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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3102100359766 ร.ต.ท. ชาย นรนิทร ์ฟักบํารุง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3102101230171 ร.ต.ท. ชาย สเุมธ กมิาวหา ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3102101638570 พ.ต.ท. ชาย ยงิยศ ฉลาดปรุ รอง ผกก.จร. สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3102101663027 ร.ต.ต. ชาย คมจักร ปันกงิ รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3102102142021 ร.ต.อ. ชาย ชยัณรงค ์ถนอมจติวสิทุธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3102200302651 พ.ต.ท. ชาย พลฏัฐ ์ทับทมิ รอง ผกก.จร. สน.บางขนุเทยีน สน.บางขนุเทยีน บก.น.9 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3102201745441 พ.ต.ท. ชาย พจนาจ งบพมิาย รอง ผกก.จร. สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3102300001687 ร.ต.อ. ชาย กฤษดา เผอืกประพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3102400635394 ร.ต.อ. ชาย สมศกัด ิสภุาพชน รอง สว.จร. สน.หนองแขม สน.หนองแขม บก.น.9 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3110101948593 ร.ต.ต. ชาย เกรยีงศกัด ิหอมจันทน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั? บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3110101991715 ร.ต.ต. ชาย วศิษิฐ ์เหลา่สนุทรวณชิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3110102172653 พ.ต.ต. ชาย สรุสทิธ ิเขยีวออ่น สว.จร. สน.ประเวศ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
3110300011290 ร.ต.ต. ชาย มะนติย ์โมงขนุทด ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3110300393346 ร.ต.ท. ชาย พรีะชยั ดาํทองสกุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางชนั สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 50 43 93 ผ่าน
3120600474511 ด.ต. ชาย ชงิชยั สขุปานเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3129900102537 ด.ต. ชาย คาํรณ เจยีมตน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พลบัพลาไชย 2 สน.พลบัพลาไชย2 บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3130400210944 ร.ต.ต. ชาย สนัุนท ์ไวยรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1809700157734 ส.ต.ท. ชาย จตพุล บุญชว่ย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1809900478291 ส.ต.ท. ชาย ธวชัชยั สายมณี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
1809900512651 ส.ต.ท. ชาย ธวชัชยั คงออ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1809900741731 ส.ต.ท. ชาย สหรัฐ ประชมุทอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 45 95 ผ่าน
1840200136012 ร.ต.อ. ชาย สหพล จันทรท์อง รอง สว.(สอบสวน) งานตรวจสอบใบสงัคา้งชําระ กก.3 บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1840500038971 ส.ต.ท. ชาย ปกาศติ แสงจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 50 42 92 ผ่าน
1841400084734 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพงษ์ อุน่คงทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1841600098569 ส.ต.ท. ชาย จตรุพร วระชนิา ผบ.หมู่(จร.)สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1850400069386 ส.ต.ท. ชาย กติตธิัช นลิเวช ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1859900076371 ส.ต.ท. ชาย สรุยิา บุญเฉลยีว ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 47 97 ผ่าน
1869900182511 ส.ต.ท. ชาย อดุมศกัด ิพรหมชาติ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1869900247001 ส.ต.ท. ชาย ธรีโชต ิจารุมา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. สน.ใตท้างดว่นพระราม4 บก.จร. บช.น. 50 46 96 ผ่าน
1869900361769 ส.ต.ต. ชาย กฤษฎา โวหาร ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1909800470964 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพล รุ่งเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1909800839976 ส.ต.ท. ชาย ณรงศกัด ิบุญวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดฯี บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1909900238231 ส.ต.ท. ชาย ปรมัตถ ์เฮา่หนู ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
1909900253884 ส.ต.ท. ชาย ชญานว์ฒุ ิบํารุงหนูไหม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1910200039440 ส.ต.อ. ชาย อาซาน มาลนีิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1920600169120 ส.ต.ท. ชาย พศนิ ขนุทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1929900194420 ส.ต.ท. ชาย ภาวชั เกา้เอยีน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 50 43 93 ผ่าน
1929900325583 ส.ต.ท. ชาย จักรภัทร ชว่ยเกดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1930200060961 ส.ต.ท. ชาย ฟารสิ ยาชะรัด ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1930500129738 ส.ต.อ. ชาย พชิยั ทพิยเ์อยีด ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1930500175268 ส.ต.อ. ชาย ณัฐวฒุ ิแสงเกดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
1930600115216 ส.ต.ท. ชาย อนุวฒัน ์ฉิมพลดั ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
1939900105184 ส.ต.ท. ชาย ฐตินัิย เยาวนุ่์น ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 50 44 94 ผ่าน
1939900119525 พ.ต.ท. ชาย ปิยเดช แกว้แฝก สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. ศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติฯ บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1939900215982 ส.ต.ท. ชาย กฤษนัย ไชยมณี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1939900239393 ส.ต.ท. ชาย ปรวิรรษ วุน่ชมุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1969900133803 ส.ต.ต. ชาย ธาราธร พรมกะจนิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
2300100018541 ส.ต.อ. ชาย สมัพันธ ์เสารส์า ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
2310900019607 ส.ต.ท. ชาย พรีพล บรรหาร ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 กก.2 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3100100503059 ร.ต.ต. ชาย ประนต ศรยีานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 50 37 87 ผ่าน
3100200767295 ร.ต.อ. ชาย สรุเชษฐ ์ขนัชยัภูมิ รอง สว.จร. สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง กรุงเทพมหานคร บก.น.2 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3100201456897 ด.ต. หญงิ ฐติริัตน ์สงัขธ์นศกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3100202797515 ร.ต.อ. ชาย พยุง แสงไทย ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3100501597241 ร.ต.อ. ชาย สมาน สภุาโภชน์ รอง สว.จร. สน.บุปผาราม สน.บุปผราม บก.น.8 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3100502307599 ด.ต. ชาย พลากร โพธสิตุ ผบ.หมู่-รอง สว. งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3100502821799 ด.ต. ชาย นพดล ผ่องจติต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3100503647547 ร.ต.ท. ชาย สมโภชน ์สมเด็จ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3100600465377 ร.ต.ต. ชาย พชิยั ศรอีุม้สขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3100601016622 ด.ต. ชาย เอกไชย ทรงเดช ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
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3100700368241 ร.ต.ต. ชาย ปรชีา สนุทรศริพิจน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3100701032751 ร.ต.ต. ชาย สรุยี ์ศรสีรุะ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3100800884250 ร.ต.ท. ชาย นติ ิฉัตระเนตร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พลบัพลาไชย 2 สน.พลบัพลาไชย2 บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3100900895008 ด.ต. ชาย พงศพ์ันธุ ์คสีาระ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3100901322931 ร.ต.อ. ชาย อารักษ์ อน้แสง รอง สว.จร. สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3100901744887 ด.ต. ชาย สมบัตร ์นําชยัศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3100901783360 ด.ต. ชาย วรียุทธ ดะ๊วี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน. คนันายาว บก.น.2 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3100902593971 ร.ต.ท. ชาย ไพฑรูย ์ปันเหน่งเพ็ชร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3100902597837 ร.ต.ท. ชาย สรุศกัด ิสงิหท์อง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สวุนิทวงศ์ ส.น.สวุนิทวงศ์ บก.น.3 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3100903230864 ร.ต.ต. ชาย อาทร หานาวี ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน. ทางดว่น 1 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3101100428716 ด.ต. ชาย สวุทิย ์แสงทรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3101200468647 ด.ต. ชาย พรีะพล มวีฒันา ผบ.หมู่-รอง สว. สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3101202867425 ร.ต.ต. ชาย สมัย ชนิหัวดง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3101400878831 ร.ต.ท. ชาย ณรงคศ์กัด ิสขุตา่ย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
3101401374992 ร.ต.ต. ชาย หฤทัย เออืเฟือ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3101501679663 ด.ต. หญงิ พสิชา ราชรนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3102000970714 ด.ต. ชาย วชิติพร วจิารณป์รชีา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3102001423695 ร.ต.ต. ชาย โชคอํานวย ตรสีาขา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
3102001866902 พ.ต.ท. ชาย สมชาต ิขนับุรี รอง ผกก.จร. สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1509900887062 ส.ต.อ. ชาย จักรพงษ์ สใุจคํา ผบ.หมู่ (จร.) สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1509901038913 ส.ต.ต. ชาย อนุชา ใจมา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1509901249558 ส.ต.ท. ชาย บรรพต ไชยยอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1529900255902 พ.ต.ท. ชาย วนัชยั ศรชียัปลกู สว.จร. สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1529900593689 ส.ต.อ. ชาย ศริเศรษฐ ์ฝันเต็ม ผบ.หมู่ (จร.)สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
1529900661200 ส.ต.ต. ชาย ภูผา วงคต์ะ๊มา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1539900323614 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพงษ์ รูห้ลกั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1539900587808 ส.ต.ท. ชาย ศาศวฏั พรมรักษา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1540700059401 ส.ต.อ. ชาย รุ่งโรจน ์ถาหลา้ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1549900320771 ส.ต.ต. ชาย ภาณุพงศ ์ไร่นากจิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1549900460816 ส.ต.ท. ชาย เกยีรตพิงษ์ กนัทะลอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดฯี กก.2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1550500088890 ส.ต.ท. ชาย ทศพล สรุยิา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1550500144331 ส.ต.ท. ชาย สวุฒัน ์ทันยะ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ตลาดพลู สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1550600087453 ส.ต.ท. ชาย ชนิราช วชิา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1550900064688 ส.ต.อ. ชาย ชนะ คณะจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1559900096855 ส.ต.อ. หญงิ ปิณฑริา บุญชู ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น 2 กก.2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1559900314615 ส.ต.ต. ชาย เจษฎา ทานลิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1560100412983 ส.ต.ท. ชาย ชษิณุพงศ ์ปัญญาวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1560300220271 ส.ต.ท. ชาย มนุเชษฐ ์คาํชมุ ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. สน.คูข่นานลอยฟ้า  งานสายตรวจ 3  บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1570700174218 ส.ต.ท. ชาย ทนิกร ประสตูร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางยเีรอื สน.บางยเีรอื บก.น.8 บช.น. 50 44 94 ผ่าน
1579900187923 พ.ต.ท. ชาย ศกัดชิยั อยู่รักษ์ สว.จร.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1579900415616 ส.ต.อ. ชาย สธุษิณช์า อา้ยขอดแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1579900544734 ส.ต.ท. ชาย อยัการ ขนัสธุรรม ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1579900693713 ส.ต.ท. ชาย เกรกิเกยีรต ิสขุรวย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1589900083231 ส.ต.ท. ชาย สบืสกลุ สว่ยนุ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.หนองจอก สน.หนองจอก บก.น.3 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1600100458893 ส.ต.ท. ชาย อาทติย ์สดีา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. จร.โครงการพระราชดําริ บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1600100701437 ส.ต.ท. ชาย ฤทธพิร แสงสวุรรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1609800080999 ส.ต.ท. ชาย วทิยา คงโต ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประเวศ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1620500215882 ส.ต.ท. ชาย สวุฒัน ์แจง้ดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
1620600073460 ส.ต.ท. ชาย ศรายุทธ จนิาเกตุ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1629900219298 ส.ต.ท. ชาย ธนาณัต ิศรพีัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลมุพนีิ สน.ลมุพนีิ บก.น.5 บช.น. 50 44 94 ผ่าน
1639800060122 ส.ต.อ. ชาย เทวนิทร ์เมทา ผบ.หมู่-รอง สว. สน.สายไหม สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1639800093241 ส.ต.ท. ชาย ธรีศานต ์คาํวนันา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1639800133189 ส.ต.ท. ชาย โสภณ อุน่เรอืน ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1639800176074 ส.ต.ท. ชาย ภูวไนย มนทริาลยั ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. ผบ.หมู่งานฯ1 กก.6 บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1639800206500 ส.ต.ท. ชาย รัชชานนท ์ปัญญา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางโพงพาง สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1639900232383 ส.ต.ท. ชาย พงศกร พงษ์สวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1640600091581 ส.ต.อ. ชาย วรัญ  ูอนิทุเศรษฐ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 41 91 ผ่าน
1640700098952 ส.ต.ต. ชาย สาโรจน ์ชยัเรอืงศรี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1640700133359 ส.ต.ท. ชาย สพุชิยั แสวงศกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พลบัพลาไชย 2 สน.พลบัพลาไชย2 บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
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1650800196212 ส.ต.ท. ชาย จาตรุงค ์สมิาจารย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง? กรุงเทพฯ บก.น.1 บช.น. 50 40 90 ผ่าน
1659900525003 ส.ต.อ. ชาย วชัระ แกว้แรมเรอืน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1660400003565 ด.ต. ชาย พมิาน หลวงแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก1บก.จร บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1669900209829 ส.ต.ท. ชาย อรรถพล คาํเครอื ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. สน.ดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1670400109827 ส.ต.อ. ชาย ศวินัย บุญออ่น ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1670400177229 ส.ต.ท. ชาย จักรกฤษณ ์คาํพุทธ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1709800110781 ส.ต.อ. ชาย สมัชชา ทรัพยส์นิ ผบ.หมู่-รอง สว. งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. กองกํากบักองกํากบัการ5 กองบังคบัการตํารวจจราจรบก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1709900500433 ส.ต.ท. ชาย จักรพันธ ์ศาลาทอง ผบ.หมู่-รอง สว. สน.สายไหม สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1709900786051 ส.ต.ท. ชาย สรพจน ์แกว้พรายตา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1709901033871 ร.ต.อ. หญงิ สริลิกัษณ ์สรอ้ยมาลี รอง สว.(สอบสวน) สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1709901083534 ส.ต.ต. ชาย ธนธัญ อากาศอํานวย ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1710800044527 ส.ต.ต. ชาย ฤทธกิร ทองเพมิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1719900316331 ส.ต.ท. ชาย อโณทัย สายจนี ผบ.หมู่ (จร.) สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 50 40 90 ผ่าน
1730200197501 ส.ต.ท. ชาย อกุฤษ กลนิโฉม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1730200275579 ส.ต.ท. ชาย นัฐพล ศรสีรุาษฎร์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1739900651717 ส.ต.ท. ชาย จริภาส จันทรค์ณู ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 50 41 91 ผ่าน
1749900183772 ส.ต.ท. ชาย สากล ชาวโพงพาง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
1759900032677 พ.ต.ท. ชาย ดษิฐว์ฒุ ิพทัิกษ์ราชพงศ์ สว.(สอบสวน)สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
1779800175450 ส.ต.ท. ชาย ธรีภัทร ชะนะเกตุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1800100150889 ส.ต.อ. ชาย รัตนชยั เชาวม์านพ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
1800600111360 ส.ต.ท. ชาย สรุเชษฎ ์สนใจ ผบ.หมู่(จร) สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1800700159771 ส.ต.ท. ชาย เรวฒัน ์แสงเทยีร ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1801300152096 ส.ต.ท. ชาย วรีวฒัน ์นกศรแีกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1801300167387 ส.ต.อ. ชาย ทวศีกัด ิแกว้ฉํา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1341100278031 ส.ต.ท. ชาย ณภคดล เครอืสดีา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1341200049191 ส.ต.ท. ชาย ธนพล ศรโีพธา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1341400136640 ส.ต.ท. ชาย ธนายุต สายสดุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1341500241976 ส.ต.ท. ชาย วสวุฒัน ์จําลองพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1342100065349 ส.ต.ท. ชาย มนตร ีผาวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 2 กก.2 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1349900077381 ส.ต.อ. ชาย ฐาปนพงศ ์โสภารัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1349900403652 ส.ต.ท. ชาย ปฐพ ีวงศม์าศ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1349900461563 ส.ต.ท. ชาย พัฒนศกัด ิดวงแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1349900658995 ส.ต.ท. ชาย ชยัพจน ์สทุธปิระเสรฐิ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กองกํากบั6 บก.จร. บช.น. 50 36 86 ผ่าน
1350800181161 ส.ต.อ. ชาย ธวชัชยั วรสาร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1361000261447 ส.ต.ท. ชาย พเิชษฐ ์วงคเ์ขอืนแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
1369900131075 ส.ต.อ. ชาย กติตศิกัด ิตอสกลุ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1369900134562 ส.ต.ท. ชาย พทัิกษ์ ปะวนัโน ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสอง?หอ้ง? บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1369900224944 ส.ต.อ. ชาย ธนภัทร พรมวชิยั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1369900317128 ส.ต.ท. ชาย ธนพล กศุลวงค์ ผบ.หมู่(จร.)สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1369900370321 ส.ต.ท. ชาย วรมันต ์หรงัทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1399900042374 ส.ต.ท. ชาย นพินธ ์พลศรดีา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1400400132707 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพล วงษ์ชาลธีนัฐ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1400700128497 ส.ต.ท. ชาย ศภุวชิญ ์ผาบสมิมา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1409600203304 ส.ต.ท. ชาย นพรัตน ์คาํออ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1409600276867 ส.ต.ต. ชาย รังสรรค ์จันออ่น ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ดนิแดง สน.ดแิดง บก.น.1 บช.น. 50 39 89 ผ่าน
1409900349436 ส.ต.อ. ชาย อภวิฒัน ์เออืการ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 50 43 93 ผ่าน
1409900374414 ส.ต.อ. ชาย ภูมพิัฒน ์กมุลทรา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1409900999163 ส.ต.ท. ชาย ธรีพงษ์ ขาบจันทกึ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติ บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1409901302972 ส.ต.ท. ชาย สวุนัฐ สามหมอ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. จราจรโครงการพระราชดาํร ิกก.6 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1409901384171 ส.ต.ท. ชาย สเุมธ พลบํารุง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1409901410651 ส.ต.ท. ชาย นคพงษ์ นาคทน ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูควบคมุจราจรวภิาวดรีังสติและทางพเิศษบก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1409901586024 ส.ต.ท. ชาย เจนณรงค ์ชาคระธรรม ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1411900288651 ส.ต.ท. ชาย ฤทธพิร แสนสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก5. บก.จร บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1419900167753 วา่ท ีพ.ต.ท. ชาย ฉัตรชยั กรรณโสต สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. กองกํากบัการ 1 บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1419900483973 ส.ต.ท. ชาย ปวรนิทร ์ภูชนั ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1419900492891 ส.ต.อ. ชาย พรีะพันธ ์ภักดวีเิศษ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1419900523509 ส.ต.ท. ชาย ธนัย นาถมทอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 42 92 ผ่าน
1419901789367 ส.ต.ต. ชาย ณัฐวฒุ ิวรรณพฤกษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1440600190212 ส.ต.ท. ชาย พษิณุพันธ ์คาํทุม ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
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1440800167311 ส.ต.อ. ชาย พรมลขิติ งอกศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1449900168202 ส.ต.ท. ชาย วชัระ คะสวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1449900323241 ส.ต.ท. ชาย พรพทัิกษ์ นาทันใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 50 43 93 ผ่าน
1449900450072 ส.ต.ท. ชาย ปณธิ ิคณาศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 44 94 ผ่าน
1450200207380 ส.ต.อ. ชาย เศวตฉัตร ไตรทพิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 50 40 90 ผ่าน
1450400125263 ส.ต.ท. ชาย ศราวฒุ ิบุญรัตนสทุโธ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
1450900059553 ส.ต.อ. ชาย ชมุโชค เจรญินนทธ์รีโชติ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1451100115051 ส.ต.อ. ชาย เกษมสนัต ์สหีาคํา ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1451100162156 ส.ต.อ. ชาย ศกัดสิทิธ ิพรมสอน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1459900151857 ส.ต.ท. ชาย ธนา วงสเุพ็ง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สน.บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
1459900166404 ส.ต.ท. ชาย พรีะพล ประชาชติ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1459900389993 ส.ต.อ. ชาย เกรกิฤทธ ิทองนาเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. โครงการพระราชดําริ บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1459900475253 ส.ต.ท. ชาย จริาย ุจันทรเ์สถยีร ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1459900486921 ส.ต.อ. ชาย ปฏภิาณ อคัเสรญิ ผบ.หมู่ จราจรโครงการพระราชดาํริ กก.6 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1459900620385 ส.ต.ท. ชาย จริะพงศ ์นนทภา ผบ.หมู่-รอง สว. สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1460600086814 ส.ต.ท. ชาย สริพัฒณ ์รสดี ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1460700202417 ส.ต.ท. ชาย จารกึ ภูสดุสงู ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1461200148732 ส.ต.ท. ชาย พงษ์พัฒน ์ภูยาทพิย์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. จราจรตามโครงการพระราชดําร ิกก บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1469900172307 ส.ต.ท. ชาย สณัหณัฐ ศรวีรรณา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน ดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1469900297169 ส.ต.ท. ชาย กรกต นาชยัเรมิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร บก.จร. บช.น. 50 40 90 ผ่าน
1469900363579 ส.ต.ท. ชาย สรุพงษ์ พรรณขาม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1470400176470 ส.ต.ท. ชาย ภพนพิพาน ทองธริาช ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1471200210063 ส.ต.ท. ชาย เศรษฐวฒุ ิยันตะพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1471400043608 ส.ต.ท. ชาย สเุมท งอยจันทรศ์รี ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1479900238570 ส.ต.อ. ชาย ธรีวฒัน ์บุญทศ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1480400102590 ส.ต.ท. ชาย วษิณุ สหีา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1490300094382 ส.ต.ท. ชาย ปวรุตน ์นอ้ยนาดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1490500098535 ส.ต.ท. ชาย อคัรเดช อาจวชิยั ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ปากคลองสาน สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
1499900219443 ส.ต.ท. ชาย พงษ์วศิษิฏ ์สวุรรณไตรย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1101801004096 ส.ต.ต. ชาย ธนาดลุ สนธกิลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1102000735930 ส.ต.อ. ชาย ณัฐชพล ชอบชว่ยชาติ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 จราจรโครงการพระราชดาํริ บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1102001140751 ส.ต.ท. ชาย ยงิศกัด ิเอกเอยีม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 50 43 93 ผ่าน
1102001435212 ส.ต.อ. ชาย ขจร ฮสิขุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติ/ บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1102002225335 ส.ต.ท. ชาย อธวิฒัน ์จริธนโชตกิลุ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1102002888423 ส.ต.ท. ชาย ปฏพิล เจรญิศภุโชคกลุ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1102700088601 ส.ต.ท. ชาย อสิระพงษ์ ศรอีุม้สขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
1102700146040 ส.ต.ท. ชาย จักรพงศ ์อนินอก ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 50 47 97 ผ่าน
1102700451039 ส.ต.ท. ชาย ภูมรนิทร ์ราษี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1102700717373 ส.ต.ท. ชาย เมธ ีใจสม ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1102700803555 ส.ต.ท. ชาย ธนานนท ์สขุไพบูลย์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. สน.ดว่น1 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1103000066648 ส.ต.ท. ชาย วษิณุ หลเีกษม ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ดว่น 1 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1103700568255 ส.ต.ท. ชาย ฐติวิฒัน ์เดชสยา ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น 2 กก.2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1103700569600 ส.ต.ท. ชาย เอกชยั ธรีเนตร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางชนั สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 50 38 88 ผ่าน
1103701016710 ส.ต.ท. ชาย ธนกร ศรสีวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1103701385111 ส.ต.ท. ชาย วราวฒัน ์แสนเฟย ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 50 47 97 ผ่าน
1103701561033 ส.ต.ท. ชาย ชาตชิาย บุญทพิย์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1103701676655 ส.ต.ท. ชาย ตอง พัฒศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าพระ สน.ท่าพระ บก.น.7 บก.น.7 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1103701934310 ส.ต.ท. ชาย ภาสกร ทับทมิไทย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1103702028541 ส.ต.ท. ชาย ภูรพิันธ ์สขุสมโภชน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1103702110175 ส.ต.ท. ชาย วชิญ ์สทิธโิสม ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น 2 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1103702142514 ส.ต.ท. ชาย ชติวรรณ มูลสนิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1103702347396 ส.ต.ท. ชาย นันทวฒัน ์กมลผาด ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1110500054638 ส.ต.ท. ชาย ภัทรศกัด ิอนิจันทรส์ขุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติ/ บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1119900459200 ส.ต.ต. ชาย พชิญะ อน้รักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 50 37 87 ผ่าน
1129900061320 ส.ต.ท. ชาย ศชินม ์จงเหมอืนหยก ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1160100177147 พ.ต.ท. ชาย มนตร ีศรวีฒันฤทธิ สว.จร. สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1160100549168 ส.ต.ท. ชาย กรีต ิสรินุิสรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1160300161651 ส.ต.ท. ชาย วรายุทธ โพธใิหญ่ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
1160400095928 พ.ต.ท. ชาย ณัฐวฒุ ิปัญจชยั สว.จร. สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน



บช.น. หนา้ท ี5 ของ 42

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1200100447542 ส.ต.ท. ชาย รัฐศรัณย ์ศรทีองเพ็ชร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1200100662419 ส.ต.ท. ชาย ปวรปรัชญ ์คมัภรีทัศน์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 50 44 94 ผ่าน
1209701845575 ส.ต.ต. ชาย ศรสธุา ดชียัรัมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1219900208192 ส.ต.ท. ชาย โชคชยั วะชมุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
1230200065447 ส.ต.ท. ชาย ฐติพิันธ ์ยสีุน่ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1240600004712 ด.ต. ชาย กลยุทธ เผอืกรอด ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น? 2 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1240600092620 ส.ต.ท. ชาย สงคราม จุ่นเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หนองจอก สน.หนองจอก บก.น.3 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1249900471446 ส.ต.ท. ชาย ภาณุวชิญ ์ไชยโย ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ดว่น1 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1250400210041 ส.ต.ท. ชาย ณัฐวฒุ ินะชา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1269900192997 ส.ต.ท. ชาย บรรพต มาอบุล ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พลบัพลาไชย 2 สน.พลบัพลาไชย2 บก.น.6 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
1300600190418 ส.ต.ต. ชาย ศลิปสทิธ ิอรุณโน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1301300184791 ส.ต.ท. ชาย กติตศิกัด ิหุม้ไธสง ผบ.หมู่(จร.).สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1309900632139 ส.ต.ท. ชาย วรรฑดม นลิมัย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1309900754285 ส.ต.อ. ชาย นัฐวฒุ ิเกยีวสนัเทยีะ ผบ.หมู่ (จร) สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1309901234561 ส.ต.ท. ชาย ธนวรี ์ศรวีเิศษ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
1310600132418 ส.ต.ท. ชาย สนุทร กา้นกอ่ง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1310600179490 ส.ต.ท. ชาย กษิตธิร ศกุลธนัตถ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1311100124719 ส.ต.อ. ชาย วชัรนนท ์คงสนิจรีาภัทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1319900319856 ส.ต.ท. ชาย สมคดิ จรดรัมย์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1320300109305 ส.ต.ท. ชาย พทิยา ยอดทองดี ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 2 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1320500133013 ร.ต.อ. ชาย ไพทูรย ์รัตนะเวยีง รอง สวป. สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1329900173983 ส.ต.อ. ชาย ปัณณทัต ปานเพ็ชร ผบ.หมู่-รอง สว. สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1329900219240 ส.ต.อ. ชาย ประภาส บุญรอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1330900165907 ส.ต.ท. ชาย พลวฒัน ์คาํเกดิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1331600012731 ส.ต.ท. ชาย อนริุต พรรณา ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1339900456101 ส.ต.ท. ชาย เจษฎา โฉมทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1340200141631 ส.ต.ท. ชาย วฒันา ทองวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 50 44 94 ผ่าน
1340300091449 ส.ต.อ. ชาย กติตภิูม ิแพงบุดดี ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 47 97 ผ่าน
1340400024531 ส.ต.อ. ชาย ชยันตร ์ภารการ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. บก.จร บก.จร. บช.น. 50 47 97 ผ่าน
1340400208984 ส.ต.ท. ชาย ณัฐภัทร บุญภักดี ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 43 93 ผ่าน
1340700145686 ส.ต.อ. ชาย สชุาต ินติอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 2 บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1340700471061 ส.ต.ท. ชาย รัตนพงษ์ ทองแท่ง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าพระ สน.ท่าพระ บก.น.7 บช.น. 50 50 100 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1340700520975 ส.ต.ท. ชาย ภัทรพล ทาราศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
1341100168007 ส.ต.ท. ชาย ปฎณิธร ปะมา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1100200494101 ส.ต.ท. ชาย กรวทิย ์ศรวีชิยั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1100200876471 ส.ต.อ. ชาย เทพประธาน นําเนา ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. จร.โครงการพระราชดําริ บก.จร. บช.น. 50 46 96 ผ่าน
1100400746627 ร.ต.ท. ชาย ชชัชยั จริดาพพิัฒน์ รอง สว. งานชา่งเครอืงยนต/์ตรวจพสิจูน ์กก.5 บก.จร. บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1100600205239 ส.ต.อ. ชาย ทวสีนัต ์ตรุษานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1100700933473 ส.ต.ท. ชาย ปิยณัฐ นามเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
1100701218484 ส.ต.ท. ชาย พงึบุญ เทยีงผดงุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1100701869604 ส.ต.ต. ชาย ชยัวฒัน ์นอ้ยสวรรค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1100702208571 ส.ต.ท. ชาย ธนภัทร สขุสวสัดนุิวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
1100703014428 ส.ต.ต. ชาย สหวรรษ กนัทามูล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดนิแดง สน.ดนิเเดง บก.น.1 บช.น. 50 41 91 ผ่าน
1100800145906 ด.ต. ชาย ณรงคฤ์ทธ ิจริะมหาโภคา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
1100800584519 ส.ต.ท. ชาย ธนพนธ ์ประสติานันท์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1100800815502 ส.ต.ท. ชาย ธรีะพันธ ์ทอรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1101400621060 ส.ต.อ. ชาย ธนกร เครอืเพ็ชร์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1101400704551 พ.ต.ท. ชาย พลวรรษ พรหมศร สว.จร. สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
1101401546045 ส.ต.ท. ชาย กรณพ สอดสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 50 47 97 ผ่าน
1101401735824 ส.ต.ท. ชาย ไอศวรรย ์เกดิมณี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประเวศ สน.ปนะเวศ บก.น.4 บช.น. 50 44 94 ผ่าน
1101401828458 ส.ต.อ. ชาย ปิยะ ปฤษณารุณ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
1101500673096 ส.ต.ต. ชาย นรอรรถ เอกทศัน์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
1101500694140 ส.ต.ท. ชาย จริพัฒน ์จันทา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1101700146537 ส.ต.ท. ชาย ธนาวธุ ชรนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
1101800299335 ส.ต.อ. ชาย ธนกฤต แกว้พวง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
1101800923721 ส.ต.ท. ชาย สทุธชิยั จันทรเ์รอืง ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3850400116216 ร.ต.อ. ชาย สหีเดช ศกลกนัต์ รอง สวป. สน.บางชนั สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 50 41 91 ผ่าน
3860400073142 ร.ต.ต. ชาย สมบัต ิศกัดแิสง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3860400191277 ร.ต.ต. ชาย สมบัต ิขาวสวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3869900016944 ร.ต.ต. ชาย วฒุศิกัด ิสงัวรกาญจน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3900100049237 ร.ต.อ. ชาย พนติ ร่มสนีวล รอง สว.จร. สน.บางชนั สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3900600256584 ด.ต. ชาย พรีะศกัด ิแกว้เป็นทอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3920100895421 ด.ต. ชาย สายัณ นลิวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3920300464467 ร.ต.ต. ชาย เรอืงสทิธ ิพงษ์ภัทรสกร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พลบัพลาไชย 2 สน.พลบัพลาไชย2 บก.น.6 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3930100424887 ด.ต. ชาย พลชยั บุญรอด ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3930100899028 ด.ต. ชาย วชิยั จติวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3930500128967 ร.ต.ต. ชาย ลอืชยั เหรยีญไกร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3930500253605 ด.ต. ชาย วรพจน ์นาคะวโิรจน์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3930700086885 ด.ต. ชาย ลําดวน หนูคงไหม่ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3939900120848 พ.ต.ท. ชาย เกรยีงศกัด ิชว่ยวงศ์ รอง ผกก.จร. สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3940200613975 ด.ต. ชาย ภานุพล พรหมดําเนนิ ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. สน คูข่นานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3960200295141 ร.ต.ท. ชาย สมศกัด ิตระกลูพชิติ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จักรวรรดิ สน จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
5100200100297 ด.ต. ชาย ชยุต จันทรอ์อ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สน.บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 50 44 94 ผ่าน
5120199025771 ร.ต.ท. ชาย จักรกฤษณ ์ไมแ้สงเจรญิรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
5240800042726 ร.ต.ท. ชาย บุญร่วม สพุรม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
5301790003855 ด.ต. ชาย สวุรรณ พงษ์พมิาย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
5311100025527 ด.ต. ชาย คาํจันทร ์จําจติ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
5329900004602 ด.ต. ชาย ไมตร ีสดใสย ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. สน.คูข่นานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
5330400049129 ด.ต. ชาย วานดิ ไหลลนิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 2 บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
5340500045117 ด.ต. ชาย ศกัดศิร ีสาสดีา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
5341700019901 ร.ต.อ. ชาย อทัุย แสงยอ้ย รอง สว.จร. สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
5349990013428 ด.ต. ชาย ชาญชยั วงษ์มาเกตุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
5361000008353 ร.ต.ต. ชาย รักษา สําราญ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
5411300008056 ร.ต.ท. ชาย ภูวดล เนืองชมภู ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สวุนิทวงศ์ สน.สวุนิทวงศ์ บก.น.3 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
5530500112475 ร.ต.อ. ชาย ชชูาต ิพาทอง รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งาน?สายตรวจ?2? กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
5609990015410 ร.ต.ต. ชาย มงคล มงคลสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
5650800014150 ร.ต.ต. ชาย แดนชยั แดงโชติ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สายไหม สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
5710390028503 ด.ต. ชาย ธรีพล คเิห็ง ผบ.หมู่( จร.)สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
5730190013634 ร.ต.ท. ชาย กรกช ทองเชอื ผบ.หมู่-รอง สว.(จร.) งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
5920400016161 ร.ต.อ. ชาย มนตร ีสมุทรสาร รองสว.จร.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
5930400023531 ด.ต. ชาย ธงชยั ขวญัดาํรงค์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
8140601002029 ส.ต.ท. ชาย สวุทิ แสงศาสตรา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
8499988036738 ส.ต.อ. ชาย พงษ์ศกัด ิทองคาํพันธุกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร. (ตรวจใต ้บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3640900047410 ด.ต. ชาย จริเดช ปัญญานะ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 44 94 ผ่าน
3640900073909 ร.ต.ต. ชาย สทุธศิกัด ิเทอืกมนั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สน.บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3649800097570 ร.ต.ต. ชาย อาํนาจ แสงศร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.อดุมสขุ สน.อดุมสขุ บก.น.4 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3650100495264 ด.ต. ชาย ชลาดศิรัย ภู่เชย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3650101029313 ด.ต. ชาย นริัช เดชคุม้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. ผบ.หมู่งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3650400302976 ด.ต. ชาย เสวย ไกรเกตุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3659900697749 ด.ต. ชาย เนรมติร พ่วงพรอ้ม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3660400347201 ด.ต. ชาย ธนาดฐิ อมิปฏญิญา ผบ.หมู่-รอง สว. สน.สายไหม สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3660500137748 ร.ต.ต. ชาย ทรงวฒุ ิอนิทโสต ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดกระบัง สน.ลาดกระบัง บก.น.3 บช.น. 50 44 94 ผ่าน
3660600115037 ร.ต.ต. ชาย พงษ์สทิธ ิรอดเภา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไดร บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3660600115118 ร.ต.ต. ชาย อนุวรรตน ์พงษ์เมธี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3660700678564 ร.ต.อ. ชาย เสรมิ พูลสวสัดิ รอง สว.จร. สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3670400079321 ด.ต. ชาย กรววิฒัน ์บุญเมฆนธิพิัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3670400364360 ด.ต. ชาย ลําพูน กงคาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3670400566337 ร.ต.ต. ชาย พยุง แกว้บ่อ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3670500495750 ด.ต. ชาย อปุถัมภ ์ลสีนิลา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น 2 กก.2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3670700724019 ด.ต. ชาย ภูเบศร ์ลหีนองบัว ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. จราจร บก.จร. บช.น. 50 40 90 ผ่าน
3700400890460 ร.ต.อ. ชาย วสิทิธ ิลทัธศกัดศิริิ รอง สว.จร. สน.บางยขีนั สน.บางยขีนั บก.น.7 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3700400991061 ด.ต. ชาย สทิธพิร กลนัวารี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3700501016439 ร.ต.ต. ชาย เฉลมิชยั วอ่งพานชิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 44 94 ผ่าน
3700501203182 พ.ต.ท. ชาย สบืศกัด ิผันสบื รอง ผกก.จร. สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3700600058849 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ภาวตั มทีอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติ บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3700600244286 ร.ต.ต. ชาย ศริ ิยวงใย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางยเีรอื สน.บางยเีรอื บก.น.8 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3700600281955 ร.ต.ท. ชาย พรพชิยั สทิธแิสงชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลมุพนีิ สน.ลมุพนีิ บก.น.5 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3700600305153 ด.ต. ชาย กอ้งเกยีรต ิเพ็ญสขุใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
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3700700346439 ร.ต.ต. ชาย รัชตพิงค ์พมิพพ์ัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สนมักกะสนั บก.น.1 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3700800252941 ร.ต.อ. ชาย สรุชยั ผลเจมิ รอง สว.จร. สน.เทยีนทะเล สน.เทยีนทะเล บก.น.9 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3700800426019 ร.ต.ท. ชาย ชวลติ ลายเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.(จร.) งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3710900104790 ร.ต.ต. ชาย ชศูกัด ิจงศภุวศิาลกจิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดกระบัง สน.ลาดกระบัง บก.น.3 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3710900170296 ด.ต. ชาย บุญช ูสําเนียงลํา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดกระบัง สน.ลาดกระบัง บก.น.3 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
3720600010731 ด.ต. ชาย อนัน ยอดปราง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 49 99 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3720701078888 ร.ต.ต. ชาย ประสทิธ ิพูลสําราญ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3721000188041 ด.ต. ชาย ชยพล นางขาว ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ตลาดพลู สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3729900068805 ร.ต.ต. ชาย วทิยา พันธก์จิการ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. สายตรวจ2 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3730100637947 ร.ต.ต. ชาย อนันต ์พงษ์ลมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าพระ สน.ท่าพระ บก.น.7 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3730100816906 ด.ต. ชาย สมพร ภักวงษ์ทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 50 42 92 ผ่าน
3730101505998 ร.ต.ท. ชาย วเิชษฐ ์ศริฐิติวิทิยา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3730400096461 ร.ต.ต. ชาย ประยงค ์ตรอีนิทอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3730400377703 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย พรีพงษ์ ศรเีจรญิรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางชนั สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
3730500493268 ด.ต. ชาย มงคล วงษ์ชนื ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3730500501180 ร.ต.ต. ชาย ฉลอม ม่วงนนท์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3750100564320 พ.ต.ท. ชาย เฉลมิพล เกรยีท่าทราย รอง ผกก.จร. สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3650600729515 ร.ต.ท. ชาย ภูษิต ศรทีอง รอง สว จร. สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3759900329323 ด.ต. ชาย สทุธโิรจน ์เจรญิพรธรรมา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3760100032247 ด.ต. ชาย เอกปพน ภากรเพมิทวี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3760100734926 ด.ต. ชาย คมนพ์มิุกต ์สวุรรณเลศิ ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3กก1บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3760500294290 ด.ต. ชาย ภคพล ชมอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดกระบัง สน.ลาดกระบัง บก.น.3 บช.น. 50 38 88 ผ่าน
3760600273626 ด.ต. ชาย วเิชยีร อว่มเนตร ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3770400450303 ร.ต.อ. ชาย นยิม รัดครีี สว.จร. สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3800100664749 ร.ต.อ. ชาย ณัฏฐชยั โปณะทอง รอง สว.จร. สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3800300019791 ร.ต.อ. ชาย ศราวธุ มูณีวรรณ รอง สว.จร. สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3800400935691 ด.ต. ชาย กฤตพิงษ์ รักษาศรี ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3กก.1บก.จร บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3800700335533 ด.ต. ชาย สวาท ไชยชนะ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3800700397296 ด.ต. ชาย ไพศาล จารณะ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3800800298958 ด.ต. ชาย บุญเลศิ บรสิทุธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3801100150258 ด.ต. ชาย วชัร ธรารักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3801100338729 ร.ต.อ. ชาย สวุจิักบณ ์หนูศรี รอง สว.จร. สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
3801200332641 ร.ต.อ. ชาย พงษ์สทิธ ิจติรวริัตน์ รอง สว.จร. สน.สวุนิทวงศ์ สน.สวุนิทวงศ์ บก.น.3 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3801300433857 ด.ต. ชาย ชยัสทิธ ิจันทร ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3801500172224 ด.ต. ชาย ชศูกัด ิเพชรรักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น. 4 บก.น.4 บช.น. 50 44 94 ผ่าน
3801600015881 ด.ต. ชาย สมโชค ดาํคง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
3801600239240 ด.ต. ชาย อดุมพร ชชีา้ง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3801600685789 ด.ต. ชาย ภญิโญ หวานคง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3809800047929 พ.ต.ต. ชาย ธรีะ เพชรทอง สว.จร. สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 43 93 ผ่าน
3450600892183 ร.ต.อ. ชาย โกวทิ สขุสําราญ รอง สว.จร. สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3451000305008 ร.ต.อ. ชาย ธนนิทศ์กัด ิกลางบุรัมยช์ากร รอง สว.จร. สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3451200022590 ด.ต. ชาย นสินัต ์มนตรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประเวศ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3460101024046 ด.ต. ชาย เธยีรทรัพย ์เฉิดทรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3 กองกํากบัการ1  กองบังคบัการตํารวจจราจรบก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3460300449357 ร.ต.ท. ชาย พนมพร วงศรเีทพ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3460400063949 ร.ต.อ. ชาย พงศว์ฒุ ิระดาเสรฐิ รอง สว.จร. สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
3460500190705 ด.ต. ชาย มานพ โคตรพัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3460700376390 ร.ต.ต. ชาย จารุเมศร ์ขนัทะจํานงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 48 98 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3460700409018 ร.ต.ท. ชาย จลวย ภูยาฟ้า ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน.มักกะสนี บก.น.1 บช.น. 50 44 94 ผ่าน
3460701119803 ร.ต.ท. ชาย วรีะ นสิงักาศ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3460900124327 ด.ต. ชาย สมคดิ นะสาโร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3461400070326 ด.ต. ชาย ไพรอ แสบงบาล ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 3  กก.1 บก.จร. บช.น. 50 44 94 ผ่าน
3471200781598 ด.ต. ชาย อาํพรศกัด ิจันลาเศษ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3471300041278 ด.ต. ชาย อาทติย ์วรรณพราหมณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยควบคมุจราจรดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3480600223745 ร.ต.อ. ชาย อคัรชยั บางศริิ รอง สวป. สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3490500116441 ร.ต.อ. ชาย เสร ีไตรยวงค์ รอง สวป. สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3501200597401 ร.ต.ท. ชาย พงษ์เทพ บุญสวุรรณ์ รอง สว.จร. สน.ตลาดพลู สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3530700010831 ร.ต.ท. ชาย ณพล กงิจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.(จร.) งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น 2 กก.2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3530700660933 ร.ต.ต. ชาย ชตุพินธ ์เขยีวดศีกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 50 38 88 ผ่าน
3540100343317 ร.ต.ต. ชาย วรชติ วงศาโรจน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
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3540100645160 ด.ต. ชาย อานนท ์หลา้คาํมี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 50 43 93 ผ่าน
3540200071106 ด.ต. ชาย ปพัศนพ์ลม ์ตรธีเนศวร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3540200165691 ด.ต. ชาย สนิธท์พ หาญจติต์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่นขนัท2ี บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3540400191725 ด.ต. ชาย ประหยัด แสงสรอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3540400247747 ด.ต. ชาย ธนเดช ปัญญาไว ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ตลาดพลู สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3540500071047 ด.ต. ชาย ธนากร เกดิอดุมทรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งมหาเมฆ ส น ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3550100663702 ร.ต.ต. ชาย ธนวฒัน ์จันตะ๊กลู ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
3550700021876 ด.ต. ชาย จุมพฏ สองสโีย ผบ.หมู่-รอง สว. สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3560100674003 ด.ต. ชาย นรวฒัน ์ทา้วขวา้ง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3560500635765 ร.ต.อ. ชาย ตระกลู เผ่าดี รอง สว.จร. สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 44 94 ผ่าน
3570100333729 ร.ต.ท. ชาย ทวศีกัด ิชุม่คําลอื ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บก.น.8 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3570400090341 พ.ต.ท. ชาย ทรงศกัด ิจันทรพัชร รอง ผกก.จร. สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3600100097595 ร.ต.ท. ชาย สนาน สอนศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3600100462943 ด.ต. ชาย ธงชยั แสงจันทปิ์ยะวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จักรวรรดิ สน. จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3600100591867 ร.ต.อ. ชาย อภนัินท ์อนิทรจ์ันทร์ รอง สว.จร. สน.บางยเีรอื สน.บางยเีรอื บก.น.8 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3600300314352 ด.ต. ชาย เสรมิ แถมตา้น ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จรเขน้อ้ย สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3600400710675 ร.ต.ต. ชาย ธนัญชยั เชอืมมะรัง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลมุพนีิ สน.ลมุพนีิ บก.น.5 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3600500041350 ร.ต.ท. ชาย พัชรพล สขุสวสัดนุิวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3600500165741 ด.ต. ชาย สนุทร เพยีรธัญการ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3600800162161 ร.ต.ต. ชาย นพรัตน ์พงษ์ศรจีันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3600800567250 ด.ต. ชาย เจตนพิฐิ ศรสีวุรรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สน.บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3601000046159 ร.ต.อ. ชาย สมศกัด ิชนิสงคราม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3601000176265 ร.ต.ต. ชาย สมกฤษ ทวกีสกิรรม ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3601000546844 ด.ต. ชาย เกรยีงศกัด ิสงเนย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3601101418710 ด.ต. ชาย เลศิพงษ์ ฐติจิริเกยีรติ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางชนั สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 50 41 91 ผ่าน
3610400449993 ด.ต. ชาย ชยัวฒัน ์เส็งจนี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าพระ สน.ท่าพระ บก.น.7 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3610500119081 ด.ต. ชาย คมศกัด ิไทยยัง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หนองจอก สน.หนองจอก บก.น.3 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3620101346386 ร.ต.ต. ชาย ธรีพันธ ์ศรสีวุรรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางยขีนั สน.บางยขีนั บก.น.7 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3620101638468 ร.ต.ท. ชาย สมบัต ิกจิบุญ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3620200167404 ด.ต. ชาย ศภุเสฎฐ ์กลุเกยีรตกิมล ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจท ี3 กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3620300346572 ร.ต.ต. ชาย ภัยรัตน ์อาบสวุรรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 50 44 94 ผ่าน
3620500135737 ด.ต. ชาย สมชาย ไผ่บง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สายไหม สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3620500454298 ร.ต.ต. ชาย คมกฤช ทองศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 50 41 91 ผ่าน
3620500535387 ร.ต.ต. ชาย สง่า สงิหอ์ดุร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3620500855730 ด.ต. ชาย ณัฏฐพล ชเูจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 50 43 93 ผ่าน
3620500858887 ร.ต.อ. ชาย ชยัธัช โคยามา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3620790000007 ร.ต.ต. ชาย มนัส ยังสนอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สําเหร่ สน.สําเหร่ บก.น.8 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3630100296512 พ.ต.ท. ชาย ณัฐชพงศ ์นลิจันทร์ สว.จร. สน.ปากคลองสาน สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3630100390365 ร.ต.ท. ชาย เฉลมิชาต ิมลีกัษณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3630100564916 ร.ต.ต. ชาย ธรรมนูญ ใจรัญ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3630500074029 ด.ต. ชาย ธวชักลุ ยุคลธรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3640300035496 ร.ต.ต. ชาย ตรทีศ ทรัพยท์มิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 40 90 ผ่าน
3640400388277 ร.ต.ต. ชาย ชชูาต ิเขยีวสอาด ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3640600141593 ด.ต. ชาย ทัตธน เจรญิผล ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 2 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3350100674285 ร.ต.ต. ชาย สรุะ แสนจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประเวศ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3350200094213 ร.ต.ต. ชาย พงษ์ศกัด ิศรวีะรมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3350400193665 ด.ต. ชาย ขวญัทองสา สดุตา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางชนั สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3350500093204 ด.ต. ชาย ยอดชาย เนนิทราย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางชนั สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 50 39 89 ผ่าน
3350600022236 ด.ต. ชาย ธวชัชยั ท่อนจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สวุนิทวงศ์ สน.สวุนิทวงศ ์ บช.น. บก.น.3 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3360200001711 ด.ต. ชาย ประพันธ ์แหชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิบชน. บก.น.2 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3360200098413 ร.ต.ต. ชาย ประจวบ เขยีวเขวา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3360400468290 ร.ต.ต. ชาย สชุาต ิพรมเมตตา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น 2 กก.2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3360600242341 ร.ต.อ. ชาย ชชูาต ินฤชาสชุาติ รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3360600356142 ร.ต.อ. ชาย อทิธพิันธ ์หาญเวช รอง สว.จร. สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3360600405968 ร.ต.อ. ชาย เขมภาค อเุทนสตุ ผบ.หมู่-รอง สว.(จร.) งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ดว่น2 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3360600644326 ด.ต. ชาย พนม คดัวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3360600851402 ร.ต.ต. ชาย สนัตช์าย เบา้มา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3360700010752 ร.ต.ต. ชาย วชัระ นาคเสนีย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3361000764615 ด.ต. ชาย กฤษฎาวทิย ์กติตดํิารงพพิัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
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3361300038227 ร.ต.อ. ชาย จรุง ปันสกลุ รอง สว.จร. สน.เพชรเกษม สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3400500535541 ร.ต.อ. ชาย วษิณุ แท่นทอง รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3400600656358 ด.ต. ชาย ชยัวฒัน ์พรมฤทธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3400900020556 ด.ต. ชาย นฤดล ราหมัน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3400900299518 ด.ต. ชาย ประพุทธ สรุาช ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3401000171788 ร.ต.ต. ชาย สพุจน ์เชอืในเขา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาด บก.น.4 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3401200529325 ร.ต.ต. ชาย อานนท ์หมนืแสน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3401400021724 ด.ต. ชาย ฉลอง ศรโียธา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางชนั สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
3401400341346 พ.ต.ต. ชาย กมัปนาท สนุทรสนทิ สว.จร. สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3401800126558 ร.ต.ต. ชาย สมาน แวมประชา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประเวศ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3409900559305 ร.ต.อ. ชาย สมัพันธ ์มนัคงดี รอง สวป. สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3409900903197 ร.ต.ต. ชาย บรริัตน ์สุม่มาตย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 41 91 ผ่าน
3410400302455 พ.ต.ท. ชาย วฒันชยั ศรทีอง สว.จร. สน.สวุนิทวงศ์ สน.สวุนิทวงศ์ บก.น.3 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3410401171273 ร.ต.ต. ชาย ปิยวฒัน ์ภูถอดใจ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. วภิาวดี บก.จร. บช.น. 50 43 93 ผ่าน
3410600345484 ร.ต.ต. ชาย ววิฒัน ์สขุขวญั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3410600935478 ด.ต. ชาย ฤกษ์ศกัด ิแกว้แสงออ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3410700223992 ร.ต.อ. ชาย พงศนาถ เหมอืดอดทน รอง สว.จร. สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3410900299542 ด.ต. ชาย คมกรชิ นันบุญ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3411300618621 พ.ต.ต. ชาย ชยพล ภูดวงดาษ สว.จร. สน.บงึกุม่ สน.บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3411400056765 พ.ต.ต. ชาย สงัเวยีน แสงจันทร์ สว.จร. สน.มนีบุรี สน. มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3411400865418 ร.ต.อ. ชาย คาํฉันท ์โสเกษ รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 44 94 ผ่าน
3419900744030 ด.ต. ชาย อนริุทธ ิโยธาวจิติร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประเวศ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3420900920867 ด.ต. ชาย นทัิศน ์บัวระภา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3430200571061 ร.ต.ท. ชาย ถนัด สมมทีรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ร่มเกลา้ สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3430300035358 ด.ต. ชาย นพดล บุญสทิธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3439900180926 พ.ต.ท. ชาย สมพร อปุพงศ์ รอง ผกก.จร. สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3440100206086 ด.ต. ชาย ณธรรศ ภูเรยีนคู่ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จรเขน้อ้ย สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3440100399933 ร.ต.ท. ชาย พูลประสทิธ ิสงิหช์มุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.แสมดาํ สน.แสมดาํ บก.น.9 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3440100742859 ด.ต. ชาย วชริาพร ศรรีาช ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางชนั สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 50 37 87 ผ่าน
3440100750002 ร.ต.ต. ชาย กตญั  ูภูพลิา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3440300932163 ร.ต.ต. ชาย ธเนส จันทเดช ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3440400414661 ร.ต.ต. ชาย อารมณ ์พรรณภักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น5 บก.น.5 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
3440500046931 ร.ต.อ. ชาย สมัภาษณ ์เรอืงศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3440600347304 ด.ต. ชาย ศริยศ ถามูลเรศ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3440600350828 พ.ต.ท. ชาย ณรงคช์ยั คณุบัวลา สว.จร. สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
3440601090625 ด.ต. ชาย ปัญญา ทองจําปา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สายไหม สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3440700235109 ด.ต. ชาย ไพฑรูย ์ประมูลจักโก ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3440800807821 ร.ต.ท. ชาย เดชกวนิ พงศพ์รพพิัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3449900028351 ด.ต. ชาย ลขิติ เกษวงษา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3450100273735 ร.ต.ต. ชาย ไชยยงค ์จันทนงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3450100275304 ร.ต.ท. ชาย สทุนิ เฉลมิแสน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3450100829857 ด.ต. ชาย ไพรวลัย ์อรัญญวาส ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หนองจอก สน.หนองจอก บก.น.3 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3450100842918 ด.ต. ชาย อดศิกัด ิราชภักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.อดุมสขุ สน.อดุมสขุ บก.น.4 บช.น. 50 44 94 ผ่าน
3450100864911 ร.ต.อ. ชาย เกยีรตศิกัด ิทณิรัตน์ รอง สว.จร. สน.บางนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3450400109361 ร.ต.อ. ชาย นันทชติ กนัยาลงั รอง สว.จร. สน.ฉลองกรุง สน.ฉลอง?กรุง? บก.น.3 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3450400149436 ร.ต.ต. ชาย อาวธุ เศกสนั ผบ.หมู่-รอง สว. สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3450400358035 ด.ต. ชาย สนุทร เฉวยีงหงส์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3450600234186 พ.ต.ท. ชาย ปรยิชาต ผลไม ้ สว.จร. สน.ประชาสําราญ สน.ประชาสําราญ บก.น.3 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3220300593271 ร.ต.ต. ชาย มนตร ีสทิธาภริมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิารบก บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3249900064588 ร.ต.ต. ชาย ปรญิญา พณชิยางกรู ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางชนั สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 50 40 90 ผ่าน
3250200405040 ด.ต. ชาย อมรชยั เข็มเพชร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3250200624167 ด.ต. ชาย สรุยิา เสนามี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หนองจอก สน.หนองจอก บก.น.3 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3250400866806 ด.ต. ชาย สมเกยีรต ิจันทกมุมาร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3250500127690 วา่ท ีร.ต.ท. ชาย ธนเสฏฐ ์เซมรัมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. จุดเปรยีบเทยีบปรับใตด้ว่นพระราม บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3250700367589 ด.ต. ชาย ชาญชยั คาํเงนิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3250800089017 พ.ต.ท. ชาย อาณัต ิอรรคสาร รอง ผกก.จร. สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3251200033402 ร.ต.ต. ชาย รัฐพล แสนวเิศษ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3260200247932 ร.ต.ท. ชาย เสถยีร ปากพลนีอก ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จักรวรรดิ สน จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3260400456551 ร.ต.ท. ชาย ยงยุทธ แกว้สวสัดลิาภ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 50 44 94 ผ่าน
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3300400452784 ร.ต.ต. ชาย มานะ พริักษา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3300400635242 ร.ต.อ. ชาย ชยัณรงค ์สบืมา รอง สว.จร. สน.สวุนิทวงศ์ สน.สวุนิทวงศ์ บก.น.3 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3300600210733 ด.ต. ชาย บุญสง่ ถนิทองหลาง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3300700017315 ด.ต. ชาย ศราวธุ สหีะมาตร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3300900037476 ด.ต. ชาย ณภัทร โยธะสรเดช ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวงั สน. พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3300900984131 ร.ต.อ. ชาย ณวสัพล บํารุงกลู รอง สวป. สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3301200042869 ร.ต.อ. ชาย ชยัวฒัน ์วงศป้์อง รอง สว.จร. สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3301200128429 ร.ต.ท. ชาย สพุจน ์ไชยนอก ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3301200512482 ด.ต. ชาย เรอืง เนตรไธสง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3301200700050 ด.ต. ชาย ฐติพิงศ ์ไพราม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั (สน.ปทุมวนั ) บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3301200970910 ด.ต. ชาย ทองใบ แสนนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3301201081191 ร.ต.อ. ชาย สดุสาคร ดารารัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3301201152714 ร.ต.ท. ชาย โกศล ชยันอก ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3301300054753 ร.ต.ท. ชาย เกยีรตยิศ เพ็ชรนอก ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3301500138390 ร.ต.ท. ชาย พรศกัด ิคลอ่งใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3301700872712 ด.ต. ชาย ชษิณุพงษ์ มทีรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3310500136809 ด.ต. ชาย ทองเลยีม ตลอดไธสง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บช.น. บก.น.2 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
3310500226344 ด.ต. ชาย โกศล คาระมาตร ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3310700479751 ด.ต. ชาย กติตภิณ ทรัพยก์ลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดกระบัง สน.ลาอกรดบัง บก.น.3 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3310700569032 ร.ต.อ. ชาย อดุม พาแกดํา รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น 2 บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3310700716159 ร.ต.อ. ชาย โจ เสารป์ระโคน สว.จร. สน.บางชนั สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 50 40 90 ผ่าน
3310800197293 ด.ต. ชาย บุรนิทรพ์ต พลิาคํา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น 2 กก.2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3310800551321 ด.ต. ชาย ชยกร มะลซิอ้น ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3311001001976 ร.ต.อ. ชาย จอม ดงกนัจ่า ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พลบัพลาไชย 2 สน.พลบัพลาไชย2 บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3311001142804 ร.ต.ท. ชาย ไพบูลย ์ชวนรัมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.(จร.) งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3311101013275 ด.ต. ชาย ธงชยั บุญกลาง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3320101301571 ร.ต.ต. ชาย กณศิพงศ ์ปรกึษาตน รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3320101327724 ด.ต. ชาย มานะ คดิชนะ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3320500725375 ด.ต. ชาย โกมล ลกัษวธุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3320500912027 ด.ต. ชาย จรนิทร ์จามกิรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 46 96 ผ่าน
3320501157745 ด.ต. ชาย จุฬา บุญทวี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวกมาก บก.น.4 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3320600201793 พ.ต.ท. ชาย เพมิ บูรณะ สว.จร. สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3320800355433 ด.ต. ชาย ชยัรัตน ์กา้นนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3330100527193 ร.ต.อ. ชาย คงสทิธ ิสะโสดา รอง สว.จร. สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3330300865084 ร.ต.ต. ชาย อกุฤษ สรุะเสน ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. กก1บกจร บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3330300981513 ร.ต.อ. ชาย อรุณศร ีอดุม รอง สว.จร. สน.ลมุพนีิ สน.ลมุพนีิ บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3330700104536 ด.ต. ชาย ธงชยั อนิตะนัย ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3330900704588 ด.ต. ชาย สบืศกัด ิกลบัสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 50 43 93 ผ่าน
3330900748356 ด.ต. ชาย โกมนิต ์นักรู ้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3331000633146 ร.ต.ต. ชาย สมใจ เดชกลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สนบงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3331000938249 ด.ต. ชาย บุญชว่ย บุญยงิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น4 บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3331100021711 ด.ต. ชาย ชดัชยั ศรศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3340200177704 ด.ต. ชาย พรมมา ศรสีง่า ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางโพงพาง สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3340400615551 ร.ต.ท. ชาย ประสทิธ ิเจรญิสาร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดกระบัง สน.ลาดกระบัง บก.น.3 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3340700609239 ด.ต. ชาย ไชยา บรรเทงิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. กก.5 บก.จร. บช.น. 50 43 93 ผ่าน
3340701086957 พ.ต.ท. ชาย ธนวชิ แสงทอง สว.จร. สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3340701553849 ด.ต. ชาย วรุณพงษ์ หาญจติร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เทยีนทะเล สน.เทยีนทะเล บก.น.9 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3341600294610 ด.ต. หญงิ ญาณศิา สขุกลุ ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3341600845349 ด.ต. ชาย กญุชร แสวงดี ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3341800133440 ร.ต.ต. ชาย ภวตั สรํุาไพ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3341800365812 ด.ต. ชาย สรุพล สาระพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลอวตนั บก.น.5 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3342100299281 ร.ต.ท. ชาย กรณพ์งศ ์วงศส์กลุเพชร ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3349800025121 ด.ต. ชาย รัชกฤต ปรยิเตชะธาดา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3130700174218 ด.ต. ชาย จริทปีต ์ธาระหาญ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. สน.คูข่นานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3140100276559 ร.ต.ต. ชาย วชัระ โพธถิวลิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวด ี บก.จร. บช.น. 50 44 94 ผ่าน
3140400183378 ด.ต. ชาย พูนสทิธ ิเทพไทประไพจติร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 42 92 ผ่าน
3140600112598 ด.ต. ชาย มนตช์ยั โพธพิทิักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งาน?สายตรวจ?3?กก?1?บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3141200306159 ร.ต.ต. ชาย นธิโิรจน ์ฉัตรกติตโิรจน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประเวศ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3141600054955 ร.ต.อ. ชาย ชาตร ีเจรญิทรัพย์ รอง สว.จร. สน.บงึกุม่ สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 44 94 ผ่าน
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3149900068860 ด.ต. ชาย นพินธ ์ทมิาภรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สนปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3150500054430 ร.ต.ต. ชาย บุร ีเกดิดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3150700156601 ร.ต.ต. ชาย สําเร็จ คชชา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3160300307288 ด.ต. ชาย นพพล พยาบาล ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. สน.คูข่นานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 50 44 94 ผ่าน
3160300348651 ร.ต.ต. ชาย กูเ้กยีรต ิเย็นระยับ รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3160300955409 ร.ต.ต. ชาย นรดิ กาํเนดิสงิห์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3169700054750 ร.ต.ท. ชาย สวุฒัน ์บํารุงวฒุิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3170100039816 ร.ต.ต. ชาย มนูญ สอนศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทุ่ง?มหาเมฆ? บก.น.5 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3170200284472 ด.ต. ชาย อนนท ์สขุสําราญ ผบ.หมู่ (จร.) สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 50 48 98 ผ่าน
3170400074366 ร.ต.ต. ชาย มนตร ียมิอยู่ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3170500020721 ร.ต.ท. ชาย มาโนตร ์บุญเสงยีม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 50 45 95 ผ่าน
3170600319419 ร.ต.ต. ชาย ธวฒัน ์เมอืงสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3179900052068 ด.ต. ชาย ศกัชยั ชรูัศมี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3180100540264 ด.ต. ชาย วทิยา บุสดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3180500053697 ด.ต. ชาย ดเิรก นอ้ยแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3190500010513 ร.ต.ต. ชาย สชุาต ิรนืกลนิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3200101440068 พ.ต.ท. ชาย ประพันธ ์จติรสําราญ รอง ผกก.จร. สน.ทุ่งครุ สน ทุ่งครุ บก.น.8 บช.น. 50 47 97 ผ่าน
3200200227192 พ.ต.ท. ชาย ปกรณ ์ทองชว่ง รอง ผกก.จร. สน.ประเวศ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 50 38 88 ผ่าน
3200600322885 ด.ต. ชาย สนัตชิยั บูรณเจรญิกจิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 บก.จร. บช.น. 50 50 100 ผ่าน
3201000038982 ร.ต.ท. ชาย เสน่ห ์กาํลงั ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 บก.จร. บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3461300300061 ด.ต. ชาย วรีศกัด ิสทิธเิจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 42 90 ไม่ผ่าน
3461300447711 ด.ต. ชาย กษิภัท จําเรญิกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
3461400138052 ด.ต. ชาย วชัรชยั ชนะเคน ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ๓กก1 บก จร บก.จร. บช.น. 33 31 64 ไม่ผ่าน
3461400191310 ด.ต. ชาย กติตภิพ กระแสร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 47 50 97 ไม่ผ่าน
3469900223862 ด.ต. ชาย สญัต ิวนัลกัษณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
3470100324950 ร.ต.ต. ชาย ประวตั ินาคะอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลําผักชี สน.ลําผักชี บก.น.3 บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
3470101352787 ด.ต. ชาย อาทติย ์สมัพันธว์รางกรู ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
3470101493259 ด.ต. ชาย จริภัทร คลงัชํานาญ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 45 41 86 ไม่ผ่าน
3470400611636 ด.ต. ชาย พรศกัด ิไชยปัญหา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น 1 บก.จร. บช.น. 45 44 89 ไม่ผ่าน
3470500090921 ด.ต. ชาย เดชาธร ไทยทา้ว ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บกจร. บก.จร. บช.น. 47 45 92 ไม่ผ่าน
3470500192554 ด.ต. ชาย ณรงค ์ทัศมี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สน.บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3470500239381 ด.ต. ชาย ชชัวาลย ์ชาตะรักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2กก1บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
3470600281273 ร.ต.อ. ชาย บุญเลศิ คาํโสภา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3470600365001 ด.ต. ชาย พรเทพ โฮมวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น1 บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3470800069171 ร.ต.ต. ชาย ญาณเดช ศริขินัธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3470800178697 ร.ต.อ. ชาย พริุณ พรหมบุตร รอง สว.จร. สน.หว้ยขวาง สน หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
3470800394071 ด.ต. ชาย ธนชาต พลรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งครุ สน.ทุ่งครุ บก.น.8 บช.น. 42 44 86 ไม่ผ่าน
3470900028981 ด.ต. ชาย สพุจน ์ศรหีาพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บก.น.4 บช.น. 49 39 88 ไม่ผ่าน
3471000149448 ร.ต.ต. ชาย เชวงศกัด ิพงษ์บรรณสิสร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
3471000266193 ด.ต. ชาย พษิณุ ไวยะ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุคคโล สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 49 44 93 ไม่ผ่าน
3471100101510 ด.ต. ชาย พรศกัด ิวงคว์นัดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 47 42 89 ไม่ผ่าน
3471200844204 ด.ต. ชาย ธรีะพล เสนาศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 41 35 76 ไม่ผ่าน
3471300164884 ด.ต. ชาย เชดิศกัด ิแตม้แสน ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3471300178303 ด.ต. ชาย ปรญิญา มแีวว ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ดว่น2 บก.จร. บช.น. 42 48 90 ไม่ผ่าน
3471500141764 ด.ต. ชาย สกลศร ีสอดแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติ/ บก.จร. บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
3471500273911 พ.ต.ต. ชาย สมุติร นานนท์ สว.จร. สน.ทุ่งครุ สน.ทุ่งครุ บก.น.8 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3479900207638 ร.ต.ต. หญงิ งามตา ไชยมาตย์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 2 กก. 2บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 44 91 ไม่ผ่าน
3480400049385 ด.ต. ชาย วฒุพิงศ ์สาสอน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางชนั สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3489900099037 ร.ต.อ. ชาย สวุพชิญ ์แท่งทอง รอง สว.จร. สน.บางชนั สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3490100134786 ด.ต. ชาย จักรภูม ิเสมยีนชยั ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 47 40 87 ไม่ผ่าน
3490200159551 ด.ต. ชาย วรีะพล พละศกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 42 40 82 ไม่ผ่าน
3490200282361 ด.ต. ชาย สทิธนัินท ์สพุร ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. บกจร บก.จร. บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
3490300037393 ด.ต. ชาย ณรงค ์กลุสวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 37 85 ไม่ผ่าน
3490300079479 ด.ต. ชาย ผดงุศกัด ิชยัวฒันส์ริสิทุธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางซอื สน.บางซอื  บก.น.2 บก.น.2 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3490300293471 ด.ต. ชาย สมนกึ ผวิงาม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 49 36 85 ไม่ผ่าน
3490500200531 ร.ต.ท. ชาย วรีะพจน ์แกว้ศรนีวม ผบ.หมู่-รอง สว.(จร.) งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3490500237299 ร.ต.อ. ชาย ณชิพน ผวิขํา รอง สว.จร. สน.บางพลดั สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 41 36 77 ไม่ผ่าน
3500400128837 ร.ต.ท. ชาย อกุฤษ มูลคํา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
3500500458120 ร.ต.ต. ชาย พชิยัยุทธ ทาวรรณะ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ตลาดพลู สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
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3500500469784 พ.ต.ท. ชาย อธวิฒัน ์อธชิยัภูวพงศ์ สว.จร. สน.อดุมสขุ สน.อดุมสขุ บก.น.4 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
3450300004916 ด.ต. ชาย สมบัต ิสมิหลวง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
3450300188260 ร.ต.อ. ชาย บุญยศกัด ิสาระถี รอง สว.จร. สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 47 44 91 ไม่ผ่าน
3450300433027 ด.ต. ชาย เกาะเงนิ แกว้ออ่นตา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3450400151058 ร.ต.ท. ชาย ทองปักษ์ สตุนนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สนต.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 44 42 86 ไม่ผ่าน
3450400186170 ร.ต.อ. ชาย ประสพ ชมุสงิห์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ราษฏรบ์ูรณะ สน.ราษฎรบ์ูรณะ บก.น.8 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3450400255961 ด.ต. ชาย บุญมา ตาแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 46 32 78 ไม่ผ่าน
3450400454999 ร.ต.ต. ชาย เจรญิศกัด ิศรโีสมาศ ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 42 44 86 ไม่ผ่าน
3450400455006 ด.ต. ชาย สนิธสิาคร ศรโีสมาศ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น1 บก.จร. บช.น. 39 29 68 ไม่ผ่าน
3450500331368 ร.ต.ต. ชาย ชยางกรู สาครนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลําหนิ สน.ลําหนิ บก.น.3 บช.น. 47 42 89 ไม่ผ่าน
3450500347396 ด.ต. ชาย นกิร คาํมา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
3450600312829 ร.ต.อ. ชาย อดุม กนกนภากลุ รอง สว.จร. สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 49 44 93 ไม่ผ่าน
3450600399088 ร.ต.ต. ชาย ชศูกัด ิกชุโร ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3450600409644 ร.ต.ต. ชาย วจิติร วะโรรส ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
3450600573657 ร.ต.ต. ชาย สรุวชัร พรมลี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บช.น. 47 32 79 ไม่ผ่าน
3450700038991 ด.ต. ชาย สมบัต ิทพิจรูญ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 46 38 84 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3450700064576 ร.ต.ท. ชาย ธนภัทร กตุนั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3450700209027 ร.ต.อ. ชาย วรีะชยั พลเยยีม รอง สว.จร. สน.ปากคลองสาน สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 48 40 88 ไม่ผ่าน
3450700451707 ร.ต.ท. ชาย ธวลัฉัตร แวงวรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 49 43 92 ไม่ผ่าน
3450700455885 ร.ต.ต. ชาย สมชาต ิยวนยี ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. ส.น ทางดว่น 1 บก.จร. บช.น. 44 46 90 ไม่ผ่าน
3450700636588 ด.ต. ชาย อดุร สารพัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุคคโล สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 49 44 93 ไม่ผ่าน
3450800053029 ด.ต. ชาย สงิหราช โคตรวงค์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งสองหอ้ง สน ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 42 26 68 ไม่ผ่าน
3450800055358 ด.ต. ชาย ปราโมทย ์ผลนาเงนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ยานนาวา สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
3450800059655 ด.ต. ชาย ถนอม หงษ์คาํสรา้ง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
3450800354223 ร.ต.ต. ชาย อภนัินท ์บุญพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6บก.จร. บก.จร. บช.น. 33 26 59 ไม่ผ่าน
3450800419732 ร.ต.อ. ชาย วคิดิ บุตรหนองแสง รอง สว.จร. สน.อดุมสขุ สน.อดุมสขุ บก.น.4 บช.น. 49 44 93 ไม่ผ่าน
3450900253097 ด.ต. ชาย กลุศริ ิหาระโคตร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บชน. บก.น.5 บช.น. 49 40 89 ไม่ผ่าน
3451000017461 ร.ต.ต. ชาย สทิธพิงษ์ โพธษิา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
3451000068502 ร.ต.อ. ชาย สมัฤทธ ิเครอืนําคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนม้อืง บก.น.2 บช.น. 48 43 91 ไม่ผ่าน
3451001056257 ร.ต.ต. ชาย ยุทธนา สารพล ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 42 30 72 ไม่ผ่าน
3451100027913 ด.ต. ชาย เฉลมิรัช ลาสระคู ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 38 42 80 ไม่ผ่าน
3451100165925 ด.ต. ชาย เสด็จ สทิธสิระดู่ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
3451100499891 ด.ต. ชาย สถาพร บุญอรัญ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 39 45 84 ไม่ผ่าน
3451300154862 ร.ต.อ. ชาย สงัคม คาํภรีะ รอง สว. งานตรวจพสิจูนผู์ข้บัข ีกก.5 บก.จร. กฏ.5 บก.จร. บช.น. 47 42 89 ไม่ผ่าน
3451400109885 ด.ต. ชาย สมบัต ิไชยชาญรํา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สน.บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3451400192961 ร.ต.อ. ชาย นยิม ไชยธงรัตน์ รอง สว.จร. สน.พลบัพลาไชย 1 สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 46 41 87 ไม่ผ่าน
3451400232938 ด.ต. ชาย ภาคนิ นาคศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 48 39 87 ไม่ผ่าน
3451400604011 ด.ต. ชาย ทรงพล คณโฑมุกข์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
3451400605556 ด.ต. ชาย นริันดร ์แสงทวี ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. ก.ก.6บก.จร. บก.จร. บช.น. 45 40 85 ไม่ผ่าน
3451500060900 ด.ต. ชาย อรรถรัฐ ภูมฐิาน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 36 33 69 ไม่ผ่าน
3459900200145 ด.ต. ชาย อนุวฒัน ์แดนดงเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติ/ บก.จร. บช.น. 48 43 91 ไม่ผ่าน
3460100528351 ด.ต. ชาย สนัุนท ์กวัศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 46 39 85 ไม่ผ่าน
3460200196627 ด.ต. ชาย ทนงศกัด ิคาํไสว ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลําผักชี ผบ.หมู่ (จร.) สน.ลําผักชี บก.น.3 บช.น. 40 36 76 ไม่ผ่าน
3460300016647 ด.ต. ชาย สวุทิย ์นาชยัลอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูควบคจุราจรดว่น2 บก.จร. บช.น. 44 50 94 ไม่ผ่าน
3460300236396 ด.ต. ชาย ภัทรพงศ ์ยุพานชิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บก.น.2 บช.น. 34 29 63 ไม่ผ่าน
3460300273267 ด.ต. ชาย อาํพรพักษ์ บุญลอืชา ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
3460300313447 ร.ต.ต. ชาย ทรงศกัด ิชนืบุญชู รอง สว.(จร.) สน.พญาไท สน พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 42 87 ไม่ผ่าน
3460300374225 ด.ต. ชาย สพุรรณ นาถมทอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. กก.2 บก.จร. บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3460300568305 ด.ต. ชาย ประยูร ปัญญา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
3460300569956 ด.ต. ชาย สพุนิ ขนัโอฬาร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ยานนาวา สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
3460300703229 ร.ต.ต. ชาย สรุะพงศ ์โพธคิาํแสนโคตร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.อดุมสขุ สน.อดุมสขุ บก.น.4 บชน. บก.น.4 บช.น. 46 40 86 ไม่ผ่าน
3460300703253 ด.ต. ชาย อฏัฐพล นนทภา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 44 50 94 ไม่ผ่าน
3460400024714 ร.ต.ท. ชาย วนิจิ กมลผาด ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานตรวจ 2กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 46 40 86 ไม่ผ่าน
3460500182567 ร.ต.ท. ชาย ชชูาต ิแสนโสม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 45 50 95 ไม่ผ่าน
3460500241334 ร.ต.ต. ชาย วรรณลภย ์ศรแีพง ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พลบัพลาไชย 1 รองง สว.(จร.) สน.พลบัพลาไชย1 บก.น.6 บช.น. 46 45 91 ไม่ผ่าน
3460500424781 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย อคัรพล ไชยขนัธุ ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
3460500841943 พ.ต.ต. ชาย วนิทิร ตาลพรศรี สว.จร. สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3460600231306 ด.ต. ชาย ธาตร ีอคัติ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางโพงพาง สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3460600429670 ด.ต. ชาย คาํบง สงิบัน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3460600431330 ด.ต. ชาย ประทับใจ ภูดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 45 50 95 ไม่ผ่าน
3460700011723 ร.ต.ท. ชาย นพฤทธ ิสมพงษ์ รอง สว.(จร.) สน.สมเด็จเจา้พระยา สมเด็จเจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 47 41 88 ไม่ผ่าน
3460800011971 ด.ต. ชาย วริัตน ์คนัธา ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางคอแหลม สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 48 41 89 ไม่ผ่าน
3460800370733 ด.ต. ชาย สพุติ อาสนาทพิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3460900015633 พ.ต.ท. ชาย ชมุไชศกัด ิอคัรธนอนันต์ รอง ผกก.6 บก.จร. กก.6 (โครงการราชดําร)ิ บก.จร. บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
3461000449298 ด.ต. ชาย พสกุานต ์มหาบัวชฎา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3411600371842 ร.ต.อ. ชาย ภควฒัน ์คยุนาเพยีง รอง สว.จร. สน.บางโพ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
3411600496319 ด.ต. ชาย ศรุต สมสนัต์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
3411800021675 ด.ต. ชาย ปรชีา อชัฌาศยั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 42 46 88 ไม่ผ่าน
3411900128021 ร.ต.อ. ชาย พลวตั ดาใหญ่ รอง สว.จร. สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 48 44 92 ไม่ผ่าน
3461000207618 ร.ต.ท. ชาย สําเนียง ปัจสมิ รองสว.(จร.) สน.สวุนิทวงศ์ สน.สวุนิทวงศ์ บก.น.3 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3419900452136 ด.ต. ชาย นวิฒันชยั ทุมพลา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางซอื สน.บางซอื บก.น.2 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3420100396845 ร.ต.อ. ชาย จารุวฒัน ์มปีา รอง สว.จร. สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3420300310880 ร.ต.อ. ชาย เอ็ม แสนใจวฒุิ รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
3420400126835 ด.ต. ชาย รุ่งอรุณ แสงทอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. สายตรวจ2กก1บก.จร บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3420500070904 ร.ต.ต. ชาย วโิรจน ์เสนานุช ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พลบัพลาไชย 1 สน.พลบัพลาไชย1 บก.น.6 บช.น. 45 41 86 ไม่ผ่าน
3420500327221 ด.ต. ชาย สทุธศิกัด ิวงัครีี ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 45 46 91 ไม่ผ่าน
3420700029657 ร.ต.อ. ชาย พงภมร ยอดสนิชยั ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3420900229943 ร.ต.ต. ชาย สมชาย ขนุศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุงสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3430100686584 ด.ต. ชาย ยุทธชยั สรุยิะ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สายไหม สน.สายไหม งาน จราจร บก.น.2 บช.น. 42 36 78 ไม่ผ่าน
3430300016523 ด.ต. ชาย ปกรณเ์กยีรต ิแสงเลข ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สน.บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 48 41 89 ไม่ผ่าน
3430301053708 ร.ต.ต. ชาย พรีะ พลเสนา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วมคมุจราจรวภิาวดรีังสติ/ บก.จร. บช.น. 36 27 63 ไม่ผ่าน
3430500351881 ร.ต.ต. ชาย สมพร มูลสตูร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ราษฏรบ์ูรณะ สน.ราษฎรบ์ูรณะ บก.น.8 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
3430500591351 ด.ต. ชาย ยงยุทธ ศรพีรม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3430501419099 ร.ต.ต. ชาย ศวิรักษ์ โสมี ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน
3430600241328 ด.ต. ชาย เตมิศกัด ิเพชรนาค ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. บก.จร บก.จร. บช.น. 46 22 68 ไม่ผ่าน
3430600375936 ด.ต. ชาย รณชยั บุญสอน ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 43 91 ไม่ผ่าน
3440100307907 ด.ต. ชาย สวุทิย ์มาตรสกลุรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3440100429166 ด.ต. ชาย สพุัด นันทะรดิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 1 กก 1 บก.จร บก.จร. บช.น. 40 38 78 ไม่ผ่าน
3440300347872 ด.ต. ชาย กนกอร หมอยา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 32 38 70 ไม่ผ่าน
3440300381582 ร.ต.ต. ชาย โรจน ์กาํเนดิมะไฟ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก..1 บก.จร. บช.น. 38 29 67 ไม่ผ่าน
3440300425105 ด.ต. ชาย สมัฤทธ ิศรพีารา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 33 28 61 ไม่ผ่าน
3440400080312 ด.ต. ชาย อาํนาจ เหลา่พร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 47 45 92 ไม่ผ่าน
3440500299995 ด.ต. ชาย นันต ์พลศริิ ผบ.หมู่(จร) บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
3440500533416 ด.ต. ชาย ทรงศลิป์ รัตนทพิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สําเหร่ สน.สําเหร่ บก.น.8 บช.น. 49 38 87 ไม่ผ่าน
3440500566675 ด.ต. ชาย วทิติย ์สแีสนหา้ว ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3440500668486 ร.ต.ท. ชาย สมโภชน ์สงัขส์เีมฆ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 42 48 90 ไม่ผ่าน
3440500693162 ร.ต.ต. ชาย เสวก ไชยพเิดช ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. กก.6.บก.จร บก.จร. บช.น. 37 36 73 ไม่ผ่าน
3440600089127 ด.ต. ชาย มนตร ีศรคํีาซอน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งครุ สน.ทุ่งครุ บก.น.8 บช.น. 49 36 85 ไม่ผ่าน
3440600242341 ร.ต.ท. ชาย ธนบด ีศรอีาจ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3440600250041 ร.ต.ท. ชาย สพุจน ์ศรอีาจ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 47 42 89 ไม่ผ่าน
3440600373909 ด.ต. ชาย พลภัทร จนิารักษ์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวงั สน พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 40 40 80 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3440600661068 ด.ต. ชาย อภสิทิธ ิกนัเมล์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พลบัพลาไชย 2 สน.พลบัพลาไชย2 บก.น.6 บช.น. 47 50 97 ไม่ผ่าน
3440600718710 ด.ต. ชาย บุญช ูแสนราช ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3440800529520 ร.ต.อ. ชาย วรีชยั อนิแป้น ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.  สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
3440800573545 ร.ต.ท. ชาย สพุรรณพ์สษิฐ ์สบืเสระ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
3440800695624 ร.ต.ต. ชาย พภิพ ศรสีวา่ง รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3440900032953 ด.ต. ชาย ชศูลิป์ ชา่งปัน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประเวศ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 49 36 85 ไม่ผ่าน
3440900196841 ด.ต. ชาย กติตศิกัด ิประทนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 41 47 88 ไม่ผ่าน
3440900399202 ร.ต.ต. ชาย พงศร์ัตน ์ประวะโข ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น 1 กก.2 บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3440900517485 ร.ต.ต. ชาย พรชยั โพธอิาํพล ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 38 25 63 ไม่ผ่าน
3440900574543 ร.ต.ต. ชาย สรุสทิธ ิโอปาก ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3440900603047 ด.ต. ชาย ประสทิธ ิม่วงวนัดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 42 42 84 ไม่ผ่าน
3440900603284 ร.ต.ต. ชาย อภนัินท ์บุญยะรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 1 บก.จร. บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3440900933357 ด.ต. ชาย สจัจา ศรชีนะ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน สามเสน บก.น.1 บช.น. 33 36 69 ไม่ผ่าน
3449900140461 ด.ต. ชาย วโิรจน ์มาลี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3450100217771 ร.ต.ท. ชาย ปรชีา วลิาจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
3450100222855 ด.ต. ชาย อดทิธ ิวลัภูมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
3450100389032 ด.ต. ชาย ศกัดสิทิธ ิศรลีะบุตร ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวงั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 44 43 87 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3450100445072 ร.ต.ต. ชาย วนัชยั คาํเบา้เมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
3450100688773 ร.ต.ต. ชาย บุญทัน สรอ้ยอดุม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุคคโล สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3450100854606 ด.ต. ชาย สรุกานต ์ทณิรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3 กก1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
3450101084839 ด.ต. ชาย สมาน ศลิาเกษ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3 กก.1 บก.จร. บช.น. 41 44 85 ไม่ผ่าน
3450200131720 ด.ต. ชาย สมชาย สงักะสงิห์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3450200156200 ร.ต.อ. ชาย ประภาศ เศษโถ รอง สว.จร. สน.จักรวรรดิ สน จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3450200291450 ร.ต.อ. ชาย ไพจติ อปูแกว้ รอง สว.จร. สน.ตลาดพลู สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 46 49 95 ไม่ผ่าน
3450200604521 ด.ต. ชาย สมพร เครอืงพาที ผบ.หมู่-รอง สว.สน.อดุมสขุ สน. อดุมสขุ ยก.น. 4 บก.น.4 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
3450200636201 ด.ต. ชาย บุญโฮม เหลอืงเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 46 44 90 ไม่ผ่าน
3450200738179 ร.ต.ต. ชาย ประศกัด ิจติรคง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 42 37 79 ไม่ผ่าน
3450200823656 ร.ต.ท. ชาย สําราญ เหลาเกมิหุ่ง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 45 45 90 ไม่ผ่าน
3361000767151 ด.ต. ชาย สนัต ิโลภภูเขยีว ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น1 กก.2 บก บก.จร. บช.น. 45 45 90 ไม่ผ่าน
3361100160169 ร.ต.ต. ชาย ดสุติ ผลานสิงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น2กก2บก บก.จร. บช.น. 49 41 90 ไม่ผ่าน
3369900155221 ด.ต. ชาย คมสนัต ์จงกลาง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3400100736247 ร.ต.ต. ชาย ณัฎฐพงษ์ พมิพเ์หลา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 25 15 40 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3400101034971 ด.ต. ชาย สมพงษ์ ศรหีานาม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สน.บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3400101390875 ด.ต. ชาย พงษ์สนิ คาํหงษา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. จราจร บก.จร. บช.น. 48 43 91 ไม่ผ่าน
3400101443928 ด.ต. ชาย เจรญิ เพยีวเิศษ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุคคโล สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3400200020961 ด.ต. ชาย สมเดช สําราญบํารุง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 49 38 87 ไม่ผ่าน
3400200118677 ร.ต.อ. ชาย อดศิกัด ิจันทรา รอง สว.สส. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
3400200304365 ร.ต.ต. ชาย สรุะศกัด ิธรรมสมิมา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สําเหร่ สน.สําเหร่ บก.น.8 บช.น. 45 41 86 ไม่ผ่าน
3400300008890 ด.ต. ชาย อาํพลพที มพีูล ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวด ี บก.จร. บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3400300210036 ด.ต. ชาย อสัดา จําเนียรศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 28 16 44 ไม่ผ่าน
3400400357632 ร.ต.ท. ชาย ทองเพ็ชร เตโช ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3.กก1.บก.จร บก.จร. บช.น. 47 45 92 ไม่ผ่าน
3400400754836 ร.ต.ต. ชาย ภริมย ์เบา้เหนียว ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
3400500117269 ด.ต. ชาย บัณฑติ แขวงภูเขยีว ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. โครงการพระราชดําหร ิกก.6 บก.จร. บช.น. 41 35 76 ไม่ผ่าน
3400500433730 ด.ต. ชาย สงกรานต ์บุญจุย้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดวน่1 บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3400600513913 ด.ต. ชาย ชาญชยั นามมงคณู ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3400900020548 ด.ต. ชาย เกษมสรรพ ์ราหมัน ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
3400900229307 ด.ต. ชาย พรศกัด ิภูเพ็กซี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ปากคลองสาน สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3400900385422 ด.ต. ชาย สขุมุวทิย ์โพธศิรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สน.บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 42 22 64 ไม่ผ่าน
3401000072585 ด.ต. ชาย วรีะศกัด ิสรมิา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3401000102417 ร.ต.ต. ชาย ชชูาต ิพระโพธชิยั รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 45 45 90 ไม่ผ่าน
3401000126430 ด.ต. ชาย อภเิดช เพชรกอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. ผบ.หมู่งานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร. บช.น. 48 41 89 ไม่ผ่าน
3401000569145 ด.ต. ชาย สรุศกัด ิสนทินอก ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 48 38 86 ไม่ผ่าน
3401000987419 ร.ต.อ. ชาย ชยัวชิติ สงิหน์อ้ย รอง สว. งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. กก.5 บก.จร. บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3401200441169 ร.ต.ต. ชาย ณัฐวฒุ ิการถาง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 42 90 ไม่ผ่าน
3401200628030 ด.ต. ชาย วรพล วงศผ์าบ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3401300069245 ด.ต. ชาย สมัย ธุระตา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
3401400293597 ร.ต.อ. ชาย วรียุทธ โสภี รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ดว่น2 บก.จร. บช.น. 42 36 78 ไม่ผ่าน
3401500285464 ด.ต. ชาย ศภุกร ทองศรวีรกลุ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท จราจร บก.น.1 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
3401500388107 ด.ต. ชาย ธนะสทิธ ิดาํรงคช์ยัลําเลศิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บช.น. 48 44 92 ไม่ผ่าน
3401500572889 ด.ต. ชาย ทองเพชร มาตยโ์คง้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3401600535586 ร.ต.อ. ชาย ณัฐวฒัน ์รุ่งสวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พระโขนง สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
3401600733906 ร.ต.อ. ชาย พชิยั กองภา รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร. บช.น. 46 39 85 ไม่ผ่าน
3401700078713 ร.ต.ต. ชาย ชาครติ สมพมิพ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 39 24 63 ไม่ผ่าน
3401800198338 ร.ต.ต. ชาย รังสรรค ์เย็นสบาย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 42 45 87 ไม่ผ่าน
3401800239565 ร.ต.อ. ชาย พสิฐิชยั โชตชิยัพล รอง สว.จร. สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 41 47 88 ไม่ผ่าน
3409700104347 ด.ต. ชาย เทดิศกัด ิปรฉัีนท์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
3409900306041 ร.ต.อ. ชาย เชดิชยั พูลเพมิ รอง สวป. สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
3409900524986 ร.ต.ท. ชาย ณัฏฐช์ยั เสนาะเสยีง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
3409900891652 ด.ต. ชาย สรุศกัด ิแสนหอม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สน.บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 49 43 92 ไม่ผ่าน
3410100418857 ร.ต.ต. ชาย จตรุพร คณุกลู ผบ.หมู่ (จร.) สน.ปากคลองสาน สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 41 46 87 ไม่ผ่าน
3410101007079 พ.ต.ต. ชาย วฒันา พานชิ สว.จร. สน.ลําหนิ สน.ลําหนิ บก.น.3 บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
3410101741872 ด.ต. ชาย อนุวฒัน ์ดวูเิศษ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 46 45 91 ไม่ผ่าน
3410300312874 ด.ต. ชาย ชาตชิาย ไชยภพ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ตลาดพลู สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
3410300401991 ร.ต.อ. ชาย นกิรณ ์เสรมิทรง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 38 30 68 ไม่ผ่าน
3410400208424 ร.ต.ต. ชาย ประสาน พรมดอนชาติ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน นางเลงิ บก น 1 บก.น.1 บช.น. 44 42 86 ไม่ผ่าน
3410400248124 ร.ต.ต. ชาย พัฒนา สาเหงา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.นมิติใหม่ สน.นมิติรใหม่ บก.น.3 บช.น. 43 41 84 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3410400656834 ร.ต.ต. ชาย จักกรชิ คาํบุศย์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3410400890039 ร.ต.ต. ชาย นาวา จันทหาร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 48 43 91 ไม่ผ่าน
3410401353665 ด.ต. ชาย ศรศกัด ิขยันดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พลบัพลาไชย 1 สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 46 43 89 ไม่ผ่าน
3410600013864 ด.ต. ชาย อมัพร ศรสีงักา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
3410600420371 ด.ต. ชาย สรุยิะ พันแสน ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. งานตรวจพสิจุนม์ลภาวะ กก5บก จร บก.จร. บช.น. 44 39 83 ไม่ผ่าน
3410600754619 ด.ต. ชาย ชยุตพงศ ์นรนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 47 18 65 ไม่ผ่าน
3411000269303 ด.ต. ชาย บรรพต พลนามอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประเวศ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 45 38 83 ไม่ผ่าน
3411100184008 ร.ต.ต. ชาย พูนทรัพย ์ลทีหาร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งครุ สน.ทุ่งครุ บก.น.8 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
3411200464177 ร.ต.ต. ชาย นเิทศก ์นาชยัเวช ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 47 44 91 ไม่ผ่าน
3411300134691 ด.ต. ชาย ประสาน เมฆวนั ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 บก.จร. บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
3411300566753 ร.ต.ต. ชาย สด รอง สว.(จร.)สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 42 39 81 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3411400034931 ด.ต. ชาย ภราดร ฝ่ายชาวนา ผบ.หมู่ (จร.) สน.สมเด็จเจา้พระยา สน.สมเด็จเจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 47 50 97 ไม่ผ่าน
3411400252441 ร.ต.ต. ชาย บัญชา ชาวเหนือ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 43 45 88 ไม่ผ่าน
3411400387575 ด.ต. ชาย พนม วงคม์ะลยั ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท/บก.น.1 บก.น.1 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3411400798931 ร.ต.ต. ชาย สมบัต ิศรหีรงิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 44 47 91 ไม่ผ่าน
3411600049363 ด.ต. ชาย นติริัฐ ยุพานชิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
5710900046435 ร.ต.อ. ชาย โสภณ กาญจนสมศกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.(จร.) งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ดว่น2 บก.จร. บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
5730190015661 ด.ต. ชาย ภาคภูม ิพชิติเดชา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. สน.คุข่นานลอยฟ้า กก.1บก.จร บก.จร. บช.น. 44 43 87 ไม่ผ่าน
5740199016199 ร.ต.ต. ชาย วลิพ ลมิสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลมุพนีิ สน.ลมุพนีิ บก.น.5 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
5800600004922 ด.ต. ชาย ระบนิ รอดมณี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 40 40 80 ไม่ผ่าน
5909900020751 ด.ต. ชาย ทรงกติ ศริวิรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น 1 กก.2 บก.จร. บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
5940200005653 ร.ต.อ. ชาย นพิัก ชงัคง รอง สวป. สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
5940999000511 ด.ต. ชาย พชิารัตน ์สทุมาท ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 23 16 39 ไม่ผ่าน
3341100132670 ด.ต. ชาย ศกัดศิร ีสทีมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3341100468953 ร.ต.ต. ชาย อาทร ชนะภา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 34 25 59 ไม่ผ่าน
3341100589386 ด.ต. ชาย ณัฐพงษ์ จันทรถ์อด ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3341300078172 ด.ต. ชาย ชมุพล คณุเลศิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก1 บกจร. บก.จร. บช.น. 43 25 68 ไม่ผ่าน
3341300141192 ร.ต.อ. ชาย อทัุย โทบุดดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
3341300393027 ด.ต. ชาย พรีะพัฒน ์ใจแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ยานนาวา สน.ยานนาวา? บกน.6 บก.น.6 บช.น. 45 40 85 ไม่ผ่าน
3341400584380 ด.ต. ชาย สรุักษ์ จันทรห์าญ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 40 43 83 ไม่ผ่าน
3341400673609 ด.ต. ชาย บุญศร ีวงศรเีทพ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 25 75 ไม่ผ่าน
3341500181180 ร.ต.ท. ชาย อทิธกิร ยดึวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3341500550959 ด.ต. ชาย ธัชกฤช สายบัว ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
3341500950221 ด.ต. ชาย กรธนนิทรธ์ร ยนืสขุจติธาดา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3341501140908 ร.ต.ต. ชาย วเิชยีร นรการ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าพระ สน.ท่าพระ บก.น.7 บช.น. 44 47 91 ไม่ผ่าน
3341501229054 ด.ต. ชาย สมคดิ แกว้คณู ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น1 บก.จร. บช.น. 44 48 92 ไม่ผ่าน
3341601263955 ร.ต.อ. ชาย ทวศีกัด ิสขุกลุ รอง สว.จร. สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 42 43 85 ไม่ผ่าน
3341700300590 ร.ต.อ. ชาย กติตภิพ เจรญิภักดวีงศา รอง สว. งานชา่งเครอืงยนต/์ตรวจพสิจูน ์กก.5 บก.จร. กก.5 บก.จร. บก.จร. บช.น. 29 35 64 ไม่ผ่าน
3341900122580 ด.ต. ชาย ชนาจ ประดา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3341900976171 ด.ต. ชาย สทุวิสั เชอืโชติ ผบ.หมู่งานสายตรวจ2 กก. 1 งานสายตรวจ 2กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 43 91 ไม่ผ่าน
3349700141448 ด.ต. ชาย ราชศกัด ิยาโสม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ชนะสงคราม ผก.น.1 บก.น.1 บช.น. 33 37 70 ไม่ผ่าน
3349800096614 ด.ต. ชาย กติต ิจันทรพ์ันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 39 33 72 ไม่ผ่าน
3349800152301 ด.ต. ชาย ประทปี ไชยพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. กก.5 บก จร. บก.จร. บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3349900305321 ด.ต. ชาย สามชยั เกดิศริิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ตลาดพลู สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 46 49 95 ไม่ผ่าน
3349900347295 ร.ต.ต. ชาย ระพพีล ศรวีงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 42 37 79 ไม่ผ่าน
3349900375906 ร.ต.ต. ชาย วริัส พระอารักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3349900395281 ด.ต. ชาย อภชิาต ิคาํดว้ง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. สน คูข่นานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3349900464186 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย อนุสรณ ์ผาสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 45 44 89 ไม่ผ่าน
3349900847972 ด.ต. ชาย บุญเออื ร่วมวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง บชน. บก.น.2 บช.น. 48 24 72 ไม่ผ่าน
3350100062026 ด.ต. ชาย ภาณุเดช มนัจติร ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนผู์ข้บัข ีกก.5 บก.จร. บก.จร. บก.จร. บช.น. 44 25 69 ไม่ผ่าน
3350100363590 ร.ต.อ. ชาย ทองสขุ เมยมงคล รอง สว.จร. สน.ลาดกระบัง รอง สว.จร.สน.ลาดกระบัง บก.น.3 บช.น. 49 42 91 ไม่ผ่าน
3350100500295 ด.ต. ชาย ปาณเดชา อยู่เย็น ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 5 กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 44 92 ไม่ผ่าน
3350100789988 ร.ต.ท. ชาย สายันต ์จันทวี ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 1 บก.จร. บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
3350300478633 ด.ต. ชาย ชศูกัด ิประเสรฐิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 43 47 90 ไม่ผ่าน
3350300521857 ด.ต. ชาย นันทวฒัน ์ไชยรักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ตลาดพลู สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 45 45 90 ไม่ผ่าน
3350400120129 ด.ต. ชาย พสิฐิพงศ ์งวิลาย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 45 44 89 ไม่ผ่าน
3350400273791 ด.ต. ชาย พรชยั ถาพนินา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3350400275092 ร.ต.อ. ชาย อมัพร มุทุขนั รอง สว.จร. สน.ราษฏรบ์ูรณะ สน.ราษฎรบ์ูรณะ บก.น.8 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
3350800325445 ร.ต.ต. ชาย ยุทธยา พมิพน์นท์ รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 39 85 ไม่ผ่าน
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3350800935332 ด.ต. ชาย ไสว อรมาตร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.นมิติใหม่ สน.นมิติรใหม่ บก.น.3 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
3359900146460 ร.ต.อ. ชาย ชวณััฐ ชรูัตน์ รองสว.จร.สน.ลําผักชี สน.ลําผักชี บก.น.3 บช.น. 48 42 90 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3360100096231 ด.ต. ชาย สทิธชิยั วสิยัหมัน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 42 35 77 ไม่ผ่าน
3360100159062 ด.ต. ชาย ทศวร รัตนวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 39 20 59 ไม่ผ่าน
3360100171399 ร.ต.ท. ชาย โกวทิย ์ศรวีพิัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประชาชนื สน.ปนะชาชนื บก.น.2 บช.น. 44 45 89 ไม่ผ่าน
3360100747533 ร.ต.ท. ชาย สรุศกัด ิเตยีงชยัภูมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3360100917510 ร.ต.ต. ชาย อาํมร ฝาชยัภูมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน บางเขน บก.น.2 บช.น. 42 46 88 ไม่ผ่าน
3360101397641 ร.ต.ต. ชาย เฉลมิ ปาทา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปากคลองสาน สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 45 41 86 ไม่ผ่าน
3360200042809 ร.ต.อ. ชาย สมัชชา ภูมสิถาน รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.1 บก.จร. บช.น. 43 49 92 ไม่ผ่าน
3360300073277 ร.ต.ต. ชาย สมชาย ทองแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บก.น.4 บช.น. 49 44 93 ไม่ผ่าน
3360400451711 ด.ต. ชาย คมสนั สจัจสงัข์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3360400808775 ด.ต. ชาย นารา ลาภแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 38 36 74 ไม่ผ่าน
3360500304132 ด.ต. ชาย สวุทิย ์ศรจีารย์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 43 91 ไม่ผ่าน
3360600334343 ร.ต.ท. ชาย สวุทิย ์เสาโกมุท ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน. คลองตนั บก.น.5 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3360600355910 ด.ต. ชาย คนงึ คาํจัตรุัส ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. บก จร บก.จร. บช.น. 47 43 90 ไม่ผ่าน
3360600615954 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ชชัวาล มสีวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3360600644342 ด.ต. ชาย สวาท คดัวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น1 กก.2 บก.จร. บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
3360600754482 ร.ต.ต. ชาย สมบัต ิคนที ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3360700051726 ร.ต.อ. ชาย สบุรรณ ์หรอีนิทร์ รอง สว.จร.สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บช.น. 48 44 92 ไม่ผ่าน
3360700284241 ด.ต. ชาย นพดล เณรทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 29 37 66 ไม่ผ่าน
3361000516174 ด.ต. ชาย ชวลติ บุตะเขยีว ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม ผบ.หมู่จร.สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน
3900900005145 ร.ต.ท. ชาย จริภัทร สขุมาตย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
3900900162208 ด.ต. ชาย สคุม คงัคะมะโน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 48 28 76 ไม่ผ่าน
3909801071539 ด.ต. ชาย ยุทธนา อปุถัมภ์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. สน.คูข่นานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 49 43 92 ไม่ผ่าน
3909801144889 ร.ต.อ. ชาย เอนก หนุนอนันต์ รอง สว.จร. สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3920100720257 ด.ต. ชาย วรีภัทร ขวญัเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 44 93 ไม่ผ่าน
3920100975999 ด.ต. ชาย วริะศกัด ิเลศิพลงัเวทย์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายรตวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 44 40 84 ไม่ผ่าน
3920101006141 ด.ต. ชาย อาํนวย หยูจนี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
3920400038206 ด.ต. ชาย โชตพิงศ ์เจรญิฤทธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 49 32 81 ไม่ผ่าน
3930500022891 ด.ต. ชาย มาโนทย ์สวุรรณถาวร ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บงึกุม่ สน .บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 38 41 79 ไม่ผ่าน
3930500637306 ด.ต. ชาย สมเจต เทพหนู ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
3930600414490 ด.ต. ชาย วริัตน ์แกว้เอยีด ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3939900080552 ด.ต. ชาย บรรลอืศกัด ิศรทีอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3939900283992 ร.ต.ต. ชาย สรุะพงค ์บุญดํา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 47 32 79 ไม่ผ่าน
3940200015385 ด.ต. ชาย ประยล ไชยมณี ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บช.น. 48 44 92 ไม่ผ่าน
3940200281361 ด.ต. ชาย พนาชาต ินติยม์ณี ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 บก.จร. บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
3959900116042 ร.ต.ท. ชาย วชัรนิทร ์สวุรรณเลขา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติ บก.จร. บช.น. 35 34 69 ไม่ผ่าน
3960100325625 ด.ต. ชาย สจัจะ สวนจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
3961100112274 ร.ต.ท. ชาย พรีะพงศ ์บุญประเสรฐิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ร่มเกลา้ สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 46 45 91 ไม่ผ่าน
3969900076997 พ.ต.ท. ชาย กรกต พยัคฆโยธี สว.จร. สน.บางโพ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 43 46 89 ไม่ผ่าน
3969900219101 ด.ต. ชาย อนันต ์สงัขท์องจนี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 45 45 90 ไม่ผ่าน
4100500087492 ร.ต.ท. ชาย พภิพ สําเภาทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางชนั สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 47 42 89 ไม่ผ่าน
4101400009849 ร.ต.ท. ชาย วนัเอก ทวธีนไผท ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ธรรมศาลา สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 43 40 83 ไม่ผ่าน
4102000009036 ร.ต.ท. ชาย ณรงค ์โสมวงคศ์รกีลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 46 43 89 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
4130600003100 ร.ต.ท. ชาย กติตภิพ ชนืคุม้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น1 กก.2 บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
4200100007873 ร.ต.ท. ชาย บันเทงิ ลาพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ยานนาวา สนยานนาวา บก.น.6 บช.น. 43 41 84 ไม่ผ่าน
4200100009001 ร.ต.ท. ชาย พรีะ คาํขยาย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
4200100011153 ร.ต.ท. ชาย โชคปรชีา แกว้ขวญั ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 46 49 95 ไม่ผ่าน
4240500002313 ร.ต.ท. ชาย ชอบ เฮ็งไล ้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุคคโล สน..บุคคโล บก.น.8 บช.น. 47 45 92 ไม่ผ่าน
4401900002751 ด.ต. ชาย จริัฐ คนมาไกล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 32 19 51 ไม่ผ่าน
5100200008731 ด.ต. ชาย ดสุติ กญุชร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 47 38 85 ไม่ผ่าน
5100500071667 ร.ต.ต. ชาย ชมุพล ชยัเพชร รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3กก.1บก.จร บก.จร. บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
5100599115271 ร.ต.ต. ชาย ปิยะ เปียมบุญ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. กลุม่งานจราจร บก.จร. บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
5101700022261 ร.ต.อ. ชาย นพินธ ์พุธพันธ์ รอง สว.จร. สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 45 46 91 ไม่ผ่าน
5120100079431 ด.ต. ชาย สายชล อบุลรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 3 บก.จร. บช.น. 49 42 91 ไม่ผ่าน
5130399008250 ด.ต. ชาย ชงิ สงิหท์ี ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 47 44 91 ไม่ผ่าน
5240999002456 ร.ต.อ. ชาย จักราวธุ รัตนเ์จรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.(จร.) งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น2กก.2 บก.จร. บช.น. 45 25 70 ไม่ผ่าน
5259999001954 ร.ต.ท. ชาย วนัิย พลงัสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
5301500011973 ร.ต.อ. ชาย เมธ ีเยยีงกลาง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งครุ สน.ทุ่งคร ุ บก.น.8 บก.น.8 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
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5310490024023 ร.ต.ต. ชาย วจิารณ ์เอยีมวจิารณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุคคโล สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 45 40 85 ไม่ผ่าน
5311100017087 ร.ต.ต. ชาย ถวลัย ์ศรไชย รอง สว.(จร.) สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 43 89 ไม่ผ่าน
5330100048712 ด.ต. ชาย สบุนิ อรทัย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ยานนาวา สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
5330400137257 ด.ต. ชาย สนทิชยั แสงทอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 บก.จร. บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
5340500001870 ด.ต. ชาย จริัฎฐ ์จริธนรัตนวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. ผบ.หมู่งานศนูยค์วบคมุจราจรดวน2 บก.จร. บช.น. 46 36 82 ไม่ผ่าน
5350400035152 ร.ต.ต. ชาย สมจติร ์กาํแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 48 39 87 ไม่ผ่าน
5360690006509 ร.ต.ท. ชาย อภชิยั ศรวีเิศษ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 44 41 85 ไม่ผ่าน
5411000016681 ด.ต. ชาย ภูรทิัตต ์พันธก์กคอ้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1 กก.บก.จร. บก.จร. บช.น. 41 36 77 ไม่ผ่าน
5450600009740 ด.ต. ชาย นรนิทร ์สะผาย ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 44 46 90 ไม่ผ่าน
5450700025771 ด.ต. ชาย สรุะการ ศรพีล ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1 บก.จร. บช.น. 44 31 75 ไม่ผ่าน
5451000042062 ด.ต. ชาย เรอืงฤทธ ิวชิยั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ราษฏรบ์ูรณะ สน.ราษฏรบ์ูรณะ บก.น.8 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
5471200046771 ร.ต.ต. ชาย จักรพงษ์ ปินใจ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 50 96 ไม่ผ่าน
5490100008574 ด.ต. ชาย ดาํรงค ์วงศเ์ดชา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 46 24 70 ไม่ผ่าน
5530100029708 ร.ต.อ. ชาย เกรยีงศกัด ิฉิมเชอื ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ยานนาวา สน. บก.น.6 บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
5530500084005 ด.ต. ชาย พเิชษฐ พระสวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 43 46 89 ไม่ผ่าน
5530500128461 ด.ต. ชาย ณัฐธภาส ์จโิรจวงษ์ทวี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 48 31 79 ไม่ผ่าน
5530500157975 ด.ต. ชาย ทวศีกัด ิแกว้ตา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 36 18 54 ไม่ผ่าน
5550500034458 ด.ต. ชาย สรุจติร สงัสมศกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.อดุมสขุ สน.อดุมสขุ บก.น.4 บช.น. 45 42 87 ไม่ผ่าน
5550500450133 ร.ต.อ. ชาย สเุทพ ใจมา รอง สว.จร. สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
5570900046658 ด.ต. ชาย สามแกว้ ปาระนันท์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
5580300016243 ด.ต. ชาย อศัวนิ วไิลจติต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 35 31 66 ไม่ผ่าน
5660100004852 ร.ต.ท. ชาย สทิธพิร บูรณะศกัดไิชยศรี รอง สว.(จร.) สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 46 91 ไม่ผ่าน
5670300006891 ร.ต.ต. ชาย รัฐพล ปาชม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.อดุมสขุ สน.อดุมสขุ บก.น.4 บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
5710100005301 ร.ต.ต. ชาย ชมุพล อรรถธรรมสนุทร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บช.น. 46 45 91 ไม่ผ่าน
5710590018463 ร.ต.ท. ชาย ววิฒัน ์กาญจนโรมนต์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 42 32 74 ไม่ผ่าน
5710900038980 ด.ต. ชาย สรุศกัด ิบ่อบัวทอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 บก.จร. บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3750100282219 ด.ต. ชาย บุญทว ีพวงจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
3750200065945 ร.ต.ต. ชาย ประทปี ดนิสกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3760100117447 ร.ต.ต. ชาย นพพร ทับทมิแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 49 41 90 ไม่ผ่าน
3760100361496 ด.ต. ชาย ปรเมศวร ์เปรอืงปราช ผบ.หมู่-รอง สว.สน.นมิติใหม่ สน.นมิติรใหม่ บก.น.3 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3760100519880 ด.ต. ชาย พรรธนป์ภณ เหล็กคม ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3760100600482 ร.ต.ต. ชาย กติตเิกษม รุ่งอทุัย ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. วภิาวดี บก.จร. บช.น. 45 38 83 ไม่ผ่าน
3760200145744 ร.ต.ต. ชาย สมพงษ์ ฟักแฟง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ทางดว่น 1 บก.จร. บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3760500290014 ร.ต.ต. ชาย ชยัวฒัน ์ดษิฐสุม่ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3760500312948 ด.ต. ชาย สรุยิา แกว้ภักดี ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 2 บก.จร. บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
3760500332418 ร.ต.ท. ชาย พศนิ ทันวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางชนั สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 49 41 90 ไม่ผ่าน
3760500404214 ด.ต. ชาย กรณรงค ์ลอืฤทธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ราษฏรบ์ูรณะ สน.ราษฎรบ์ูรณะ บก.น.8 บช.น. 45 46 91 ไม่ผ่าน
3760500631679 ร.ต.อ. ชาย ปุณณธิศิร ์กลนิพราหมณ์ สว.จร. สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3760500712458 ร.ต.ต. ชาย วาท ีชา้งนํา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3760600150001 ด.ต. ชาย โกมนิเชษฐ ์เยยีมเพอืน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ราษฏรบ์ูรณะ สน. ราษฎรบ์ูรณะ บก.น.8 บช.น. 43 30 73 ไม่ผ่าน
3760600177724 ร.ต.ต. ชาย ธนยศ ใหญ่ทว้ม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 46 49 95 ไม่ผ่าน
3760600346178 ด.ต. ชาย ขนุแผน วชิาเชดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 44 48 92 ไม่ผ่าน
3760600407657 ด.ต. ชาย อนุวตั สหีอม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 48 43 91 ไม่ผ่าน
3760700448215 ร.ต.ท. ชาย อาํนาจ เอยีมทรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สนบงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 31 25 56 ไม่ผ่าน
3770100319872 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย มนัส เอยีมศริิ สว.จร.สน.บางยเีรอื สน.บางยเีรอื บก.น.8 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3770300368621 ด.ต. ชาย นพรุจ โชคกจิการ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 43 36 79 ไม่ผ่าน
3770400291116 ร.ต.อ. ชาย วชริ หูทพิย์ รอง สว. งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. กก.5 บกจร บก.จร. บช.น. 44 43 87 ไม่ผ่าน
3779800083390 ร.ต.ท. ชาย ศภุชยั วงพเิดช รอง สว.(จร.) สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 27 44 71 ไม่ผ่าน
3779800090621 ด.ต. ชาย ดเิรก ทมิแท ้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1บกจร บก.จร. บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3779800211401 ร.ต.ต. ชาย ดานัย อดุรพูล ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น1 บก.จร. บช.น. 41 46 87 ไม่ผ่าน
3779900020179 ร.ต.ท. ชาย ธนะสทิธ ิกอบศริกิติพิงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ราษฏรบ์ูรณะ สน.ราษฏรบ์ูรณะ บก.น.8 บช.น. 46 35 81 ไม่ผ่าน
3800100029105 ร.ต.ท. ชาย ณรงค ์ชแูชม่ รอง สว.(จร.) สน.พระราชวงั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 47 38 85 ไม่ผ่าน
3800101838341 ด.ต. ชาย วรีะชยั แตม้เตมิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. บก. จร บก.จร. บช.น. 44 43 87 ไม่ผ่าน
3800200290808 ร.ต.ต. ชาย วรีชาต ินักตรพีงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางนา บางนา บก.น.5 บช.น. 29 27 56 ไม่ผ่าน
3800600689597 ด.ต. ชาย ปรญิญา ดาํชมุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ร่มเกลา้ สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
3800700397300 ด.ต. ชาย เชาวลติร จารณะ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3800700770124 ด.ต. ชาย สมพร อน้ชดชาย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ยานนาวา สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน
3800800792642 ร.ต.ต. ชาย ดนัย วชิยัดษิฐ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สน.บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 44 40 84 ไม่ผ่าน
3800800824595 ร.ต.อ. ชาย วนัชยั เชาวลติ รอง สว.จร. สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว? บก.น.4 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
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3800900543920 ด.ต. ชาย พเิชษฐ สขุอนันต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สวุนิทวงศ์ สน.สวุนิทวง บก.น.3 บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
3800901114283 ด.ต. ชาย ไพรัตน ์พรหมดนตรี ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. สน.คูข่นานลอยฟ้า บก.จร บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3800901143372 ด.ต. ชาย กติต ิครีรีักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 2 บก.จร. บช.น. 44 50 94 ไม่ผ่าน
3801100003531 ด.ต. ชาย ฉัตรชยั สวสัดวิงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 2 บก.จร. บช.น. 47 36 83 ไม่ผ่าน
3801100345415 ด.ต. ชาย พริะชาต ิบัวมาศ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 45 91 ไม่ผ่าน
3801200452116 ด.ต. ชาย สรุชาต ิครุฑจอ้น ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3801200618685 ด.ต. ชาย อนันต ์วงศพ์รัด ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ5 กก.1 บก.จร. บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
3801200930794 ด.ต. ชาย นันทวทิย ์อวยผล ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 45 29 74 ไม่ผ่าน
3801300283871 ด.ต. ชาย พยงค ์พรหมเพชร ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 บก.จร. บช.น. 44 50 94 ไม่ผ่าน
3809800107891 ด.ต. ชาย สทุธญา อนินุพัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.นมิติใหม่ สน.นมิติรใหม่ บก.น.3 บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน
3810100601470 ร.ต.อ. ชาย อทุศิ ทรัพยเ์กดิ รอง สว.จร. สน.บางโพ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 38 30 68 ไม่ผ่าน
3810200083365 ร.ต.อ. ชาย สรายุทธ เกดิทอง รอง สว.จร. สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.4 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3820400273214 ด.ต. ชาย ววิฒัน ์จนิดาพล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 42 41 83 ไม่ผ่าน
3830100076081 ร.ต.ท. ชาย สมเกยีรต ิพาหล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเสาธง สน.บางเสาธง บก.น.7 บช.น. 45 43 88 ไม่ผ่าน
3840600009197 ด.ต. ชาย วรีเดช คงเลข ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติฯ บก.จร. บช.น. 45 41 86 ไม่ผ่าน
3840600289343 พ.ต.ต. ชาย สรุชยั ทองสาลี สว.จร. สน.พลบัพลาไชย 1 สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
3841500115549 ร.ต.อ. ชาย พเิชษฐ วเิศษโชค รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 42 89 ไม่ผ่าน
3860100504202 ร.ต.อ. ชาย สมพร ราชยม รอง สว.จร. สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรด ิบชน. บก.น.6 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
3860300323678 ด.ต. ชาย ประสทิธชิยั ทองลอ่ง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. กองกํากบัการ  1  บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3860400316380 ด.ต. ชาย ไตรเทพ พงึทรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 47 45 92 ไม่ผ่าน
3860400403576 ด.ต. ชาย สนัต ิชสูถติย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บก.น.2 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
3860700076350 ร.ต.ต. ชาย ไชยรัตน ์กจิประเสรฐิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 44 46 90 ไม่ผ่าน
3900100715717 ด.ต. ชาย เสร ีอนิทสระ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
3900200204021 ด.ต. ชาย มนรัตน ์ทองบรบูิรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 1 บก.จร. บช.น. 45 49 94 ไม่ผ่าน
3900200392391 ด.ต. ชาย ยนิยงค ์ไชยแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 46 91 ไม่ผ่าน
3900400130340 ด.ต. ชาย อนุสรณ ์ไชยออ่นแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น1 กก.2 บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3900500205651 ด.ต. ชาย พธิาร มณีชว่ง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3900700157456 ด.ต. ชาย ฉลอง จันทรรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาว บก.น.4 บช.น. 47 35 82 ไม่ผ่าน
3900700325898 ร.ต.อ. ชาย ภาณุมาศ กตแกว้ รอง สว.จร. สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 47 43 90 ไม่ผ่าน
3900700539219 ด.ต. ชาย จริะศกัด ิทพิยทฆิัมพร ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. จราจร บก.จร. บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
3900700706778 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย สรุะเดช แกว้แดง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 49 43 92 ไม่ผ่าน
3679900164236 ร.ต.ท. ชาย ชวูงศ ์นาคแพง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3679900186892 ด.ต. ชาย ววิติ จันทโรภาส ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 43 29 72 ไม่ผ่าน
3700300263056 ด.ต. ชาย สมชาย พันธส์วสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น 2 กก.2 บก.จร. บช.น. 37 38 75 ไม่ผ่าน
3700300264486 ด.ต. ชาย พงษ์พพิัฒน ์แฉลม้นงนุช ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 40 88 ไม่ผ่าน
3700400968302 ด.ต. ชาย ภาคนิ เจรญิสมบัติ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3700500104261 ร.ต.ต. ชาย นรา วงัมะนาว ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ตลาดพลู สน.ตลาดพล ูกรุงเทพ บก.น.8 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
3700500112507 ร.ต.ท. ชาย มาณพ มนัจนี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บชน. บก.น.1 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3700500708281 ร.ต.อ. ชาย องอาจ สงิหภักดี รอง สว.จร. สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3700501021530 ด.ต. ชาย ณภัทรพงศ ์แสนสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3700600055289 ด.ต. ชาย ชยัยันต ์ทรงมงกฏุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ? 3? กก.1? บก.จร บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3700600075450 ร.ต.ท. ชาย ฒวฒันช์ยั เรอืงเนตร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พลบัพลาไชย 1 สน.พลบัพลาไชย1 บก.น.6 บช.น. 47 42 89 ไม่ผ่าน
3700600113629 ร.ต.ท. ชาย ไพฑรูย ์ทองจนี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3700600118469 ร.ต.ท. ชาย ธนาดลุ แกว้สายทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บก.น.6 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
3700600126241 ร.ต.ท. ชาย กติตธิัช กวางครีี ผบ.หมู่-รอง สว.(จร.) งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 2 บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3700600152543 ด.ต. ชาย ปรารภ แสงนลิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 36 39 75 ไม่ผ่าน
3700700146804 ด.ต. ชาย มาโนชญ ์จูณนีารถ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สําเหร่ สน.สําเหร ่บก.น.8 บก.น.8 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
3700700403025 ร.ต.ท. ชาย ประสทิธชิยั โพธพิูนพันธุ ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 36 32 68 ไม่ผ่าน
3700800059351 ด.ต. หญงิ เรณู เพชรไพร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.อดุมสขุ สน.อดุมสขุ บก.น.4 บช.น. 46 44 90 ไม่ผ่าน
3700800060367 ร.ต.ต. ชาย โชคชยั นยิมชนื รอง สว.(จร.) สน. ดสุคิ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 36 41 77 ไม่ผ่าน
3700800431063 ร.ต.ท. ชาย อรุณ โรจนโพธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
3709900087907 ร.ต.ต. ชาย ธรีพันธ ์สงิหบ์ุญญานุภาพ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บช.น. 46 43 89 ไม่ผ่าน
3709900315730 ด.ต. ชาย ชฏัภรัญญ ์สนัตปิรชีาจติต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั. บก.น.4 บช.น. 48 39 87 ไม่ผ่าน
3709900414878 ร.ต.ท. ชาย พูนศกัด ิสมัพันธก์าญจน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุคคโล สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 49 44 93 ไม่ผ่าน
3710300009281 ด.ต. ชาย นวพล เดชเจรญิพร ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน
3710300550705 ร.ต.ต. ชาย ไพฑรูย ์รุ่งเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 40 36 76 ไม่ผ่าน
3710500477173 ด.ต. ชาย จริพัฒน ์นาญาติ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางโพ สน.บางโพบก.น.1 บก.น.1 บช.น. 43 46 89 ไม่ผ่าน
3710500963396 ร.ต.ต. ชาย ชาตชิาย จําปาจันทร์ รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
3710501038483 ร.ต.ต. ชาย บัญชา ชา้งลอย รอง สว.(จร.) สน.ทุ่งครุ สน.ทุ่งครุ บก.น.8 บช.น. 47 42 89 ไม่ผ่าน
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3710600328641 ด.ต. ชาย ณัฐพรรษ นลิเขยีว ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางโพงพาง สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
3710600813124 ร.ต.ต. ชาย สรรเสรญิ สายสวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. กก.5 บก.จร. บก.จร. บช.น. 40 39 79 ไม่ผ่าน
3710900011619 ร.ต.ท. ชาย พรเทพ ประเสรฐิลาภ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
3710900224701 ด.ต. ชาย สมชาย ประสงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
3710900597541 ด.ต. ชาย ไพบูลย ์วงษ์เสมา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 42 49 91 ไม่ผ่าน
3710900609361 ร.ต.ท. ชาย สมนกึ สกลุกาญจนดล รอง สว.(จร.) สน.สมเด็จเจา้พระยา สน.สมเด็จเจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 43 42 85 ไม่ผ่าน
3711000010650 ร.ต.อ. ชาย สมชยั หุ่นประกอบกจิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3719900050337 ด.ต. ชาย ธนพล สมพรบรรจง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 29 13 42 ไม่ผ่าน
3720100695971 ร.ต.ต. ชาย ประยุทธ สเีสน รอง สว.(จร.) สน.พระราชวงั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน
3720101087941 ร.ต.ต. ชาย ธนวนิ แสงทับ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 37 18 55 ไม่ผ่าน
3720200398456 ร.ต.ท. ชาย วนัชยั มักสกิ รอง สว.(ป.) สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 44 46 90 ไม่ผ่าน
3720300009320 ด.ต. ชาย นพิันธ ์เจตนเสน ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
3720300048775 ด.ต. ชาย เพชร แพรขาว ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3720300258770 ด.ต. ชาย จริทปีต ์เหมอืนเงนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 43 40 83 ไม่ผ่าน
3720400104669 ด.ต. ชาย สกล ศภุฤกษ์นําชยั ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1กก.2บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3720400360606 ร.ต.ท. ชาย จักรพันธ ์รอบรู ้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น1 บก.จร. บช.น. 44 44 88 ไม่ผ่าน
3720400395019 ด.ต. ชาย ปรชีา ภู่ระหงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 2 บก.จร. บช.น. 40 41 81 ไม่ผ่าน
3720400690037 ด.ต. ชาย สรุนิทร ์วงศจํ์าปา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 43 41 84 ไม่ผ่าน
3720500309807 ด.ต. ชาย อนริุท บัวบาน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3720600105863 ด.ต. ชาย พัลลภ ศรอํีาดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 47 43 90 ไม่ผ่าน
3720600224251 ด.ต. ชาย รังสรรค ์ดาวเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ทุ่งครุ สน.ท่◌งุครุ บก.น.8 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3720800224238 ร.ต.ต. ชาย วฒุศิกัด ิศริโิรจนม์หาวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3729900019430 ร.ต.อ. ชาย พเิชฏฐ ์พยัฆเดช ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สายไหม สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
3730100665461 พ.ต.ท. ชาย สทุธพิร สกุกาํ รอง ผกก.จร. สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 42 88 ไม่ผ่าน
3730100712248 ร.ต.ท. ชาย ชชูยั เปลยีนศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3730100811572 ร.ต.ท. ชาย อมรเทพ มนัศรจีันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วยคมุจราจรดว่น1 บก.จร. บช.น. 45 37 82 ไม่ผ่าน
3730100950777 ด.ต. ชาย ฐติวิฒัน ์จันทนะโสตถิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บก.น.4 บช.น. 49 29 78 ไม่ผ่าน
3730200312187 ด.ต. ชาย บุญธรรม แผนสทา้น ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3730300380273 ด.ต. ชาย ปวชิ บุญมาสงูทรง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3730300764764 ร.ต.ท. ชาย สมพร กสกิรรม ผบ.หมู่-รอง สว.(จร.) งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 บก.จร. บช.น. 46 42 88 ไม่ผ่าน
3730400338741 ด.ต. ชาย ประชา เนียมแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
3730500093731 ร.ต.อ. ชาย พรีะ ใจกลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนผู์ข้บัข ีกก.5 บก.จร. กก.5 บก.จร. บช.น. 39 39 78 ไม่ผ่าน
3730500656108 ร.ต.ท. ชาย จรูญ กวางษี ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 43 40 83 ไม่ผ่าน
3730600474460 ร.ต.ต. ชาย เดชา ทับประทุม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน บางรัก บก.น.6 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3730600728437 พ.ต.ท. ชาย กติต ิเพชรรุ่ง รอง ผกก.จร. สน.บุคคโล สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3740300364201 ร.ต.อ. ชาย อรรถพร จันทรนิทรากร รอง สว.(จร.) สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 46 91 ไม่ผ่าน
3650100802191 ด.ต. ชาย สมจติร วงษ์ศลิป์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
3650100819817 วา่ท ีร.ต.ท. ชาย พนม โพธปิาน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
3650200503005 ด.ต. ชาย จํารัส แกว้คงดี ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 42 48 90 ไม่ผ่าน
3650600120481 พ.ต.ต. ชาย พุฒพิัฒน ์โกยมวงษ์เจรญิ สว.จร. สน.บางซอื สน.บางซอื บก.น.2 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
3650600205320 ร.ต.อ. ชาย ดเิรก แจง้กระจ่าง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3650600288641 ร.ต.ต. ชาย เชาว ์ห่อมา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวด?ี    กรุงเทพ? บก.จร. บช.น. 41 34 75 ไม่ผ่าน
3650600690945 ร.ต.ต. ชาย ธนนท ์วงเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 43 46 89 ไม่ผ่าน
3650700114873 ร.ต.ท. ชาย กาจกรชิ เพ็งเพชร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 39 19 58 ไม่ผ่าน
3650700154310 ด.ต. ชาย เศกสรรค ์เนียมสวรรค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลําหนิ สน.ลําหนิ บก.น.3 บช.น. 42 44 86 ไม่ผ่าน
3650800109642 ด.ต. ชาย ประกอบ ปรชีาวนา ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. กก.5 บก.จร บก.จร. บช.น. 41 16 57 ไม่ผ่าน
3650800574582 ร.ต.ต. ชาย ฮมิ พันธก์ลาง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บช.น. 43 16 59 ไม่ผ่าน
3650800836480 ร.ต.ท. ชาย วรีะชยั พงึเพ็ง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3650900112157 ด.ต. ชาย ประวทิย ์จันทรา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ร่มเกลา้ สน.ร่มเกลา้? บก.น.3 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3650900153112 ร.ต.ต. ชาย ยงยุทธ พรมรักษา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3650900553838 ร.ต.ต. ชาย สพุรชยั ชาวบัวนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
3650900562080 ร.ต.ท. ชาย ประเสรฐิ โกบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น1กก.2บก บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3659900183605 ร.ต.ต. ชาย ฒฏิสิาร สงิหเ์รอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3659900721798 ด.ต. ชาย พษิณุ จันทรกลู ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3659900724690 ร.ต.ต. ชาย ปรชีา ภูศรเีทศ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 48 40 88 ไม่ผ่าน
3660100361250 ร.ต.ต. ชาย อาํนวย คะชานันท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 38 41 79 ไม่ผ่าน
3660100646076 ด.ต. ชาย อาํนาจ บุญโห ้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร   บช.น บก.จร. บช.น. 34 15 49 ไม่ผ่าน
3660100819281 ด.ต. ชาย ภัทรวฒุ ิศรรีักษา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ร่มเกลา้ สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 45 46 91 ไม่ผ่าน
3660100956105 ร.ต.ต. ชาย คาํพัน โพธจินิดา ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 41 88 ไม่ผ่าน
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3660101088981 ร.ต.ต. ชาย สํารวย ฟพูงษ์ รอง สว.(จร.) สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
3660300104552 ร.ต.อ. ชาย ทศพล จันทะเสน รอง สว. งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. กก.5 บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3660300324145 ร.ต.ต. ชาย ไพบูลย ์สขุกนัท์ รอง สว.(จร.) สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
3660500373034 ด.ต. ชาย ราเชนทร ์ศรสีงัข์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 47 26 73 ไม่ผ่าน
3660500493218 ร.ต.ท. ชาย พษิณุ ฉิมพาลี ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. กก.5บก.จร. บก.จร. บช.น. 41 49 90 ไม่ผ่าน
3660500604532 ร.ต.ต. ชาย ไพโรจน ์คงสมร ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ราษฏรบ์ูรณะ สน.ราษฎรบ์ูรณะ บก.น.8 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
3660600144657 ด.ต. ชาย จริศกัด ิอาสวา่ง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ยานนาวา สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3660600200654 พ.ต.ท. ชาย โกศลปิยะ สมีา สว.จร. สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3660600265845 ร.ต.ท. ชาย ปรชีา สขุสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางยเีรอื สน.บางยเีรอื บก.น.8 บช.น. 46 50 96 ไม่ผ่าน
3660700017134 ร.ต.ต. ชาย ประเสรฐิ หวาจอ้ย รอง สว.(จร.) สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3660700232779 ร.ต.ต. ชาย ภคนิ มเีพชร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 49 36 85 ไม่ผ่าน
3660800126822 ร.ต.ท. ชาย ดาํรงค ์พันธุร์ัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จักรวรรดิ สน.จัดรวรรด ิบชน. กรุงเทพฯ บก.น.6 บช.น. 47 43 90 ไม่ผ่าน
3660800391488 ด.ต. ชาย เชวง ภุมมาพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.อดุมสขุ สน.อดุมสขุ บก.น.4 บช.น. 34 44 78 ไม่ผ่าน
3660800496387 ด.ต. ชาย ภคพล วรรณี ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ๓กก๑บก.จร บก.จร. บช.น. 36 36 72 ไม่ผ่าน
3669900146203 ร.ต.ต. ชาย สทิธศิกัด ิอายุวฒัน์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 38 42 80 ไม่ผ่าน
3670100121101 ด.ต. ชาย สรุนิทร ์แกว้สายตา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พระโขนง สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
3670100244164 ด.ต. ชาย ปพนพัชญ ์บุญทองคาํ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
3670100269671 ร.ต.ท. ชาย เสถยีรพงศ ์วงคธ์รรมมา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 45 39 84 ไม่ผ่าน
3670100553825 ร.ต.ท. ชาย สญัญา สวุรรณโชติ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 45 27 72 ไม่ผ่าน
3670100828522 ร.ต.อ. ชาย ไสว แกว้ใหญ่ รอง สว.(จร.) สน.พญาไท สน พญาไท บก.น.1 บช.น. 42 47 89 ไม่ผ่าน
3670200300961 ร.ต.ต. ชาย ไพโรจน ์จุลพล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3670200375210 ด.ต. ชาย ชาญณรงค ์ศรนีวล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ร่มเกลา้ สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 48 43 91 ไม่ผ่าน
3670300826795 ด.ต. ชาย อสิรภาพ คาํนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
3670300884019 ด.ต. ชาย บุญรวม เชอืงแสง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3670301287758 ด.ต. ชาย บุญลอ้ จันดาเขยีว ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดกระบัง สน.ลาดกระบัง บก.น.3 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3670400169516 ด.ต. ชาย นฤพงษ์ อบุลศกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
3670500023670 ร.ต.ท. ชาย อทิธพิัทธ ์บุญกอ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3670500731631 ร.ต.ต. ชาย ชมุพล อุน่เรอืน ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. กก.5 บก.จร. บช.น. 37 42 79 ไม่ผ่าน
3670500757738 ด.ต. ชาย วฒุพิงษ์ ประทุมไทย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 45 46 91 ไม่ผ่าน
3670501071023 ร.ต.ต. ชาย ไตรสทิธ ิธรีะชยัพัทธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.นมิติใหม่ สน.นมิติรใหม่ บก.น.3 บช.น. 42 42 84 ไม่ผ่าน
3670600044831 ร.ต.ท. ชาย ประสาน นาควรภู ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 43 47 90 ไม่ผ่าน
3670600044849 ร.ต.ต. ชาย พรีพงษ์ นาควรภู ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3670600264342 ด.ต. ชาย สธุ ีเกดิยนือยู่ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลําหนิ สน.ลําหนิ บก.น.3 บช.น. 45 46 91 ไม่ผ่าน
3670600265136 ร.ต.ต. ชาย วรีพล ปานเงนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 45 45 90 ไม่ผ่าน
3670700684319 ร.ต.ต. ชาย นโิรจน ์บา้นเหลา่ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 46 29 75 ไม่ผ่าน
3670700783881 ด.ต. ชาย อดศิกัด ิกองมนต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลําหนิ สน.ลําหนิ บก.น.3 บช.น. 46 32 78 ไม่ผ่าน
3670701038119 พ.ต.ต. ชาย พชิยั จันสขุ สว.จร. สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 47 28 75 ไม่ผ่าน
3670800131940 ด.ต. ชาย อนุชติ เสมานารถ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 47 16 63 ไม่ผ่าน
3670800347110 ร.ต.อ. ชาย ผดงุศกัด ินามเกดิ รอง สว.จร. สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
3670900051425 ด.ต. ชาย ชยกร คาํพา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี บก.จร. บช.น. 48 44 92 ไม่ผ่าน
3679900094645 ร.ต.อ. ชาย สเุทพ จุดาศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 35 24 59 ไม่ผ่าน
3600700006744 ร.ต.ท. ชาย วทิยา อน้ยาง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3600700156789 ด.ต. ชาย ศริพิงษ์ อุน่ดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประเวศ สน ประเวศ บก.น.4 บช.น. 49 34 83 ไม่ผ่าน
3600700568467 ร.ต.ท. ชาย พุฒนิาท ปานสอน ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ รอง สว จร สน นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 47 41 88 ไม่ผ่าน
3600700736947 ด.ต. ชาย สภุญิโญ อยู่ลอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประชาสําราญ สน.ประชาสําราญ บก.น.3 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
3600700776370 ด.ต. ชาย ไพโรจน ์ปาลวฒัน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 40 43 83 ไม่ผ่าน
3600800268121 ร.ต.อ. ชาย สมพงษ์ โลกวสิยั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งครุ สน.ท่◌งุครุ บก.น.8 บช.น. 47 44 91 ไม่ผ่าน
3600800649574 ร.ต.ต. ชาย วรพงษ์ พมิพห์นู ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนผู์ข้บัข ีกก.5 บก.จร. งานตรวจพสิจูนข์บัข ีกก.5 บก.จร. บก.จร. บช.น. 39 44 83 ไม่ผ่าน
3600800727354 ร.ต.ต. ชาย บัญชา สนทิผล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3600900273576 ร.ต.ต. ชาย สมฤกษ์ ศริมิงคล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 37 31 68 ไม่ผ่าน
3600900504039 ร.ต.อ. ชาย อมัรนิทร ์ทาสกลุ รอง สว.จร. สน.ทุ่งสองหอ้ง สน ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3600900615931 ด.ต. ชาย ยง้ นมิมา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บช.น. 47 44 91 ไม่ผ่าน
3601000106135 ร.ต.ต. ชาย ประยงค ์บวบทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ยานนาวา สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
3601100273980 ร.ต.ต. ชาย อรรถพล พุ่มทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สายไหม สน.สายไหม. บก.น.2 บก.น.2 บช.น. 45 34 79 ไม่ผ่าน
3601100408800 ด.ต. ชาย สําราญ จําปาคง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร บก.จร. บช.น. 46 44 90 ไม่ผ่าน
3601100506704 ร.ต.ต. ชาย อาชวนิ จํานงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3601100625592 ด.ต. ชาย มชียั เพยีรกสกิรรม ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กองบังคบัการจราจร บก.จร. บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3601100719651 ด.ต. ชาย สพุัฒน ์ขนัธบ์ุญ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 37 28 65 ไม่ผ่าน
3601101119852 ด.ต. ชาย วเิชยีร พงษ์กญุชร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 35 29 64 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3601101308990 ด.ต. ชาย เชาวนะ วชิยั ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 บก.จร. บช.น. 45 46 91 ไม่ผ่าน
3601101548125 ด.ต. ชาย ปรดีวิฒัน ์แยม้จันทรฉ์าย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3601200350951 ด.ต. ชาย จักรกรชิ ขนุชํานาญ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3(สน.คูข่นานลอยฟ้า) บก.จร. บช.น. 48 44 92 ไม่ผ่าน
3609700123129 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ณวธรรม สนธโิพธิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 3  กก 1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 37 45 82 ไม่ผ่าน
3609800046151 ร.ต.ท. ชาย สํารวย ประดงรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 บก.จร. บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
3609900445189 ร.ต.ต. ชาย ชลนิทร ์จารตีพทิยา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3609900517511 ด.ต. ชาย นพรัตน ์นลิศาสตร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดกระบัง สน.ลาดกระบัง บก.น.3 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3609900779265 ร.ต.ต. ชาย ปรดีา ศรบีุญเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
3609900802976 ด.ต. ชาย ณัฐพล นาคสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตวจ3 กก.1 ยก.จร. บก.จร. บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน
3610200115277 ด.ต. ชาย ชยัพร หมู่มาก ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 48 44 92 ไม่ผ่าน
3610200141570 ร.ต.ต. ชาย สมพงษ์ สทุธศิกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
3610200205195 ร.ต.ต. ชาย จํารอง สวนหนองแวง ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางนา สน  บางนา บก.น.5 บช.น. 46 37 83 ไม่ผ่าน
3610300126874 ร.ต.ต. ชาย สนุทร มณีพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.สมเด็จเจา้พระยา สน.สมเด็จเจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 43 35 78 ไม่ผ่าน
3610400005734 ร.ต.ท. ชาย ประเสรฐิ บุตรถาวรศกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน ทางดว่น1 กก 2 บก.จร. บช.น. 32 22 54 ไม่ผ่าน
3610400088451 ด.ต. ชาย อาํนาจ วสัแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 42 31 73 ไม่ผ่าน
3610400265965 ร.ต.ต. ชาย สมควร พฤษสภุี รอง สว.(ป.) สน.สมเด็จเจา้พระยา สน.สมเด็จเจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 41 45 86 ไม่ผ่าน
3610500122449 ด.ต. ชาย สมคดิ จันทรคง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดกระบัง สน.ลาดกระบัง บก.น.3 บช.น. 47 43 90 ไม่ผ่าน
3610600382183 ร.ต.ต. ชาย พร จันทร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 46 44 90 ไม่ผ่าน
3620100670155 ร.ต.ต. ชาย เรอืงศกัด ิอนันทยากร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 38 34 72 ไม่ผ่าน
3620100689573 ด.ต. ชาย สทัุศน ์ศรสีตัย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดกระบัง สน.ลาดกระบัง บก.น.3 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3620100954692 ร.ต.อ. ชาย สญัญา วงษ์วริัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พลบัพลาไชย 1 สน พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 41 24 65 ไม่ผ่าน
3620200234811 ร.ต.ต. ชาย เกรกิชยั สาวแดง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3620301253306 ร.ต.ต. ชาย ปัญญา เสมาทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สนบงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3620400119241 ด.ต. ชาย ประเสรฐิศกัด ิรักพานชิมณี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง บช.น บก.น.2 บช.น. 47 27 74 ไม่ผ่าน
3620500322243 ร.ต.อ. ชาย สวุทิย ์ดพีจิารณ์ รอง สว.จร. สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 45 42 87 ไม่ผ่าน
3620500635837 ร.ต.อ. ชาย เมอืงมล สตับุตร รอง สว.จร. สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 49 43 92 ไม่ผ่าน
3620501095135 ด.ต. ชาย นกิาย แมประจติร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.อดุมสขุ สน. อดุมสขุ บก น 4 บก.น.4 บช.น. 46 42 88 ไม่ผ่าน
3630200349243 ด.ต. ชาย สนัต ิคาํสยีา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติ/ บก.จร. บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
3630700011365 ด.ต. ชาย ศกัดชิยั ใหม่วงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 43 42 85 ไม่ผ่าน
3639800181252 ร.ต.ต. ชาย ผจญ ขนัแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
3640200006532 ร.ต.อ. ชาย อาทติย ์คอ้มทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3640200242546 ร.ต.ต. ชาย เจษฎพ์ทิักษ์ สโีพด ผบ.หมู่-รอง สว. สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3640400509121 ด.ต. ชาย ชยัวฒัน ์หลมิวานชิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางโพ สน.บางโพ  บช.น. บก.น.1 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
3640500766745 ร.ต.ท. ชาย สเุทพ โตะ๊ถม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประเวศ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 49 40 89 ไม่ผ่าน
3640600569631 ร.ต.ต. ชาย สวา่ง ทองดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3640700171478 ร.ต.ต. ชาย สายัณห ์เรอืงศริิ รอง สว.(จร.) สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3640700289215 ด.ต. ชาย สทุนต ์ออ่งเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 46 91 ไม่ผ่าน
3640700342639 ด.ต. ชาย ฉลอง สญัญโภชน์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3640700476759 ร.ต.อ. ชาย นคิม กงัวาล รอง สว.จร. สน.ประเวศ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 48 42 90 ไม่ผ่าน
3640700529518 ร.ต.อ. ชาย ภาวภณ เดชพงษ์ รอง สว. งานตรวจพสิจูนผู์ข้บัข ีกก.5 บก.จร. งานตรวจพสิจูนผู์ข้บัข ีกก.5 บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
3640700625118 ด.ต. ชาย วริัตน ์ขอบใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าพระ สน.ท่าพระ? บก.น.7 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3649800109535 ด.ต. ชาย สราวธุ บัวเพ็ง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. ดว่น2 บก.จร. บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
3650100083055 ร.ต.ต. ชาย พงษ์ศกัด ิมุ่งกศุล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
3650100592146 ร.ต.ต. ชาย สทิธเิดช สวุรรณเทพ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
3650100592413 ด.ต. ชาย สามารถ มากดี ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3กก.บกจร. บก.จร. บช.น. 47 41 88 ไม่ผ่าน
3650100755975 ด.ต. ชาย ฤทธริงค ์แผนสนทิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคก?คราม? บก.น.2 บช.น. 47 38 85 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3530700050469 ร.ต.ต. ชาย สทุธริักษ์ ดาํสอน ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. กก.5 บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 41 90 ไม่ผ่าน
3530700616764 ร.ต.อ. ชาย ไวพจน ์ตุย้แกว้ รอง สว.จร. สน.พระราชวงั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3540200146700 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย กนัทรากร สรินัินทจักร สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. กก.๖ บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3540200669451 ด.ต. ชาย ธรีเดช เกษมเกสร ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2? กก1?บกจร บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3540300159447 ร.ต.ต. ชาย ภาณุพงค ์จันทรแ์กว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 36 21 57 ไม่ผ่าน
3540300525052 ร.ต.อ. ชาย สงิขร คมเฉลยีว ผบ.หมู่-รอง สว.(จร.) งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดวน่2 บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3540400218780 ด.ต. ชาย พเิชษฐ ์วรีะศลิป์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 46 43 89 ไม่ผ่าน
3540400354543 ด.ต. ชาย จรีะนัย พากเพยีร ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3 กก.1 (สน.คูข่นานลอยฟ้าบก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3540400567369 ด.ต. ชาย สรภพ คุม้อารยี์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
3540400600790 ด.ต. ชาย สนัต ิสเีหลอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3540400788331 พ.ต.ท. ชาย สถติย ์วงศก์ณัหา รอง ผกก.จร. สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3550100219811 ด.ต. ชาย เกรยีงศกัด ิฤทธศิรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลําผักชี สน.ลําผักชี บก.น.3 บช.น. 43 42 85 ไม่ผ่าน
3550100607144 ด.ต. ชาย ธธีัช อนิผ่อง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 42 42 84 ไม่ผ่าน
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3550600029069 ร.ต.ต. ชาย กนกพัฒน ์ยศหลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บช.น. 44 43 87 ไม่ผ่าน
3550600030521 ร.ต.ท. ชาย วนัิย ทองสถติย์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. สน.คูข่นานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
3550600382559 ด.ต. ชาย วรีวฒัน ์สทุธไชย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สายไหม สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
3550700081992 ร.ต.ต. ชาย ชเูกยีรต ิอารรีักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 44 39 83 ไม่ผ่าน
3550700084584 ร.ต.ต. ชาย ชาล ีประสงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 46 42 88 ไม่ผ่าน
3550700175270 ร.ต.ท. ชาย บุญผล เตชะสทิธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 47 41 88 ไม่ผ่าน
3550800084535 ด.ต. ชาย เจรญิ เทพจันตา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 1 กก 1 บก จร บก.จร. บช.น. 47 34 81 ไม่ผ่าน
3551100087869 ด.ต. ชาย เดน่ ทาจันทพิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดกระบัง สน.ลาดกระบัง บก.น.3 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
3560100263283 ด.ต. ชาย สมบูรณ ์เครอืธิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3560100969721 ร.ต.ท. ชาย พยุงศกัด ิขา่ยสวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
3560100984177 ด.ต. ชาย อทัุย เชยีงแสน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 50 18 68 ไม่ผ่าน
3560200106660 ด.ต. ชาย เมธชิยั ใจแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ? กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 48 41 89 ไม่ผ่าน
3560300255551 ร.ต.ท. ชาย อนุพล ยมิละมัย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สน.บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 48 35 83 ไม่ผ่าน
3560300930488 ด.ต. ชาย สทิธศิกัด ิจันพวง ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 47 44 91 ไม่ผ่าน
3560400170159 ร.ต.ต. ชาย รุ่ง กองแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. จราจร บก.จร. บช.น. 42 44 86 ไม่ผ่าน
3560500313016 ด.ต. ชาย สมชาย สมศรี ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 1 บก.จร. บช.น. 44 48 92 ไม่ผ่าน
3560600031586 ด.ต. ชาย วรการ ดวงแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พลบัพลาไชย 1 สน.พลบัพลาไชย1 บก.น.6 บช.น. 46 37 83 ไม่ผ่าน
3560700113495 ด.ต. ชาย สมพร ชยัประเสรฐิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3กก1บก.จร บก.จร. บช.น. 43 32 75 ไม่ผ่าน
3569900020065 ด.ต. ชาย พทัิกษ์พงษ์ คาํยอด ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ร่มเกลา้ สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 45 45 90 ไม่ผ่าน
3570100930476 ร.ต.ท. ชาย บรรจบ พุทธรักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุคคโล สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 48 34 82 ไม่ผ่าน
3570101007558 ร.ต.ต. ชาย เกยีรตศิกัด ิสนัธิ ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บกจร บก.จร. บช.น. 37 44 81 ไม่ผ่าน
3570101637110 ด.ต. ชาย พรชยั ไชยชมภู ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 47 43 90 ไม่ผ่าน
3570300156855 ด.ต. ชาย ชยพล ขนัเปีย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 45 43 88 ไม่ผ่าน
3570400378515 ด.ต. ชาย ณัฐวฒัน ์ออ่นหวาน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
3570500120391 ด.ต. ชาย บุญเลศิ ราชคม ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 46 50 96 ไม่ผ่าน
3570500353336 ด.ต. ชาย จํานงค ์วงศจ์ันทรเ์สอื ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
3570500432856 ด.ต. ชาย วนัิส จันทรน์วล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลําผักชี สน.ลําผักชี บก.น.3 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3571000283607 ด.ต. ชาย นเิวศน ์สรวยสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 1 บก.จร. บช.น. 44 49 93 ไม่ผ่าน
3579900007794 ร.ต.ต. ชาย ชรนิทร ์คาํแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3579900306279 ร.ต.ต. ชาย อดลุย ์วงัแกว้ รอง สว.(จร.) สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
3580500005273 ด.ต. ชาย เดชาธร มารศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3600100485137 ร.ต.ท. ชาย ฐนันทพ์งษ์ พัวสอื ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 29 25 54 ไม่ผ่าน
3600100488535 ร.ต.อ. ชาย สณัหพจน ์จํารัส รอง สว.จร. สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3600100519091 ร.ต.ต. ชาย แสวง สนธิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 22 71 ไม่ผ่าน
3600100524701 ร.ต.ต. ชาย อนุชติ แน่นอดุร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3600100533638 ด.ต. ชาย ชยัวฒัน ์นรารักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุคคโล สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 48 40 88 ไม่ผ่าน
3600100657281 ด.ต. ชาย ฐานวฒัน ์อภพิรธนไพศาล ผบ.หมู่-รอง สว. งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. กก.5 บก.จร บก.จร. บช.น. 44 36 80 ไม่ผ่าน
3600100757480 ร.ต.ต. ชาย บัญญัต ิหมนืสบู่ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3600100987248 ด.ต. ชาย ชตุมิันต ์พูลเกดิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ทุ่งครุ สน.ทุ่งครุ บก.น.8 บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
3600200040480 พ.ต.ท. ชาย โรมรัญ ศรเีรอืง สว.จร. สน.ดนิแดง ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 44 47 91 ไม่ผ่าน
3600200155911 ด.ต. ชาย ประสาน จันทร ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 43 45 88 ไม่ผ่าน
3600300005228 ร.ต.ท. ชาย แสงชยั เทยีนนาค ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3600300303938 ด.ต. ชาย ธรีศกัด ิสงิหเ์รอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 43 44 87 ไม่ผ่าน
3600300451724 ร.ต.ต. ชาย บุญรอด นุชเฉย ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ราษฏรบ์ูรณะ สน.ราษโรบู์รณะ บก.น.8 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3600300489802 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย พงศธ์ร อาจารยี์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร. บช.น. 48 42 90 ไม่ผ่าน
3600500027942 ร.ต.ท. ชาย ศกัดชิยั เรอืงประจักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนผู์ข้บัข ีกก.5 บก.จร. งานตรวจพสิจูนผู์ข้บัขี บก.จร. บช.น. 34 39 73 ไม่ผ่าน
3600500165725 ร.ต.ท. ชาย กติตศิกัด ิเพยีรธัญการ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลมุพนีิ สน.ลมุพนีิ บก.น.5 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3600500350972 ด.ต. ชาย สดุเขต นพพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
3600500462959 พ.ต.ต. ชาย สาธติ ศรโีหมด สว.จร. สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 48 34 82 ไม่ผ่าน
3600500561051 ด.ต. ชาย สวา่ง สขุกลํา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3600600221775 ร.ต.ท. ชาย มานะ วนัโทน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 43 26 69 ไม่ผ่าน
1559900243238 ส.ต.ต. ชาย พงษ์พัฒน ์ลอือนิตะ๊ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
1559900247314 ส.ต.ต. ชาย วรณัฐ กองมงคล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 44 44 88 ไม่ผ่าน
1559900252199 ส.ต.อ. ชาย สนัธริาช จักรน์อ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 45 41 86 ไม่ผ่าน
1559900286191 ส.ต.ท. ชาย เคนษิวตัร กายา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. จราจรโครงการพระราชดาํริ บก.จร. บช.น. 43 36 79 ไม่ผ่าน
1560100188871 ส.ต.อ. ชาย อภวิฒัน ์สขุวฒันาพร ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
1560100236221 ส.ต.ท. ชาย วชริวทิย ์เครอืธิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กองบังคบัการตํารวจจราจร บก.จร. บช.น. 34 37 71 ไม่ผ่าน
1560100272383 ส.ต.อ. ชาย นวกร ศรสีมบูรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1560100429207 ส.ต.ต. ชาย นพรัตน ์ไชยเมอืงคน ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1560100448279 ส.ต.ต. ชาย ภาสกร หมันคา้ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 41 30 71 ไม่ผ่าน
1560300145318 ส.ต.ท. ชาย ภานุวฒัน ์เกนทา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1560300145491 ส.ต.ท. ชาย คณุานนต ์จนิะราช ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
1560300162921 ส.ต.ท. ชาย ณัฐนันท ์แกว้หน่อ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
1560300223009 ส.ต.ท. ชาย ศวิกร แกว้คาํแปง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 44 91 ไม่ผ่าน
1560300224331 ส.ต.ท. ชาย ธรีะพงษ์ ศรแีพงมูล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 48 43 91 ไม่ผ่าน
1560300237816 ส.ต.ต. ชาย ปิยังกรู ประวงั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางโพ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 43 48 91 ไม่ผ่าน
1560300244014 ส.ต.ท. ชาย วชัระ ตะ๊อา้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 42 36 78 ไม่ผ่าน
1560300253706 ส.ต.ท. ชาย อนุเชษฐ ์กนัทะ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น๒ กก.๒ บก.จร. บช.น. 38 36 74 ไม่ผ่าน
1570300075263 ส.ต.ท. ชาย เจษฎา เพ็ชรหาญ ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3กก1บก.จร. บก.จร. บช.น. 40 40 80 ไม่ผ่าน
1570400117511 ส.ต.ท. ชาย วรกจิ เนืองนติย์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.เตาปูน สน.เตาปูน? บก.น.2 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
1570400138119 ส.ต.อ. ชาย สภุกจิ เขอืนเชยีงสา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6? บก.จร.? บช.น. บก.จร. บช.น. 49 43 92 ไม่ผ่าน
1570400147835 ส.ต.ท. ชาย ธนาวนิ ปุ๊ ดจักร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1570400172848 ส.ต.ท. ชาย ณัชพล ปันสม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
1570500171380 ส.ต.ท. ชาย เจษฎา เทพวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 44 93 ไม่ผ่าน
1570800061504 ส.ต.ต. ชาย ขจรศกัด ิชุม่มงคล ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางโพ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
1571100110872 ส.ต.ท. ชาย ชนิวฒุ ิไชยวลัลา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
1579900295602 ส.ต.ท. ชาย ลภัส กลุณา ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 47 36 83 ไม่ผ่าน
1579900301866 ส.ต.ท. ชาย กมัปนาท ขนัทา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ยานนาวา สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
1579900326605 ส.ต.ท. ชาย จริะพงศ ์กนัทา ผบ.หมู่-รอง สว. สน.อดุมสขุ สน.อดุมสขุ บก.น.4 บช.น. 46 43 89 ไม่ผ่าน
1579900505461 ส.ต.ท. ชาย อภสิทิธ ิมังคะละ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 45 42 87 ไม่ผ่าน
1579900624118 ส.ต.ต. ชาย เจษฎา ภริาษร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1579900634938 ส.ต.ต. ชาย สมพงศ ์ใจดี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 46 44 90 ไม่ผ่าน
1580400106161 ส.ต.ท. ชาย ทดแทน ทําดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สน.บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
1589900069319 ส.ต.ท. ชาย นรา จันทกร ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 45 26 71 ไม่ผ่าน
1600100319265 ส.ต.ท. ชาย พทิยา บํารุง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 46 35 81 ไม่ผ่าน
1600100400763 ส.ต.อ. ชาย ภูวเนศวร ์วเิวกหัสกณัฑ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
1600100423577 ส.ต.ท. ชาย ณัฐวฒุ ิหวดัแวว ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. ผบ.หมูงานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
1600100458818 ส.ต.ท. ชาย อมฤทธ ิสรีะวตัร ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก6.บก.จร บก.จร. บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
1600100504381 ส.ต.ท. ชาย วภิาช ปวรศิรณวตั ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 2 บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1600100643658 ส.ต.ท. ชาย เกยีรตนิยิม เดชพรหม ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ5 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 45 46 91 ไม่ผ่าน
1600100699475 ส.ต.ท. ชาย สนัตริาษฏร ์วงษาเวยีง ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1600100751361 ส.ต.ท. ชาย กษิดเิดช พศิพาน ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บกจ.จร บก.จร. บช.น. 49 41 90 ไม่ผ่าน
1600800127903 ส.ต.ท. ชาย วรีพล ชมูา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
1601100219318 ส.ต.ท. ชาย วชัระ บุญวนัต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุคคโล สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
1601100239271 ส.ต.ต. ชาย อรรถชยั คงไทย ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 45 49 94 ไม่ผ่าน
1609700180983 ส.ต.ท. ชาย กติพิงษ์ ทองอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1609900040638 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย วฒุพิันธ ์บุญทอง สว.จร. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
1609900126834 ส.ต.ท. ชาย จักรกฤษ พลเมอืงดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 37 28 65 ไม่ผ่าน
1609900148731 ส.ต.ท. ชาย อาคม ประสทิธกิรรม ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 45 46 91 ไม่ผ่าน
3500500508089 ร.ต.อ. ชาย โยธนิ ศรธีนวงศช์ยั รอง สว.จร. สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3500600406458 ด.ต. ชาย ขนุไกร อนิทนนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บช.น. 45 37 82 ไม่ผ่าน
3501800026111 ร.ต.ต. ชาย พงศด์นัย ดแีฮ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 บก.จร. บช.น. 47 42 89 ไม่ผ่าน
3509900120264 ด.ต. ชาย วรรธชนพงศ ์พัศนุวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ยานนาวา สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
3510300405235 พ.ต.ต. ชาย อดลุย ์ยะท่าตุม้ สว.จร. สน.ลําผักชี สน ลําผักชี บก.น.3 บช.น. 46 45 91 ไม่ผ่าน
3512000273415 ร.ต.ต. ชาย ประสทิธ ิจําปาบัว รอง.สว.จร.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 45 45 90 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3520600032965 ด.ต. ชาย นวิตั ิทองใบ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 45 19 64 ไม่ผ่าน
3520900007737 ร.ต.ท. ชาย วเิชยีร สภุาจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3521000218988 ร.ต.ท. ชาย แผน วงคต์ะ๊มา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. กก2 บก.จร. บช.น. 48 29 77 ไม่ผ่าน
3530200237462 พ.ต.ท. ชาย ภัทรพงศ ์อนิวรรณา รอง ผกก.จร. สน.พระราชวงั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 44 48 92 ไม่ผ่าน
3530300370342 ร.ต.ท. ชาย ดษิฐพงษ์ เมธานนทไ์พศาล ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3530400025639 ด.ต. ชาย ชนนิทร ์แกว้เกตศุรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
3530400189640 ด.ต. ชาย ทานลิ ตระกลู ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 40 42 82 ไม่ผ่าน
3530400220440 ด.ต. ชาย ณพวฒุ ิจําปาดี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 44 45 89 ไม่ผ่าน
3530500142777 ร.ต.ท. ชาย เจษฎา ภัทรสรัลธร ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น1 บก.จร. บช.น. 48 44 92 ไม่ผ่าน
3530700006443 ร.ต.ท. ชาย ชาตร ีถมยา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 46 38 84 ไม่ผ่าน
1469900198446 ส.ต.อ. ชาย แสนยากร กมุกี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 48 42 90 ไม่ผ่าน
1469900212431 ส.ต.ท. ชาย อนันดา ม่วงนาวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 48 38 86 ไม่ผ่าน
1470200052491 ส.ต.อ. ชาย เสงยีม อนิขนุทพิย์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1470200056420 ส.ต.อ. ชาย ยุทธนา มังคะตา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร บก.จร. บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
1470600122365 ส.ต.ต. ชาย อรรถพล จันจําปา ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 47 45 92 ไม่ผ่าน
1470800213577 ส.ต.อ. ชาย นธิพิงศ ์เจนชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 42 42 84 ไม่ผ่าน
1470800268878 ส.ต.ต. ชาย จริวฒุ ิชมิโพคงั ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 45 19 64 ไม่ผ่าน
1471000051727 ส.ต.อ. ชาย จรีวฒัน ์แสนศรี ผบ.หมู่(จร) สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 42 44 86 ไม่ผ่าน
1471200230064 ส.ต.ท. ชาย สทุธพิงษ์ ไชยธรรมมา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 41 35 76 ไม่ผ่าน
1471200258384 ส.ต.ต. ชาย พพิัฒนพ์งษ์ วนัทมาตย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 41 21 62 ไม่ผ่าน
1471400052739 ส.ต.ท. ชาย นฤภพ ศรทีนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
1471600045761 ส.ต.ท. ชาย ณัฐวฒุ ิอปุโคตร ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1479900244952 ส.ต.ต. ชาย เทพฤทธ ิโพธศิรี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 44 44 88 ไม่ผ่าน
1479900301425 ส.ต.ท. ชาย คมเพชร มัชฉิมพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางยเีรอื สน.บางยเีรอื บก.น.8 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1480800041458 ด.ต. ชาย อนุชา เกษมสนิธุ ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พระโขนง สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
1489900143935 ส.ต.อ. ชาย ศวิกร อนิมา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 22 48 70 ไม่ผ่าน
1490500118013 ส.ต.อ. ชาย นัฐพงษ์ วรรณวลัย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บก.น.1 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
1490500119184 ส.ต.อ. ชาย ปณคพล กกฝ้าย ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. ผบ หมู่ จรโครงการ บก.จร. บช.น. 24 16 40 ไม่ผ่าน
1490700041693 ส.ต.ท. ชาย กติตศิกัด ิหน่วยจันทกึ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ยานนาวา สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 48 43 91 ไม่ผ่าน
1499900125708 ส.ต.ท. ชาย ภูเบศ ศริกิาล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พลบัพลาไชย 1 สน.พลบัพลาไชย1 บก.น.6 บช.น. 46 26 72 ไม่ผ่าน
1499900190542 ส.ต.ท. ชาย เทพชยั คนัินติ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 26 50 76 ไม่ผ่าน
1500201211142 ส.ต.ต. ชาย พัชรพงษ์ ตุย้ดง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
1500300183473 ส.ต.ท. ชาย นันทวฒัน ์ไชยบุตร ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางโพงพาง สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
1501100088567 ส.ต.ท. ชาย พลวฒัน ์สาระพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน . ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 46 35 81 ไม่ผ่าน
1501100094753 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพงศ ์โปธา ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
1509900725623 ส.ต.อ. ชาย กนก ทาแดง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
1509900813301 ส.ต.ท. ชาย ภาณุวฒัน ์ศรชียัวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1509900851815 ส.ต.ท. ชาย ยุทธภูม ิตางาม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พระโขนง สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
1509900919754 ส.ต.ท. ชาย อนุวฒัน ์กณุามา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. กฏ.6.บก.จร. บก.จร. บช.น. 34 28 62 ไม่ผ่าน
1509901074481 ส.ต.ท. ชาย ชนนท ์เรอืนคาํฟู ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดกระบัง สน.ลาดกระบัง บก.น.3 บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
1509901152384 ส.ต.ท. ชาย อนุพงศ ์เรอืงศรี ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กองกํากบัการ6 บก.จร. บช.น. 45 31 76 ไม่ผ่าน
1509901231420 ส.ต.ท. ชาย จักรพงษ์ ซเิตจ๊ะ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลําผักชี สน.ลําผักชี บก.น.3 บช.น. 46 49 95 ไม่ผ่าน
1509901244327 ส.ต.ท. ชาย ธวีรา อนิตะ๊คํา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1509901476112 ส.ต.ท. ชาย จักรกฤษณ ์เดชชติ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 49 44 93 ไม่ผ่าน
1509901505031 ส.ต.ท. ชาย ธรีศกัด ิสยุะวา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1509901625576 ส.ต.ท. ชาย ธรีชยั ชนันชนะ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. จราจรโครงการพระราชดาํรฯิ กก.6 บกบก.จร. บช.น. 39 38 77 ไม่ผ่าน
1509901685315 ส.ต.ท. ชาย วรกจิ มณีขตัยิ์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร บก.จร. บช.น. 46 44 90 ไม่ผ่าน
1509970077574 ส.ต.ต. ชาย อนุกลุ มคีณะ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 35 18 53 ไม่ผ่าน
1509970077582 ส.ต.ต. ชาย อนุภาพ มคีณะ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 21 15 36 ไม่ผ่าน
1509970079071 ส.ต.ท. ชาย ปาพจน ์วรรณพริุณ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 47 38 85 ไม่ผ่าน
1529900259932 ส.ต.อ. ชาย วชัรพงษ์ ใจบุญ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน
1529900309948 ส.ต.อ. ชาย ชยันภันต ์พลเมฆ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พลบัพลาไชย 1 สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 45 38 83 ไม่ผ่าน
1529900330106 ส.ต.ท. ชาย ภานุวฒัน ์กาํลงัมาก ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร. บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
1529900581044 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพงศ ์วงคว์ชิยั ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. กก.2 บก.จร. บช.น. 32 50 82 ไม่ผ่าน
1529900762227 ส.ต.อ. ชาย วศัพล ทองทพิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
1529900831440 ส.ต.ท. ชาย ปุณณวชิ วงศช์ยั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 49 44 93 ไม่ผ่าน
1530600031784 ส.ต.ท. ชาย อภชิา ศรคีง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 45 44 89 ไม่ผ่าน
1539900259622 ส.ต.ท. ชาย กฤษฎา เกดิพูล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1539900272491 ส.ต.ท. ชาย วฒุพิงษ์ พงึประหยัด ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
1539900459478 ส.ต.ท. ชาย ศริชิยั อมิซวิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
1539900622557 ส.ต.ท. ชาย ชยัรัตน ์เกตบุางลาย ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 46 45 91 ไม่ผ่าน
1540200073951 ส.ต.ท. ชาย กฤษฎา วงศพ์ญา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุคคโล สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
1549900187087 ส.ต.อ. ชาย อนุกลุ ตุย้ดา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 44 46 90 ไม่ผ่าน
1549900195276 ส.ต.ท. ชาย จักรพงษ์ สจุาคํา ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
1549900201357 ส.ต.อ. ชาย ณัฐชนน กนัทะวทิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บก.น.1 บช.น. 48 28 76 ไม่ผ่าน
1549900256321 ส.ต.ท. ชาย วชัรพงษ์ สดีาวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. ทางดว่น 2 บช.น บก.จร. บช.น. 33 50 83 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1549900416345 ส.ต.ต. ชาย เจษฎา ศรใีจวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 44 46 90 ไม่ผ่าน
1550300027463 ส.ต.ท. ชาย พงษ์พษิณุ เชอืหมอ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1550400077021 ส.ต.ท. ชาย จักร ีแกว้กนัทา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางพลดั สร.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 37 39 76 ไม่ผ่าน
1550500150943 ส.ต.ท. ชาย วชัรนนท ์ชาวยอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 33 36 69 ไม่ผ่าน
1559900084181 พ.ต.ท. ชาย วรกฤษฎ ์นุใหม่ สว.จร. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บก.น.1 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1559900173604 ส.ต.ท. ชาย ศภุฤกษ์ ลอ้มปัญญา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
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1559900181968 ส.ต.ท. ชาย วศนิ เรอืนอุน่ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บกบก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1559900183499 ส.ต.ท. ชาย วชิยา เมาจา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 48 41 89 ไม่ผ่าน
1449900252530 ส.ต.ท. ชาย กนกศลิป์ สวีงัลาศ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1449900296456 ส.ต.ต. ชาย สวุรรณ จอมคาํสงิห์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 47 33 80 ไม่ผ่าน
1449900331596 ส.ต.อ. ชาย ไกรวชิญ ์สมัญญา ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวงั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
1449900370621 ส.ต.ท. ชาย ธราดล สกลุโพน ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.5 บก.จร บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1449900416559 ส.ต.ท. ชาย อทิธวิฒัน ์ศรไีสว ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ปากคลองสาน สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
1449900435944 ส.ต.ท. ชาย สยมพร แสงเทพ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 46 44 90 ไม่ผ่าน
1449900471665 ส.ต.ท. ชาย คณุากร ลําเหลอื ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. จราจรโครงการพระราชดาํร ิกก.6  บก บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1449900566771 ส.ต.ต. ชาย อดศิกัด ิองอาจ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 45 44 89 ไม่ผ่าน
1450200111153 ส.ต.อ. ชาย สรุสทิธ ิสอ่งเจรญิศริิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทุ่งมาหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 49 44 93 ไม่ผ่าน
1450200157676 ส.ต.ท. ชาย ฉัตร ไชยรนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 44 45 89 ไม่ผ่าน
1450200162874 ส.ต.ท. ชาย ธงศกัด ิมะโนลยั ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
1450200168023 ส.ต.อ. ชาย วรวทิย ์เหลอืงเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ราษฏรบ์ูรณะ สน.ราษฎรบ์ูรณะ บก.น.8 บช.น. 45 49 94 ไม่ผ่าน
1450200206685 ส.ต.อ. ชาย ประสทิธ ิโสภัณนา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1450200244498 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพงษ์ อไุชย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พลบัพลาไชย 2 สน.พลบัพลาไชย ๒ บก.น.6 บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
1450200252237 ส.ต.ต. ชาย ผดงุเกยีรต ิแกว้คาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
1450200252695 ส.ต.ท. ชาย ธรีวฒัน ์คาํไชย ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
1450300077917 ส.ต.ท. ชาย ประจักษ์ โตน่วธุ ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 43 91 ไม่ผ่าน
1450400127070 ส.ต.ท. ชาย ลําพูน กงคาํ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1450500141929 ส.ต.ท. ชาย นภัสดล บุญวเิศษ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 36 31 67 ไม่ผ่าน
1450600179928 ส.ต.ท. ชาย ชยัมงคล โสระสา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 40 46 86 ไม่ผ่าน
1450700186039 ส.ต.ท. ชาย พษิณุศร เวยีงสมุด ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1450700258595 ส.ต.ท. ชาย ธนวฒัน ์คุม้สวียั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 46 16 62 ไม่ผ่าน
1450800037850 ด.ต. ชาย พชิ ตุม ์กลนิจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
1450800064806 ส.ต.ท. ชาย อนุรักษ์ เกง่จักสาร ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 27 24 51 ไม่ผ่าน
1451000168748 ส.ต.ท. ชาย ปรชีา ศรปีระสาน ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.5 บก.จร บก.จร. บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
1451200043361 ส.ต.ท. ชาย สรุยิา จตสุอ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 49 40 89 ไม่ผ่าน
1451300059022 ส.ต.ท. ชาย สรุชยั ทปีชมภู ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น บก.จร. บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
1451400165207 ส.ต.ท. ชาย เทพศลิา วาปีทัม ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก6 บก.จร บก.จร. บช.น. 40 36 76 ไม่ผ่าน
1451600011696 ส.ต.ท. ชาย ธนพัฒน ์แสนตะระนะ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
1451600011785 ส.ต.ท. ชาย กฤษฎากร ปัดสี ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 ตาํรวจโครงการพระราชดาํริ บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1459900031321 ร.ต.อ. ชาย วชิยั แกน่ภักดี รอง สว.จร. สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
1459900164461 ส.ต.ท. ชาย รัฐพล สงัฆะภูมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 46 34 80 ไม่ผ่าน
1459900231788 ส.ต.ท. ชาย ประจักษ์ ตรกีลุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1 กก.1บก.จร บก.จร. บช.น. 43 27 70 ไม่ผ่าน
1459900234825 ส.ต.ท. ชาย ทนงศกัด ิกลุศรโีท ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทุ่งมหาเมฆ บชน บก.น.5 บช.น. 49 39 88 ไม่ผ่าน
1459900305137 ส.ต.ท. ชาย วฒุชิยั ทุมพร ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. กองกํากบัการ 5 บก.จร. บช.น. 45 23 68 ไม่ผ่าน
1459900311943 ส.ต.ต. ชาย อนุวฒัน ์ชณิะรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 46 34 80 ไม่ผ่าน
1459900377456 ส.ต.อ. ชาย กรฑีา นอ้ยสรอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 47 41 88 ไม่ผ่าน
1459900486361 ส.ต.ท. ชาย เกรยีงไกร ภูสนาม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ร่มเกลา้ สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
1459900495327 ส.ต.อ. ชาย อภวิฒัน ์จันทรศ์ริ ิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1459900517207 ส.ต.ท. ชาย อภสิทิธ ินจิการ ผบ.หมู่ (จร.) สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 48 41 89 ไม่ผ่าน
1459900633789 ส.ต.ต. ชาย กฤษฎา ชา่งศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 45 24 69 ไม่ผ่าน
1460100162431 ส.ต.ท. ชาย อนริุต ยอดแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 44 91 ไม่ผ่าน
1460300135909 ส.ต.ท. ชาย ฉลอง วชิาชยั ผบ.หมู่ (ป.) สน.สมเด็จเจา้พระยา สน.สมเด็จเจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1460300143928 ส.ต.ท. ชาย ปัญญา โนนศรโีคตร ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.5 บก.จร. บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
1460300144797 ส.ต.ท. ชาย วศนิ นโิครธะ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
1460300164551 ส.ต.อ. ชาย เอกภพ เสาสมภพ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 47 28 75 ไม่ผ่าน
1460300206849 ส.ต.ท. ชาย พรพทัิกษ์ บุญลอืชา ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 49 95 ไม่ผ่าน
1460500036645 ส.ต.อ. ชาย เออือชิณนเ์ดช อทุรังษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูควบคมุจราจรดว่น2 บก.จร. บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1460500146181 ส.ต.ท. ชาย จรีะชยั นลิโสม ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 34 26 60 ไม่ผ่าน
1460500155491 ส.ต.ท. ชาย จักรกฤษ ฉายรัศมี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 45 45 90 ไม่ผ่าน
1460600110936 ส.ต.ท. ชาย อลงกรณ ์ศรหีาตา ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. บก.จร บก.จร. บช.น. 46 41 87 ไม่ผ่าน
1460700134861 ส.ต.ท. ชาย วรีะ ภูอดื ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
1460700214113 ส.ต.ท. ชาย สรวง ชนืนริันดร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางยเีรอื สน.บางยเีรอื บก.น.8 บช.น. 47 50 97 ไม่ผ่าน
1460800079609 ส.ต.ท. ชาย กติตพิัศ โพธศิรรีาช ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
1460900089819 ส.ต.ท. ชาย วฒันะพงศ ์แน่นอดุร ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1 บก.จร. บช.น. 35 23 58 ไม่ผ่าน
1461000138814 ส.ต.อ. ชาย ชยัพร นาคําจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
1461200097577 ส.ต.ท. ชาย ศตวรรษ สลีาดเลา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6บก.จร บก.จร. บช.น. 48 27 75 ไม่ผ่าน
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1461200109974 ส.ต.ท. ชาย พงศธ์ร ภูกาบเพชร ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. จราจรพระราชดําริ บก.จร. บช.น. 36 26 62 ไม่ผ่าน
1461200133140 ส.ต.ท. ชาย ทชิา แกว้ดวงดี ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. จราจรโครงการพระราชดาํริ บก.จร. บช.น. 20 21 41 ไม่ผ่าน
1461300083772 ส.ต.ท. ชาย ชยัยา ประกอบแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 40 46 86 ไม่ผ่าน
1461300130151 ส.ต.ท. ชาย อดศิกัด ิศรลีะออน ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 1 บก.จร. บช.น. 38 33 71 ไม่ผ่าน
1461300137040 ส.ต.ท. ชาย อานนท ์สมัฤทธรินิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติ/ บก.จร. บช.น. 39 32 71 ไม่ผ่าน
1461300151522 ส.ต.ท. ชาย คณุากร ปุรศิรี ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 49 33 82 ไม่ผ่าน
1469900139075 ส.ต.ท. ชาย ชนาวนิ ภูเหริ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 36 21 57 ไม่ผ่าน
1401700149975 ส.ต.ท. ชาย สทุธชิยั วเิศษษา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 33 79 ไม่ผ่าน
1401800010065 ด.ต. ชาย เรอืงฤทธ ิเพ็งจางค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 45 45 90 ไม่ผ่าน
1409600109596 ส.ต.ท. ชาย ศภุชยั เจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
1409700097841 ส.ต.ท. ชาย วชัรศิ ลแีสน ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 36 82 ไม่ผ่าน
1409700124368 ส.ต.อ. ชาย ประจักษ์ ศรแีสนยง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
1409800212366 ส.ต.ท. ชาย พลธนา สนิพล ผบ.หมู่(ป.) สน.บางยเีรอื สน.บางยเีรอื บก.น.8 บช.น. 49 41 90 ไม่ผ่าน
1409800215624 ส.ต.ท. ชาย นฤพล แคนติ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ๑ กก๑ บก.จร บก.จร. บช.น. 45 44 89 ไม่ผ่าน
1409800239604 ส.ต.อ. ชาย จักรพงษ์ ไชยรถ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 27 21 48 ไม่ผ่าน
1409900308446 ส.ต.อ. ชาย สมเกยีรต ิจงจอหอ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
1409900478716 ส.ต.ท. ชาย สราวธุ สงิหช์ู ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 36 14 50 ไม่ผ่าน
1409900495009 ส.ต.ท. ชาย ธรีเจต บัวเย็น ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน. มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
1409900677204 ส.ต.ท. ชาย ธรรมชาต ิคาํภู ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1409900799598 ส.ต.ท. ชาย ไตรภพ สดีาวนั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางชนั สน.บางชนั บก.น.4 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1409900889392 ส.ต.ท. ชาย ภัทร จําปามูล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 50 34 84 ไม่ผ่าน
1409900996351 ส.ต.ท. ชาย ประเทอืง มูลวชิา ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กองกํากบั5 บก.จร. บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
1409901138480 ส.ต.อ. ชาย เกรกิเกยีรต ิอทัุยคาํ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น2 บก.จร. บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
1409901165665 ส.ต.ต. ชาย ธรีเจต หนิเธาว์ ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
1409901420215 ส.ต.ท. ชาย ศตวยี ์พาลี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลําผักชี สน.ลําผักช ีบก.น.3 บก.น.3 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
1409901530126 ส.ต.ต. ชาย กฤษดา ซาโท ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 47 23 70 ไม่ผ่าน
1410500078453 ส.ต.ท. ชาย วฒุชิยั ลนุสะแกวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 50 33 83 ไม่ผ่าน
1410600229445 ส.ต.อ. ชาย วรีะพงษ์ วงษ์สงิห์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
1411100095998 ด.ต. ชาย ธนวฒัน ์พมิาน ผบ.หมู่ (จร.) สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพตา้ว บก.น.4 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
1411200115664 ส.ต.อ. ชาย ดนุชสทิธ ิวงศกรเมธี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
1411400218823 ส.ต.ท. ชาย อภริักษ์ แกว้ไวยุทธ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติ/ บก.จร. บช.น. 46 14 60 ไม่ผ่าน
1411500099982 ส.ต.ท. ชาย สรุชยั จันทะแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พลบัพลาไชย 1 สน.พลบัพลาไชย1 บก.น.6 บช.น. 44 37 81 ไม่ผ่าน
1411600133791 ส.ต.อ. ชาย ปิยณัฐ แสงโพธิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. กก.2 บก.จร. บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
1411600139536 ส.ต.ท. ชาย พงศกร ลว้นกลา้ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.5 บก.จร. บก.จร. บช.น. 43 44 87 ไม่ผ่าน
1411600172762 ส.ต.อ. ชาย พงษ์พันธ ์จันทรช์ยั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สําเหร่ สน.สําเหร่ บก.น.8 บช.น. 46 41 87 ไม่ผ่าน
1411800165263 ส.ต.ท. ชาย ธนากร ทะวี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสง บก.น.1 บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
1411900096883 ด.ต. ชาย ปิยะวฒัน ์ทัศพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนผู์ข้บัข ีกก.5 บก.จร. กก.5 บก.จร. บช.น. 40 48 88 ไม่ผ่าน
1411900250629 ส.ต.ต. ชาย อาทร พนิจิมนตรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางโพ สน บางโพ บก.น.1 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1412200032620 ส.ต.ท. ชาย สยาม ถนิแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 36 29 65 ไม่ผ่าน
1419900033358 ร.ต.อ. ชาย นฤนาท ทพิากร ทองสอดแสง รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1420300123773 ส.ต.ต. ชาย ศภุกร แสงทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
1420600032030 ส.ต.อ. ชาย ศรายุธ พลประเสรฐิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 46 45 91 ไม่ผ่าน
1420700051711 ส.ต.อ. ชาย ปิยนัฐ จันทรข์อนแกน่ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 49 43 92 ไม่ผ่าน
1420900249131 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพงษ์ วเิศษยา ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 45 46 91 ไม่ผ่าน
1421000144458 ส.ต.ท. ชาย วฑิรูย ์ตาปู่ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
1421200024677 ส.ต.อ. ชาย ภาณุวฒัน ์บุญสอน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 40 22 62 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1421200046590 ส.ต.ท. ชาย สรุยิา บุตรสะระคํา ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางโพ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1429900275556 ส.ต.ท. ชาย ภูรฐิา ผางสง่า ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บก.น.2 บช.น. 40 41 81 ไม่ผ่าน
1429900285390 ส.ต.ท. ชาย ธนเดช พมิลเอกอกัษร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 44 43 87 ไม่ผ่าน
1430600118325 ส.ต.อ. ชาย พงษ์ศกัด ิโยธี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
1430900202381 ส.ต.ท. ชาย อทิธชิยั คาํบาล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 44 47 91 ไม่ผ่าน
1431500000200 ส.ต.ท. ชาย ชาญชยั วชิาวงั ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร บก.จร. บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
1439900240426 ส.ต.ต. ชาย ณหัสดนิทร ์ตรเีอกาพทิักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน
1440200049059 ส.ต.ท. ชาย อดศิร เทพโสภา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1440300200433 ส.ต.ท. ชาย อคัรชน เบา้นาค ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 49 42 91 ไม่ผ่าน
1440400115616 ส.ต.ท. ชาย ศกัดดิา แฝงสงูเนนิ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ดว่น2 บก.จร. บช.น. 46 35 81 ไม่ผ่าน
1440400125689 ส.ต.ท. ชาย คณุากร ละครศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พระโขนง สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
1440400139922 ส.ต.ท. ชาย ร่มฟ้า หงษ์ใหญ่ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
1440500124803 ส.ต.ท. ชาย วรวฒุ ิจําปาแดง ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กองกํากบัการ6 บก.จร บก.จร. บช.น. 38 27 65 ไม่ผ่าน
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1440600129891 ส.ต.อ. ชาย เอกลกัษณ ์มูลผง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บช.น. 49 18 67 ไม่ผ่าน
1440600189303 ส.ต.อ. ชาย ธนดล จันทรศ์รี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 45 91 ไม่ผ่าน
1440600202644 ส.ต.อ. ชาย สขุสวสัด ิอนินอก ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สวุนิทวงศ์ สน.สวุนิทวงศ์ บก.น.3 บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
1440600241950 ส.ต.ท. ชาย อรรถสทิธ ิขานแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
1440700037742 ด.ต. หญงิ เบญจพรรณ ์วชิระโภชน์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 31 32 63 ไม่ผ่าน
1440700041685 ส.ต.อ. ชาย เจนศลิป์ ศริพิรทุม ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 45 42 87 ไม่ผ่าน
1440800034036 ด.ต. ชาย อนริุต ทํานักสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน โชคชยั บก.น.4 บช.น. 48 44 92 ไม่ผ่าน
1440800116059 ส.ต.อ. ชาย ราเชน ไชยศรี ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 1 บก.จร. บช.น. 44 48 92 ไม่ผ่าน
1440800116288 ส.ต.ท. ชาย สรุะพงษ์ ฉาบพมิาย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.อดุมสขุ สน.อดุมสขุ บก.น.4 บช.น. 44 42 86 ไม่ผ่าน
1440800248508 ส.ต.ต. ชาย เอกรัตน ์กะตะศลิา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
1440900211266 ส.ต.ท. ชาย วรกานต ์คงสตัย์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 44 30 74 ไม่ผ่าน
1449900161712 ส.ต.ท. ชาย ชาญวทิย ์นกึชอบ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3340700430409 ร.ต.ต. ชาย นคิม บัวดก ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 43 39 82 ไม่ผ่าน
3340700544391 ร.ต.ต. ชาย วรศกัด ิหอมจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3340700563417 ด.ต. ชาย อนพัทย ์พูลมาศ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
3340700599225 ด.ต. ชาย ยุทธนา สงิหค์ง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร. บช.น. 45 32 77 ไม่ผ่าน
3340700772644 พ.ต.ท. ชาย ธนภณ เตชะตานลท์ รอง ผกก.จร. สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 48 40 88 ไม่ผ่าน
3340900044464 ด.ต. ชาย เจรญิรัตน ์สงิหส์วสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 40 41 81 ไม่ผ่าน
3340900316588 ด.ต. ชาย ภริม ระบกเวยี ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 42 42 84 ไม่ผ่าน
3340900383838 ด.ต. ชาย บรณ ์พนิจิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร. บช.น. 35 24 59 ไม่ผ่าน
3340900507103 ด.ต. ชาย นัฐวฒัน ์บุญอดุม ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น 2 กก.2 บก.จร. บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
3340900552338 ร.ต.อ. ชาย วฒันา สารกิ รอง สว.จร. สน.ร่มเกลา้ สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน
3341000035451 ร.ต.ท. ชาย สกล สวุรรณา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 42 37 79 ไม่ผ่าน
1341600258943 ส.ต.ท. ชาย มนตร ีโมฬา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 47 45 92 ไม่ผ่าน
1341700011401 ส.ต.อ. ชาย เมธา วรจารุ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 30 23 53 ไม่ผ่าน
1342100070032 ส.ต.ท. ชาย จักกรชิ เอบิอมิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บงึกุม่ สน บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
1342100099219 ส.ต.ท. ชาย คณุากร สพุรรณนนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1349700093650 ส.ต.ท. ชาย วสนัต ์จันทา ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1349700140887 ส.ต.ต. ชาย ภควตัร วลิามาตย์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 32 18 50 ไม่ผ่าน
1349900409324 ส.ต.ท. ชาย อภวิฒัน ์รันทม ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. กก.5 บก.จร. บก.จร. บช.น. 39 39 78 ไม่ผ่าน
1349900448397 ส.ต.ต. ชาย ศกัรนิทร ์สายจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 44 48 92 ไม่ผ่าน
1349900459411 ส.ต.อ. ชาย กมลรักษ์ กลุบุตร ผบ.หมู่ (จร.) สน.ยานนาวา สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 46 35 81 ไม่ผ่าน
1349900627933 ส.ต.ต. ชาย วรีะพงษ์ อนิศริิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางโพ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 43 45 88 ไม่ผ่าน
1349900692239 ส.ต.ท. ชาย อรรถพล หารศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1349900710253 ส.ต.ต. ชาย เทพโยธนิ บุตรดี ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 47 38 85 ไม่ผ่าน
1349900738727 ส.ต.ท. ชาย พรีะพัฒน ์ศรภีักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 36 37 73 ไม่ผ่าน
1349900792471 ส.ต.ท. ชาย พัฒนา ขนัเงนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1349900828947 ส.ต.ท. ชาย ศภุกร ศรไชย ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 42 89 ไม่ผ่าน
1349900884511 ส.ต.ต. ชาย วฒุไิกร จอมเกาะ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 41 45 86 ไม่ผ่าน
1350100101114 ส.ต.อ. หญงิ ภาวรนิทร ์ทองโสม ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 กก.2 บก.จร. บก.จร. บช.น. 45 45 90 ไม่ผ่าน
1350100214431 ส.ต.ท. ชาย เอกพล สนีาทนาวา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 46 27 73 ไม่ผ่าน
1350100228335 ส.ต.อ. ชาย ณัฐพงษ์ แกน่นาคํา ผบ.หมู่-รอง สว. งานตรวจพสิจูนผู์ข้บัข ีกก.5 บก.จร. กองกํากบัการ 5 บก.จร. บช.น. 43 20 63 ไม่ผ่าน
1350100241838 ส.ต.ท. ชาย สขุประเสรฐิ กรรมสอน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 50 33 83 ไม่ผ่าน
1350100265818 ส.ต.อ. ชาย พงษ์สทิธ ิจันละบุตร ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บชน. บก.น.5 บช.น. 44 43 87 ไม่ผ่าน
1350100294222 ส.ต.ท. ชาย อนุรักษ์ กาวลัย์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวด ีบก.จร. บก.จร. บช.น. 49 33 82 ไม่ผ่าน
1350100430771 ส.ต.ท. ชาย ฉัตรมงคล องอาจเจรญิกจิ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
1350300146961 ส.ต.ท. ชาย วราธร กลางถนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.อดุมสขุ สน.อดุมสขุ บก.น.4 บช.น. 49 44 93 ไม่ผ่าน
1350600077701 ส.ต.อ. ชาย นพรัตน ์จําใบรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1350800107964 ส.ต.อ. ชาย สรุยิา โมลา ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวงั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 46 38 84 ไม่ผ่าน
1350800147591 ส.ต.ท. ชาย แสนพล ทพีารัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 42 37 79 ไม่ผ่าน
1350800183351 ส.ต.อ. ชาย สมัย เบกิบาน ผบ.หมู่ (จร.) สน.สมเด็จเจา้พระยา สน.สมเด็จเจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 44 46 90 ไม่ผ่าน
1360400163417 ส.ต.ท. ชาย พงษ์พัฒน ์การุณ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
1360400176420 ส.ต.ท. ชาย ยุทธนา บุตโยจันโท ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บกบก.จร. บช.น. 47 50 97 ไม่ผ่าน
1360500131665 ส.ต.อ. ชาย นฤดล สชุยัราช ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. สน.คูข่นานคูข่นานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 49 44 93 ไม่ผ่าน
1360600011076 ด.ต. ชาย กฤษณรงค ์คาํเงนิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยควบคมุจราจรดว่น1 กก.2 บก.จร. บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
1360700067162 ส.ต.ท. ชาย ไกรศร แตม้สนัเทยีะ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
1360800047015 ส.ต.อ. ชาย กติตภิูม ิเสนาหมนื ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 47 40 87 ไม่ผ่าน
1361000084600 ส.ต.อ. ชาย ปฏภิาณ โชคเตชาวฒัน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ร่มเกลา้ สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
1361000159570 ส.ต.ท. ชาย จัตพุร ทดีนิดํา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. โครงการพระราชดําร ิกก.6 บก.จร บก.จร. บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
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1361000165341 ส.ต.อ. ชาย ศกัดนัินท ์ครองเคหัง ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 47 37 84 ไม่ผ่าน
1369900107034 ส.ต.อ. ชาย ทววีฒุ ิแตง่แดน ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1บก.จร. บก.จร. บช.น. 35 32 67 ไม่ผ่าน
1369900270792 ส.ต.ท. ชาย วชิติ สแีสง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
1369900277932 ส.ต.ท. ชาย สทิธชิยั ร่วมชยัภูมิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางยเีรอื สน.บางยเีรอื บก.น.8 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
1369900347175 ส.ต.ต. ชาย ศริชิล พลแสน ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
1370500004094 ส.ต.อ. ชาย ทวชิาต ิปานเพชร ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร บช.น. บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1390500039360 ส.ต.ท. ชาย พชิติพล กาํจัดภัย ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1400600115113 ส.ต.อ. ชาย ปัญญา จุลฬา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สายไหม สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
1400800098867 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพงษ์ จันทรเทศ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2  กก.1  บก.จร. บก.จร. บช.น. 43 43 86 ไม่ผ่าน
1400900130223 ส.ต.ท. ชาย จริายุทธ ์มุงคณุคาํชาว ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1400900229688 ส.ต.ท. ชาย ปิยะเดช ภูแล ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. บก.จร. บก.จร. บช.น. 44 41 85 ไม่ผ่าน
1400900237176 ส.ต.ท. ชาย สงกรานต ์ดวงพทัิกษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. บก.จร. บก.จร. บช.น. 42 35 77 ไม่ผ่าน
1401300043371 ส.ต.ท. ชาย ธรีศกัด ิลน้ทม ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร บก.จร. บช.น. 35 25 60 ไม่ผ่าน
1401600159774 ส.ต.อ. ชาย ฐกฤต วรรณพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 37 24 61 ไม่ผ่าน
1401600170816 ส.ต.ท. ชาย สนัต ิทองปาน ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 16 9 25 ไม่ผ่าน
1401600192917 ส.ต.ท. ชาย สรุเชษฐ ์ซยุโพธนิอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 28 26 54 ไม่ผ่าน
1401700086914 ด.ต. ชาย ศภุณัฐ บุสนาม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3320300131196 ร.ต.อ. ชาย สมบัต ิเชอือนิทร์ รอง สว. งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
3320300141434 ด.ต. ชาย ประภาส ลาลอ่งคํา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น2 บก.จร บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3320300142678 ด.ต. ชาย สําราญ มาลาคํา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. ผบ.หมู่ บก.จร. บช.น. 44 31 75 ไม่ผ่าน
3320300148617 ด.ต. ชาย ภานุวฒัน ์มนีาม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จรเขน้อ้ย สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3320300663627 ด.ต. ชาย เกรยีงไกร แกว้สระคู ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3320400050040 ด.ต. ชาย พทิยา จนิดาศรี ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติ บก.จร. บช.น. 46 44 90 ไม่ผ่าน
3320500057861 ร.ต.อ. ชาย สมชาย ดพีาชู รอง สว.จร. สน.ยานนาวา สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 48 42 90 ไม่ผ่าน
3320500295010 ด.ต. ชาย อฐัสพลเดช ชมถาวร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน ดอนเมอืง บก.น.2 บก.น.2 บช.น. 49 16 65 ไม่ผ่าน
3320600325999 ด.ต. ชาย สํารวม แกว้ยงกฎ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรด ิบชน. กรุงเทพฯ บก.น.6 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
3320600484434 ด.ต. ชาย วรวฒุ ิสาธร ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บกบก.จร. บช.น. 42 50 92 ไม่ผ่าน
3320600716271 ด.ต. ชาย ออ่นส ีประสานทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางซอื สน.บางซอื บก.น.2 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
3320700141385 ร.ต.ต. ชาย บุญเพมิ สนัทอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 50 16 66 ไม่ผ่าน
3320700187415 ด.ต. ชาย สทิธชิยั ยุพการณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น2 บก.จร. บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
3320700293371 ด.ต. ชาย ศภุกร พันทจักรชลูาภ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลมุพนีิ สน.ลมุพนีิ บก.น.5 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3320700410475 ด.ต. ชาย วเิลศิ ศรสีา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 45 44 89 ไม่ผ่าน
3320800135301 ด.ต. ชาย สกุจิ ตรองจติ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 47 45 92 ไม่ผ่าน
3320800316276 ด.ต. ชาย สมคดิ จติกลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง บชน.. บก.น.2 บช.น. 49 41 90 ไม่ผ่าน
3320900303435 ร.ต.ต. ชาย สทัุศน ์เผ่าพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3320901054854 ร.ต.ท. ชาย สําราญ ดชัถุยาวตัร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บชน. บก.น.2 บช.น. 43 45 88 ไม่ผ่าน
3321000149988 ด.ต. ชาย เอกราช นันทวมิล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
3321000279865 ด.ต. ชาย กติตพิงศ ์หงษ์อนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3321200430613 ร.ต.ต. ชาย จํานงค ์เกษรชนื รอง สว.(จร.) สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3330100226878 ด.ต. ชาย พริุณ สมบัติ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 49 41 90 ไม่ผ่าน
3330101007932 ร.ต.ท. ชาย บุญสอน ดวนใหญ่ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติฯ บก.จร. บช.น. 46 43 89 ไม่ผ่าน
3330101188023 ด.ต. ชาย เปรมชยั คาํเคน ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1กก.1บก.จร บก.จร. บช.น. 46 42 88 ไม่ผ่าน
3330101312115 ด.ต. ชาย ชาตร ีศรหีะบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3330101322676 ร.ต.ต. ชาย สพุ ีโพธขิาว ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3330300186721 ด.ต. ชาย วรพล อภนัินท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประเวศ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
3330300214482 ด.ต. ชาย สกล คงสมิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. กองกํากบัการ 2 บก.จร. บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน
3330300654971 ด.ต. ชาย นคิม พวงจําปา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 42 32 74 ไม่ผ่าน
3330401203028 ร.ต.ต. ชาย เกรยีงไกร ชยัภักดี รอง สว.(จร.) สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 44 47 91 ไม่ผ่าน
3330401286829 ด.ต. ชาย สกุฤษด ิยอดสงิห์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3 บก.จร. บช.น. 40 43 83 ไม่ผ่าน
3330401491384 ด.ต. ชาย อนุรักษ์ ใจบุญ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3330401705708 ด.ต. ชาย ณัฐพงศ ์เสนาภักดิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. ผบหมู ่งาน2กก6บกจร บก.จร. บช.น. 38 30 68 ไม่ผ่าน
3330501268296 ร.ต.ต. ชาย นพิน ชวดพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
3330501498127 ด.ต. ชาย สมยศ ลานตวน ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. กก.5 บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 38 85 ไม่ผ่าน
3330700465032 ร.ต.อ. ชาย สขุเสรมิ ศริพิงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 47 45 92 ไม่ผ่าน
3330700581091 ด.ต. ชาย วนัิย จันทรส์มุทร ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนผู์ข้บัข ีกก.5 บก.จร. กก.5 บก.จร. บช.น. 46 27 73 ไม่ผ่าน
3330800018593 ด.ต. หญงิ วรีส์ดุา ชผูล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 49 42 91 ไม่ผ่าน
3330900431778 ด.ต. ชาย โชคชยัยา สหีบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง บก น 1 บก.น.1 บช.น. 47 27 74 ไม่ผ่าน
3330900569265 ด.ต. ชาย ยุทธนา ลาลนุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3331000637087 ร.ต.ท. ชาย สรุยิันต ์สมุาลี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั ส.น.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 47 41 88 ไม่ผ่าน
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3331000892800 ด.ต. ชาย โกวทิย ์สรุพิล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลําผักชี สน.ลําผักช ี บก.น.3 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3331000919660 ร.ต.ต. ชาย วสพุล สมใจ ผบ.หมู่-รอง สว. งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 50 97 ไม่ผ่าน
3331001089351 ร.ต.ท. ชาย อทัุย สมัโย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 48 21 69 ไม่ผ่าน
3331001176865 ร.ต.อ. ชาย ภานุเดช จูแสงพยับ รอง สว.จร. สน.อดุมสขุ สน.อดุมสขุ บก.น.4 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3331100050410 ร.ต.อ. ชาย กติกิาญจ รับชว่ง รอง สว.จร. สน.อดุมสขุ สน.อดุมสขุ บก.น.4 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
3331300033080 ร.ต.ต. ชาย สจุนิต ์แม่นทอง ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ตลาดพลู สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3331300081327 ด.ต. ชาย สมเกยีรต ิโทนัน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 47 43 90 ไม่ผ่าน
3331300283469 ด.ต. ชาย วชัรพงษ์ บัวงาม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 28 13 41 ไม่ผ่าน
3339900043385 ร.ต.ท. ชาย นฤาชา หมอทพิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 46 34 80 ไม่ผ่าน
3339900141611 ร.ต.ท. ชาย ณัฐวฒัน ์พลิา ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร บก.จร. บช.น. 45 43 88 ไม่ผ่าน
3340100107461 ด.ต. ชาย สมบัต ิบําบัติ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สน.บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 35 26 61 ไม่ผ่าน
3340100236814 ด.ต. ชาย ทองใบ แสนทวสีขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บช.น. 42 35 77 ไม่ผ่าน
3340200054769 ด.ต. ชาย กณัตชาต ิเนือออ่น ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน .วภิาวดี บก.จร. บช.น. 39 35 74 ไม่ผ่าน
3340200077203 ด.ต. ชาย ไพรัช วงศษ์ร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บกน2 บก.น.2 บช.น. 45 41 86 ไม่ผ่าน
3340300007185 ร.ต.ท. ชาย อคัรพงษ์ เสมอศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 42 46 88 ไม่ผ่าน
3340400566062 ร.ต.ท. ชาย สหวฒัน ์แสนสดุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 39 87 ไม่ผ่าน
3340500436195 ร.ต.อ. ชาย ปองภพ แกว้คณู รอง สว.จร. สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 27 24 51 ไม่ผ่าน
3340500771164 ด.ต. ชาย ธนทัต แสงชยั ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3 กก1 บก จร บก.จร. บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน
3340600043373 ด.ต. ชาย เพชรอบุล ใจยาว ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3340700235533 ด.ต. ชาย ทฆีะทัต จันทรส์ขุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. กก5 บก จร บก.จร. บช.น. 32 48 80 ไม่ผ่าน
3340700262859 ด.ต. ชาย คาํพันธ ์บุญทา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 45 49 94 ไม่ผ่าน
3340700312848 ร.ต.อ. ชาย ชยัวฒัน ์เสอืสา รอง สว.จร. สน.ประเวศ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 48 41 89 ไม่ผ่าน
3301200279656 ด.ต. ชาย รังสทิธ ิแสงโทโพธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 47 44 91 ไม่ผ่าน
3301200423650 ร.ต.ต. ชาย สงค ์เออืพบิูลยพ์งศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3301200424001 ด.ต. ชาย เชดิชยั ศรสีมบัติ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
3301200457287 ด.ต. ชาย พพิัฒน ์กลุจรัสประภา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.อดุมสขุ สน.อดุมสขู บก.น.4 บช.น. 49 44 93 ไม่ผ่าน
3301200499885 ด.ต. ชาย สมศกัด ิอรชนุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคกคราม น.2 บก.น.2 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3301201302830 ด.ต. ชาย สทุธ ์บุญคํามูล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.ลางรัก บก.น.6 บช.น. 45 26 71 ไม่ผ่าน
3301300114209 พ.ต.ท. ชาย อาทติย ์พรหมนอก รอง ผกก.จร. สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 37 30 67 ไม่ผ่าน
3301300622051 ด.ต. ชาย ไพรัช เทพนอก ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 45 46 91 ไม่ผ่าน
3301400145769 ด.ต. ชาย อรรคพล กลําสระนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ?2? กก.1บก? จร บก.จร. บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
3301400492442 ด.ต. ชาย จริพัฒน ์บุบผา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กก1 บก.จร. บช.น. 41 43 84 ไม่ผ่าน
3301400626881 ด.ต. ชาย สมคดิ ฝอยสระนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3301400740497 ด.ต. ชาย พนมกร ทองรอด ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3301400963160 ร.ต.ต. ชาย พจน ์ฉํากงิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางโพงพาง สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3301401129058 ด.ต. ชาย ชาตร ีกรกงิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 43 44 87 ไม่ผ่าน
3301500033865 ร.ต.ต. ชาย เทพ รัวชยั รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ5 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 44 44 88 ไม่ผ่าน
3301500754236 ด.ต. ชาย สมบูรณ ์สมทางดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
3301700368984 ร.ต.ต. ชาย วโิรจน ์บัตพิมิาย ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3301700408005 ด.ต. ชาย มานจิ โตทองหลาง ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1กก.1.บก.จร บก.จร. บช.น. 41 42 83 ไม่ผ่าน
3301700412011 ด.ต. ชาย สรุศกัด ิเกา่พมิาย ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3301700437633 ร.ต.อ. ชาย กฬิา จันทรท์รัพยก์า รอง สวป. สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 46 50 96 ไม่ผ่าน
3301700804253 ด.ต. ชาย สํารวย สโุพธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
3301700914971 ด.ต. ชาย ไพศกัด ิรัตตสนธกิลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ขวาง บก.น.1 บช.น. 48 25 73 ไม่ผ่าน
3301701024626 ด.ต. ชาย ประเสรฐิ แท่นกระโทก ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 42 40 82 ไม่ผ่าน
3301800106892 ด.ต. ชาย ปรชีา โสมสงูเนนิ ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ5 กก1 บก.จร บก.จร. บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
3301800128047 ด.ต. ชาย ธรีะวฒัน ์ศริชิา่ง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 43 41 84 ไม่ผ่าน
3302000059521 ร.ต.อ. ชาย ทองคาํ อะจันทกึ รอง สว.จร. สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 46 44 90 ไม่ผ่าน
3302000706284 ด.ต. ชาย ปรญิญา สระนํา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3302200267985 ด.ต. ชาย พงศกร นาคดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 49 43 92 ไม่ผ่าน
3309700013911 ด.ต. ชาย พรศกัด ิวริยิาภริมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 40 32 72 ไม่ผ่าน
3309900361808 พ.ต.ท. ชาย ปกครอง ตมศิานนท์ รอง ผกก. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น1 บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3309900692529 ร.ต.ต. ชาย เอกศกัด ิพรหมสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 37 35 72 ไม่ผ่าน
3310101052431 ด.ต. ชาย เพยีรชยั ขะบูญรัมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 42 45 87 ไม่ผ่าน
3310102009513 ด.ต. ชาย เฉลมิพล สขุสาร ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก .1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 39 87 ไม่ผ่าน
3310200136471 ด.ต. ชาย นําพล ประพันธเ์นตกิลุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 1 บก.จร. บช.น. 43 39 82 ไม่ผ่าน
3310200530056 ร.ต.อ. ชาย สมนกึ แสงแกว้ รอง สว.จร. สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
3310300076071 ร.ต.ท. ชาย ธนบด ีนธิธินาภัทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 48 44 92 ไม่ผ่าน
3310400318751 ด.ต. ชาย บุญรอด เกลาเกลยีง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
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3310400395845 ด.ต. ชาย องุ่น บานฤทัย ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3 กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 44 42 86 ไม่ผ่าน
3310400689181 ด.ต. ชาย สมควร นามนุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สน.บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 41 42 83 ไม่ผ่าน
3310500057216 ด.ต. หญงิ กญัจนพร วงษ์ทับทมิ ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1กก1บก.จร. บก.จร. บช.น. 42 39 81 ไม่ผ่าน
3310500344967 วา่ท ีร.ต.ท. ชาย ประยูร โคลนกระโทก ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 29 15 44 ไม่ผ่าน
3310700237676 ด.ต. ชาย ยุทธนา คงเสนา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร. บช.น. 47 50 97 ไม่ผ่าน
3310700694147 ด.ต. ชาย บุญสม นองมัน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สน.บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
3310700892496 ด.ต. ชาย วเิชยีร ธรรมโกศล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน. ลาดพรา้ว บก. น.  4 บก.น.4 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3310701105064 ด.ต. ชาย เพชร ไชยสา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 5 กก.บก.จร. บก.จร. บช.น. 43 45 88 ไม่ผ่าน
3310701117950 ร.ต.อ. ชาย วชิชาภพ กาวสงูเนนิ รอง สว.จร. สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 47 22 69 ไม่ผ่าน
3310800514400 ด.ต. ชาย แสงจันทร ์พปิระโคน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3310900253951 ด.ต. ชาย อาํนวยศกัด ิชนะหาญ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 42 23 65 ไม่ผ่าน
3310900447704 ด.ต. ชาย วริัตน ์วรรณศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 43 44 87 ไม่ผ่าน
3310900470234 ด.ต. ชาย ธนภัทร เทยีนศรี ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
3311000164341 ด.ต. ชาย สายชล สรารัมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 49 43 92 ไม่ผ่าน
3311101017645 ด.ต. ชาย กติพิัฒน ์ชาตมิูลตรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 40 33 73 ไม่ผ่าน
3311101084393 ร.ต.อ. ชาย สรุศกัด ิสหีาชารี รอง สว.จร. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
3311200130504 ร.ต.อ. ชาย ณรงค ์ศรแีกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3311200242477 ด.ต. ชาย ณัฏฐพัน พันธเ์พยีร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
3320100116011 ร.ต.อ. ชาย ประเสรฐิ กงิอนิทร์ รอง สว.จร. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
3320100189611 ร.ต.ต. ชาย ฐาปกรณ ์พวงขจร รอง สว.(จร.) สน.สมเด็จเจา้พระยา สมเด็จเจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 44 41 85 ไม่ผ่าน
3320100560930 ร.ต.ท. ชาย วชริะ ไหวดี ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 1 บก.จร. บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
3320100561235 ด.ต. ชาย พพิัฒน ์อาจยงิ ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3320101243741 ด.ต. ชาย กระแส กระแสโสม ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น?2? กก.2? บกจร บก.จร. บช.น. 45 49 94 ไม่ผ่าน
3320101413671 ร.ต.ท. ชาย บวร สมัครสมาน ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 36 27 63 ไม่ผ่าน
3320200516533 ด.ต. ชาย ประกอบ เอกสนัติ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 49 26 75 ไม่ผ่าน
3320300084155 ร.ต.ต. ชาย เมธรีัตน ์ประเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดกระบัง บก.น.3 สน.ลาดกระบัง บก.น.3 บช.น. 46 50 96 ไม่ผ่าน
3320300101912 ด.ต. ชาย ถวลิ บุญคง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
3230300020522 ด.ต. ชาย วทิยา สรอ้ยสงูเนนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 46 38 84 ไม่ผ่าน
3230300239508 ร.ต.ต. ชาย บุญม ีเรศสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บก.น.4 บช.น. 48 22 70 ไม่ผ่าน
3230500122078 ด.ต. ชาย นท ีอนิถา ผบ.หมู่(จร)สน.ยานนาวา สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน
3239900101726 ร.ต.ท. ชาย ศรัณย ์สนิทราลกัษณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 37 39 76 ไม่ผ่าน
3240200181761 ร.ต.ท. หญงิ อรชนก บํารุงสาลี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.นมิติใหม่ สน.นมิติรใหม่ บก.น.3 บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
3240200445645 ด.ต. ชาย อาํนาจ เก็บรักษา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. สน.คูข่นานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3240300588286 ด.ต. ชาย เทยีม เกตรุัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สนฺโชคขยั บก.น.4 บช.น. 43 50 93 ไม่ผ่าน
3240300596777 ด.ต. ชาย ปรดีา อูเ่งนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 49 41 90 ไม่ผ่าน
3240400048259 ร.ต.ท. ชาย สมพรต โพธทิอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 46 31 77 ไม่ผ่าน
3240600381491 ร.ต.ต. ชาย สวุรรณ รุณาวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 1กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 40 29 69 ไม่ผ่าน
3240600662635 ด.ต. ชาย สมยศ ระวงัเหตุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3250100145585 ร.ต.ต. ชาย พพิัฒน ์เดชสภุา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สวุนิทวงศ์ สนสน.สวุนิทวงศ์ บก.น.3 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3250100426193 ด.ต. ชาย ยุทธนา เทพมณี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.นมิติใหม่ สน.นมิติรใหม่ บก.น.3 บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
3250100593081 ด.ต. ชาย ศกัดเิสรมิ อภัยวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 42 30 72 ไม่ผ่าน
3250200317345 ร.ต.ต. ชาย นวิตัร ธรรมธรเทศ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
3250200845791 ร.ต.ต. ชาย วชิยั พมิพบ์ุญ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 บก.จร. บช.น. 44 33 77 ไม่ผ่าน
3250200848588 ร.ต.ต. ชาย ชํานาญ สงิเคน ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานจราจร บก.จร. บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
3250300664608 ด.ต. ชาย กฤตพิงษ์ ดาํรงคพ์พิัฒนกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 41 40 81 ไม่ผ่าน
3250400018121 ร.ต.ท. ชาย สวุทิย ์พันธุทู์ล ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บกบก.จร. บช.น. 42 39 81 ไม่ผ่าน
3250400349682 ด.ต. ชาย อดุมศกัด ิศาลา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6บก.จร บก.จร. บช.น. 47 45 92 ไม่ผ่าน
3250400971839 ด.ต. ชาย ภูมพิัฒน ์ถาวรพัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
3250401140108 ร.ต.ต. ชาย ทรงชาย แขวงจักร์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2?  กก1  บกจร. บก.จร. บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
3250401140116 ด.ต. ชาย ชาตชิาย แขวงจักร์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บช.น. 42 43 85 ไม่ผ่าน
3250500591469 ด.ต. ชาย สญัญา บัวพาภูเขยีว ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 46 41 87 ไม่ผ่าน
3250500627005 ด.ต. ชาย ชชูาต ิยอดยงิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน? บก.น.2 บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
3250700307381 ด.ต. ชาย โกญจนาท บรบิูรณร์ัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลําผักชี สน.ลําผักชึ บก.น.3 บช.น. 43 39 82 ไม่ผ่าน
3250700416512 ด.ต. ชาย สรุยิา ทองเล็ก ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางชนั สน บก.น.4 บช.น. 50 26 76 ไม่ผ่าน
3250800026678 ร.ต.ต. ชาย สญัญลกัษณ ์ปานทองเสม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.อดุมสขุ สน.อดุมสขุ บก.น.4 บช.น. 43 46 89 ไม่ผ่าน
3250800061163 ด.ต. ชาย ณัฐกติต ิเจรญิภูรอินันต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื กรุงเทพ บก.น.5 บช.น. 47 42 89 ไม่ผ่าน
3250800062101 ด.ต. ชาย เผชญิโชค ฑฆีายุ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
3250800216272 ร.ต.ต. ชาย สรสชิ บุญธรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประเวศ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 49 21 70 ไม่ผ่าน
3250800366878 ร.ต.อ. ชาย สรุสทิธ ิไชยสตุ รอง สว.จร. สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3251200782928 ร.ต.ท. ชาย ปพนพัชร ์ชยัชนะขจรพงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลมุพนีิ สน.ลมุพนีิ บก.น.5 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3259800001584 ร.ต.ท. ชาย พงษ์ศกัด ิประจวบลาภ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 46 32 78 ไม่ผ่าน
3260100283163 ด.ต. ชาย สาคร พรมจารยี์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
3260200071281 ร.ต.ต. ชาย จําเนียร ชว่ยอาษา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2กก.1บก.จร บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3260300217270 ร.ต.ต. ชาย ณรงค ์ระงับโจร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
3260300283256 ร.ต.ต. ชาย ฤทธชิยั พันธศ์ริ ิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ราษฏรบ์ูรณะ สน.ราษฎรบ์ูรณะ บก.น.8 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3260300298598 ร.ต.ท. ชาย ณรงค ์สตับุรุษ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 44 39 83 ไม่ผ่าน
3260300513537 ด.ต. ชาย บรรเทงิ เกดิสมบัติ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3260400092797 ร.ต.ท. ชาย แกว้ฟ้า เรอืงบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 44 47 91 ไม่ผ่าน
3300100018302 ร.ต.ต. ชาย วฑิรู พศิเกาะ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน งานจราจร สน.บางเขน บก.น.2 บก.น.2 บช.น. 41 24 65 ไม่ผ่าน
3300100265385 ด.ต. ชาย ดนัย ออ่นโคกสงู ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3300100407252 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย สมมติร สอดโคกสงู ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติ/ บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3300100709020 ร.ต.ท. ชาย มานพ ปราณตีพลกรัง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางนา สน. บางนา บก.น.5 บช.น. 45 27 72 ไม่ผ่าน
3300300383365 ด.ต. ชาย ธนดร โตะ๊สงิห์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3กก1บกจร บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3300400165459 ร.ต.ท. ชาย สมเกยีรต ิมานอก ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 49 43 92 ไม่ผ่าน
3300400534110 ด.ต. ชาย ณรงคช์ยั อนัชํานาญ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
3300600593802 ด.ต. ชาย ไกรฤกษ์ คงกุง่ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 49 43 92 ไม่ผ่าน
3300600785281 ร.ต.อ. ชาย วระวธุ ปัดใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.อดุมสขุ สน อดุมสขุ บก.น.4 บช.น. 46 44 90 ไม่ผ่าน
3300700001745 ร.ต.ต. ชาย สมนกึ ผังกระโทก ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3300700422295 ด.ต. ชาย ธนากร ชเูกยีรตสิกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3300800387645 ร.ต.ท. ชาย สฤษด ิกวิขนุทด ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 30 37 67 ไม่ผ่าน
3300900022223 ด.ต. ชาย จําลอง สอดโคกสงู ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าพระ สน.ท่าพระ บก.น.7 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3300900083648 ด.ต. ชาย บัญชา จันทนกลู ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน คนันายาว บก.น.2 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
3300900481082 ด.ต. ชาย พเิชษฐ ์ฉิมพะเนา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 49 36 85 ไม่ผ่าน
3300900664853 ร.ต.ต. ชาย ชยุตพล แนมขนุทด ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 48 23 71 ไม่ผ่าน
3300900701431 ด.ต. ชาย วราวธุ หงษ์สําโรง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2กก.1 บก.จร. บช.น. 46 38 84 ไม่ผ่าน
3300900718929 ด.ต. ชาย พุฒสิรรค ์สญัจรโคกสงู ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 49 38 87 ไม่ผ่าน
3300900916828 ร.ต.อ. ชาย สมัย พรสนัเทยีะ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
3300900989884 ด.ต. ชาย อดศิร โลสนัเทยีะ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3301000899791 ด.ต. ชาย ธนบด ีโพธเิกาะ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
3301000965131 ด.ต. ชาย กนก กา้นพลกูลาง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 44 38 82 ไม่ผ่าน
3301200026952 ด.ต. ชาย วชิยั ทบวอร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บงึกุม่ สน.บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 49 42 91 ไม่ผ่าน
3141100277998 ร.ต.ต. ชาย ปพนพัชร ์จันทา ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. กก.5 บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
3141200237921 ร.ต.อ. ชาย จุมภฎ หอมหวาน รอง สว.จร. สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 42 35 77 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3141200385393 ร.ต.อ. ชาย อโนทัย บุญสอาด รอง สวป. สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3141600020309 ด.ต. ชาย เอกชยั มสิภักดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุคคโล สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 47 43 90 ไม่ผ่าน
3149800034874 ร.ต.ท. ชาย บรรจง สนิธุเดช ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พลบัพลาไชย 1 สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
3149900332931 ร.ต.ท. ชาย สวุทิย ์นาคสหีมอก ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเสาธง สน บางเสาธง บก.น.7 บช.น. 46 43 89 ไม่ผ่าน
3150100272073 พ.ต.ท. ชาย สมหมาย โสภาเจรญิ รอง ผกก.จร. สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
3150100301570 ด.ต. ชาย สนิธุ ์อดุมเขตวฒัน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน. วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3150200219972 ด.ต. ชาย เรวตัร กลนิแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งาน?ศนูย?์ควบคมุ?จราจร?ดว่น?2 บก.จร. บช.น. 47 45 92 ไม่ผ่าน
3150300100675 ร.ต.ท. ชาย เสน่ห ์แกว้ทุ่ง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 42 40 82 ไม่ผ่าน
3150300139181 ร.ต.ท. ชาย นพินธ ์แสงศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 33 29 62 ไม่ผ่าน
3150600546741 ด.ต. ชาย ดเิรก มดีี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 39 44 83 ไม่ผ่าน
3159900015961 ร.ต.อ. ชาย บัญชา เกง่บัญญัติ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บช.น บก.น.2 บช.น. 43 41 84 ไม่ผ่าน
3159900020344 ร.ต.อ. ชาย บรรเจดิ ปานแดง รอง สว.จร. สน.พลบัพลาไชย 2 สน. พลพัลาไชย2 บก.น.6 บช.น. 45 49 94 ไม่ผ่าน
3159900079152 ร.ต.ต. ชาย ณัฐสรวง ภู่บําเพ็ญ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 40 40 80 ไม่ผ่าน
3160101207887 ร.ต.ต. ชาย อรรถการ แจ่มปัญญา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุคคโล สนบุคคโล บก.น.8 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3160200289377 ด.ต. หญงิ นวนิดา อว้นแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 24 18 42 ไม่ผ่าน
3160200448548 ร.ต.ต. ชาย ภูบด ีสงัขท์อง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3160300004501 ร.ต.ท. ชาย ชาญชยั เพ็ชรคง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2กก.1 บก.จร. บช.น. 48 44 92 ไม่ผ่าน
3160300329575 ร.ต.ท. ชาย ธนกฤต เปียดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง บชน บก.น.2 บช.น. 46 42 88 ไม่ผ่าน
3160300389489 ร.ต.อ. ชาย สมพร วงษ์คาํ รอง สว.จร. สน.พระโขนง สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3160301065041 ร.ต.อ. ชาย ทวสีนิ ดวงอนิทร์ รองสว.จร.สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3160400123235 ร.ต.ท. ชาย เสน่ห ์กงินอก ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ร่มเกลา้ สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3160400474941 ด.ต. ชาย พรชยั ยนืยง ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3160600522419 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย วรรณพ มหาวงัสวสัดิ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 35 31 66 ไม่ผ่าน
3160700031735 ด.ต. ชาย รชต แกว้บรวิงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
3160700063939 ร.ต.ต. ชาย วริยิะ ศรพีราย ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น2 กก.2 บก บก.จร. บช.น. 45 49 94 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3160700166584 ด.ต. ชาย ทนงยุทธ มโีถ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 37 36 73 ไม่ผ่าน
3170290000011 ร.ต.อ. ชาย อรรถพงษ์ วงสวาห์ รอง สว.จร. สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3170300091765 ร.ต.อ. ชาย อมร ชอ่อญัชนั รอง สว.จร. สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3170600095456 ร.ต.ต. ชาย อรรจน ์ตรวีสิตูร ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
3170600124863 ด.ต. ชาย สมเจตน ์ศรชียั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 47 21 68 ไม่ผ่าน
3170600185056 ร.ต.ต. ชาย สมชาย อบุลศลิป์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทุงมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 44 46 90 ไม่ผ่าน
3170600236475 ร.ต.ต. ชาย กมัปนาท กระตา่ยจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 46 49 95 ไม่ผ่าน
3170600586085 ด.ต. ชาย จรัญ นาคประสทิธศิกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 47 32 79 ไม่ผ่าน
3170600590759 ร.ต.ต. ชาย วษิณุ ภักดรีักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2กก.บก.จร. บก.จร. บช.น. 44 38 82 ไม่ผ่าน
3180100069944 ด.ต. หญงิ ศริพิร วดัใย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 48 42 90 ไม่ผ่าน
3180100116519 ด.ต. ชาย เฉลมิพล เพ็ชรคุม้ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
3180200105560 ร.ต.ต. ชาย ศกัดชิยั วงษ์อนุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3180400207137 ด.ต. ชาย นธิชิยั ครุฑฉํา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 39 50 89 ไม่ผ่าน
3180400210812 ด.ต. ชาย ศราวธุ คาํสรุะ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3180500196731 ด.ต. หญงิ นงนุช แพ่งสภา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บกบก.จร. บช.น. 45 45 90 ไม่ผ่าน
3180600034881 ร.ต.อ. ชาย สรุญิณ ์ทพิยส์งิห์ รอง สว.จร. สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 42 46 88 ไม่ผ่าน
3190300190836 ร.ต.ท. ชาย นธิชิยั โชตถิริปรดีา ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 43 91 ไม่ผ่าน
3190500044736 ร.ต.ท. ชาย ไพฑรูย ์ดวงวาระ ผบ.หมู่-รอง สว.(จร.) งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 2 บก.จร. บช.น. 45 39 84 ไม่ผ่าน
3190500134115 ร.ต.ท. ชาย ประเชญิ รนือายุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
3190600006399 ร.ต.ท. ชาย อภชิาต ิพูลพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 49 44 93 ไม่ผ่าน
3190900261696 ร.ต.ต. ชาย ประคอง จําปาเฟือง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก. บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 23 69 ไม่ผ่าน
3191000157605 ร.ต.ต. ชาย ธรรมรัตน ์มหาวงั ผบ.หมู่-รอง สว. สน.สําเหร่ สน.สําเหร่ บก.น.8 บช.น. 36 42 78 ไม่ผ่าน
3191100060085 ร.ต.อ. ชาย ประดษิฐ คาํผุย รอง สว.(จร.) สน.สมเด็จเจา้พระยา สน.สมเด็จเจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 41 43 84 ไม่ผ่าน
3199900006287 ร.ต.ต. ชาย วาทติย ์บุญทาวงษา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
3199900214301 ร.ต.ต. ชาย จตรุวทิย ์ไชยเสน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 41 18 59 ไม่ผ่าน
3200100468082 พ.ต.ท. ชาย ปรญิญา มงิมงคล สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 45 46 91 ไม่ผ่าน
3200101324017 ร.ต.ท. ชาย สดุใจ จุลเสวก ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 44 45 89 ไม่ผ่าน
3200101324408 ร.ต.ท. ชาย สนัต ิอาจรงค์ รอง สว.(จร.) สน.ตลาดพลู สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 38 45 83 ไม่ผ่าน
3200101324416 ร.ต.อ. ชาย ธติพิงศ ์พงศแ์พทย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 43 43 86 ไม่ผ่าน
3200101324718 ร.ต.ท. ชาย ชาญยุทธ พุกเสวก รอง สว.(จร.) สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 43 88 ไม่ผ่าน
3200101324955 ร.ต.ท. ชาย นพดล กาขาว ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 1 บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3200300135907 ร.ต.ท. ชาย ธรีชยั สรุยิาวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนผู์ข้บัข ีกก.5 บก.จร. กก.5 บก.จร. บช.น. 45 49 94 ไม่ผ่าน
3200900032742 ร.ต.ท. ชาย สมชาย สขุศริมิัช รอง สว.(จร.) สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 44 42 86 ไม่ผ่าน
3210400082813 ร.ต.อ. ชาย สรุศกัด ิคาํตอ่ตงั รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 43 44 87 ไม่ผ่าน
3220300211786 ด.ต. ชาย ณรงค ์อรรถสนุทร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางโพงพาง สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 38 39 77 ไม่ผ่าน
3230100246888 ด.ต. ชาย องอาจ จันสงัข์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 43 29 72 ไม่ผ่าน
3101900697444 ร.ต.ต. ชาย ปรเมทธ ์มงคล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 34 33 67 ไม่ผ่าน
3102001014451 ด.ต. ชาย พรชยั พทัิกษ์ธรรม ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ5 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
3102001324522 ร.ต.อ. ชาย สรุนิทร ์สกุใส รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
3102001402655 ร.ต.ต. ชาย สํานวน อปุวฒัน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3102001406278 ร.ต.ต. ชาย ธรีศกัด ิร่วมนาพะยา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. กก.2 บก.จร. บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
3102001836680 ร.ต.ท. ชาย สายชล สทุธปิระภา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.ตนันายาว บก.น.2 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3102002090592 ด.ต. ชาย กติตพิงศ ์ดว่งแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. บก.จร. บก.จร. บช.น. 42 38 80 ไม่ผ่าน
3102100078767 ร.ต.ท. ชาย ธวชั แสงเรอืงฤทธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าพระ สน.ท่าพระ บก.น.7 บช.น. 47 44 91 ไม่ผ่าน
3102100150409 ด.ต. ชาย สายัณห ์จันทรน์าค ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3102100506106 ด.ต. ชาย พัธรธนสทิธ ์พานชิยพัชร์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บก.จร. บช.น. 27 26 53 ไม่ผ่าน
3102100826348 ร.ต.ต. ชาย มานะ ไผ่ไทย ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3 กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3102101110702 ร.ต.อ. ชาย เฉลมิ มณีอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุคคโล สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 38 37 75 ไม่ผ่าน
3102101937569 ร.ต.อ. ชาย อธภิัทร วงษ์เจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลําหนิ สน.ลําหนิ บก.น.3 บช.น. 48 39 87 ไม่ผ่าน
3102102019326 ร.ต.อ. ชาย นยิม โลมรัตนา รอง สว.จร. สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3102200256225 ร.ต.ท. ชาย วชิติ ศรอีรุณเรอืงทศิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุคคโล สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3102200668892 ด.ต. ชาย ภูวเดชคณุ พลสวา่ง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
3102201356614 ร.ต.ท. ชาย สทุธนัินท ์สตุะนา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 31 24 55 ไม่ผ่าน
3102201567615 พ.ต.ท. ชาย จรีภัทร พฤฑฒกิลุ รอง ผกก.จร. สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3102201585826 ร.ต.อ. ชาย สรุศกัด ิกลอ่มเกลยีง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก. 2 บก.จร. บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3102201641921 ร.ต.ท. ชาย สมศกัด ิไชยศรินิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 39 88 ไม่ผ่าน
3102201683330 ด.ต. ชาย กวทีัศว ์ทองเลศิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
3102201732993 ร.ต.อ. ชาย วนัเผดจ็ แท่นรัตน์ รอง สว.จร. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
3102400447709 ร.ต.ท. ชาย ผลาสขุ คาํจันทร์ รอง สว.(จร.) สน.ทุ่งครุ สน.ท่◌งุครุ บก.น.8 บช.น. 40 29 69 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3102400761055 ด.ต. ชาย ณรงคฤ์ทธ ิไกรราช ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดดว่น  1 บก.จร. บช.น. 25 21 46 ไม่ผ่าน
3110100057458 ร.ต.ต. ชาย พชิยั สทุธมิาลย์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่นขนัท2ี บก.จร. บช.น. 45 29 74 ไม่ผ่าน
3110100393563 ร.ต.อ. ชาย สจันันท ์แจ่มสขุ รอง สว.จร. สน.บางนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 46 43 89 ไม่ผ่าน
3110102520091 ร.ต.ท. ชาย นพดล แสงโชติ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุคคโล สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 45 30 75 ไม่ผ่าน
3110300144486 ร.ต.อ. ชาย ถนอม พ่วงชว่งโชติ รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น 1กก.2 บก.จร. บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3110300164231 ร.ต.ต. ชาย สมเกยีรต ิเตชะนันท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งครุ  สน.ทุ่งครุ บก.น.8 บช.น. 44 39 83 ไม่ผ่าน
3110300393117 ด.ต. ชาย พรหมพันธ ์กง๋มปีระเสรฐิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น2 บก.จร. บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
3110400054691 ร.ต.ท. ชาย รัชตพ์งษ์ เลยีงทอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น 1 บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3110400847241 ร.ต.ท. ชาย สมโภชน ์ขวญัเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 44 40 84 ไม่ผ่าน
3110401016271 ร.ต.อ. ชาย มารุต ใจเปรม รอง สว.จร. สน.พลบัพลาไชย 1 สน.พลบัพลาไชย1 บก.น.6 บช.น. 46 41 87 ไม่ผ่าน
3119900615623 ด.ต. ชาย รณกร จันทรว์เิศษ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 33 27 60 ไม่ผ่าน
3120100481373 พ.ต.ท. ชาย รัฐธนนท ์เอกฐติกิลุพัทธ์ รอง ผกก.จร. สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
3120100963572 ด.ต. ชาย ศรวสัย ์สกลุสขุรุ่งเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน
3120101063231 ร.ต.ท. ชาย ภานุวชัร ์ร่มโพธิ รอง สว.(จร.) สน.พญาไท สน พญาไท บก.น.1 บช.น. 37 39 76 ไม่ผ่าน
3120101709122 ร.ต.ท. ชาย วสนัต ์แกว้ปรางค์ รอง สว.(จร.) สน.สมเด็จเจา้พระยา สน.สมเด็จเจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 41 47 88 ไม่ผ่าน
3120200241048 ร.ต.ท. ชาย จรัญ ทองโสม ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรทางดว่น 1 บก.จร. บช.น. 29 19 48 ไม่ผ่าน
3120200335107 ร.ต.ท. ชาย รชต พงศป์ระยูร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางโพงพาง สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 35 50 85 ไม่ผ่าน
3120300146934 ร.ต.ต. ชาย ฉัตรชยั คุม้ทรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น1 บก.จร. บช.น. 47 38 85 ไม่ผ่าน
3120600381602 ด.ต. ชาย ศกัดชิาย กระแสรญ์าณ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
3120600644867 ด.ต. ชาย สมชาย ผลเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร บก.จร. บช.น. 36 27 63 ไม่ผ่าน
3129900057957 ด.ต. หญงิ ธนวนั แจง้ขาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 49 44 93 ไม่ผ่าน
3130100166567 ด.ต. ชาย เถลงิชยั ไชยเสน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สําเหร่ สน.สําเหร่ บก.น.8 บช.น. 45 45 90 ไม่ผ่าน
3130200149419 ร.ต.ต. ชาย กติตพิงษ์ พุทธรัสสุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3130400079210 ร.ต.อ. ชาย ณพพงศ ์ศรสีวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 44 29 73 ไม่ผ่าน
3130400337251 ร.ต.ท. ชาย ไสว มนัประเสรฐิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ราษฏรบ์ูรณะ สน.ราษฎรบ์ูรณะ บก.น.8 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3130600062884 ด.ต. ชาย ภัทรพงษ์ พงศาบุญมา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 37 36 73 ไม่ผ่าน
3130700174200 ร.ต.ต. ชาย สมชาย ธาระหาญ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สําเหร่ สน.สําเหร่ บก.น.8 บช.น. 45 42 87 ไม่ผ่าน
3139900067791 ด.ต. ชาย กฤษฏ ์ใจผ่อง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดกระบัง สน.ลาดกระบัง บก.น.3 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3140100259701 ร.ต.ต. ชาย บรรทศ สขุเพ็ชรี ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 43 46 89 ไม่ผ่าน
3140100288573 ร.ต.อ. ชาย พรีวฒุ ิใหม่ออ่ง รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. กด.6 บก.จร. บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3140200130696 ด.ต. ชาย ตอ่ศกัด ิบัวเล็ก ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวงั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน
3140200357127 ด.ต. ชาย สมโภชน ์พุ่มลําเจยีก ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดกระบัง สน.ลาดกระบัง บก.น.3 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3140300205621 พ.ต.ต. ชาย อนันต ์ชตูนัินท์ สว.จร. สน.บุคคโล สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3140300233195 ร.ต.ต. ชาย มาโนช พบพาน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดกระบัง สน.ลาดกระบัง บก.น.3 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3140400034356 ร.ต.ต. ชาย สชุพี สขุสมนาค ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน โชคชยั บก.น.4 บช.น. 46 45 91 ไม่ผ่าน
3140400078248 ร.ต.ต. ชาย ชํานาญ ชนบท ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น2 บก.จร. บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3140600037251 ร.ต.ท. ชาย สรุศกัด ิแสงตระการ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 30 47 77 ไม่ผ่าน
3140700092629 ร.ต.ต. ชาย ชยุตม ์อาํเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สายไหม สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3140700290919 ร.ต.ท. ชาย ณรงค ์แจ่มฟ้า ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3141000200772 ร.ต.ท. ชาย สมพาสน ์ศรกีาหลง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 43 34 77 ไม่ผ่าน
3100501844451 ร.ต.ท. ชาย ณัฐนนท ์ชนืคุม้ รอง สว. (จร.) สน.บางคอแหลม สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 46 42 88 ไม่ผ่าน
3100501877685 ด.ต. ชาย ธนกฤต หรดีอไุร ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.บก.จร. บก.จร. บช.น. 43 39 82 ไม่ผ่าน
3100502046621 ร.ต.ต. ชาย สรุศกัด ินรสาร ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. กก.5 บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 40 89 ไม่ผ่าน
3100502170470 ร.ต.ท. ชาย กติตพิงษ์ ชาตะวราหะ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 39 24 63 ไม่ผ่าน
3100502595659 ร.ต.อ. ชาย สรุศกัด ิฉ่องจรัส ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 29 18 47 ไม่ผ่าน
3100503615939 ร.ต.อ. ชาย วรนิทร ศภุกลุ รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. กก.6บก.จร บก.จร. บช.น. 44 44 88 ไม่ผ่าน
3100503779656 ร.ต.ต. ชาย โสรัจ ตนุพันธ์ รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. รองสว จร งานสายตรวจ3กก1บก จร บก.จร. บช.น. 37 23 60 ไม่ผ่าน
3100503862839 ร.ต.ท. ชาย ประพันธ ์แพทยเ์กาะ ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. บก.จร บก.จร. บช.น. 48 33 81 ไม่ผ่าน
3100503863584 ร.ต.ท. ชาย มานะ วงศป์ระเสรฐิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรด.ิบก.น6 บก.น.6 บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
3100504223767 พ.ต.ท. ชาย สมศกัด ิไตรนาจา สว.จร. สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3100504400553 ร.ต.ต. ชาย ดเิรก พมิสวรรค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 39 24 63 ไม่ผ่าน
3100504413370 ด.ต. ชาย ภัทรพงศ ์อนิทชติ ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวงั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
3100504496143 ด.ต. ชาย สรุศกัด ิศรนีลิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติฯ บก.จร. บช.น. 50 22 72 ไม่ผ่าน
3100600483316 ร.ต.ท. ชาย มนัส ธงรวิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 47 42 89 ไม่ผ่าน
3100600831896 ด.ต. ชาย วฒุพิงษ์ ชนพมิาย ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวงั สน.พระราชวงั บช.น. บก.น.6 บช.น. 45 42 87 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3100602651399 ด.ต. ชาย อภชิยั คาํศรี ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
3100603216289 ร.ต.อ. ชาย สรุพล ธรีะภาพ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 47 44 91 ไม่ผ่าน
3100603221576 ร.ต.ต. ชาย พภิพ ยอดปืน ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3 กก.1 บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3100603221789 ร.ต.ต. ชาย พสินัต ิสวุรรณเลศิ รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2กก.1บก.จร บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
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3100700402601 ร.ต.ต. ชาย ภักดชีํานาญ ชํานาญภักดี ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3100700578319 ด.ต. ชาย ยุทธนา เสลานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 46 38 84 ไม่ผ่าน
3100700662115 ร.ต.อ. ชาย ปรชีา มเีภตรา รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ดว่น 1 บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3100900011258 ร.ต.อ. ชาย วนัชยั วลิยัสมัพันธ์ รอง สว.จร. สน.ร่มเกลา้ สน.ร่มเกลา้ บก.น.3 บช.น. 47 45 92 ไม่ผ่าน
3100900496251 ร.ต.ต. ชาย ไพโรจน ์สทุธโิชค ผบ.หมู่-รอง สว.สน.อดุมสขุ สน.อดุมสขุ บก.น.4 บช.น. 46 42 88 ไม่ผ่าน
3100900529109 ร.ต.ท. ชาย เสร ีบุญประเสรฐิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 47 40 87 ไม่ผ่าน
3100900953105 ร.ต.ต. ชาย สพุจน ์องคศ์ริพิร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3100901958917 ร.ต.อ. ชาย พพิัฒน ์เทยีมไพฑรูย์ รอง สว.จร. สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3100902643391 ด.ต. ชาย พรีะเชษฐ ์ธราปัญจทรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. ผบ.หมู่งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 45 50 95 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3100902919141 ร.ต.อ. ชาย ณรงค ์นาคนาวา รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น1 บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
3100903884309 ร.ต.ต. ชาย วราพร ศรสีวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผา?ราม? บก.น.8 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3100905001994 ร.ต.ท. ชาย วสิษิฐ ์จติตส์ภุาพ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.อดุมสขุ สน.อดุมสขุ บก.น.4 บช.น. 46 33 79 ไม่ผ่าน
3100905317398 ร.ต.อ. ชาย สมุล กก๊เครอื ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 3  กก.1  บก.จร บก.จร. บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3100905555752 ด.ต. ชาย ประยงคย์ุทธ เปียมเจรญิพร ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุการจราจร CCTV กก.4 บก.จร. กก.5 บก.จร. บก.จร. บช.น. 45 44 89 ไม่ผ่าน
3100905757347 ร.ต.ต. ชาย ตอ่ศกัด ิอาจหาญ รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ5 กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 45 45 90 ไม่ผ่าน
3101000123638 ร.ต.ต. ชาย กฤษณะ เพ็งประพัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ยานนาวา สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
3101000507452 ร.ต.ต. ชาย พรชยั สะพานใหญ่ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
3101100292954 ร.ต.ท. ชาย ประวทิย ์แดงอนิทวฒัน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ฉลองกรุง สน.ฉลองกรุง บก.น.3 บช.น. 47 50 97 ไม่ผ่าน
3101100448016 ด.ต. ชาย ยุทธศาสตร ์เทยีมทัศน์ ผบ.หมู่ (จร.)สน.จรเขน้อ้ย สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 46 49 95 ไม่ผ่าน
3101200769353 ด.ต. ชาย กฤษฎา รอดโรคา ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนผู์ข้บัข ีกก.5 บก.จร. กก.5 บก.จร. บช.น. 42 43 85 ไม่ผ่าน
3101202411642 ด.ต. ชาย ยุวพล จันทวาท ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 42 34 76 ไม่ผ่าน
3101203482357 ด.ต. ชาย ภฤศนันต ์กศีริิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งครุ สน.ทุ่งครุบช.น. บก.น.8 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
3101400214975 ด.ต. ชาย เดชา เกตผุาสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น 1 กก.2 บก.จร. บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3101400608451 ร.ต.ต. ชาย สรุศขั กรณวงศ์ รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บช.น. 41 34 75 ไม่ผ่าน
3101400734499 ร.ต.ท. ชาย สมชยั มนัศลิป์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 บก.จร. บช.น. 34 32 66 ไม่ผ่าน
3101401093543 พ.ต.ท. ชาย คมคดิ ปราบมนตรี รอง ผกก.จร. สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 48 32 80 ไม่ผ่าน
3101401815166 พ.ต.ท. ชาย สรุวชั กอพุทธคณุ สว.จร. สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 44 46 90 ไม่ผ่าน
3101402049432 ด.ต. ชาย เศรษฐสทิธ ิประเสรฐิสทุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3101402390738 ร.ต.ท. ชาย วทิยายุทธ บัวคลี ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวด/ีทางพเิศษบก.จร. บช.น. 39 22 61 ไม่ผ่าน
3101500191853 ด.ต. ชาย ฉัตรชยั เสาแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ยานนาวา สน.ยานยาวา บก.น.6 บช.น. 44 47 91 ไม่ผ่าน
3101501360195 ร.ต.ท. ชาย ไพบูลย ์แสนจวิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
3101502117677 ด.ต. ชาย มนตร ีลภัสวงศธร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3101502377725 ร.ต.อ. ชาย ประดษิฐ ์แสงกระจ่าง รอง สว.(จร.) สน.ตลาดพลู สนตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3101600677065 ร.ต.ท. ชาย ศภุโชค มสีรลกัษณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.(จร.) งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
3101600888813 พ.ต.ท. ชาย วศิรุตม ์โสมทัต รอง ผกก.จร. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
3101700860341 ร.ต.อ. ชาย อนุสรณ ์พจนท์ะเสน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สําเหร่ สน.สําเหร่ บก.น.8 บช.น. 41 40 81 ไม่ผ่าน
3101701164527 ร.ต.อ. ชาย ภคนิ ภัทรวาณชิย์ รอง สว.(จร.) สน.พระราชวงั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3101701412270 ร.ต.ต. ชาย สมพล อศัวจนิดานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
3101701754651 ร.ต.ท. ชาย ไพบูลย ์เสาเหม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 43 20 63 ไม่ผ่าน
3101701768953 ร.ต.ท. ชาย กติตวิฒัน ์วรโชตปิิตพิัชร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 49 41 90 ไม่ผ่าน
3101702022335 ร.ต.ต. ชาย ชยัยงค ์บรรทัดจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 49 41 90 ไม่ผ่าน
3101900065812 ด.ต. หญงิ ณภัทรารัตน ์ยามสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3101900135713 ด.ต. ชาย ธวชั ทรัพยส์กลุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. สน.คูข่นานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3101900462293 ร.ต.ท. ชาย ธรีะชาต ิกลนับดิา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งาน?สายตรวจ?3?กก?1?บก?จร? บก.จร. บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3101900682323 ด.ต. ชาย ประเสรฐิ สากระสนัต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1909900470532 ส.ต.ท. ชาย สรุศกัด ิอมรเวชกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1920100151957 ส.ต.ต. ชาย บวรภัค ทองเพมิ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 45 34 79 ไม่ผ่าน
1920200060201 ส.ต.ท. ชาย อโณทัย จวิตนั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.อดุมสขุ สน.อดุมสขุ บก.น.4 บช.น. 45 45 90 ไม่ผ่าน
1920300084145 ส.ต.ท. ชาย อฐัพร เย็นทวั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1920400125617 ส.ต.อ. ชาย พรีะโชต ิเพง้หลง้ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1920400126729 ส.ต.ท. ชาย ชยัวฒัน ์เกตพุล ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 48 42 90 ไม่ผ่าน
1920500080852 ส.ต.ท. ชาย ชญานนท ์วรรณบวร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
1920600234428 ส.ต.ต. ชาย เจษฎา ซุน้สนั ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน. นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 46 44 90 ไม่ผ่าน
1929900452631 ส.ต.ท. ชาย ณัฐนันท ์ชจูักร ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1กก.1 บก.จร. บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1929900530322 ส.ต.ท. ชาย สรุยิา สงัขาว ผบ.หมู่-รอง สว. สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 49 27 76 ไม่ผ่าน
1929900565908 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพงษ์ นวนนมิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 23 28 51 ไม่ผ่าน
1929900640276 ส.ต.ท. ชาย ออมสนิ บุญสทุธิ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 44 90 ไม่ผ่าน
1930200087134 ส.ต.ต. ชาย อภวิฒัน ์มุตฟัก ผบ.หมู่-รอง สว. สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 44 40 84 ไม่ผ่าน
1930500154112 ส.ต.ท. ชาย เฉลมิชยั ยอดแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 48 39 87 ไม่ผ่าน
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1930500155020 ส.ต.ท. ชาย พงศส์ยาม หอมขาว ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวงั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
1931000016846 ส.ต.ท. ชาย กติตพิงศ ์แกว้มณี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มักกะสนั สน.มักกะสนั บก.น.1 บช.น. 33 23 56 ไม่ผ่าน
1939900125533 ส.ต.อ. ชาย ประวทิย ์ทองหมุน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน บางเขน กทม บก.น.2 บช.น. 46 29 75 ไม่ผ่าน
1939900190645 ส.ต.ท. ชาย ธนอรรถ จันทรส์วา่ง ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กองบังคบัการตํารวจจราจรกลาง บก.จร. บช.น. 45 43 88 ไม่ผ่าน
1939900205243 ส.ต.ต. ชาย วรวทิย ์ชว่ยสขุ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 46 49 95 ไม่ผ่าน
1939900315189 ส.ต.ท. ชาย รัฐวธุ หนูเเกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 49 44 93 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1939900334418 ส.ต.ท. ชาย ศกัดพิล สมประสงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดรีังสติ บก.จร. บช.น. 41 17 58 ไม่ผ่าน
1939900373782 ส.ต.ต. ชาย ชยุตนณ์วชั รัตนบุรี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางโพ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1949900123638 ส.ต.ท. ชาย ธนากร ขาวผ่อง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติ/ บก.จร. บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
1960800078861 ส.ต.ต. ชาย รุสมัน มะนอ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางโพ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1969800131701 ส.ต.ท. ชาย นวพล ไกรนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ปากคลองสาน สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1969900064429 ด.ต. ชาย อดศิร สภุาพงค์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พลบัพลาไชย 1 สน.พลบัพลาไชย1 บก.น.6 บช.น. 46 42 88 ไม่ผ่าน
1969900237145 ส.ต.ท. ชาย ศราวธุ ทองหนิ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. จร.โครงการฯ บก.จร. บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
2100200015490 ด.ต. ชาย เฉลมิพล สวัรัมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนผู์ข้บัข ีกก.5 บก.จร. กก.5 บก.จร. บช.น. 44 43 87 ไม่ผ่าน
2240400023762 ส.ต.ท. ชาย ภาคภูม ิบุตรศรภีูมิ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
2300101028150 ส.ต.ต. ชาย กษิดเิดช งามสขุ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 43 89 ไม่ผ่าน
2330701046400 ส.ต.ต. ชาย จักรพงษ์ เห็มวสิยั ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 44 30 74 ไม่ผ่าน
2349900030382 ส.ต.ท. ชาย อดุมศกัด ิจันทรกลู ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พระโขนง สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
2419900021862 ร.ต.อ. ชาย ภานุพงศ ์สหีามาตย์ รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. สน.คูข่นานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 48 43 91 ไม่ผ่าน
2459900023971 ส.ต.ท. ชาย วฒุพิงษ์ ผาฤพล ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 42 44 86 ไม่ผ่าน
2550400011974 ส.ต.อ. ชาย สรุเดช รักชาติ ผบ.หมู่ สน.หัวหมาก สน.หัวหมาก บก.น.4 บช.น. 43 44 87 ไม่ผ่าน
2619900017758 ส.ต.ท. ชาย วรากร แพรเขยีว ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. จราจรตามโครงการพระราชดําริ บก.จร. บช.น. 42 44 86 ไม่ผ่าน
2729900023854 ส.ต.ต. ชาย ชยัณรงค ์ถาวระ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
2840100020614 ส.ต.อ. ชาย วรียุทธ เพชรรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
2840400021900 ส.ต.ท. ชาย กษิดศิ สทิธไิทย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สายไหม สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 47 50 97 ไม่ผ่าน
2909801043316 ส.ต.ต. ชาย เทยีนศริ ิศริริังษี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
3100901665197 ด.ต. ชาย สมชาย ละออตา ผบ.หมู่(จร)สน.บางโพงพาง สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
3100100137087 ด.ต. ชาย ฌานนท ์มัธยมพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
3100100757522 ร.ต.ท. ชาย สวุทิย ์ดเีส็ง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. สน.ใตท้างดว่นพระราม 4 บก.จร. บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
3100100904037 ร.ต.อ. ชาย ศกัดสิทิธ ิจันทรก์ลา้ รอง สว.จร. สน.ตลาดพลู สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
3100101044651 ร.ต.อ. ชาย กติตขิจร กอ้นทอง รอง สว.จร. สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 43 42 85 ไม่ผ่าน
3100200070502 ด.ต. ชาย สมภพ มะลทิอง ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
3100200187973 ด.ต. ชาย รัศม ีเพ็งพา ผบ.หมู่-รอง สว. งานตรวจพสิจูนผู์ข้บัข ีกก.5 บก.จร. กก.๕ บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
3100200416395 ร.ต.ท. ชาย ชชัวาล สําราญถนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุคคโล สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
3100201424766 ร.ต.ท. ชาย ปรชีา ปัญญาหอม ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
3100202118944 ด.ต. ชาย มานัส จรีังกลู ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 38 32 70 ไม่ผ่าน
3100202890108 ด.ต. ชาย องัคาร จันทรก์ระจ่าง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 30 76 ไม่ผ่าน
3100202934237 ร.ต.ต. ชาย ประมวล จันทรส์อ่ง รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 1 กก.บก.จร. บก.จร. บช.น. 39 43 82 ไม่ผ่าน
3100203469848 ร.ต.อ. ชาย อภชิยั ทรีัก รอง สวป. สน.บางคอแหลม สน.บางคอแหลม บก.น.8 บช.น. 47 43 90 ไม่ผ่าน
3100300039968 พ.ต.ท. ชาย วโิรจน ์สาขากร สว.จร. สน.นางเลงิ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 42 32 74 ไม่ผ่าน
3100500113606 ด.ต. ชาย บุญเชาว ์พมิพา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศยูนค์วบคมุจราจรดว่น1 บก.จร. บช.น. 48 43 91 ไม่ผ่าน
3100500259449 ด.ต. ชาย ชยพล ชนะบุญ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ประเวศ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 47 30 77 ไม่ผ่าน
3100500572031 ร.ต.ท. ชาย วนัิย กจิธร ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 44 31 75 ไม่ผ่าน
3100500638270 ร.ต.ท. ชาย คมสนั จติรนยิมแสน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 47 43 90 ไม่ผ่าน
3100501031921 ด.ต. ชาย พทิยา ประยูรยงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 45 35 80 ไม่ผ่าน
3100501190655 ด.ต. ชาย บําเพ็ญ สงิโสภา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลําผักชี สน.ลําผักชี บก.น.3 บช.น. 43 43 86 ไม่ผ่าน
3100501246936 ร.ต.ท. ชาย อารัญ ชวานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรทางดว่น 1 บก.จร. บช.น. 34 40 74 ไม่ผ่าน
3100501484357 ร.ต.ต. ชาย ถาวร ยอดสงิห์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 44 43 87 ไม่ผ่าน
3100501587512 ร.ต.ต. ชาย ธนสนัต ์ไสลเพ็ชร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.มนีบุรี สน.มนีบุรี บก.น.3 บช.น. 45 43 88 ไม่ผ่าน
1710500226662 ส.ต.ต. ชาย ณัฐพล นลิศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
1719900117486 พ.ต.ท. ชาย ทัพภาค สนิพูลผล สว.จร. สน.ตลาดพลู สน.ตลาดพลู บก.น.8 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
1719900479400 ส.ต.ต. ชาย ภาคภูม ิเล็กแชม่ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 42 33 75 ไม่ผ่าน
1720900144540 ส.ต.ท. ชาย ภาณุพัฒน ์หอมทับคาง ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 46 40 86 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1729900297930 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพงษ์ พวงวาสนา ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร บก.จร. บช.น. 44 41 85 ไม่ผ่าน
1729900411805 ส.ต.ท. ชาย จริพัฒน ์ขวญัชมุ ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวงั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน
1730600121471 ส.ต.ต. ชาย ฑฆิัมพร กองสมัคร ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางโพ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 46 44 90 ไม่ผ่าน
1739900225009 ส.ต.ท. ชาย ลพัธวทิย ์พูลโคกหวาย ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1739900232102 ร.ต.อ. ชาย เอกพันธ ์พลยะศรสีวสัดิ รอง สว.จร. สน.ลาดกระบัง สน.ลาดกระบัง บก.น.3 บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
1739900273810 ส.ต.ท. ชาย ธงไชย บัวออ่น ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
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1739900321555 ส.ต.อ. ชาย ธนาคาร เจรญิรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 41 43 84 ไม่ผ่าน
1739900652349 ส.ต.ท. ชาย ปฏภิาณ สทิธบิูรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร. บช.น. 46 33 79 ไม่ผ่าน
1739990072321 ส.ต.อ. ชาย อานนท ์เหมมะณี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1749900328355 ส.ต.ท. ชาย วชิยั มุงคณุคาํชาว ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
1749900473126 ส.ต.ท. ชาย จริภัทร เสาโกมุท ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางยเีรอื สน.บางยเีรอื บก.น.8 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1749900484641 ส.ต.ท. ชาย วงศธร เจรญิศลิป์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.สายไหม สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
1769900017899 ด.ต. ชาย วรนิทร จันทรแ์กว้ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
1769900205539 ส.ต.ท. ชาย สทัุศน ์มะเจยีว ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 47 32 79 ไม่ผ่าน
1769900348879 ส.ต.ต. ชาย สหรัฐ สวา่งจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 48 44 92 ไม่ผ่าน
1769900367962 ส.ต.ท. ชาย พรีวฒัน ์ศรเีกษตร ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 45 43 88 ไม่ผ่าน
1769900414715 ส.ต.ต. ชาย เชตพุล พันธนา ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
1769900414863 ส.ต.ท. ชาย อชริวทิย ์คงเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 48 41 89 ไม่ผ่าน
1769900598816 ส.ต.ต. ชาย นธิศิ ศรรีานลิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าเรอื สน.ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 45 19 64 ไม่ผ่าน
1770400137897 ส.ต.ท. ชาย ขจรศกัด ิพูลคํา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6บก.จร. บก.จร. บช.น. 39 39 78 ไม่ผ่าน
1779800162153 ส.ต.ต. ชาย กาํพร แสนทอ้งฟ้า ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
1779900096021 ส.ต.ท. ชาย เสรมิวทิย ์คงสวี ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น1 กก.2 บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1779900130954 ส.ต.ท. ชาย รณชยั สเีกงิ ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 46 13 59 ไม่ผ่าน
1779900167238 ส.ต.ต. ชาย กอ้งเกยีรต ิคณา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 37 27 64 ไม่ผ่าน
1800400269512 ส.ต.ต. ชาย ภาสกร เขยีวภักดี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 44 47 91 ไม่ผ่าน
1800400271835 ส.ต.ท. ชาย วรเมศวร ์หนิสนัเทยีะ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 46 49 95 ไม่ผ่าน
1801000069380 ส.ต.ต. ชาย ธรีภัทร สมมาตย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
1801000069461 ส.ต.ท. ชาย วาธกิรณ ์แสงจันทรแ์กว้ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น1 บก.น.1 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
1801100086898 ส.ต.ท. ชาย ยุทธนา เดมิคลงั ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บก.น.1 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
1801100124862 ส.ต.ท. ชาย ชลวทิย ์จํานงจติ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
1801200103646 ส.ต.อ. หญงิ รัตตกิาล คงเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ราษฏรบ์ูรณะ สน.ราษฎรบ์ูรณะ บก.น.8 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
1809700276016 ส.ต.ท. ชาย ศรัณย ์โนคาน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บช.น. 47 45 92 ไม่ผ่าน
1809900382693 ส.ต.ท. ชาย ธัชกฤช ธนะปุณณภัทร์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 34 29 63 ไม่ผ่าน
1809900457898 ส.ต.ท. ชาย พงศภ์ัค จติตพ์ราหมณี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สวุนิทวงศ์ สน.สวุนิทวงศ์ บก.น.3 บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
1809900604289 ส.ต.ท. ชาย ธรีสตุ เพชรหนุน ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1 บก.จร. บช.น. 44 42 86 ไม่ผ่าน
1809900609302 ส.ต.ท. ชาย เชาวว์ฒัน ์จงไกรจักร ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
1809900873387 ส.ต.ต. ชาย วฒุชิยั ณ นคร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
1819900122799 ส.ต.ท. ชาย ทศพร ทองดว้ง ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
1820500125156 ส.ต.ท. ชาย วณายง ธรรมทัตโต ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1840100245782 ส.ต.ท. ชาย ศภุกร เพชรมศีรี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 44 47 91 ไม่ผ่าน
1840100252231 ส.ต.ท. ชาย สนิธนา ปานแป้น ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
1841000040314 ส.ต.ท. ชาย สรุไกร อดุมลาภ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. สน.วภิาวดรีังสติ บก.จร. บช.น. 26 21 47 ไม่ผ่าน
1849900127847 ส.ต.ต. ชาย นติพิัฒน ์มณีราช ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
1849900183283 ส.ต.ท. ชาย กฤษณกนัท ์พุทธวรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 47 50 97 ไม่ผ่าน
1849900195559 ส.ต.ท. ชาย ณัฐนันท ์พลเพชร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ยานนาวา สน.ยานนาวา บช.น. บก.น.6 บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
1850300037164 ส.ต.อ. ชาย พลกฤษณ ์มแีกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.เตาปูน สน.เตาปูน บก.น.2 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1850400061865 ส.ต.ท. ชาย วรนิทร ธนบัตร ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 41 31 72 ไม่ผ่าน
1859900144512 ส.ต.ท. ชาย อศิราชยั นําคํา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติ/ บก.จร. บช.น. 46 45 91 ไม่ผ่าน
1859900184166 ส.ต.ท. ชาย เจษตวฒัน ์บัวแดง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 46 19 65 ไม่ผ่าน
1860500097713 ส.ต.ต. ชาย ทนิภัทร ยังสถติย์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
1869900138172 ส.ต.ท. ชาย กรภัทร มุจลนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. จราจรโครงการพระราชดาํริ บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1869900209827 ส.ต.อ. ชาย วชริวนิทร ์กวนิวศิษิฏ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 48 35 83 ไม่ผ่าน
1869900247010 ส.ต.ท. ชาย ธรีเมธ จารุมา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 44 42 86 ไม่ผ่าน
1900700107983 ส.ต.ท. ชาย ธรีวฒัน ์หนูดํา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กองกํากบัการ 6 จราจรโครงการพระราชดาํริบก.จร. บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
1901100088768 ส.ต.อ. ชาย นพินธ ์ยมแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน. นางเลงิ บชน. บก.น.1 บช.น. 37 40 77 ไม่ผ่าน
1909800166131 ด.ต. หญงิ กมุาร ีสงัฆะโณ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร. บช.น. 46 43 89 ไม่ผ่าน
1909800246134 ส.ต.อ. ชาย ราเชนทร ์ลว้นมณี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 48 19 67 ไม่ผ่าน
1909800493859 ส.ต.อ. ชาย ณรงค ์วเิศษ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 46 44 90 ไม่ผ่าน
1909800654003 ส.ต.ต. ชาย พันธวชิญ ์สขุไสย ผบ.หมู่-รอง สว. สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
1909900206428 ส.ต.อ. ชาย วสิตูร ผดงุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1610100096088 ส.ต.ท. ชาย พชิ ตุม ์บุญมาก ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. กก.2 บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1610100096690 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพงษ์ ศรปีระเสรฐิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บช.น. 43 34 77 ไม่ผ่าน
1619900165503 ส.ต.ท. ชาย ธนวนิท ์กติตพิทัิกษ์ธารา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ? บก.น.1 บช.น. 44 47 91 ไม่ผ่าน
1620500084583 ส.ต.อ. ชาย เจนณรงค ์บาลไธสง ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 44 15 59 ไม่ผ่าน
1620600004620 จ.ส.ต. ชาย ไพศาล เงนิทอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
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1629900167816 ส.ต.อ. ชาย วรพล มนัศกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
1629900193523 ส.ต.อ. ชาย ภาสกรณ ์ใจตา ผบ.หมู่ จราจรตามโครงการพระราชดําร ิ1 กก.6 บก.จร. จราจร บก.จร. บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
1629900380480 ส.ต.ต. ชาย เอกกมล ไชยเลศิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1630400072206 ส.ต.ท. ชาย พูรวิฒัน ์กาตนิ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.๖ บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
1630500048579 ส.ต.ท. ชาย เอกราช ไกรสยั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางโพ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
1630700001541 ด.ต. ชาย ถาวร เมาหา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 47 39 86 ไม่ผ่าน
1630700039379 ส.ต.ท. ชาย กฤษณะ ววิฒันธ์นะกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พระโขนง สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
1639800099011 ส.ต.ท. ชาย ครรชติ ตปิา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
1639800201826 ส.ต.ท. ชาย ชยัโย เจยีนศริจินิดา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 42 49 91 ไม่ผ่าน
1639800208146 ส.ต.ท. ชาย ผดงุเดช พูลมี ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 37 32 69 ไม่ผ่าน
1639900065100 พ.ต.ท. ชาย สขุมุ สปัุนนะเวช สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น1 บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
1639900157110 ส.ต.อ. ชาย พงศธร ปังศรวีงษ์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวงั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 46 49 95 ไม่ผ่าน
1640100232127 ส.ต.ต. ชาย เจษฎา เจาะจง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
1640600255487 ส.ต.ท. ชาย กฤษตยศ เหมันต์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 27 21 48 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1640900063354 ส.ต.ท. ชาย อภนัินท ์อนิทโชติ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 1 บก.จร. บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
1650700046383 ส.ต.ท. ชาย ศริศิกัด ิศรนีวน ผบ.หมู่ (จร.) สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1659900309564 ส.ต.ท. ชาย พทัิกษ์พงศ ์ศรอีรุณราช ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
1659900671565 ส.ต.อ. ชาย วชัรพงษ์ อนิแผลง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บก.น.2 บช.น. 42 34 76 ไม่ผ่าน
1659900680262 ส.ต.ท. ชาย ตน้ตระกลู โพธศิรี ผบ.หมู่.งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 42 47 89 ไม่ผ่าน
1659900690501 ส.ต.ท. ชาย รัชพล กาบคาํ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางโพ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 44 47 91 ไม่ผ่าน
1660200064846 ส.ต.ท. ชาย สถาพร เสมาทอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 44 26 70 ไม่ผ่าน
1660400098035 ส.ต.ท. ชาย ชชัพสิฐิ เพ็ชรโต ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางโพงพาง สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
1660700093845 ส.ต.ท. ชาย จรีพล วงโคคุม้ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 43 44 87 ไม่ผ่าน
1669800132590 ส.ต.ท. ชาย พงษ์พษิณุ แสนกลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
1669800229194 ส.ต.ท. ชาย ภควตั ขําเขยีว ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1669900284553 ส.ต.ท. ชาย สกุลัย ์รัตนปรญิญานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. สน.คูข่นานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
1669900306913 ส.ต.ท. ชาย ณัฏฐนันท ์เกตเุมฆ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 บก.จร. บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
1670400164038 ส.ต.ท. ชาย บุญทว ีกลุคง ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร บก.จร. บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
1670400179183 ส.ต.ท. ชาย กติตพิล ทับเทยีร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 48 33 81 ไม่ผ่าน
1679800128703 ส.ต.อ. ชาย จรีพงษ์ มแีสง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
1679800141173 ส.ต.ท. ชาย กฤตตานนท ์ธนะจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 33 30 63 ไม่ผ่าน
1679800169086 ส.ต.ท. ชาย สรุะ หมนืออ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางซอื สน.บางซอื บก.น.2 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1679900128811 ส.ต.อ. ชาย ชนะเลศิ บัวคํา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 32 24 56 ไม่ผ่าน
1679900280612 ส.ต.ท. ชาย เจนณรงค ์บุญพรม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดกระบัง สน.ลาดกระบัง บก.น.3 บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
1700300040760 ส.ต.อ. ชาย สทิธชิยั นสิยัตรง ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 39 32 71 ไม่ผ่าน
1700401320512 ส.ต.ต. ชาย ศภุกร สขุสกลุไพศาล ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 47 37 84 ไม่ผ่าน
1709900525053 ส.ต.ท. ชาย กติตภิณ รอดภัย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางนา สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
1709900660929 ส.ต.ท. ชาย ธันญธร นาถวรานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 45 38 83 ไม่ผ่าน
1709900677066 ส.ต.ท. ชาย กลา้ณรงค ์รุ่งเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. สานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
1709900995921 ส.ต.ต. ชาย ทัตภูม ิอูต่ะเภา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1709901232033 ส.ต.ต. ชาย ไกรสร วงษ์วนิจิสร ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 45 45 90 ไม่ผ่าน
1709901273848 ส.ต.ต. ชาย สนัต ิสวุรรณศรี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ดนิแดง สน.ดนิเเดง บก.น.1 บช.น. 49 31 80 ไม่ผ่าน
1330300044068 ด.ต. ชาย สมศกัด ิสมวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ท่าเรอื สน ท่าเรอื บก.น.5 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
1330300115941 ส.ต.อ. ชาย บดนิทร ์เขยีวออ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
1330300170373 ส.ต.อ. ชาย ณัฐกานต ์สนีลิ ผบ.หมู่ (จร.) สน.สมเด็จเจา้พระยา สน.สมเด็จเจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 32 27 59 ไม่ผ่าน
1330400077618 พ.ต.ท. ชาย เทอดศกัด ิสงูโคตร สว.จร. สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 45 46 91 ไม่ผ่าน
1330400323406 ส.ต.อ. ชาย พรเทพ วลิยั ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. กก.2 บก.จร. บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
1330400328220 ส.ต.ท. ชาย ภาคภูม ิคอ่มบุญ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ชนะสงคราม สน. ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 47 43 90 ไม่ผ่าน
1330400470093 ส.ต.ท. ชาย จนิดาวธุ ขนุจติรงาม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บช.น. บก.น.2 บช.น. 45 40 85 ไม่ผ่าน
1330400475427 ส.ต.ท. ชาย วสิทวสั สขุหลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น2 บก.จร. บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน
1330400557768 ส.ต.ต. ชาย พรชยั นนิขาว ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางโพ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1330500320255 ส.ต.ต. ชาย จักรพันธ ์อนิแพง ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 41 43 84 ไม่ผ่าน
1330900166865 ส.ต.ท. ชาย ประพาส โทมา ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ3 กก.1 บก.จร. บช.น. 47 50 97 ไม่ผ่าน
1330900213278 ส.ต.ท. ชาย อภสิทิธ ิจันทศลิา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พระโขนง สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
1330900269516 ส.ต.ต. ชาย วรีะชาต ิแพงศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
1331000047186 ด.ต. หญงิ อชัล ีศริจิันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายบตรวจ1กก.1 บก.จร. บช.น. 38 23 61 ไม่ผ่าน
1331000195436 ส.ต.ต. ชาย อมรชยั ไชยโคตร ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
1331001335100 ส.ต.ต. ชาย เอกพงษ์ ตรรีะศรี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 39 34 73 ไม่ผ่าน
1331200085049 ส.ต.ท. ชาย ธวชัชยั บัวบกหวาน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
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1331300079733 ส.ต.ท. ชาย สทิธชิยั พนืพรม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บก.น.4 บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
1339900344931 ส.ต.อ. ชาย จริะวฒัน ์แน่พมิาย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 44 35 79 ไม่ผ่าน
1339900403954 ส.ต.ท. ชาย วรวฒุ ิทองแยม้ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก5 บก.จร. บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
1339900512117 ส.ต.ท. ชาย พัชรพล คาํหอม ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กองกํากบัการ1บก.จร. บก.จร. บช.น. 43 44 87 ไม่ผ่าน
1339900536229 ส.ต.ต. ชาย เจนธรรม วรรณจู ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ชนะสงคราม สน.ชนะสงคราม บก.น.1 บช.น. 46 45 91 ไม่ผ่าน
1339900542784 ส.ต.ท. ชาย พชิญวฒัน ์กรีตธินบูลย์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดรีังสติ บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1340400140000 ส.ต.ท. ชาย ชชัวาล บุง้ทอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. บก.จร บก.จร. บช.น. 43 6 49 ไม่ผ่าน
1340400188185 ส.ต.ท. ชาย สมศกัด ิบุญทัน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางโพงพาง บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 36 37 73 ไม่ผ่าน
1340400204873 ส.ต.ต. ชาย เฉลมิเกยีรต ิทองสลบั ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 47 44 91 ไม่ผ่าน
1340500197607 ส.ต.ท. ชาย กาํธร ลกัขนัด ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 43 41 84 ไม่ผ่าน
1340600041161 ส.ต.อ. ชาย อษัศดณิณ ์นติวิฒันาเดชาวาณชิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วงัทองหลาง สน.วงัทองหลาง บก.น.4 บช.น. 49 42 91 ไม่ผ่าน
1340600060221 ส.ต.ท. ชาย ชยัรัตน ์พมิเสน ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 1 กก 1บก.จร บก.จร. บช.น. 46 41 87 ไม่ผ่าน
1340700081432 ด.ต. ชาย โภคนิ ศรโีพนทอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. สน.คูข่นานลอยฟ้า บก.จร. บช.น. 44 39 83 ไม่ผ่าน
1340700482721 ส.ต.ท. ชาย กติตศิกัด ิภาโว ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร บก.จร. บช.น. 50 31 81 ไม่ผ่าน
1340700594006 ส.ต.ต. ชาย สมรักษ์ สลีาทอง ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 47 44 91 ไม่ผ่าน
1340900186360 ส.ต.ท. ชาย ปิยวฒัน ์อสพิงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
1341000182326 ส.ต.ต. ชาย สทุธศิกัด ิพันซอ้น ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 44 47 91 ไม่ผ่าน
1341001266876 ส.ต.ต. ชาย พทัิกษ์ ภูธร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 34 23 57 ไม่ผ่าน
1341100040299 ส.ต.อ. ชาย โชคทว ีทองมา ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ5 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
1341400156004 ส.ต.ท. ชาย ประทปี สายเมฆ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1341500127600 ส.ต.ท. ชาย วนัเฉลมิ ตนุนา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 48 38 86 ไม่ผ่าน
1341500257155 ส.ต.ต. ชาย ปฏภิาณ ขาวสนั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บชน. บก.น.1 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
1341500283148 ส.ต.ท. ชาย ธรีะยุทธ วงสาลี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 42 41 83 ไม่ผ่าน
1341500287861 ส.ต.ท. ชาย ธรีพงศ ์โพธงิาม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
1341600212617 ส.ต.อ. ชาย สรุะเดช เผ่าพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
1229900505782 ส.ต.ท. ชาย ธานนิทร ์เสาวโร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 45 35 80 ไม่ผ่าน
1240500042141 ส.ต.ท. ชาย มนัส เสงยีมพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 47 45 92 ไม่ผ่าน
1240600016125 ด.ต. ชาย ฤทธโิสภณ ไพบูลทรัพยถาวร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประเวศ สน.ประเวศ บก.น.4 บช.น. 49 34 83 ไม่ผ่าน
1249900490041 ส.ต.ท. ชาย อนุรักษ์ แดงเนียม ผบ.หมู่-รอง สว. สน.จรเขน้อ้ย สน.จรเขน้อ้ย บก.น.3 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1249900502546 ส.ต.ท. ชาย กติตพิงษ์ พรมสขุ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
1250100093384 ส.ต.อ. ชาย อภชิล ชยัยันต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สายไหม สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1250100215161 ส.ต.อ. ชาย ทศพล ชยัยันต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 46 45 91 ไม่ผ่าน
1250100257280 ส.ต.ท. ชาย จักรกรชิ ฟ้าคนอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สําเหร่ สน.สําเหร่ บก.น.8 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
1250100258944 ส.ต.ต. ชาย อภสิทิธ ิสําเภากาญจนสริิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 43 47 90 ไม่ผ่าน
1250100329001 ส.ต.ต. ชาย ชนิกฤต เพมิพูล ผบ.หมู่ (ป.) ชว่ยฯ จร. สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
1259700082977 ส.ต.อ. ชาย เอกชยั งามประสทิธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน บก.น.2 บช.น. 42 32 74 ไม่ผ่าน
1269900116697 ส.ต.ท. ชาย นัฐพล เบยีทอง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1 บก.จร. บช.น. 37 24 61 ไม่ผ่าน
1269900189376 ส.ต.ท. ชาย ไกรวฒัย ์ปพัฒนว์รภญิญ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พระโขนง สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1269900203239 ส.ต.ท. ชาย วศนิ มาตรง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
1269900226417 ส.ต.ท. ชาย วรีะยุทธ จันทรจตรุภัทร ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติ บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
1300300051285 ส.ต.อ. ชาย ชชัวาลย ์คณุดารัมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
1300400146873 ส.ต.ท. ชาย ราชนัย ์รัฐเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 34 81 ไม่ผ่าน
1300600131365 ส.ต.ท. ชาย อาภวิฒัน ์มัดทองหลาง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1. บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
1300900035701 ส.ต.อ. ชาย พสิทิธ ิพาหนองแวง ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 47 45 92 ไม่ผ่าน
1301200070921 ส.ต.อ. ชาย กติต ิกลา้หาญ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ชนะสงคราม (สน.ชนะสงคราม) บก.น.1 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
1301300110622 ส.ต.อ. ชาย จริทปีต ์อธษิฐต์รา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
1301300155031 ส.ต.ท. ชาย สมพงษ์ ดอกไม ้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 49 41 90 ไม่ผ่าน
1301300190251 ส.ต.ท. ชาย ไชยยา ดเียยีม ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1301600062658 ส.ต.อ. หญงิ จุฑาทพิย ์รักบุญ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บกบก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
1301600091054 ส.ต.ท. ชาย วรีะพล สโุขพชื ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ยานนาวา สน.ยานนาวา บก.น.6 บช.น. 47 45 92 ไม่ผ่าน
1301700197130 ส.ต.ท. ชาย มานัส พันธช์มภู ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ5กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
1309800107491 ส.ต.อ. ชาย ไตรภพ แสงเดอืน ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 31 26 57 ไม่ผ่าน
1309800161690 ส.ต.อ. ชาย เฉลมิเกยีรต ิรักรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ดว่น 1 บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1309800190657 ส.ต.ต. ชาย ฉัตรมงคล แกพ่มิาย ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
1309900042790 พ.ต.ท. ชาย ยุทธพงษ์ ผดงุรัตน์ รอง ผกก.จร. สน.พลบัพลาไชย 1 สน.พลบัพลาไชย 1 บก.น.6 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1309900289124 ส.ต.อ. ชาย วริัช สมบูรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 39 35 74 ไม่ผ่าน
1309900411477 ส.ต.อ. ชาย เฉลมิพล แวดอดุม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 47 23 70 ไม่ผ่าน
1309900701173 ส.ต.อ. ชาย ทรงจติต ์สอนจติต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน. ดสุติ บก.น.1 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
1309900802662 ส.ต.ท. ชาย เมธา ปรูกระโทก ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. จราจรโครการพระราชดําริ บก.จร. บช.น. 26 19 45 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1309900808199 ส.ต.อ. ชาย ณัฐพล เนตรทองหลาง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 44 46 90 ไม่ผ่าน
1309900885916 ส.ต.อ. ชาย ทวศีกัด ิจักรไชย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางโพ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 43 48 91 ไม่ผ่าน
1309901048309 ส.ต.ท. ชาย จักรพันธ ์จนิฏทณทรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บช.น. 47 45 92 ไม่ผ่าน
1309901092031 ส.ต.ท. ชาย จรีวฒัน ์ราชกระโทก ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
1309901215698 ส.ต.ท. ชาย รัชชานนท ์คาํชงั ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 1 บก.จร. บช.น. 45 50 95 ไม่ผ่าน
1310100222418 ส.ต.ท. ชาย ศริวชัร สวนบุรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางซอื สน.บางซอื บก.น.2 บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
1310400096019 ร.ต.อ. ชาย ญัตตพิงศ ์ปลอดโคกสงู รอง สว.จร. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 44 47 91 ไม่ผ่าน
1310500151569 ส.ต.อ. ชาย อาํพล ประสทิธนิอก ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
1310700104220 ส.ต.อ. ชาย กฤษฎาการ อาสาภักดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 48 16 64 ไม่ผ่าน
1311000149922 ส.ต.อ. ชาย วชัระ ท่อมจันทกึ ผบ.หมู่-รอง สว.งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. บก.จร บก.จร. บช.น. 49 34 83 ไม่ผ่าน
1319800162190 ส.ต.ท. ชาย พงษ์ศกัด ิชนะนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 21 68 ไม่ผ่าน
1319900191493 ส.ต.ท. ชาย เกชา แกว้วเิชยีนร์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 35 28 63 ไม่ผ่าน
1319900199818 ส.ต.ท. ชาย เจษฎา ชณิภา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 43 92 ไม่ผ่าน
1319900259926 ส.ต.ท. ชาย กอ้งพสษิฐ ์ชวนรัมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6บก.จร บก.จร. บช.น. 43 38 81 ไม่ผ่าน
1319900425044 ส.ต.ท. ชาย รชต จงอยู่ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1320200126046 ส.ต.ท. ชาย ประยูร สขุตาม ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 48 40 88 ไม่ผ่าน
1320600159405 ส.ต.ท. ชาย สปัุน กระแสโสม ผบ.หมู่ (จร.) สน.สมเด็จเจา้พระยา สน.สมเด็จเจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 44 33 77 ไม่ผ่าน
1320700011817 ด.ต. ชาย สมชาต ิเพ็งพนิจิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 38 39 77 ไม่ผ่าน
1320700183201 ส.ต.ท. ชาย กอ้งเกยีรต ิสาลงีาม ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น 2 กก.2 บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1320700199417 ส.ต.ท. ชาย กติตพิงษ์ แกว้แสง ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน. ดว่น 2 บก.จร. บช.น. 48 45 93 ไม่ผ่าน
1320700300525 ส.ต.ต. ชาย ประสทิธ ิบุญราช ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางโพ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1320900019609 ด.ต. หญงิ ขนษิฐา โสปันหริ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1320900151078 ส.ต.ท. ชาย วรฉัตร จันทรดํ์า ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
1329900341703 ส.ต.อ. ชาย ภาคภูม ิเพ็ชรใสดี ผบ.หมู่ (จร.) สน.สมเด็จเจา้พระยา สน.สมเด็จเจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1329900368652 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพล โยธาพล ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ3 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 32 82 ไม่ผ่าน
1329900579009 ส.ต.ต. ชาย อนุชา เพ็ชรใสดี ผบ.หมู่ - รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
1329900582697 ส.ต.ต. ชาย ไชยา เรอืงสขุ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 47 43 90 ไม่ผ่าน
1329900732800 ส.ต.ท. ชาย เลศิชาย พันธส์น ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1กก.1บก.จร. บก.จร. บช.น. 43 43 86 ไม่ผ่าน
1329900914215 ส.ต.ต. ชาย ฉัฐเมศร ์จรัสถาวรพงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
1330200057061 ส.ต.ท. ชาย วรพงศ ์แกว้พวง ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1103700187472 ส.ต.ท. ชาย ฐตินัินท ์แปลงงาม ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. จุดเปรยีบเทยีบปรับ ตูกํ้าแพงเพรช บก.จร. บช.น. 45 45 90 ไม่ผ่าน
1103700304355 ส.ต.อ. ชาย ศริศกัด ิสดีานุพนธุ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1103700422447 ส.ต.ท. ชาย ยศวตั กลนิรอด ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
1103700612297 ส.ต.ท. ชาย ตลุยวตั ขนุเปีย ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กองกํากบัการ 6 บก.จร. บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1103700913394 ส.ต.อ. ชาย นติธิร ผลาชติร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางซอื สน.บางซอื บก.น.2 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
1103700918396 ส.ต.อ. ชาย กมัพล คารวานนท์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวงั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1103700965467 ส.ต.ท. ชาย กติพิงษ์ จติอารยี์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
1103701016141 ส.ต.อ. ชาย ธนวฒัน ์ชมุดว้ง ผบ.หมู่-รอง สว. สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 49 44 93 ไม่ผ่าน
1103701222531 ส.ต.อ. หญงิ คณศร แพงศรี ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร. บช.น. 42 38 80 ไม่ผ่าน
1103701456493 ส.ต.ต. ชาย พลชนะ สวุรรณเครอื ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1103701581115 ส.ต.ท. ชาย ธนภัทร ศรษีะเกตุ ผบ.หมู่(จร.)สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 24 23 47 ไม่ผ่าน
1103701796375 ส.ต.ต. ชาย นราธปิ นามวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 49 30 79 ไม่ผ่าน
1103701796430 ส.ต.ต. ชาย เอกชยั ทองขนัธ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 44 42 86 ไม่ผ่าน
1103701833998 ส.ต.ท. ชาย กติตศิกัด ิกติตนิรนันท์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 43 34 77 ไม่ผ่าน
1103701845058 ส.ต.ท. ชาย สรุยิะ จุลศรี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางโพงพาง สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
1103701871733 ส.ต.ท. ชาย จักรพันธ ์ชาญสมงิ ผบ.หมู่ (จร.) สน.สมเด็จเจา้พระยา สน.สมเด็จเจา้พระยา/งานจราจร บก.น.8 บช.น. 44 30 74 ไม่ผ่าน
1103701995483 ส.ต.ต. ชาย สทิธโิชค กากมุภรี์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1103702107361 ส.ต.ต. ชาย สวุจิักขณ ์บุตรมาลา ผบ.หมู่-รอง สว. สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 42 45 87 ไม่ผ่าน
1103702156833 ส.ต.ท. ชาย สหรัฐ หติายะโส ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1103702265853 ส.ต.ท. ชาย ศกัดพิัฒน ์นาคกลํา ผบ.หมู่-รอง สว. งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. บก.จร. บก.จร. บช.น. 50 30 80 ไม่ผ่าน
1103702345041 ส.ต.ท. ชาย คมิหันต ์ห่อคํา ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน
1103702471046 ส.ต.ท. ชาย ตะวนั แกว้ไทรเกดิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ลาดพรา้ว สน.ลาดพรา้ว บก.น.4 บช.น. 48 36 84 ไม่ผ่าน
1103702564630 ส.ต.ต. ชาย ภัคธร อยู่สขุดี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางโพ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1103702587249 ส.ต.ท. ชาย ปรนิทร สนิเปียง ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 47 47 94 ไม่ผ่าน
1110200168751 ส.ต.ต. ชาย ธนะศกัด ิสขุี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 44 35 79 ไม่ผ่าน
1110300082778 ส.ต.ท. ชาย จักรพันธุ ์ศริริัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 48 41 89 ไม่ผ่าน
1110300218220 ส.ต.ต. ชาย ธรีะวฒัน ์หัสเดชะ ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวงั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 44 48 92 ไม่ผ่าน
1119900337783 ส.ต.ท. ชาย นรนติ ิพลเดช ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. จราจรโครงการพระราชดาํริ บก.จร. บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
1119900343422 ส.ต.ท. ชาย สจุนิดา บุญรอด ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ราษฏรบ์ูรณะ สน.ราษฎรบ์ูรณะ บก.น.8 บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1119900527663 ส.ต.ท. ชาย กติตกิร งามขํา ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 48 43 91 ไม่ผ่าน
1119900584837 ส.ต.ต. ชาย เอกรัตน ์ฝนธง ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ? บก.น.2 บช.น. 31 9 40 ไม่ผ่าน
1129900122515 ส.ต.ท. ชาย หัสฎายุทธ เมอืงสง ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1129900133126 ส.ต.อ. ชาย ธนวฒัน ์ผวิผ่อง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พลบัพลาไชย 2 สน.พลบัพลาไชย2 บก.น.6 บช.น. 44 32 76 ไม่ผ่าน
1129900392261 ส.ต.ท. ชาย สราวธุ อุน่กาย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ประชาชนื สน.ประชาชนื บก.น.2 บก.น.2 บช.น. 47 49 96 ไม่ผ่าน
1139900194575 ส.ต.ต. ชาย พรีพล บุญเพมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1139900197973 ส.ต.ท. ชาย ธนวตั เกดิยุตธิรรม ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 41 87 ไม่ผ่าน
1140600154812 ส.ต.ท. ชาย จริาวฒุ ิทองจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางซอื สน.บางซอื บก.น.2 บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
1140600159971 ส.ต.ท. ชาย กนัตพงค ์นามเหลา ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
1159900188206 ส.ต.ต. ชาย พงศกร จันเพ็ชร์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 48 46 94 ไม่ผ่าน
1159900268889 ส.ต.ท. ชาย ธรรมธร มงัมี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน. สามเสน บก.น.1 บช.น. 44 33 77 ไม่ผ่าน
1160100250383 ส.ต.อ. ชาย วชัรพงษ์ ภูสดีนิ ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ1 กก.1 บก.จร. บช.น. 46 22 68 ไม่ผ่าน
1160100407738 ส.ต.ท. ชาย ยศกร พฤกษาขจร ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 46 42 88 ไม่ผ่าน
1160100447292 ส.ต.ท. ชาย ชาญชยั เชยีงทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
1160100486841 ส.ต.ท. ชาย นัทธพงศ ์ชอบดว้ยไถ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
1160300163140 ส.ต.ท. ชาย สทิธชิยั ทับงาม ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 46 43 89 ไม่ผ่าน
1160700051519 ร.ต.อ. ชาย กอบโชค พันธแ์กว้ รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 2 บก.จร. บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
1170600076161 ส.ต.อ. ชาย หริัญ ญวนเขยีว ผบ.หมู่-รอง สว.สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1170600114187 ส.ต.ท. ชาย ธนานนท ์ภู่ตระกลูพัฒนา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 24 19 43 ไม่ผ่าน
1179900088058 พ.ต.ท. ชาย กฤตศลิป์ พูนผลกลุ สว.จร. สน.สมเด็จเจา้พระยา สน.สมเด็จเจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1180600088941 ส.ต.ท. ชาย จักรพรรณ พูนทองดี ผบ.หมู่ (จร.) สน.ปากคลองสาน สน.ปากคลองสาน บก.น.8 บช.น. 49 37 86 ไม่ผ่าน
1180600103789 ส.ต.ท. ชาย ธนากร ขลบิทอง ผบ.หมู่ (จร.) สน.สมเด็จเจา้พระยา สน.สมเด็จเจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
1189900123953 ส.ต.อ. ชาย กติตศิกัด ิมากลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 29 26 55 ไม่ผ่าน
1189900144799 ส.ต.ท. ชาย เขตโสภณ สรอ้ยทอง ผบ.หมู่(จร) สน.ลําผักชี สน.ลําผักชี บก.น.3 บช.น. 45 42 87 ไม่ผ่าน
1190500042761 ส.ต.ต. ชาย จักรวาล ทา้วประสทิธิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 44 49 93 ไม่ผ่าน
1199600033673 ส.ต.อ. ชาย กมัปนาท ออ่นวจิารย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 49 46 95 ไม่ผ่าน
1200100520894 ส.ต.ท. ชาย เสรภีาพ ประยูรพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 44 42 86 ไม่ผ่าน
1200300044310 ส.ต.ท. ชาย กณัตภณ รุขะจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 45 20 65 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1209700276437 พ.ต.ต. ชาย จริาย ุกรีตยิุตอมรกลุ สว.จร. สน.สําเหร่ สน.สําเหร่ บก.น.8 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
1209700702291 ส.ต.ต. ชาย ณัฐพล ซาไธสง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 43 45 88 ไม่ผ่าน
1209701807819 ส.ต.ท. ชาย ณัฐวฒุ ิหลวงสอน ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กองกํากบัการ6 บก.จร. บช.น. 41 39 80 ไม่ผ่าน
1219800299366 ส.ต.ต. ชาย จริาภาส เชยีงทอง ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวงั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 46 30 76 ไม่ผ่าน
1229900163474 ส.ต.อ. หญงิ ปรวรรณ กจิพบิูลย์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ดว่น 2 บก.จร. บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
1229900341488 ส.ต.ท. ชาย สรุโสภณ ลวิสนุทร ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 43 44 87 ไม่ผ่าน
1229900405371 ส.ต.อ. ชาย สบืพล ใยสุน่ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
1100701943715 ส.ต.ท. ชาย พชร หอมหวล ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น1 บก.จร. บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
1100702034034 ส.ต.ต. ชาย เมธากร เปรมไทยสงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 46 49 95 ไม่ผ่าน
1100702285878 ส.ต.ท. ชาย ณัฎฐดลย ์กาชยั ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ทางดว่น 1 บก.จร. บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1100702316072 ส.ต.อ. ชาย ศภุกติต ิแกว้สขีาว ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.งานศนูยค์วบคมุจราจรทางดว่น บก.จร. บช.น. 47 37 84 ไม่ผ่าน
1100702333481 ส.ต.ท. ชาย ภูชติ ศรแีกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลมุพนีิ สน.ลมุพนีิ บก.น.5 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
1100702441535 ส.ต.ท. ชาย กาญจน ์กอ้นนาค ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทองหลอ่ สน.ทองหลอ่ บก.น.5 บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
1100702474174 ส.ต.ต. ชาย สนัตภิาพ สนัเทยีะ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 41 49 90 ไม่ผ่าน
1100702817365 ส.ต.ต. ชาย ณัฐศกัด ิศกัดบิรบิูรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 44 48 92 ไม่ผ่าน
1100703140202 ส.ต.ต. ชาย พรีภัทร ออ่นนมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 41 43 84 ไม่ผ่าน
1100800344402 ส.ต.อ. ชาย ธรีเชษฐ ์อนิทรห์อม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางยเีรอื สน.บางยเีรอื บก.น.8 บช.น. 26 14 40 ไม่ผ่าน
1100800395520 ส.ต.ท. ชาย ธวชัชยั เนตทิวทีรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
1100800570798 ส.ต.ท. ชาย ศรศกัดชิยั เกยีรตอํิานวย ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
1100800761593 ส.ต.ต. ชาย ธนาวทุธ ิจตจุรยิพงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
1100800959598 ส.ต.ต. ชาย ธรีภัทร ์ตูส้วุรรณกลุ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
1100801149026 ส.ต.ท. ชาย อนุรักข ์นาคเสนีย์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 47 96 ไม่ผ่าน
1100801156286 ส.ต.ท. ชาย กติตศิกัด ิพมิศร ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. งานตรวจพสิจูนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร. บช.น. 48 50 98 ไม่ผ่าน
1101200133258 ร.ต.อ. ชาย สธุ ีศศวิรรณ รอง สว.จร. สน.พระราชวงั สน.พระราชวงั บก.น.6 บช.น. 47 45 92 ไม่ผ่าน
1101200251251 ส.ต.ท. ชาย ธรีพงษ์ ใจบุญมา ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 45 30 75 ไม่ผ่าน
1101200260870 ส.ต.อ. ชาย ธุววชิ ธุวพัฒนาวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
1101400466005 พ.ต.ท. ชาย เถลงิเกยีรต ิมณีอนิทร์ สว.จร. สน.โคกคราม สน.โคกคราม บก.น.2 บช.น. 42 42 84 ไม่ผ่าน
1101400590407 ส.ต.อ. ชาย พงษ์เทพ พุ่มเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว บก.น.2 บช.น. 46 39 85 ไม่ผ่าน
1101400627840 ร.ต.อ. ชาย ธนากานต ์นติยแ์สวง รอง สว.จร. สน.พลบัพลาไชย 1 สน.พลบัพลาไชย1 บก.น.6 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
1101401467358 ส.ต.ท. ชาย พเิชษฐ ์ศรสีธุรรม ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
1101401518467 ส.ต.ท. ชาย ดนัย ชยัพรแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 46 39 85 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1101500065541 ด.ต. ชาย ธรรมนูญ ศริเิจรญินํา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางมด สน.บางมด บก.น.8 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1101500358166 ส.ต.ท. หญงิ นภัสรนั์นท ์จันทรพ์เนาว์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น 1 บก.จร. บช.น. 41 43 84 ไม่ผ่าน
1101500371332 ส.ต.ท. ชาย ศริศิกัด ิญาตปิราโมทย์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พญาไท สน.พญาไท บก.น.1 บช.น. 48 47 95 ไม่ผ่าน
1101500519275 ส.ต.ท. ชาย ภูณัชโชค ชณิวงษ์ ผบ.หมู่(จร.)สน.บุคคโล สน.บุคคโล บก.น.8 บช.น. 49 29 78 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1101500581850 ส.ต.ท. ชาย พชิยั เหลอืงสาธติ ผบ.หมู่ (จร.) สน.สมเด็จเจา้พระยา สน.สมเด็จเจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 47 50 97 ไม่ผ่าน
1101500643260 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพล ชะลอชล ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น2 บก.จร. บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
1101500903792 ส.ต.ท. ชาย ประกาย ผ่านพนิจิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.โชคชยั สน.โชคชยั บก.น.4 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
1101800614494 ส.ต.อ. ชาย กฤษฎา พนิดง ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 49 40 89 ไม่ผ่าน
1101800833137 ส.ต.ท. ชาย ณัฐนนท ์โคตรอาษา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บุปผาราม สน.บุปผาราม บก.น.8 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1101800874518 ส.ต.ต. ชาย อาํนาจ กาํขนัตรี ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
1101800954252 ส.ต.ท. ชาย อษัฎา ทรงสถติย์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1102000039640 ด.ต. ชาย ภทรยุทธ ทัศนยิม ผบ.หมู่-รอง สว.สน.วดัพระยาไกร สน.วดัพระยาไกร บก.น.5 บช.น. 31 24 55 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1102000656355 ด.ต. ชาย ภรัณย ูปรุงศกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.จักรวรรดิ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1102001037641 ส.ต.อ. ชาย สพุจน ์นําภา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ธรรมศาลา สน.ธรรมศาลา บก.น.7 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
1102001115153 ส.ต.ท. ชาย ศกัดดิา โพธพิาน ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. ศนูยค์วบคมุจราจรดว่น2 กก.2 บก.จร. บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
1102001158944 ส.ต.ท. ชาย พสษิฐ ์ชอบขยัน ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรีังสติ/ บก.จร. บช.น. 42 35 77 ไม่ผ่าน
1102001326294 ส.ต.อ. ชาย ทรงพล แชม่ชนื ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. บช.น. 48 43 91 ไม่ผ่าน
1102001409823 ส.ต.ท. ชาย นันทวทิย ์พวงบุญมี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 38 38 76 ไม่ผ่าน
1102001796258 ส.ต.อ. ชาย พงศน์รนิทร ์จติรค์ง ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สําเหร่ สน.สําเหร่ บก.น.8 บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1102002076348 ส.ต.ท. ชาย ธรีะพงษ์ กงิมาลา ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางรัก สน.บางรัก บก.น.6 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1102002377135 ส.ต.ท. ชาย ฤทธชิยั เหลอืงงามดี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 45 49 94 ไม่ผ่าน
1102002427124 ส.ต.ท. ชาย กรีต ิอร่ามวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ2 กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 34 48 82 ไม่ผ่าน
1102002441623 ส.ต.ท. ชาย กลุชาต ิจงมสีขุ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1102002510706 ส.ต.ท. ชาย สรุพงษ์ ชุม่กลนิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 44 46 90 ไม่ผ่าน
1102002751363 ส.ต.ท. ชาย ศวสักร หนูรี ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. 49 45 94 ไม่ผ่าน
1102003277223 ส.ต.ต. ชาย มงคลชยั นลิพฤกษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดนิแดง สน.ดนิแดง บก.น.1 บช.น. 49 36 85 ไม่ผ่าน
1102200097210 ส.ต.อ. ชาย ปิยวฒัน ์ศรปีระภาวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
1102200103597 ส.ต.ท. ชาย ประเสรฐิ เฉลมิจุฬามณี ผบ.หมู (จร) สน.สมเด็จเจา้พระยา สน.สมเด็จเจา้พระยา บก.น.8 บช.น. 45 43 88 ไม่ผ่าน
1102200120866 ส.ต.ต. ชาย ชาญวทิย ์จงทวสีถาพร ผบ.หมู่-รอง สว. สน.นางเลงิ สน.นางเลงิ บก.น.1 บช.น. 43 48 91 ไม่ผ่าน
1102700284787 ส.ต.อ. ชาย โชคทว ีคนัธริัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางเขน สน.บางเขน บก.น.2 บช.น. 47 26 73 ไม่ผ่าน
1102700312705 ส.ต.ต. ชาย เกรยีงศกัด ิอดลุยธรรม ผบ.หมู่-รอง สว. สน.ปทุมวนั สน.ปทุมวนั บก.น.6 บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1102700397263 ส.ต.ต. ชาย กนกพรรณ พุทธพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 46 92 ไม่ผ่าน
1102700426409 ส.ต.อ. ชาย ไชยกร ขนัทเวทย์ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บงึกุม่ สน.บงึกุม่ บก.น.4 บช.น. 46 44 90 ไม่ผ่าน
1102700506763 ส.ต.ท. ชาย อธปิไตย สรอ้ยเสนา ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ลําหนิ สน. ลําหนิ บก.น.3 บช.น. 42 37 79 ไม่ผ่าน
1102700513409 ส.ต.ท. ชาย เพชรลกู ธรรมโกศล ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น2 บก.จร. บช.น. 45 47 92 ไม่ผ่าน
1103000050229 ส.ต.อ. ชาย ชโนดม แหลง่หลา้ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.สายไหม สน.สายไหม บก.น.2 บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
1103100006566 ส.ต.ท. ชาย กาํชยั ขนีา ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บช.น. 41 44 85 ไม่ผ่าน
1103100453317 ส.ต.ท. ชาย กอ้งภพ ศรวีชริพล ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บกบก.จร. บช.น. 48 44 92 ไม่ผ่าน
1103700038663 ส.ต.ท. ชาย วทิวสั สลงุอยู่ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สทุธสิาร สน.สทุธสิาร บก.น.2 บช.น. 47 50 97 ไม่ผ่าน
1103700129863 ส.ต.อ. ชาย สนัตธ์ร หลวงขนั ผบ.หมู่-รอง สว.สน.คนันายาว สน.คนันายาว? บก.น.2 บช.น. 31 21 52 ไม่ผ่าน
1100200164772 ด.ต. ชาย ณัฐวฒุ ินพรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 49 13 62 ไม่ผ่าน
1100200638871 ส.ต.อ. ชาย ปรัชญา สจุจะชารี ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 48 48 96 ไม่ผ่าน
1100201219694 ส.ต.ท. ชาย พรรษา นลิพฤกษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. งานศคูวบคมุจราจรดว่น1 บก.จร. บช.น. 48 49 97 ไม่ผ่าน
1100201418280 ส.ต.ท. ชาย นสิสรณ ์เอยีมจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 44 34 78 ไม่ผ่าน
1100400675282 ส.ต.ต. ชาย ธนวฒัน ์อดุมวเิศษยงิ ผบ.หมู่-รอง สว. สน.พหลโยธนิ สน.พหลโยธนิ บก.น.2 บช.น. 49 39 88 ไม่ผ่าน
1100500364246 ส.ต.อ. ชาย พลอย เนืองมัจฉา ผบ.หมู่-รอง สว. งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. กก.6.บก.จร บก.จร. บช.น. 48 40 88 ไม่ผ่าน
1100500372885 ส.ต.อ. ชาย ภาณุวฒัน ์สวุรรณาลยั ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ2 กก.6 บก.จร. กก.6 บก.จร. บก.จร. บช.น. 46 48 94 ไม่ผ่าน
1100500468131 ส.ต.ท. ชาย นนทชา แสงสม ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร บก.จร. บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1100500484543 ส.ต.ท. ชาย ศกัดพิงศ ์เสนนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ทุ่งสองหอ้ง สน.ทุ่งสองหอ้ง บก.น.2 บช.น. 49 49 98 ไม่ผ่าน
1100500627425 ส.ต.ท. ชาย พชิติพล เทพรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น1 บก.จร. บช.น. 47 45 92 ไม่ผ่าน
1100501121096 ส.ต.ท. ชาย วรพจน ์รุ่งทัพพวง ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 36 30 66 ไม่ผ่าน
1100501145360 ส.ต.ต. ชาย กอ้งภพ แกว้ไทย ผบ.หมู่-รอง สว. สน.บางโพ สน.บางโพ บก.น.1 บช.น. 45 48 93 ไม่ผ่าน
1100501324787 ส.ต.ท. ชาย ตอ่ตระกลู ไชยตาจักร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 46 47 93 ไม่ผ่าน
1100501381853 ส.ต.ท. ชาย วรีะพงษ์ มากประยูร ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 49 50 99 ไม่ผ่าน
1100501405221 ส.ต.ท. ชาย อนุรักษ์ วริัชลาภ ผบ.หมู่-รอง สว.งานปฏบิัตจิราจรตามพระราชดาํร ิ1 กก.6 บก.จร. จราจรโครงการพระราชดาํริ บก.จร. บช.น. 48 38 86 ไม่ผ่าน
1100501499811 ส.ต.ต. ชาย นครนิทร ์หนูจรเพชร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดสุติ สน.ดสุติ บก.น.1 บช.น. 47 46 93 ไม่ผ่าน
1100600110297 ส.ต.อ. ชาย กฤษฎา ฤทธเิรอืงไกร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.สามเสน สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. 46 44 90 ไม่ผ่าน
1100700296660 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย สรวง เรอืงสวสัดิ สว.จร. สถานีตาํรวจนครบาลบางนา กองบังคบัการตํารวจนครบาล สน.บางนา บก.น.5 บช.น. 47 48 95 ไม่ผ่าน
1100701269623 ร.ต.ต. ชาย ดวง คชาไพร ผบ.หมู่จร.สน.ทองหลอ่ สน.ลมุพนีิ บก.น.5 บช.น. 11 12 23 ไม่ผ่าน ลาออก
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1100701329499 ส.ต.ท. ชาย ชลติ กาญจนสาร ผบ.หมู่-รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. กก.1 บก.จร. บก.จร. บช.น. 47 26 73 ไม่ผ่าน
1100701376314 ส.ต.ท. ชาย ดนัย ลําเลยีงพล ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 2 กก.2 บก.จร. สน.ทางดว่น2 บก.จร. บช.น. 49 48 97 ไม่ผ่าน
1100701424521 ส.ต.ท. ชาย กมลพันธุ ์ธัญญาวฒุิ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางพลดั สน.บางพลดั บก.น.7 บช.น. 45 43 88 ไม่ผ่าน
1100701477129 ส.ต.ท. ชาย อภเิชษฐ ์คุม้สอน ผบ.หมู่-รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. งานสายตรวจ 2  กองกํากบัการ1 บก.จร. บช.น. 42 30 72 ไม่ผ่าน
1100701601571 ส.ต.อ. ชาย นรวฒัน ์ปัจจติร ผบ.หมู่-รอง สว.สน.หว้ยขวาง สน.หว้ยขวาง บก.น.1 บช.น. 42 45 87 ไม่ผ่าน
1100701821083 ส.ต.ท. ชาย นวภัทร อนุดวง ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางซอื สน.บางซอื บก.น.2 บช.น. 46 45 91 ไม่ผ่าน
1100701828568 ส.ต.อ. ชาย ธรีศกัด ิเพยีภูเขยีว ผบ.หมู่-รอง สว. งานศนูยค์วบคมุจราจรดว่น 1 กก.2 บก.จร. สน.ดว่น 1 บก.จร. บช.น. 39 40 79 ไม่ผ่าน
1100701904922 ส.ต.ท. ชาย ไตยรัฐพรหม หอมสมบัติ ผบ.หมู่-รอง สว.งานศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดฯี กก.2 บก.จร. สน.วภิาวดี บก.จร. บช.น. 39 38 77 ไม่ผ่าน
3350800497611 ด.ต. ชาย บุญธรรม แผนสะทา้น ผบ.หมู่(จร.)สน.คลองตนั สน.คลองตนั บก.น.5 บช.น. 50 49 99 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไมต่รงกบัขอ้มลูกําลังพลและสอบแทนบคุคลอนื

3100503863878 ร.ต.ท. ชาย บุญเชดิ มันทากาศ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.บางโพงพาง สน.บางโพงาง บก.น.5 บช.น. 50 49 99 ผ่าน
3120500241582 ด.ต. ชาย พทัิกษ์ รนืพทิักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สน.ดอนเมอืง สน.ดอนเมอืง บก.น.2 บช.น. 48 39 87 ไม่ผ่าน


