
16752 ร.ต.อ.สมปอง ศรีจนัทร์ สภ.พรหมคีรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16753 พ.ต.ต.บรรหาร แกว้ประจุ สภ.พรหมคีรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 49 99  /
16754 ร.ต.ท.รชต เฉลิมวรรณ์ สภ.พรหมคีรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 48 97  /
16755 ส.ต.อ.นที เชาวลิต สภ.พรหมคีรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 45 93  /
16756 ร.ต.อ.โกมล นาวารัตน์ สภ.พรหมคีรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 46 93  /
16757 ร.ต.อ.สุวิทย ์นาคีเพด สภ.พรหมคีรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 48 94  /
16758 ส.ต.อ.วีรชยั ทองจ ารูญ สภ.พรหมคีรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 47 93  /
16759 ด.ต.สมศกัด์ิ เร็วอุไร สภ.พรหมคีรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 44 90  /
16760 พ.ต.ท.ประทีป จิระโร สภ.พรหมคีรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 47 92  /
16761 ด.ต.เดชอนนัต ์หนูสุวรรณ สภ.พรหมคีรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 44 89  /
16762 ส.ต.อ.กฤษฎา เจียรศิริ สภ.พรหมคีรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 43 88  /
16763 ด.ต.ปราโมทย ์เมืองจนัทร์ สภ.พรหมคีรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 38 34 72  /
16764 ร.ต.ต.ธวชัชยั ยติุธรรม สภ.พรหมคีรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 36 44 80  /
16765 ส.ต.อ.สิธินนท ์ช่วยหงษ์ สภ.พรหมคีรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 24 24 48  /
16766 พ.ต.ท.เอกราช จิตรอกัษร สภ.พระพรหม ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 45 93  /
16767 ด.ต.แสงชยั ใจห้าว สภ.พระพรหม ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 49 95  /
16768 ร.ต.ท.ปราโมทย ์ชุมปาน สภ.พระพรหม ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 50 99  /
16769 ร.ต.อ.สมชาย เยาวนะ สภ.พระพรหม ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 43 90  /
16770 ด.ต.สุภาพ นาคาลกัษณ์ สภ.พระพรหม ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 49 95  /
16771 ร.ต.อ.นพรัตน์ ช่วยรอด สภ.พิปูน ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 50 97  /
16772 ด.ต.พลัลภ ชูโชติ สภ.พิปูน ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 46 90  /
16773 ด.ต.ศกัดา อารีพงษ์ สภ.ร่อนพิบูลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16774 ด.ต.เดชาวธุ เดชา สภ.ร่อนพิบูลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16775 ด.ต.ชุมพล วงษศ์รีปาน สภ.ร่อนพิบูลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16776 ร.ต.อ.ปรวิชญ ์เหยบ็หมดั สภ.ร่อนพิบูลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 50 100  /
16777 ส.ต.อ.เอกชยั คงเก้ือ สภ.ร่อนพิบูลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 49 96  /
16778 ร.ต.ต.บุญโช พลไชย สภ.ร่อนพิบูลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 50 96  /
16779 ส.ต.อ.อรรคพงศ ์รักประทุม สภ.ร่อนพิบูลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 46 47 93  /
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16780 ด.ต.กอบการณ์ นวลศรี สภ.ร่อนพิบูลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 50 95  /
16781 ร.ต.อ.สมชาย ขนุทิพย์ สภ.ร่อนพิบูลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 41 46 87  /
16782 พ.ต.ต.ไพศาล ค  าปลอ้ง สภ.ร่อนพิบูลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 40 46 86  /
16783 ร.ต.ต.โฆสิต วิโรจนะ สภ.ร่อนพิบูลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 37 33 70  /
16784 ด.ต.ณรงค ์รัตนโชติ สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 45 90  /
16785 ร.ต.ต.ไวโรจน์ พรหมรัตน์ สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 46 90  /
16786 ร.ต.ท.สมพร อากาศโชติ สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 43 42 85  /
16787 ร.ต.อ.สุรพล หนูทอง สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 39 27 66  /
16788 ด.ต.ทศพล สมสมยั สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 50 49 99  /
16789 ด.ต.ธีรพงศ ์แกว้สวสัด์ิ สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 49 97  /
16790 พ.ต.ต.แสงโรจน์ สมโรจรัตน์ สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 43 90  /
16791 ร.ต.ต.ปรีชา ปานะโปย สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 46 91  /
16792 ร.ต.อ.ปุรเชษฐ ์คงนวน สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 43 44 87  /
16793 ด.ต.สุรัต กิติยามาศ สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 40 41 81  /
16794 ร.ต.ต.พงศศ์กัด์ิ เจริญพนัธ์ สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 34 40 74  /
16795 ร.ต.ต.พิสนุ นวลอนงค์ สภ.ลานสกา ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 33 23 56  /
16796 ด.ต.พรสวสัด์ิ เมืองจนัทร์ สภ.สิชล ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 48 97  /
16797 ด.ต.สมยศ เตโช สภ.สิชล ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 48 97  /
16798 ร.ต.อ.อนนัตชยัรุ จิระอนนัตกลุ สภ.สิชล ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 41 89  /
16799 ด.ต.จรัญ ศรีขวญัแกว้ สภ.สิชล ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 47 94  /
16800 ร.ต.อ.พีรพล ห้องโสภา สภ.สิชล ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 41 88  /
16801 ร.ต.อ.ชยัชนะ เม่งห้อง สภ.สิชล ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 47 40 87  /
16802 ร.ต.อ.ยงยทุธ ์น่ิมเรือง สภ.สิชล ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 48 93  /
16803 ร.ต.ต.สมหมาย อนุจนัทร์ สภ.สิชล ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 43 88  /
16804 ร.ต.อ.พรชยั จวนสวา่ง สภ.หวัไทร ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 49 49 98  /
16805 ร.ต.ต.สมใจ ปราดจนั สภ.หวัไทร ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 45 43 88  /
16806 ด.ต.นรินทร์ หนูเจียม สภ.หวัไทร ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 44 88  /
16807 ด.ต.อนุกลู ชูจิต สภ.หวัไทร ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 48 45 93  /
16808 ร.ต.ต.วรวิทย ์ค  าคลาย สภ.หวัไทร ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 44 50 94  /
16809 ส.ต.ต.กิตติศกัด์ิ ขนุสิทธ์ิ สภ.เกาะยาว ภ.จว.พงังา ภ.8 38 37 75  /
16810 ร.ต.อ.นิรุติ ชินาวงั สภ.เกาะยาว ภ.จว.พงังา ภ.8 38 30 68  /
16811 ส.ต.ต.เอกภพ ปานเพชร สภ.เกาะยาว ภ.จว.พงังา ภ.8 37 37 74  /
16812 ด.ต.เรืองฤทธ์ิ ศรีหมุน สภ.เกาะยาว ภ.จว.พงังา ภ.8 37 36 73  /
16813 ส.ต.ท.กิตติพิชญ ์หนูนุ่น สภ.เกาะยาว ภ.จว.พงังา ภ.8 34 34 68  /
16814 พ.ต.ต.สุรชาติ ไชยณรงค์ สภ.เกาะยาว ภ.จว.พงังา ภ.8 34 34 68  /
16815 ด.ต.สายณัต ์สละ สภ.เกาะยาว ภ.จว.พงังา ภ.8 32 25 57  /
16816 ร.ต.ต.อุทิศ วงศส์วสัด์ิ สภ.เกาะยาว ภ.จว.พงังา ภ.8 20 29 49  /
16817 ร.ต.ต.สุทธิ มงคลวจัน์ สภ.เขาหลกั ภ.จว.พงังา ภ.8 50 48 98  /
16818 ด.ต.มนิต สะมะบุบ สภ.เขาหลกั ภ.จว.พงังา ภ.8 50 50 100  /
16819 ด.ต.กช พลเพชร สภ.เขาหลกั ภ.จว.พงังา ภ.8 50 49 99  /
16820 ส.ต.ต.ณฐัพล รักซงั สภ.เขาหลกั ภ.จว.พงังา ภ.8 50 49 99  /
16821 พ.ต.ท.วิชชั คงคาไหว สภ.เขาหลกั ภ.จว.พงังา ภ.8 50 49 99  /
16822 พ.ต.ท.อุดม ผอมนุ่ม สภ.เขาหลกั ภ.จว.พงังา ภ.8 50 49 99  /
16823 ด.ต.สมศกัด์ิ ทองมา สภ.เขาหลกั ภ.จว.พงังา ภ.8 50 48 98  /
16824 พ.ต.ท.ชินชยัพงศ ์ทิพยภ์กัดี สภ.เมืองพงังา ภ.จว.พงังา ภ.8 50 50 100  /
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16825 ร.ต.อ.ธีระพงษ ์ศรีศกัดา สภ.เมืองพงังา ภ.จว.พงังา ภ.8 50 50 100  /
16826 ด.ต.ธีระนนัท ์ลีสุรพงศ์ สภ.เมืองพงังา ภ.จว.พงังา ภ.8 50 48 98  /
16827 ด.ต.สายณัห์ ผลเก้ือ สภ.เมืองพงังา ภ.จว.พงังา ภ.8 50 47 97  /
16828 พ.ต.ท.อุทยั เพชรอาวธุ สภ.เมืองพงังา ภ.จว.พงังา ภ.8 49 50 99  /
16829 ส.ต.ท.พีระพร ร่มเยน็ สภ.เมืองพงังา ภ.จว.พงังา ภ.8 49 49 98  /
16830 ด.ต.นภดล ข  าพล สภ.เมืองพงังา ภ.จว.พงังา ภ.8 49 47 96  /
16831 ร.ต.อ.ณรงคฤ์ทธ์ิ มาลาแวจนัทร์ สภ.เมืองพงังา ภ.จว.พงังา ภ.8 48 49 97  /
16832 ด.ต.สมชาย ช่วยเกิด สภ.เมืองพงังา ภ.จว.พงังา ภ.8 48 47 95  /
16833 ด.ต.นฤทธ์ิ ศรีทองเพง็ สภ.เมืองพงังา ภ.จว.พงังา ภ.8 48 46 94  /
16834 ด.ต.นิคม รักบุญ สภ.เมืองพงังา ภ.จว.พงังา ภ.8 43 42 85  /
16835 ร.ต.ต.สุทิน ชูสงด า สภ.เมืองพงังา ภ.จว.พงังา ภ.8 42 48 90  /
16836 ด.ต.วีระ พวงทอง สภ.เมืองพงังา ภ.จว.พงังา ภ.8 38 41 79  /
16837 ร.ต.อ.จรุวศกัด์ิ ศิริวฒัน์ สภ.โคกกลอย ภ.จว.พงังา ภ.8 50 50 100  /
16838 ด.ต.มณีพฒิั  หนูนอ้ย สภ.โคกกลอย ภ.จว.พงังา ภ.8 48 50 98  /
16839 ส.ต.อ.ณรงคศ์กัด์ิ เสนทอง สภ.โคกกลอย ภ.จว.พงังา ภ.8 47 50 97  /
16840 วา่ท่ี พ.ต.ท.เดโช ณ นคร สภ.โคกกลอย ภ.จว.พงังา ภ.8 46 45 91  /
16841 ร.ต.อ.ธญัวิชย ์หลิมสุวรรณ สภ.โคกกลอย ภ.จว.พงังา ภ.8 44 45 89  /
16842 พ.ต.ท.วรากร อ่อนแกว้ สภ.โคกกลอย ภ.จว.พงังา ภ.8 39 38 77  /
16843 ด.ต.ณฐัพล วงศสุ์วรรณ สภ.กะปง ภ.จว.พงังา ภ.8 50 49 99  /
16844 พ.ต.ท.สมศกัด์ิ กองทิพย์ สภ.กะปง ภ.จว.พงังา ภ.8 50 49 99  /
16845 พ.ต.ท.เอกชยั สุทธิพิทกัษ์ สภ.กะปง ภ.จว.พงังา ภ.8 50 48 98  /
16846 ส.ต.ต.ธนายทุธ มีแกว้ สภ.กะปง ภ.จว.พงังา ภ.8 50 48 98  /
16847 ร.ต.ท.มณี นิลสนธ์ิ สภ.กะปง ภ.จว.พงังา ภ.8 50 48 98  /
16848 ด.ต.เอกชยั เพชรต้ิน สภ.คุระบุรี ภ.จว.พงังา ภ.8 50 50 100  /
16849 ร.ต.ต.ชยัวฒัน์ ใจอาจ สภ.คุระบุรี ภ.จว.พงังา ภ.8 50 50 100  /
16850 พ.ต.ท.มงคล ทองค า สภ.คุระบุรี ภ.จว.พงังา ภ.8 50 50 100  /
16851 พ.ต.ท.เพชรสวสัด์ิ สทานสัตย์ สภ.คุระบุรี ภ.จว.พงังา ภ.8 50 49 99  /
16852 ส.ต.ต.ณฐัพงษ ์เรืองสง สภ.คุระบุรี ภ.จว.พงังา ภ.8 50 49 99  /
16853 ส.ต.ท.สิรพฑัฒิพงศ ์พนานาคคุม้ สภ.คุระบุรี ภ.จว.พงังา ภ.8 50 49 99  /
16854 ส.ต.ต.ธีรภทัร สุวรรณฤกษ์ สภ.คุระบุรี ภ.จว.พงังา ภ.8 50 48 98  /
16855 ร.ต.อ.ทนงศกัด์ิ เพชรขาว สภ.ตลาดใหญ่ ภ.จว.พงังา ภ.8 50 49 99  /
16856 ร.ต.ต.สมไชย เพช็ร์ภกัด์ิ สภ.ตลาดใหญ่ ภ.จว.พงังา ภ.8 50 48 98  /
16857 ด.ต.ทนงศกัด์ิ ไชยแป้น สภ.ตลาดใหญ่ ภ.จว.พงังา ภ.8 50 46 96  /
16858 พ.ต.ต.สิริชยั ธ ารงเตชะวรกลุ สภ.ตลาสดใหญ่ ภ.จว.พงังา ภ.8 50 49 99  /
16859 พ.ต.ท.สกล บณัฑิตศกัด์ิ สภ.ตะกัว่ทุ่ง ภ.จว.พงังา ภ.8 29 36 65  /
16860 ส.ต.ต.สิรวิชญ ์ร่ืนเริงใจ สภ.ตะกัว่ทุ่ง ภ.จว.พงังา ภ.8 49 50 99  /
16861 ส.ต.ท.อภิสิทธ์ิ ม่วงแกว้ สภ.ตะกัว่ทุ่ง ภ.จว.พงังา ภ.8 49 48 97  /
16862 ส.ต.ต.ประพฒัพงศ ์ศรีเชย สภ.ตะกัว่ทุ่ง ภ.จว.พงังา ภ.8 48 48 96  /
16863 ส.ต.ต.นพดล จินดารักษ์ สภ.ตะกัว่ทุ่ง ภ.จว.พงังา ภ.8 48 47 95  /
16864 ส.ต.ต.จกัรกฤษณ์ ค  าหนู สภ.ตะกัว่ป่า ภ.จว.พงังา ภ.8 50 50 100  /
16865 ส.ต.อ.สุชาติ เมืองราย สภ.ตะกัว่ป่า ภ.จว.พงังา ภ.8 50 50 100  /
16866 ด.ต.เมธา เกศมี สภ.ตะกัว่ป่า ภ.จว.พงังา ภ.8 50 50 100  /
16867 พ.ต.ท.โยคิน จนัคง สภ.ตะกัว่ป่า ภ.จว.พงังา ภ.8 50 50 100  /
16868 ร.ต.อ.คม สุรัติศกัด์ิ สภ.ตะกัว่ป่า ภ.จว.พงังา ภ.8 50 50 100  /
16869 ร.ต.อ.ชูชาติ แสงดิษฐ์ สภ.ตะกัว่ป่า ภ.จว.พงังา ภ.8 50 50 100  /
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16870 ส.ต.ต.นนัทวฒัน์ จนัทร์กลบั สภ.ตะกัว่ป่า ภ.จว.พงังา ภ.8 50 50 100  /
16871 ด.ต.วฒิุศกัด์ิ ชูนินทร์ สภ.ตะกัว่ป่า ภ.จว.พงังา ภ.8 50 50 100  /
16872 พ.ต.ต.ไพรัช พงษภ์มร สภ.ตะกัว่ป่า ภ.จว.พงังา ภ.8 50 49 99  /
16873 ส.ต.ต.สุธินนัท ์วิจิตร สภ.ทบัปุด ภ.จว.พงังา ภ.8 50 50 100  /
16874 ส.ต.ต.ณฐัวฒัน์ กวา้นเมธากลุ สภ.ทบัปุด ภ.จว.พงังา ภ.8 49 49 98  /
16875 ส.ต.ท.ณรงคฤ์ทธ์ิ บุญรักษ์ สภ.ทบัปุด ภ.จว.พงังา ภ.8 48 50 98  /
16876 ด.ต.อาทร เพรสุวรรณ สภ.ทบัปุด ภ.จว.พงังา ภ.8 48 50 98  /
16877 พ.ต.ต.ปิยวิทย ์สิทธิหล่อ สภ.ทบัปุด ภ.จว.พงังา ภ.8 48 49 97  /
16878 พ.ต.ท.โกวิท คงหนู สภ.ทบัปุด ภ.จว.พงังา ภ.8 44 49 93  /
16879 ด.ต.ปรีชา ชูจินดา สภ.ทา้นเหมือง ภ.จว.พงังา ภ.8 49 48 97  /
16880 ส.ต.อ.อคัรเทพ พละกาพ สภ.ทา้ยเหมือง ภ.จว.พงังา ภ.8 48 50 98  /
16881 ด.ต.นิพนธ ์ใจอาจ สภ.ทา้ยเหมือง ภ.จว.พงังา ภ.8 48 49 97  /
16882 ร.ต.อ.สมรักษ ์ศรีทองค า สภ.ทา้ยเหมือง ภ.จว.พงังา ภ.8 50 50 100  /
16883 พ.ต.ท.ธวชั ตนัสกลุ สภ.ทา้ยเหมือง ภ.จว.พงังา ภ.8 48 48 96  /
16884 ส.ต.ท.เตชิษฎ ์โทรัตน์ สภ.ทา้ยเหมือง ภ.จว.พงังา ภ.8 48 47 95  /
16885 ส.ต.ต.ธีระพล หนูยิม้ซ้าย สภ.ทา้ยเหมือง ภ.จว.พงังา ภ.8 48 47 95  /
16886 พ.ต.ท.พลเชฏฐ ์วงัเมือง สภ.ทา้ยเหมือง ภ.จว.พงังา ภ.8 43 46 89  /
16887 ด.ต.ทรงวฒิุ พิทยานนท์ สภ.ทุ่งคาโงก ภ.จว.พงังา ภ.8 45 50 95  /
16888 พ.ต.ท.จ าเรียง แกว้ตา สภ.ทุ่งคาโงก ภ.จว.พงังา ภ.8 43 44 87  /
16889 ส.ต.ท.ศภุกิจ คงมา สภ.ทุ่งคาโงก ภ.จว.พงังา ภ.8 34 23 57  /
16890 พ.ต.ท.โชฏิพงศ ์เกศรินทร์ สภ.ทุ่งคาโงก ภ.จว.พงังา ภ.8 33 47 80  /
16891 ด.ต.ชยัชนะ ภาติกะบุตร ภ.จว.ภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 47 49 96  /
16892 พ.ต.ท.วรเดช ชูเก้ือ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 47 44 91  /
16893 ด.ต.นฤเทพ ถนอมกาย ภ.จว.ภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 49 97  /
16894 ร.ต.อ.วิโรจน์ ชุมแกว้ สภ.เชิงทะเล ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16895 ด.ต.จารึก แสงอรุณ สภ.เชิงทะเล ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16896 ส.ต.ท.ฐาปณฐั เพชรสวี สภ.เชิงทะเล ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16897 ด.ต.นิยม บุญรัตน์ สภ.เชิงทะเล ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16898 ด.ต.มงคล ทองผล สภ.เชิงทะเล ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16899 ด.ต.วีระศกัด์ิ ชูกาญจนะ สภ.เชิงทะเล ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16900 ร.ต.อ.สมศกัด์ิ สุวิสัน สภ.เชิงทะเล ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16901 ด.ต.สุชาติ พรหมหนู สภ.เชิงทะเล ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16902 พ.ต.ท.สุธรรม รัตนสวา่งวงศ์ สภ.เชิงทะเล ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16903 ด.ต.สุวิทย ์สาริศณฏัฐ์ สภ.เชิงทะเล ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16904 ร.ต.ต.ทินกร เพียรอดวงษ์ สภ.เชิงทะเล ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16905 ด.ต.จกัรพงษ ์ฮวดอุปัต สภ.เชิงทะเล ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
16906 พ.ต.ท.ธญัตุรงค ์วฒิุวงศ์ สภ.เชิงทะเล ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
16907 ด.ต.โสนฐั มากบุญ สภ.เชิงทะเล ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 48 98  /
16908 ด.ต.รณชยั สุขปัน สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16909 ส.ต.ท.ณฐัพล นภานิวติักลุ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
16910 ร.ต.อ.บญัชา เก้ือหนุน สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
16911 ส.ต.ท.ภูเบศร์ โชติกเสถียร สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 50 99  /
16912 ส.ต.ท.ศราวฒิุ นพแท่น สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 49 98  /
16913 ส.ต.ท.เนตรพิรุณ สุขศรี สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 48 97  /
16914 ร.ต.อ.สันติ วาจาสัตย์ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 48 96  /
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16915 ร.ต.ท.จรูญ บวัจนัทร์ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 44 50 94  /
16916 ด .ต.สืบพงศ ์สมมาตย์ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 49 98  /
16917 ส.ต.ท.เกรียงศกัด์ิ สุขตลอดยิง่ข้ึน สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16918 พ.ต.ท.กมลาสณ์ นิยมเขต สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16919 ส.ต.อ.กิตติกรณ์ เตง็รัง สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16920 ส.ต.อ.จกัรพล พูลเสน สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16921 ส.ต.ท.จกัรพนัธ ์เดชรักษา สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16922 ส.ต.อ.ชิษณุพงค ์ไชยรัตน์ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16923 ร.ต.ต.พรชยั เพง็พนัธ์ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16924 ส.ต.ท.พิชลกัษณ์ ติกแกว้ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16925 พ.ต.ท.รุ่งฤทธ์ิ รัตนภกัดี สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16926 ส.ต.อ.วีรภทัร จนัทร์ทพั สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16927 ส.ต.ท.ศกัด์ิดา มากลาง สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16928 ร.ต.ต.สนิท อินทร์คง สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16929 ร.ต.ท.สัจจะ ภูศรี สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16930 ร.ต.ต.ผดุง เยน็ใจ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16931 ด.ต.ไพรินทร์ จิตฬกาฬ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
16932 ส.ต.ท.กฤต รัตนวิชยั สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
16933 ร.ต.อ.ณฏัฐกิตต์ิ จิตชน สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
16934 ส.ต.อ.ณฐัวฒิุ ทองประดบั สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
16935 ร.ต.ต.ทวีศกัด์ิ จุลมาศ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
16936 ร.ต.อ.ปรีชาภทัร สังขน์อ้ย สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
16937 ด.ต.วชัรวาท จุลมูล สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
16938 ส.ต.ท.จุณณวฒัน์ ปานเพชร สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 48 98  /
16939 ร.ต.อ.ธญัพิสิฐ เมืองจนัทร์ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 48 98  /
16940 ส.ต.ท.หสัธการ เพช็รบูรณ์ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 48 98  /
16941 ส.ต.ท.นพรัตน์ พูนชยั สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 47 97  /
16942 ด.ต.สมเกียรติ คงเเกว้ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 46 96  /
16943 ส.ต.ท.เลอพงศ ์พงศส์วสัด์ิ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 50 99  /
16944 ส.ต.อ.ชยัยทุธ รัตนะขวญั สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 50 99  /
16945 ส.ต.ต.วชัระ ล่องแกว้ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 50 99  /
16946 ส.ต.ท.ชาญณรงค ์ทองมี สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 49 98  /
16947 ส.ต.ท.เจษฎา ขนุศรี สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 48 97  /
16948 ร.ต.ท.โกศล แก่นทอง สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 48 97  /
16949 ร.ต.ท.ณฐันนัท ์พฤตประพฒัน์พร สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 48 97  /
16950 ด.ต.จกัรพงษ ์ขอสวสัด์ิ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 50 98  /
16951 ด.ต.วินยั ก านล สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 50 98  /
16952 ส.ต.ท.กรเฉลิม  สุจริตธรรม สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 49 97  /
16953 ส.ต.ท.กนัตวจัน์ วงศส์ัมพนัธ์ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 49 97  /
16954 ส.ต.อ.คมสัน สมบูรณ์ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 47 47 94  /
16955 ส.ต.ท.อนุรักษ ์พูลศกัด์ิ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 47 46 93  /
16956 ร.ต.ต.ฐิตวฒัน์ สิริพทัรพิทูร สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 45 41 86  /
16957 ด.ต.พีระพงษ ์ใจปินตา สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 44 49 93  /
16958 ร.ต.ท.สุชาติ เรืองศรี สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 44 48 92  /
16959 ด.ต.วรกฤต สอนจิตร์ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 41 31 72  /
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16960 ส.ต.ท.นราวิชญ ์นิมะ สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 40 47 87  /
16961 ร.ต.ท.สิทธิศกัด์ิ อินทโช สภ.เมืองภูเกต็ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 39 49 88  /
16962 ร.ต.อ.สยาม เกษกลุ สภ.กมลา ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16963 ด.ต.ธีรเดช ปานมา สภ.กมลา ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 48 97  /
16964 ส.ต.ท.สุทธินนัท ์จนัทระ สภ.กมลา ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 48 97  /
16965 ส.ต.ต.ธนพล จนัทร์ทิพย์ สภ.กมลา ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 47 96  /
16966 พ.ต.ท.ชยพล ภูนฤมิต สภ.กมลา ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 47 46 93  /
16967 ส.ต.ท.ณฐัพงศ ์ชุมแกว้ สภ.กมลา ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 47 46 93  /
16968 ร.ต.อ.ธีรโชติ แพใหม่ สภ.กมลา ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 46 47 93  /
16969 ด.ต.โชคดี คงสงดว้ง สภ.กมลา ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 46 46 92  /
16970 ส.ต.อ.ถาวร เกาะแกว้ สภ.กมลา ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 45 41 86  /
16971 ด.ต.กฤษดา ชูดรุ่ง สภ.กมลา ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 39 46 85  /
16972 ร.ต.อ.เสถียร แกว้พูล สภ.กระทู้ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 44 92  /
16973 ด.ต.สุรกิจ เเสนีย์ สภ.กระทู?้ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 44 93  /
16974 ด.ต.ประวิทย ์ยิง่ยวด สภ.กะทู้ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 47 96  /
16975 ร.ต.อ.อิทธิกร ศรีนุ่น สภ.กะทู้ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16976 ส.ต.อ.อนุศกัด์ิ รอดเหล่ือม สภ.กะทู้ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16977 พ.ต.ต.ณฐัวฒัน์  สุพรรณอาสน์ สภ.กะทู้ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 49 98  /
16978 ส.ต.อ.ปวติันนัท ์ฟุ้งเฟ่ือง สภ.กะทู้ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 49 98  /
16979 ส.ต.ต.ศิริพงศ ์สอนสม สภ.กะทู้ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 48 97  /
16980 พ.ต.ท.เชาว ์ผอมนะ สภ.กะทู้ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 47 95  /
16981 ด.ต.กฤษชนะ สงศรี สภ.กะทู้ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 44 92  /
16982 ด.ต.เลิศศกัด์ิ ชูเกิด สภ.กะทู้ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 47 50 97  /
16983 ด.ต.ณปณต ธิติพลธาดา สภ.กะทู้ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 45 40 85  /
16984 ร.ต.อ.ธีระ จนัทร์ทอง สภ.กะทู้ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 44 47 91  /
16985 ด.ต.ชุลี ชูดวง สภ.กะทู้ ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 43 38 81  /
16986 ด.ต.ประมุกต์ิ สุพิทยพนัธุ์ สภ.กะรน ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16987 ร.ต.อ.สุภคม ชูช่วย สภ.กะรน ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16988 ด.ต.กฤษณพล เพญ็สวสัด์ิ สภ.กะรน ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 50 99  /
16989 ด.ต.สุรสิทธ์ิ สุขไกร สภ.กะรน ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 50 99  /
16990 ด.ต.สุวิทย ์ชาตรี สภ.กะรน ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 49 98  /
16991 ด.ต.หฐัพร ทองขาวบวั สภ.กะรน ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 48 97  /
16992 ร.ต.อ.สุรศกัด์ิ สุดเมือง สภ.กะรน ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 42 90  /
16993 ส.ต.ต.ภาณุวฒัน์ ศิวิไล สภ.กะรน ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 37 85  /
16994 พ.ต.ท.สมพร สุรินทร์ สภ.กะรน ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 47 48 95  /
16995 ด.ต.ภทัรพงษ ์ พิมสวสัด์ิ สภ.กะรน ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 46 47 93  /
16996 ด.ต.สุทธินนัท ์ขนุยงค์ สภ.กะรน ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 46 46 92  /
16997 ด.ต.พงศศ์กัด์ิดา จิตตห์ลงั สภ.กะรน ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 45 44 89  /
16998 ร.ต.อ.อาวธุ ขอคา้ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
16999 ส.ต.ต.ธีรภทัร อินทร์จนัทร์ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 49 98  /
17000 ร.ต.อ.ธนกฤต เอ่ียมชลค า สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17001 ด.ต.สมโชค นุย้ภิรมย์ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17002 ส.ต.อ.นฤนาถ ศรีเจริญ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
17003 ร.ต.อ.อุดม เยาวแ์สง สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
17004 ร.ต.ต.ธนาพิพฒัน์ ทองเน้ือห้า สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 50 99  /
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17005 ส.ต.ท.อภิสิทธ์ิ ทิพยศ์รีนิมิต สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 49 98  /
17006 ด.ต.เชาน์วชัร รอดขวญั สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 47 96  /
17007 ส.ต.อ.วรวิทย ์เกล้ียงสีพรม สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 44 93  /
17008 ด.ต.โกวิทย ์คงดี สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 50 98  /
17009 ส.ต.ท.กตญัญู เขตคีรี สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 50 98  /
17010 ด.ต.ฐานนัดร พรมสัย สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 50 98  /
17011 ด.ต.สมบูรณ์ ขนัเพช็ร สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 50 98  /
17012 ส.ต.ท.ณฐัปรัชญ ์ยอดทอง สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 48 96  /
17013 ส.ต.อ.ณฐัวฒิุ รัตนพนัธ์ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 42 90  /
17014 ส.ต.อ.พงศธร วงษน์าค สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 47 50 97  /
17015 ร.ต.ต.ระพีพงษ ์ธรรมชาติ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 47 50 97  /
17016 ด.ต.บนัดิษ ค  าแกว้ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 47 48 95  /
17017 ด.ต.สมศกัด์ิ หนูเอียด สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 47 48 95  /
17018 ส.ต.อ.นิตินยั ฉิมเรือง สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 46 49 95  /
17019 ด.ต.วิชยั ไชยพลบาล สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 46 49 95  /
17020 ส.ต.ท.พิวชัรพนัธ ์ เชาวน์ชะตา สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 46 48 94  /
17021 ส.ต.อ.หฤษธ์ิ อีนหมนั สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 46 47 93  /
17022 ร.ต.อ.สุวชั แกว้เขียว สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 45 49 94  /
17023 ด.ต.อาคม จิตริวสุทธิ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 44 49 93  /
17024 ด.ต.ธีรพงศ ์เส้งสุ้น สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 44 36 80  /
17025 ส.ต.ท.วธัณะ ศรัทธาสุข สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 43 44 87  /
17026 ส.ต.ต.อดิศร ปิตงั สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 43 34 77  /
17027 ส.ต.ท.เสกสรร แสงเสน สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17028 ส.ต.ท.กิตติพงศ ์มีชู สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17029 พ.ต.ท.จกัรพงษ ์เพชรรัตน์ สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17030 ส.ต.ท.วรพนัธ ์บรรถะ สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17031 ด.ต.ส าราญ นุ่นปาน สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17032 ส.ต.อ.สินทวี แก่นจนัทร์ สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17033 ส.ต.ต.รัชพล จ านงค์ สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 48 97  /
17034 ด.ต.เฉลิมชยั โสทอง สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17035 ด.ต.เฉลียว เพชรรัตน์ สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17036 พ.ต.ท.กฤษณะ จนัทร์นิตย์ สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17037 ร.ต.อ.จรินทร์ สองเมือง สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17038 ด.ต.บุญชาย หมานหมาด สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17039 ร.ต.ท.ประวิช แตงไทย สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17040 ร.ต.ต.มงคล เดชขดุทด สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17041 ส.ต.อ.รัตนชยั พรมขวญั สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17042 ด.ต.สุธี มณีสิงห์ สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17043 ร.ต.อ.สุมล จิตรวิรัตน์ สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17044 ด.ต.สมชาย ปลดักอง สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 47 97  /
17045 ส.ต.อ.นิวฒัน์ ช่วยทอง สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 50 99  /
17046 ส.ต.อ.เจนวิทย ์เจยาคม สภ.ท่าฉัตรไชย ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 44 48 92  /
17047 พ.ต.ต.สิริพงศ ์สุริยนั สภ.ท่าฉัตรไชย ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 49 98  /
17048 ส.ต.ท.ปรมินทร์ ณ เชียงใหม่ สภ.ท่าฉัตรไชย ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 42 39 81  /
17049 ส.ต.อ.วีระพร เดชอรุณ สภ.ท่าฉัตรไชย ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 41 42 83  /
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17050 ส.ต.ต.กฤตพร เนาวพนัธ์ สภ.ท่าฉัตรไชย ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 40 30 70  /
17051 ส.ต.ท.ชาญเดช ชุษณะโฆษิต สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 50 99  /
17052 ด.ต.วีระพล ทิพยบ์ุญ สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17053 ส.ต.อ.เสรีชยั ภิรมรส สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 50 99  /
17054 ส.ต.ท.เกิดพงศ ์ แกว้มณี สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17055 ด.ต.เดชชาติ บุญทอย สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17056 ด.ต.คณาธิป นพแท่น สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17057 ร.ต.อ.จารุวตัร เทียมนาขา สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17058 ด.ต.จิระเดช อินทร์ไชยมาศ สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17059 ส.ต.อ.ติณณภพ สวา่งแสงใส สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17060 ส.ต.อ.ทินกร สวา่งแสงใส สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17061 ด.ต.บุญเกียรติ อินทการ สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17062 ด.ต.ประพนัธ ์ชมช่ืน สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17063 ร.ต.อ.พงศพ์นัธ ์เตชะวิทย์ สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17064 ส.ต.อ.ภานุพงศ ์ทิเขียว สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17065 ร.ต.ต.มรกต จนัทอุ่มเมา้ สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17066 ส.ต.อ.รุ่งเรือง รักดี สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17067 ร.ต.อ.สมเกียรติ ต  าเผือก สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17068 ร.ต.อ.สิทธิชยั มีสินชยั สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17069 ด.ต.สุทธิพงศ ์ ค  าไพ สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17070 ส.ต.ท.อนุวฒัน์ ชูทอง สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17071 ส.ต.ท.ธรรมรงค ์ทรงศภุศาสตร์ สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
17072 ส.ต.อ.ภราดร สวา่งแสงใส สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
17073 ร.ต.ท.มงคล บุญประเสริฐ สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
17074 ด.ต.สมเกียรติ สุขปลอด สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
17075 ด.ต.สายนั กูเ้มือง สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
17076 ส.ต.อ.สิทธิกร เสือมาก สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
17077 ส.ต.ท.ตนัติกร ขนทอง สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 48 98  /
17078 ส.ต.ท.ธนัวา จนัทรสูตร สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 47 97  /
17079 ส.ต.ท.นครินทร์ จินด า สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 50 99  /
17080 ส.ต.อ.นิพล ปานบวั สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 50 99  /
17081 ด.ต.ภทัรพล พรบรรเทิงสุข สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 50 99  /
17082 ร.ต.ต.วานิช อนนัตพงศ์ สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 50 99  /
17083 ด.ต.สุธา สาทะกิจ สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 50 99  /
17084 ส.ต.ท.ธนพล ทิพยยศ์รี สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 49 98  /
17085 ด.ต.สมศกัด์ิ จินดา สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 49 98  /
17086 ด.ต.อุดม จิมา สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 47 96  /
17087 ร.ต.ท.นิรันดร์ เชาวไ์วพจน์ สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 49 97  /
17088 พ.ต.ท.วฒิุวฒัน์ เล้ียงบุญจินดา สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 48 96  /
17089 ร.ต.ต.สุชาติ บุญรักษ์ สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 47 95  /
17090 ด.ต.ชาตรี วิเชียรแกว้ สภ.ป่าตอง ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 47 50 97  /
17091 ส.ต.อ.ทินกร ปานแกว้ สภ.วิชิต ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17092 ด.ต.บญัชา แกว้กระเศรษฐ สภ.วิชิต ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17093 ด.ต.ผกาสิทธ์ิ กลบัทอง สภ.วิชิต ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17094 พ.ต.ต.รัชภาส บวัแกว้ สภ.วิชิต ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
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17095 ด.ต.วินยั หลานอา สภ.วิชิต ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17096 ส.ต.อ.สุเมธ เพชรเรือนทอง สภ.วิชิต ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17097 ส.ต.อ.อนนัตศกัด์ิ รามเอียด สภ.วิชิต ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17098 ส.ต.ท.อนุชา ศรีเกิด สภ.วิชิต ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17099 ส.ต.อ.สุทธิพงศ ์รักจนัทร์ สภ.วิชิต ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
17100 ส.ต.ท.สมพร สายนอ้ย สภ.วิชิต ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 48 98  /
17101 ด.ต.วิรัตน์ ทองสง สภ.วิชิต ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 50 99  /
17102 ส.ต.อ.ปิยะ ศรีสัตยานุกลู สภ.วิชิต ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 50 98  /
17103 ร.ต.อ.วยัศกัดา กล่ินเขียว สภ.วิชิต ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 50 98  /
17104 ร.ต.ต.เอกพล มูสิกเปาละ สภ.วิชิต ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 49 97  /
17105 ด.ต.วฒิุภทัร จนัทสุวรรณโณ สภ.วิชิต ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 47 50 97  /
17106 พ.ต.ท.ไกรษร ชมช่ืน สภ.วิชิต ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 47 46 93  /
17107 ส.ต.ท.ธนทตั จนัทานนท์ สภ.วิชิต ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 46 38 84  /
17108 ส.ต.อ.ณฏัฐพฒัน์ ณ พทัลุง สภ.วิชิต ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 45 48 93  /
17109 ส.ต.ต.จารุวจัน์ บุญละเอียด สภ.สาคู ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 50 99  /
17110 ส.ต.ท.แดนไทย เพชรสุข สภ.สาคู ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 45 48 93  /
17111 ส.ต.ท.พลวตั มือคม สภ.สาคู ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 45 45 90  /
17112 พ.ต.ท.สลาน สันติศาสนกลุ สภ.สาคู ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 50 100  /
17113 ด.ต.ดิจชภณ พรหมก าเนิด สภ.สาคู ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 50 49 99  /
17114 พ.ต.ท.นพรุจ สุขกรี สภ.สาคู ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 49 50 99  /
17115 ร.ต.ต.สมเกียรติ สอิด สภ.สาคู ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 48 45 93  /
17116 ส.ต.ท.สุชานนท ์บิลหมดั สภ.สาคู ภ.จว.ภูเกต็ ภ.8 46 39 85  /
17117 ด.ต.สุทศัน์ สุดชุม ภ.จว.ระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 48 50 98  /
17118 ร.ต.อ.สมบติั เจียมใจ ภ.จว.ระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 46 49 95  /
17119 พ.ต.ท.น าชยั พุ่มเเสง สภ,ละอุ่น ภ.จว.ระนอง ภ.8 41 48 89  /
17120 ร.ต.ต.บูญรัก ปรีชากิจ สภ.เมืองระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 50 100  /
17121 ด.ต.ประเสริฐ อมัพนั สภ.เมืองระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 50 50 100  /
17122 ด.ต.ชวลิต เทพนรินทร์ สภ.เมืองระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 49 50 99  /
17123 ด.ต.วิรัช สุดโท สภ.เมืองระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 49 49 98  /
17124 ด.ต.วชัมนต ์ศรีนวลอินทร์ สภ.เมืองระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 48 50 98  /
17125 ด.ต.ขนัธจิ์ตร นิจรัตนะ สภ.เมืองระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 47 50 97  /
17126 ด.ต.ปรีชา อ าพนักาญจน์ สภ.เมืองระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 47 50 97  /
17127 พ.ต.ท.ธีระพงค ์กลูระวงั สภ.เมืองระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 47 49 96  /
17128 ร.ต.ต.นที พุ่มพร สภ.เมืองระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 47 49 96  /
17129 ด.ต.วิชยั เพง็โอ สภ.เมืองระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 47 46 93  /
17130 ด.ต.เตชินท ์ผลสด สภ.เมืองระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 47 45 92  /
17131 ร.ต.ต.กิตฐิพฒัฐ ์นพรัตน์ สภ.เมืองระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 45 50 95  /
17132 ร.ต.อ.ชินกฤต พุ่มแสง สภ.เมืองระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 45 49 94  /
17133 ด.ต.บณัฑิต คีรีเขต สภ.เมืองระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 43 45 88  /
17134 ส.ต.ต.ศภุฐั อุดมรัตน์ สภ.เมืองระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 34 47 81  /
17135 ร.ต.อ.ภาวตั ศิลปศร สภ.กระบุรี ภ.จว.ระนอง ภ.8 48 49 97  /
17136 ด.ต.ชิรพทัธ ์รุ่งเรือง สภ.กระบุรี ภ.จว.ระนอง ภ.8 48 48 96  /
17137 ด.ต.ปิติพงศ ์กลา้ฤทธ์ิ สภ.กระบุรี ภ.จว.ระนอง ภ.8 46 49 95  /
17138 ด.ต.พิทกัษ ์มีนิล สภ.กระบุรี ภ.จว.ระนอง ภ.8 46 48 94  /
17139 ร.ต.อ.พรทนา ธนบตัร สภ.กระบุรี ภ.จว.ระนอง ภ.8 44 45 89  /
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17140 พ.ต.ท.กิติศกัด์ิ กิจภูวดล สภ.กระบุรี ภ.จว.ระนอง ภ.8 42 45 87  /
17141 พ.ต.ท.ชาติชาย มูลลกัษณ์ สภ.กระบุรี ภ.จว.ระนอง ภ.8 41 49 90  /
17142 พ.ต.ท.ธรรมรัตน์ อินนาปา สภ.กะเปอร์ ภ.จว.ระนอง ภ.8 47 50 97  /
17143 ร.ต.ท.เสนาะ พรมเฮียง สภ.กะเปอร์ ภ.จว.ระนอง ภ.8 45 50 95  /
17144 ด.ต.ภูทยั  ธงธวชั สภ.กะเปอร์ ภ.จว.ระนอง ภ.8 45 50 95  /
17145 ร.ต.ต.สุพจน์ โพธ์ิทอง สภ.กะเปอร์ ภ.จว.ระนอง ภ.8 45 50 95  /
17146 พ.ต.ต.วิมลชยั อินทร์ทอง สภ.กะเปอร์ ภ.จว.ระนอง ภ.8 47 50 97  /
17147 ร.ต.ท.มีศกัด์ิ บริสุทธ์ิ สภ.บางแกว้ ภ.จว.ระนอง ภ.8 29 27 56  /
17148 พ.ต.ท.สุบรนณ อาชาชาญ สภ.ปากจัน่ ภ.จว.ระนอง ภ.8 42 42 84  /
17149 ส.ต.ท.อภิวฒัน์ แกว้ก่อง สภ.ปากจัน่ ภ.จว.ระนอง ภ.8 46 43 89  /
17150 ส.ต.ท.กฤษกร หวงัผล สภ.ปากจัน่ ภ.จว.ระนอง ภ.8 45 41 86  /
17151 ร.ต.อ.กอ้งเกียรติ ราชพลสิทธ์ิ สภ.ปากจัน่ ภ.จว.ระนอง ภ.8 45 41 86  /
17152 ส.ต.อ.ชยัวฒัน์ ปานประทีป สภ.ปากน ้า ภ.จว.ระนอง ภ.8 49 47 96  /
17153 ส.ต.ท.ศกัรินทร์ เชียรทอง สภ.ปากน ้า ภ.จว.ระนอง ภ.8 47 49 96  /
17154 ส.ต.อ.วศิน ชุติพิมล สภ.ปากน ้า ภ.จว.ระนอง ภ.8 47 34 81  /
17155 ร.ต.อ.อภิรัฐ ส าราญร่ืน สภ.ปากน ้า ภ.จว.ระนอง ภ.8 44 45 89  /
17156 ร.ต.อ.สมคิด จกัรเพชร สภ.ปากน ้า ภ.จว.ระนอง ภ.8 43 37 80  /
17157 ส.ต.ท.สันติ แท่นทอง สภ.ปากน ้า ภ.จว.ระนอง ภ.8 37 24 61  /
17158 ส.ต.ท.พฒัน์ติรงค ์กมลานนท์ สภ.ปากน ้าระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 47 35 82  /
17159 ส.ต.ท.วิศวชยั พรหมทหง สภ.ปากน ้าระนอง ภ.จว.ระนอง ภ.8 40 33 73  /
17160 พ.ต.ท.ประเทือง สีสิน สภ.ราชกรูด ภ.จว.ระนอง ภ.8 46 43 89  /
17161 ด.ต.วีระวฒัน์ สุพนัธ์ สภ.ราชกรูด ภ.จว.ระนอง ภ.8 39 40 79  /
17162 ส.ต.ต.สันต ์เก้ือหนุน สภ.ราชกรูด ภ.จว.ระนอง ภ.8 47 46 93  /
17163 พ.ต.ท.กษิด์ิเดช เตม็ยอด สภ.ราชกรูด ภ.จว.ระนอง ภ.8 46 45 91  /
17164 พ.ต.ท.ปรีชากรณ์ รัตนสิริตระกลู สภ.ละอุ่น ภ.จว.ระนอง ภ.8 47 48 95  /
17165 ส.ต.ท.อนุวฒัน์ ประพฒัน์ สภ.ละอุ่น ภ.จว.ระนอง ภ.8 32 40 72  /
17166 ร.ต.อ.ภกัดี เชาวพอ้ง สภ.ละอุ่น ภ.จว.ระนอง ภ.8 31 38 69  /
17167 พ.ต.ท.พล ข าโพธ์ิทยั สภ.สุขส าราญ ภ.จว.ระนอง ภ.8 41 30 71  /
17168 ส.ต.ต.สถาพร นนทศรี สภ.สุขส าราญ ภ.จว.ระนอง ภ.8 33 37 70  /
17169 ร.ต.ต.สมพร จ าปาเงิน ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 38 37 75  /
17170 ร.ต.ต.มาโนช ทองรอด ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 33 35 68  /
17171 ร.ต.ต.สมหวงั ทองเกียว ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 26 24 50  /
17172 ร.ต.ท.สรอรรถ รัตนแคลว้ สภ.เกาะเต่า ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 41 36 77  /
17173 ส.ต.ต.พงศกร คงพุนพิน สภ.เกาะเต่า ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 33 34 67  /
17174 พ.ต.ท.สมศกัด์ิ จุเส้ง สภ.เกาะเต่า ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 48 96  /
17175 ส.ต.ต.พงศพ์ล เจริญพงศ์ สภ.เกาะเต่า ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 36 25 61  /
17176 ด.ต.สุทธิพงศ ์แกว้ขาว สภ.เกาะเต่า ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 34 25 59  /
17177 ด.ต.พิศณุ แสงข า สภ.เกาะพะงนั ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 49 98  /
17178 พ.ต.ต.ชยัยนั ชูแกว้ สภ.เกาะพะงนั ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 49 97  /
17179 ด.ต.พงศศ์กัด์ิ แสงข า สภ.เกาะพะงนั ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 46 94  /
17180 พ.ต.ท.ชาตรี ปานด า สภ.เกาะพะงนั ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 48 95  /
17181 ด.ต.ไพศาล มะโนธรรม สภ.เกาะพะงนั ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 46 47 93  /
17182 พ.ต.ท.ชกัชีวิน นาคมูสิก สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 41 91  /
17183 ร.ต.ต.มนตรี สุขเสวียด สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 49 96  /
17184 ส.ต.ท.ธนพร ล่ิมศิลา สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
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17185 ร.ต.ท.นิกร อินทสุวรรณ์ สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 48 98  /
17186 ส.ต.ท.เอกชยั สมเกียรติกลุ สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 47 97  /
17187 ร.ต.อ.จรัส พฒัน์ทอง สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 44 94  /
17188 ด.ต.สุริยน ขอ้น่ีแซ่ สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 44 94  /
17189 ส.ต.ท.สรายทุธ ์ศกัดา สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 43 93  /
17190 ด.ต.ณฐักร ศรีเมือง สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 50 99  /
17191 ด.ต.พงศภคั ทบัทิมพราย สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 49 98  /
17192 ด.ต.ยทุธจกัร ทองรอด สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 48 97  /
17193 ส.ต.ท.ธนสาร แผเ่ตม็ สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 45 94  /
17194 ด.ต.พรศกัด์ิ มาศมาลยั สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 48 93  /
17195 พ.ต.ท.สุเมธ สวสัดี สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 48 93  /
17196 ด.ต.บดินทร์ หนูนิล สภ.เขานิพนัธ์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 48 98  /
17197 พ.ต.ท.บริสุทธ์ิ เจริญรักษ์ สภ.เขานิพนัธ์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 47 96  /
17198 ส.ต.ท.ภดงศกัด์ิ ชูสุข สภ.เขานิพนัธ์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 47 96  /
17199 พ.ต.ต.บุญเรียง ชูช่วย สภ.เขานิพนัธ์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 46 91  /
17200 ร.ต.อ.วรรณ์ชยั วิจาราณ์ สภ.เขานิพนัธ์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 44 38 82  /
17201 ส.ต.ท.กานตณ์ฐั คงเปีย สภ.เคียนซา ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 50 99  /
17202 ด.ต.วีระโชติ โยธาทยั สภ.เคียนซา ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 46 95  /
17203 ร.ต.อ.สันติ อ่อนพร้อม สภ.เคียนซา ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 47 95  /
17204 พ.ต.ท.โชคชยั สุทธิเมฆ สภ.เคียนซา ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 41 40 81  /
17205 พ.ต.ต.ปรีชา สมนุ่น สภ.เคียนซา ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 50 97  /
17206 ด.ต.สุวฒัน์ จนัทร์แจ่ม สภ.เคียนซา ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 50 97  /
17207 ด.ต.สมยั กนัสุทธ์ิ สภ.เคียนซา ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 40 41 81  /
17208 ร.ต.อ.ชูศกัด์ิ วิชยัดิษฐ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 23 26 49  /
17209 ด.ต.ยทุธพรชยั รอดส้ม สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 42 23 65  /
17210 พ.ต.ท.สุรินทร์ ใจเเน่ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 46 91  /
17211 ส.ต.ท.กิตติพงศ ์วงคท์องดี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 43 88  /
17212 ด.ต.ส าเริง เกล้ียงตะพงค์ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 41 38 79  /
17213 ด.ต.พนม หีตช่วย สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 50 99  /
17214 ร.ต.อ.บุญเชิด มณีชยั สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17215 ส.ต.อ.ยทุธศกัด์ิ สายใจบุญ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17216 ร.ต.ท.วิรัตน์ ไขช่่วย สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17217 ร.ต.ต.เมธี วรรณโร สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 49 99  /
17218 ด.ต.เสรี ปานมี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 48 98  /
17219 พ.ต.ต.ธีรยทุธ ์หนูทอง สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 47 97  /
17220 ร.ต.ต.ปฐม รัตนมณี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 49 98  /
17221 ด.ต.พนมไพร ด ามุณี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 49 98  /
17222 ร.ต.อ.ทรงพล ฤทธิพนัธุ์ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 48 97  /
17223 ร.ต.ต.ทนงศกัด์ิ พรมทวด สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 47 96  /
17224 ด.ต.จกัริน วีระวงศ์ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 45 94  /
17225 ด.ต.นรศกัด์ิ ทองอินทร์ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 45 94  /
17226 ร.ต.อ.เกียรติศกัด์ิ นิมะ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 49 97  /
17227 ร.ต.ท.ประเชิญ ประจ าเขต สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 49 97  /
17228 ร.ต.อ.ชชัชยั ช่ืนชม สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 45 93  /
17229 ด.ต.วรศกัด์ิ ร่มโพธ์ิทอง สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 50 97  /
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17230 ร.ต.ต.สุรชยั สุทธิช่วย สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 49 96  /
17231 ร.ต.อ.เกียรติยศ วฒันสิน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 47 94  /
17232 ด.ต.สุริยะ ดว้งคง สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 47 94  /
17233 ด.ต.เฉลิมรัตน์ นอ้ยแนม สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 46 93  /
17234 ด.ต.ทรงพล น่ิมเนียม สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 46 93  /
17235 ส.ต.ท.ทศพล สังขเ์ศรษฐ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 46 93  /
17236 ร.ต.ต.อนุวตัร สุทธิเนียม สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 46 49 95  /
17237 ด.ต.ปัญญาพบ บูรณะพงค์ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 46 44 90  /
17238 ด.ต.เทอดศกัด์ิ ทุ่มเกตุ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 48 93  /
17239 ด.ต.ประทิพย ์วิสารัตน์ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 44 47 91  /
17240 ด.ต.ศภุศิลป์ ชูสงคราม สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 44 47 91  /
17241 ด.ต.สุทธิพงษ ์ชูชาติ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 44 45 89  /
17242 ร.ต.ต.ธิวา ปัจฉิมทิศ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 44 44 88  /
17243 ร.ต.ต.นิพนธ ์พุทธขนัธ์ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 44 44 88  /
17244 ร.ต.ต.สังคม เท่ียงปราณี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 43 47 90  /
17245 ด.ต.เอกชยั คงอินทร์ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 43 46 89  /
17246 ร.ต.อ.เด่น บุญนาค สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 42 46 88  /
17247 ร.ต.ท.สุรพรรณ พฒันโต สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 42 45 87  /
17248 ด.ต.จิรวฒัน์ ศรีวิโรจน์ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 41 33 74  /
17249 ด.ต.สุชาติ ซ้ายเส้ง สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 40 44 84  /
17250 ส.ต.อ.จรัญ ถุงทอง สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 38 38 76  /
17251 ร.ต.ต.เฉลียว แสงแกว้ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 38 31 69  /
17252 ด.ต.พนาวรรณ์ ห้วงทรัพย์ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 38 18 56  /
17253 ด.ต.สมพงษ ์ศรีสุข สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 37 45 82  /
17254 ร.ต.อ.สมหมาย จนัทรักษ์ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 37 42 79  /
17255 ด.ต.ธานี ธานินพงศ์ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 33 31 64  /
17256 ด.ต.เกียรติชยั เพช็ระ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 32 26 58  /
17257 ด.ต.วรรณศกัด์ิ ไทยเลก็ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 18 20 38  /
17258 ด.ต.นิคม ปานวนั สภ.เมืองสุราษฏร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 43 47 90  /
17259 ด.ต.อภิชญา พลภกัดี สภ.เมืองสุราษฏร์ธานี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 40 37 77  /
17260 ร.ต.อ.อุดม เพชรผจญ สภ.เวียงสระ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 48 96  /
17261 ร.ต.ท.ทรงธรรม สุขศรี สภ.เวียงสระ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17262 ด.ต.พรหมมาตร์ อภยัรัตน์ สภ.เวียงสระ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17263 ด.ต.สานนท ์ยิม้มุด สภ.เวียงสระ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17264 ด.ต.สายณัห์ ทิพยค์  า สภ.เวียงสระ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17265 พ.ต.ท.ยทุธนา บวัอินทร์ สภ.เวียงสระ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 49 99  /
17266 ส.ต.อ.ไกรพิรุณ อินพรมมี สภ.เวียงสระ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 50 99  /
17267 พ.ต.ท.พิน อินมาก สภ.เวียงสระ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 50 99  /
17268 ร.ต.อ.ส าเริง สงอนุรักษ์ สภ.เวียงสระ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 48 97  /
17269 ด.ต.ศิริพงศ ์ภูมิไชยา สภ.เวียงสระ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 43 46 89  /
17270 ด.ต.บรรดาศกัด์ิ คลา้ยเหลือ สภ.เสวียด ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 46 39 85  /
17271 พ.ต.ต.สุเมธ ศรีทอง สภ.เสวียด ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 49 96  /
17272 ส.ต.อ.ศรนรินทร์ เรืองเทพ สภ.เสวียด ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 44 89  /
17273 ด.ต.สิทธิชยั นาคปน สภ.เสวียด ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 44 32 76  /
17274 พ.ต.ท.โสภณ ศยามล สภ.เสวียด ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 41 33 74  /
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17275 พ.ต.ท.อ านาจ ประพนัธ์ สภ.โมถ่าย ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 48 95  /
17276 ส.ต.อ.เตชินท ์สุนทรพฒัน์ สภ.ไชยา ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 40 44 84  /
17277 ร.ต.อ.อนนัต ์รักชนะ สภ.ไชยา ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 49 97  /
17278 ร.ต.อ.วีระศกัด์ิ นกนุช สภ.ไชยา ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 49 96  /
17279 พ.ต.ท.กรกฤช สัตตรัตน์ สภ.ไชยา ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 48 95  /
17280 ด.ต.ช านาญ หมัน่ประสค์ สภ.ไชยา ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 46 48 94  /
17281 ด.ต.จารึก จีนไทย สภ.ไชยา ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 46 91  /
17282 พ.ต.ท.ชาญชยั สวสัดี สภ.ไชยา ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 43 88  /
17283 ร.ต.ต.สุพรรณ์ ค  าชามา สภ.ไชยา ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 39 36 75  /
17284 ร.ต.ท.พาศกัด์ิ ศรีอ่อน สภ.กาญจนดิษฐ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 44 43 87  /
17285 พ.ต.ท.สรจิตร สาดสาน สภ.กาญจนดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 43 45 88  /
17286 พ.ต.ท.กรกต พุฒนวล สภ.กาญจนดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17287 ร.ต.อ.พงษภ์ทัร์ อกัษรชู สภ.กาญจนดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17288 ด.ต.สมพงศ ์สุขศรี สภ.กาญจนดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 48 97  /
17289 ร.ต.อ.วิศิลป์ หนูรักษ์ สภ.กาญจนดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 45 94  /
17290 ด.ต.สุริยา ช่างสุวรรณ สภ.กาญจนดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 46 49 95  /
17291 พ.ต.ท.พิศาล นวลเสน่ห์ สภ.กาญจนดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 50 95  /
17292 ด.ต.ธเนศ รักษาพราหมณ์ สภ.กาญจนดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 46 91  /
17293 ด.ต.ประท่ิน บ ารุงรักษ์ สภ.กาญจนดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 37 82  /
17294 ด.ต.นิกร เสนานอ้ย สภ.กาญจนดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 42 46 88  /
17295 ร.ต.ต.ไกรสร เพชรกรด สภ.กาญจนดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 41 45 86  /
17296 ด.ต.ค ารณ สุดจนัทร์ สภ.ขนุทะเล ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17297 ด.ต.อรุณ แสงอรุณ สภ.ขนุทะเล ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 50 99  /
17298 ร.ต.อ.พนมพร ยศเมฆ สภ.ขนุทะเล ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 50 98  /
17299 พ.ต.ท.อมร ชยัศิลป์ สภ.ขนุทะเล ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 49 96  /
17300 พ.ต.ต.กฤษฎา ทองสกลุ สภ.ขนุทะเล ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 46 48 94  /
17301 ด.ต.อ านาจ เนตรนอ้ย สภ.ขนุทะเล ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 46 45 91  /
17302 ส.ต.ท.อติชาต สืบสุข สภ.คีรีรัฐนิคม ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 47 96  /
17303 พ.ต.ท.อานุภาพ จนัดิถวงค์ สภ.คีรีรัฐนิคม ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 48 98  /
17304 พ.ต.ท.วิทวสั เพช็รรักษ์ สภ.คีรีรัฐนิคม ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 49 98  /
17305 ด.ต.มนตรี ภู่สุวรรณ สภ.คีรีรัฐนิคม ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 47 94  /
17306 ร.ต.ต.นพดล ศิลปา สภ.คีรีรัฐนิคม ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 46 93  /
17307 ด.ต.ส ารวม หวานฉ ่า สภ.ชยับุรี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 49 99  /
17308 พ.ต.ท.เศรษฐกาญจน์ เชาวลิต สภ.ชยับุรี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 46 96  /
17309 พ.ต.ท.มงคล เพชรนิล สภ.ชยับุรี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 47 94  /
17310 ส.ต.อ.จรินทร์ ปานีสงค์ สภ.ชยับุรี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 46 47 93  /
17311 ร.ต.อ.ยศ คงพยคัฆ์ สภ.ดอนสัก ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17312 ส.ต.อ.ณฐัพงษ ์แก่นทอง สภ.ดอนสัก ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 50 99  /
17313 ส.ต.ท.อณิรุจน์ มีเพียร สภ.ดอนสัก ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 48 97  /
17314 ส.ต.ท.พฒันา พินิจ สภ.ดอนสัก ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 49 97  /
17315 ส.ต.ต.ณฐัวฒิุ คงรัตน์ สภ.ดอนสัก ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 48 95  /
17316 ร.ต.ท.บรรพต วรรณวิริยะ สภ.ท่าฉาง ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 43 31 74  /
17317 ส.ต.อ.พงศท์รรศ เหมวิเศษ สภ.ท่าฉาง ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 41 24 65  /
17318 ร.ต.อ.เศรษฐพฒัน์ เศรษฐพลอย สภ.ท่าฉาง ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 39 31 70  /
17319 ร.ต.ท.มาโนช อกัษรช่ืน สภ.ท่าฉาง ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 34 40 74  /
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17320 พ.ต.ท.พงษธ์วชั เผือกสวสัด์ิ สภ.ท่าฉาง ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 31 36 67  /
17321 พ.ต.ต.ชยักร สุขประเสริฐ สภ.ท่าฉาง ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 18 26 44  /
17322 ร.ต.อ.จุมพฏ เจาะขาว สภ.ท่าชนะ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 50 99  /
17323 พ.ต.ท.ไพรินทร์ รักบ ารุง สภ.ท่าชนะ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 48 97  /
17324 ร.ต.ท.วชัรินทร์ จนัทวงศ์ สภ.ท่าชนะ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 49 96  /
17325 พ.ต.ท.ธิติมนัต ์พงษป์ระเสริฐ สภ.ท่าชนะ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 46 50 96  /
17326 ร.ต.ต.สุนทร ทองแดง สภ.ท่าชนะ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 36 42 78  /
17327 พ.ต.ท.สัญชยั ใจห้าว สภ.ท่าชี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 49 98  /
17328 พ.ต.ท.สมคิด ใหม่คง สภ.ท่าชี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 45 93  /
17329 ด.ต.มนสัชยั วิชิตเช้ือ สภ.ท่าชี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 39 86  /
17330 ร.ต.อ.ศรายทุธ บุญญพิพฒักลุ สภ.ท่าชี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 44 46 90  /
17331 ส.ต.อ.ณฐัวฒิุ เพชรรัตนื สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17332 ส.ต.ท.เฉลิมภูมิ มุขวฒัน์ สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 46 95  /
17333 ส.ต.อ.เชาวนะ เชาวพงศ์ สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17334 พ.ต.ต.วรรณชยั สุขแจ่ม สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17335 ส.ต.ท.ชิษณุ บุษบา สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 43 93  /
17336 ส.ต.อ.วิทวสั จนัทบูรณ์ สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 41 91  /
17337 ด.ต.ลือศกัด์ิ ศรียศ สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 50 99  /
17338 ร.ต.อ.โสภณ มากสุวรรณ์ สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 49 98  /
17339 ส.ต.อ.ณรงคเ์ดช อินทวงศ์ สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 49 98  /
17340 ด.ต.ไกรสร ยติุธรรม สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 48 97  /
17341 ส.ต.อ.พลากร มีเถ่ือน สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 48 97  /
17342 พ.ต.ท.เจริญ เกิดแกว้ สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 47 96  /
17343 ด.ต.พงศศ์กัด์ิ บุญมาศ สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 48 96  /
17344 ร.ต.ต.อนุวติั รวยจินดา สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 47 95  /
17345 ด.ต.กิติศกัด์ิ ตามี สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 46 94  /
17346 ด.ต.ศิริพงศ ์ทองสาลี สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 45 93  /
17347 ด.ต.วชัรพล สุวรรณอกัษร สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 42 90  /
17348 ร.ต.อ.ธวมาส เกตุพิชยั สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 50 95  /
17349 ด.ต.ภาสกร ช่วยชุม สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 44 89  /
17350 ด.ต.สุทศัน์ สุดชี สภ.บ่อผดุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 44 48 92  /
17351 พ.ต.ต.ธนธร ตนัติศศิรัตน์ สภ.บางมะเด่ือ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 48 98  /
17352 พ.ต.ท.วิทยา พิทกัษ์ สภ.บางมะเด่ือ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 46 96  /
17353 ร.ต.ต.พงษพิ์พฒัน์ สุธาพจน์ สภ.บางมะเด่ือ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 39 84  /
17354 ส.ต.ท.ศกัด์ิชาย เพชรศรี สภ.บางสวรรค์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17355 ส.ต.ท.ศิวนนท ์วายทองท า สภ.บางสวรรค์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 49 99  /
17356 ส.ต.ท.อษัฎาวธุ เพชรเชนทร์ สภ.บางสวรรค์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 49 99  /
17357 ร.ต.ท.นนทศร ชูเจริญวงศ์ สภ.บางสวรรค์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 48 96  /
17358 พ.ต.ต.สุพรชยั บุญน า สภ.บางสวรรค์ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 48 95  /
17359 ร.ต.อ.ชาญณรงค ์จนัทร์คง สภ.บา้นตาขนุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17360 ด.ต.ณรงคช์ยั ตอ้ยแกว้ สภ.บา้นตาขนุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17361 พ.ต.ท.ถาวร รามวงศ์ สภ.บา้นตาขนุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17362 ด.ต.ยอดชาย สกลุกิจ สภ.บา้นตาขนุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17363 ด.ต.วราศกัด์ิ ส าลี สภ.บา้นตาขนุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17364 ด.ต.ศกัดา เดชมณี สภ.บา้นตาขนุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
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17365 พ.ต.ต.สุบญัชา พืชผล สภ.บา้นตาขนุ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17366 ด.ต.นนทศกัด์ิ ธีรกลุ สภ.บา้นนาเดิม ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17367 พ.ต.ท.สาคร ไชยวรรณ สภ.บา้นนาเดิม ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17368 ร.ต.อ.อ าพล ขวญักลุ สภ.บา้นนาเดิม ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17369 ด.ต.อุทยั อะโครตมี สภ.บา้นนาเดิม ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 50 98  /
17370 ส.ต.ท.อนุสรณ์ มณีรัตน์ สภ.บา้นนาเดิม ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 49 97  /
17371 พ.ต.ท.ศภุกิจ อินคชสาร สภ.บา้นนาเดิม ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 50 97  /
17372 ด.ต.ธนาธิป ศรีบวัทอง สภ.บา้นนาสาร ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17373 ร.ต.อ.มนสั บุญจงัหูน สภ.บา้นนาสาร ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17374 ด.ต.สมพงศ ์ระวงัวงศ์ สภ.บา้นนาสาร ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17375 พ.ต.ต.สุชาติ เก้ือฉิม สภ.บา้นนาสาร ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17376 พ.ต.ท.สุพรไชย ลิกขะไชย สภ.บา้นนาสาร ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17377 ด.ต.สุวิทย ์วิชิต สภ.บา้นนาสาร ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 50 50 100  /
17378 ด.ต.ถวลัย ์ประชุมรัตน์ สภ.บา้นนาสาร ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 49 96  /
17379 ด.ต.ธนนัดร มีแกว้ สภ.พนม ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 47 94  /
17380 พ.ต.ท.สุทศัน์ นาคพนัธ์ สภ.พนม ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 46 95  /
17381 ด.ต.รังษีธ ์หมานเหตุ สภ.พนม ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 36 85  /
17382 ร.ต.อ.กิตติพงศ ์มีแกว้ สภ.พนม ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 41 86  /
17383 พ.ต.ท.สิริชยั ทิพยบ์รรพต สภ.พนม ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 28 34 62  /
17384 ด.ต.พิชยั สงแกว้ สภ.พระแสง ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 48 96  /
17385 ร.ต.ต.สุนทร สัตถาพร สภ.พระแสง ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 47 47 94  /
17386 ด.ต.วิระ แสงอ าไพ สภ.พระแสง ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 49 49 98  /
17387 ร.ต.อ.มีศกัด์ิ เทพบุรี สภ.พระแสง ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 48 96  /
17388 พ.ต.ท.อุทยั สยมภาค สภ.พระแสง ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 47 95  /
17389 ร.ต.อ.พิเชษฐ อินทร์นาค สภ.พระแสง ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 46 94  /
17390 พ.ต.ท.ลือชยั ทองสินธุ์ สภ.พระแสง ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 38 42 80  /
17391 ส.ต.ท.ครรชิต อนุรักษ์ สภ.พุนพิน ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 43 41 84  /
17392 พ.ต.ท.โยธินทร์ สิทธิโยธี สภ.พุนพิน ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 47 95  /
17393 ร.ต.ต.อาลี เส็นบตัร สภ.พุนพิน ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 46 47 93  /
17394 ร.ต.อ.มนูญศกัด์ิ แท่นนิล สภ.พุนพิน ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 46 44 90  /
17395 ด.ต.เกียรติศกัด์ิ พินชู สภ.พุนพิน ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 49 94  /
17396 ด.ต.สมาธิ เกล้ียงมน สภ.พุนพิน ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 47 92  /
17397 ร.ต.ต.ประเวส สมินทร์ สภ.พุนพิน ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 45 90  /
17398 ร.ต.อ.ยทุธการ เกียรติฉวี สภ.พุนพิน ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 45 90  /
17399 ด.ต.ณรงคเ์ดช จีนประชา สภ.พุนพิน ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 42 87  /
17400 ร.ต.ต.ชุมพล กองค า สภ.พุนพิน ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 44 45 89  /
17401 ร.ต.อ.ส าราญ คงขนัธ์ สภ.พุนพิน ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 43 48 91  /
17402 ส.ต.อ.ปองพล แซ่ล้ิม สภ.พุนพิน ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 42 41 83  /
17403 พ.ต.ท.สุวตัร์ เจริญแกว้ สภ.พุนพิน ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 42 35 77  /
17404 ส.ต.อ.ศภุศกัด์ิ ภิญญานิล สภ.พุนพิน ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 32 37 69  /
17405 พ.ต.ท.ศภุชยั สังขป์ระคอง สภ.วิภาวดี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 48 48 96  /
17406 ร.ต.ท.นาวี เมฆแกว้ สภ.วิภาวดี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 46 48 94  /
17407 พ.ต.ท.เอกภพ วงศส์วสัด์ิ สภ.วิภาวดี ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ภ.8 45 47 92  /
17408 พ.ต.ท.พิชยศกัด์ิ ชินานุรักษ์ ฝอ.ภ.จว.ตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 16 16 32  /
17409 ร.ต.ต.เรียง จนัทร์ยอ่ง ฝอ.ภ.จว.ตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 48 94  /
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17410 ร.ต.ท.เพชร มีพนัธ์ ฝอ.ภ.จว.ตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 46 92  /
17411 ร.ต.อ.สุรสิทธ์ิ รองวงั สภ.เขาวิเศษ ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 43 92  /
17412 ด.ต.นฤมล เพชรสุข สภ.เขาวิเศษ ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 47 94  /
17413 ร.ต.อ.ช านาญ สุวรรณชาตรี สภ.เขาวิเศษ ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 46 92  /
17414 ร.ต.อ.วิทยา เพชรอาวธุ สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 42 43 85  /
17415 ด.ต.ชยัยนัต ์จ  าปา สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 48 98  /
17416 ร.ต.ต.พชร ชูชมช่ืน สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 42 48 90  /
17417 ร.ต.อ.อาธร คงดี สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 49 97  /
17418 ด.ต.กิตติพงษ ์เท่ียงธรรม สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 45 49 94  /
17419 ด.ต.ฉัตรชยั คงกลบั สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 47 95  /
17420 พ.ต.ต.ณฐดนย ์นพรัตน์ สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 50 100  /
17421 ด.ต.ปกรณ์ จุทอง สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 49 99  /
17422 ร.ต.ต.สุขชยั ค  าหลา้ สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 50 99  /
17423 ด.ต.จ าลอง ทองมา สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 48 97  /
17424 ร.ต.อ.อนุ ศรีทองช่วย สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 46 95  /
17425 ร.ต.อ.นริศ ทองข า สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 49 96  /
17426 ด.ต.จิระมิตร สักแกว้ สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 48 95  /
17427 ร.ต.อ.มีชยั ขนุทรมาลี สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 48 95  /
17428 ด.ต.กฤษธิพงศ ์เอียดคลองชี สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 47 94  /
17429 ด.ต.วิชยัรัตน์ แกว้ละเอียด สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 47 94  /
17430 ส.ต.ท.ภาคภูมิ บวัข  า สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 40 87  /
17431 ด.ต.รัชกฤช อุดมคุณาพร สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 50 96  /
17432 ร.ต.ต.ประทีป ผงัจิโน สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 47 93  /
17433 ร.ต.ต.สมนึก ปานเพชร สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 46 92  /
17434 ด.ต.เชวง รักใหม่ สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 44 90  /
17435 ด.ต.จกัพงษ ์แสงสวสัด์ิ สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 45 46 91  /
17436 ด.ต.ชาฤทธ์ิ แกว้เพง็ สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 45 44 89  /
17437 ร.ต.ต.มิตรชยั ทองบุตร สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 44 44 88  /
17438 ด.ต.หญิง นงเยาว ์ชูทิพย์ สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 43 44 87  /
17439 ส.ต.อ.ธนพล อินทเรย์ สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 43 42 85  /
17440 ร.ต.ต.อภินนัท ์สัตยนนท์ สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 43 42 85  /
17441 ร.ต.ต.พรประสิทธ์ิ ศรีขวญั สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 40 41 81  /
17442 จ.ส.ต.อรรถศกัด์ิ โชติมนัต์ สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 38 35 73  /
17443 ด.ต.ภานุมาศ โตะ๊ขนุนุย้ สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 33 33 66  /
17444 ร.ต.ต.ชาญลิขิต กนัตงักลุ สภ.กนัตงั ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 46 92  /
17445 ส.ต.ท.ปิยะพงษ ์บวัหยู สภ.กนัตงั ภ.จว.ตรัง ภ.9 39 45 84  /
17446 ส.ต.ท.สราวธุ พลประสิทธ์ิ สภ.กนัตงั ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 48 97  /
17447 ส.ต.อ.อินทวฒัน์ หนูแกว้ สภ.กนัตงั ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 47 96  /
17448 ร.ต.อ.ประเสริฐ ทองุขส สภ.กนัตงั ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 47 93  /
17449 ด.ต.บุญโชค ไชยเซ่ง สภ.กนัตงั ภ.จว.ตรัง ภ.9 44 48 92  /
17450 ร.ต.ต.เชาลิต สุนทรนนท์ สภ.กนัตงั ภ.จว.ตรัง ภ.9 44 41 85  /
17451 ร.ต.ท.พิณธุ เขียวเล่ง สภ.กนัตงั ภ.จว.ตรัง ภ.9 41 39 80  /
17452 ด.ต.ศกัด์ิชยั รัตนพงศ์ สภ.กนัตงั ภ.จว.ตรัง ภ.9 40 41 81  /
17453 ด.ต.สุวฒัน์ เอียดสง สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 44 91  /
17454 ด.ต.ณฎัฐา อนนัทนุพงศ์ สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 48 97  /
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17455 ด.ต.เดชา ชูตรัง สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 45 93  /
17456 ร.ต.อ.กฤษฏ์ิ มุณีสวา่ง สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 48 95  /
17457 ด.ต.สราวธุ ชูพูล สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 45 91  /
17458 ด.ต.ครรชิต สายทอง สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 40 86  /
17459 ด.ต.ครรธิชาติ มาสวสัด์ิ สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 45 46 91  /
17460 ร.ต.ท.จกัรี สังยวน สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 44 48 92  /
17461 ด.ต.หญิง เสาวลกัษณ์ หนูสุข สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 41 43 84  /
17462 พ.ต.ท.วิชาญ นุ่นขาว สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 39 46 85  /
17463 ส.ต.อ.วีรพนัธุ์ พลวฒัน์ สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 39 46 85  /
17464 พ.ต.ต.ปรีชา ศรีเมือง สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 38 39 77  /
17465 ร.ต.ต.ธีระพล พลวฒัน์ สภ.บา้นโคกยาง ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 48 94  /
17466 ส.ต.ท.สุเนตร แอโสะ สภ.บา้นโคกยาง ภ.จว.ตรัง ภ.9 44 46 90  /
17467 ด.ต.ศกัด์ิฐานนัดร์ ยอดจิต สภ.บา้นในควน ภ.จว.ตรัง ภ.9 39 49 88  /
17468 ร.ต.ท.วีระศกัด์ิ ไกรเทพ สภ.บา้นคลองเตง็ ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 47 95  /
17469 ร.ต.อ.สมโชค ไขร่อด สภ.บา้นคลองเตง็ ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 49 97  /
17470 ด.ต.ขจรศกัด์ิ ภยัเนียม สภ.บา้นคลองเตง็ ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 47 94  /
17471 ด.ต.สารา ทองเดช สภ.บา้นคลองเตง็ ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 44 91  /
17472 ด.ต.สุนทร คงจริง สภ.บา้นคลองเตง็ ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 49 95  /
17473 ร.ต.ต.สามารถ คิ้วนาง สภ.บา้นคลองเตง็ ภ.จว.ตรัง ภ.9 43 40 83  /
17474 ด.ต.ประสิทธ์ิ ขาวสุด สภ.บา้นหนองเอ้ือง ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 43 89  /
17475 ด.ต.มนูญ สุขเกษม สภ.บา้นหนองเอ้ือง ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 48 97  /
17476 พ.ต.ท.ทวีศกัด์ิ ขนุเพชร สภ.บา้นหนองเอ้ือง ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 48 96  /
17477 พ.ต.ท.ค ารณ ทองเสนอ สภ.บา้นหนองเอ้ือง ภ.จว.ตรัง ภ.9 45 47 92  /
17478 ร.ต.ท.สมพร จุลจา้ย สภ.ปะเหลียน ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 47 97  /
17479 ร.ต.ต.วิทยา วงศศ์รีสมุทร สภ.ปะเหลียน ภ.จว.ตรัง ภ.9 45 46 91  /
17480 ร.ต.อ.ชาญชยั สุวรรณรัตน์ สภ.ปะเหลียน ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 48 98  /
17481 ส.ต.อ.นที คงดี สภ.ปะเหลียน ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 44 92  /
17482 ร.ต.ท.นนัทวิทย ์พฒันสิงห์ สภ.ปะเหลียน ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 49 96  /
17483 พ.ต.ท.โชคดี ยเูดน็ สภ.ปะเหลียน ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 47 94  /
17484 ด.ต.ปรีชาพล รองยาง สภ.ปะเหลียน ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 48 94  /
17485 ด.ต.สมพงค ์ปานะจินาพร สภ.ปะเหลียน ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 47 93  /
17486 ร.ต.ต.วิโรจน์ นาคบรรพ์ สภ.ปะเหลียน ภ.จว.ตรัง ภ.9 45 37 82  /
17487 ด.ต.รุจนากร เตียวปิยกลุ สภ.ปะเหลียน ภ.จว.ตรัง ภ.9 44 49 93  /
17488 ร.ต.ท.สราวธุ ลายทิพย์ สภ.ยา่นตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 38 48 86  /
17489 ร.ต.ต.วินยั ไขแสง สภ.ยา่นตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 49 97  /
17490 พ.ต.ต.เจริญ เล่ือนแกว้ สภ.ยา่นตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 46 92  /
17491 ร.ต.ต.อคัรเดช เสถียรรังสฤษด์ิ สภ.ยา่นตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 49 99  /
17492 ด.ต.นุกลู ใจตรง สภ.ยา่นตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 49 98  /
17493 ด.ต.นิรันดร์ ทองรอง สภ.ยา่นตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 49 97  /
17494 ร.ต.อ.อรรถวิทย ์จิตเท่ียง สภ.ยา่นตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 45 92  /
17495 ด.ต.ธีรชยั คงฤทธ์ิ สภ.ยา่นตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 44 49 93  /
17496 ร.ต.ต.กิตติ เพชรรัตน์ สภ.ยา่นตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 42 40 82  /
17497 ด.ต.วีรยทุธ ป่ินทอง สภ.ยา่นตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 39 45 84  /
17498 ร.ต.อ.ชยัยทุธ นวลสกลุ สภ.ยา่นตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 39 38 77  /
17499 ด.ต.เชาวลิต จาวิสูตร สภ.ยา่นตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 38 43 81  /
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17500 ด.ต.กิตติศกัด์ิ ใจตรง สภ.ยา่นตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 36 30 66  /
17501 ร.ต.ต.สุวคล รักษานาค สภ.รัษฎา ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 45 94  /
17502 ร.ต.อ.สุชาติ จูช่วย สภ.รัษฎา ภ.จว.ตรัง ภ.9 37 30 67  /
17503 ด.ต.ศกัด์ิศิป์ ผลกล า สภ.รัษฎา ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 46 92  /
17504 ร.ต.อ.วิพจน์ ชูแกว้ สภ.รัษฎา ภ.จว.ตรัง ภ.9 40 48 88  /
17505 ร.ต.ต.สมบูรณ์ สวา่งรัตน์ สภ.วงัวิเศษ ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 47 94  /
17506 ร.ต.อ.สมรักษ ์ทองส่งศรี สภ.วงัวิเศษ ภ.จว.ตรัง ภ.9 29 50 79  /
17507 ร.ต.ท.วิชยั จ  าปา สภ.สิเกา ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 41 89  /
17508 ส.ต.ท.อิสมาแอน สันหมุด สภ.สิเกา ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 46 93  /
17509 พ.ต.ท.สมศกัด์ิ เยาวด์  า สภ.สิเกา ภ.จว.ตรัง ภ.9 45 43 88  /
17510 ส.ต.อ.เขมะชาติ ยิม้ขาว สภ.สิเกา ภ.จว.ตรัง ภ.9 38 46 84  /
17511 ร.ต.ต.ปกรณ์กฤษณ์ิ ทองสุข สภ.หนองตรุด ภ.จว.ตรัง ภ.9 41 48 89  /
17512 ร.ต.ต.สมคิด สิทธิฤกษ์ สภ.หนองตรุด ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 48 96  /
17513 ด.ต.ศราวธุ จนัทร์สังข์ สภ.หนองตรุด ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 46 93  /
17514 ด.ต.พงศศ์กัด์ิ ภกัดี สภ.ห้วยยอด ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 48 98  /
17515 พ.ต.ต.วีรชยั หนูชู สภ.ห้วยยอด ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 48 98  /
17516 ส.ต.อ.อนุพงค ์ง่วนสน สภ.ห้วยยอด ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 48 98  /
17517 ร.ต.ต.ฐิติชยั นารีกลุ สภ.ห้วยยอด ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 50 99  /
17518 ด.ต.ส าราญ พนัฤทธ์ิด า สภ.ห้วยยอด ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 50 99  /
17519 ร.ต.อ.บุญรอด ชุมช่ืน สภ.ห้วยยอด ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 49 98  /
17520 ด.ต.พนม เสนีย์ สภ.ห้วยยอด ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 48 97  /
17521 ส.ต.ท.จิตรกร ทองมา สภ.ห้วยยอด ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 46 95  /
17522 ร.ต.ท.จุรินทร์ จนัทคา สภ.ห้วยยอด ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 45 94  /
17523 ร.ต.อ.สายณัห์ ดว้งชู สภ.ห้วยยอด ภ.จว.ตรัง ภ.9 45 45 90  /
17524 ด.ต.วีรศกัด์ิ รังสี สภ.ห้วยยอด ภ.จว.ตรัง ภ.9 42 43 85  /
17525 ด.ต.ถาวร ศรีนุ่นอินทร์ สภ.หาดส าราญ ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 48 97  /
17526 ส.ต.ท.ธีรวรรธน์ สิทธิฤกษ์ สภ.หาดส าราญ ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 50 98  /
17527 พ.ต.ท.บรรจบ ชูวงษ์ สภ.หาดส าราญ ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 49 97  /
17528 ร.ต.อ.สุรสิทธ์ิ เส็นบตัร สภ.หาดส าราญ ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 45 91  /
17529 ร.ต.อ.วิชิต สุดรักษ์ สภ.หาดส าราญ ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 41 87  /
17530 ส.ต.ต.ณรงคฤ์ทธ์ิ อินทรักษา สภ.เจาะไอร้อง ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 46 94  /
17531 ส.ต.ท.สุรชาติ สายจนัทร์ สภ.เจาะไอร้อง ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 42 90  /
17532 ส.ต.ต.สัพพญัญู นวลสุทธ์ิ สภ.เจาะไอร้อง ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 47 48 95  /
17533 ส.ต.อ.เจตตุพล แกว้ไข่ สภ.เจาะไอร้อง ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 41 35 76  /
17534 ส.ต.อ.ใจวฒัน์ ชูตรี สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 45 50 95  /
17535 ด.ต.ยสัสสี พ่ึงถ่ิน สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 47 97  /
17536 ด.ต.อนุกลู เจะ๊อาลี สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 46 49 95  /
17537 ส.ต.ต.อรรถชยั สุวรรณชาตรี สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 50 100  /
17538 ส.ต.อ.วรวฒิุ ด ารัตน์ สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17539 ด.ต.สวพงศ ์เทพไพฑูรย์ สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 46 96  /
17540 ส.ต.ต.ชยงักรู สัคจิตต์ สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 47 96  /
17541 ด.ต.สิทธิชยั ทองดี สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 47 41 88  /
17542 ส.ต.อ.พงษศ์ธร ทรัพยเ์ท่ียง สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 47 36 83  /
17543 ด.ต.ประจกัษ ์พรมประมง สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 48 97  /
17544 ด.ต.วิชิต จนัทรวิบูลย์ สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 46 95  /
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17545 จ.ส.ต.กิติศกัด์ิ รัชตสุนทราภรณ์ สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 50 100  /
17546 ส.ต.ต.ธนทั แก่นเมือง สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 50 100  /
17547 ส.ต.ต.ภคนนัท ์ศรีอ่อน สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 50 100  /
17548 ส.ต.ต.ยงวิทย ์แอโสะ สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 50 100  /
17549 ด.ต.หญิง สายใจ ชูศรี สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 50 100  /
17550 ร.ต.ต.เฉลิมลาภ สาระอาภรณ์ สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17551 ด.ต.นฐัพงศ ์โพธ์ิพรม สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17552 ส.ต.ต.วรรธนะพงศ ์วิโนทยั สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17553 ด.ต.วีรศกัด์ิ สาระพิทยาธร สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17554 ร.ต.ต.สมาแอ อาแซ สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17555 ด.ต.สันทดั เจะมะ สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17556 พ.ต.ท.วิรัตน์ เพชรศรี สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17557 ร.ต.ท.ธีระยทุธ ตุ่มทรัพย์ สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 48 98  /
17558 ส.ต.อ.ปฐวี ป่ิแกว้ สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 48 98  /
17559 ร.ต.อ.อภินนัท ์จนัทร์เกตุ สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 47 97  /
17560 ด.ต.อคัครินทร์ ชูศรี สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 47 97  /
17561 จ.ส.ต.กฤษฎา ประกอบกิจ สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 46 96  /
17562 ร.ต.อ.มานพ ดินแดง สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 46 96  /
17563 ส.ต.ท.อบัดุลฮากีฟ ดอเลาะ สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 46 96  /
17564 ร.ต.อ.โกเมศ เตะ๊ สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 50 99  /
17565 ส.ต.ต.ปรีชา สังขช์ยั สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 49 98  /
17566 ส.ต.ต.สุรศกัด์ิ ล่ิมกาญจน์กลุ สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 49 98  /
17567 ร.ต.อ.สุทธิรักษ ์พนัธนิยะ สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 48 97  /
17568 ส.ต.ต.อภิสิทธ์ิ แพทยห์มดั สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 48 97  /
17569 ด.ต.พงศกร ไชยเดช สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 47 96  /
17570 ส.ต.อ.ณฐัวฒิุ เพชรขวญั สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 43 92  /
17571 ส.ต.อ.พงศธร ชาวท่าโขลง สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 39 88  /
17572 ด.ต.จิรโรจน์ สมจิตร สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 48 96  /
17573 ส.ต.อ.ประภาส สกลุนอ้ย สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 46 94  /
17574 ส.ต.อ.นวพล ธาระมรรค สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 47 49 96  /
17575 ส.ต.ต.สันหกริช สอนสังข์ สภ.เมืองนราธิวาส ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 47 46 93  /
17576 ส.ต.ท.มารุต วฒิุศาสตร์ สภ.แวง้ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 50 100  /
17577 ด.ต.สามารถ นิลบรรพต สภ.แวง้ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 50 100  /
17578 ด.ต.บลัลงัก ์ดอเลาะ สภ.แวง้ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17579 ส.ต.อ.อบัอุลเลาะห์ แวหะมุ สภ.แวง้ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17580 ส.ต.อ.ภทักรณ์ ดิง สภ.แวง้ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 48 98  /
17581 ร.ต.อ.เรวฒัน์ คงชู สภ.โคกเคียน ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 42 90  /
17582 ส.ต.อ.สุริยา ป่านเทพ สภ.โคกเคียน ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 50 100  /
17583 ร.ต.ต.โอฬาร ปิติสันต์ิ สภ.โคกเคียน ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17584 ส.ต.อ.ปิยะ ไกรษร สภ.โคกเคียน ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17585 ส.ต.อ.อารีซนั มาหะ สภ.โคกเคียน ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 45 95  /
17586 ส.ต.ท.ธุมากร สุขเจริญ สภ.โคกเคียน ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 34 84  /
17587 ส.ต.อ.ฉัตรชยั เดโชชยั สภ.โคกเคียน ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 44 93  /
17588 ส.ต.อ.รีดูวนั ลาโละซู สภ.โคกเคียน ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 47 42 89  /
17589 ด.ต.ชูชาติ เชาวสุ่์ม สภ.โคกเคียน ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 39 48 87  /
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17590 ส.ต.ต.ประเวศ ยาอีด สภ.จะแนะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 36 14 50  /
17591 ส.ต.ท.อนิรุต จนัชู สภ.จะแนะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 45 48 93  /
17592 ส.ต.อ.อสัรี อ  าเซาะ สภ.จะแนะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 39 48 87  /
17593 ส.ต.อ.ปรัชญา กนัทะวงค์ สภ.ตนัหยง ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 47 96  /
17594 ด.ต.ศตุรี กลบัใหม่ สภ.ตนัหยง ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 49 97  /
17595 ส.ต.อ.เกียรติกวิน อคัรสินจิรัชญา สภ.ตนัหยง ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 48 96  /
17596 ส.ต.อ.อนิรุทธ์ิ เบ็นเหลบ็ สภ.ตนัหยง ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 48 96  /
17597 ส.ต.ท.อาฟิต ดือเร๊ะ สภ.ตนัหยง ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 43 91  /
17598 ร.ต.ท.สมพร ทองจินดา สภ.ตนัหยง ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 46 42 88  /
17599 ด.ต.ช านาญ กล่ินเพช็ร์ สภ.ตากใบ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 50 100  /
17600 ส.ต.อ.สิทธิโชค ด าคง สภ.ตากใบ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17601 ด.ต.พิเชศฐ ์พงศษ์า สภ.ตากใบ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 49 98  /
17602 ส.ต.ท.กิตติศกัด์ิ ศรีชยั สภ.ตากใบ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 45 94  /
17603 ด.ต.ทวีศกัด์ิ สายแกว้ สภ.ตากใบ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 46 48 94  /
17604 ร.ต.ท.ประพิศ บุญสร้าง สภ.ตากใบ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 46 46 92  /
17605 ด.ต.มูสา หลีเยาว์ สภ.ตุยง ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 44 48 92  /
17606 ส.ต.อ.อาทิตย ์บุญทองแกว้ สภ.ตุยง ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 44 31 75  /
17607 ส.ต.ท.บดินทร์ หูเขียว สภ.ตุยง ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 47 40 87  /
17608 ส.ต.อ.วชัพงศ ์จีนเอียด สภ.ตุยง ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 42 48 90  /
17609 ร.ต.ท.ศภุณฐั ไกรษร สภ.ตุยง ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 42 34 76  /
17610 ส.ต.อ.อามีน หวนัโส๊ะ สภ.ตุยง ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 40 31 71  /
17611 ส.ต.ต.ชนฐัพงศ ์จนัทรภาส สภ.บาเจาะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 45 93  /
17612 ส.ต.ท.วรวธุ กิตตินนทิกร สภ.บาเจาะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 43 93  /
17613 ส.ต.ต.ณรงคฤ์ทธ์ิ งานสม สภ.บาเจาะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 48 96  /
17614 ด.ต.ศราวฒิุ ตงเยต สภ.บาเจาะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 37 20 57  /
17615 ส.ต.ท.มูฮ าหมดัไฟซา มะดาโอะ๊ สภ.บูเกะ๊ตา ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 50 99  /
17616 ด.ต.กตญัญู โมสิกะสุขะ สภ.บูเกะ๊ตา ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 49 98  /
17617 ส.ต.อ.จกัรกฤษณ์ มากเกล้ียง สภ.บูเกะ๊ตา ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 48 96  /
17618 ส.ต.อ.ไฟซู มะเยง็ สภ.บูเกะ๊ตา ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 47 50 97  /
17619 ส.ต.อ.อาซีรี เจะ๊เงาะ สภ.บูเกะ๊ตา ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 47 50 97  /
17620 ส.ต.ท.พงศกร ทบัสาร สภ.ปะลุกาสาเมาะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17621 ส.ต.ต.วรวฒัน์ แสงธรรมกวิน สภ.ปะลุกาสาเมาะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17622 ส.ต.ท.สุริยา ดือราแม สภ.ปะลุกาสาเมาะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 48 98  /
17623 ส.ต.ท.รัฐภูมิ บุญพิลา สภ.ปะลุกาสาเมาะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 44 94  /
17624 ด.ต.ภาสกร สังขสุ์วรรณ สภ.มูโนะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 47 95  /
17625 ส.ต.อ.สุทิน เกวฎัฎาชีวะ สภ.มูโนะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 45 43 88  /
17626 ส.ต.อ.มาหาหมดัฟาโร ตนัยนีายู สภ.มูโนะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 47 48 95  /
17627 ด.ต.บุญธรรม คงภูมิ สภ.มูโนะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 47 46 93  /
17628 ส.ต.ท.จิรศกัด์ิ จนัทร์ประอบ สภ.มูโนะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 44 46 90  /
17629 ส.ต.อ.ชยัฤทธ์ิ พุทจกัจนัทร์ สภ.มูโนะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 42 34 76  /
17630 ร.ต.ต.รอสลี เจะ๊ยอ สภ.ยีง่อ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17631 ส.ต.ต.สันติ สังขสุ์วรรณ สภ.ยีง่อ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 38 88  /
17632 ส.ต.ท.รุสลนั อูบี สภ.ยีง่อ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 47 97  /
17633 ส.ต.ท.ธญัญาฤทธ์ิ ทิ้งแหละ๊ สภ.ยีง่อ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 46 96  /
17634 ด.ต.วฒิุพงษ ์สังขข์าว สภ.ยีง่อ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 49 98  /
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17635 ด.ต.นิสะบูดิง เฮงสาแม สภ.ยีง่อ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 50 98  /
17636 ส.ต.ท.อนุชา เหมรา สภ.ยีง่อ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 45 93  /
17637 ร.ต.ต.วิรัตน์ แกว้มณี สภ.ยีง่อ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 47 47 94  /
17638 ด.ต.อนอิตรี อุรามา สภ.ยีง่อ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 46 50 96  /
17639 ด.ต.จรุง บุญอนนัต์ สภ.ระแงะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 46 41 87  /
17640 ส.ต.ต.เจษฎา เกตบุญ สภ.ระแงะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17641 ส.ต.ต.อิสรา พลจนัทร์ สภ.ระแงะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 49 98  /
17642 ส.ต.อ.พงศว์ริศ จนัทร์ค  า สภ.ระแงะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 48 97  /
17643 ส.ต.ต.อิมรอน เกษม สภ.ระแงะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 45 94  /
17644 ส.ต.อ.สุทธิพงษ ์รอดเดช สภ.ระแงะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 47 47 94  /
17645 ส.ต.อ.ไกรสร คงสุด สภ.ระแงะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 47 46 93  /
17646 ด.ต.สุธี มิตรทอง สภ.ระแงะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 45 44 89  /
17647 ส.ต.ต.อิสระพงษ ์มรรคาเขต สภ.ระแงะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 40 48 88  /
17648 ส.ต.ท.พรเทพ ไชยมุสิก สภ.รือเสาะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 45 43 88  /
17649 ส.ต.ต.ธชักมล ส าอางศรี สภ.รือเสาะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 43 91  /
17650 ส.ต.ท.เอกรินทร์ วอ่งไว สภ.รือเสาะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 47 45 92  /
17651 ส.ต.ท.สิทธิพงศ ์คงสม สภ.รือเสาะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 40 90  /
17652 ส.ต.ต.ภาคิน หุลกิจ สภ.รือเสาะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 39 88  /
17653 ด.ต.ณรงคช์ยั กิมาคม สภ.รือเสาะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 47 49 96  /
17654 ส.ต.อ.จกัร์ชยั จนัทร์ลอย สภ.รือเสาะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 46 48 94  /
17655 ส.ต.ต.ชนแดน ตุมระวตั สภ.รือเสาะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 42 37 79  /
17656 ส.ต.ท.โสภณ แซ่ตั้ง สภ.รือเสาะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 41 42 83  /
17657 ส.ต.ต.ฐากร เกือแกว้ สภ.รือเสาะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 40 37 77  /
17658 ส.ต.ต.พชรพล ทองพรัด สภ.ศรีสาคร ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 50 100  /
17659 ส.ต.ต.เอกราช สุวรรณโน สภ.ศรีสาคร ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 46 43 89  /
17660 ส.ต.ต.ธีรนาถ จนัหุณี สภ.ศรีสาคร ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 50 100  /
17661 ส.ต.อ.สมชาย อาสากลู สภ.ศรีสาคร ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 45 95  /
17662 ส.ต.ท.ชรินทร์ หนูเกล้ียง สภ.ศรีสาคร ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 49 97  /
17663 ด.ต.พูลสิน อามะ สภ.ศรีสาคร ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 49 97  /
17664 ส.ต.อ.อนิวฒัน์ กรูอหมีน สภ.ศรีสาคร ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 46 94  /
17665 ส.ต.อ.พงษศ์กัด์ิ ประดิษฐ์ สภ.ศรีสาคร ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 45 93  /
17666 ส.ต.ท.อานนท ์ด าพลบั สภ.ศรีสาคร ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 46 50 96  /
17667 ด.ต.มงักร สายค าวงษ์ สภ.ศรีสาคร ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 46 47 93  /
17668 ส.ต.ท.อาหมดั ล่าแหละหมนั สภ.สากอ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 50 99  /
17669 ส.ต.อ.ทองรัตน์ หม่ืนสุข สภ.สากอ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 50 98  /
17670 ส.ต.อ.โยธิน บุญเซ่ง สภ.สากอ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 47 95  /
17671 ส.ต.อ.ธีระวฒัน์ แกว้จนัทร์ทอง สภ.สุไหงโกลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 46 28 74  /
17672 ส.ต.ต.พฒันพงค ์สิทธิด ารงค์ สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 50 100  /
17673 ส.ต.ต.สุกฤษฎ์ิ สุวรรณรัตน์ สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 50 100  /
17674 ส.ต.อ.ภาณุวฒัน์ คงวุน่ สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 50 99  /
17675 ส.ต.ต.ศกัรินทร์ พุทธาโร สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 50 99  /
17676 ส.ต.อ.สรพล พจน์เพริศ สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 43 92  /
17677 ร.ต.อ.มโนสาร บุญญาวิเศษ สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 50 98  /
17678 ร.ต.ท.ทวี ธรรมสะโร สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 47 95  /
17679 ส.ต.ต.ซุไลมาน บินสะมะแอ สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 43 91  /
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17680 ส.ต.ท.กฤษฎากรณ์ คงช่วย สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 50 100  /
17681 ส.ต.อ.ชยัณรงค ์สายชนะ สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 50 100  /
17682 ส.ต.อ.ธญัธราธร โฉมอุภยั สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 50 100  /
17683 ส.ต.ท.ฮิลมีย ์อนุศาสนบุตร สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 50 100  /
17684 ส.ต.ท.ชนน สร้างทองดี สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17685 ร.ต.อ.ดุสิทธ์ิ เขียวประดิษฐ สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 48 98  /
17686 ส.ต.ท.ภานุพงศ ์เจะ๊ดาโอะ๊ สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 48 98  /
17687 ส.ต.อ.ศราวฒิุ นุสคง สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 48 98  /
17688 ส.ต.ท.ประเสริฐ เจะ๊อามะ สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 44 94  /
17689 ร.ต.อ.ชนาวฒิุ ขวดใส สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 50 99  /
17690 ด.ต.ซานุซี อนุศาสนบุตร สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 50 99  /
17691 ส.ต.อ.รัชตะ บูรพาพฒันกลุ สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 50 99  /
17692 ร.ต.ต.วชัรินทร์ ฤทธ์ิชู สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 50 99  /
17693 ส.ต.ท.อนิรุตธ ์ทิพยก์องลาศ สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 49 98  /
17694 ด.ต.ณฐัวฒิุ เสมาม่ิง สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 46 95  /
17695 ส.ต.อ.มูฮ ามดัฟัยซอล มะยะโกะ๊ สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 46 95  /
17696 ส.ต.อ.ซอและ ตาเละ สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 50 98  /
17697 ด.ต.เกรียงไกร เกรียวกราว สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 43 91  /
17698 ด.ต.ธนนัทร นพรัตน์ สภ.สุไหงโก-ลก ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 46 43 89  /
17699 ด.ต.สนิท พ่ึงต าบล สภ.สุไหงปาดี ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 46 94  /
17700 ด.ต.นิพน นนธิ สภ.สุไหงปาดี ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17701 ด.ต.มนตรี บุญสุข สภ.สุไหงปาดี ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17702 ด.ต.สุทธิพงศ ์อินดี สภ.สุไหงปาดี ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17703 ด.ต.สุภาค ทองดี สภ.สุไหงปาดี ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 48 98  /
17704 ด.ต.ศกัดิยกุต ์หะนุรัตน์ สภ.สุไหงปาดี ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 50 99  /
17705 ด.ต.เป่ียมศกัด์ิ อยูสุ่ข สภ.สุไหงปาดี ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 47 49 96  /
17706 ส.ต.ท.บีลา อาแว สภ.สุคิริน ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 48 49 97  /
17707 ด.ต.ประเทือง เพชร์แกว้ สภ.สุคิริน ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 50 49 99  /
17708 ด.ต.อุสมนั ปะเตะ๊ สภ.สุคิริน ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 49 46 95  /
17709 ส.ต.อ.วิชา แกว้คง กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 9 14 23  /
17710 ส.ต.ท.อนุชิต เกิดเงิน สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 48 97  /
17711 ด.ต.ศราวธุ ผลบุญ สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 43 48 91  /
17712 ด.ต.อภิวิชญ ์ชยัพงศว์ฒันา สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 50 99  /
17713 ส.ต.ท.ศราวฒิุ จนัทร์เกตุ สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 47 95  /
17714 ส.ต.ต.สรศกัด์ิ ราชเลก็ สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 50 96  /
17715 ร.ต.อ.มงคล สมาน สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 50 100  /
17716 ส.ต.ท.มะซาอุดี ยโูซะ สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 50 100  /
17717 ส.ต.ท.สหรัฐ สุวรรณแท้ สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 50 100  /
17718 พ.ต.ต.สุพฒัน์ สภานุชาติ สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 50 100  /
17719 ส.ต.ท.อิสมาแอ แม สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 48 98  /
17720 ส.ต.ท.นิรุตต์ิ อบัดุลบุตร สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 47 97  /
17721 ส.ต.ท.ภาสกร แกว้กลบั สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 50 99  /
17722 ส.ต.ต.นราวธุ แกว้บุญส่ง สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 49 98  /
17723 ด.ต.สมพงษ ์เพง็อิน สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 49 98  /
17724 ด.ต.อุดร สังขสุ์วรรณ สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 48 97  /
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17725 ส.ต.อ.เทวินทร์  นนัยะมโณ สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 46 95  /
17726 ส.ต.ท.อารฟัร เจะ๊แล สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 44 93  /
17727 ส.ต.ท.มนตรี พรหมพิชยั สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 47 95  /
17728 ส.ต.ท.อนุวฒัน์ คงรักษา สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 46 94  /
17729 ส.ต.ท.อภิเชษฐ ์ชูอ่อน สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 49 96  /
17730 ด.ต.ดลราหิม แดวากม สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 47 94  /
17731 ส.ต.ท.สิทธิพงศ ์ศิลาวน สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 46 93  /
17732 ร.ต.ท.มาหามะยนุู จูเฮง สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 50 96  /
17733 ร.ต.อ.อมัราน ดอเลาะ สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 46 92  /
17734 ส.ต.ท.เป็นไท วิวฒัน์ สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 44 90  /
17735 ส.ต.ต.วาทิศ ชูม่ิง สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 45 48 93  /
17736 ส.ต.อ.ทรงพล คงเลิศ สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 45 44 89  /
17737 ส.ต.ท.นนัทวฒิุ วฒันา สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 43 41 84  /
17738 ด.ต.วินยั คชกลู สภ.เมืองปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 39 31 70  /
17739 ส.ต.อ.เอกพจน์ เกตมาศ สภ.แม่ลาน ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 45 48 93  /
17740 ด.ต.สุทธิศกัด์ิ แช่มชอ้ย สภ.แม่ลาน ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 48 94  /
17741 ร.ต.ท.ยทุธนา อรุณสวสัด์ิ สภ.แม่ลาน ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 47 93  /
17742 ส.ต.ท.ศิวกร สุวรรณิตร สภ.แม่ลาน ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 45 48 93  /
17743 ร.ต.อ.วิชาญชยั บวัทอง สภ.แม่ลาน ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 45 45 90  /
17744 ส.ต.อ.สุดรัก พลายดวง สภ.แม่ลาน ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 44 31 75  /
17745 ส.ต.อ.วชัรินทร์ ละอองแกว้ สภ.แม่ลาน ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 43 29 72  /
17746 ส.ต.ท.จีรยทุธ ์ปุนยงั สภ.แม่ลาน ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 42 43 85  /
17747 ร.ต.ต.มะลีเพง็ วิชา สภ.แม่ลาน ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 41 41 82  /
17748 ด.ต.อภิชาติ ศรีนวลขาว สภ.แม่ลาน ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 39 47 86  /
17749 ร.ต.ต.สวสัด์ิ กิตติ สภ.โคกโพธ์ิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 49 99  /
17750 ด.ต.สมชาย แกว้ไดป้าน สภ.โคกโพธ์ิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 50 99  /
17751 ส.ต.อ.สรธญั สีดาวเดือน สภ.โคกโพธ์ิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 50 99  /
17752 ส.ต.ท.จกัรพนัธ ์ด าคง สภ.โคกโพธ์ิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 48 97  /
17753 ส.ต.อ.นิติ อะทาโส สภ.โคกโพธ์ิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 48 97  /
17754 ด.ต.นิติกร ศรีสีข สภ.โคกโพธ์ิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 48 97  /
17755 ส.ต.อ.อภิเดช คงสุวรรณ สภ.โคกโพธ์ิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 48 97  /
17756 ส.ต.อ.อาวธุ ราชบุตร สภ.โคกโพธ์ิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 44 91  /
17757 ด.ต.เกตุกาญจน์ พรหมบุตร สภ.โคกโพธ์ิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 44 90  /
17758 ร.ต.อ.กิตติพงษ ์ประทุมทอง สภ.โคกโพธ์ิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 44 46 90  /
17759 ร.ต.อ.วานิช มณีเลิศ สภ.โคกโพธ์ิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 44 45 89  /
17760 ด.ต.ชาญชยั จะนะจินา สภ.โคกโพธ์ิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 38 41 79  /
17761 ร.ต.ต.มะแปอิง โตะหะ สภ.ไมแ้ก่น ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 50 98  /
17762 ส.ต.อ.ปริมินทร์ ดิสระ สภ.ไมแ้ก่น ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 45 47 92  /
17763 ด.ต.ปรีชา แกว้เพชร สภ.ไมแ้ก่น ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 43 49 92  /
17764 ร.ต.อ.ชอและ เจะ๊นื สภ.กะพอ้ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 50 96  /
17765 ด.ต.ทวิช สงสวา่ง สภ.กะพอ้ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 43 45 88  /
17766 ส.ต.ต.วชัรพฐั ดีหนู สภ.ทุ่งยางแดง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 28 24 52  /
17767 ส.ต.อ.วิเชาวน์ คงเต้ีย สภ.ทุ่งยางแดง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 23 20 43  /
17768 พ.ต.ท.วีระวฒัน์ ด ารงกลู สภ.ทุ่งยางแดง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 38 41 79  /
17769 ส.ต.ท.ปฐมพงศ ์มากจิตร สภ.ทุ่งยางแดง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 29 28 57  /
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17770 ด.ต.พิทกัษ ์ทองนอ้ย สภ.นาประดู่ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 48 97  /
17771 ร.ต.อ.วิษณุ แจ่มจนัทร์ สภ.นาประดู่ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 49 97  /
17772 ด.ต.ณฐัพงศ ์เพชรยอดศรี สภ.นาประดู่ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 50 97  /
17773 ส.ต.อ.อรรถพล เก้ือสกลุ สภ.นาประดู่ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 45 92  /
17774 ส.ต.ท.ธนงศกัด์ิ บุตรมาตา สภ.นาประดู่ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 40 86  /
17775 ส.ต.อ.อดุลย ์สาระสีนา สภ.บา้นโสร่ง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 36 37 73  /
17776 ส.ต.อ.มะหมูด บาซอสิดิก สภ.บา้นโสร่ง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 43 46 89  /
17777 ด.ต.เดช กาหมาน สภ.บา้นโสร่ง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 40 31 71  /
17778 ส.ต.ท.ธีระวฒัน์ เอียดชุม สภ.ปะนาเระ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 46 95  /
17779 ส.ต.ท.สิทธิพร เพชรโชติ สภ.ปะนาเระ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 48 98  /
17780 ด.ต.บุญส่ง กณุโรจร สภ.ปะนาเระ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 48 97  /
17781 ส.ต.ท.นสัเซอร์ หนูขวญั สภ.ปะนาเระ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 47 96  /
17782 ส.ต.ท.มะรูดิง ดามนั สภ.ปะนาเระ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 47 95  /
17783 ร.ต.อ.สรายทุธ หมุนจ านงค์ สภ.ปะนาเระ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 46 92  /
17784 พ.ต.ท.สุพจน์ กาญจนศร สภ.ปะนาเระ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 41 29 70  /
17785 ส.ต.ต.เกษม พวงแกว้ สภ.มายอ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 30 27 57  /
17786 ร.ต.อ.มนดั ขวญัรัตน์ สภ.มายอ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 49 97  /
17787 ส.ต.อ.บกัรูรอซี บาโด สภ.มายอ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 33 32 65  /
17788 ส.ต.ต.ณฐัวฒัน์ ฤทธ์ิหมุน สภ.มายอ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 33 23 56  /
17789 ส.ต.ท.ภาณุวฒัน์ ยานพะโยม สภ.มายอ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 27 17 44  /
17790 ส.ต.อ.ธีรทร เมืองดิษฐ์ สภ.ยะรัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 50 99  /
17791 ส.ต.ท.อสัรีย ์สมานสกลู สภ.ยะรัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 50 100  /
17792 ส.ต.ท.ณฐัพงษ ์ทองทราย สภ.ยะรัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 47 93  /
17793 ส.ต.ท.มะยากี บากา สภ.ยะรัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 50 100  /
17794 ส.ต.ท.มูไฮมีย ์แลแม สภ.ยะรัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 50 100  /
17795 ส.ต.ต.อโณทยั สกลุวิทูรไทย สภ.ยะรัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 50 100  /
17796 พ.ต.ท.อานิก อินด า สภ.ยะรัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 49 99  /
17797 ส.ต.ต.ธรรมณ์ธร หาญณรงค์ สภ.ยะรัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 48 98  /
17798 พ.ต.ต.ขจรศกัด์ิ ชูโตชนะ สภ.ยะรัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 49 98  /
17799 ส.ต.ท.อฟัฟานด้ี แวสาและ สภ.ยะรัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 47 96  /
17800 ส.ต.อ.รณชยั คงทอง สภ.ยะรัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 50 96  /
17801 ส.ต.อ.นิอาซิซ นิกโูน สภ.ยะหร่ิง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 50 99  /
17802 ส.ต.ท.ชยัยทุธ สีเงินยวง สภ.ยะหร่ิง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 48 97  /
17803 ส.ต.ท.มูฮ าหมดักอเซ็ง เจะอามะ สภ.ยะหร่ิง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 50 100  /
17804 ส.ต.ท.สุธี ปานด า สภ.ยะหร่ิง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 47 97  /
17805 ด.ต.วิชิต ปานแดง สภ.ยะหร่ิง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 46 96  /
17806 ส.ต.อ.ฉัตรชยั ทองพูน สภ.ยะหร่ิง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 49 98  /
17807 ร.ต.อ.สมเดน็ มะมิง สภ.ยะหร่ิง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 47 96  /
17808 ส.ต.อ.รณชยั พูนเกิด สภ.ยะหร่ิง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 50 98  /
17809 ด.ต.สุริยา มะยแีต สภ.ยะหร่ิง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 50 98  /
17810 ส.ต.ท.ปรเมศวร์ ณ พทัลุง สภ.ยะหร่ิง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 46 94  /
17811 ส.ต.ท.จกัรีวฒัน์ ยงัชู สภ.ยะหร่ิง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 44 31 75  /
17812 ส.ต.ท.จีรศกัด์ิ เดน็หลี สภ.ราตาปันยงั ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 50 97  /
17813 ส.ต.อ.จิติพล เก้ือเส้ง สภ.ราตาปันยงั ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 47 94  /
17814 ด.ต.ประวตัร จนัทร์อ่อน สภ.ราตาปันยงั ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 50 96  /
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17815 ร.ต.อ.อบัดุลหะมีด หลา้ดี สภ.ราตาปันยงั ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 44 50 94  /
17816 ส.ต.อ.วฒิุชยั เกิดศิริ สภ.สายบุรี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 42 92  /
17817 ส.ต.ท.คามิน ศรีประเสริฐ สภ.สายบุรี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 50 100  /
17818 ร.ต.อ.อุทยั สามเส้ง สภ.สายบุรี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 49 98  /
17819 พ.ต.ท.อาลี หลีเยาว์ สภ.สายบุรี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 48 97  /
17820 ส.ต.ต.สุพศิน ชายเกตุ สภ.สายบุรี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 46 95  /
17821 ส.ต.ท.วชัรินทร์ จิตรัว สภ.สายบุรี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 49 97  /
17822 ส.ต.อ.ปัทพงศ ์เสียมไหม สภ.สายบุรี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 47 95  /
17823 ส.ต.อ.พงษพ์ฒัน์ นาคนอ้ย สภ.สายบุรี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 47 95  /
17824 ส.ต.ต.พิชยั แซ่เบา้ สภ.สายบุรี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 45 40 85  /
17825 ด.ต.แวอามิน แวและ สภ.สายบุรี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 44 45 89  /
17826 ส.ต.อ.มรุพงศ ์ศรนารายณ์ สภ.หนองจิก ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 49 98  /
17827 ด.ต.สมชาย ทองทวี สภ.หนองจิก ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 49 98  /
17828 ส.ต.ท.อนุพงศ ์ดว้งดี สภ.หนองจิก ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 48 97  /
17829 ส.ต.ต.ธีรพงษ ์คงแกว้ สภ.หนองจิก ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 47 96  /
17830 ร.ต.อ.อาวธุ นอ้ยกตู สภ.หนองจิก ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 49 97  /
17831 ด.ต.ประการ จนัทร์แสง สภ.หนองจิก ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 48 96  /
17832 ส.ต.ท.อาฌิฏะ พุทธสุภะ สภ.หนองจิก ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 48 96  /
17833 ส.ต.ท.ซนันูซี มีเน๊าะ สภ.หนองจิก ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 46 94  /
17834 ส.ต.ท.ชลนรินทร์ บุญใหญ่ สภ.หนองจิก ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 45 93  /
17835 ส.ต.อ.วีระศกัด์ิ แซ่ฮ่อ สภ.หนองจิก ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 45 93  /
17836 ส.ต.ต.ธีรธชัช ์ทรัพยภิ์ญโญกลุ สภ.หนองจิก ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 48 95  /
17837 ด.ต.อุเทน กีสะบุตร สภ.หนองจิก ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 44 47 91  /
17838 ร.ต.อ.ประภาส พุ่มนวล ภ.จว.พทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 49 99  /
17839 ด.ต.สิทธิชยั ณรงคร์าช สภ.เกาะนางค า ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 48 92  /
17840 ด.ต.สุพฒั ชูสุวรรณ์ สภ.เกาะนางค า ภ.จว.พทัลุง ภ.9 41 36 77  /
17841 ร.ต.ต.สถิต บวัเนียว สภ.เกาะนางค า ภ.จว.พทัลุง ภ.9 40 50 90  /
17842 ด.ต.ปรีชา พินกลบั สภ.เขาชยัสน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 50 100  /
17843 ส.ต.ต.ภทัรชยั รองเล่ือน สภ.เขาชยัสน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 48 48 96  /
17844 ร.ต.ต.บุญเสริม ภกัดี สภ.เขาชยัสน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 47 50 97  /
17845 ด.ต.วิชิต ขวญัแกว้ สภ.เขาชยัสน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 47 47 94  /
17846 ด.ต.บุญชอบ ทิพยส์ังข์ สภ.เขาชยัสน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 46 49 95  /
17847 ด.ต.ฉกรรจ ์ฤทธ์ิเล่ือน สภ.เขาชยัสน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 43 48 91  /
17848 ร.ต.อ.สันตช์ยั ศิริชุม สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 49 99  /
17849 ด.ต.สมคิด จ าเริญ สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 47 46 93  /
17850 ด.ต.ศิรวฒัน์ พลเพชร สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 42 48 90  /
17851 ด.ต.ทรงวฒิุ จนัทศิริ สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 45 48 93  /
17852 ส.ต.อ.ด ารงค ์เรือนแกว้ สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 42 44 86  /
17853 ด.ต.ณรงค ์เรืองอินทร์ สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 50 100  /
17854 ส.ต.ท.ณฐักรณ์ ล่ิมเสน่ห์ สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 50 100  /
17855 พ.ต.ท.นาถพล บุญสนิท สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 50 100  /
17856 ร.ต.อ.สุพสั แสงเกิด สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 46 43 89  /
17857 ส.ต.ท.จารุพฒัน์ บวัแกว้ สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 46 49 95  /
17858 ด.ต.หญิง วนิดา ศิริอนนัต์ สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 45 47 92  /
17859 พ.ต.ท.เกียรติชยั เก้ือมิตร สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 50 100  /
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17860 ด.ต.กฤตภาส ทองเท่ียง สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 50 100  /
17861 ด.ต.คเชนพงศ ์มณีพนัธ์ สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 50 100  /
17862 ร.ต.อ.ชยัยนัต ์จนัทร์ผลึก สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 50 100  /
17863 ร.ต.ท.ถาวร บวัช่วย สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 50 100  /
17864 ด.ต.วิจิตร พงษท์รัพย์ สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 49 99  /
17865 ด.ต.สกานต ์ศกัด์ิศรี สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 49 99  /
17866 ด.ต.เฉลิมศกัด์ิ ยศไพโรจน์ สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 48 98  /
17867 ร.ต.ต.ณรงค ์รัตนพิบูรณ์ สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 49 49 98  /
17868 ส.ต.ท.พงศพ์นัธ ์ราชเลก็ สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 49 49 98  /
17869 ด.ต.จ ารูญ ขาวเปือก สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 49 48 97  /
17870 ด.ต.ประเสริฐ นอ้ยหร า สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 49 48 97  /
17871 ร.ต.ต.สุวิทย ์ศรีเพชร สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 49 47 96  /
17872 ด.ต.หญิง มณัฑณา พรหมทอง สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 48 48 96  /
17873 ด.ต.ธีรพงษ ์หนูฤทธ์ิ สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 47 50 97  /
17874 ร.ต.ต.สุนทร มณีพนัธ์ สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 47 48 95  /
17875 ด.ต.สุธรรม แยม้ช่วย สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 47 46 93  /
17876 ร.ต.ตณฐัพงศ ์รอดคงท่ี สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 46 48 94  /
17877 ร.ต.ท.หญิง สุนทรี อุ่นเสียม สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 46 46 92  /
17878 ด.ต.อมร เทพยา สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 46 46 92  /
17879 ร.ต.ท.ไพรัตน์ ธรรมศรี สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 45 44 89  /
17880 ร.ต.ต.ประเสริฐ นพฤทธ์ิ สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 45 43 88  /
17881 ด.ต.สมเชษฐ นกยงูทอง สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 42 48 90  /
17882 ด.ต.โยธิน นนัทะพงษ์ สภ.เมืองพทัลุง ภ.จว.พทัลุง ภ.9 35 50 85  /
17883 ร.ต.อ.อภิชาติ อุตะปะละ สภ.โคกชะงาย ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 49 99  /
17884 ด.ต.ปรีชา ชูเรือง สภ.โคกชะงาย ภ.จว.พทัลุง ภ.9 49 49 98  /
17885 ด.ต.คมจิติพนัธ ์นวนเปียน สภ.โคกชะงาย ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 46 90  /
17886 ส.ต.อ.ส าเริง เอียดคง สภ.โคกชะงาย ภ.จว.พทัลุง ภ.9 41 38 79  /
17887 พ.ต.ท.ประดิษฐ นวลมโน สภ.กงหรา ภ.จว.พทัลุง ภ.9 47 48 95  /
17888 พ.ต.ท.สุภกิจ เจนศิริศกัด์ิ สภ.กงหรา ภ.จว.พทัลุง ภ.9 48 46 94  /
17889 ร.ต.อ.หญิง เนตรนฤมนต ์ปลอ้งใหม่ สภ.กงหรา ภ.จว.พทัลุง ภ.9 47 46 93  /
17890 ร.ต.ต.จิตร นุ่นด า สภ.กงหรา ภ.จว.พทัลุง ภ.9 45 42 87  /
17891 ร.ต.ท.เกษม คงแกว้หนูรอง สภ.กงหรา ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 43 87  /
17892 ด.ต.ส าเร็จ จนัทร์เทพ สภ.กงหรา ภ.จว.พทัลุง ภ.9 45 47 92  /
17893 ส.ต.อ.ชิโนรส ขนุเจริญ สภ.ควนขนุน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 46 47 93  /
17894 ด.ต.สุวิสช ์มานนัตพงศ์ สภ.ควนขนุน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 43 87  /
17895 ด.ต.กวีโชค เสริมสกลุเกียรติ สภ.ควนขนุน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 50 100  /
17896 ร.ต.อ.ทรงศกัด์ิ ไหมแกว้ สภ.ควนขนุน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 49 99  /
17897 พ.ต.ท.สามารถ ไกรสิทธ์ิ สภ.ควนขนุน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 49 48 97  /
17898 ด.ต.วิชาญ บุญฤทธ์ิ สภ.ควนขนุน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 48 43 91  /
17899 ร.ต.ท.วิเชียร จนัทร์สุขศรี สภ.ควนขนุน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 45 45 90  /
17900 ด.ต.บุญธรรม หนูรักษ์ สภ.ควนขนุน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 42 86  /
17901 พ.ต.ท.เรวติั ดาแลหมนั สภ.ตะโหมด ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 49 99  /
17902 ส.ต.ท.วีรยทุธ แสงแกว้ สภ.ตะโหมด ภ.จว.พทัลุง ภ.9 49 47 96  /
17903 พ.ต.ท.เกียรติคุณ วงัเพช็ร์ สภ.ตะโหมด ภ.จว.พทัลุง ภ.9 49 41 90  /
17904 ร.ต.ต.จรัส หมุนนุย้ สภ.ตะโหมด ภ.จว.พทัลุง ภ.9 47 49 96  /



Page 399 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

17905 ด.ต.บญัชา พยคัพนัธ์ สภ.ตะโหมด ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 45 89  /
17906 ด.ต.เสรีย ์สมพงค์ สภ.ตะโหมด ภ.จว.พทัลุง ภ.9 41 46 87  /
17907 ด.ต.สุทศัน์ ย ัง่ยนื สภ.ตะโหมด ภ.จว.พทัลุง ภ.9 40 43 83  /
17908 พ.ต.ท.สมศกัด์ิ ฤทธิศกัด์ิ สภ.ทะเลนอ้ย ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 50 100  /
17909 ร.ต.อ.สมใจ ชูรักษ์ สภ.ทะเลนอ้ย ภ.จว.พทัลุง ภ.9 49 42 91  /
17910 ร.ต.ท.อ านาจ คงนวล สภ.ทะเลนอ้ย ภ.จว.พทัลุง ภ.9 48 50 98  /
17911 ด.ต.รุ่งโรจน์ จนัทรมาศ สภ.ทะเลนอ้ย ภ.จว.พทัลุง ภ.9 47 43 90  /
17912 พ.ต.ท.กฤติเดช น่ิมดวง สภ.ทะเลนอ้ย ภ.จว.พทัลุง ภ.9 46 50 96  /
17913 ด.ต.ถวิล พงศาปาน สภ.ทะเลนอ้ย ภ.จว.พทัลุง ภ.9 45 50 95  /
17914 ด.ต.วิโรจน์ ผอมนุย้ สภ.นาขยาด ภ.จว.พทัลุง ภ.9 48 50 98  /
17915 ร.ต.อ.ธานินทร์ จนัทร์เทพ สภ.นาขยาด ภ.จว.พทัลุง ภ.9 48 49 97  /
17916 พ.ต.ท.นิพล แท่นรัตน์ สภ.นาขยาด ภ.จว.พทัลุง ภ.9 47 47 94  /
17917 พ.ต.ท.พิทกัษพ์ล สมพงศ์ สภ.นาขยาด ภ.จว.พทัลุง ภ.9 46 45 91  /
17918 ด.ต.ปัณญธ์เมศ อนนัตโ์ชติคณิน สภ.นาขยาด ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 47 91  /
17919 ด.ต.สุรศกัด์ิ เรืองเพชร สภ.นายขยาด ภ.จว.พทัลุง ภ.9 49 48 97  /
17920 ส.ต.อ.ติรกิตต ์หนูคล้ิง สภ.บางแกว้ ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 42 86  /
17921 พ.ต.ท.ฉัตรรพี ทองบริบูรณ์ สภ.บางแกว้ ภ.จว.พทัลุง ภ.9 49 50 99  /
17922 ด.ต.สุรินทร์ อุตระชล สภ.บางแกว้ ภ.จว.พทัลุง ภ.9 49 50 99  /
17923 ร.ต.อ.อรรถพล โกสินธ์ สภ.บางแกว้ ภ.จว.พทัลุง ภ.9 49 49 98  /
17924 ด.ต.อุดมศกัด์ิ น่ิมมณี สภ.บางแกว้ ภ.จว.พทัลุง ภ.9 47 50 97  /
17925 ด.ต.บญัชา จุลรอด สภ.บางแกว้ ภ.จว.พทัลุง ภ.9 47 49 96  /
17926 พ.ต.ท.ถาวร ทิพวารี สภ.บางแกว้ ภ.จว.พทัลุง ภ.9 46 45 91  /
17927 ส.ต.อ.เอกพงษ ์พงศจ์นัทร์เสถียร สภ.บางแกว้ ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 46 90  /
17928 ส.ต.อ.กิตติภพ ขนุศรี สภ.บางแกว้ ภ.จว.พทัลุง ภ.9 43 46 89  /
17929 ด.ต.รัตนชาติ ทิพขนุราช สภ.บางแกว้ ภ.จว.พทัลุง ภ.9 43 37 80  /
17930 ร.ต.ต.วินยั เอียดเหลือ สภ.ปากพยนู ภ.จว.พทัลุง ภ.9 36 39 75  /
17931 ด.ต.ศิริวฒัน์ นวนด า สภ.ปากพะยนู ภ.จว.พทัลุง ภ.9 39 49 88  /
17932 ด.ต.นฤชิต ชนินทยทุธวงศ์ สภ.ปากพะยนู ภ.จว.พทัลุง ภ.9 48 42 90  /
17933 ด.ต.สุขพงค ์วรพรรณ์ สภ.ปากพะยนู ภ.จว.พทัลุง ภ.9 48 42 90  /
17934 ด.ต.จิรพงษ ์มานพ สภ.ปากพะยนู ภ.จว.พทัลุง ภ.9 47 49 96  /
17935 ด.ต.นิยม เพชรจ ารัส สภ.ปากพะยนู ภ.จว.พทัลุง ภ.9 47 46 93  /
17936 ด.ต.สมพร สุวรรณเรืองศรี สภ.ปากพะยนู ภ.จว.พทัลุง ภ.9 46 40 86  /
17937 ร.ต.ท.ประหยดั เขียวด า สภ.ปากพะยนู ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 48 92  /
17938 พ.ต.ท.ชยัฤทธ์ิ อินด า สภ.ปากพะยนู ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 45 89  /
17939 ส.ต.อ.สันตท์ยา ใหม่ชู สภ.ปากพะยนู ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 44 88  /
17940 ร.ต.ต.สมหมาย ทองอยูค่ง สภ.ปากพะยนู ภ.จว.พทัลุง ภ.9 43 47 90  /
17941 พ.ต.ต.วิรัตน์ พรหมทอง สภ.ปากพะยนู ภ.จว.พทัลุง ภ.9 41 48 89  /
17942 ด.ต.ยงยทุธ ประทุมเมศ สภ.ป่าบอน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 50 100  /
17943 ส.ต.อ.ชาตรี วงษต์ลอด สภ.ป่าบอน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 49 99  /
17944 ร.ต.อ.สมควร แกว้เรือง สภ.ป่าบอน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 47 91  /
17945 ร.ต.อ.สมชาติ ทองดี สภ.ป่าบอน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 46 90  /
17946 พ.ต.ท.ปราโมทย ์ขวญัเมือง สภ.ป่าบอน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 45 89  /
17947 พ.ต.ท.มานิตย ์บุญมาเลิศ สภ.ป่าบอน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 42 86  /
17948 ร.ต.อ.วีระชยั หยดู า สภ.ป่าบอน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 42 47 89  /
17949 ร.ต.อ.เจริญ นวลดุก สภ.ป่าบอน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 41 49 90  /
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17950 ด.ต.สมพงค ์เศียรอุ่น สภ.ป่าบอน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 39 45 84  /
17951 ส.ต.อ.ศภุชยั ชูสงด า สภ.ป่าบอน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 30 42 72  /
17952 ส.ต.อ.ธนพล มีแตม้ สภ.ป่าบอน ภ.จว.พทัลุง ภ.9 26 45 71  /
17953 ด.ต.สมยศ อมรวิริยะชยั สภ.ป่าพะยอม ภ.จว.พทัลุง ภ.9 48 48 96  /
17954 พ.ต.ท.สุรชาติ บุญโรจน์พงศ์ สภ.ป่าพะยอม ภ.จว.พทัลุง ภ.9 47 47 94  /
17955 ด.ต.สุดสาคร พุฒขาว สภ.ป่าพะยอม ภ.จว.พทัลุง ภ.9 45 45 90  /
17956 ด.ต.พรสิทธ์ิ ดิษฐรักษ์ สภ.ป่าพะยอม ภ.จว.พทัลุง ภ.9 45 43 88  /
17957 พ.ต.ต.กิตติพศั คงศรีทอง สภ.ป่าพะยอม ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 39 83  /
17958 ร.ต.ท.สมไชย เกิดแกว้ สภ.ป่าพะยอม ภ.จว.พทัลุง ภ.9 42 44 86  /
17959 ร.ต.ต.สายชน ชูตรี สภ.ป่าพะยอม ภ.จว.พทัลุง ภ.9 41 33 74  /
17960 ร.ต.ต.อ านาจ บวัแกว้ สภ.ป่าพะยอม ภ.จว.พทัลุง ภ.9 39 45 84  /
17961 ด.ต.พงศพ์รรณ ไหมชุม สภ.ล าป า ภ.จว.พทัลุง ภ.9 36 41 77  /
17962 ร.ต.อ.ระพีพฒัน์ ผลผาฤทธ์ิ สภ.ล าป า ภ.จว.พทัลุง ภ.9 49 49 98  /
17963 ร.ต.อ.โสฬส มูสิกะนิลพนัธ์ สภ.ล าป า ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 48 92  /
17964 ด.ต.ปองภพ กฤตรัชตนนัต์ สภ.ล าป า ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 38 82  /
17965 พ.ต.ท.ขจรจกัษณ์ ชูแป้น สภ.ล าป า ภ.จว.พทัลุง ภ.9 44 35 79  /
17966 ร.ต.ท.สุพิศ มีขาว สภ.ศรีนครินทร์ ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 49 99  /
17967 พ.ต.ท.พิเชษฐไชย สุริยะชยักลุพงศ์ สภ.ศรีนครินทร์ ภ.จว.พทัลุง ภ.9 49 48 97  /
17968 พ.ต.ท.วิสุทธ์ิ ขอ้งจิตร์ สภ.ศรีนครินทร์ ภ.จว.พทัลุง ภ.9 49 47 96  /
17969 ด.ต.สยาม ยิง่ด านุ่น สภ.ศรีนครินทร์ ภ.จว.พทัลุง ภ.9 46 40 86  /
17970 ด.ต.ศภุมิตร ภกัดี สภ.ศรีนครินทร์ ภ.จว.พทัลุง ภ.9 41 44 85  /
17971 ร.ต.ต.สมพงษ ์ถิระจ านงค์ สภ.ศรีนครินทร์ ภ.จว.พทัลุง ภ.9 41 40 81  /
17972 ร.ต.ต.สุเมธี รัฐการโกวิบูลย์ สภ.ศรีนครินทร์ ภ.จว.พทัลุง ภ.9 40 40 80  /
17973 พ.ต.ท.ฉัตติชยั ขาวข า สภ.ศรีบรรพต ภ.จว.พทัลุง ภ.9 48 48 96  /
17974 ด.ต.ณรงค ์เรืองฤทธ์ิ สภ.ศรีบรรพต ภ.จว.พทัลุง ภ.9 47 49 96  /
17975 ร.ต.อ.วรวิทย ์รอดข า สภ.ศรีบรรพต ภ.จว.พทัลุง ภ.9 47 48 95  /
17976 ร.ต.ท.ประมวญ เกล้ียงคง สภ.ศรีบรรพต ภ.จว.พทัลุง ภ.9 40 40 80  /
17977 ด.ต.ไพรัช สุวรรณโชติ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.พทัลุง ภ.9 50 47 97  /
17978 ส.ต.ท.ชิราวฒิุ เพชรพล สภ.แก่งโสภา ภ.จว.พิษณุโลก ภ.9 46 50 96  /
17979 ส.ต.ท.ณปภชั นุคระอานนท์ สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 47 97  /
17980 ด.ต.มาโนช จนัทร์แกว้ สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 40 35 75  /
17981 ด.ต.สัมพนัธ ์บุญรัตน์ สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 36 25 61  /
17982 ส.ต.อ.นทัธี โพธิทพัพะ สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 46 94  /
17983 ส.ต.อ.กิตติคุณ  สุธรรมสวสัด์ิ สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 35 31 66  /
17984 ร.ต.อ.สรนนท ์อินทรศิริ สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
17985 ส.ต.อ.สุทธิพงษ ์ชาวเหนือ สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
17986 ส.ต.ท.ธีรภทัร อัน๋ประเสริฐ สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 49 98  /
17987 ด.ต.สุรศกัด์ิ มุสิกะศิริ สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 50 98  /
17988 ด.ต.อาหะมะ ตอแลมา สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 49 97  /
17989 ส.ต.อ.นิติ ดามาอู สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 46 47 93  /
17990 ร.ต.อ.อรัญ โรจนหสัดิน สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 44 48 92  /
17991 ด.ต.ธนโชติ แกว้หนู สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 35 42 77  /
17992 ร.ต.ท.มะเยง็ ซียง สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 31 25 56  /
17993 ด.ต.ชชัวาล ชูประวติั สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
17994 ส.ต.ท.สุริยา ชูสุวรรณ สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
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17995 ส.ต.อ.อภิวฒัน์ อินทรสกลุ สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 46 49 95  /
17996 ส.ต.ท.สถากร ฉายล่ิม สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 49 99  /
17997 ร.ต.อ.สรรเพชญ พงศพิ์บูลเกียรติ สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 46 96  /
17998 ส.ต.ท.วิริทธพ์ล จนัทร์อินทร์ สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 43 93  /
17999 ด.ต.จิรศกัด์ิ บุญรินทร์ สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18000 ด.ต.ชาญณรงค ์ นิอิสมยั สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18001 พ.ต.ท.ณภทัร สุระดี สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18002 ส.ต.อ.ณฐัพรรษ ชูจิต สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18003 ร.ต.ต.ดูรอนิง สาแม สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18004 ส.ต.อ.นุสรี เดียได สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18005 ร.ต.อ.บณัฑิต ซาดา สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18006 ด.ต.ประสาท จนัที สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18007 ด.ต.พนม. ลกัษณาวงศ์ สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18008 ส.ต.ท.พาราดีน ป่ินทองพนัธุ์ สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18009 ส.ต.อ.พุทธภูมิ คงมี สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18010 ด.ต.มะอดันนั เบ็นอบัดุลเลาะห์ สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18011 ส.ต.อ.ยทุธพงศ ์วงศว์านิช สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18012 ส.ต.ท.วิมล นาคตรง สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18013 ส.ต.ท.ศรายทุธ ขอทวีวฒันา สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18014 ด.ต.สมพร พรหมด า สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18015 ด.ต.สรายทุธ์ิ บุรัษกาญจน์ สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18016 พ.ต.ต.ส่ยหยดุ จิตบุญ สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18017 ด.ต.สุขสันต ์เพช็รสุก สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18018 ส.ต.ท.อบัดลเหลาะ สันหมุด สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18019 ส.ต.ท.อารฟัน มอสุ สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18020 ส.ต.อ.อิทธิกร อินทรศิริ สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18021 ด.ต.อุดมศกัด์ิ แกว้ณรงค์ สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18022 ส.ต.ท.ฮิลมี ลูดิน สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18023 ส.ต.อ.ณรงคศ์กัด์ิ ตน้ป้อ สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 49 99  /
18024 ร.ต.อ.ธรนสั ภิรมยสุ์ข สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 49 99  /
18025 ด.ต.ธีรวฒัน์ แกว้ยอดหลา้ สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 49 99  /
18026 ด.ต.วีรยทุธ ์ดือรอนิง สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 49 99  /
18027 ด.ต.สุดิง แอเส๊าะ สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 49 99  /
18028 ร.ต.อ.เสน่ห์ แกว้เรือง สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 49 99  /
18029 ส.ต.ท.เจษฎา กองมี สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 48 98  /
18030 พ.ต.ท.โฆษิต เบญจกลุ สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 48 98  /
18031 ส.ต.อ.สุทธิรักษ ์สมศรี สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 48 98  /
18032 ส.ต.อ.ศภุรัตน์ ฟุ้งรัตนตรัย สภ.เมืองยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 42 92  /
18033 ส.ต.ต.ปัณณวฒัน์ จนัทวงศ์ สภ.แม่หวาด ภ.จว.ยะลา ภ.9 43 45 88  /
18034 ส.ต.อ.คมกฤษ ประชากลู สภ.แม่หวาด ภ.จว.ยะลา ภ.9 43 43 86  /
18035 ส.ต.ท.อนุรักษ ์ชูทอง สภ.แม่หวาด ภ.จว.ยะลา ภ.9 41 38 79  /
18036 ร.ต.ต.ธวชัชยั เคายวนผ้ึง สภ.แม่หวาด ภ.จว.ยะลา ภ.9 40 39 79  /
18037 ส.ต.อ.เลิศฤทธ์ิ เลขานุกิจ สภ.โกตาบารู ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 46 96  /
18038 ส.ต.อ.ปิยสันต ์หมวกมา สภ.โกตาบารู ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 47 95  /
18039 ด.ต.สงวน นวลประกอบ สภ.โกตาบารู ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 46 94  /
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18040 ด.ต.มนูญ ทองตราชู สภ.โกตาบารู ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 43 91  /
18041 ส.ต.ท.โอฬาร ศรีสุวรรณ สภ.โกตาบารู ภ.จว.ยะลา ภ.9 47 46 93  /
18042 ส.ต.อ.สุพจน์ มาลยัเพชร สภ.โกตาบารู ภ.จว.ยะลา ภ.9 47 45 92  /
18043 ร.ต.อ.มะรอบี สาแม สภ.โกตาบารู ภ.จว.ยะลา ภ.9 42 42 84  /
18044 ร.ต.อ.สาธิต งามเช้ือ สภ.กรงปินงั ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 48 98  /
18045 ส.ต.ท.ปิยวฒัน์ จงรักษ์ สภ.กรงปินงั ภ.จว.ยะลา ภ.9 44 47 91  /
18046 ส.ต.ต.กมลภพ ซ่ีซ้าย สภ.กรงปินงั ภ.จว.ยะลา ภ.9 44 45 89  /
18047 ส.ต.ท.อ าพนัดี สนอมวงศ์ สภ.กรงปินงั ภ.จว.ยะลา ภ.9 41 22 63  /
18048 ด.ต.ศภุชยั นามวงศ์ สภ.กรงปินงั ภ.จว.ยะลา ภ.9 37 30 67  /
18049 ส.ต.อ.พริพฒัน์ สุวฒัโน สภ.กาบงั ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 45 95  /
18050 ส.ต.ต.ปิยะวฒัน์ หนูรุ่น สภ.กาบงั ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 46 95  /
18051 ส.ต.ท.บสัรีมาน หมาดหลงั สภ.กาบงั ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 45 94  /
18052 ส.ต.อ.พนิต ด าสง สภ.กาบงั ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 39 87  /
18053 ส.ต.อ.ศิษย ์สังรี สภ.กาบงั ภ.จว.ยะลา ภ.9 46 38 84  /
18054 ด.ต.มนตรี พฒัน์ถิรชยั สภ.จะกวะ๊ ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 50 99  /
18055 ส.ต.ท.อิศมยั อุดมเศรษฐ์ สภ.จะกวะ๊ ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18056 ด.ต.พิศาล หนูชยัแกว้ สภ.จะกวะ๊ ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 49 99  /
18057 ส.ต.ท.มานะศกัด์ิ เกตุหล า สภ.จะกวะ๊ ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 50 99  /
18058 ส.ต.ต.ณรงคเ์ดช เพญ็ตระการ สภ.ตาเซะ ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 47 97  /
18059 ส.ต.ต.ณฐักร ทองชูใจ สภ.ตาเซะ ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 47 97  /
18060 ส.ต.ต.ศานติวฒัน์ ชูศรีทอง สภ.ตาเซะ ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 47 97  /
18061 ส.ต.ต.ธนพฒัน์ สุขสุวรรณ สภ.ตาเซะ ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 42 92  /
18062 ส.ต.ต.อภิสิทธ์ิ คงสมุทร สภ.ตาเซะ ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 47 96  /
18063 ส.ต.ต.ทวีรัตน์ จนัอ่ิม สภ.ตาเซะ ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 45 94  /
18064 ส.ต.ต.รัตนศกัด์ิ หนูดว้ง สภ.ตาเซะ ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 45 94  /
18065 ส.ต.ต.วี?ระวฒัน์? ผกาแกว้ สภ.ตาเซะ ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 45 94  /
18066 ส.ต.อ.ปฏิภาณ จนัทร์วิเศษ สภ.ท่าธง ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 48 98  /
18067 ร.ต.อ.อดุลย ์หะมะซอ สภ.ท่าธง ภ.จว.ยะลา ภ.9 44 41 85  /
18068 ส.ต.ท.ซุลกิบพลี อีแตเบ็ง สภ.ท่าธง ภ.จว.ยะลา ภ.9 41 41 82  /
18069 ด.ต.สุเชาว ์จนัทร์แกว้เดช สภ.ท่าธง ภ.จว.ยะลา ภ.9 39 38 77  /
18070 ส.ต.ท.รอสลี ล่อบู สภ.ธารโต ภ.จว.ยะลา ภ.9 23 25 48  /
18071 ส.ต.ท.วิทยา เรืองร่ืน สภ.ธารโต ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 49 98  /
18072 ส.ต.ต.อดิศร สุวะโจ สภ.ธารโต ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 48 96  /
18073 ส.ต.ต.รอสลี ลอบู สภ.ธารโต ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 47 95  /
18074 ส.ต.ท.ชยากร สายอ๋อง สภ.ธารโต ภ.จว.ยะลา ภ.9 44 43 87  /
18075 ส.ต.ต.จตุเทพ จ าปา สภ.บนันงัสตา ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 49 97  /
18076 ด.ต.สุเชษฐ ์สังขแ์กว้ สภ.บนันงัสตา ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 48 96  /
18077 ส.ต.ท.ธิรคุปต ์บ ารุงกรณ์ สภ.บนันงัสตา ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 47 96  /
18078 ส.ต.ท.ฐาปกรณ์ หตัถะ สภ.บนันงัสตา ภ.จว.ยะลา ภ.9 37 37 74  /
18079 ส.ต.อ.อธิพงษ ์วรรณมี สภ.บนันงัสตา ภ.จว.ยะลา ภ.9 32 30 62  /
18080 ส.ต.ท.ปัญญา เกศโร สภ.บาตูตาโมง ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 48 96  /
18081 ร.ต.อ.สมภพ ชูมณี สภ.บาตูตาโมง ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 47 95  /
18082 ด.ต.สามารถ สุยสุทธ์ิ สภ.บาตูตาโมง ภ.จว.ยะลา ภ.9 47 45 92  /
18083 ด.ต.ธวชัชยั รัตนภูมิ สภ.บาตูตาโมง ภ.จว.ยะลา ภ.9 46 49 95  /
18084 ส.ต.อ.วรายทุธ ยอดยิง่ สภ.บาตูตาโมง ภ.จว.ยะลา ภ.9 45 45 90  /
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18085 ส.ต.อ.วฒิุนนัท ์ขินาวงศ์ สภ.ปะแต ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 42 91  /
18086 ส.ต.อ.อะซาน เหตุหาก สภ.ปะแต ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 41 91  /
18087 ส.ต.อ.พิชิต อยูย่ ัง่ยนื สภ.ปะแต ภ.จว.ยะลา ภ.9 46 21 67  /
18088 ส.ต.ท.มูฮ าหมดัอารีย ์อุแบด สภ.ยะรม ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 50 99  /
18089 ส.ต.ท.สุกรี ซาเกง็ สภ.ยะรม ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 39 87  /
18090 ด.ต.ธวชัชยั ไมหมาด สภ.ยะรม ภ.จว.ยะลา ภ.9 47 43 90  /
18091 ด.ต.กมัปนาท รัตนญาติ สภ.ยะรม ภ.จว.ยะลา ภ.9 47 43 90  /
18092 ส.ต.ท.อลัอามีน ฆอแดะ๊ สภ.ยะรม ภ.จว.ยะลา ภ.9 46 31 77  /
18093 ส.ต.อ.พงศธร เรือนค า สภ.ยะรม ภ.จว.ยะลา ภ.9 46 26 72  /
18094 ด.ต.สิทธิกร สิทธิเจนิญธรรม สภ.ยะรม ภ.จว.ยะลา ภ.9 38 28 66  /
18095 ร.ต.อ.สันติ ศรีสวสัด์ิฉิม สภ.ยะรม ภ.จว.ยะลา ภ.9 47 44 91  /
18096 ส.ต.ต.อาดินนั อุตส่าห์ราชการ สภ.ยะหา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100  /
18097 จ.ส.ต.ชยัวรมนัตร์ รัตนพนัธ์ สภ.ยะหา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 48 98  /
18098 ด.ต.หยะ๊ฝาด เหยบ็หนุด สภ.ยะหา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 48 98  /
18099 ส.ต.อ.วรชยั บุญพลบั สภ.ยะหา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 49 99  /
18100 ด.ต.วฒิุชยั ทองเกิด สภ.ยะหา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 46 96  /
18101 ด.ต.ศานิต สุวรรณรัตน์ สภ.ยะหา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 46 96  /
18102 ส.ต.ต.จกัรกริศน์ ศรีษะสังข์ สภ.รามนั ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 49 98  /
18103 ส.ต.ท.ณฐัศรณ์ กลา้เวช สภ.รามนั ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 47 97  /
18104 ส.ต.อ.สุรศกัด์ิ นวนทอง สภ.รามนั ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 47 96  /
18105 ส.ต.อ.สุรศกัด์ิ พรหมช่วย สภ.รามนั ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 47 96  /
18106 ส.ต.อ.สาทร พรมสังข์ สภ.รามนั ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 46 94  /
18107 ส.ต.ท.อาทิตย ์ก าสุนทร สภ.รามนั ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 45 95  /
18108 ด.ต.ฉัตรชยั บุญสะกนัต์ สภ.ล าใหม่ ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 47 97  /
18109 ด.ต.ฮารินทร์ สาและ๊ สภ.ล าใหม่ ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 47 96  /
18110 ร.ต.อ.จตุวิทย ์ทองศรี สภ.ล าใหม่ ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 45 93  /
18111 ส.ต.ท.ฟาริต มะโซะ สภ.ล าใหม่ ภ.จว.ยะลา ภ.9 47 47 94  /
18112 ส.ต.อ.สัมสุดิน เจะ๊เยง็ สภ.ล าใหม่ ภ.จว.ยะลา ภ.9 47 46 93  /
18113 ร.ต.อ.อารสามนั หะยอุีมา สภ.ล าใหม่ ภ.จว.ยะลา ภ.9 44 45 89  /
18114 ส.ต.ท.รณยทุธ ชอบงาม สภ.อยัเยอร์เวง ภ.จว.ยะลา ภ.9 45 43 88  /
18115 ส.ต.อ.ปราโมทย ์เล้ียงพนัธุ์สกลุ สภ.อยัเยอร์เวง ภ.จว.ยะลา ภ.9 44 42 86  /
18116 ส.ต.อ.นฐัวฒิุ ช านาญเพาะ สภ.อยัเยอร์เวง ภ.จว.ยะลา ภ.9 42 43 85  /
18117 ส.ต.ท.สมศกัด์ิ ฉิมรักษ์ สภ.อยัเยอร์เวง ภ.จว.ยะลา ภ.9 40 41 81  /
18118 ร.ต.ท.นิพนธ ์หงษโ์พธ์ิ สภ.เทพา ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 47 95  /
18119 ด.ต.ธนาพฒัน์  ค  าตนั สภ.เทพา ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 45 93  /
18120 ด.ต.สรเพชร รุ่งพุด สภ.เทพา ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 44 91  /
18121 ร.ต.อ.ประจวบ บุญยะการ สภ.เทพา ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 46 92  /
18122 ร.ต.อ.สัมพนัธ ์กาลรัตน์ สภ.เทพา ภ.จว.สงขลา ภ.9 40 40 80  /
18123 ร.ต.ต.ถนอม แกว้มุณร สภ.เทพา ภ.จว.สงขลา ภ.9 40 39 79  /
18124 ด.ต.พฒันะ พนัธท์อง สภ.เทพา ภ.จว.สงขลา ภ.9 40 31 71  /
18125 ด.ต.ภานุวฒัน์ นิรานนท์ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 38 29 67  /
18126 ด.ต.จรัล สนยาแหละ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 20 20 40  /
18127 ร.ต.ต.ปณชัญฐ์นน ฉัตร์ธศรณ์ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 48 97  /
18128 พ.ต.ท.จรญ ชูจิตต์ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18129 ด.ต.เกษม เขม็สุวรรณ์ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
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18130 ร.ต.ต.โกเมศร์ ศรีนุ่นวิเชียร สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18131 ด.ต.โกมล เดชพิชยั สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18132 ร.ต.ต.ไพรินทร์ ไพโรจน์บวร สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18133 ด.ต.ไอศรูย ์กลูประสิทธ์ิ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18134 ด.ต.กิตติพล เชาวสุ่์ม สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18135 ร.ต.ท.จรูญ รุ่งเรือง สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18136 ส.ต.อ.ธนวฒัน์ วฒันพนัธ์ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18137 ร.ต.อ.ธีรโชติ ณ พทัลุง สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18138 ด.ต.ธีรพจน์ เสียงดงั สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18139 ส.ต.อ.นพเดช ฉิมศิริ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18140 ร.ต.ต.บวร ศิริรัตน์ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18141 พ.ต.ท.มนตรี เรืองพุทธ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18142 ร.ต.ท.รณกร ไสน สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18143 ส.ต.อ.วชัรินทร์ คชาชนม์ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18144 ด.ต.วนัชยั สุวรรณลอยล่อง สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18145 ด.ต.ศิวฒัน์ โพธิยก สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18146 ร.ต.ท.สนธิชยั จนัทร์เพช็ร สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18147 ร.ต.อ.อนนัต ์จนัทรทอง สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18148 ร.ต.ท.อฐัโรจ สุขไสย สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18149 ด.ต.ภาคิน ทองเปีย สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99  /
18150 ด.ต.วชัรินทร์ แกว้อุทยั สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99  /
18151 ส.ต.อ.อาคม ตามปัญนะ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99  /
18152 ด.ต.จ าลอง บุญรังษี สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 48 98  /
18153 ด.ต.สมคิด แกว้สุวรรณ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 48 98  /
18154 ร.ต.อ.สุนนัท ์ทองจนัทร์ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 48 98  /
18155 ด.ต.วรายทุธ มจัฉาวานิช สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 47 97  /
18156 ด.ต.ธีระศกัด์ิ ผลบุญ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 45 95  /
18157 ร.ต.ต.ทรงศกัด์ิ จนัทรพล สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 50 99  /
18158 ร.ต.ท.นุกลู ชุมชาติ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 50 99  /
18159 ด.ต.อิทธิกร นวลศิลป สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 50 99  /
18160 ร.ต.อ.ฐาปนนัท ์อคัรกนัทรากร สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 47 96  /
18161 ด.ต.อรุณ ศรีกงพาน สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 49 97  /
18162 ด.ต.อ าพล จนัทรัตน์ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 49 97  /
18163 ร.ต.อ.คทายทุธ ์บุรินทรโกษฐ์ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 48 96  /
18164 ส.ต.อ.มารุต ต้ิงหวงั สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 48 94  /
18165 ด.ต.กิตติ จนัทรวฒัน์ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 45 89  /
18166 ร.ต.ต.ศิวะพงศ ์อินทสระ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 43 43 86  /
18167 ด.ต.คณาสิน สีม่วง สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 40 40 80  /
18168 ร.ต.ต.เกียรติชยั จนัทวดีทิพย์ สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 31 35 66  /
18169 ด.ต.เชฐ วงมศม์ณี สภ.กระแสสินธุ์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 47 93  /
18170 พ.ต.ท.สมปราถ นิลพงศ์ สภ.กระแสสินธุ์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 42 45 87  /
18171 พ.ต.ท.มานพ สุขหอม สภ.กระแสสินธุ์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 41 44 85  /
18172 ด.ต.สมพงศ ์เวชประสิทธ์ิ สภ.กระแสสินธุ์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 36 40 76  /
18173 ร.ต.อ.ฉลอง บวัศรี สภ.คลองแงะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18174 ด.ต.ณรงค ์จนัทร์สวา่ง สภ.คลองแงะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
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18175 ร.ต.ต.ถนอม สุวรรณชาตรี สภ.คลองแงะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18176 ด.ต.รัชเดช แกว้ธรรมโร สภ.คลองแงะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18177 ร.ต.ท.โชคชยั ศิริพนัธุ๋ สภ.คลองแงะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 48 98  /
18178 พ.ต.ต.สุพล สุขบูรณ์ สภ.คลองแงะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 47 97  /
18179 ด.ต.ชยัวฒัน์ วิเศษสินธุ์ สภ.คลองแงะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 50 99  /
18180 ด.ต.เสริมวิทย ์คงมาก สภ.คลองแดน ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 50 94  /
18181 ด.ต.ยทุธศกัด์ิ ฉันทวีโรจน์ภ สภ.คลองแดน ภ.จว.สงขลา ภ.9 40 35 75  /
18182 ร.ต.อ.วิทยา จิตไชยรักษ์ สภ.คลองแดน ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 45 91  /
18183 พ.ต.ท.ปราโมทย ์แกว้ชูศรี สภ.คลองหอยโขง่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 47 95  /
18184 ร.ต.อ.วฒิุนนัทน์ ชยัชนะ สภ.คลองหอยโขง่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 44 92  /
18185 ด.ต.จตุรงค ์จนัทรัตน์ สภ.คลองหอยโขง่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 47 93  /
18186 พ.ต.ท.เอกอิชณน์กานต ์กาญจนเนตนานนท์ สภ.คลองหอยโขง่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 48 93  /
18187 ส.ต.อ.พนมกร เพช็รรัตน์ สภ.คลองหอยโขง่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 46 90  /
18188 ด.ต.สมมาศ ทองคโชค สภ.คลองหอยโขง่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 41 41 82  /
18189 ส.ต.อ.กฤติน สังฆรัตน์ สภ.คลองหอยโขง่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 40 32 72  /
18190 ด.ต.บญัญติั เทพทอง สภ.คลองหอยโขง่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 38 41 79  /
18191 ด.ต.ประเทือง เถาวสุ์วรรณ สภ.ควนเนียง ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 47 92  /
18192 ด.ต.อมัมรศกัด์ิ คงชูช่วย สภ.ควนเนียง ภ.จว.สงขลา ภ.9 43 47 90  /
18193 พ.ต.ท.ศกัด์ิชยั สมานวิวฒัน์ สภ.ควนเนียง ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18194 ด.ต.บุญรัตน์ ชูช่วย สภ.ควนเนียง ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 47 95  /
18195 ร.ต.ท.อมัฤทธ์ิ ขวญัทอง สภ.ควนเนียง ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 41 86  /
18196 ร.ต.อ.ณฐัวฒิุ ลัน่คีรี สภ.ควนมีด ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18197 ร.ต.อ.ณรงค ์ทองนอ้ย สภ.ควนมีด ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18198 ด.ต.ประธาน มณีรัตน์ สภ.ควนมีด ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 49 98  /
18199 ร.ต.ต.นิดร จารณะ สภ.ควนมีด ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 45 89  /
18200 ร.ต.ต.สรวิชญ ์สุวรรณภกัดีว สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 47 93  /
18201 ร.ต.ท.สุภทั นวลศรี สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 38 41 79  /
18202 ด.ต.ธีรยทุธ อนัสังหาร สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 42 45 87  /
18203 ส.ต.ท.ภทัรนนัท ์เรืองเพง็ สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 48 95  /
18204 ด.ต.เชษฐชนินทร์ คาระวี สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 47 94  /
18205 ร.ต.อ.นราธร มากช่วย สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 47 93  /
18206 ด.ต.สมบูรณ์ ภกัดี สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 46 91  /
18207 พ.ต.ท.อนุสรณ์ หวงัดี สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 45 90  /
18208 ด.ต.นเรษฐ ์นุ่มประพฤติ สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 45 89  /
18209 ร.ต.ท.สถิต นวลสุวรรณ สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 42 86  /
18210 ด.ต.ชาคริต สุขมี สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 43 50 93  /
18211 ร.ต.อ.สานิตย ์จิตตพงศ์ สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 42 44 86  /
18212 ร.ต.อ.ถาวร เลด็รอด สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 41 42 83  /
18213 ส.ต.ท.สิงหวชัร์ ทองบรรจบ สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 49 95  /
18214 ด.ต.จกัรภทัร จาริยะ สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 47 93  /
18215 ด.ต.วชัระ ชุมเเสง สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 48 93  /
18216 ส.ต.อ.จรัญ บินและ๊ สภ.คูเต่า ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 48 97  /
18217 ร.ต.อ.ไพโรจน์ ค  าแกว้ สภ.คูเต่า ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 43 90  /
18218 ด.ต.สราวธุ เส็นหลี สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18219 ด.ต.สนิท ค  าทองแกว้ สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99  /



Page 406 of 411

กก./สน./สภ. บก./ภ.จว. บช./ภ. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ล ำดบั ยศ  ช่ือ  สกลุ

สังกดั ผลคะแนน ผลกำรทดสอบ

18220 ร.ต.อ.อนิรุท ทองตราชู สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99  /
18221 ด.ต.ศิริพงษ ์แกว้วิเชียร สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 49 98  /
18222 พ.ต.ท.พชัรินทร์ ประพรหม สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 46 95  /
18223 พ.ต.ท.รณน สุระวิทย์ สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 46 94  /
18224 ส.ต.อ.สิทธิชยั หชับูรณ์ สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 45 92  /
18225 ด.ต.สมชาย สนธิวงศ์ สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 48 93  /
18226 ร.ต.ต.ถวิล หม่ืนวุน่หนู สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 41 86  /
18227 ด.ต.สุคนธ ์ฤทธิสุนทร สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 42 48 90  /
18228 ร.ต.ต.สาโรจน์ เหลาะเหม สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 41 48 89  /
18229 พ.ต.ต.นาฏพงษ ์ชูเมือง สภ.ชุมพล ภ.จว.สงขลา ภ.9 40 41 81  /
18230 ร.ต.ต.ประวิทย ์ขวญัช่ืน สภ.ชุมพล ภ.จว.สงขลา ภ.9 40 38 78  /
18231 ด.ต.ศกร แกว้เรืองศรี สภ.ชุมพล ภ.จว.สงขลา ภ.9 36 26 62  /
18232 ด.ต.นิกลู สวยงาม สภ.ชุมพล ภ.จว.สงขลา ภ.9 34 24 58  /
18233 ส.ต.ท.วรากร สายพรม สภ.ชุมพล ภ.จว.สงขลา ภ.9 27 24 51  /
18234 ด.ต.ทิพยไ์ชย แสงจนัทร์ สภ.ชุมพล ภ.จว.สงขลา ภ.9 26 27 53  /
18235 ด.ต.เจริญ เอนไชย สภ.ทุ่งต  าเสา ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 50 98  /
18236 ร.ต.อ.ธเนศ มหนัตมรรค สภ.ทุ่งต  าเสา ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 49 96  /
18237 ด.ต.ทรงศกัด์ิ ชูแกว้ สภ.ทุ่งต  าเสา ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 49 93  /
18238 ด.ต.อาคม หมู่หดั สภ.ทุ่งต  าเสา ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 50 98  /
18239 พ.ต.ท.ปรัชญา ไบเตะ สภ.ทุ่งต  าเสา ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 48 96  /
18240 ร.ต.ต.ประสิทธ์ิ แช่มชอ้ย สภ.ทุ่งลุง ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 48 98  /
18241 พ.ต.ท.สุทนั แกว้คีรี สภ.ทุ่งลุง ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 48 98  /
18242 ร.ต.อ.สิทธิชยั ประดบั สภ.ทุ่งลุง ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 43 93  /
18243 ร.ต.อ.สุรกิจ ศรีขวญั สภ.ทุ่งลุง ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 50 99  /
18244 ร.ต.ต.นิตย ์โสพิกลุ สภ.ทุ่งลุง ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 50 98  /
18245 ด.ต.สรายทุธ ลอ้มล้ิม สภ.ทุ่งลุง ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 49 97  /
18246 ด.ต.ตะยบิ หมดัผอม สภ.ทุ่งลุง ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 50 97  /
18247 พ.ต.ท.เกริกชยั ฉันทจิตต์ สภ.ทุ่งลุง ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 48 95  /
18248 ร.ต.ต.พิพิษ จิตภกัดี สภ.ทุ่งลุง ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 47 92  /
18249 ด.ต.ธนทั ศิริรัตน์ สภ.นาทวี ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 47 95  /
18250 ร.ต.ต.ถนดั ขนัเรือง สภ.นาทวี ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 45 93  /
18251 ร.ต.อ.ชินภทัร ขนุนุย้ สภ.นาทวี ภ.จว.สงขลา ภ.9 42 46 88  /
18252 ด.ต.บุญเสริม เรีองแกว้ สภ.นาทวี ภ.จว.สงขลา ภ.9 41 44 85  /
18253 ร.ต.ต.นคัรินทร มณีประวติั สภ.นาทวี ภ.จว.สงขลา ภ.9 41 34 75  /
18254 ด.ต.สมญา รุ่งต านาน สภ.นาทวี ภ.จว.สงขลา ภ.9 39 30 69  /
18255 ส.ต.อ.สันติ เส็นเหมาะ สภ.นาทวี ภ.จว.สงขลา ภ.9 35 27 62  /
18256 ร.ต.อ.สาธิต บุญถาวร สภ.นาทวี ภ.จว.สงขลา ภ.9 32 31 63  /
18257 ด.ต.โกศล สุวรรณรัตน์ สภ.นาทวี ภ.จว.สงขลา ภ.9 31 28 59  /
18258 ร.ต.อ.จ าเรียง หดัเหาะ สภ.นาทวี ภ.จว.สงขลา ภ.9 28 31 59  /
18259 ด.ต.ไพโรจน์ ทองนุย้ สภ.นาหม่อม ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18260 ร.ต.ต.ปิยะณฐั ทองแกมแกว้ สภ.นาหม่อม ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18261 ร.ต.อ.พิภพ ขาวทอง สภ.นาหม่อม ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18262 ด.ต.จีระศกัด์ิ คงแกว้ สภ.นาหม่อม ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18263 พ.ต.ต.เอกพงษ ์ขวญัหมดั สภ.นาหม่อม ภ.จว.สงขลา ภ.9 40 48 88  /
18264 ด.ต.เฉลิมศกัด์ิ สมนวล สภ.นาหม่อม ภ.จว.สงขลา ภ.9 38 47 85  /
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18265 ด.ต.สนชยั หมดัเบ็ญหมูด สภ.บางกล ่า ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 48 97  /
18266 ร.ต.อ.สุชาติ ทองสง สภ.บางกล ่า ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 50 98  /
18267 ร.ต.ต.รุ่งโรจน์ มรรคา สภ.บางกล ่า ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 50 97  /
18268 ด.ต.ธนู อาญาพิทกัษ์ สภ.บางกล ่า ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 46 93  /
18269 ส.ต.อ.สุคิด ขนุฤทธ์ิเอียด สภ.บางกล ่า ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 44 90  /
18270 ร.ต.ต.กฤษกร เมืองแกว้ สภ.บางกล ่า ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 42 87  /
18271 ร.ต.อ.นิกร คชรัตน์ สภ.บางกล ่า ภ.จว.สงขลา ภ.9 35 34 69  /
18272 ส.ต.อ.เอกวิทย ์ไฝสีด า สภ.บา้นโหนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 46 90  /
18273 ร.ต.อ.ศราวธุ อ่อนสมเพช็ร สภ.บา้นโหนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99  /
18274 ส.ต.อ.พงศพิ์สุทธ์ิ พรมทอง สภ.บา้นโหนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 42 24 66  /
18275 ส.ต.อ.สุขสวสัด์ิ รักจนัทร์ สภ.บา้นโหนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 41 38 79  /
18276 ส.ต.อ.อุดมศกัด์ิ พรมแกว้พนัธ์ สภ.บา้นโหนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 33 23 56  /
18277 ส.ต.อ.พงศพิ์สุทธ์ิ ขวญัเช้ือ สภ.บา้นโหนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 22 25 47  /
18278 ร.ต.ต.สิทธิชยั นรากิจ สภ.ปากรอ ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 44 90  /
18279 ร.ต.ต.สุขสันต ์วงษนุ่์น สภ.ปากรอ ภ.จว.สงขลา ภ.9 40 44 84  /
18280 ด.ต.วิญญู ทองแกมแกว้ สภ.ปาดงัเบซาร์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 41 45 86  /
18281 ส.ต.ท.ธรรมปพน บุญชิต สภ.ปาดงัเบซาร์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 49 98  /
18282 ร.ต.ท.นิกร ราชสีห์ สภ.ปาดงัเบซาร์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 46 91  /
18283 ร.ต.ท.เอกสิทธ์ิ บุญเกตุ สภ.ปาดงัเบซาร์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 39 83  /
18284 ด.ต.สองถ่ิน มากจงัหวดั สภ.ปาดงัเบซาร์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 43 46 89  /
18285 ร.ต.ตสุชาติ หมนัละ๊ สภ.ปาดงัเบซาร์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 41 39 80  /
18286 พ.ต.ท.อรุณ อ่องแกว้ สภ.ม่วงงาม ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 49 98  /
18287 ส.ต.อ.พงศธร ทิพยรั์กษ์ สภ.ม่วงงาม ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 48 96  /
18288 พ.ต.ท.สุวิทย ์กมลเจริญ สภ.ม่วงงาม ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 44 88  /
18289 ด.ต.พิสุทธ์ิ จนัทร์จะนะ สภ.ม่วงงาม ภ.จว.สงขลา ภ.9 43 35 78  /
18290 ร.ต.อ.ฐานนัดร รัตนกนัทรากร สภ.ม่วงงาม ภ.จว.สงขลา ภ.9 39 29 68  /
18291 ส.ต.อ.ศิวชั ชุมศรี สภ.ระโนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18292 ร.ต.ต.สุนทร เรืองศรี สภ.ระโนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18293 ส.ต.อ.วสุรัตน์ อินทองคง สภ.ระโนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99  /
18294 ร.ต.อ.ศิริพงศ ์ศิริเรศ สภ.ระโนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 50 99  /
18295 พ.ต.ท.จรัญ มาศส าเภา สภ.ระโนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 49 98  /
18296 ด.ต.ชออด ศรีอ่อน สภ.ระโนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 48 97  /
18297 พ.ต.ท.ฉลอง ยิง่คง สภ.ระโนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 45 91  /
18298 ด.ต.จ าลอง ป่ินแกว้ สภ.ระโนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 49 93  /
18299 ด.ต.กิตติ มานะช านิ สภ.ระโนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 42 86  /
18300 ร.ต.ต.ฉลอง บุญเลิศ สภ.รัตภูมิ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18301 ร.ต.ต.วีระ พรหมศรี สภ.รัตภูมิ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18302 ร.ต.ท.อดุลย ์สุขพนัธุ์ สภ.รัตภูมิ ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 46 92  /
18303 ส.ต.ท.ธีรยทุธ เหลม็หมาด สภ.รัตภูมิ ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 47 91  /
18304 ร.ต.อ.วิมล หม่ืนเพชร สภ.รัตภูมิ ภ.จว.สงขลา ภ.9 43 46 89  /
18305 ร.ต.ต.ยนิดี บุญช่วย สภ.รัตภูมิ ภ.จว.สงขลา ภ.9 41 38 79  /
18306 ด.ต.สยาม บุญรัตน์ สภ.รัตภูมิ ภ.จว.สงขลา ภ.9 29 35 64  /
18307 ร.ต.ต.ประเทือง ค  ้าชู สภ.สทิงพระ ภ.จว.สงขลา ภ.9 41 33 74  /
18308 พ.ต.ท.ประเสริฐ บุญศาสตร์ สภ.สทิงพระ ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 47 92  /
18309 พ.ต.ท.สวา่ง ทองบุญเรือง สภ.สทิงพระ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 50 99  /
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18310 ร.ต.อ.สมพร สุขบูรณ์ สภ.สทิงพระ ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 49 97  /
18311 ด.ต.สุวิช จนัทร์แกว้ สภ.สทิงพระ ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 47 91  /
18312 ด.ต.ภูษิต ชูหมุน สภ.สทิงพระ ภ.จว.สงขลา ภ.9 41 34 75  /
18313 ด.ต.สมศกัด์ิ คงเจริญ สภ.สทิงพระ ภ.จว.สงขลา ภ.9 35 37 72  /
18314 ด.ต.ภิญโญ พูนยิม้ สภ.สทิงพระ ภ.จว.สงขลา ภ.9 34 32 66  /
18315 ด.ต.ชชัชน สุขสวสัด์ิ สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 49 96  /
18316 ด.ต.สมยศ รักเผือก สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 43 90  /
18317 ด.ต.ธารา ศรีนิพนัธ์ สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 46 92  /
18318 ร.ต.ต.สุคน สมบูรณ์ สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 48 92  /
18319 ด.ต.อนุชา พนัธเ์ขียน สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 44 88  /
18320 ด.ต.อมรเทพ ชูทอง สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 43 46 89  /
18321 ด.ต.ชาญ ไชยสวสัด์ิ สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 43 42 85  /
18322 ร.ต.อ.พีรวสั โครธาสุวรรณ์ สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 42 43 85  /
18323 ด.ต.ธชัพล สมพงค์ สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 40 35 75  /
18324 ด.ต.จกัรกริช เจยาคม สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 35 33 68  /
18325 ด.ต.อภิชาติ ขาวโอ สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 30 38 68  /
18326 ส.ต.อ.อนุวฒัน์ ดือเระ สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 26 25 51  /
18327 ด.ต.ไพฑูรย ์ยอดแกว้ สภ.สะทอ้น ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 48 95  /
18328 ร.ต.อ.ชยัรัตน์ บวัแกว้ สภ.สะทอ้น ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 48 95  /
18329 ส.ต.อ.ภาณุมาศ ไชยโย สภ.สะทอ้น ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 49 94  /
18330 ร.ต.ต.นิคม ช่วงรัตน์ สภ.สะทอ้น ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 41 85  /
18331 ส.ต.อ.ธรรมจกัร ไฝคงเงิน สภ.สะบา้ยอ้ย ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99  /
18332 พ.ต.ท.ชยัธวชั ชูขาว สภ.สะบา้ยอ้ย ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18333 ด.ต.ภาษ ธสัสะโร สภ.สะบา้ยอ้ย ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18334 ร.ต.อ.สมหมาย แกว้อ่อน สภ.สะบา้ยอ้ย ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18335 ร.ต.ต.วิวฒัน์ ยอดพรมทอง สภ.สะบา้ยอ้ย ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99  /
18336 ส.ต.อ.นรากร แกว้ทอง สภ.สะบา้ยอ้ย ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 48 98  /
18337 ด.ต.ดุสิต จนัทุง สภ.สะบา้ยอ้ย ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 47 97  /
18338 ด.ต.ศภุสรร แกว้วิชิต สภ.สะบา้ยอ้ย ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 49 98  /
18339 ร.ต.อ.บุญเลิศ ไอสุวรรณ์ สภ.สะบา้ยอ้ย ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 49 98  /
18340 พ.ต.ท.กฤติพฒัน์ เพชรบางโกระ สภ.สะบา้ยอ้ย ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 49 96  /
18341 พ.ต.ท.ถาววร ผลกลา้ สภ.สะบา้ยอ้ย ภ.จว.สงขลา ภ.9 40 40 80  /
18342 พ.ต.ท.นนทพทัธ ์สมบูรณ์จนัทร์ สภ.สามบ่อ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18343 พ.ต.ต.นวพล ช่วยเจริญ สภ.สามบ่อ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18344 ร.ต.อ.วิญญ สังขแ์กว้ สภ.สามบ่อ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18345 ด.ต.ทรงวฒิุ แสงสุข สภ.สามบ่อ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 47 96  /
18346 ด.ต.ทรงเดช ช านิธุระการ สภ.สามบ่อ ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 46 94  /
18347 ด.ต.เริงณรงค ์นิลประยรู สภ.สามบ่อ ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 50 96  /
18348 ร.ต.ท.อนุชา สิทธิโชติพงศ์ สภ.สามบ่อ ภ.จว.สงขลา ภ.9 39 43 82  /
18349 พ.ต.ต.ยศพนธ ์แกว้เส้ง สภ.สิงหนคร ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18350 ด.ต.ธีรพงศ ์มาร์อีน สภ.สิงหนคร ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99  /
18351 ด.ต.สมบติั คงยนื สภ.สิงหนคร ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 48 97  /
18352 พ.ต.ท.เหนือฟ้า มุสิเกตุ สภ.สิงหนคร ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 49 96  /
18353 ด.ต.หมดัอาดมั พชันีย์ สภ.สิงหนคร ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 36 80  /
18354 ร.ต.อ.ศภุกิจ ปานซ้าย สภ.สิงหนคร ภ.จว.สงขลา ภ.9 42 44 86  /
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18355 ร.ต.อ.พาณิชย ์อร่ามเรือง สภ.สิงหนคร ภ.จว.สงขลา ภ.9 40 38 78  /
18356 ด.ต.สุรศกัด์ิ แกว้ทอง สภ.ห้วยปลิง ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 47 94  /
18357 พ.ต.ท.ทรงพล จุ๋ยมณี สภ.ห้วยปลิง ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 46 92  /
18358 พ.ต.ท.ภกัดี สามารถ สภ.ห้วยปลิง ภ.จว.สงขลา ภ.9 42 42 84  /
18359 ร.ต.ต.เจริญ จนัทรจิตร สภ.ห้วยปลิง ภ.จว.สงขลา ภ.9 41 36 77  /
18360 ด.ต.กมัพล สีเส้ง สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18361 ด.ต.วิทยา ปลอดเหลก็ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18362 ส.ต.ท.สนธยา คงปาน สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99  /
18363 ด.ต.โนมศกัด์ิ พิทกัษแ์ทน สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18364 จ.ส.ต.เรืองศกัด์ิ ด าบาง สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18365 ร.ต.ท.โชคชยั เกตุแกว้ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18366 ส.ต.อ.จกัรกฤษณ์ ห่อสุวรรณ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18367 ส.ต.อ.จกัรพงศ ์บวัแกว้ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18368 ด.ต.จ ารูญ สวยงาม สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18369 ส.ต.ท.จิกิต หลา้เปียะ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18370 ด.ต.ชยัวิชิต จนัทร์คลา้ย สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18371 ส.ต.อ.ฐาปนตั แสวานี สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18372 ส.ต.ท.ณฐัภทัร ฐานะพนัธุ์ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18373 ด.ต.ธงชยั คงไชย สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18374 ด.ต.ธชัชยั สุวรรณรัตน์ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18375 ร.ต.ต.ธีรพงศ ์แกว้อมัพร สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18376 ด.ต.บุญเชิด ศรีสุวรรณ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18377 ด.ต.พนม จนัทมณี สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18378 ร.ต.อ.พฤทธ ์พฒันะปราน สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18379 ด.ต.มานะ บวัแกว้ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18380 ด.ต.ศกัดิธรรม พลบุญ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18381 ด.ต.สมพงศ ์จ  าปา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18382 ส.ต.อ.สมพร อ่อนดว้ง สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18383 ร.ต.อ.เชษฐ บวัแกว้ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18384 ด.ต.สุเมธ ขาวสังข์ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18385 ร.ต.ต.อเนก บุญสุวรรณ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18386 ร.ต.อ.อานุสิทธ์ิ เนียมเเกลว้ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18387 ด.ต.อ าพร มีสุขศรี สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18388 ร.ต.อ.อุทยั สุวรรณรัตน์ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18389 ร.ต.ท.ศภุนสั จนัทวงศ์ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100  /
18390 ร.ต.อ.ณรงคช์ยั บุษบงก์ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99  /
18391 ร.ต.ต.ณรงคฤ์ทธ์ิ สุขเอียด สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99  /
18392 ส.ต.ท.นิรันดร์กร พรหมรักษ์ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99  /
18393 พ.ต.ท.นฤทธ์ิ เครือเนตร สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 48 98  /
18394 ด.ต.สุนทร จนัทศรี สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 48 98  /
18395 ร.ต.อ.ประจวบ ศรีรักศ์ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 50 99  /
18396 ด.ต.อาคม จิตหมัน่ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 49 98  /
18397 ด.ต.พงคช์ยั มณีรัตน์ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 48 96  /
18398 ร.ต.อ.ประจวบ ศรีรักษ์ สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 31 76  /
18399 ร.ต.ท.บุญเสริม ทองไทย สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 38 33 71  /
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18400 ด.ต.วิชรััฐ สานิง สภ.เกาะหลีเป๊ะ ภ.จว.สตูล ภ.9 50 49 99  /
18401 ร.ต.อ.อนนัต ์หวนัสาเละ๊ สภ.เขาขาว ภ.จว.สตูล ภ.9 46 39 85  /
18402 ส.ต.อ.ทวีวธุ คงถ่ิน สภ.เขาขาว ภ.จว.สตูล ภ.9 42 19 61  /
18403 ด.ต.สีสันต์ิ นาคสง่า สภ.เมืองสตูล ภ.จว.สตูล ภ.9 47 47 94  /
18404 ร.ต.อ.จ ารัส แกว้มณี สภ.เมืองสตูล ภ.จว.สตูล ภ.9 48 48 96  /
18405 ส.ต.ท.นิติศกัด์ิ กลุโรจนสิริ สภ.เมืองสตูล ภ.จว.สตูล ภ.9 46 44 90  /
18406 ร.ต.อ.ซาดตั เกปัน สภ.เมืองสตูล ภ.จว.สตูล ภ.9 50 49 99  /
18407 ส.ต.ท.ปันดี ลามาก สภ.เมืองสตูล ภ.จว.สตูล ภ.9 50 49 99  /
18408 ส.ต.อ.วรุฒ คงงาม สภ.เมืองสตูล ภ.จว.สตูล ภ.9 50 49 99  /
18409 ด.ต.วีระ เพชรแกว้ สภ.เมืองสตูล ภ.จว.สตูล ภ.9 50 49 99  /
18410 ด.ต.อนนัต ์หนูโส๊ะ สภ.เมืองสตูล ภ.จว.สตูล ภ.9 50 42 92  /
18411 ด.ต.ภทัรินทร์ หรีมหนิ สภ.เมืองสตูล ภ.จว.สตูล ภ.9 49 50 99  /
18412 ด.ต.อภิชาติ อานบั สภ.เมืองสตูล ภ.จว.สตูล ภ.9 49 47 96  /
18413 ด.ต.บรรชา หวนัสู สภ.เมืองสตูล ภ.จว.สตูล ภ.9 49 46 95  /
18414 ร.ต.อ.ส ารอง อุไร สภ.เมืองสตูล ภ.จว.สตูล ภ.9 47 46 93  /
18415 ร.ต.อ.รอเฉด มะสะกา สภ.เมืองสตูล ภ.จว.สตูล ภ.9 47 42 89  /
18416 พ.ต.ท.สุวิชญ ์ภู่สถิตย์ สภ.เมืองสตูล ภ.จว.สตูล ภ.9 47 40 87  /
18417 ด.ต.เกียรติพฒัน์ แกว้เขียว สภ.เมืองสตูล ภ.จว.สตูล ภ.9 46 45 91  /
18418 ด.ต.สาโรจ ทองเน้ือแขง็ สภ.เมืองสตูล ภ.จว.สตูล ภ.9 45 49 94  /
18419 ด.ต.สุทิน เดชณรงค์ สภ.เมืองสตูล ภ.จว.สตูล ภ.9 45 46 91  /
18420 พ.ต.ท.วสันต ์รังศิลป์ สภ.เมืองสตูล ภ.จว.สตูล ภ.9 44 43 87  /
18421 ร.ต.อ.วิทยา บ่อเตย สภ.ควนโดน ภ.จว.สตูล ภ.9 50 47 97  /
18422 ส.ต.อ.ชานนท ์บุญแกว้ขวญั สภ.ควนโดน ภ.จว.สตูล ภ.9 48 40 88  /
18423 ด.ต.อดิสรณ์ สุขการัก สภ.ควนโดน ภ.จว.สตูล ภ.9 46 41 87  /
18424 ร.ต.ท.ยะหยา โสะเต่ง สภ.ควนโดน ภ.จว.สตูล ภ.9 44 33 77  /
18425 ส.ต.อ.จตุรงค ์พร้อมมูล สภ.ควนโดน ภ.จว.สตูล ภ.9 33 26 59  /
18426 พ.ต.ท.วีรทยั ศรีหมัน่ สภ.ควนโดน ภ.จว.สตูล ภ.9 25 35 60  /
18427 ด.ต.ศกัดิกรี แดงคง สภ.ควนกาหลง ภ.จว.สตูล ภ.9 49 50 99  /
18428 ร.ต.อ.วิเชน ปิยะพงศ์ สภ.ควนกาหลง ภ.จว.สตูล ภ.9 48 49 97  /
18429 ด.ต.อาทิตย ์สมนัเหมือน สภ.ควนกาหลง ภ.จว.สตูล ภ.9 48 46 94  /
18430 จ.ส.ต.ยงยทุธ ์หนูจนัทร์ สภ.ควนกาหลง ภ.จว.สตูล ภ.9 47 41 88  /
18431 พ.ต.ท.สมบติั ซุ้นหั้ว สภ.ควนกาหลง ภ.จว.สตูล ภ.9 46 47 93  /
18432 พ.ต.ต.พนม แกว้อมัภรณ์ สภ.ควนกาหลง ภ.จว.สตูล ภ.9 46 44 90  /
18433 ด.ต.อาทิตย ์พละพนัธ์ สภ.ฉลุง ภ.จว.สตูล ภ.9 50 50 100  /
18434 พ.ต.อ.อ านวย จนัทร์สุข สภ.ฉลุง ภ.จว.สตูล ภ.9 48 48 96  /
18435 ด.ต.อรุณศกัด์ิ โตะ๊มอง สภ.ฉลุง ภ.จว.สตูล ภ.9 48 43 91  /
18436 ส.ต.ท.ไวยรัตน์ สุชลพานิช สภ.ฉลุง ภ.จว.สตูล ภ.9 47 47 94  /
18437 พ.ต.ท.ช านาญ จนัทรักษ์ สภ.ฉลุง ภ.จว.สตูล ภ.9 46 47 93  /
18438 ด.ต.สมจิน สะอาดแกว้ สภ.ฉลุง ภ.จว.สตูล ภ.9 46 47 93  /
18439 ร.ต.อ.มาลยั จิเบ็ญจะ สภ.ท่าแพ ภ.จว.สตูล ภ.9 49 45 94  /
18440 พ.ต.ท.สุดจิตร์ อนุสาร สภ.ท่าแพ ภ.จว.สตูล ภ.9 44 45 89  /
18441 ด.ต.นสัเซอร์ มรรคาเขต สภ.ท่าแพ ภ.จว.สตูล ภ.9 44 38 82  /
18442 พ.ต.ท.ดิเรก หยงสตาร์ สภ.ท่าแพ ภ.จว.สตูล ภ.9 43 42 85  /
18443 ด.ต.เสนาแสนหาญ ชุมชาติ สภ.ท่าแพ ภ.จว.สตูล ภ.9 33 37 70  /
18444 พ.ต.ท.โกเศรธฐ ์สาอุ สภ.ทุ่งหวา้ ภ.จว.สตูล ภ.9 45 47 92  /
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18445 ด.ต.วรชิต มองศิริกลุ สภ.ทุ่งหวา้ ภ.จว.สตูล ภ.9 46 46 92  /
18446 ส.ต.ท.อดุล สุขธร สภ.ทุ่งหวา้ ภ.จว.สตูล ภ.9 46 45 91  /
18447 พ.ต.ท.จรูญ วิเชียรบรรจง สภ.ทุ่งหวา้ ภ.จว.สตูล ภ.9 44 45 89  /
18448 ส.ต.อ.สราวธุ สงเปีย สภ.ทุ่งหวา้ ภ.จว.สตูล ภ.9 39 29 68  /
18449 ร.ต.อ.จารึก นาคสง่า สภ.ทุ่งหวา้ ภ.จว.สตูล ภ.9 26 17 43  /
18450 วา่ท่ี ร.ต.อ.วิรวฒัน์ โนรดี สภ.มะนงั ภ.จว.สตูล ภ.9 50 50 100  /
18451 ร.ต.อ.โชคชยั หวนัสมนั สภ.มะนงั ภ.จว.สตูล ภ.9 50 49 99  /
18452 พ.ต.ท.ยรุสิทธ์ิ พนัธุ์ชนะพล สภ.มะนงั ภ.จว.สตูล ภ.9 49 49 98  /
18453 ด.ต.ชาตรี หละ๊เลย สภ.มะนงั ภ.จว.สตูล ภ.9 49 46 95  /
18454 พ.ต.ท.ธวชัชยั นคราวงศ์ สภ.มะนงั ภ.จว.สตูล ภ.9 48 43 91  /
18455 ร.ต.อ.ทศพล พุ่มแสง สภ.มะนงั ภ.จว.สตูล ภ.9 47 49 96  /
18456 ด.ต.สมชาติ บุญแกว้คง สภ.มะนงั ภ.จว.สตูล ภ.9 47 40 87  /
18457 ส.ต.อ.ปฏิญญา สุเมธ สภ.มะนงั ภ.จว.สตูล ภ.9 37 33 70  /
18458 พ.ต.ท.ชยัพร ร่มโพธ์ิ สภ.ละงู ภ.จว.สตูล ภ.9 49 48 97  /
18459 ด.ต.สุเมธ เรืองแกว้ สภ.ละงู ภ.จว.สตูล ภ.9 47 50 97  /
18460 ด.ต.ไพบูลย ์โดยพิลา สภ.ละงู ภ.จว.สตูล ภ.9 48 45 93  /
18461 พ.ต.ต.พงศศ์กัด์ิ หนูบูรณ์ สภ.ละงู ภ.จว.สตูล ภ.9 49 49 98  /
18462 ส.ต.ท.พุทธพร พวงแกว้ สภ.ละงู ภ.จว.สตูล ภ.9 48 49 97  /
18463 ร.ต.ต.ประเสริฐ สุวรรณเรืองศรี สภ.ละงู ภ.จว.สตูล ภ.9 48 47 95  /
18464 ร.ต.อ.อมฤต อุษามาลยเ์วท สภ.ละงู ภ.จว.สตูล ภ.9 48 47 95  /
18465 ร.ต.ต.อาภรณ์ เพช็รรัตน์ สภ.ละงู ภ.จว.สตูล ภ.9 48 45 93  /
18466 ด.ต.วิวรรธน์ เมืองกลดั สภ.ละงู ภ.จว.สตูล ภ.9 47 44 91  /
18467 ด.ต.ยทุธ ตาเอน็ สภ.ละงู ภ.จว.สตูล ภ.9 43 43 86  /
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