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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3770400158220 พ.ต.ต. ชาย สภุาพ ทาจันทร์ สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3770400288077 พ.ต.ท. ชาย กติตพิงศ ์รักษาพันธ์ สวป. สภ.เวยีงแกน่ จว.เชยีงราย สภ.เวยีงแกน่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3779800216781 พ.ต.ท. ชาย ญาณพล พัฒนชยั รอง ผกก. สภ.หนองตอง อ.หางดง จว.เชยีงใหม่ สภ.หนองตอง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 45 95 ผ่าน
3809700106133 ร.ต.ท. ชาย นพชยั สขุทอง รอง สว.(ป.)สภ.เหมอืงจ ีจว.ลําพูน สภ.เหมอืงจี ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3820100094632 ร.ต.ต. ชาย เสถยีร กจิกลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3841100030554 ร.ต.ต. ชาย วศนิ ปลอ้งนริาศ รอง สว. (จร.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3859900082378 พ.ต.ท. ชาย ณฐพัชญ ์ผดงุการ รอง ผกก.ป. สภ.ดอยหลอ่ จว.เชยีงใหม่ สภ.ดอยหลอ่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3960100243904 พ.ต.ท. ชาย ธรีพรรณ จันทรเ์ดมิ สว.ป.สภ.เชยีงคาํ สภ.เชยีงคาํ ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 48 98 ผ่าน
4200100009531 ร.ต.อ. ชาย ทัยวรรณ เมฆนิ รอง สวป. สภ.สงูเม่น จว.แพร่ สภ.สงูเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
4200100009914 ร.ต.อ. ชาย สวุรรณ เอย้วนั รอง สวป.สภ.นาหวาย อ.เชยีงดาว จว.เชยีงใหม่ สภ.นาหวาย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
4500700002276 ด.ต. ชาย ธรีะวฒัน ์วอนอก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
4509900005480 ด.ต. ชาย อนุชา พรหมมาสระ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
5200100052061 ร.ต.ต. ชาย วรีพล ตาวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เถนิ จว.ลําปาง สภ.เถนิ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
5501790002318 ด.ต. ชาย กมลชยั อนิตะ๊ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
5501990011833 ร.ต.อ. ชาย ธนชล ตุน่คํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สารภ ีจว.เชยีงใหม่ สภ.สารภ ีเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
5509900100031 ด.ต. ชาย ศกัดชิยั เรอืงสงัข์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
5510190003053 ด.ต. ชาย ชยุตพงค ์จันทะราชา ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 43 93 ผ่าน
5510190015159 ด.ต. ชาย ฐติวิฒัน ์พรหมสนิธุ ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําพูน สภ.เมอืงลําพูน ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
5520490001269 พ.ต.ต. ชาย ประสงค ์ลําปน สวป.สภ.แม่ทะ จว.ลําปาง สภ.แม่ทะ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 45 95 ผ่าน
5521000013690 ด.ต. ชาย สทุนิ ชยัโภคานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
5521200016790 ร.ต.อ. ชาย เครอืพงศช์ยั ขตับุญเรอืง รอง สว. สภ.เกาะคา จว.ลําปาง สภ.เกาะคา ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
5540290000820 ด.ต. ชาย สถาพร ทะเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภจว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
5540290011104 ร.ต.ต. ชาย รุจน ์กวางอเุสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.รอ้งกวาง จว.แพร่ รอ้งกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
5540300013775 ด.ต. ชาย วฒุพิงศ ์ประสานใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา สภแม่ใจ ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
5540600026104 ร.ต.อ. ชาย ทรัพย ์อนิถา รอง สวป. สภ.รอ้งกวาง จว.แพร่ สภ.รอ้งกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570700566066 ร.ต.อ. ชาย ไกรเลศิ ศรวีชิยั รอง สว. สภ.แม่ลาว จว.เชยีงราย สภ.แม่ลาว จว.เชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570700674799 ด.ต. ชาย ศรปีระยูร สามะสทุธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่อาย จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่อาย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570700973966 พ.ต.ท. ชาย สภุาพ จันทะเวยีง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570800106253 ด.ต. ชาย ทว ีสภุศร ผบ.หมู่ (ป.) เชยีงของ จว.เชยีงราย สภ.เชยีงของ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3570800182235 ร.ต.อ. ชาย สภุโชค บัวสงัข์ รอง สวป.สภ.เขลางคน์คร ภ.จว.ลําปาง สภ.เขลางคน์คร ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 43 93 ผ่าน
3570800247345 ด.ต. ชาย สาคร หนสมสขุ ผบ.หมู่ (สตร.) สภ.บา้นแซว จว.เชยีงราย สภ.บา้นแซว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3570800404513 ด.ต. ชาย ธนะศกัด ิสนัถนอม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพะเยา สภ.เมอืงพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3570900031841 ร.ต.ต. ชาย เสกสรรค ์มะโนเกตุ รอง สว. (จร.) สภ.เชยีงแสน จว.เชยีงราย สภ.เชยีงแสน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไมต่รงกับขอ้มลูกําลังพล

3570900085525 ร.ต.อ. ชาย ชยัวฒัน ์จันตะ๊คาด รอง สวป. สภ.เดน่ชยั จว.แพร่ สภ.เดน่ชยั ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570900183551 ร.ต.อ. ชาย อเุทน กติสิาย รอง สวป. สภ.เวยีงเชยีงรุง้ จว.เชยีงราย สภ.เวยีงเชยีงรุง้ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3570900201461 ร.ต.อ. ชาย มารุต วรรณโอภาส รอง สว. สภ.แม่จัน จว.เชยีงราย สภ.แม่จัน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570900221691 พ.ต.ต. ชาย นรนิทร ์ปัญญาดี สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570900368781 พ.ต.ท. ชาย เอกทศัน ์ชยัพรหม รอง ผกก.ป. สภ.เวยีงเชยีงรุง้ จว.เชยีงราย สภ.เวยีงเชยีงรุง้ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570900406356 ร.ต.อ. ชาย ดาวยศ พรมปัญญา รอง สว.จร. สภ.บา้นดู่ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3571000333809 พ.ต.ท. ชาย อรุณสวสัด ิยอดกระโทก รอง ผกก.ป. สภ.ทุ่งฝาย อ.เมอืงลําปาง สภ ทุ่งฝาย ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3571000412130 ด.ต. ชาย นรนิทร ์บุญสง่ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สรวย จว.เชยีงราย สถ.แม่สรวย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3571100044621 ร.ต.ท. ชาย ศกัด ิอนิตา รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงเชยีงราย จราจร ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3571100230548 ด.ต. ชาย ธวชั อนิเมอืงแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เวยีงป่าเป้า จว.เชยีงราย สภ.เวยีงป่าเป้า ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3571100357777 พ.ต.ท. ชาย ภาสวรรธน ์นธิวิฒันศ์ริ ิ รอง ผกก.ป. สภ.เวยีงแหง จว.เชยีงใหม่ สภ.เวยีงแหง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3571100493794 ด.ต. ชาย บุญสง่ จามี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เวยีงป่าเป้า จว.เชยีงราย สภ.เวยีงป่าเป้า ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3579900043111 พ.ต.ท. ชาย ขวญัชาต ิชุม่มงคล รอง ผกก.ป. สภ.แม่ลาว จว.เชยีงราย สภ.แม่ลาว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3579900072731 ด.ต. ชาย พชิติ คงทน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พาน จว.เชยีงราย สภ.พาน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3579900073088 ด.ต. ชาย กรุงเกษม ไชยรัมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กล◌่มุงานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3579900113365 ด.ต. ชาย วนัชยั ชุม่ใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่อาย จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่อายภจว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3579900141792 ร.ต.ท. ชาย วชริวทิย ์สแีดง ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรภูธรจังหวดัเชยีงใหม.่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3579900201558 ร.ต.ต. ชาย วโิรจน ์อนิทรพรหมมา รอง สว. (ป.) สภ.บา้นดู ่จว.เชยีงราย สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3579900334281 ด.ต. ชาย สายชล ยาโนละ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3580100076572 ร.ต.อ. ชาย ศกัดชิาย เมอืงคํา รอง สวป. สภ.นําเพยีงดนิ อ.เมอืง จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.นําเพยีงดนิ ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3580100159877 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย อดลุยรัตน ์สมุนวฒันกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3580200104349 ด.ต. ชาย เทพ กรองสตปัิญญา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ลานอ้ย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.แม่ลานอ้ย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3580400029316 ร.ต.อ. ชาย รัศม ีมชียั รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3580400132125 ด.ต. ชาย วทิยา จันละ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ล ีจว.ลําพูน สภ.ลี ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3580500223378 ด.ต. ชาย สง่า ศริอิางค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ลานอ้ย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.แม่ลานอ้ย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3601100838952 ร.ต.ต. ชาย วรีะ แรงกสวิทิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3609900121251 ร.ต.อ. ชาย ธนะสทิธ ิเพมิพูล รอง สวป. สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3609900687590 พ.ต.ท. ชาย เรวตัร ศรรีัตนพัฒน์ สวป. สภ.งาว จว.ลําปาง สภ.งาว ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3619900002449 ร.ต.อ. ชาย พันธ ์หมอ้คํามูล รอง สว. สภ.หา้งฉัตร จว.ลําปาง สภ.หา้งฉัตร ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3620200284575 ร.ต.อ. ชาย โอภาส จุลพันธ์ รอง สว. สภ.บา้นเออืม อ.เมอืงลําปาง สภ.บา้นเออืม ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3629900115201 พ.ต.ท. ชาย จรีวฒัน ์ปานสมบัติ รอง ผกก.ป. สภ.เชยีงคาํ จว.พะเยา สภ.เชยีงคาํ จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3630100359263 ร.ต.ต. ชาย ฤทธเิดช แกว้ประดษิฐ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3630200058389 ด.ต. ชาย สวุฒัชยั ชํานาญเออื ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3630200359567 พ.ต.ต. ชาย อนันต ์คาํมี สวป. สภ.วงัชนิ จว.แพร่ สภ.วงัชนิ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3630400320621 ด.ต. ชาย ขวญัชยั ถาแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3630500019737 ด.ต. ชาย พงษ์สวสัด ิกลนิหอม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สบเมย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.สบเมย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3630600049689 ร.ต.อ. ชาย วริัก คาํเชอื รอง สว. สภ.สนัทราย จว.เชยีงใหม่ สภ.สนัทราย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3640300053095 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย วรีะยุทธ รุ่งเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่พรกิ จว.ลําปาง สภ.แม่พรกิ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3640400160349 ด.ต. ชาย พงษ์ศกัด ิศรฟ้ีา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 44 94 ผ่าน
3540400445271 ร.ต.ต. ชาย ดสุติ เมฆนิ สภ.เมอืงแพ่ สภอลเมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3640500029490 ร.ต.ต. ชาย ชยัภูม ิเชาวด์ี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัชนิ จว.แพร่ สภ.วงัชนิ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3640900113871 ร.ต.อ. ชาย ธณัช สลวีงศ์ รอง สว.สส. สภ.เวยีงมอก อ.เถนิ จว.ลําปาง สภ.เวยีงมอก ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3640900236221 ด.ต. ชาย รัตน ์ยะเชยีงคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หางดง จว.เชยีงใหม่ สภ.หางดง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3640900268106 ร.ต.อ. ชาย วรวฒุ ิตาวงค์ รอง สวป. สภ.เสรมิงาม ตาํรวจภูธรจังหวดัลําปาง สภ.เสรมิงาม ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3660600495859 ร.ต.ท. ชาย กษิดศิ บุญยัง ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3660700639704 ด.ต. ชาย ธทีัต มหีนิกอง ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3669800074677 ด.ต. ชาย ภาณุ วริุฬหวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3670200617957 พ.ต.ท. ชาย วชิาญ บุญมา สวป. สภ.ภูซาง จว.พะเยา สภ.ภูซาง ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3670300451686 ด.ต. ชาย เทอดศกัด ิคาํพา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สนัตสิขุ จว.น่าน สภ.สนัตสิขุจ.น่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3670301055636 ด.ต. ชาย วชัรพงษ์ ทองเกยีรติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เวยีงสา จว.น่าน สภ.เวยีงสา ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3670400004118 ด.ต. ชาย สงกรานต ์สหีะสงิห์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงยาว อ.หา้งฉัตร จว.ลําปาง สภ.เมอืงยาว ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3679900035029 ด.ต. ชาย วเิชยีร มากเขยีนไป ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3700400766149 ร.ต.อ. ชาย ไวฑรูย ์กลําโหมด รอง สวป. สภ.เมอืงพะเยา สภ.เมอืงพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 44 94 ผ่าน
3710101051270 ร.ต.อ. ชาย สรรเสรญิ ประจําเมอืง รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3720700141331 ร.ต.อ. ชาย จนิดา ถกลนฤดม รอง สว.(ป.) สภ.แม่สาย จว.เชยีงราย รองสว. (ป) ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3740300093169 พ.ต.ต. ชาย ธนรัชต ์เส็งเรยีบ สว. สภ.สารภ ีจว.เชยีงใหม่ สภ.สารภี ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3570200677471 พ.ต.ท. ชาย วศนิ สทิธขินัแกว้ รอง ผกก. สภ.เกาะชา้ง อ.แม่สาย จว.เชยีงราย สภ.เกาะชา้ง จว.เชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3570300007035 ด.ต. ชาย ศวิพันธ ์ศภุเมธศีลิป์ ผบ.หมู่ (คตส.) สภ.บุญเรอืง อ.เชยีงของ จว.เชยีงราย สภ.บุญเรอืง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570300064691 ร.ต.ต. ชาย บุญวาทย ์อุน่คํา รอง สว.(ป.) สภ.บุญเรอืง จว.เชยีงราย สภ.บุญเรอืง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570300107196 ด.ต. ชาย สมชาย หัตถกอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชยีงราย สภ.แม่ลาว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570300210833 ร.ต.อ. ชาย สมเศยีร นอ้ยหมอ รอง สว. สภ.เวยีงแกน่ จว.เชยีงราย สภ.เวยีงแกน่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570300228902 ร.ต.ต. ชาย กติตพิัทธ ์อนิตะ๊สงค์ รอง สว.(ป.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3570300266456 ร.ต.อ. ชาย ประยูร อนิโน รอง สวป. สภ.บุญเรอืง อ.เชยีงของ จว.เชยีงราย สภ.บุญเรอืง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570300284926 ร.ต.อ. ชาย อนันท ์วงคช์ยั รอง สวป. สภ.เชยีงคาํ จว.พะเยา สภ.เชยีงคาํ ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570300364237 ด.ต. ชาย เสกสรรค ์เนาวฤทธิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชยีงของ จว.เชยีงราย สภ.เชยีงของ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3570300365969 ด.ต. ชาย พงษ์ธร พรพรม ผบ.หมู่ (สตร.) สภ.บุญเรอืง จว.เชยีงราย สภ.บุญเรอืง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570300375727 ด.ต. ชาย ธรีะพันธ ์ตยิะธะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวยีงแกน่ จว.เชยีงราย สภ.เวยีงแกน่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570300428111 ด.ต. ชาย พัชรพงษ์ บุญปอง ผบ.หมู่ (สตร.) สภ.บุญเรอืง อ.เชยีงของ จว.เชยีงราย สภ.บุญเรอืง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570300490500 ร.ต.ท. ชาย อษัฎนิทร ์โนจติ รอง สว.(ป.) สภ.บุญเรอืง จว.เชยีงราย สภ.บุญเรอืง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570300519966 ร.ต.ท. ชาย สมเพ็ชร ขตัยิะ รอง สว.(ป.) สภ.เมอืงเชยีงราย เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570300559526 ด.ต. ชาย ศภุกจิ มหาชยั ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3570300618085 ร.ต.ท. ชาย ประพันธ ์วงศช์ยั ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ จราจรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3570300625685 ร.ต.ต. ชาย เอกสทิธ ิวงคช์ยั รอง สว.(ป.) สภ.บุญเรอืง จว.เชยีงราย สภ.บุญเรอืง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570300641770 ด.ต. ชาย สาธติ ขตัตยิะ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เชยีงของ จว.เชยีงราย สภ.เชยีงของ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570400004585 ร.ต.อ. ชาย เกษม มาฟู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3570400040522 ด.ต. ชาย อทัุย มหาวงศนันท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชยีงแสน จว.เชยีงราย สภ.เชยีงแสน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 45 95 ผ่าน
3570400223597 ด.ต. ชาย ยงยุทธ พลเยยีม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เทงิ จว.เชยีงราย สภ.เทงิ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 44 94 ผ่าน
3570400258609 ร.ต.อ. ชาย สรายุทธ ์พรมธิ รอง สวป. สภ.อมกอ๋ย จว.เชยีงใหม่ สภ.อมกอ๋ย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570400309068 พ.ต.ท. ชาย วรีะยุทธ ์ศรวีรรณรมย์ รอง ผกก.ป. สภ.เวยีงป่าเป้า จว.เชยีงราย สภ.แม่เจดยี์ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570400339994 ร.ต.อ. ชาย จรีัฐตกิลุ ดอนออ่นสา รอง สวป. สภ.เทงิ จว.เชยีงราย สภ.เทงิ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3570400383853 ด.ต. ชาย ธนติ แกว้หลอ่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูซาง จว.พะเยา สภ.ภูซาง ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3570400430924 ร.ต.อ. ชาย ชยัทัต ราชลํา รอง สว. (จร.) สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570400438984 ด.ต. ชาย โรจนศ์กัด ิรักนา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา สภ.ภูกามยาว ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570400591481 ร.ต.อ. ชาย จรัสวฒุ ิรูทํ้านอง รอง สวป. สภ.เทงิ จว.เชยีงราย สภ.เทงิ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3570400761254 พ.ต.ต. ชาย พัสกร สารคาํ สวป. สภ.แม่สาย จว.เชยีงราย สภ.แม่สาย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน



ภ.5 หนา้ท ี3 ของ 25

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3570400772035 ร.ต.ต. ชาย สพุจน ์ปงใจ รอง สว.(ป.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3570400830051 พ.ต.ท. ชาย ณรงค ์สงบ สวป. สภ.เกาะชา้ง อ.แม่สาย จว.เชยีงราย สภ เกาะชา้ง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3570401033562 ร.ต.อ. ชาย ประสทิธ ิยอดเรอืน รอง สวป. สภ.บา้นเออืม อ.เมอืง ตาํรวจภูธรจังหวดัลําปาง สภ.บา้นเออืม ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570401050211 ด.ต. ชาย ชศูกัด ิธมิาไชย ผบ.หมู่ (สตร.) สภ.บุญเรอืง จว.เชยีงราย สภ.บุญเรอืง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570401102157 ด.ต. ชาย คมสนัต ์อตุมา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บา้นดู่ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3570500039585 พ.ต.ท. ชาย ศภุกจิ สริปิระภาวฒัน์ รอง ผกก.ปป. สภ.ป่าแดด จว.เชยีงราย สภ.ป่าแดด ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570500206317 ร.ต.ท. ชาย องัคาร เตชะเออืย รอง สว. (ป.) สภ.แม่ออ้ จว.เชยีงราย สภ.แม่ออ้ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570500285195 ร.ต.อ. ชาย ทรงยศ ตราหทัยกลุ รอง สว.จร. สภ.บา้นดู่ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570500313270 พ.ต.ท. ชาย อาํนาจ ธรรมสร สวป. สภ.ดอยหลอ่ จว.เชยีงใหม่ สภ.ดอยหลอ่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570500560722 พ.ต.ต. ชาย รุ่ง สวุรรณฉัตรศริิ สวป. สภ.พาน จว.เชยีงราย สภ.พาน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3570500574855 ร.ต.อ. ชาย ศกัดชิาย สวุรรณลยั รอง สวป. สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570500620717 ร.ต.ต. ชาย ปัญญา ทองเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพะเยา สภ.เมอืงพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570500698813 พ.ต.ท. ชาย ไตรรัตน ์ชยัวรรณ สวป. สภ.หนองม่วงไข ่จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3570500717770 ด.ต. ชาย ราชติ พรหมปาลติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3570500723214 ด.ต. ชาย ทวิากร อาทนติย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3570500730130 ร.ต.ต. ชาย พงศว์ษิณุ บุรแีกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570500912904 ร.ต.ต. ชาย อนุพงษ์ เทพวงค์ รอง สว.(ป.) สภ.แม่สรวย จว.เชยีงราย สภ แม่สรวย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570501000828 ด.ต. ชาย ประดษิฐ ์เชอืเมอืงพาน ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บา้นดู่ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570501002324 ร.ต.ท. ชาย ธนภัทร ทันธนกาญจน์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570501037462 ด.ต. ชาย ชดิชยั ไชยวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570501044779 พ.ต.ท. ชาย ราชญั แสนหลาน สว.จร. สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570501080651 ด.ต. ชาย ธรีะ โสวรรณี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พาน จว.เชยีงราย สภ.พาน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3570501101292 ร.ต.อ. ชาย วเิชยีร สรุยิะจันทร์ รอง สวป. สภ.พาน จว.เชยีงราย สภ.พาน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570501170448 ร.ต.ต. ชาย วโิรจน ์เกษมสขุ รอง สว. (ป.) สภ.พาน จว.เชยีงราย สภ.พาน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3570501317295 ด.ต. ชาย ณรงค ์สารขา้วคาํ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570501347763 ร.ต.อ. ชาย มานัส กนุนาแสง รอง สวป. สภ.แม่แตง จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่แตง จว.ชม. ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570600039200 ร.ต.อ. ชาย สนุทร คาํซาว รอง สวป.สภ.บา้นหลวง จว.น่าน สภ.บา้นหลวง ภ.จว.น่าน ภ.5 50 42 92 ผ่าน
3570700104518 พ.ต.ท. ชาย ภูรวิฒั รุจริัฐภาส สวป. สภ.แม่จัน จว.เชยีงราย สภ.แม่จัน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570700128794 ร.ต.ท. ชาย ทว ีทันหลา้ รอง สว.(จร.) สภ.บา้นดู่ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3570700213961 ร.ต.ท. ชาย สมฤทธ ิปงปัญญายนื รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3570700219145 ด.ต. ชาย ไพบูลย ์แกว้ปันมา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชยีงแสน จว.เชยีงราย สภ.เชยีงแสน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570700404490 ร.ต.อ. ชาย บุญสง่ มาแกว้ รอง สวป. สภ.แม่จัน จว.เชยีงราย สภ.แม่จัน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570700481753 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย สงคก์าร ภูเขยีว รอง สวป. สภ.เวยีงเชยีงรุง้ จว.เชยีงราย สภ.เวยีงเชยีงรุง้ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570700518363 ด.ต. ชาย ธันยกร ฉันตา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่จัน จว.เชยีงราย สภ.แม่จัน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570700524207 ด.ต. ชาย อาํนาจ ปงกนัมูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3560300592167 ด.ต. ชาย ประเสรฐิ สรอ้ยสวงิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงคาํ จว.พะเยา สภ.เชยีงคาํ ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3560300631880 ร.ต.ท. ชาย แสวง วงศใ์หญ่ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560300720734 ด.ต. ชาย ณัฐชยั ลกัขะณะคมณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560300797176 พ.ต.ท. ชาย ภาวตั แกว้นันวรา รอง ผกก.ป. สภ.แม่สรวย จว.เชยีงราย สภ.แม่สรวย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560300801271 ร.ต.อ. ชาย ประวรี ์หอมนาน รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3560300833091 ด.ต. ชาย สะอาด ยาศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงคาํ จว.พะเยา สภ.เชยีงคาํ จ.พะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560300935064 ด.ต. ชาย ขวญัชาต ิบัวเย็น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560300950110 ด.ต. ชาย ธราดร หงษาวงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3560300953623 ด.ต. ชาย ประกจิ หาญวริยิะกจิ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร  ชม. ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3560400004429 ร.ต.อ. ชาย ธนโชต ิจันแดง รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3560400010119 ด.ต. ชาย ภัทราวธุ คาํลอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงม่วน จว.พะเยา ภัทราวธุ คาํลอื ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3560400150298 พ.ต.ท. ชาย สพุสทิธ ิสบืแสน รอง ผกก.ป. สภ.เชยีงม่วน จว.พะเยา สภ.เชยีงม่วน ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560500058628 ร.ต.ท. ชาย สญัญา ไชยคาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอกคําใต ้จว.พะเยา สภ.ดอกคําใต ้ ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560500103470 ร.ต.อ. ชาย ประสทิธ ิผัดวงค์ รอง สวป. สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา ภูกามยาว ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560500103968 ร.ต.อ. ชาย ประพันธ ์ใบอบุล รอง สวป.สภ.เชยีงม่วน จว.พะเยา สภ.เชยีงม่วน ปฏบิัตริาชการ สภ.ดอกคําใต ้ ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3560500382883 ด.ต. ชาย ไพรสนธ ์กนัท๊ะวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา สภ.แม่ใจ ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3560500453012 ร.ต.อ. ชาย อดลุย ์ธุระเสร็จ รอง สวป.สภ.จุน จว.พะเยา สภ.จุน ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3560500616868 พ.ต.ท. ชาย เกยีรตพิงศ ์คาํปินไชย รอง ผกก.ป. สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา สภ.ภูกามยาว ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560500652228 ร.ต.อ. ชาย สทิธชิยั มูลเมอืง รอง สว. สภ.เขลางคน์คร สภ.เขลางคน์คร ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3560500683581 พ.ต.ท. ชาย เนตกิร ยศวฒันะ รอง ผกก. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3560500714100 ด.ต. ชาย วฒุพิงษ์ ไชยวฒุิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอกคําใต ้จว.พะเยา สภ.ดอกคําใต ้ ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3560600208206 ร.ต.อ. ชาย สพุจน ์มาโน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3560600234088 ร.ต.อ. ชาย กานตณั์ฐกรณ ์กณุา รอง สวป. สภ.สนัตสิขุ จว.น่าน สภ.สนัตสิขุ ภ.จว.น่าน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560600270637 ด.ต. ชาย วริัตน ์นันทะชาติ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าแดด จว.เชยีงราย สภ.ป่าแดด ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 47 97 ผ่าน
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3560700083898 ร.ต.ต. ชาย คมสนัต ์กา๋ใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา แม่ใจ ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3560700105077 ด.ต. ชาย ประเทอืง ใจพรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา สภ.แม่ใจ ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560700133542 ด.ต. ชาย ทัยยุท ใจประการ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าแดด จว.เชยีงราย สภ.ป่าแดด ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3560700268898 ร.ต.ต. ชาย ณรงคศ์กัด ิใจบุญทา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพะเยา สภ.เมอืงพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3560700287752 ด.ต. ชาย สพุร อทุธโยธา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัเหนือ จว.ลําปาง สภ.วงัเหนือ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560700292624 ร.ต.ต. ชาย คงฤทธ ิแกว้เขยีว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา สภ.แม่ใจ ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560700303405 ร.ต.ต. ชาย สรุนิทร ์ร่องออ้ รอง สว.(จร.) สภ.พาน จว.เชยีงราย รอง  สว (จร) ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3569900009983 พ.ต.ท. ชาย พชิติชยั พุทธวงศ์ สว.จร. สภ.บา้นดู่ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3569900031687 ด.ต. ชาย นฤนันท ์กนัยะมี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เวยีงป่าเป้า จว.เชยีงราย สภ.เวยีงป่าเป้า ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3569900116038 ร.ต.ต. ชาย สมศกัด ิบัวผัด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพะเยา สภ.เมอืงพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3570100002722 ด.ต. ชาย ชาญศกัด ิอุน่เจรญิ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เวยีงเชยีงรุง้ จว.เชยีงราย สภ.เวยีงเชยีงรุง้ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3570100016685 ด.ต. ชาย รัชชานนท ์แสงหงษ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3570100018271 ด.ต. ชาย สกล เทพเสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570100043046 พ.ต.ท. ชาย สพุรรณ ์วญิญพรหม สวป. สภ.เรอืง อ.เมอืง จว.น่าน สภ.เรอืง จว.น่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570100151469 พ.ต.ต. ชาย สวุชิา สทิธวิงค์ สวป. สภ.แม่ลาว จว.เชยีงราย สภ.แม่ลาว ภ.จง.เชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570100378099 ร.ต.อ. ชาย พศิฐศ์กัด ิสทุธสม รอง สว.จร. สภ.บา้นดู่ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570100409351 ร.ต.อ. ชาย นรภัทร ทองดี รอง สว. สภ.เวยีงป่าเป้า จว.เชยีงราย สภ.เวยีงป่าเป้า ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570100526462 ร.ต.อ. ชาย สมพงษ์ ไชยชมภู รอง สวป. สภ.บุญเรอืง อ.เชยีงของ จว.เชยีงราย สภ.บุญเรอืง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570100530117 ด.ต. ชาย ประพันธุ ์ไชยชมภู ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภงเมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570100671063 พ.ต.ต. ชาย พงษ์พสิฐิ ประเสรฐิ สวป.สภ.อมกอ๋ย จว.เชยีงใหม่ สภ.อมกอ๋ย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570100690491 พ.ต.ท. ชาย ศวิกร มนัคงคํา สวป. สภ.ปัว จว.น่าน สภ.ปัว ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570100848923 ร.ต.อ. ชาย ทรงพร หน่อคํา รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570100866611 พ.ต.ท. ชาย กจิวฒันส์นิธุ ์อมตธนทรัพย์ รอง ผกก.ป. สภ.เมอืงพะเยา สภ.เมอืงพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3570100897541 ด.ต. หญงิ นติยา สภุาวะ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570100897690 ร.ต.ต. ชาย สมคดิ ยอดสวุรรณ์ รอง สว. (ป.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570100964869 ด.ต. ชาย ขวญัชยั ชาวลแีสน ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บา้นดู ่จว.เชยีงราย สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570101169671 ร.ต.ต. ชาย ทนิกร พมิสาร ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570101384459 ร.ต.ต. ชาย เมธ ีวฒันา รอง สว.(จร.) สภ.บา้นดู ่จว.เชยีงราย สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570101389345 ด.ต. ชาย กฤตเิดช โคทวี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บา้นดู่ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3570101394756 ด.ต. ชาย กติตพิงศ ์ปงธยิา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พาน จว.เชยีงราย สภ.พาน  จว.เชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3570101696574 ร.ต.ท. ชาย เศวตชยั วงศใ์หญ่ รอง สว.(ป.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570200006851 พ.ต.ท. ชาย มังกร วฒัวงค์ สวป. สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชยีงราย สภ.แม่ฟ้าหลวง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3570200223461 ร.ต.ต. ชาย คาํปน แกว้สาทร รอง สว.(ป.) สภ.ดอยหลวง จว.เชยีงราย คาํปนแกว้สาทร ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570200249410 ด.ต. ชาย ขจร ไชยประเสรฐิ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3570200463934 ด.ต. ชาย สทัุศน ์กองตา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวยีงเชยีงรุง้ จว.เชยีงราย สภ.เวยีงเชยีงรุง้ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3570200507605 ร.ต.อ. ชาย สง่า กนัหารุ่งเรอืง รอง สว. สภ.เวยีงเชยีงรุง้ จว.เชยีงราย สภ.เวยีงเชยีงรุง้ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570200576500 พ.ต.ท. ชาย ทศพล ทุเสนะ สวป. สภ.พญาเม็งราย จว.เชยีงราย สภ.พญาเม็งราน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3570200614797 ด.ต. ชาย ชยันันท ์พุทธจันทร์ ผบ.หมู่ (สตร.) สภ.บุญเรอืง อ.เชยีงของ จว.เชยีงราย สภ.บุญเรอืงจ.เชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3550400177609 ร.ต.อ. ชาย โกวทิ ถาเมอืง รอง สว. สภ.นานอ้ย จว.น่าน สภ.นานอ้ย ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3550400274078 ร.ต.อ. ชาย วมิล สนีะ รอง สว. สภ.เชยีงดาว จว.เชยีงใหม่ สภ.เชยีงดาว ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3550400300486 ด.ต. ชาย ยุทธพันธ ์พรหมเสนา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่รมิ จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่รมิ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3550500449422 พ.ต.ท. ชาย ชยัสทิธ ิชราชติ สวป. สภ.สองแคว จว.น่าน สภ.สองแคว ภ.จว.น่าน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3550600002942 พ.ต.ท. ชาย เรวตัร ทากนั สว.จร. สภ.เมอืงน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3550600015441 ร.ต.อ. ชาย กติตธิัช มหายศนันท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าวงัผา จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา ภ.จว.น่าน ภ.5 50 35 85 ผ่าน
3550600046575 ร.ต.อ. ชาย สมฤทธ ิจณิะเสน รอง สว.จร. สภ.ปัว ตาํรวจภูธรจังหวดัน่าน สภ.ปัว จ.น่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3550600108783 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย สนุทยา ปรารมภ์ สวป. สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืง จว.เชยีงใหม่ สภ ภูพงิคราชนเิวศช์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3550600268969 ร.ต.ต. ชาย นพรัตน ์สทุธแิสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปัว จว.น่าน สภ.งอบ ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3550600319539 ด.ต. หญงิ วาสนา ศริริัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3550600389421 ร.ต.ท. ชาย ไชยวฒัน ์ใบยา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เฉลมิพระเกยีรต ิจว.น่าน สภ.เฉลมิพระเกยีรต ิ  ภ.จว.น่าน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3550700061703 พ.ต.ท. ชาย ธนกร ธรรมลงักา รอง ผกก.(จร.) สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3550700375571 ร.ต.อ. ชาย มานพ มหิายศ รอง สว. สภ.เชยีงแสน จว.เชยีงราย สภ.เชยีงแสน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3550700454624 ร.ต.ท. ชาย พงศไ์ชย คาํพุฒศรวีศิาล รอง สว.(จร.) สภ.บา้นดู่ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3550700529446 ร.ต.อ. ชาย ดเิรก เขอืนเพชร รอง สวป. สภ.เรอืง อ.เมอืงน่าน สภ.เรอืง ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3550700554530 ร.ต.อ. ชาย สมพงษ์ ดวงงา รอง สวป. สภ.นํามวบ อ.เวยีงสา จว.น่าน สภ นํามวบ ภ.จว.น่าน ภ.5 50 43 93 ผ่าน
3550700585044 ด.ต. ชาย กจิวตัร กนัแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูเพยีง จว.น่าน สภ.ภูเพยีง ภ.จว.น่าน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3550800047150 ร.ต.อ. ชาย พงษ์สถติย ์จันตะ๊ยอด รอง สว.จร. สภ.อ.เมอืงลําพูน สภ.เมอืงลําพูน ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3550900058129 ด.ต. ชาย นพไกร คาํวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภ?ูพงิคราชนเิวศน?์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3550900216581 พ.ต.ท. ชาย นเิวทย ์อนิทํา รอง ผกก.ป. สภ.บา้นเสดจ็ อ.เมอืงลําปาง สภ.บา้นเสดจ็ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3551000030989 ร.ต.ท. ชาย ยงยุทธ ์สอนยศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาหมนื จว.น่าน สภ.นาหมนื จ.น่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 47 97 ผ่าน



ภ.5 หนา้ท ี5 ของ 25

เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3551100028170 ด.ต. หญงิ สริพิร ฟ้าขาว ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3559900042778 ร.ต.ต. ชาย วรีะวฒัน ์โพธพิวง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เรอืง อ.เมอืงน่าน สภ.เรอืง ภ.จว.น่าน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3559900139542 ด.ต. ชาย ธนเดช พรหมมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3559900181620 พ.ต.ท. ชาย วนัชยั มชีํานาญ สวป. สภ.จอมทอง จว.เชยีงใหม่ สภ.จอมทอง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 45 95 ผ่าน
3560100005055 ด.ต. ชาย รชต วงศข์ตัยิ ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอกคําใต ้จว.พะเยา สภ.ดอกคําใต ้ ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3560100012892 ด.ต. ชาย บัญชา บุญเรอืง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สาย จว.เชยีงราย สภ.แม่สาย จเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3560100016511 ร.ต.ท. ชาย ทักษิณ ทนินา ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560100054706 ร.ต.ต. ชาย เพชร เครอืสาร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา สภ.ภูกามยาว ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3560100186530 ด.ต. ชาย รุ่งโรจน ์พรหมเผ่า ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา สภ.ภูกามยาว ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560100245510 ด.ต. ชาย ทองสขุ บุญนาวา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่กา สภ.แม่กา จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3560100350895 พ.ต.ท. ชาย กฤษฏ ิสรุรีัตน์ สว. สภ.แม่กา สภ.แม่กา ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3560100422152 ด.ต. ชาย มานะ แสงปัน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาหวาย อ.เชยีงดาว จว.เชยีงใหม่ สภ.นาหวาย  ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3560100456111 พ.ต.ท. ชาย ประทปี เสยีงดงั รอง ผกก.ป. สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชยีงราย สภ.แม่ฟ้าหลวง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560100527434 ด.ต. ชาย มงคล เสมอเชอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3560100536875 ด.ต. ชาย ณรงคศ์กัด ิสวุรรณศลิป์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ร่องเคาะ อ.วงัเหนือ จว.ลําปาง สภ.ร่องเคาะ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560100671501 พ.ต.ท. ชาย สปิปกราณ ทศิธรรม รอง ผกก.ปป. สภ.วงัชนิ จว.แพร่ สภ.วงัชนิ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560100762107 ร.ต.ท. ชาย เกษตร กอ้นคาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา สภ.ภูกามยาว ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3560100770665 พ.ต.ท. ชาย ถริวฒัน ์ตอ่สวย รอง ผกก.ป. สภ.แม่ยาว อ.เมอืงเชยีงราย สภ.แม่ยาว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3560100948928 ร.ต.ต. ชาย นยิม สะพานแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพะเยา สภ.เมอืงพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3560101030118 ด.ต. ชาย สรุศกัด ินาเจรญิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พญาเม็งราย จว.เชยีงราย สภ.พญาเม็งราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3560200074334 ร.ต.ท. ชาย ปราการ ทวสีขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพะเยา สภ.เมอืงพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3560200083848 ด.ต. ชาย กติตนิพิัทธ ์ศรคํีามูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560200195450 ร.ต.อ. ชาย รัตนส์ดา รุ่งเรอืง รอง สว. สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560300061111 ร.ต.ท. ชาย วราพงศ ์อนิคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หางดง จว.เชยีงใหม่ สภ.หางดง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3560300073356 ร.ต.อ. ชาย ฐกฤต เงนิคาํ รอง สวป. สภ.เชยีงคาํ จว.พะเยา สภ.เชยีงคาํ ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560300112548 ร.ต.ต. ชาย สหรัถ อปุธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูซาง จว.พะเยา สภ.ภูซาง ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 42 92 ผ่าน
3560300151250 ด.ต. ชาย พนิจิ รวมสขุ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เชยีงของ จว.เชยีงราย สภ.เชยีงของ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3560300243405 ด.ต. ชาย ณรงคฤ์ทธ ิวงศใ์หญ่ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชยีงราย สภ.แม่ฟ้าหลวง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560300302339 ด.ต. ชาย วญิ  ูวงศใ์หญ่ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่จัน จว.เชยีงราย สภ.แม่จัน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3560300327668 ด.ต. ชาย กษณะ การะยศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูซาง จว.พะเยา สภ.ภูซาง ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 37 87 ผ่าน
3560300331533 ร.ต.ต. ชาย สพุจน ์ศรจีันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560300345194 ร.ต.อ. ชาย สมชาย สองสใีส รอง สว.จร. สภ.เมอืงพะเยา สภ.เมอืงพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3560300345763 ด.ต. ชาย ประจักษ์ สริบิัญญัติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัเหนือ จว.ลําปาง สภ.วงัเหนือ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560300363826 ด.ต. ชาย พรไพร รวมสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูซาง จว.พะเยา สภ.ภูซาง ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560300367112 ด.ต. ชาย แดง ปารนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงคาํ จว.พะเยา สภ.เชยีงคาํ ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560300394837 ด.ต. ชาย สด บัวยอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอกคําใต ้จว.พะเยา สภ.ดอกคําใต ้ ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560300399693 ด.ต. ชาย วเิชษฐ ์อาคะนัย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560300429223 พ.ต.ท. ชาย อดลุย ์ประวงั สวป. สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา สภ.ภูกามยาว ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560300431261 ด.ต. ชาย พนม ราษี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.จุน จว.พะเยา สภ.จุน ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560300464398 พ.ต.ท. ชาย กฤตนัน เวยีงคํา สวป. สภ.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จว.เชยีงใหม่ สภ.ป่าแป๋ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3560300487134 พ.ต.ต. ชาย สชุาต ิหอมนาน สวป.สภ.แม่พรกิ จว.ลําปาง สภ.แม่พรกิ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3560300517246 ด.ต. ชาย วชิยั สมฤทธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หางดง จว.เชยีงใหม่ สภ.หางดง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3560300591578 ด.ต. ชาย อดุม แสวงผล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงคาํ จว.พะเยา สภ.เชยีงคาํ ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540300358245 ร.ต.อ. ชาย ชชัวาล คาํจันทรา รอง สวป. สภ.เรอืง อ.เมอืงน่าน สภ.เรอืง ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3540300484780 ด.ต. ชาย สงกรานต ์อนิทรเ์อย้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลอง จว.แพร่ สภ.ล อง อ.ลอง จ.แพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540300490429 ร.ต.อ. ชาย เอนก ชมุภูหมุด รอง สว. (จร.) สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3540400062054 ด.ต. ชาย วรีะพงษ์ สนัป่าเป้า ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สงูเม่น จว.แพร่ สภ.สงูเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540400080737 ร.ต.ต. ชาย ศวิณัฐ พงศพ์ุฒิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3540400093103 วา่ท ีร.ต.ท. ชาย ศภุชยั เวยีงนาค ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแพร่ สภเมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540400100606 ด.ต. ชาย ทวิ สารดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เวยีงตา้ อ.ลอง จว.แพร่ สภ.เวยีงตา้ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3540400106736 ด.ต. ชาย นพรัตน ์ขนัเพ็ชร ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540400170213 พ.ต.ท. ชาย ณัฐพงษ์ คชสาร สวป. สภ.แม่ยาว อ.เมอืงเชยีงราย สภ.แม่ยาว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3540400260913 ร.ต.ต. ชาย ประเด็น มณีกาศ รอง.สว.(ป)สภ.หว้ยมา้ สภ.หว้ยมา้ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3540400267896 ร.ต.อ. ชาย พภิพ สรอ้ยสาย รอง สว. สภ.พระธาตชุอ่แฮ สภ.พระธาตชุอ่แฮ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540400404621 พ.ต.ท. ชาย วรีะ พุ่มพวง สวป. สภ.เวยีงสา จว.น่าน สภ.เวยีงสา ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3540400469014 พ.ต.ท. ชาย ภานุรุจ แสงสรอ้ย รอง ผกก.ปป. สภ.สอง จว.แพร่ สภ.สอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540400484315 ร.ต.ต. ชาย สถาน สมฤทธิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.พระธาตชุอ่แฮ สภ.พระธาตชุอ่แฮ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3540400498944 พ.ต.ต. ชาย กงัวาล เวยีงทอง สวป. สภ.สอง จว.แพร่ สภ.สอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540400514907 ด.ต. ชาย ณรงเดช วงรอบ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สงูเม่น จว.แพร่ สภ.สงูเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
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3540400562804 ร.ต.อ. ชาย เจรญิ เกษม รอง สว. สภ.พระธาตชุอ่แฮ สภ.พระธาตชุอ่แฮ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3540400567831 ด.ต. ชาย วรรัตน ์แกว้รวม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สอง จว.แพร่ สภ.สอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540400568802 ร.ต.ต. ชาย สมจติต ์กระสาย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สงูเม่น จว.แพร่ สภ.สงูเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540400588650 ร.ต.ท. ชาย สมบัต ิสสีด รอง สว.(จร.)สภ.สงูเม่น จว.แพร่ สภ.สงูเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540400603012 ร.ต.ต. ชาย ธนลภย ์อมรรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาพูน อ.วงัชนิ จว.แพร่ สภ.นาพูน ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3540400668190 ด.ต. ชาย เรวตั มงัมูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สงูเม่น จว.แพร่ สภ.สงูเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3540400670232 ร.ต.ต. ชาย บูรณย์าง ท่าชา้ง รอง สว.(ป.) สภ.เดน่ชยั จว.แพร่ สภ.เดน่ชยั ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540400682257 ร.ต.ต. ชาย สนัต ิชํานาญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สงูเม่น จว.แพร่ สภ.สงูเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540400683423 ด.ต. ชาย พชิติ งามทรง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สงูเม่น จว.แพร่ สภ.สงูเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3540400683504 ด.ต. ชาย อนัน ชํานาญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สงูเม่น จว.แพร่ สภ.สงูเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540400690977 ด.ต. ชาย เกยีรต ิบัวตอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัเหนือ จว.ลําปาง วงัเหนือ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540400833409 ด.ต. ชาย สชุาต ิชํานาญ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540400838915 ด.ต. ชาย พษิณุ ผงพลอย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สงูเม่น จว.แพร่ สภ.สงูเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540500040656 ร.ต.อ. ชาย เทยีมทูล หัตถป์ทุม รอง สวป. สภ.หว้ยไร่ อ.เดน่ชยั จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540500076596 ด.ต. ชาย ณพวรรษ จักรคาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลอง จว.แพร่ สภ.ลอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540500147680 ร.ต.ต. ชาย สพุจน ์กาวนิ รอง สว.(จร.) สภ.เดน่ชยั จว.แพร่ สภ.เดน่ชยั ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540500178224 ด.ต. ชาย นคร ฝากมติร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูเพยีง จว.น่าน สภ.ภูเพยีง ภ.จว.น่าน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3540500182833 ด.ต. ชาย สงกรานต ์กาศสมบูรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เดน่ชยั จว.แพร่ สภ.เดน่ชยั? ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3540500182868 ร.ต.ต. ชาย เทวญั สงัสอน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เดน่ชยั จว.แพร่ สภ.เดน่ชยั ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3540500203075 ร.ต.อ. ชาย ณัทภณ ววิฒุิ รอง สว. สภ.สารภ ีจว.เชยีงใหม่ สภ.สารภี ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540500209901 พ.ต.ท. ชาย วทูิล สตีะวนั สวป. สภ.นาพูน อ.วงัชนิ จว.แพร่ สภ.นาพูน ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540500220719 ด.ต. ชาย ประยูร คาํพรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540500228205 ร.ต.อ. ชาย อดลุย ์สามารถ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สอง จว.แพร่ สภ.สอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 42 92 ผ่าน
3540500229414 พ.ต.ท. ชาย กาํจร ใจจันทร์ สวป. สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3540500250324 ร.ต.ท. ชาย สนุทร วนัชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เดน่ชยั จว.แพร่ สภ.เดน่ชยั ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3540500314896 ร.ต.อ. ชาย พสิทุธ ิสทุธิ รอง สวป. สภ.นาพูน อ.วงัชนิ จว.แพร่ สภ.นาพูน ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3540500318671 พ.ต.ท. ชาย จติรภณ สมหมาย รอง ผกก. สภ.เดน่ชยั จว.แพร่ สภ.เดน่ชยั ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540600055388 ร.ต.ต. ชาย ประทปี หลงเวช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สบปราบ จว.ลําปาง สภ.สบปราบ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3540600071065 ด.ต. ชาย เกษม ชมภูอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540600082989 ร.ต.อ. ชาย ยงยุทธ คาวนัดี รอง สว. สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540600083004 ร.ต.ท. ชาย วชิญพ์ล คาวนัดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3540600142353 ร.ต.อ. ชาย พลากร จติพยัคฆ์ รอง สวป. สภ.หา้งฉัตร จว.ลําปาง สภ.หา้งฉัตร ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3540600224678 พ.ต.ต. ชาย ประชา คงคารักษ์ สวป. สภ.นานอ้ย ตาํรวจภูธรจังหวดัน่าน สภ.นานอ้ย ภ.จว.น่าน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3540600485081 ด.ต. ชาย ทศพล พรมจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สอง จว.แพร่ สภ.สอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540600489884 ร.ต.ต. ชาย สมนกึ ผวิออ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540700289119 ร.ต.อ. ชาย ธวชัศกัด ิสรุนิแปง รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3549900020588 ด.ต. ชาย สรุยิัน คาํวรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงม่วน จว.พะเยา สภ.เชยีงม่วน ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3549900037481 พ.ต.ท. ชาย ชยัรัตน ์เครอืงดี รอง ผกก. สภ.สงูเม่น จว.แพร่ สภ.สงูเม่น จว.แพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3549900053648 พ.ต.ท. ชาย กติต ิคาํปันจักร์ รอง ผกก.ปป. สภ.แม่แตง จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่แตง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3549900110170 พ.ต.ท. ชาย ทศพล สบืกาสี รอง ผกก.จร. สภ.เมอืงน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3549900135270 ร.ต.ท. ชาย ธรีะพงค ์พุฒริัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.จุน จว.พะเยา สภ.จุน จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3549900186753 ร.ต.ท. ชาย ชยัวฒัน ์จุณณวตัต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3550100012531 ร.ต.อ. ชาย วรีะพันธ ์บุญแสง รอง สวป. สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคฯ์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3550100151507 ร.ต.อ. ชาย ธรีะพงษ์ วงคท์าฝัน รอง สว.จร. สภ.เมอืงน่าน ตาํรวจภูธรจังหวดัน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3550100332633 ร.ต.ต. ชาย นันทธ์เนศ ทนันติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3550100446639 พ.ต.ท. ชาย บุญมาก กนับุญ สวป. สภ.แม่จรมิ จว.น่าน สภ.แม่จรมิ ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3550100771823 ร.ต.อ. ชาย พรีเดช ปันวงค์ รอง สวป. สภ.เวยีงสา จว.น่าน สภ.เวยีงสา ภ.จว.น่าน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3550400081652 ด.ต. ชาย ธรีะชยั อนิถา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3521300173017 ร.ต.อ. ชาย เอกชยั สริสินัทรา รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3521300212721 ด.ต. ชาย ชชูาต ิหมุดดี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บา้นเออืม อ.เมอืงลําปาง สภ.บา้นเออืม ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 39 89 ผ่าน
3521300235292 ร.ต.อ. ชาย ชาตชิาย เกยีรตปิระชา รอง สวป. สภ.นคิมอตุสาหกรรม สภ.นคิมอตุสาหกรรม ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3521300281120 ด.ต. ชาย บัญชา คาํธิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่โจ ้ สภ.แม่โจ ้ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3529900025202 ด.ต. ชาย อทัุย จรเทศ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3529900080912 ร.ต.อ. ชาย ชาตร ีศริผ่ิอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3529900258070 ร.ต.อ. ชาย ภัทรเทพ ภัทรวริุฬห์ รอง สวป.สภ.เขลางคน์คร ภ.จว.ลําปาง สภ.เขลางคน์คร ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3530100617298 ร.ต.อ. ชาย นริาศ ทองม่วง รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3530200182030 ด.ต. ชาย ชมุพล เชอืน่วม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ขนุตาล จว.เชยีงราย สภ.ขนุตาล ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3539900042433 ด.ต. ชาย ณธกร นพบุญญานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540100005764 ร.ต.ท. ชาย ธนพล สวุรรณลกัษณ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.พระธาตชุอ่แฮ สภ.พระธาตชุอ่แฮ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
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3540100065520 ด.ต. ชาย เสฎฐวฒุ ิลอืโฮง้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เวยีงสา จว.น่าน สภ.เวยีงสา ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3540100131867 ด.ต. ชาย ธรีะศกัด ิกนัทวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540100135056 ด.ต. ชาย จักรพันธ ์นออนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองม่วงไข ่จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540100160018 พ.ต.ท. ชาย ณรงค ์หงสไ์พบูลย์ สวป. สภ.เวยีงตา้ อ.ลอง จว.แพร่ สภ.เวยีงตา้ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3540100161278 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ประวทิย ์ประกอบการ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540100209025 ด.ต. ชาย ชยัชาญ สคุนัธมาลา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองตอง อ.หางดง จว.เชยีงใหม่ สภ.หนองตอง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540100236685 พ.ต.ท. ชาย เสกสรรค ์ขนัคํานันตะ๊ รอง ผกก. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540100243363 ร.ต.อ. ชาย นติริัตน ์แสงคํามา รอง สวป. สภ.หนองม่วงไข ่จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข ่จว.แพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540100244548 ด.ต. ชาย นัธทวฒัน ์คาํลอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เวยีงสา จว.น่าน สภ.เวยีงสา ภ.จว.น่าน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540100274561 ร.ต.อ. ชาย อานันต ์ดวงมณีย์ รอง สว. สภ.แม่สาย จว.เชยีงราย สภ.แม่สาย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3540100275206 ด.ต. ชาย รตนชาญ อนุสนธิ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540100347282 ด.ต. ชาย อเุทน จักรบัน ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่กา สภ.แม่กา ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540100425011 ด.ต. ชาย วรัญ  ูถนิสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540100476058 ร.ต.อ. ชาย ภูมศิรนิทร ์สมมงคล รอง สว.สส. สภ.เดน่ชยั จว.แพร่ สภ.เดน่ชยั ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540100485651 ด.ต. ชาย วรากร เวยีงนาค ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่พรกิ จว.ลําปาง สภ.แม่พรกิ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3540100519008 ร.ต.ท. ชาย วญิ  ูสอนอุน่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแพร่ สภ เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3540100525342 ด.ต. ชาย นรนิทร ์มะโนชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3540100551564 ด.ต. ชาย ดนัย ดพีชิยั ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540100567541 ร.ต.อ. ชาย บุญช ูวรรณา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.พระธาตชุอ่แฮ พระธาตชุอ่แฮ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540100576214 ร.ต.ต. ชาย ปดศิ เชยีงวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัหงษ์ อ.เมอืงแพร่ สภ.วงัหงส์ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3540100618537 พ.ต.ท. ชาย ชยัชาญ ตาตระกลู สวป. สภ.รอ้งกวาง จว.แพร่ สภ.รอ้งกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3540100638333 ด.ต. ชาย กาญจนป์พน เมอืงมานอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540100690581 พ.ต.ท. ชาย อมรเทพ ถนิทพิย์ รอง ผกก.จร. สภ.เมอืงแพร่ จว.แพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540100698077 ด.ต. ชาย นันทสนัต ์พรีะการัณยเศรษฐ์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3540100870015 ด.ต. ชาย บรรหาญ ถนิจอม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นานอ้ย จว.น่าน สภ.นานอ้ย จง.น่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3540100883711 พ.ต.ท. ชาย ฐปนนท ์โป่งเส็ง สว.อก. สภ.ดอยหลวง จว.เชยีงราย สภ.ดอยหลวง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3540100956459 ร.ต.ต. ชาย ชาล ีแกว้นํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งฝาย อ.เมอืงลําปาง สถานีตาํรวจภูธรทุ่งฝาย ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540100970958 พ.ต.ท. ชาย วรีะ แสงจันทร์ สวป. สภ.บา้นกวาง จว.แพร่ สภ.บา้นกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540100974180 พ.ต.ท. ชาย พงศศ์กัด ิรักชาติ สวป. สภ.สนัตสิขุ ตาํรวจภูธรจังหวดัน่าน สภ.สนัตสิขุ ภ.จว.น่าน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3540100982204 ด.ต. ชาย สรุชยั ไหวเคลอืน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองตอง อ.หางดง จว.เชยีงใหม่ สภ.หนองตแง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3540200064835 ด.ต. หญงิ ละเอยีด บัญสวา่ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3540200084810 พ.ต.ท. ชาย เกยีรตชิยั ใจตงั สวป. สภ.เดน่ชยั จว.แพร่ เดน่ชยั ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540200106287 ร.ต.ต. ชาย นเิวศ เชยีงทา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3540200141112 พ.ต.ท. ชาย อดลุย ์อภฉัิตรวงศ์ รอง ผกก. สภ.หนองม่วงไข ่จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540200142551 ร.ต.อ. ชาย วชิาญ ขวดแกว้ รอง สวป. สภ.เมอืงเชยีงใหม่ เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3540200143310 ด.ต. ชาย พรรษกร กนัทะรส ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยมา้ อ.เมอืงแพร่ สภ.หว้ยมา้ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3540200243331 พ.ต.ท. ชาย สทัุศน ์ยศศรใีจ สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานกลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540200246275 ร.ต.อ. ชาย สหัสชยั มสีอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่สะเรยีง จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.แม่สะเรยีง ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3540200325795 ด.ต. ชาย สงิหา เอกตะ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540200327941 ด.ต. ชาย ศกัดชิยั จันทรเ์พ็ญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นานอ้ย จว.น่าน สภ.นานอ้ย ภ.จว.น่าน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3540200348256 ร.ต.ท. ชาย วงศส์วสัด ิจติตป์ระสาร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.รอ้งกวาง จว.แพร่ สภ.รอ้งกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540200458094 พ.ต.ท. ชาย ชลติพงศ ์เสมอถุง รอง ผกก. สภ.เวยีงตา้ อ.ลอง จว.แพร่ สภ.เวยีงตา้ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3540200556045 พ.ต.ท. ชาย มารุต ิดาวนันท์ รอง ผกก. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540200675630 ด.ต. ชาย ผดงุ ตน้กนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองม่วงไข ่จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3540200677489 ด.ต. ชาย ทรงวทิย ์ปกเครอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.รอ้งกวาง จว.แพร่ สภ.รอ้งกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540200700120 ร.ต.อ. ชาย ทักษิณ ปะละใจ รอง สว. สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 45 95 ผ่าน
3540300028822 พ.ต.ท. ชาย สนทิ นาระกนัทา สวป. สภ.ลอง จว.แพร่ สภ.ลอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540300033532 ด.ต. ชาย ไพบูลย ์อว้นแกว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าแดด จว.เชยีงราย สภ.ป่าแดด ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 45 95 ผ่าน
3540300091435 ร.ต.อ. ชาย เสร ีชนืสมบัติ รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540300113391 ร.ต.ท. ชาย ธนวรรธน ์ธป้ิอ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3540300282206 ร.ต.อ. ชาย ธํารงคศ์กัด ิชนืสมบัติ รอง สวป. สภ.ท่าวงัผา สภ.ท่าวงัผา อ.ท่าวงัผา จ.น่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 41 91 ผ่าน
3540300282800 ด.ต. ชาย สมบัต ิฝันมงคล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลอง จว.แพร่ สภ.ลอง อ.ลอง จ.แพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3540300354495 ด.ต. ชาย วรกฤษฏ ิขนัแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลอง จว.แพร่ สภ ลอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3521000257258 ด.ต. ชาย กติตศิกัด ิขดัป้อ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3521000385876 พ.ต.ท. ชาย จริัฐตพิงษ์ เลศิวริยิานันท์ รอง ผกก.ปป. สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3521000434885 ร.ต.อ. ชาย พทัิกษ์ ทา้วสมวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นําเพยีงดนิ อ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.นําเพยีงดนิ ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 45 95 ผ่าน
3521000483266 ด.ต. ชาย สมพงษ์ ใจมนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ทะ จว.ลําปาง สภ.แม่ทะ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3521000511766 ร.ต.อ. ชาย ปรชีา คาํศรใีจ รอง สวป. สภ.เกาะคา จว.ลําปาง สภ.เกาะคา ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3521000564410 ร.ต.ท. ชาย สพุจน ์สายยศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ทะ จว.ลําปาง สภ.แม่ทะ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 47 97 ผ่าน
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3521000623751 ร.ต.อ. ชาย รัฐพล ใจวงั รอง สวป. สภ.งาว จว.ลําปาง สภ.งาว ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3521000626032 ร.ต.ต. ชาย มนูญ ทะปะละ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง สภ.แม่เมาะ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3521200032420 พ.ต.ท. ชาย ณัฐพล จันมะโน รอง ผกก. สภ.อ.ดอยสะเก็ด สภ.ดอยสะเก็ด ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3521200080874 ด.ต. ชาย วรนิทร สทุปา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.นคิมอตุสาหกรรม สภ.นคิมอตุสาหกรรม ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3521200127021 ร.ต.อ. ชาย ศภุกติต ิขนัคําตงั รอง สวป. สภ.เมอืงยาว อ.หา้งฉัตร จว.ลําปาง สภ.เมอืงยาว ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3521200136276 ด.ต. ชาย คเณศร ์แลบุญมา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บา้นดู่ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 45 95 ผ่าน
3521200141024 พ.ต.ท. ชาย ธรียุทธ กติธิะนะ รอง ผกก.ป. สภ.สบปราบ จว.ลําปาง สภ.สบปราบ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3521200167406 ด.ต. ชาย ทวศีกัด ิวงศใ์จ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 45 95 ผ่าน
3521200226313 พ.ต.ท. ชาย บวร ธติะ๊ สวป. สภ.บา้นเออืม อ.เมอืงลําปาง สภ.บา้นเออืม ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3521200372158 พ.ต.ต. ชาย สมุติร ปิงวงั สวป. สภ.สบปราบ ตาํรวจภูธรจังหวดัลําปาง สภ.สบปราบ จว.ลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3521200403223 ร.ต.ต. ชาย ไพฑรูย ์คาํบุญชู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ลานอ้ย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.แม่ลานอ้ย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3521200455746 ด.ต. ชาย คฤณภัทร ทาสภุา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3521200482981 ร.ต.อ. ชาย สวุฒัน ์พนิทสิบื รอง สวป. สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3521300035544 ด.ต. ชาย ชาญชยั ปัญญาชว่ย ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แจซ้อ้น อ.เมอืงปาน จว.ลําปาง สภ.แจซ้อ้น ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3521300130113 ร.ต.อ. ชาย ไพรฤทธ ิจติใหญ่ รอง สวป.สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง สภ.แม่เมาะ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3520100840922 ด.ต. ชาย สําเนียง มัดตลดั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะคา จว.ลําปาง สภ.เกาะคา ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3520100936512 พ.ต.ท. ชาย วสนัต ์สงิหไ์ชย รอง ผกก.ป. สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง สภ แม่เมาะ จ ลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3520100938248 ด.ต. ชาย อาํนวย ไชยวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หา้งฉัตร จว.ลําปาง สภ.หา้งฉัตร จว.ลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520101262345 พ.ต.ท. ชาย สดุชาย สนัุนตะ๊ สวป. สภ.ล ีจว.ลําพูน สภ.ลี ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3520101267126 ร.ต.ต. ชาย นุกลู จติตระกลู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สบปราบ จว.ลําปาง สภ.สบปราบ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 45 95 ผ่าน
3520101289359 ร.ต.ต. ชาย สทัุศน ์จันทรพ์รหม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สงูเม่น จว.แพร่ สภ.สงูเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3520101311699 ด.ต. ชาย พร กรองแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3520101359934 ร.ต.ท. ชาย บุญธรรม เครอืสบจาง รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงลําพูน สภ.เมอืงลําพูน ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520101534345 พ.ต.ท. ชาย จักรยีุทธ โชตวิชริะพงศ์ รอง ผกก. สภ.สนัป่าตอง จว.เชยีงใหม่ สภ.สนัป่าตอง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3520101538928 ร.ต.อ. ชาย ถวลิ กลูพรม รอง สวป. สภ.แม่โจ ้ สภ.แม่โจ ้ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3520101569076 ร.ต.อ. ชาย เสน่ห ์แสนธนะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง สภ.แม่เมาะภ.จว.ลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520200179781 ร.ต.อ. หญงิ นภสร งามภัคดโีสภา รอง สวป.สภ.เมอืงปาน จว.ลําปาง สภ.เมอืงปาน ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3520200248308 ร.ต.อ. ชาย สมบูรณ ์รมิคาํ รอง สว. สภ.เขลางคน์คร สภ.เขลางคน์คร ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3520300243472 ด.ต. ชาย มนัส วงคษ์า ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิงอ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520300332459 ร.ต.อ. ชาย ลขิติ สรอ้ยสวุรรณ รอง สวป. สภ.สะเมงิ จว.เชยีงใหม่ สภ.สะเมงิ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520300339526 ร.ต.ท. ชาย ณรงค ์สภุายะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะคา จว.ลําปาง สภ.เกาะคา ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3520300567553 ด.ต. ชาย วมิาน ถาวร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่จัน จว.เชยีงราย สภ.แม่จัน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3520500046433 ด.ต. ชาย เสน่ห ์ตทุานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.งาว จว.ลําปาง สภ.งาว ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3520500299536 ด.ต. ชาย ชํานาญ หาญป้อ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งฝาย อ.เมอืงลําปาง สถานีตาํรวจภูธรทุ่งฝาย ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3520500375992 ด.ต. ชาย นเิวศน ์ลอืเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงลําพูน สภ.เมอืงลําพูน ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520500467200 ร.ต.อ. ชาย กติต ิอนิทรักษ์ รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520600010201 ร.ต.ท. ชาย สมศกัด ิแหลมคม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520600023206 ร.ต.ต. ชาย สมศกัด ิสมทรง รอง สว.(ป.) สภ.แม่จรมิ จว.น่าน สภ.แม่จรมิ ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520600041786 ด.ต. ชาย ธนาธปิ กลา้คม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520600052231 ด.ต. ชาย องอาจ กาฝากทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แจห้่ม จว.ลําปาง สภ.แจห้่ม ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520600088936 ร.ต.ต. ชาย ทวเีกยีรต ิเสมอภาคภูมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แจห้่ม จว.ลําปาง สภ.แจห้่ม ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3520600091635 ร.ต.อ. ชาย บุญศร ีพฤทธพิงศเ์ดชา รอง สวป.สภ.แม่วาง จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่วาง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3520600224724 ร.ต.อ. ชาย สมบัต ิรักสตัย์ รอง สว. สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520600241459 ร.ต.ท. ชาย บุญเรอืง แยบคาย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.รอ้งกวาง จว.แพร่ สภ.รอ้งกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520600244920 ร.ต.อ. ชาย ภูรธินา ปราณี รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3520600245373 พ.ต.ท. ชาย สาธติ จติกลา้ รอง ผกก.ปป. สภ.ดอยหลวง จว.เชยีงราย สภ.ดอยหลวง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3520700343008 ร.ต.อ. ชาย สมเพยีร กลนิมาลา รอง สว. สภ.ภูซาง จว.พะเยา สภ.ภูซาง ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3520800076397 ด.ต. ชาย วรนิทร เหมอืงทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3520800219295 ด.ต. ชาย วทิยา อนิตะ๊บุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงยาว อ.หา้งฉัตร จว.ลําปาง สภ.เมอืงยาว ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520800282825 ร.ต.อ. หญงิ อาภาภรณ ์ปัญญาจันทร์ รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3520800435150 พ.ต.ท. ชาย นคิม อนินวล สวป.สภ.เสรมิงาม จว.ลําปาง สภ.เสรมิงาม ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3520800436768 ร.ต.ต. ชาย สนิ สมคาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เถนิ จว.ลําปาง สภ.เถนิ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3520800484339 ด.ต. ชาย คมกฤษ สยุะชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เถนิ จว.ลําปาง สภ.เถนิ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3520800571541 ด.ต. ชาย สวา่ง วงศเ์ปียจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา สภ.ภูกามยาว ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3521000044068 พ.ต.ท. ชาย เบน วงศเ์ครอื รอง ผกก.ปป. สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3521000116085 ร.ต.อ. ชาย เอกพงษ์ สายวงศเ์ปีย รอง สวป. สภ.แม่พรกิ ตาํรวจภูธรจังหวดัลําปาง สภ.แม่พรกิ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3521000220991 ด.ต. ชาย คเชนทร ์สายสวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3510600339530 ด.ต. ชาย เพมิพูน ตาปัญญา ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เขยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3510600428095 ร.ต.ต. ชาย สทัุศน ์ชนิายะ รอง สว.(ป.)สภ.ป่าซาง จว.ลําพูน สภ.ป่าซาง ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
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3510600429512 ด.ต. ชาย พัฒนา นําเวยีง ผบ.หมู่ สภ.ทากาศ อ.แม่ทา จว.ลําพูน สภ.ทากาศ ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3510600481620 พ.ต.ท. ชาย สหภพ อนิใจคํา สวป. สภ.บา้นโฮง่ จว.ลําพูน สภ.บา้นโฮง่  จว.ลําพูน ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3510600582795 ร.ต.ท. ชาย ไกรทอง คาํวาง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ป่าซาง จว.ลําพูน สภ.ป่าซาง ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 45 95 ผ่าน
3510600635970 ด.ต. ชาย สเุมธ ีสรุโิยดร ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3510600791718 ด.ต. ชาย พรีวฒุ ิจกิยอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3510600819949 ร.ต.อ. ชาย ธนาคาร ทุนร่องชา้ง รอง สวป. สภ.เหมอืงจ ีอ.เมอืงลําพูน สภ.เหมอืงจี ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3519900016378 ด.ต. ชาย อมรศกัด ิอรุณวรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าซาง จว.ลําพูน สภ.ป่าซาง ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3519900050061 ร.ต.อ. ชาย เสน่ห ์มาละ รอง สวป. สภ.นคิมอตุสาหกรรม สภ.นคิมอตุสาหกรรม ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3519900056019 ร.ต.ท. ชาย อชริ กรุงรริันดร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เสาหนิ อ.แม่สะเรยีง จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.เสาหนิ ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3519900130146 พ.ต.ท. ชาย อาํพล เผ่าอรุณ สวป. สภ.เวยีงหนองลอ่ง จว.ลําพูน สภ.เวยีงหนองลอ่ง ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520100025765 ร.ต.อ. ชาย เกษม ธรรมใจกลู รอง สว.จร. สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520100115179 พ.ต.ท. ชาย พฤตนัิย ไชยวรรณ์ สวป. สภ.หา้งฉัตร จว.ลําปาง สภ.หา้งฉัตร ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3520100300898 ร.ต.ต. ชาย วรชติ วนัแวน่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3520100391613 พ.ต.ท. ชาย ประหยัด ปินตาปลกู รอง ผกก. สภ.เวยีงมอก อ.เถนิ จว.ลําปาง สภ.เวยีงมอก ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3520100396411 ร.ต.ท. ชาย วษิณุศกัด ิวชิาลยั รอง สว.(ป.) สภ.บุญเรอืง จว.เชยีงราย สภ.บุญเรอืง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3520100408273 ร.ต.อ. ชาย วชัรชน เปียงชมภู รอง สวป. สภ.แม่ทะ ตาํรวจภูธรจังหวดัลําปาง สภ.แม่ทะ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520100450415 ด.ต. ชาย ธนยศ ชยัรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3520100459951 พ.ต.ท. ชาย ปิยะพล ถําวตัร รอง ผกก.ป. สภ.เถนิ จว.ลําปาง สภ.เถนิ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3520100592058 ด.ต. ชาย ณัฏฐพงษ์ เปียปลกู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สนัตสิขุ จว.น่าน สภ.สนัตสิขุ ภ.จว.น่าน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3520100657834 พ.ต.ท. ชาย ทว ีพจิอมบุตร รอง ผกก.ป. สภ.วงัเหนือ จว.ลําปาง สภ.วงัเหนือ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520100709907 ด.ต. ชาย อเุทน รนิสาย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3520100719554 ร.ต.อ. ชาย อทิธพิล ผลกนัทา รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520100751903 ด.ต. ชาย เมธ ีมาลา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3520100815928 ด.ต. ชาย นคร จันทะวงั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หางดง จว.เชยีงใหม่ สภ.หางดง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3509901308585 ร.ต.ต. ชาย พพิัฒน ์จักรแ์กว้ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ จว เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3509901433321 พ.ต.ท. ชาย นําพล พรหมการัตน์ รอง ผกก. สภ.แม่รมิ จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่รมิ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3509901507651 พ.ต.ท. ชาย พนิจิ เนตรปัญญา รอง ผกก. สภ.บา้นเออืม อ.เมอืงลําปาง สภ บา้นเออืม จว ลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3510100080995 ด.ต. ชาย สคุนธ ์วเิศษศริิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าซาง จว.ลําพูน สภ.ป่าซาง ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3510100259596 ด.ต. ชาย ชชั ชยัวฒุิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ขนุยวม จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ขนุยวม ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3510100279635 พ.ต.ท. ชาย อาคม แดงสนัน สวป. สภ.นําเพยีงดนิ อ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.นําเพยีงดนิ ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3510100365141 ด.ต. ชาย สรุยิัน อนิทรา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สนัป่าตอง จว.เชยีงใหม่ สภ สนัป่าตอง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3510100517480 พ.ต.ท. ชาย ดรุณ จําชา สว.จร. สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3510100530745 พ.ต.ท. ชาย อรุณ กนัอศัวะ สวป. สภ.ดอยเตา่ จว.เชยีงใหม่ สภ.ดอยเตา่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3510100721842 พ.ต.ท. ชาย โกศล วงศส์ถาน รอง ผกก.ป. สภ.พาน จว.เชยีงราย สภ.พาน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3510100788751 ร.ต.ต. ชาย จารกึ ปินตาแจ่ม รอง สว.(ป.) สภ.ภูเพยีง จว.น่าน สภ.ภูเพยีงจว.น่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3510100817734 พ.ต.ท. ชาย นพพร หน่อแกว้ สวป. สภ.ทุ่งหัวชา้ง จว.ลําพูน สภ.ทุ่งหัวชา้ง ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3510100892353 ด.ต. ชาย ภูดสิ ยศชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าซาง จว.ลําพูน สภ.ป่าซาง ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3510100971661 ร.ต.อ. ชาย ขรรชยั ลงักาพนิธุ ์ รอง สวป. สภ.ท่าตาฝัง อ.แม่สะเรยีง จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ท่าตาฝัง ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3510101270283 ด.ต. ชาย อนุกลู เรอืนสภุาธง ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.ชม. ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3510101366418 ร.ต.ต. ชาย จรูญ อนิตะ๊พงิค์ รอง สว.(ป.)สภ.แม่ทา จว.ลําพูน สภ.แม่ทา จว.ลําพูน ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3510200030264 พ.ต.ต. ชาย จักรนิ สงิหไ์ผ่ สวป. สภ.แจห้่ม จว.ลําปาง สภ.แจห้่ม ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 45 95 ผ่าน
3510300051794 ด.ต. ชาย มนตร ีพัลวนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นโฮง่ จว.ลําพูน สภ.บา้นโฮง่ ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 45 95 ผ่าน
3510300087853 พ.ต.ท. ชาย ปรชีา ปาตคํีา สวป.สภ.แม่ทา จว.ลําพูน สภ.แม่ทา ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3510300093004 พ.ต.ท. ชาย สามารถ วงศใ์หญ่ สวป. สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง สภ.แม่เมาะ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3510300110677 ด.ต. ชาย ปรัชญา มหาครอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เวยีงหนองลอ่ง จว.ลําพูน สภ.เวยีงหนองลอ่ง ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 41 91 ผ่าน
3510300221592 ร.ต.ท. ชาย สรสชิ สธุรรม ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3510300239807 ร.ต.ท. ชาย จํารัส อุน่นันกาศ รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงลําพูน สภ.เมอืงลําพูน ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3510400023725 ร.ต.ท. ชาย ทวปี ไพกมุภัณฑ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะคา จว.ลําปาง สภ.เกาะคา จ.ลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3510400097982 ร.ต.ต. ชาย สมเกยีรต ิยะทา รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งหัวชา้ง จว.ลําพูน สภ.ทุ่งหัวชา้ง ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3510400117487 ด.ต. ชาย จักรนิ ใจสยุะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ล ีจว.ลําพูน สภ.ลี ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 41 91 ผ่าน
3510400332931 ด.ต. ชาย สาคร ตาจา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งหัวชา้ง จว.ลําพูน สภ.ทุ่งหัวชา้ง ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3510400360454 พ.ต.ต. ชาย ศภุทัศน ์กติตวิรยศ สว. สภ.หางดง จว.เชยีงใหม่ สภ.หางดง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3510400402378 ด.ต. ชาย พงศป์ณต เขยีวมัง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพะเยา สภ.เมอืงพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 43 93 ผ่าน
3510400496445 ด.ต. ชาย ทนิกร ม่วงมา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เวยีงหนองลอ่ง จว.ลําพูน สภ.เใ◌ยีงหนองลอ่ง ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3510600180735 ร.ต.ต. ชาย เจษฎา อดุมสม รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงลําพูน สภ.เมอืงลําพูน ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3510600232123 ด.ต. ชาย จริาย ุกนัทะวารี ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3510600311929 พ.ต.ท. ชาย บุญญานุภาพ ไชยมาลา รอง ผกก.ปป. สภ.ดอยเตา่ จว.เชยีงใหม่ สภ.ดอยเตา่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501400309727 ร.ต.ต. ชาย วชิติ หาญฟ้างาม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สนักําแพง จว.เชยีงใหม่ สภ.สนักําแพง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501500067687 ด.ต. ชาย กฤษดา สายสรุยิะ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3501500511161 ร.ต.อ. ชาย ทมะนันท ์มาตนัทัง รอง สวป. สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501600176992 ด.ต. ชาย มานติ มานา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.จอมทอง จว.เชยีงใหม่ สภ.จอมทอง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3501600234984 ด.ต. ชาย สมพร จูแวน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ขนุยวม จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ขนุยวม ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501700188674 ร.ต.อ. ชาย ธนกร แดงบุญ รอง สวป. สภ.โหลง่ขอด อ.พรา้ว จว.เชยีงใหม่ สภ.โหลง่ขอด ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3501900043181 ร.ต.อ. ชาย พัชรกฤษฎ ิปาณเสฏฐศ์ริ ิ รอง สวป. สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไมต่รงกับขอ้มลูกําลังพล

3501900181487 ด.ต. ชาย กติตศิกัด ิวงศใ์หม่ ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501900184371 ด.ต. ชาย ชวีสรรค ์ดวงชยันันท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทากาศ อ.แม่ทา จว.ลําพูน สภ.ทากาศ ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3501900337932 พ.ต.ท. ชาย สพุจน ์ฉลาด รอง ผกก.ป. สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501900353661 ร.ต.อ. ชาย พัชรพ์ลณ ์ทายะ รอง สวป. สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3501900381281 ร.ต.ท. ชาย เรวตั ปินทโิย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หางดง จว.เชยีงใหม่ สภ .หางดง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501900398249 ร.ต.ต. ชาย บุญทว ีคณุนา ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501900568446 ด.ต. ชาย ปรญิญา สายโปธิ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501900634848 ร.ต.อ. ชาย วชัรภูม ิเข็มทอง รอง สวป. สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3509900126467 พ.ต.ท. ชาย สมศกัด ิขนัชยัทศิ รอง ผกก.ปป. สภ.เชยีงดาว จว.เชยีงใหม่ สภ.เชยีงดาว ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3509900464648 ด.ต. ชาย องิคเดช องิคนันทวารี ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3509900542096 ร.ต.ต. ชาย ศภุวฒุ ิอายุมัน ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3509900543971 ด.ต. ชาย จักร ีปราบหงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สอง จว.แพร่ สภ.สอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3509900543998 ด.ต. ชาย ปรญิญา ปราบหงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3509900544005 ด.ต. ชาย พทัิกษ์ ปราบหงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3509900544552 พ.ต.ท. ชาย ศภุชยั จันทรา รอง ผกก. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3509900545451 ด.ต. ชาย อภชิาต ิสวุรรณขดัศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เทงิ จว.เชยีงราย สภ.เทงิ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3509900599543 ด.ต. ชาย สพุจน ์หอมชนื ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3509900657063 ด.ต. ชาย ทวศีกัด ิสายทอง ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3509900671422 ด.ต. ชาย มารุต กหุลาบบาโต ผบ.หมู่(จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3509900754778 ด.ต. หญงิ ประนัฐฎาร ์ชํานาญ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3509900854683 พ.ต.ท. ชาย สมศกัด ิหอมยศ รอง ผกก.ปป. สภ.สนักําแพง จว.เชยีงใหม่ สภ.สนักําแพง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3509900940725 ร.ต.อ. ชาย เกรยีงไกร ไชยวงค์ รอง สว. สภ.สนักําแพง จว.เชยีงใหม่ สนักําแพง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3509900945841 พ.ต.ท. ชาย ไพโรจน ์ธรรมวงค์ สวป. สภ.บ่อหลวง อ.ฮอด จว.เชยีงใหม่ สภ.บ่อหลวง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3509900951107 ด.ต. ชาย สรุนิทร ์ปัญญาโส รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3509900958519 ร.ต.อ. ชาย จงกล ตารังษี ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีวใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3509901130522 ร.ต.ต. ชาย พรีะ ชยัวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจรจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3509901243335 ด.ต. ชาย สมชาย พูลสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3509901243947 ร.ต.ท. ชาย ดวงอาทติย ์สมณา ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3501200878698 ด.ต. ชาย รังสรรค ์ใสดี ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร  ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501200897641 พ.ต.ท. ชาย ภัทรพล เทยีงชยั สวป.สภ.เหมอืงจ ีจว.ลําพูน สภ.เหมอืงจี ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501200932161 ด.ต. ชาย สนัตพิงค ์ศรกีนัทา ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภจ.ว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 42 92 ผ่าน
3501200978293 ร.ต.อ. ชาย สมภพ คาํภรีะ รอง สวป. สภ.หนองตอง อ.หางดง จว.เชยีงใหม่ สภ.หนองตอง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3501201010349 ด.ต. ชาย นทชยั อดุมอาํไพพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501201020549 ด.ต. ชาย สพุจน ์ศรบีุญมา ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3501300039931 พ.ต.ท. ชาย ศกัดชิาย สทิธชิมภู สวป. สภ.นคิมอตุสาหกรรม สภ.นคิมอตุสาหกรรม ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3501300109319 พ.ต.ท. ชาย สามารถ บุญตนัสา รองผูกํ้ากบัการ สภ.อ.จอมทอง ตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ สภ.จอมทอง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3501300159146 พ.ต.ท. ชาย นพดล คณุรัตน์ สว.ธร. สภ.หา้งฉัตร จว.ลําปาง สภ.เมอืงปาน ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3501300389168 ร.ต.อ. ชาย อาํนาจ ตนัหลา้ รอง สว. สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชยีงใหม่ สภ.ดอยสะเก็ด ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501300583258 พ.ต.ท. ชาย ประพันธ ์จันทรด์แีกว้สกลุ รอง ผกก. สภ.อมกอ๋ย จว.เชยีงใหม่ สภ.อมกอ๋ย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3501300722444 ร.ต.อ. หญงิ สดุาพร คาํลอื รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กล◌่มุงานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501300728922 พ.ต.ท. ชาย มนตร ีภูมสิอาด รอง ผกก.ป. สภ.เชยีงแสน จว.เชยีงราย สภ.เชยีงแสน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501300744812 ร.ต.อ. ชาย พสินัต ์สขุเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สนักําแพง จว.เชยีงใหม่ สภ.สนักําแพง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501300760133 ด.ต. ชาย จักรพันธุ ์กนัทะสอน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3501300808012 พ.ต.ท. ชาย บรรจง จันทรเ์ปียง สวป. สภ.อ.แม่วาง ตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ สภ.แม่วาง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3501300810921 พ.ต.ท. ชาย ตรโีลจน ์ปันตี รอง ผกก. สภ.บ่อหลวง อ.ฮอด จว.เชยีงใหม่ สภ.บ่อหลวง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501300812958 ร.ต.อ. ชาย นกิร คมิแหน ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3501300827190 ร.ต.ท. ชาย บัณฑติ ศรเีดชะกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501400230357 พ.ต.ท. ชาย ประเทยีบ จอมนงค์ รอง ผกก. สภ.หว้ยมา้ อ.เมอืงแพร่ สภ.หว้ยมา้ จว.แพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500200011839 ด.ต. ชาย ฐติภิูม ิเพชรลํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เวยีงหนองลอ่ง จว.ลําพูน สภเวยีงหนองลอ่ง ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3500200194852 ร.ต.ต. ชาย นวิฒัน ์ดว้งโอะ๊ รอง สว.(ป.) สภ.จอมทอง จว.เชยีงใหม่ สภ.จอมทอง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3500200284509 ร.ต.อ. ชาย อเุทน สทิธกิจิ รอง สวป. สภ.จอมทอง จว.เชยีงใหม่ สภ.จอมทอง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3500200537512 ด.ต. ชาย ศกัดสิทิธ ิสนมณี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เวยีงหนองลอ่ง จว.ลําพูน สภ.เวยีงหนองลอ่ง ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3500200638998 ด.ต. ชาย ประสทิธ ิใจชุม่ใจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอยหลอ่ จว.เชยีงใหม่ สภ.ดอยหลอ่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3500200686470 ด.ต. ชาย สรุพล มหายาโน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอยหลอ่ จว.เชยีงใหม่ สภ.ดอยหลอ่ จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
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3500200741268 ร.ต.อ. ชาย สทัุศน ์อนิตาเปีย รอง สวป. สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500200807331 พ.ต.ท. ชาย สนุทร อนิใจคํา สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500300014988 ด.ต. ชาย ประธาน วณีสอน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3500300233965 ด.ต. ชาย นพรัตน ์รูเ้ทยีง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่แจ่ม จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่แจ่ม ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500400151472 ด.ต. ชาย มนตร ีรัตนะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3500400187434 ด.ต. ชาย ประเดมิ จันทรห์ลวง ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500400302748 ร.ต.อ. ชาย บุญสง่ การหมัน รอง สวป. สภ.เชยีงดาว จว.เชยีงใหม่ สภ.เชยีงดาว ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3500500016119 ด.ต. ชาย เขม้ สวุรรณสทิธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500500021228 ร.ต.อ. ชาย สมบัต ิสยุะวา รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500500026785 ด.ต. ชาย จักรภพ คงเสถยีรพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชยีงใหม่ สภ.ดอยสะเก็ด ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500500189544 ด.ต. หญงิ นันทนา นันศริิ รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500500225893 ร.ต.ต. หญงิ รัชน ีตาเจรญิเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3500500257841 ร.ต.ท. ชาย วรีะ พรหมกนัธา ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500500494185 ร.ต.ต. ชาย ณัชกฤช ยานะ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว. เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500600024431 ร.ต.อ. ชาย สราวธุ หน่อแกว้ รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่?งาน?จราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3500600167909 ด.ต. ชาย ภุมรนิทร ์กองสนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่แตง จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่แตง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3500600172619 พ.ต.ท. ชาย เอยีม รอ้งเพราะ สว. สภ.แม่รมิ จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่รมิ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3500600422771 ร.ต.ต. ชาย สรศกัด ิครุฑเหมาะ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงเชยีงราย สถานีตาํรวจอําเภอเมอืงจังหวดัเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3500600564789 ด.ต. ชาย สมเกยีรต ิไชยสวุรรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500700040935 ด.ต. ชาย ผจญ จติจักร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3500700141685 ร.ต.ต. ชาย พจน ์สงิหใ์ส ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500700166611 พ.ต.ท. ชาย อรรถพร บุรคํีา สวป. สภ.เวยีงป่าเป้า จว.เชยีงราย สภ.เวยีงป่าเป้า ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3500700174231 ร.ต.อ. ชาย กมลสงิห ์เตวนิ รอง สว. สภ.สนักําแพง จว.เชยีงใหม่ สภ.สนักําแพง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500700496599 ด.ต. ชาย ณคร สารคาํ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร.ชม. ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3500700541390 พ.ต.ท. ชาย ปิยะวฒัน ์ชวีชยาภรณ์ สวป. สภ.ปง จว.พะเยา สภ.ปง ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500800029119 ร.ต.อ. ชาย ววิฒัน ์ทาระโส รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.ชม ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500900157780 ด.ต. ชาย ประสงค ์สธีิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่แตง จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่แตง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500900383518 ร.ต.อ. ชาย ธรีศกัด ิธฉิลาด รอง สวป. สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3500900596643 ด.ต. ชาย วรีะพันธ ์ภริส ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งาน จราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3500900669403 ด.ต. ชาย พันธศ์กัด ิบุญโต ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500900953365 ร.ต.อ. ชาย สพุจน ์คามณี รอง สวป. สภ.เชยีงแสน จว.เชยีงราย สภ.เชยีงแสน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3501000273041 ร.ต.ท. ชาย มานพ พยาราช ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501100040242 ร.ต.อ. ชาย รัตนจ์รัส สสุงิหร์ัตน์ รอง สว.จร. สภ.อ.สนักําแพง ตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม ่ภ สภ.สนักําแพง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501100060553 ด.ต. ชาย เกษม แกว้บุญเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชยีงใหม่ สภ.ดอยสะเก็ด ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501100061410 ร.ต.อ. ชาย ชยัฤทธ ิตาสม รอง สวป. สภ.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่โป่ง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3501100254005 ด.ต. ชาย ภานุมาส วงษา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ยาว จว.เชยีงราย สภ.แม่ยาว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3501200056736 ร.ต.อ. ชาย นทัิต วเิศษขนัธ์ รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจารจรตาํรวจภูธรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3501200122011 ด.ต. ชาย วทิธวชั มณีวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 45 95 ผ่าน
3501200179897 ด.ต. ชาย เกยูร ชาวสวน ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3501200189701 ร.ต.อ. ชาย วทิยา จันทรช์ยัศรี รอง สวป. สภ.แม่เจดยี ์อ.เวยีงป่าเป้า จว.เชยีงราย สภ.แม่เจดยี์ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501200501861 ร.ต.อ. ชาย ประพันธ ์บุญมา รอง สวป.สภ.สนัป่าตอง จว.เชยีงใหม่ สภ.ดอยหลอ่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3501200567048 ร.ต.ท. ชาย ปรชีา ทาสนั ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3501200597559 ร.ต.ต. ชาย เฉลมิ มูลดง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่วาง จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่วาง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3500100334580 ร.ต.อ. ชาย อาณัตย ์ปัญญาราษฎร์ รอง สวป. สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3500100398740 ร.ต.ท. ชาย มนัส หทัยสวุรรณกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3500100432549 ร.ต.อ. ชาย สราวธุ ชยัคําหลา้ รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500100455000 ร.ต.ท. ชาย พันลา้น ปัญญาแดง ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3500100525563 ด.ต. ชาย พงศกรณ ์ภักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3500200006461 ร.ต.ต. ชาย สมศกัด ิคาํคณุา ผบ.หมู่(ป.) สภ.จอมทอง จว.เชยีงใหม่ สภ จอมทอง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3500200011260 ร.ต.ต. ชาย รุ่งวทิยา ปินตาคํา ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 46 96 ผ่าน
1650100069331 ส.ต.ท. ชาย พลาธปิ คาํเรอืง ผบ.หมู่  (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1659900307839 ส.ต.อ. ชาย ชนันวทิย ์จูจันทร์ ผบ.หมู่(จร) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1659900484285 ส.ต.อ. ชาย ณัฐดนัย มพียุง ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1659900634791 ส.ต.ต. ชาย กูเ้กยีรต ิปูทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ขนุยวม จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ขนุยวม ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 47 97 ผ่าน
1659900638576 ส.ต.อ. ชาย วชัพล โชตพิรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1669800161557 ส.ต.อ. ชาย ดลวฒัน ์แสวงผล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงคาํ จว.พะเยา สภ.เชยีงคาํ ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1669900148471 ส.ต.อ. ชาย ธัญทัต อนิยา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปางมะผา้ จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ปางมะผา้ ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1669900295652 ส.ต.อ. ชาย วรุตม ์จําปาจี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวยีงป่าเป้า จว.เชยีงราย สภ.เวยีงป่าเป้า ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1709700182004 ส.ต.ท. ชาย วสิทิธชิยั ทองธรรมชาติ ผบ.หมู่  (ป.) สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1710500126404 ส.ต.อ. ชาย ปิยะณัฐ ใจสตัยาบรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สนัทราย จว.เชยีงใหม่ สภ.สนัทราย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1729900136898 ร.ต.อ. ชาย จรัสพงศ ์จนิดาเกยีรติ รอง สวป. สภ.อ.หางดง ตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ สภ.หางดง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1909800074902 พ.ต.ต. ชาย ณัฐพงศ ์สขุทาน สวป. สภ.ต.แม่แฝก อ.สนัทราย ตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ สภ.แม่แฝก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
2560100012428 ด.ต. ชาย เอกชยั เครอืสามสมุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลอง จว.แพร่ สภ.ลอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3100200071746 พ.ต.ท. ชาย จักรนิทร ์อสัดงพงพนา รอง ผกก.ป. สภ.บา้นโฮง่ จว.ลําพูน สภ.บา้นโฮง่ ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3100602503004 พ.ต.ท. ชาย ชาญยุทธ วรรณบุปผา สวป. สภ.ทากาศ อ.แม่ทา จว.ลําพูน สภ.ทากาศ ภ.จว.ลําพูน ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3100700678046 พ.ต.ท. ชาย โกศยั เทพวงษ์ รอง ผกก.ป. สภ.เวยีงหนองลอ่ง จว.ลําพูน สภ.เวยีงหนองลอ่ง จว.ลําพูน ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3101801030522 ด.ต. ชาย ธนากร นาคคาํ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร  ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3102290000136 ร.ต.ต. ชาย ถริวฒัน ์นาคพทิักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3130700063866 พ.ต.ท. ชาย รัตนเดช พริุณสาร สว. สภ.เขลางคน์คร สภ.เขลางคน์คร ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3140700097965 ร.ต.ต. ชาย มนตช์ยั โพธปิระดษิฐ์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3180100368534 พ.ต.ท. ชาย ณัฐวฒุ ิปันมูล สวป. สภ.ทุ่งฝาย ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3180300207739 ด.ต. ชาย ชชัชญา สวนบ่อแร่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3200101322260 ร.ต.อ. ชาย ประกจิ กนัไชย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นํามวบ อ.เวยีงสา จว.น่าน สภ.นํามวบ ภ.จว.น่าน ภ.5 50 43 93 ผ่าน
3249900309157 พ.ต.ท. ชาย จนิดา มณีเนตร รอง ผกก.ป. สภ.เทงิ จว.เชยีงราย สภ.เทงิ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3300700240375 ร.ต.อ. ชาย สถาพร วตัถากรณ์ รอง สวป.สภ.แม่รมิ จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่รมิ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 42 92 ผ่าน
3301200585412 พ.ต.ท. ชาย เอกภณ คณุญาพงศ์ รอง ผกก. สภ.พรา้ว จว.เชยีงใหม่ สภ พรา้ว ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3301400813494 พ.ต.ท. ชาย โสกจิ วรวงศ์ สวป. สภ.บา้นเสดจ็ อ.เมอืง จว.ลําปาง สภ.บา้นเสดจ็ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3310800337699 ร.ต.อ. ชาย นสิสยัสทิธ ิมนีสิสยั รอง สว.สส. สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชยีงราย สภ.แม่ฟ้าหลวง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3311100643992 พ.ต.ต. ชาย จักษ์พัฒน ์ดอกจันทร์ สวป.สภ.สนัทราย จว.เชยีงใหม่ สภ.สนัทราย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3311300181747 ร.ต.ท. ชาย ปัญญา พลอยไธสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภเมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3330700054652 ด.ต. ชาย เปรมปรชีา คาํมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.งาว จว.ลําปาง สภ.งาว ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3330700073606 พ.ต.ท. ชาย กติตศิาสตร ์ทองมา รอง ผกก.ป. สภ.ป่าซาง จว.ลําพูน สภ.ป่าซาง ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3330900817111 ด.ต. ชาย ธนัช นนทะวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3330900870011 ด.ต. ชาย สมบัต ิบุญอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3340400122288 ด.ต. ชาย อากาศ ทองแสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นเสดจ็ อ.เมอืงลําปาง สภ.บา้นเสดจ็ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3349900027916 ร.ต.อ. ชาย เฉลมิพล ศรใีหญ่ รอง สว.สส. สภ.สอง จว.แพร่ สภ.สอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3350300351129 ด.ต. ชาย สวุทิ ขนันาค ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่รมิ จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่รมิ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 46 96 ผ่าน
3350800853719 ด.ต. ชาย อดศิกัด ิถวลิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เดน่ชยั จว.แพร่ สภ.เดน่ชยั ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3360600024387 ร.ต.อ. ชาย พัฒนศริ ิศรทีอง รอง สว. สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชยีงใหม่ สภ.ดอยสะเก็ด ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3360600467211 ด.ต. ชาย วสนัต ์พงษ์สวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3361000165037 ด.ต. ชาย ธตกิานต ์เพาะชุม่ ผบ.หมู่ (สตร.) สภ.บุญเรอืง อ.เชยีงของ จว.เชยีงราย สภ.บุญเรอืง  จว.เชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3400100886176 พ.ต.ท. ชาย จริภัทร เพชรรัตน์ รอง ผกก.ปป. สภ.รอ้งกวาง จว.แพร่ สภ.รอ้งกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3400800084412 พ.ต.ท. ชาย สรุจติร ์ศรพีรรณ์ สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3400900481430 ด.ต. ชาย ปรดีา สมภาร ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3401400192324 ด.ต. ชาย เกรยีงไกร ชยัปรชีา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พาน จว.เชยีงราย สภ.พาน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3410100938354 ด.ต. ชาย สมาคม บัณฑติ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นดู ่จว.เชยีงราย สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3410600640966 ร.ต.ต. ชาย สรุยิง บูรณสรรค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3411800426969 ด.ต. ชาย นริาช แข็งขนัธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 45 95 ผ่าน
3420900919036 ร.ต.อ. ชาย ใจเพชร คามะดา รอง สว. สภ.ไผ่โทน อ.รอ้งกวาง จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3440300916737 ร.ต.ต. ชาย วนัิย สลีาโคตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่แฝก อ.สนัทราย จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่แฝก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3440800404018 ด.ต. ชาย สธุรรม ทองเทพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3441000137130 ร.ต.อ. ชาย วนัชยั หลวงอนิทร์ รอง สว. สภ.สบปราบ จว.ลําปาง สภ.สบปราบ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3450200423674 ด.ต. ชาย จตพุล มูลแสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 47 97 ผ่าน
3451000755305 ร.ต.อ. ชาย พชิติ สทัุศน์ รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3460300549751 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย เดชาวตั จําปาบรรพ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
3460900005310 พ.ต.ท. ชาย นนทพันธ ์สวุรรณศรี สวป. สภ.เวยีงแหง จว.เชยีงใหม่ สภ.เวยีงแหง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3500100065937 ด.ต. ชาย อาํนาจ ปัญญา ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
3500100192955 พ.ต.ท. ชาย พเิชษฐ ์กลบีทอง รอง ผกก. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1580400098877 ส.ต.อ. ชาย จริวฒัน ์ใจปิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1580400117472 ส.ต.อ. ชาย ศรวีชิยั ยุทธกจิรัตนา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1580400136701 ส.ต.อ. ชาย ภูศษิฐ ์ศริมิงคล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1580400155480 ส.ต.ต. ชาย สนุทร พุทธานุเสกสรร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่สะเรยีง จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.แม่สะเรยีง ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 42 92 ผ่าน
1580400172678 ส.ต.อ. ชาย นรภัทร ตนัหลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สนักําแพง จว.เชยีงใหม่ สภ.สนักําแพง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1580400174760 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพงศ ์ยะท่าตุม้ ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 47 97 ผ่าน
1580400211827 ส.ต.ต. ชาย พัฒนพงศ ์แสงวงัคาํ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ท่าตาฝัง อ.แม่สะเรยีง จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ท่าตาฝัง ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1580500057013 ส.ต.อ. ชาย ณัฐพล ถนอมรัตน์ ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1580500090312 ส.ต.ต. ชาย วโิรจน ์ขวญัอยู่ถาวร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ประตเูมอืง อ.ขนุยวม จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ประตเูมอืง? ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1589900052360 ส.ต.อ. ชาย ธัณญวชัญ ์จนิดา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําพูน สภ.เมอืงลําพูน ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1589900059399 ส.ต.อ. ชาย พษิณุ แสงออ่ง ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1600100540921 ส.ต.ท. ชาย เจนณรงค ์แจง้อมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 47 97 ผ่าน
1619900167735 ส.ต.อ. ชาย ธนศกัด ิดาวสขุ รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1639800104821 ส.ต.ท. ชาย ณัฐชนน ปุ๊ ดปวน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1570190006653 ด.ต. ชาย ชฎายุ กนัดอก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชยีงราย สภ.แม่ลาว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1570300012270 ร.ต.อ. ชาย อคัรพงษ์ ดวงเทยีน รอง สวป. สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1570300013136 ด.ต. หญงิ พัชรรีัตน ์ไชยทนรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นดู่ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1570300016364 พ.ต.ต. ชาย สราวฒุ ิคละไฮ สวป. สภ.นาหวาย อ.เชยีงดาว จว.เชยีงใหม่ สภ.นาหวาย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1570300019363 ร.ต.อ. ชาย สรุสทิธ ิมณีจันทรส์ขุ รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1570300079528 ส.ต.อ. ชาย ประสทิธ ิขยันกจิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชยีงแสน จว.เชยีงราย สภ.เชยีงแสน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1570300095990 ส.ต.อ. ชาย สทิธชิยั พุฒธิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงลําพูน สภ.เมอืงลําพูน ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1570300130141 ส.ต.ต. ชาย ชยพล พันใจลอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พรา้ว จว.เชยีงใหม่ สภ.พรา้ว ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1570300147370 ส.ต.ท. ชาย ทัตพงศ ์ทาแกง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวยีงแกน่ จว.เชยีงราย สภ.เวยีงแกน่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1570400097099 ด.ต. ชาย รณชยั ตา้วพรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1570400120635 ส.ต.อ. ชาย ธวชัชยั สารนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1570400142841 ส.ต.อ. ชาย ชยัณรงค ์วงศช์ยั ผบ.หมู่ (จร.)  กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1570500019049 ด.ต. ชาย วรีะชน เหมยตอ่ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชยีงราย สภ.แม่ฟ้าหลวง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1570500172831 ส.ต.ต. ชาย สหรัฐ ธรรมกสุมุา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1570700126426 ส.ต.อ. ชาย นท ีคลีาวงษ์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.แม่จัน จว.เชยีงราย สภ.แม่จัน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 46 96 ผ่าน
1570700208139 ส.ต.ต. ชาย นพดล กนัแกว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1570900111732 ส.ต.ต. ชาย พรหมลขิติ พรมหาญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สรวย จว.เชยีงราย สภ.เเม่สรวย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1571000073142 ส.ต.อ. ชาย ธรียุทธ จันทรเ์ต็ม ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1571000074050 ส.ต.อ. ชาย ยุทธการ ชนืใจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ยาว จว.เชยีงราย สภ.แม่ยาว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1571100087811 ส.ต.อ. ชาย ณัฐชนน วงคธ์มิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1571100116676 ส.ต.ต. ชาย ภาณุพงศ ์ชยัอนิทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาหวาย อ.เชยีงดาว จว.เชยีงใหม่ สภ.นาหวาย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1571300050687 ส.ต.ต. ชาย สวิภาคษ์ ชยัวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สองแคว จว.น่าน สภ.สองแคว ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1571400004954 ส.ต.ต. ชาย อษัฎากรณ ์คาํงาม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กองกอ๋ย อ.สบเมย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.กองกอ๋ย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1571400005004 ส.ต.ต. ชาย ธนายุทธ สะอาด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บุญเรอืง อ.เชยีงของ จว.เชยีงราย สภ.บุญเรอืง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1579900001935 ด.ต. ชาย อนุพันธ ์ตา่งใจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่จัน จว.เชยีงราย สภ.เเม่จัน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1579900145694 ส.ต.อ. ชาย ณัฐพงศ ์ทาศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1579900169097 ส.ต.อ. ชาย อนุชน จันทะวงั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชยีงราย สภ.แม่ลาว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1579900173388 ส.ต.อ. ชาย กรกต หาแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1579900197562 ส.ต.อ. ชาย ภาคภูม ิขาววดั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชยีงราย สภ.เเม่ลาว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1579900257484 ส.ต.อ. ชาย กระแสศลิป์ อนิตะ๊วงศ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.แม่ลาว จว.เชยีงราย สภ.แม่ลาว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1579900262372 ส.ต.อ. ชาย เอกชยั แสนใจ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บุญเรอืง อ.เชยีงของ จว.เชยีงราย สภ.บุญเรอืง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1579900359414 ส.ต.อ. ชาย ภานุวฒัน ์หลวงฟอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชยีงราย สภ.แม่ฟ้าหลวง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1579900391261 ส.ต.ท. ชาย เกยีรตศิกัด ิศริกิลุชยั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1579900495857 ส.ต.ต. ชาย สทิธกิร หงษ์คาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สบเมย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.สบเมย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1579900500117 ส.ต.อ. ชาย ปรญิญา จติตคํ์า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชยีงแสน จว.เชยีงราย สภ.เชยีงแสน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1579900553008 ส.ต.ต. ชาย ศภุากร นาสี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สองแคว จว.น่าน สภ.สองแคว ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1579900557801 ส.ต.ต. ชาย สรุศกัด ิศรผีาย ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.เวยีงแหง จว.เชยีงใหม่ สภ.เวยีงแหง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1579900567734 ส.ต.ต. ชาย อภวิฒัน ์ศริคํิาปา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงลําพูน สภ.เมอืงลําพูน ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1579900572959 ส.ต.อ. ชาย ธทรงฤทธ ิกนัธาสวุรรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1579900634164 ส.ต.ท. ชาย ศรศกัด ิองิคอ์าน ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 44 94 ผ่าน
1579900667623 ส.ต.ต. ชาย นรภัทร รูทํ้านอง ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.นาหวาย อ.เชยีงดาว จว.เชยีงใหม่ สภ.นาหวาย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1579900780420 ส.ต.ต. ชาย ภูรนิท ์ธรรมโม ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่ลาหลวง อ.แม่ลานอ้ย จว.แม่ฮอ่งสอนสภ.แม่ลาหลวง ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 37 87 ผ่าน
1579900816211 ส.ต.ต. ชาย เศรษฐพงศ ์กอ้นใจ ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.แม่อาย จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่อาย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1579900875196 ส.ต.ต. ชาย ณัฐนนท ์พันใจลอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สองแคว จว.น่าน สภ.สองแคว ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1509901633323 ส.ต.อ. ชาย อโนชา ทุนกจิใจ ผบ.หมู่  (ป.) สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1509901664938 ส.ต.ท. ชาย เนตพิงศ ์ยาประเสรฐิ ผบ.หมู่  (จร.)  กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรเชยีงใหม ่ภจว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509901710581 ส.ต.อ. ชาย ไกรวชิญ ์กองแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงดาว จว.เชยีงใหม่ สภ.เชยีงดาว ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509963035616 ส.ต.ต. ชาย สหรัฐ บุญทวี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1509966002361 ส.ต.ต. ชาย ชนิภัทร ผดงุวรศลิป์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1509966043245 ส.ต.ต. ชาย ณัฏฐกติต ์ดวงหลา้ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กองกอ๋ย อ.สบเมย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.กองกอ๋ย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 46 96 ผ่าน
1509970039168 ส.ต.ท. ชาย จักรรนิทร ์เชอืชา้ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509970049856 ส.ต.ต. ชาย วทญั  ูวรกติสิกลุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่รมิ จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่รมิ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 46 96 ผ่าน
1509970084708 ส.ต.ต. ชาย พัทธพล บุญมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อมกอ๋ย จว.เชยีงใหม่ สภ.อมกอ๋ย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509970121930 ส.ต.ท. ชาย พัชรพล ขนัเพ็ชร ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509970161711 ส.ต.ต. ชาย สริวิฒัน ์อปุนันท์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ปางมะผา้ จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ปางมะผา้ ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 44 94 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
1510100139004 ส.ต.อ. ชาย อาํพล โพธพิฤกษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําพูน สภ.เมอืงลําพูน ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1510100161557 ส.ต.อ. หญงิ วนัสรุยี ์สมกาศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เหมอืงจ ีอ.เมอืงลําพูน สภ.เหมอืงจี ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1510100217391 ส.ต.ต. ชาย ณฐกร คลงัพหล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1510100223722 ส.ต.ต. ชาย สทุธพิงษ์ มาผาบ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บา้นโฮง่ จว.ลําพูน สภ.บา้นโฮง่ ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1510100258020 ส.ต.ต. ชาย จักรพงษ์ โกมลธง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงลําพูน สภ.เมอืงลําพูน ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1510100288786 ส.ต.ต. ชาย ณัฐพงษ์ จันตนั ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กองกอ๋ย อ.สบเมย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.กองกอ๋ย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1510300068038 ส.ต.อ. ชาย อเุทน ธัญญแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1520100115261 ส.ต.ต. ชาย กนัตก์ว ีมอีกัโข ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บา้นเสดจ็ อ.เมอืงลําปาง สภ.บา้นเสดจ็ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1520100123434 ส.ต.ท. ชาย สธุไิกร ไชยเมอืงชนื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1520400049124 ส.ต.ท. ชาย เอกรนิทร ์ขตัตา ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1520600034597 ด.ต. ชาย สภุาพ มยีันต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะคา จว.ลําปาง สภ.เกาะคา ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1520600075455 ส.ต.ต. ชาย ทนงศกัด ิไวสติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อมกอ๋ย จว.เชยีงใหม่ สภ.อมกอ๋ย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1520700076518 ส.ต.อ. ชาย อนุสรณ ์ปงลงักา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ร่องเคาะ อ.วงัเหนือ จว.ลําปาง สภ.ร่องเคาะ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 44 94 ผ่าน
1529900027225 ด.ต. ชาย เรวตั ิปุดมาเล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะคา จว.ลําปาง สภ.เกาะคา ภจว.ลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1529900287375 พ.ต.ต. ชาย วญิ  ูธรรมยศ สว.จร.สภ.เมอืงลําปาง ตาํรวจภูธรจังหวดัลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1529900347211 ส.ต.อ. ชาย วนัิย งา้วจันหลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 47 97 ผ่าน
1529900391989 ส.ต.ท. ชาย ปฏพิันธ ์พรนิทรากลู ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1529900453437 ส.ต.ท. ชาย สพุัฒน ์กลนิธูป ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หา้งฉัตร จว.ลําปาง สภ.หา้งฉัตร ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1529900478219 ส.ต.อ. ชาย เกรยีงไกร ทพิยโ์ยธา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1529900551684 ส.ต.อ. ชาย จรีวชัร ใจเชอื ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 47 97 ผ่าน
1529900757673 ส.ต.ต. ชาย ยุทธพชิยั ณ ลําปาง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่จรมิ จว.น่าน สภ.แม่จรมิ ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1529900775124 ส.ต.ต. ชาย พัทธดนย ์มณียศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่สะเรยีง จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.แม่สะเรยีง ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1529900798558 ส.ต.อ. ชาย สรุพันธ ์นันตาดี ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1529900825563 ส.ต.ต. ชาย สทิธนินท ์คาํวรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ลาหลวง อ.แม่ลานอ้ย จว.แม่ฮอ่งสอนสภ.แม่ลาหลวง ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 46 96 ผ่าน
1529900834783 ส.ต.ต. ชาย วชัรนิทร ์วงศท์า ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1529900838436 ส.ต.ท. ชาย ณัฐชยั ใจแกว้แดง รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1529900870551 ส.ต.ต. ชาย วรัญกาย ไชยากลู ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงปาน จว.ลําปาง สภ.เมอืงปาน ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1529900903696 ส.ต.ต. ชาย จวิเรศ กนัทะวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อมกอ๋ย จว.เชยีงใหม่ สภ.อมกอ๋ย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
5550190008365 ด.ต. ชาย จักรวฒัน ์คาํอดุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
5550500044941 ด.ต. ชาย ประจวบ ชาวงวิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปัว จว.น่าน สภ.ปัว ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
5550500196776 ด.ต. ชาย ศภุากร แกว้โก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปัว จว.น่าน สภ.ปัว ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
5550500284055 ร.ต.ต. ชาย เจรญิ จันตะ๊วงค์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จว.เชยีงใหม่ สภ.ป่าแป๋ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
5550500352107 ด.ต. ชาย ผดงุศกัด ิสทุธแิสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปัว จว.น่าน สภ.ปัวจว.น่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
5550500445148 ด.ต. ชาย อดุร หาญยุทธ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปัว จว.น่าน สภ.ปัว ภ.จว.น่าน ภ.5 50 47 97 ผ่าน
5550500503571 ด.ต. ชาย หริัญศกัด ิจติอารยี์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ปัว จว.น่าน สภปัว  ภจว.น่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
5550500547161 ร.ต.อ. ชาย สพุจน ์มงิปรชีา รอง สวป.สภ.ปัว จว.น่าน สภ.ปัว จว.น่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
5550500606761 ร.ต.ต. ชาย โสภณ พันชน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงกลาง จว.น่าน สภ.เชยีงกลาง ภ.จว.น่าน ภ.5 50 41 91 ผ่าน
5560100002575 ด.ต. ชาย สงกรานต ์ขนัเปีย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงคาํ จว.พะเยา สภ.เชยีงคาํ ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
5560200009113 ร.ต.ต. ชาย วจิารณ ์ยาใจ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
5570100008387 ร.ต.ท. ชาย อนิเนตร ปุกคํา รอง สว.(จร.) สภ.บา้นดู่ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
5570100015316 ด.ต. ชาย เดชภูวดล วงศล์งักา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สรวย จว.เชยีงราย สภ.แม่สรวย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
5570400053558 ด.ต. ชาย ภทิัก หม่องพชิยั ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บา้นดู่ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
5570400068598 พ.ต.ต. ชาย สมศกัด ิตนัตบิ สวป. สภ.แม่สรวย จว.เชยีงราย สภ.แม่สรวย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
5570490001056 ร.ต.ต. ชาย พูน กนัทะสอน ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
5570700049815 ด.ต. ชาย ยศพรชยัห ์ไชยสมพาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่จัน จว.เชยีงราย สภ.แม่จัน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 46 96 ผ่าน
5571190013467 พ.ต.ท. ชาย สริเิดช กนัทะมี สวป. สภ.บา้นแซว อ.เชยีงแสน จว.เชยีงราย สภ.บา้นแซว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 47 97 ผ่าน
5580190001140 ด.ต. ชาย ฉัตรชยั ปัญญาเยาว์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
5660690000991 ด.ต. หญงิ ณฐภัทร นากกลดั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน ์ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
8580373000783 ส.ต.อ. ชาย พรเทพ จติรพงศม์นัส ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1103700489614 ส.ต.อ. ชาย ชยัณรงค ์ณ พัทลงุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1103701669241 ส.ต.ต. ชาย วศิรุต สขุวนัมา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชยีงดาว จว.เชยีงใหม่ สภ.นาหวาย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1103702221210 ส.ต.ต. ชาย สรรชยั บอกสนัเทยีะ ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.ล ีจว.ลําพูน สภ.ลี ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 42 92 ผ่าน
1103702599590 ส.ต.ต. ชาย ณัฐพล วสธุารนันท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคฯ์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1119900578942 ส.ต.อ. ชาย กลวชัร ณ มา ผบ.หมู่(จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1200100242878 ส.ต.อ. ชาย ธติพิัทธ ์เดชธนาพงศธ์าวติ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไมต่รงกับขอ้มลูกําลังพล

1210200035378 ส.ต.อ. ชาย ปองพันธ ์บาลเพยีร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1309900437620 ส.ต.ท. ชาย ปรชีา จําเนียรสขุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1331000248751 ส.ต.ท. ชาย สนธยา หงษ์สามสบิหก ผบ.หมู่  (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1340200123314 ส.ต.อ. ชาย ปัญญาวฒุ ิบัวเตา้ ผบ.หมู่ (จร.)   กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรจังหวดัเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 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
1429900225052 ส.ต.ต. ชาย ธนากร จันพทิักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงปาน จว.ลําปาง สภ.เมอืงปาน ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1439900203725 ส.ต.ต. ชาย อาทติย ์นาคสวุรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวยีงแหง จว.เชยีงใหม่ สภ.เวยีงแหง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1500200132729 ส.ต.อ. ชาย นัฐพงค ์พุทธไชย ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1500200151693 ส.ต.อ. ชาย กติตพิงศ ์แซว่ะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอยเตา่ จว.เชยีงใหม่ สภ.ดอยเตา่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไมต่รงกับขอ้มลูกําลังพล

1500400072622 ส.ต.อ. ชาย อสิระพงษ์ เพชรอารนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1500700151544 ส.ต.อ. ชาย สทิธนินท ์พรมลา ผบ.หมู่ (จร.)  กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1500700156066 ส.ต.อ. ชาย กษิกฤษฏ ิจติตรง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1500701231886 ส.ต.ต. ชาย ศภุกฤต กองบุญ ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคฯ์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1500701253901 ส.ต.ต. ชาย บุญญฤทธ ิรังษี ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จว.เชยีงใหม่ สภ ป่าแป๋ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1500900109037 ส.ต.อ. ชาย ศวิพงษ์ ทองปา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฝาง จว.เชยีงใหม่ สภ ฝาง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1500900188697 ส.ต.อ. ชาย กฤษฎากรณ ์ขามงั ผบ.หมู่(ป.)สภ.ฝาง สภ.ฝาง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1501100090341 ส.ต.ท. ชาย อนุชติ สา่งใส ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1501100091207 ส.ต.ท. ชาย กฤษณพล ตะ๊เรอืน ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1501601142271 ส.ต.ต. ชาย จเด็จ โสภาพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอยเตา่ จว.เชยีงใหม่ สภ.ดอยเตา่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1505200024599 ส.ต.ต. ชาย ภูวดล กนัทา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1505200029876 ส.ต.ต. ชาย ศภุกติต ิสทิธตินั ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บา้นโฮง่ จว.ลําพูน สภ.บา้นโฮง่ ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1505200039278 ส.ต.ท. ชาย จริะศกัด ิไชยประสทิธิ รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509900041317 พ.ต.ท. ชาย เมษยน รัตนถาวร รอง ผกก.ป. สภ.แม่โจ ้ สภ.แม่โจ ้ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509900454310 พ.ต.ท. ชาย วชริะ วฒันาฤดี สว. สภ.สนักําแพง จว.เชยีงใหม่ สภ.สนักําแพง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509900532809 พ.ต.ท. ชาย วรีภัทร คาํลาพชิ สวป. สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1509900599024 ส.ต.ต. ชาย จักร ีปีนัง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1509900614457 พ.ต.ต. ชาย นฤพนธ ์พุทธวงค์ สวป. สภ.ป่าซาง จว.ลําพูน สภ.ป่าซาง ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1509900620431 ส.ต.อ. ชาย ณัฐพล หลา้ป้อม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509900680786 ส.ต.อ. ชาย บรพิัตร เย็นวงศส์ขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509900689392 ส.ต.อ. ชาย ลขิติ ปันธยิะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509900746957 ส.ต.อ. ชาย จักรพันธุ ์เขอืนศรี ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509900754623 ส.ต.ท. ชาย ธนกิ อนิทรภริมย์ ผบ.หมู่ (จร.)  กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509900769787 ส.ต.ท. ชาย ศราวฒุ ิโป๊ะประนม ผบ.หมู่  (ป.) สภ.โหลง่ขอด อ.พรา้ว จว.เชยีงใหม่ สภ.โหลง่ขอด ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509900770998 ส.ต.อ. ชาย ภานุรักษ์ ปาลี ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509900818044 ส.ต.อ. ชาย อนุรักษ์ สรุยิะมโน ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509900863104 ส.ต.อ. ชาย พงศกร วงศเ์มอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไชยปราการ จว.เชยีงใหม่ สภ.ไชยปราการ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1509900912512 ส.ต.อ. ชาย ธัญญาวทิย ์เชยีงคาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สารภ ีจว.เชยีงใหม่ สภ.สารภี ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509900934893 ส.ต.อ. ชาย กฤษดา คาํเมอืงลอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1509900961009 ส.ต.ท. ชาย วรษิฐวฒัน ์ชยักาวลิ ผบ.หมู่ (จร.)  กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลงุานจราจรตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509901009565 ส.ต.อ. ชาย สมทิธ ์มาแดง ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรฯ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509901033750 ส.ต.อ. ชาย ดวิดล ปัญญามี ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509901074910 ส.ต.อ. ชาย สรนันท ์โชตจิริาภริมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509901084966 ส.ต.ท. ชาย ชยับุญ มานะพลสกลุ ผบ.หมู่ (จร.)  กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม ่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509901113141 ส.ต.ท. ชาย ชานนท ์ไชยศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1509901116604 ส.ต.อ. ชาย กฤษดา แกว้ตา ผบ.หมู่(จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1509901157408 ส.ต.ท. ชาย กฤษณะ บุญหลง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง สภ.แม่เมาะ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1509901182534 ส.ต.ต. ชาย จริาย ุปัญจะธง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 46 96 ผ่าน
1509901201687 ส.ต.ท. ชาย นครนิทร ์เกษรศรี ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.สารภ ีจว.เชยีงใหม่ สภ.สารภี ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1509901205844 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพงษ์ ปัญญา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ทา จว.ลําพูน สภ.แม่ทา ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1509901214274 ส.ต.ต. ชาย อภสิทิธ ิอทิธะรงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509901249043 ส.ต.ต. ชาย ศริโิรจน ์ทํามี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509901257933 ส.ต.ต. ชาย ณัฐพงษ์ มาเจรญิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาหวาย อ.เชยีงดาว จว.เชยีงใหม่ สภ.นาหวาย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1509901376908 ส.ต.อ. ชาย นท ีจติรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509901450911 ส.ต.อ. ชาย ทักษ์ดนัย ขา้วจา้ว ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งาน จร.ภจว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509901464661 ส.ต.อ. ชาย ภณ เมอืงใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอยหลอ่ จว.เชยีงใหม่ สภ.ดอยหลอ่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1509901467806 ส.ต.อ. ชาย นติกิร คาํมามูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509901506909 ส.ต.ต. ชาย ชาตชิาคร อดตีโต ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ปาย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ปาย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1509901553869 ส.ต.อ. ชาย ชยัยพงศ ์คงปรชีา ผบ.หมู่ (จร.)  กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1529900908515 ส.ต.ต. ชาย ธนาศกัด ิงามดี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงปาน จว.ลําปาง สภ.เมอืงปาน ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1539900241944 ส.ต.อ. ชาย กติตนัินท ์ปัญญพัฒนวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1539900507537 ส.ต.ท. ชาย เรอืงศกัด ิเขยีวใส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หว้ยไร่ อ.เดน่ชยั จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1540100054688 ส.ต.อ. ชาย กฤตนัย เสยีงดงั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1540200007622 ด.ต. ชาย โกวทิย ์วงคส์อน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไผ่โทน อ.รอ้งกวาง จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1540300060126 พ.ต.ต. ชาย ประจักษ์ จันทมิา สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1540300114340 ส.ต.ต. ชาย ณัฐพล สยัเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ ป. สภ.ภูพงิค์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1540400060799 ส.ต.อ. ชาย ณรงคศ์กัด ิอาภาบุญยนื ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1540500059491 ส.ต.ต. ชาย ศริมิงคล อนิตบิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 47 97 ผ่าน
1549900046904 พ.ต.ท. ชาย กณัฑส์ทิธ ิคงตอ่ สว.จร. สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1549900185874 ส.ต.อ. ชาย วฒุชิยั ทเิขยีว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รอ้งกวาง จว.แพร่ สภ.รอ้งกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1549900244137 ส.ต.ท. ชาย ธนบูรณ ์ร่องแกว้ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1549900247705 ส.ต.ท. ชาย อนุชา รนิสาร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1549900309760 ส.ต.ต. ชาย ประภาส ปันใจ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หว้ยโป่ง อ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.หว้ยโป่ง ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1549900316855 ส.ต.อ. ชาย ชนิดนัย แสงทพิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1549900394074 ส.ต.ท. ชาย ทศพล ยศศรใีจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1549900404029 ส.ต.อ. ชาย ฤทธชิยั ใจนนถี ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1549900468230 ส.ต.ต. ชาย ศราวธุ เหมอืงจา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1549900500273 ส.ต.ท. ชาย พงศพ์สษิฐ ์อาสุ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1550300025851 ส.ต.อ. ชาย พงคพ์ันธุ ์อนิทา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1550400004473 ร.ต.อ. ชาย ธนวฒัน ์เชยีงพรหม รอง สว. สภ.อวน อ.ปัว จว.น่าน สภ.อวน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 46 96 ผ่าน
1550400069842 ส.ต.ต. ชาย ไกรศร อุน่ทา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1550500126562 ส.ต.อ. ชาย อลงกรณ ์สายแปง ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1550500143386 ส.ต.อ. ชาย ววิฒัน ์ฤทธคิาํ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1550600056060 ส.ต.อ. ชาย ประณต ขระสุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สองแคว จว.น่าน สภ.สองแคว ภ.จว.น่าน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1550700077034 ส.ต.อ. ชาย ธรีวฒัน ์จันทรปิ์ยรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1550900044695 ด.ต. ชาย สรุพงษ์ แกว้โก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เวยีงสา จว.น่าน สภ.เวยีงสา ภ.จว.น่าน ภ.5 50 45 95 ผ่าน
1551100040963 ส.ต.อ. ชาย ณัฐพงศ ์เสนนันตา ผบ.หมู่ (จร) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1559900155398 ส.ต.อ. ชาย ฐาปนพงศ ์กาวชิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 45 95 ผ่าน
1559900165431 ส.ต.ท. ชาย ดนุเดช ใจฟู ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สนักําแพง จว.เชยีงใหม่ สภ.สนักําแพง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1559900226848 ส.ต.ท. ชาย จารุกติต ิละม่อม ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.นคิมอตุสาหกรรม ผบ.หมู่(จร.)สภ.นคิมอตุสาหกรรม ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1559900246172 ส.ต.ท. ชาย ทัพมงคล พรมยา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูเพยีง จว.น่าน สภ.ภูเพยีง ภ.จว.น่าน ภ.5 50 47 97 ผ่าน
1559900264065 ส.ต.อ. ชาย เกรยีงไกร ศรไีม ้ ผบ.หมู่(จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1559900271274 ส.ต.อ. ชาย เจษฎา ยาประสทิธิ ผบ.หมู่(จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 47 97 ผ่าน
1559900334357 ส.ต.ต. ชาย วรโชต ิทัพวโิรจน์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่สะเรยีง จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.แม่สะเรยีง ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1559900357748 ส.ต.ต. ชาย วนัพทิักษ์ ธรรมไชย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1559900377935 ส.ต.ต. ชาย ธรรมนูญ จันทะรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สนัตสิขุ จว.น่าน สภ.สนัตสิขุ ภ.จว.น่าน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1559900389470 ส.ต.ต. ชาย อนุรักษ์ จติอารยี์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.อวน อ.ปัว จว.น่าน สภ.อวน ภ.จว.น่าน ภ.5 50 46 96 ผ่าน
1560100011423 ด.ต. ชาย เฉลมิพล เหล็กกลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพะเยา สภ.เมอืงพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 44 94 ผ่าน
1560100022743 พ.ต.ท. ชาย ยุทธนา ใจการ รอง ผกก.ป. สภ.แม่ทา จว.ลําพูน สภ.แม่ทา ภ.จว.ลําพูน ภ.5 50 48 98 ผ่าน
1560100187491 ส.ต.ท. ชาย ชนกานต ์โกฎยา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1560100320124 ส.ต.อ. ชาย กมลชยั ยารังษี ผบ.หมู่(จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1560100329270 ส.ต.ท. ชาย ปฏภิาณ โรจนอดุมพร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา สภ.ภูกามยาว ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1560100411855 ส.ต.ต. ชาย สหพัฒน ์ท่องเทยีว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ่อหลวง อ.ฮอด จว.เชยีงใหม่ สภ.บ่อหลวง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1560100439598 ส.ต.ท. ชาย ประทานชยั ทะลิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1560200076497 ส.ต.ท. ชาย ทวปี หวลอารมณ์ ผบ.หมู่ (จร.)  กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1560300034281 ส.ต.อ. ชาย เจษฎากร คณุาเทพ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เทงิ จว.เชยีงราย สภ.เทงิ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 41 91 ผ่าน
1560300149721 ส.ต.อ. ชาย ปิยวตัร เมอืงมูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1560300213445 ส.ต.ท. ชาย ดนัย นันแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เชยีงคาํ จว.พะเยา สภ.เชยีงคาํ ภ.จว.พะเยา ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1560300250987 ส.ต.ท. ชาย พุทธนัินท ์มาไกล ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1560301340131 ส.ต.ต. ชาย ทักษ์ดนัย ใจกลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สองแคว จว.น่าน สภ.สองแคว ภ.จว.น่าน ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1560400032558 ส.ต.อ. ชาย อทิธพิล กาละสขุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เสาหนิ อ.แม่สะเรยีง จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.เสาหนิ ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1560400033571 ด.ต. ชาย วรียุทธ ขยัน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วงัเหนือ จว.ลําปาง สภ.วงัเหนือ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1560400043835 ส.ต.อ. ชาย อนุชติ ขยัน ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1560600015142 ร.ต.อ. ชาย โสพล คนการ รอง สว.จร. สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1560600073932 ส.ต.อ. ชาย เจตนรนิทร ์เมอืงขาว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1560600080700 ส.ต.ท. ชาย กติตพิงศ ์ปัญญามูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1560700038616 ส.ต.อ. ชาย เจษฎา หลา้คาํแกว้ ผบ.หมู่ (จร.)  กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1100201055900 ส.ต.อ. ชาย ปิยะวฒัน ์คารวะเสถยีร ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลงุานจราจรตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1100701192396 ส.ต.ท. ชาย วชัรากร พนิจิมนตรี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่แตง จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่แตง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
1100701282514 ส.ต.อ. ชาย ณัฐพงศ ์ทศิธรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 43 93 ผ่าน
1101400006748 พ.ต.ท. ชาย ธรีไนย ศริริุ่งพาณชิย์ สวป. สภ.แม่ออน จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่ออน ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 46 96 ผ่าน
1101700164209 ส.ต.อ. ชาย ธวชัชยั ยะทา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บุญเรอืง อ.เชยีงของ จว.เชยีงราย สภ.บุญเรอืง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 50 50 100 ผ่าน
1102700512828 ส.ต.ต. ชาย คเณศ กาวสิุ ผบ.หมู่  (ป.)  สภ.เชยีงดาว จว.เชยีงใหม่ สภ.เชยีงดาว ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน
3580100011845 ร.ต.ต. ชาย สพุจน ์มศีรี รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 48 47 95 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3580100127771 ด.ต. ชาย ประยูร สจุงิตา่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปาย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ปาย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3580200128663 ร.ต.ต. ชาย มานติ วนาภรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ขนุยวม จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ขนุยวม ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
3580300183399 ร.ต.อ. ชาย รัฐวทิย ์บุญลี รอง สวป. สภ.ปาย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ปาย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3580400042053 ด.ต. ชาย ณัฐวฒัน ์ชมภู ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 47 95 ไม่ผ่าน
3580400372746 ร.ต.อ. ชาย เกษม กาํแพงทพิย์ รอง สวป. สภ.สบเมย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.สบเมย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 48 48 96 ไม่ผ่าน
3600400518227 ด.ต. ชาย อนุชติ คาดสนทิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
3609800105521 ร.ต.ต. ชาย เกรยีงไกร ดดีพณิ รอง สว.(ป.) สภ.ฝาง จว.เชยีงใหม่ สภ.ฝาง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 48 95 ไม่ผ่าน
3609900754661 ด.ต. ชาย สรุชยั เนตรทพิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หางดง จว.เชยีงใหม่ สภ.หางดง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 43 47 90 ไม่ผ่าน
3609900939343 พ.ต.ท. ชาย ธเนตถ ์วบิูลยเ์กยีรติ รองผูกํ้ากบัการ สภ.อ.สนัทราย ตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ สภ.สนัทราย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3620101593022 ร.ต.ท. ชาย ประเทอืง ชดินอก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่รมิ จว.เชยีงใหม่ สภ  แม่รมิ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 50 97 ไม่ผ่าน
3620200028447 ด.ต. ชาย กฤช ทาสอน ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่กา สภ.แม่กา ภ.จว.พะเยา ภ.5 46 44 90 ไม่ผ่าน
3629900179730 พ.ต.ท. ชาย สมชาย สขุทรัพย์ รอง ผกก. สภ.พระธาตชุอ่แฮ สภ.พระธาตชุอ่แฮ ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3640700340105 ด.ต. ชาย พยนตศ์กัด ิออ่นศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สรอย อ.วงัชนิ จว.แพร่ สภ.สรอย ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 34 83 ไม่ผ่าน
3640900085061 พ.ต.ท. ชาย อธคิม อปุระ สวป. สภ.แม่ออ้ อ.พาน จว.เชยีงราย สภ.แม่ออ้ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 47 49 96 ไม่ผ่าน
3660100323404 ร.ต.อ. ชาย ปราโมทย ์พุ่มขจร รอง สว.(ป.) สภ.แม่สาย จว.เชยีงราย สภ.แม่สาย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 44 93 ไม่ผ่าน
3660500314241 ด.ต. ชาย ประสทิธ ิรอดเจรญิ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บา้นดู่ สภ บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3660600544205 ร.ต.ต. ชาย ประจักษ์ ปูทอง รอง สว.(ป.) สภ.จอมทอง จว.เชยีงใหม่ สภ.จอมทอง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 42 90 ไม่ผ่าน
3709900283676 ด.ต. ชาย เพ็ชร เสนีวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคฯ์ เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3730500386135 ร.ต.ท. ชาย อนันต ์กลุกติตโิกวทิ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3760500162504 ร.ต.ท. ชาย โสภณ สงิหเ์ทยีน รอง สว.(ป.) สภ.บา้นดู่ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3909900503691 พ.ต.ท. ชาย ธนพงศ ์ไสยะพันธ์ รอง ผกก.ปป. สภ.ฮอด จว.เชยีงใหม่ สภ ฮอด ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3959900450864 ด.ต. ชาย อาทติย ์พรมจุล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปง จว.พะเยา สภ.ปง จ.พะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 30 32 62 ไม่ผ่าน
5500500022590 ด.ต. ชาย สมคดิ เขตกนั ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร  ภ.จว.ชม. ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
5501190005359 ร.ต.ต. ชาย ถาวร ดวงเทศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พรา้ว จว.เชยีงใหม่ สภ.พรา้ว ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 46 47 93 ไม่ผ่าน
5509990018681 ด.ต. ชาย พริชชั ชชูยัมงคล ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
5510300018114 ร.ต.ต. ชาย สคุนธ ์แสนธุระ รอง สว.(ป.)สภ.บา้นโฮง่ จว.ลําพูน สภ.บา้นโฮง่ ภ.จว.ลําพูน ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
5521000005182 ร.ต.ต. ชาย ศกัดา สายปัญญา รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
5540700004617 พ.ต.ต. ชาย อดลุย ์ทา้วคํา สวป.สภ.นาหมนื จว.น่าน สภ.นาหมนื ภ.จว.น่าน ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
5540700006211 ร.ต.อ. ชาย สมเกยีรต ิแกว้กามูล รอง สว. สภ.สรอย อ.วงัชนิ จว.แพร่ สภ.สรอย ภ.จว.แพร่ ภ.5 47 41 88 ไม่ผ่าน
5550500064934 ด.ต. ชาย อนุพงษ์ อนิตะ๊กนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปัว จว.น่าน สภ.ปัว จว.น่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 47 47 94 ไม่ผ่าน
5550500105665 ด.ต. ชาย สมศกัด ิกะรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงคาํ จว.พะเยา สภ.เชยีงคาํ ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
5550500203047 ร.ต.อ. ชาย จริาย ุชาวสา้น รอง สวป. สภ.ท่าวงัผา จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา ภ.จว.น่าน ภ.5 47 50 97 ไม่ผ่าน
5550500398484 ร.ต.อ. ชาย รัชพงษ์ กองศรี รอง สว. ฝอ.ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 47 42 89 ไม่ผ่าน
5550500445512 ด.ต. ชาย ฉกาจ สทุธหลวง ผบ.หมู่(จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งาน จราจร ตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
5550500506864 ร.ต.ต. ชาย ปิยะณัฐ จันตะ๊วงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปัว จว.น่าน สภ.ปัว ภ.จว.น่าน ภ.5 49 45 94 ไม่ผ่าน
5550500594780 ร.ต.ท. ชาย รุ่งศริ ิมานะกจิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อหลวง อ.ฮอด จว.เชยีงใหม่ สภ.บ่อหลวง อ.ฮอด ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
5550500638752 ด.ต. ชาย อดศิกัด ิไชยศลิป์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เฉลมิพระเกยีรต ิจว.น่าน สภ.เฉลมิพระเกยีรติ ภ.จว.น่าน ภ.5 44 42 86 ไม่ผ่าน
5560390003146 ร.ต.ต. ชาย สมพร เชอืสะอาด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 42 41 83 ไม่ผ่าน
5560600048124 ด.ต. ชาย มะนู บุญธรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 42 89 ไม่ผ่าน
5560700020213 ด.ต. ชาย สมบูรณ ์เครอืมูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หางดง จว.เชยีงใหม่ สภ.หางดง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
5570190029702 ด.ต. ชาย นพพร แกว้นาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฝาง จว.เชยีงใหม่ สภ.ฝาง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 43 47 90 ไม่ผ่าน
5570490002648 ด.ต. ชาย วรพล ชนืใจ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เทงิ จว.เชยีงราย สภ.เทงิ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 45 44 89 ไม่ผ่าน
3570401095576 ด.ต. ชาย สรุศกัด ิสมแกว้ ผบ.หมู่(ป.) สภ ขนุตาล สภ.ขนุตาล ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 47 95 ไม่ผ่าน
3570500022607 พ.ต.ท. ชาย สง่า ศรวีชิยั รอง ผกก.ป. สภ.เชยีงของ จว.เชยีงราย สภ.เชยีงของ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 46 94 ไม่ผ่าน
3570500997900 ร.ต.ต. ชาย ถนัด ตนัแกว้ รอง สว. (ป.) สภ.แม่สาย จว.เชยีงราย สภ แม่สาย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
3570600018962 ด.ต. ชาย เมธ ียามี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าแดด จว.เชยีงราย สภ.ป่าแดด ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
3570600191133 ร.ต.อ. ชาย บรรเจดิ ชะอุม่ รอง สวป. สภ.ต.กองกอ๋ย อ.สบเมย กองกอ๋ย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 47 49 96 ไม่ผ่าน
3570600200027 ด.ต. ชาย พชิญะ คาํพันธ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ป่าแดด จว.เชยีงราย สภ.ป่าแดด ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 44 93 ไม่ผ่าน
3570700031961 พ.ต.ท. ชาย รวมสนิ ปิยะสนัติ รอง ผกก.ป. สภ.เวยีงชยั จว.เชยีงราย สภ.เวยีงชยั ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 47 48 95 ไม่ผ่าน
3570700517090 พ.ต.ท. ชาย คมกฤช ไชยสาร รอง ผกก.ป. สภ.แม่สาย จว.เชยีงราย สภ.แม่สาย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 46 94 ไม่ผ่าน
3570700942815 ด.ต. ชาย สรุทนิ โชติ ผบ.หมู่ (สตร.) สภ.แม่ยาว อ.เมอืงเชยีงราย สภ.แม่ยาว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 44 93 ไม่ผ่าน
3570700972901 ด.ต. ชาย เสกสรรณ จันทะเวยีง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่จัน จว.เชยีงราย สภ.แม่จัน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 47 95 ไม่ผ่าน
3570800150708 ด.ต. ชาย ณธัชพงศ ์สายสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 34 84 ไม่ผ่าน
3570800186630 ด.ต. ชาย วชิยั ตุน๋สกั ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 38 86 ไม่ผ่าน
3570900151943 ด.ต. ชาย พชิยั เมอืงมา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สาย จว.เชยีงราย สภ.แม่สาย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
3570900361913 พ.ต.ท. ชาย กศุลพันธุ ์สงิหใ์จ รอง ผกก.ป. สภ.แม่จัน จว.เชยีงราย สภ.แม่จัน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 47 47 94 ไม่ผ่าน
3570900408219 ด.ต. ชาย ทว ีอนิธิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สาย จว.เชยีงราย สภ.แม่สาย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 45 94 ไม่ผ่าน
3570900530472 ด.ต. ชาย ธรีพล กนัตรสีมบัติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สารภ ีจว.เชยีงใหม่ สภ.สารภี ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 46 49 95 ไม่ผ่าน
3570900603917 ด.ต. ชาย คมสนั กลูวงค์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.แม่สาย จว.เชยีงราย สภ.แม่สาย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 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
3571000356019 พ.ต.ท. ชาย รัชพล สะสม สวป. สภ.เชยีงแสน จว.เชยีงราย สภ.เชยีงแสน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3571100103376 พ.ต.ต. ชาย มงคล ยานะเรอืง สวป. สภ.แม่เจดยี ์อ.เวยีงป่าเป้า จว.เชยีงราย สภ.แม่เจดยี์ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3571100486640 ด.ต. ชาย พยนต ์จุมดวง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3579900200667 ด.ต. ชาย วทิยา ชมุภูศรี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เวยีงชยั จว.เชยีงราย สภ.เวยีงชยั ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 47 50 97 ไม่ผ่าน
3579900372255 ร.ต.ต. ชาย มงคล มาตนั รอง สว. (จร.) สภ.เวยีงชยั จว.เชยีงราย สภ.เวยีงชยั จว.เชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 46 48 94 ไม่ผ่าน
3560500092427 ด.ต. ชาย สมุติร ใสสม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพะเยา สภ.เมอืงพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3560500257108 ร.ต.ท. ชาย ธนวฒุ ิหวานเสยีง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอกคําใต ้จว.พะเยา สภ.ดอกคําใตั ภ.จว.พะเยา ภ.5 43 36 79 ไม่ผ่าน
3560500388962 ด.ต. ชาย บุญเกดิ คาํยอด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ลาหลวง อ.แม่ลานอ้ย จว.แม่ฮอ่งสอนสภ.แม่ลาหลวง ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3560500646597 พ.ต.ท. ชาย นธิศิ นันตาลติ รอง ผกก.ป. สภ.ดอกคําใต ้จว.พะเยา สภ.ดอกคําใต ้ ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3560600188337 ร.ต.อ. ชาย พจิติร ใจซอื รอง สวป.สภ.ดอกคําใต ้จว.พะเยา สภ.ดอกคําใต ้ ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 46 95 ไม่ผ่าน
3560600296041 ด.ต. ชาย ทวศีกัด ิบุญธรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปง จว.พะเยา สภ.ปง ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 38 87 ไม่ผ่าน
3560700021876 พ.ต.ท. ชาย อนันต ์พรมมา สวป.สภ.บา้นหลวง จว.น่าน สภ.บา้นหลวง ภ.จว.น่าน ภ.5 49 46 95 ไม่ผ่าน
3560700260650 ร.ต.ต. ชาย ประเสรฐิ อนิตะ๊ปัญญา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพะเยา สภเมอืงพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 44 40 84 ไม่ผ่าน
3560700286969 พ.ต.ท. ชาย ถาวร เมอืงใจ สวป.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา สภ.แม่ใจ ภ.จว.พะเยา ภ.5 43 45 88 ไม่ผ่าน
3570100014330 ด.ต. ชาย โสภณ ทศิอุน่ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3570100070418 ด.ต. ชาย สทุธริักษ์ กติยิศ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.แม่ลาว จว.เชยีงราย สภ.แม่ลาว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 48 96 ไม่ผ่าน
3570100157882 ร.ต.อ. ชาย ดอน ไชยงําเมอืง รอง สว.(ป.) สภ.บา้นดู่ สภ.บา้นดู่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
3570100159478 ด.ต. ชาย จารุเดช เตปินยะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่อาย จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่อาย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3570100752454 ด.ต. ชาย จําเรญิ วรรณรส ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เวยีงแหง จว.เชยีงใหม่ สภ.เวยีงแหง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3570100936695 ร.ต.ต. ชาย วชิยั ทองนาค รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.ภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 47 46 93 ไม่ผ่าน
3570100978835 ร.ต.อ. ชาย กติตพิร แสนพวง รอง สวป. สภ.ขนุตาล จว.เชยีงราย สภ.ขนุตาล ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 48 96 ไม่ผ่าน
3570101103646 ร.ต.ท. ชาย ฉัตรชยั พรมตนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หางดง จว.เชยีงใหม่ สภ.หางดง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3570101143371 ด.ต. ชาย ยุทธ ์ครีแีกว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สาย จว.เชยีงราย สภ.แม่สาย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3570101198825 ด.ต. ชาย โสภณ เขอืนเพชร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวยีงชยั จว.เชยีงราย สภ.เวยีงชยั ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
3570101368739 ด.ต. ชาย ปิยพล กนัตรสีมบัติ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สาย จว.เชยีงราย สภ แม่สาย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 47 95 ไม่ผ่าน
3570101662653 ด.ต. ชาย ฤทธชิยั พงคล์งักา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่จัน จว.เชยีงราย สภ.แม่จัน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3570200059769 ร.ต.อ. ชาย กฤษฎา ตาลาน รอง สวป. สภ.บา้นแซว อ.เชยีงแสน จว.เชยีงราย สภ.บา้นแซว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
3570200172689 ด.ต. ชาย ทนงศกัด ิกองมงคล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อวน อ.ปัว จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3570300041683 ร.ต.อ. ชาย สมฤทธ ิตบิโคตร รอง สวป.สภ.เวยีงชยั จว.เชยีงราย สภ.เวยีงชยั ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 44 93 ไม่ผ่าน
3570300084579 ด.ต. ชาย จํานง กองฟู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ขนุตาล จว.เชยีงราย สภ.ขนุตาล ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3570300387105 ร.ต.อ. ชาย สมบัต ิบรบิูรณ์ รอง สวป. สภ.บา้นแซว อ.เชยีงแสน จว.เชยีงราย สภ.บา้นแซว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3570300430329 ร.ต.อ. ชาย รัตตกิร เขยีวดอกนอ้ย รอง สวป. สภ.เชยีงของ จว.เชยีงราย สภ.เชยีงของ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 48 96 ไม่ผ่าน
3570300432178 พ.ต.ต. ชาย สมชยั บรบิูรณ์ สวป. สภ.กลัยาณวิฒันา จว.เชยีงใหม่ สภ.กลัยาณวิฒันา ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
3570300611625 ด.ต. ชาย ธวชัชยั วงคช์ยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3570300689063 ร.ต.อ. ชาย กติต ิวงศช์ยั รอง สว.(จร.) สภ.เชยีงของ จว.เชยีงราย สภ.เชยีงของ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3570400033810 ร.ต.อ. ชาย เมธพนธ ์อาจโพธิ รอง สวป. สภ.แม่ยาว อ.เมอืงเชยีงราย สภ.แม่ยาว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 46 95 ไม่ผ่าน
3570400041669 ร.ต.อ. ชาย ดวงเนตร ยาวริาช รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3570400213486 ด.ต. ชาย จริะศกัด ิศรโีท ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ เมอืงเขยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 46 94 ไม่ผ่าน
3570400386526 พ.ต.ท. ชาย แดน ใจหาญ สวป.สภ.เวยีงชยั จว.เชยีงราย สภ.เวยีงชยั ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 42 90 ไม่ผ่าน
3570400569396 ร.ต.อ. ชาย สทัุศน ์แสงแกว้ รอง สวป. สภ.ท่าวงัผา จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา ภ.จว.น่าน ภ.5 48 36 84 ไม่ผ่าน
3570400760177 ร.ต.ต. ชาย เชวงศกัด ิไชยปัญญา รอง สว. (ป.) สภ.เชยีงของ จว.เชยีงราย สภ.เชยีงของ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3570401096378 พ.ต.ท. ชาย สมพร เชยบาล รอง ผกก.ปป. สภ.เวยีงแกน่ จว.เชยีงราย สภ.เวยีงแกน่ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
3550900320800 ร.ต.ต. ชาย เอนก ยาวไิชย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงกลาง จว.น่าน สภ.เชยีงกลาง ภ.จว.น่าน ภ.5 49 35 84 ไม่ผ่าน
3559900134001 พ.ต.ท. ชาย วรีพงษ์ พงึเดชะ รอง ผกก. สภ.สารภ ีจว.เชยีงใหม่ สภ.สารภี ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3560100249167 ร.ต.ต. ชาย ทนิกร บุญนาวา ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3560100379737 ด.ต. ชาย สรุสทิธ ิอนิเถงิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ ผบ.หมู่? ป.? สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3560100541828 ด.ต. ชาย กฤตพล วงคไ์ชย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 47 48 95 ไม่ผ่าน
3560100711731 พ.ต.ท. ชาย นธิกิร เดชบุญ รอง ผกก.ป. สภ.แม่ใจ จว.พะเยา สภ.แม่ใจ ภ.จว.พะเยา ภ.5 44 43 87 ไม่ผ่าน
3560100816703 ร.ต.ต. ชาย ประหยัด ดาราสวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ตนื อ.อมกอ๋ย จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่ตนื ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 43 48 91 ไม่ผ่าน
3560100896804 ด.ต. ชาย ประชนั แสนเสมอใจ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่กา สภ แม่กา  จว พะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
3560101027451 พ.ต.ท. ชาย ธนโชต ิบุญยงศ์ รอง ผกก. สภ.แม่กา สภ.แม่กา ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3560200002066 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ทัศน ์สรุโิย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ ป.สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 47 94 ไม่ผ่าน
3560200048538 ด.ต. ชาย เสกสรร ฟักแกว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สาย จว.เชยีงราย สภ.แม่สาย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 48 96 ไม่ผ่าน
3560200102737 พ.ต.ท. ชาย อนุพนธ ์สนทิ รอง ผกก.ป. สภ.จุน จว.พะเยา สภ.จุน ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3560200169637 ด.ต. ชาย สมศกัด ิพระบาลี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.จุน จว.พะเยา สภ.จุน ภ.จว.พะเยา ภ.5 45 47 92 ไม่ผ่าน
3560200219961 ด.ต. ชาย ณรงคศ์กัด ิตอ่มคาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปง จว.พะเยา สภ.ปง ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3560200273566 ร.ต.อ. ชาย อดศิกัด ิสกัลอ รอง สวป.สภ.แม่กา ภ.จว.พะเยา สภ.แม่กา ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3560200358111 ร.ต.ต. ชาย ปรญิญา สาธรรมก์ลุ รอง สว. (ป.) สภ.แม่จัน จว.เชยีงราย สภ.แม่จัน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3560200459503 ด.ต. ชาย ชยัธวชั ศนูยก์ลาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.จุน จว.พะเยา สภ.จุน ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
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3560200497545 ด.ต. ชาย สรุศกัด ิจันทรอํ์านวยกจิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สาย จว.เชยีงราย สภ.แม่สาย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
3560300215762 ด.ต. ชาย อูด๊ ไชยชนะ ผล.หมู่(จร) สภ.ภูชาง ภ.จว.พะเยา ภ.5 48 45 93 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไมต่รงกับขอ้มลูกําลังพล

3560300274254 ร.ต.ต. ชาย ธนธรณ เขตบุรี รอง สว.(จร.) สภ.พาน จว.เชยีงราย สภ.พาน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3560300307136 ร.ต.อ. ชาย ชยั วงศใ์หญ่ รอง สวป. สภ.จุน จว.พะเยา สภ.เชยีงคาํ ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 44 93 ไม่ผ่าน
3560300325231 ร.ต.ต. ชาย สมพร ตามสมัย รอง สว. (ป.) สภ.บา้นแซว จว.เชยีงราย สภ.บา้นแซว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 44 93 ไม่ผ่าน
3560300486570 ร.ต.ต. ชาย บรรเลง ใจปันธิ รอง สว.(จร.) สภ.พาน จว.เชยีงราย สภ.พาน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3560300530676 ด.ต. ชาย นยิม ประมวลพันธ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ขนุตาล จว.เชยีงราย สภ.ขนุตาล ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 47 47 94 ไม่ผ่าน
3560300632339 ร.ต.อ. ชาย มนู วงศใ์หญ่ รอง สวป. สภ.พญาเม็งราย จว.เชยีงราย สภ.พญาเม็งราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3560300733518 ด.ต. ชาย พศิทุธ ิอนิตะ๊สนิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เทงิ จว.เชยีงราย สภ.เทงิ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 44 92 ไม่ผ่าน
3560300853840 ร.ต.อ. ชาย ศกัดธินา หอมนาน รอง สว. สภ.แม่ยาว อ.เมอืงเชยีงราย สภ.แม่ยาว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 46 95 ไม่ผ่าน
3560400134578 ร.ต.อ. ชาย ชานนท ์เขอืนแกว้ รอง สว.จร. สภ.เชยีงคาํ จว.พะเยา สภ.เชยีงคาํ ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3560400161095 ด.ต. ชาย จริวฒัณ ์คาํลอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3560500089302 ด.ต. ชาย ศราวธุ ปันคะปวง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพะเยา สภ.เมอืงพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3540600269817 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย อภเิชษฐ ์สนัป่าแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สะเอยีบ อ.สอง จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3540600363082 ด.ต. ชาย ชดั แพทยส์มาน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นหลวง จว.น่าน สภ.บา้นหลวง ภ.จว.น่าน ภ.5 49 38 87 ไม่ผ่าน
3540600556212 ด.ต. ชาย สงกรานต ์ผัดขนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เรอืง อ.เมอืงน่าน สภ.เรอืง อ.เมอืง จ.น่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3540700087613 พ.ต.ท. ชาย สงิหช์ยั วงคปิ์นตา สวป. สภ.เกาะคา จว.ลําปาง สภ.เกาะคา ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3540700255532 ร.ต.อ. ชาย บุญสง่ ใจเงา รอง สวป. สภ.เวยีงตา้ อ.ลอง จว.แพร่ สภ.เวยีงตา้ ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 45 94 ไม่ผ่าน
3540700273999 ด.ต. ชาย อคัรพงษ์ วงคไ์ข่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สรอย อ.วงัชนิ จว.แพร่ สภ.สรอย ภ.จว.แพร่ ภ.5 41 22 63 ไม่ผ่าน
3550100045049 ร.ต.ท. ชาย สมคดิ มาละ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3550100368140 ด.ต. ชาย ประทปี ไชยเรยีน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 48 48 96 ไม่ผ่าน
3550100552609 ด.ต. ชาย ปิยะพงษ์ พันธะวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตาลชมุ อ.ท่าวงัผา จว.น่าน สภ.ตาลชมุ ภ.จว.น่าน ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3550100788050 ด.ต. ชาย จรีพันธ ์สา่งกอน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 48 47 95 ไม่ผ่าน
3550400267942 ร.ต.ต. ชาย ศกัดา ปารนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาหมนื จว.น่าน สภ.นาหมนื ภ.จว.น่าน ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3550600057810 ด.ต. ชาย สมบูรณ ์อนิแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัหงษ์ อ.เมอืงแพร่ สภ.วงัหงส์ ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3550600073866 ด.ต. ชาย วรีะเดช ถุงเสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เฉลมิพระเกยีรต ิจว.น่าน สภ.เฉลมิฯ น่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 45 45 90 ไม่ผ่าน
3550600075044 ร.ต.ต. ชาย สวุทิย ์มุขเพชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าวงัผา จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา ภ.จว.น่าน ภ.5 46 49 95 ไม่ผ่าน
3550600090671 ร.ต.ท. ชาย สมบูรณ ์ใหม่ตา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3550600092518 ร.ต.ต. ชาย สมุติ ทะกา๋ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปัว จว.น่าน ปัว ภ.จว.น่าน ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3550600106799 พ.ต.ท. ชาย สมาน ปรารมภ์ สวป. สภ.บ่อเกลอื สภ.บ่อเกลอื? ภ.จว.น่าน ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3550600127273 ด.ต. ชาย วรพจน ์อนิตะ๊แสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าวงัผา จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา ภ.จว.น่าน ภ.5 45 37 82 ไม่ผ่าน
3550600188493 ด.ต. ชาย ณัฐพล ภมิาลย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าวงัผา จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา ภ.จว.น่าน ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3550700003754 ร.ต.ต. ชาย บรรจง วฒุิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เวยีงสา จว.น่าน เวยีงสา? ภ.จว.น่าน ภ.5 49 45 94 ไม่ผ่าน
3550700029087 ร.ต.ต. ชาย ชกูจิ ชยัชนะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อเกลอื จว.น่าน สภ.บ่อเกลอื ภ.จว.น่าน ภ.5 48 45 93 ไม่ผ่าน
3550700167293 ด.ต. ชาย ณชพล มหาวนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อเกลอื จว.น่าน สภ.บ่อเกลอื ภ.จว.น่าน ภ.5 47 47 94 ไม่ผ่าน
3550700587659 ร.ต.อ. ชาย อดเิรก จันทรแ์วน่ รอง สว. สภ.กลัยาณวิฒันา จว.เชยีงใหม่ สภ.กลัยาณวิฒันา ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
3550800006011 ร.ต.ท. ชาย สมพงษ์ หน่อทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งชา้ง จว.น่าน สภ.ทุ่งชา้ง ภ.จว.น่าน ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3550900025123 พ.ต.ท. ชาย มนตร ีขอดเตชะ สวป. สภ.ภูเพยีง จว.น่าน สภ.ภูเพยีง ภ.จว.น่าน ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3550900029480 ร.ต.อ. ชาย พสิฐิ จติระวงศ์ รอง สวป. สภ.เชยีงกลาง ตาํรวจภูธรจังหวดัน่าน สภ.เชยีงกลาง ภ.จว.น่าน ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3550900289872 ด.ต. ชาย ภาณุพงษ์ ขอดเตชะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
3550900294761 ร.ต.อ. ชาย สงคราม สายแปง รอง สวป. สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3550900296950 ด.ต. ชาย บรรพต นลิคง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สบปราบ จว.ลําปาง สภ.สบปราบ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3529900179978 พ.ต.ท. ชาย ภัทรวฒุ ิอคัรภัทร รอง ผกก.ป. สภ.บา้นธ ิจว.ลําพูน สภ.บา้นธิ ภ.จว.ลําพูน ภ.5 46 48 94 ไม่ผ่าน
3529900306503 พ.ต.ท. ชาย จักรชยั หมันพูล รอง ผกก. สภ.บา้นแซว อ.เชยีงแสน จว.เชยีงราย สภ.บา้นแซว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 47 48 95 ไม่ผ่าน
3529900374011 พ.ต.ท. ชาย วรชยั วงัลยัคาํ รอง ผกก.ป. สภ.งาว จว.ลําปาง ส ภ.จว.ลําปาง ภ.5 48 46 94 ไม่ผ่าน
3530800437284 ด.ต. ชาย ธนู วานยิพงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3539900229088 ด.ต. ชาย ไพวลัย ์อภัยภักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
3540100045502 ด.ต. ชาย อรรถพล ฟธูรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฝาง จว.เชยีงใหม่ สภ.ฝาง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3540100261779 ด.ต. ชาย ชวลติ ผัดผ่อง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 46 45 91 ไม่ผ่าน
3540100301908 ด.ต. ชาย วสนัต ์คาํสา่ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อวน อ.ปัว จว.น่าน สภ.อวน ภ.จว.น่าน ภ.5 46 41 87 ไม่ผ่าน
3540100329225 ด.ต. ชาย อดศิกัด ิยอดวรีะพงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.นําเพยีงดนิ อ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.นําเพยีงดนิ ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 48 46 94 ไม่ผ่าน
3540100353355 ด.ต. ชาย กติตพัฒน ์เสาคํา ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
3540100490492 ด.ต. ชาย วทัธกิร ทองดวง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3540100533043 ด.ต. ชาย พรศกัด ิอนิหอม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สนัป่าตอง จว.เชยีงใหม่ สภ.สนัป่าตอง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 44 91 ไม่ผ่าน
3540100721613 ด.ต. ชาย ภานุวชิญ ์พุททรง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.พระธาตชุอ่แฮ สภ.พระธาตชุอ่แฮ ภ.จว.แพร่ ภ.5 47 50 97 ไม่ผ่าน
3540100976204 พ.ต.ท. ชาย ฐตภณ ทองวภิาวรรณ์ สวป. สภ.หว้ยไร่ อ.เดน่ชยั จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 43 92 ไม่ผ่าน
3540200138111 พ.ต.ท. ชาย นฤพนธ ์อะทะเสน สวป. สภ.แม่กา อ.ดอยเตา่ จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่กา จ.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3540200238191 ร.ต.ต. ชาย เสนอ ฝาเรอืนดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 32 43 75 ไม่ผ่าน
3540200241729 ร.ต.ต. ชาย ประนมกรณ ์หาญอุน่ รอง สว.(ป.) สภ.เวยีงชยั จว.เชยีงราย สภ.เวยีงชยั ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 47 46 93 ไม่ผ่าน
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3540200355155 ด.ต. ชาย บุญม ีรักพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 48 95 ไม่ผ่าน
3540200387855 ร.ต.อ. ชาย บรรจบ อตุรศรี รอง สว. สภ.เชยีงดาว จว.เชยีงใหม่ สภ.เชยีงดาว ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3540200397842 ด.ต. ชาย พทิยาธร นามวงั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เชยีงดาว จว.เชยีงใหม่ ผบ.หมู่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
3540200400649 ด.ต. ชาย ธรีวฒุ ิวนัมหาใจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สาย จว.เชยีงราย สภ.แม่สาย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 45 40 85 ไม่ผ่าน
3540200468758 ร.ต.อ. ชาย นพรัตน ์อตุเสน รอง สวป. สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3540200489721 ด.ต. ชาย อฑัฒพงษ์ กาํนันตน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอยเตา่ จว.เชยีงใหม่ สภ.ดอยเตา่ภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3540200646281 ด.ต. ชาย พชิญะ กนัทะถี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 46 95 ไม่ผ่าน
3540300038976 ด.ต. ชาย รัตนกิร ปรากลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3540300105045 ร.ต.อ. ชาย ธนัท ชา่งเหล็ก รอง สวป. สภ.เวยีงตา้ อ.ลอง จว.แพร่ สภ.เวยีงตา้ ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3540300249471 ร.ต.ต. ชาย สนทิ ตคํิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 44 42 86 ไม่ผ่าน
3540300328788 ร.ต.ต. ชาย เกษม เขยีวปิง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ทะ จว.ลําปาง สภ.แม่ทะ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3540300422598 ร.ต.อ. ชาย ธมีากร คาํฮอม รอง สวป. สภ.แม่ออ้ อ.พาน จว.เชยีงราย สภ.แม่ออ้ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 47 95 ไม่ผ่าน
3540400205688 ร.ต.อ. ชาย นพินธ ์กาศเกษม รอง สวป. สภ.นาหวาย อ.เชยีงดาว จว.เชยีงใหม่ สภ.นาหวาย จ.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 50 97 ไม่ผ่าน
3540400239272 ร.ต.อ. ชาย ชษิณุ ขม่อาวธุ รอง สวป. สภ.หว้ยไร่ อ.เดน่ชยั จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3540400260689 ด.ต. ชาย วรวฒุ ิรัตนวมิลชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นกวาง จว.แพร่ สภ.บา้นกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
3540400328755 ด.ต. ชาย สกาศ สมบัติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัหงษ์ อ.เมอืงแพร่ สภ.วงัหงส์ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 44 92 ไม่ผ่าน
3540400343622 ร.ต.อ. ชาย สรุดษิ เวยีงสาม รอง สวป.สภ.หว้ยไร่ อ.เดน่ชยั จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
3540400355957 ด.ต. ชาย กนัตพัฒน ์บรหิาร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
3540400395584 ด.ต. ชาย ศราวธุ พรหมวชัรานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3540400459922 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย ภูวดล สายนาค ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หว้ยไร่ อ.เดน่ชยั จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 45 44 89 ไม่ผ่าน
3540400563657 ด.ต. ชาย ไกรเดช เยาวโยธนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 46 49 95 ไม่ผ่าน
3540400598086 ด.ต. ชาย ศราวธุ สใีจวงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หว้ยไร่ อ.เดน่ชยั จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3540400616807 ร.ต.ต. ชาย ชยัพัฒน ์ธัญพชิ ตุม์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สารภ ีจว.เชยีงใหม่ สภ.สารภี ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3540400762285 ร.ต.อ. ชาย มนัส เขยีวออ่น รอง สวป. สภ.แม่รมิ จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่รมิ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 38 40 78 ไม่ผ่าน
3540400767066 ด.ต. ชาย สาคร ขอนเคยีน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สงูเม่น จว.แพร่ สภ.สงูเม่น ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3540400815672 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย วชิยั ขอบปี รอง สวป. สภ.สะเมงิ จว.เชยีงใหม่ สภ.สะเมงิ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
3540600078914 ร.ต.อ. ชาย ชนมภูม ิมูลมณี รอง สว.จร. สภ.เมอืงน่าน ตาํรวจภูธรจังหวดัน่าน สภ.เมอืงน่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3520800405242 ด.ต. ชาย เอนก มะโนปิง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เถนิ จว.ลําปาง สภ.เถนิ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
3520900095741 ด.ต. ชาย สรุสทิธ ิฟอูดุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.  เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 48 45 93 ไม่ผ่าน
3521000079171 ร.ต.ต. ชาย พนมศกัด ิวงศอ์นิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 47 95 ไม่ผ่าน
3521000300226 ร.ต.ท. ชาย นฤเดช ลงักาเปีย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3521000511537 พ.ต.ท. ชาย ไพโรจน ์สริปิิยานนท์ สว. สภ.วงัหงษ์ อ.เมอืงแพร่ สภ.วงัหงส์ ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3521100036075 ด.ต. ชาย ทนงศกัด ิใจวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 43 92 ไม่ผ่าน
3521200051912 ด.ต. ชาย ภัทรดสิ แกว้ปินใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 42 90 ไม่ผ่าน
3521200093429 ร.ต.ต. ชาย ววิฒัน ์ทรายใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัเหนือ จว.ลําปาง สภ.วงัเหนือ? ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
3521200094638 ร.ต.ต. ชาย เดอืน กนัทยิะ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
3521200321430 ร.ต.ต. ชาย ชลากร เมอืงมาหลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงยาว อ.หา้งฉัตร จว.ลําปาง สภ.เมอืงยาว ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 40 89 ไม่ผ่าน
3521200441117 ด.ต. ชาย ธัญเทพ ยะเป็ง ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3521200468651 ร.ต.ต. ชาย ชว่ยชาต ิใจสนักลาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง สภ.แม่เมาะ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3521300021896 ร.ต.อ. ชาย สมชาย แววเสยีง รอง สวป. สภ.เมอืงปาน ตาํรวจภูธรจังหวดัลําปาง สภ.เมอืงปาน ภ.จว.ลําปาง ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
3521300131501 ร.ต.อ. ชาย ศราวธุ กสชิวีนิ รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
3521300223898 ด.ต. ชาย พทัิกษ์พงศ ์เยนิยุบ ผบ.หมู่ (จว.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3501900370450 ร.ต.ท. ชาย วทิศิ เทวทีรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 43 91 ไม่ผ่าน
3502000065058 ร.ต.ต. ชาย พงศว์พิัฒน ์จายเรอืน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เวยีงแหง จว.เชยีงใหม่ สภ.เวยีงแหง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 50 97 ไม่ผ่าน
3502000106161 ร.ต.อ. ชาย สรุพล แกว้ฝัน รอง สวป. สภ.นาหวาย อ.เชยีงดาว จว.เชยีงใหม่ สภ.นาหวาย จ.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3509900095031 ด.ต. ชาย จริทัศน ์นาไทย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 34 82 ไม่ผ่าน
3509900134443 ด.ต. ชาย รัชพล อดุมศลิปทรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง? ภ.จว.เชยีงใหม่? ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3509900240545 ด.ต. ชาย ธรีะพงษ์ เกตกลัปพฤกษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 45 43 88 ไม่ผ่าน
3509900318455 ด.ต. ชาย เอกภพ จรงิไธสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 48 95 ไม่ผ่าน
3509900537050 ร.ต.ท. ชาย พรีะ นมิะรังกลู ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3509900683862 ด.ต. ชาย นติพิล วรมณีรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 39 36 75 ไม่ผ่าน
3509901428939 ด.ต. ชาย ปรัชญา มงคลเกดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําพูน สภ.เมอืงลําพูน ภ.จว.ลําพูน ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3509901430534 พ.ต.ท. ชาย กฤตกร กฤโตปการ รอง ผกก.ป. สภ.แม่ออน จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่ออน ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 45 44 89 ไม่ผ่าน
3509901442117 ร.ต.อ. ชาย วรเดช ดษิยธนชาติ รอง สวป.สภ.แม่โจ ้ภ.จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่โจ ้ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
3510100033369 ร.ต.อ. ชาย สมศกัด ิสมโชติ รอง สวป. สภ.อ.บา้นธ ิตาํรวจภูธรจังหวดัลําพูน สภ.บา้นธิ ภ.จว.ลําพูน ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3510100138161 ร.ต.ท. ชาย มนตร ีจันตะ๊มา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
3510100210970 ด.ต. ชาย ภาณุพันธ ์ปันเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3510100364730 ร.ต.ต. ชาย มานติ ประอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อมกอ๋ย จว.เชยีงใหม่ สภ.อมกอ๋ย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
3510100389775 ร.ต.ต. ชาย ธวชัชยั มอรอยอ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่โจ ้ สภ.แม่โจ ้ภ.จว.ชม. ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 46 45 91 ไม่ผ่าน
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3510100406076 ร.ต.ต. ชาย พุฒธิาดา ศรพีฤกษ์ รอง สว.(ป.)สภ.เหมอืงจ ีจว.ลําพูน สภ.เหมอืงจี ภ.จว.ลําพูน ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3510100626629 ด.ต. ชาย ชวลัณัฏฐ ์ปาลยีร์วี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 45 94 ไม่ผ่าน
3510200149211 ด.ต. ชาย เกรยีงศกัด ิแสงกาศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กองกอ๋ย อ.สบเมย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.กองกอ๋ย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 49 42 91 ไม่ผ่าน
3510300070764 ด.ต. ชาย สเุมฆ แสนหมนืแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอยเตา่ จว.เชยีงใหม่ สภ.ดอยเตา่ จ.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3510300236212 ด.ต. ชาย รณภูม ิศรวีชิยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 46 47 93 ไม่ผ่าน
3510300331347 ด.ต. ชาย จริฑปี จอมธัญ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3510600309479 ด.ต. ชาย เทวลัย ์เชยีงทศิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหมา ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 45 46 91 ไม่ผ่าน
3510600553949 ด.ต. ชาย รุ่งโรจน ์เทพขาว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าซาง จว.ลําพูน สภ.ป่าซาง จง.ลําพูน ภ.จว.ลําพูน ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
3519900013000 ด.ต. ชาย วสนัต ์แกว้มาลา ผบ.หมู่(จร.) สภ.อ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ เมอืงแมฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 47 46 93 ไม่ผ่าน
3519900102851 ด.ต. ชาย โชตวิทิย ์วรรณเลศิหริัญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 48 96 ไม่ผ่าน
3520100090699 ด.ต. ชาย เสกสรรค ์กนัทะมูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะคา จว.ลําปาง สภ.เกาะคา ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3520100310389 ร.ต.ต. ชาย รุ่งศกัด ิสริเิยาวลกัษณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3520100588786 ด.ต. ชาย สบุนิ ซาวสบื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สารภ ีจว.เชยีงใหม่ ส.ภ  สารภี ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 47 94 ไม่ผ่าน
3520100594000 ร.ต.อ. ชาย คณศิร ตาเมอืงมูล รอง สวป. สภ.บา้นเออืม อ.เมอืง ตาํรวจภูธรจังหวดัลําปาง สภ.บา้นเออืม ภ.จว.ลําปาง ภ.5 41 40 81 ไม่ผ่าน
3520100724485 ด.ต. ชาย นาวนิ มาฟู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3520100991611 ด.ต. ชาย ชาญพสิทุธ ิปทุมใจโพธิ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กล◌่มุงานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไมต่รงกับขอ้มลูกําลังพล

3520101037881 ร.ต.ต. ชาย วนัิย ทนันไชยชมภู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3520101206631 ร.ต.ต. ชาย ยุทธการ กนัทะวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สบปราบ จว.ลําปาง สภ.สบปราบ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
3520101213158 ร.ต.ต. ชาย สมบัต ิอนิทสทิธิ รอง สว.(ป.) สภ.ปางมะผา้ จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ปางมะผา้ ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3520101316437 ร.ต.ต. ชาย อาคม หลา้คาํลอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.งาว จว.ลําปาง สภ.งาว จ.ลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
3520101324073 ร.ต.อ. ชาย ประสทิธ ิเครอืยศ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 40 88 ไม่ผ่าน
3520101324081 ร.ต.ต. ชาย ณรงค ์เครอืยศหริัญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แจห้่ม จว.ลําปาง สภ.แจห้่ม ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 44 93 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไมต่รงกับขอ้มลูกําลังพล

3520101373694 ร.ต.ต. ชาย ธวชั ชุม่ใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3520101534728 พ.ต.ท. ชาย นวิตัร จอมสถาน สวป. สภ.ขนุตาล จว.เชยีงราย สภ.ขนุตาล ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 45 94 ไม่ผ่าน
3520200035291 ด.ต. ชาย ชยัพร วงษ์รักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3520200220446 ร.ต.ท. ชาย กฤตมิา ปัญญายงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เสรมิงาม จว.ลําปาง สภ.เสรมิงาม ภ.จว.ลําปาง ภ.5 47 46 93 ไม่ผ่าน
3520300166354 ด.ต. ชาย อนุชา สยุะปัน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 46 95 ไม่ผ่าน
3520300242808 ด.ต. ชาย บุญเทยีม ปุ๊ คาํแดง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะคา จว.ลําปาง เกาะคา ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3520300432585 ด.ต. ชาย สรุชยั ณะวรรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรภจวเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3520500098468 ด.ต. ชาย วนัิย วงคบ์ุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก? ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3520500211159 ด.ต. ชาย ชยัพล ทพิยว์งค์ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
3520500371776 ด.ต. ชาย สมทรัพย ์ปันทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 47 46 93 ไม่ผ่าน
3520600059189 ร.ต.อ. ชาย ประเสรฐิ ไวตา รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3520600059197 ด.ต. ชาย สทุธวิฒัน ์ไวตา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 44 43 87 ไม่ผ่าน
3520600127508 ร.ต.ต. ชาย ธนติ ลําสวย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ร่องเคาะ อ.วงัเหนือ จว.ลําปาง สภร่องเคาะ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
3520600233791 ร.ต.ต. ชาย สจุนิ อยู่สขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
3520600288323 ร.ต.ท. ชาย บันเทา เซมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 47 47 94 ไม่ผ่าน
3520700215026 ด.ต. ชาย บุญเชดิ พานทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัเหนือ จว.ลําปาง สภ.วงัเหนือ? ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3520800137566 ด.ต. ชาย ณัฐรงคก์ร มูลวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เถนิ จว.ลําปาง สภ.เถนิ จว.ลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3520800309138 วา่ท ีร.ต.ท. ชาย สมพร ฝันเครอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่พรกิ จว.ลําปาง สภ.แม่พรกิ จว.ลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 48 46 94 ไม่ผ่าน
3501700014927 ร.ต.อ. ชาย กติตภิัฎ แกว้วงค์ รอง สวป. สภ.ต.แม่กา อ.ดอยเตา่ จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่กา จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
3501700052101 ร.ต.ต. ชาย จักราวธุ โสภาพันธุ ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอยเตา่ จว.เชยีงใหม่ ป้องกนัปราบปราม ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3501800002777 ด.ต. ชาย กติตศิกัด ิกนัธยิะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
3501900064553 ร.ต.ต. ชาย สนทิ สทิธนินทรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หางดง จว.เชยีงใหม่ สภ.หางดง จ.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3501900146606 พ.ต.ท. ชาย สงกรานต ์ใจมาก สวป. สภ.สะเอยีบ อ.สอง จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
3501900364662 ร.ต.อ. ชาย ปรชีา ชยัพทิยา รอง สวป.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 31 80 ไม่ผ่าน
3500400053896 พ.ต.ท. ชาย ธรีะดล ดาวเงนิ สว.สป. สภ.แม่แตง จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่แตง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3500400176114 พ.ต.ท. ชาย จํารูญศกัด ิดวงเดชา สวป. สภ.แม่ตนื อ.อมกอ๋ย จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่ตนื ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
3500400229897 ร.ต.อ. ชาย ธรีวฒัน ์จักรแ์กว้ รอง สวป. สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 48 48 96 ไม่ผ่าน
3500400377756 ร.ต.อ. ชาย สคํุา จันทรใ์หม่ รอง สวป. สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3500500021236 พ.ต.ท. ชาย ปธกิร สยุะวา สวป. สภ.ฮอด จว.เชยีงใหม่ สภ.ฮอด ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 45 46 91 ไม่ผ่าน
3500500049980 ด.ต. ชาย สานุ สายไฮคํา ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3500500078301 ด.ต. ชาย บุญลอื จติตาทพิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พรา้ว จว.เชยีงใหม่ สภ.พรา้ว ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 48 95 ไม่ผ่าน
3500500146616 ด.ต. ชาย เดชา ครนิชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ. ชา่งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 46 47 93 ไม่ผ่าน
3500600071618 ร.ต.อ. ชาย พติรพบิูล อุน่เรอืนแกว้ รอง สว.สส. สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 46 48 94 ไม่ผ่าน
3500600108147 ด.ต. ชาย สมศกัด ิเรอืนโลวา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูเพยีง จว.น่าน สภ.ภูเพยีง ภ.จว.น่าน ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3500600135284 ด.ต. ชาย ไพรวลัย ์คาํปัน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3500600266583 ด.ต. ชาย อนุสรณ ์สวุรรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่แตง จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่แตง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3500600556042 ด.ต. ชาย เศรษฐภูม ิสทิธไิชย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
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3500700065458 ด.ต. ชาย นรนิทร ์วอ่งไว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่รมิ จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่รมิ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3500700131477 ร.ต.อ. ชาย พพิัฒน ์ยานะ รอง สวป. สภ.แม่ออน จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่ออน จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 42 47 89 ไม่ผ่าน
3500700494316 ด.ต. ชาย ชาญวทิย ์พานชิโปรยโสภา ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ จราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3500700536574 ด.ต. ชาย สทิธภิาคย ์อนิทรไ์ชย ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 43 91 ไม่ผ่าน
3500700539344 ด.ต. ชาย สมนกึ ดอกหลวง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่รมิ จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่รมิ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 38 22 60 ไม่ผ่าน
3500700655484 ด.ต. ชาย กมล คาํหมนั ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3500900036311 ด.ต. ชาย อคัรวฒัน ์เพ็ชรชยั ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3500900279818 ร.ต.อ. ชาย สชุาต ิชยัวงค์ รอง สวป.สภ.เวยีงชยั จว.เชยีงราย สภ.เวยีงชยั ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 47 43 90 ไม่ผ่าน
3500900525614 ร.ต.อ. ชาย พลวฒัน ์บุญชู รอง สว. สภ.ไชยปราการ จว.เชยีงใหม่ สภ.ไชยปราการ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3500900669594 ร.ต.ต. ชาย ตรรีัตน ์อุน่เรอืน ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่โจ ้ สภ.แม่โจ ้ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 49 96 ไม่ผ่าน
3500900755181 ร.ต.ต. ชาย สมพล สภุารัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพะเยา สภ.เมอืงพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 38 42 80 ไม่ผ่าน
3501000116808 ด.ต. ชาย อมรนิทร ์สงิหท์อง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําปาง สภ.เมอืงลําปาง ภ.จว.ลําปาง ภ.5 48 46 94 ไม่ผ่าน
3501000169961 ส.ต.อ. ชาย อรญิชยว์ธิน ์ชนาอปุรนันท์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ขนุยวม จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ขนุยวม ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 47 47 94 ไม่ผ่าน
3501100027483 ร.ต.ต. ชาย นวิฒัน ์กนัคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พรา้ว จว.เชยีงใหม่ สภ.พรา้ว ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 44 50 94 ไม่ผ่าน
3501100034196 ด.ต. ชาย ไกรเดช ทองดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พรา้ว จว.เชยีงใหม่ สภ.พรา้ว จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 48 96 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไมต่รงกับขอ้มลูกําลังพล

3501100377247 ร.ต.อ. ชาย กนัยก์วรี ์กนกทพิยกลุ รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3501100452672 ด.ต. ชาย นริันดร ์มูลปา ผบ.หมู่ (ป.)   สภ.โหลง่ขอด อ.พรา้ว จว.เชยีงใหม่ สภ.โหลง่ขอด ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3501200035411 ด.ต. ชาย ตรทีอง ตาใจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีง?ใหม่? ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 46 94 ไม่ผ่าน
3501200051840 ร.ต.ต. ชาย ไพสฐิ หนุ่มศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สนัป่าตอง จว.เชยีงใหม่ สภ.สนัป่าตอง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3501200486315 ร.ต.ต. ชาย สายัณห ์สมโน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สนัป่าตอง จว.เชยีงใหม่ สภ.สนัป่าตอง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3501200923081 ด.ต. ชาย นกิรณ ์คาํหนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สนัป่าตอง จว.เชยีงใหม่ สภ.สนัป่าตอง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3501200975928 ร.ต.อ. ชาย วโิรจน ์ศรบีุญปวน รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3501201030463 ด.ต. ชาย สมบัต ิทพิยจ์ันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่วาง จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่วาง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
3501300018721 ร.ต.อ. ชาย ศกัดชิยั คาํปา รอง สวป.สภ.แม่ออน จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่ออน ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 46 94 ไม่ผ่าน
3501300109335 ด.ต. ชาย ศกัดชิยั บุญตนัสา ผบ.หมู่  (ป.) สภ.สนัป่าตอง จว.เชยีงใหม่ สภ.สนัป่าตอง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 50 97 ไม่ผ่าน
3501300219271 ร.ต.ต. ชาย นพดล สงัขคํ์า ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 48 95 ไม่ผ่าน
3501300393971 ร.ต.อ. ชาย ชชัวาลย ์ตนัตา รอง สวป. สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
3501300558687 ร.ต.อ. ชาย ศกัดรินิ บุญหลอ่ รอง สวป.สภ.แม่ออน จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่ออน ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 44 93 ไม่ผ่าน
3501300763167 ร.ต.อ. ชาย พลภัทร คาํมามูล รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3501400452180 ร.ต.อ. ชาย ธาตร ีพงมาลา รอง สว.สส. สภ.อ.สนัทราย ตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ สภ.สนัทราย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
3501400516251 ด.ต. ชาย ฉัตรชยั คณุเลศิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สนัทราย จว.เชยีงใหม่ สภ.สนัทราย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 43 44 87 ไม่ผ่าน
3501500033570 ด.ต. ชาย ฐานันดร พาเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรภ.จ.ว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 47 95 ไม่ผ่าน
3501500036838 ร.ต.อ. ชาย ถนอมศกัด ิชาญเชยีว รอง สว.จร. สภ.อ.หางดง ตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ สภ.หางดง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3501500152269 ร.ต.ต. ชาย ศลิป์ชยั ตาคาํมี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สะเมงิ จว.เชยีงใหม่ สภ.สะเมงิ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 47 95 ไม่ผ่าน
3501500258610 ร.ต.ท. ชาย สคํุา อนิตนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองตอง อ.หางดง จว.เชยีงใหม่ สภ.หนองตอง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
3501500517861 ด.ต. ชาย มงคล เมอืงมา ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรช้ยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 43 50 93 ไม่ผ่าน
3501600265286 ร.ต.ต. ชาย สมยศ วงคจ์ันตา รอง สว.(ป.) สภ.บา้นดู ่จว.เชยีงราย สภ.บา้นดูจ่.เชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 41 89 ไม่ผ่าน
3410401100171 ร.ต.อ. ชาย นวิตั ิภูเงนิ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร? ภ? จว?เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3410600633251 ร.ต.ต. ชาย เรงิฤทธ ินาคพรหมมนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอยเตา่ จว.เชยีงใหม่ สภ.ดอยเตา่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 42 35 77 ไม่ผ่าน
3420100745483 ร.ต.ต. ชาย ดนัย วรนิทรา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สองแคว จว.น่าน สภ.สองแคว จว.น่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 46 43 89 ไม่ผ่าน
3430900741032 ด.ต. ชาย บุญธรรม โซส้ามขา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 36 85 ไม่ผ่าน
3441000077994 ร.ต.ต. ชาย มานติย ์พทัิกษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 45 93 ไม่ผ่าน
3450500081418 พ.ต.ท. ชาย ทรงศกัดา สริโิชคชยัวรกลุ สวป.สภ.เชยีงกลาง จว.น่าน สภ.เชยีงกลาง ภ.จว.น่าน ภ.5 48 47 95 ไม่ผ่าน
3450700846469 ร.ต.ท. ชาย ปัญญา จติตธาดาพงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.รอ้งกวาง จว.แพร่ สภ.รอ้งกวาง ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3469900067682 ด.ต. ชาย จักรพล ปุณะตงุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.จุน จว.พะเยา สภ.จุน ภ.จว.พะเยา ภ.5 47 50 97 ไม่ผ่าน
3489900241879 ด.ต. ชาย ธนเดช จนิดาวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่โจ ้ สภ.แม่โจ ้ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
3490500255602 ร.ต.อ. ชาย อดุมทรัพย ์ยนืยงั รอง สวป. สภ.หา้งฉัตร จว.ลําปาง สภ.หา้งฉัตร ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
3500100190791 ด.ต. ชาย อนิทจักร ป้อมมะโน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สารภ ีจว.เชยีงใหม่ สภ.สารภจีว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 40 41 81 ไม่ผ่าน
3500100285384 ร.ต.อ. ชาย เมศรศ์รศกัด ิมูลเมอืง รอง สว.จร. สภ.แม่โจ ้ สภ.แม่โจ ้ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3500100285601 ด.ต. ชาย ชาญณรงค ์มณีทอง ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร จังหวดัเชยีงใหม ่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3500100305491 ด.ต. ชาย ยุทธนา สธุรรม ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3500100468977 ด.ต. ชาย เอกณรงค ์ไชยทองคาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 44 91 ไม่ผ่าน
3500200287851 ร.ต.อ. ชาย สมเกยีรต ิเงนิพะชอ่ รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
3500200466780 ร.ต.อ. ชาย นรศิ บางรัก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อหลวง อ.ฮอด จว.เชยีงใหม่ สภ.บ่อหลวง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3500300027184 ด.ต. ชาย ปรัตถ ์วฒันะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
3500300154712 ร.ต.ต. ชาย ศรชยั มูลแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สนักําแพง จว.เชยีงใหม่ รองฯสว.จราจร สภ.สนักําแพง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3500300177500 ร.ต.อ. ชาย ววิรรธน ์นะที ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่แจ่ม จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่แจ่ม ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1559900033349 ด.ต. ชาย ไพศาล แกว้ใหม่ ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1559900148669 ส.ต.อ. ชาย ณัฐพนธ ์สารทอง ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 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
1559900307651 ส.ต.ต. ชาย นภทป์ี พันธุเ์หม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สบเมย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.สบเมย ภจว.แม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
1559900384231 ส.ต.ต. ชาย วรนาถ กาญจะแสน ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หมอกจําแป่ อ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.หมอกจําแป่ ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1560100028130 ร.ต.อ. ชาย อนุวฒัน ์สลีา รอง สว.จร. สภ.อ.สารภ ีตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ สภ.สารภี ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 47 94 ไม่ผ่าน
1560100116535 ส.ต.อ. ชาย กติตศิกัด ิฟักแกว้ ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 49 96 ไม่ผ่าน
1560100261110 ส.ต.อ. ชาย นพกติต ิหงษ์หนิ ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่  กลุม่งานจราจรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1560100459611 ส.ต.ต. ชาย เกรยีงไกร จันแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 44 50 94 ไม่ผ่าน
1560101514526 ส.ต.ต. ชาย ภานุเดช บุญทอง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 48 37 85 ไม่ผ่าน
1560300031088 พ.ต.ท. ชาย วรีะยา วงคแ์กว้ สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1560300123101 ส.ต.อ. ชาย ศโิรดม จตแุสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปาย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ปาย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1560300124531 ส.ต.อ. ชาย นคร เมอืงมูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ ส.ภ.ภูพงิค์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1560300132569 ส.ต.ท. ชาย ภาสวรรธน ์จริะวงศห์ริัญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 49 96 ไม่ผ่าน
1560300176949 ส.ต.อ. ชาย พงศโ์ภคยั ไชยเสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ตนื อ.อมกอ๋ย จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่ตนื ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 50 97 ไม่ผ่าน
1560300300259 ส.ต.ต. ชาย สรวชิญ ์สรุวิงคใ์ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปางมะผา้ จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ปางมะผา้ ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
1560400004058 ด.ต. หญงิ กวนิญรัตน ์นลิเลศิ ผบ.หมู่ (ส.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
1560600060971 ส.ต.อ. ชาย ธรีธ์นัชย ์ใจเย็น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 48 96 ไม่ผ่าน
1560600084578 ส.ต.อ. ชาย ธวชัชยั ศนูยก์ลาง ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1570100082045 ด.ต. หญงิ อรพรรณ จันเสาร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวยีงชยั จว.เชยีงราย สภ.เวยีงชยั ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 45 44 89 ไม่ผ่าน
1570400202305 ส.ต.ท. ชาย ศกุลภัทร ์แกว้ปา ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เทงิ จว.เชยีงราย สภ.เทงิ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
1570700165065 ส.ต.ท. ชาย วรุตม ์กนัทา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืง ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 43 92 ไม่ผ่าน
1571000049098 ส.ต.ท. ชาย พสิษิฐ ์โพธปัินรังษี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
1571200068100 ส.ต.ต. ชาย ณัตธินา ตาสทิธิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นแซว อ.เชยีงแสน จว.เชยีงราย สภ.บา้นแซว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
1579900187656 ด.ต. ชาย ณัฐพงษ์ ฝอยทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 46 50 96 ไม่ผ่าน
1579900264057 ส.ต.อ. ชาย กาํพล บรุณพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 48 96 ไม่ผ่าน
1579900389569 ส.ต.ท. ชาย เปรมวรุตม ์แกน่จันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สถานีตาํรวจภูธรชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 49 96 ไม่ผ่าน
1579900473659 ส.ต.อ. ชาย รังสรรค ์ควูะบาละ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ออ้ จว.เชยีงราย สภ.แม่ออ้ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 47 48 95 ไม่ผ่าน
1579900521939 ส.ต.ท. ชาย นพรัตน ์ตวิสงูเนนิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 43 92 ไม่ผ่าน
1579900569451 ส.ต.อ. ชาย ภานุวฒัน ์รักประชา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่จัน จว.เชยีงราย สภ.แม่จัน ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1579900588120 ส.ต.อ. ชาย เกยีรตวิรา ศริกิญัตา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นแซว จว.เชยีงราย สภ.บา้นแซว ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 47 95 ไม่ผ่าน
1579900602301 ส.ต.ต. ชาย ภาณุพงศ ์นามวงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ออ้ อ.พาน จว.เชยีงราย สภ.แม่ออ้ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
1579900726018 ส.ต.ต. ชาย ณัฐดนัย พันธุป์ระยูร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวยีงเชยีงรุง้ จว.เชยีงราย สภ.เวยีงเชยีงรุง้ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 48 96 ไม่ผ่าน
1579900731143 ส.ต.ท. ชาย ไชยวฒัน ์วงศส์วุรรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงพะเยา สภ.เมอืงพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 47 49 96 ไม่ผ่าน
1579900755140 ส.ต.ท. ชาย ชนิกฤต จันทรใ์ส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
1579900759005 ส.ต.ท. ชาย ปัญญคณุ ตนับูรณา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดอกคําใต ้จว.พะเยา สภ.ดอกคําใต ้ ภ.จว.พะเยา ภ.5 47 47 94 ไม่ผ่าน
1579900925452 ส.ต.ต. ชาย นนทพัทธ ์สวุรรณเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สองแคว จว.น่าน สภ.สองแคว ภ.จว.น่าน ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
1580300078262 ส.ต.ท. ชาย ไกรวชิย ์อคัรวบิูลยช์ยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปางมะผา้ จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ปางมะผา้ ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 46 38 84 ไม่ผ่าน
1580300093504 ส.ต.ต. ชาย ศภุณัฐ แกว้ตา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ปางมะผา้ จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ปางมะผา้ ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
1580400135578 ส.ต.ท. ชาย เอกพันธ ์ดาวสลบัสี ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
1580500083103 ส.ต.ต. ชาย ชยานันต ์นันตา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่ลานอ้ย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.แม่ลานอ้ย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
1580500087699 ส.ต.ต. ชาย เนตพิงษ์ ลาภอภญิญา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่สะเรยีง จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ม่สะเรยีง ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 48 40 88 ไม่ผ่าน
1589900080606 ส.ต.ท. ชาย สทุวิสั สอาดจติต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หมอกจําแป่ อ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.หมอกจําแป่ ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1589900082668 ส.ต.ต. ชาย ภัทรกฤต เรอืนอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ขนุยวม จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ขนุยวม ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
1629900167336 ส.ต.ท. ชาย เบญจเทพ เอยีมรักษา ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1640500003028 พ.ต.ท. ชาย พพิัฒ ทฆัิมพรธรีวงศ์ สวป. สภ.ท่าวงัผา จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา ภ.จว.น่าน ภ.5 41 33 74 ไม่ผ่าน
1659900168308 พ.ต.ท. ชาย ณัฐพล เปลง่ขํา สวป. สภ.เทงิ จว.เชยีงราย สภ.เทงิ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1659902001516 ส.ต.ต. ชาย นวพัชร ศรพีงษ์ ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.ดอยเตา่ จว.เชยีงใหม่ สภ.ดอยเตา่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
1660600101846 ส.ต.อ. ชาย ยุทธนา ใจเย็น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวชน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 44 50 94 ไม่ผ่าน
3100300522065 พ.ต.ท. ชาย บุญม ีอยู่เย็น รอง ผกก.ป. สภ.ท่าวงัผา จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา จง.น่าน ภ.จว.น่าน ภ.5 32 21 53 ไม่ผ่าน
3160300738653 พ.ต.ท. ชาย ภาณุพงษ์ ศรอีนันต์ รอง.ผกก.ป.สภ.แม่จรมิ ภ.จว.น่าน สภ.แม่จรมิ ภ.จว.น่าน ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3180500176055 ร.ต.ท. ชาย ไพบูลย ์มสีวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงลําพูน สภ.เมอืงลําพูน ภ.จว.ลําพูน ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3189900097673 ร.ต.ท. ชาย ยศวรรธน ์ธนัตถม์าลเีนตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลอง จว.แพร่ สภ.ลอง ภ.จว.แพร่ ภ.5 46 50 96 ไม่ผ่าน
3190900420352 ด.ต. ชาย ศริศิกัด ิวงษ์พยอม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่รมิ จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่รมิ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 45 48 93 ไม่ผ่าน
3220100378792 ร.ต.อ. ชาย สทุธนัินท ์เจรญิอากานนท์ รอง สวป. สภ.บา้นเสดจ็ อ.เมอืงลําปาง สภ.บา้นเสดจ็ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 47 43 90 ไม่ผ่าน
3259900099799 ด.ต. ชาย เจตนพิัทธ ์เกษมศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่แตง จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่แตง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3301700927592 ร.ต.ต. ชาย อไุร ดวงศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.งาว จว.ลําปาง สภ.งาว ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3302100275005 ด.ต. ชาย ชยัณรง เงนิหอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงพะเยา สภ.เมอืงพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 40 89 ไม่ผ่าน
3309900879432 ด.ต. ชาย พเิชษฐ ์แกว้ตะพาน ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3321001130806 ด.ต. ชาย ฉลาด คงมนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปง จว.พะเยา สภ.ปง ภ.จว.พะเยา ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
3340400042772 พ.ต.ท. ชาย พสิษิฐ ์ตลบัเพชรส์กลุ รอง ผกก.ป. สภ.ทุ่งหัวชา้ง จว.ลําพูน สภ.ทุ่งหัวชา้ง ภ.จว.ลําพูน ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
3400101443049 ร.ต.ท. ชาย สรุสนิธ ์ไทยทองหลาง ผบ.หมู่-รอง สว.กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 46 95 ไม่ผ่าน
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3400800296975 ร.ต.ท. ชาย ทวสีทิธ ิจันทาฟ้าเหลอืม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สบปราบ จว.ลําปาง สภ.สบปราบ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
3401600498630 พ.ต.ท. ชาย ดารัณ วนันาพ่อ สว.จร. สภ.เมอืงพะเยา สภ.เมอืงพะเยา ภ.จว.พะเยา ภ.5 44 42 86 ไม่ผ่าน
3409800039113 ร.ต.ต. ชาย สจุติต ์บุตดาวเวยีง รอง สว.(ป.) สภ.เกาะชา้ง อ.แม่สาย จว.เชยีงราย สภ.เกาะชา้ง จง.เชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 46 46 92 ไม่ผ่าน
1360600146486 ส.ต.อ. ชาย จรีเดช ปัญญาเพ็ชร ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1470800254591 ส.ต.ต. ชาย เมธาสทิธ ิไขลาเมา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่รมิ จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่รมิ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 45 44 89 ไม่ผ่าน
1500200119781 ส.ต.อ. ชาย เอกรนิทร ์อนิทะยศ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
1500200158833 ส.ต.อ. ชาย ภานุพงศ ์ภริะบรรพ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่กา อ.ดอยเตา่ จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่กา ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
1500300118914 ส.ต.ท. ชาย เจตรนิ ปัญญาสมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1500300130361 ส.ต.ต. ชาย โกเมศ สนธคิณุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่แจ่ม ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1500700146915 ส.ต.ท. ชาย กมัปนาท ยะวรรณ ผบ.หมู่  (ป.)  สภ.แม่รมิ จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่รมิ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
1500701228397 ส.ต.ต. ชาย วรวทิย ์อปุาลี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ไชยปราการ จว.เชยีงใหม่ สภ.ไชยปราการ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 46 48 94 ไม่ผ่าน
1500900166847 ส.ต.ต. ชาย สงกรานต ์กอ้นสรุนิทร์ ผบ.หมู่  (ป.) สภ.กลัยาณวิฒันา จว.เชยีงใหม่ สภ.กลัยาณวิฒันา ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 47 48 95 ไม่ผ่าน
1500900210048 ส.ต.ต. ชาย ฉัตรมงคล ศรวีชิยั ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชยีงดาว จว.เชยีงใหม่ สภ.นาหวาย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
1500901241567 ส.ต.ต. ชาย วราวธุ นานานคิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวยีงแหง จว.เชยีงใหม่ สภ.เวยีงแหง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1505100005355 ส.ต.ต. ชาย ธนกฤต ทะจู ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่ลานอ้ย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.แม่ลานอ้ย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 48 43 91 ไม่ผ่าน
1505200025005 ส.ต.ต. ชาย วรีะยุทธ อนิตะ๊กอ๋น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ทา จว.ลําพูน สภ.แม่ทา ภ.จว.ลําพูน ภ.5 48 46 94 ไม่ผ่าน
1509900108195 ส.ต.ท. หญงิ สริธิาร กฤตยิะโชติ ผบ.หมู่ (ธร.)  กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1509900274893 ส.ต.อ. ชาย สมภาพ วงษ์บุญชา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปาย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.ปาย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1509900463904 ด.ต. ชาย วชัรพันธ ์พใิจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ตนื อ.อมกอ๋ย จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่ตนื ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 23 25 48 ไม่ผ่าน
1509900490405 พ.ต.ท. ชาย ธนวตัร บุญมาก สว. สภ.สนัทราย จว.เชยีงใหม่ สภ.สนัทราย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1509900633567 ส.ต.ท. ชาย ววิฒันา ตาขนั ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.แม่รมิ จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่รมิ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 39 87 ไม่ผ่าน
1509900719453 ส.ต.ท. ชาย อนุชา ไชยวงค์ ผบ.หมู่  (ป.)  สภ.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
1509900806127 ส.ต.อ. ชาย เสถยีร เปาแกว้ ผบ.หมู่ (จร.)  กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1509900982430 ส.ต.อ. ชาย ณภัทร ชนะจันทรต์า ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรตาํรวจภูธรจังหวดัเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
1509901052592 ส.ต.อ. ชาย อนุชน หาญชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
1509901103511 ส.ต.ท. ชาย ณัฐวฒุ ิปันพรา้ว ผบ.หมู่  (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภจว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
1509901185983 ส.ต.ต. ชาย ธารนิทร ์วงศฝั์น ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่ตนื อ.อมกอ๋ย จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่ตนื ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 46 47 93 ไม่ผ่าน
1509901215190 ส.ต.ท. ชาย ศกัดพิัต ชนิกระจ่างกจิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
1509901240739 ส.ต.ต. ชาย จักรพงศ ์มาศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
1509901247822 ส.ต.ท. ชาย ไอศวรรย ์ขาวสวย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1509901407927 ส.ต.ต. ชาย ธนราษฎร ์อทิธพิงษ์เวคนิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ่อหลวง อ.ฮอด จว.เชยีงใหม่ สภ.บ่อหลวง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1509901492061 ส.ต.ต. ชาย วฒุพิงษ์ กองเงนิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 45 49 94 ไม่ผ่าน
1509901544967 ส.ต.อ. ชาย รณชยั วเิศษดอนหวาย ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1509963055951 ส.ต.ต. ชาย โสฬส ศกัดี ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.อมกอ๋ย จว.เชยีงใหม่ สภ.อมกอ๋ย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 35 84 ไม่ผ่าน
1509963057822 ส.ต.ต. ชาย ธนวฒัน ์สายสดุใจ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กองกอ๋ย อ.สบเมย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.กองกอ๋ย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 44 49 93 ไม่ผ่าน
1509966099780 ส.ต.ต. ชาย กลุพันธ ์พาสรุยิันต์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.อวน อ.ปัว จว.น่าน สภ.อวน ภ.จว.น่าน ภ.5 49 42 91 ไม่ผ่าน
1509970064928 ส.ต.ต. ชาย ปรญิญา พานเหล็ก ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กอ้ อ.ล ีจว.ลําพูน สภ.กอ้ ภ.จว.ลําพูน ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1509970079526 ส.ต.ท. ชาย โชตพิัฒน ์ทะใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
1509970117584 ส.ต.ต. ชาย พสิทุธ ิศรคํีา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
1510100240643 ส.ต.ท. ชาย อภวิฒัน ์อุน่นันกาศ ผบ.หมู่  (ป.) สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1510100250096 ส.ต.ต. ชาย ณัฐวชิญ ์จันทรท์พิย์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่สะเรยีง จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.แม่สะเรยีง ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 48 48 96 ไม่ผ่าน
1510400102980 ส.ต.ท. ชาย กติตชิยั สคีลา้ย ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กอ้ อ.ล ีจว.ลําพูน สภ.กอ้ ภ.จว.ลําพูน ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
1510400159311 ส.ต.ท. ชาย ทักษิณ ทรงวริัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ล ีจว.ลําพูน สภ.ลี ภ.จว.ลําพูน ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1520300058776 ส.ต.ท. ชาย เนตพิงษ์ ทาทูน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 46 49 95 ไม่ผ่าน
1520400004775 ด.ต. ชาย เกรยีงศกัด ิแกว้คาํนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 48 47 95 ไม่ผ่าน
1520700063670 ส.ต.อ. ชาย ธนาวฒุ ิจันทรห์อม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่เจดยี ์อ.เวยีงป่าเป้า จว.เชยีงราย สภ.แม่เจดยี์ ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 48 47 95 ไม่ผ่าน
1521200051886 ส.ต.ต. ชาย พรีพล มพีันธ์ ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.กลัยาณวิฒันา จว.เชยีงใหม่ สภ.กลัยาณวิฒันา ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 46 48 94 ไม่ผ่าน
1529900339286 ส.ต.อ. ชาย ปิยะณัฐ เกตแุกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่สะเรยีง จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.แม่สะเรยีง ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
1529900461171 ส.ต.อ. ชาย ภาวศิ เครอืนาค ผบ.หมู่ (จร.)  กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1529900534691 ส.ต.อ. ชาย สวุชิชา เป้าประกจิ ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.แม่ทะ จว.ลําปาง สภ.แม่ทะ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 38 40 78 ไม่ผ่าน
1529900763282 ส.ต.ต. ชาย ธรีะพงษ์ สทีอง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ภูพงิค ์อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.ภูพงิคราชนเิวศน ์ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
1529900772125 ส.ต.ต. ชาย ตรนีารายณ ์แปงฝัน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่แตง จว.เชยีงใหม่ สภ.แม่แตง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
1529900805457 ส.ต.ต. ชาย เขมราษฎร ์สายวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง สภ.แม่เมาะ ภ.จว.ลําปาง ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
1529900878730 ส.ต.ต. ชาย ชาญวทิย ์เณรรอด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ลานอ้ย จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.แม่ลานอ้ย ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 48 47 95 ไม่ผ่าน
1529900920647 ส.ต.ต. ชาย เกยีรตนิยิม อนิตาวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สะเอยีบ อ.สอง จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 48 97 ไม่ผ่าน
1539900435471 ส.ต.ท. ชาย อนันต ์จันทรน์อ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปาน จว.ลําปาง สภ.เมอืงปาน ภ.จว.ลําปาง ภ.5 47 50 97 ไม่ผ่าน
1539900681057 ส.ต.ต. ชาย ชานน ตนุาโป่ง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ประตเูมอืง อ.ขนุยวม จว.แม่ฮอ่งสอน สภ.แม่ฮอ่งสอน ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 47 46 93 ไม่ผ่าน
1549900058678 ด.ต. ชาย พรศกัด ิถุงเงนิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงเชยีงราย สภ.เมอืงเชยีงราย ภ.จว.เชยีงราย ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
1549900153263 ส.ต.อ. ชาย คมสนั จันตาคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงแพร่ สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 47 95 ไม่ผ่าน
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1549900201624 ร.ต.อ. ชาย เฉลมิพล วงศข์นัแกว้ รอง สวป. สภ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.เมอืงเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 45 94 ไม่ผ่าน
1549900347963 ส.ต.ท. ชาย ภาคภูม ิพงษ์เพ็ญสวสัดิ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงแพร่ งานจราจร สภ.เมอืงแพร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 47 96 ไม่ผ่าน
1549900412269 ส.ต.อ. ชาย ฐณธรณ ์กนัเดช ผบ.หมู่ (จร.) กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ กลุม่งานจราจรเชยีงใหม่ ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 44 47 91 ไม่ผ่าน
1549900419361 ส.ต.ท. ชาย ภราดร มาอุน่ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หว้ยไร่ อ.เดน่ชยั จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
1549900543410 ส.ต.ต. ชาย ศริชิยั เป็กทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยโป่ง อ.เมอืงแม่ฮอ่งสอน สภ.หว้ยโป่ง ภ.จว.แม่ฮอ่งสอน ภ.5 48 49 97 ไม่ผ่าน
1550500061347 ร.ต.อ. ชาย อภวิฒัน ์วชัรการุณย์ รอง สวป. สภ.ทุ่งชา้ง สภ.ทุ่งชา้ง ภ.จว.น่าน ภ.5 48 50 98 ไม่ผ่าน
1550501205300 ส.ต.ต. ชาย ปนทิาน แสนนันตา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หว้ยไร่ อ.เดน่ชยั จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่ ภ.จว.แพร่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
1550800031966 ส.ต.อ. ชาย นภัทร ์ภัทรนนปกรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 50 99 ไม่ผ่าน
1510400015122 ส.ต.ต. ชาย ธรีพงศ ์ตบิพรม ผบ.หมู่(ป.)สภ.นาหวาย สภ.นาหวาย ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 50 100 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกุลไม่ตรงกับขอ้มูลกําลังพลและสอบแทนบุคคลอนื

1100702828260 ส.ต.ต. ชาย ณัฐภูม ิทศิธรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ่อเกลอื จว.น่าน สภ.บ่อเกลอื ภ.จว.น่าน ภ.5 46 47 93 ไม่ผ่าน
1101700051226 ร.ต.อ. ชาย ปิยะวฒัน ์วฒันาปิยรมย์ รอง สวป. สภ.แม่ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 45 47 92 ไม่ผ่าน
3560300537026 ร.ต.อ. ชาย สําราญ มสีขุ รอง สว. กลุม่งานจราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ จราจร ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 49 49 98 ไม่ผ่าน
3570101552815 ร.ต.อ. ชาย สคุดิ จักรส์วุรรณ์ รอง สวป.สภ.ชา้งเผอืก จว.เชยีงใหม่ สภ.ชา้งเผอืก ภ.จว.เชยีงใหม่ ภ.5 50 49 99 ผ่าน


