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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3659900808419 พ.ต.ท. ชาย วรทัศน ์พษิณุรักษา รอง ผกก.ป. สภ.วงัทอง จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3660100031659 พ.ต.ต. ชาย วชิยั แกว้อารลีกัษณ์ สวป.สภ.บางระกํา จว.พษิณุโลก สภ.บางระกํา ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 45 95 ผ่าน
3660100035824 ร.ต.ต. ชาย เศรษฐพร แพพ่วง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตะพานหนิ จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3660100199274 ร.ต.ต. ชาย อภริมย ์ขริะนะ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงอทุัยธานี สภ.เมอืงอทุัยธานี ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3660100309428 ร.ต.อ. ชาย ธนน คณุสมบัติ รอง สว. สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3660200228403 ร.ต.อ. ชาย นพินธ ์วงษ์สรุนิทร์ รอง สว. สภ.เมอืงพจิติร สภ.เมอืงพจิติร ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3660200261265 ร.ต.อ. ชาย เฉลมิพร เดชคํารนรัตน์ รอง สวป. สภ.ย่านยาว อ.เมอืง จว.พจิติร สภ.ย่านยาว ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3660400609273 ด.ต. ชาย มานพ คลา้ยแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัหวา้ อ.ตะพานหนิ จว.พจิติร สภ.วงัหวา้ ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3660600109193 ด.ต. ชาย วรีะเพ็ชร ขําทัพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตะพานหนิ จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3660700019501 ร.ต.อ. ชาย กติต ิแยม้นยิม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3660800468022 พ.ต.ท. ชาย ประจักษ์ เอยีมเปลยีน สวป. สภ.ตะพานหนิ จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3669800009921 ด.ต. ชาย สมาน ม่วงขํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทับคลอ้ จว.พจิติร สภ.ทับคลอ้ ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3670100248283 ร.ต.อ. ชาย ทนงวทิย ์โอคํ่า รอง สว.จร. สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 45 95 ผ่าน
3670100774091 ร.ต.ต. ชาย แสวง พรหมบุญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3670101408900 ร.ต.ต. ชาย ชนธัญ วงศพ์ันคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 41 91 ผ่าน
3670101600223 ด.ต. ชาย กรพัฒน ์จรุวฒันกลุชยั ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3670200110691 พ.ต.ท. ชาย สจุนิต ์อนิทโชติ สวป. สภ.นําหนาว จว.เพชรบูรณ์ สภ.นําหนาว ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3670300022009 พ.ต.ท. ชาย ณัฐพล สงิหเ์รอืง รอง ผกก.ป. สภ.ท่าพล อ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.ท่าพล ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3670300137400 ร.ต.อ. ชาย สงบ บุบผา รอง สวป. สภ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.หลม่สกั ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3670300516168 ด.ต. ชาย ธวทัชยั สารี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชาตติระการ จว.พษิณุโลก สภ.ชาตติระการ ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3670300748689 ด.ต. ชาย ถาวร ตรถัีน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่สอด จว.ตาก สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3670301055369 ด.ต. ชาย เทพสธุรรม ตรสีอน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3670400439351 ด.ต. ชาย สําเนียง เกตแุกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3670500599121 ด.ต. ชาย ศริวิงศ ์พชิติกวนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาคอ้ จว.เพชรบูรณ์ สภ.เขาคอ้ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3670800525221 ร.ต.ต. ชาย มานติย ์กรตุม้ รอง สว.(ป.)สภ.ตะพานหนิ จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3671000160083 ร.ต.อ. ชาย นาท ีนาคหรงั รอง สว.จร. สภ.อ.ตะพานหนิ ตาํรวจภูธรจังหวดัพจิติร สภ.ตะพานหนิ ภ.จว.พจิติร ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3679800070124 ด.ต. ชาย สทิธศิกัด ิโสมทพิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.หลม่สกั ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3720100700100 พ.ต.ท. ชาย วรีะ หวงัสวุรรณ รอง ผกก.ป. สภ.บา้นไร ่จว.อทัุยธานี สภ.บา้นไร่ ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3720800382763 พ.ต.ท. ชาย ภัทรน์รนิทร ์ศาตะจันทร์ รอง ผกก.ปป. สภ.อุม้ผาง จว.ตาก สภ.อุม้ผาง ภ.จว.ตาก ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3800600372909 พ.ต.ท. ชาย สชุาต ิรอดขวญั สวป. สภ.แม่เลย่ ์อ.แม่วงก ์จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เลย่์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3801200594751 พ.ต.ท. ชาย เจรญิ แดงเรอืง รอง ผกก.จร. สภ.เมอืงอตุรดติถ ์จว.อตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
4199700001760 พ.ต.ท. ชาย ดนัย ถนอมนมิ สวป. สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
4529900003479 ร.ต.ท. ชาย อาํนวย ตะคณุนะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่สอด จว.ตาก สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
4600900002538 ร.ต.อ. ชาย ทนงศกัด ิชุม่ชนื รอง สว.ธร. สภ.ชมุตาบง จว.นครสวรรค์ สภ.ชมุตาบง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
5530390003570 ร.ต.อ. ชาย พงศพ์ัฒน ์คาํแสน รอง สว.จร. สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
5600200001693 ร.ต.ท. ชาย ทรงศกัด ิชมภู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองขาหย่าง จว.อทัุยธานี สภ.หนองขาหย่าง ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 50 48 98 ผ่าน
5600600008041 ร.ต.อ. ชาย ธัชชยั ไพรจติร รอง สวป. สภ.ชาตติระการ จว.พษิณุโลก สภ.ชาตติระการ ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 49 99 ผ่าน
5600890009568 ด.ต. ชาย ขจรศกัด ิฉัตราภรณพ์งศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
5601100048664 ด.ต. ชาย จรัญ ยาสทุธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
5630190010725 ด.ต. ชาย อภชิาต ิยมิยวน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 47 97 ผ่าน
5640700003890 ร.ต.อ. ชาย สทิธศิกัด ิเข็มจัด รอง สว.จร. สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 40 90 ผ่าน
5650800002615 พ.ต.ท. ชาย ธรีะชยั ศรบีุญจันทร์ รอง ผกก.ป. สภ.บา้นโคก จว.อตุรดติถ์ สภ.บา้นโคก ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3620300320301 ด.ต. ชาย วริัตน ์หริัญตระกลู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3620500087953 ร.ต.ท. ชาย วนิจิ แกว้บัวดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทรายทองวฒันา จว.กาํแพงเพชร สภ.ทรายทองวฒันา ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3620500111480 ร.ต.ต. ชาย ประเจตน ์เรอืงวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปางศลิาทอง จว.กาํแพงเพชร สภ ปางศลิาทอง ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3620500340616 ด.ต. ชาย ยอดชาย ยอดสะเทนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทรายทองวฒันา จว.กาํแพงเพชร สภ.ทรายทองวฒันา ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3620500978904 ด.ต. ชาย สญัญา หมู่หมนืศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงกําแพงเพชร สภ.เมอืงกําแพงเพชร ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3620501145981 ด.ต. ชาย วชิาญ พศิสารี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไทรงาม จว.กาํแพงเพชร สภ.ไทรงาม ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3629900065068 ด.ต. ชาย สมชาย ขําอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทรงธรรม จว.กาํแพงเพชร สภ.ทรงธรรม ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3630100492206 ร.ต.ต. ชาย ประกอบ สขุใส ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 46 96 ผ่าน
3630100580245 ด.ต. ชาย กานต ์นอ้ยวรรณะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3630200020896 ร.ต.อ. ชาย อภชิาต ิมูลแกว้ รอง สวป. สภ.หนองบัวเหนือ อ.เมอืงตาก สภ.หนองบัวเหนือ ภ.จว.ตาก ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3630300076532 ด.ต. ชาย บัญชา สวา่งแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามเงา จว.ตาก สภ.สามเงา จว.ตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3630300180712 ร.ต.ต. ชาย อนุศกัด ิสงิหแ์กว้ รอง สวป. สภ.ยกกระบัตร อ.สามเงา จว.ตาก สภ.ยกกระบัตร ภ.จว.ตาก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3630400037679 พ.ต.ท. ชาย ทยากร จันแกว้ปง สวป. สภ.ไทรงาม จว.กาํแพงเพชร สภ.ไทรงาม ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 50 45 95 ผ่าน
3630500018471 พ.ต.ท. ชาย ธํารงค ์กลนิหอม สวป.สภ.แม่ทอ้ จว.ตาก สภ.แม่ทอ้ ภ.จว.ตาก ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3630600083518 ร.ต.อ. ชาย สมพร สยุะตุน่ รอง สวป. สภ.แม่สอด จว.ตาก สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3630600164101 ร.ต.อ. ชาย บุญธรรม แกว้โชน รอง สว.สส. สภ.บา้นตาก จว.ตาก สภ.บา้นตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 46 96 ผ่าน
3630800076841 ร.ต.อ. ชาย พภิพ สงิหราช รอง สว. สภ.แม่สอด จว.ตาก สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 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
3630800081471 พ.ต.ต. ชาย บรรเจดิ พะยอม สวป. สภ.อุม้ผาง จว.ตาก อุม้ผาง ภ.จว.ตาก ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3639900054554 พ.ต.ท. ชาย กติต ิเหลา่รอด สวป. สภ.ทรายทองวฒันา จว.กาํแพงเพชร สภ.ทรายทองวฒันา ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3639900078976 ร.ต.ท. ชาย กมล กาวี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3639900078984 ด.ต. ชาย วรีะพล กาวี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3639900136933 ร.ต.อ. ชาย ทรงธรรม เชอืวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3639900181602 ด.ต. ชาย สทิธชิยั บัววรรณา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3640100615006 ด.ต. ชาย จักร ์โตนดดง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงบางขลงั อ.สวรรคโลก จว.สโุขทัย สภ.เมอืงบางขลงั ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 46 96 ผ่าน
3640400024607 พ.ต.ท. ชาย สชุาต ิสขีาว สวป. สภ.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จว.สโุขทัย สภ.ท่าฉนวน ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3640400129531 ด.ต. ชาย วธิร ทรงยุตธิรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสโุขทัย สภ.เมอืงสโุขทัย ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3640400225319 พ.ต.ท. ชาย สมนกึ นวลคํา รอง ผกก.ป. สภ.โกสมัภนีคร จว.กาํแพงเพชร สภ.โกสมัพนีคร ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3640500276047 พ.ต.ท. ชาย ลําพูน เคลอืบวงค์ รอง ผกก. สภ.บา้นตาก จว.ตาก สภ.บา้นตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3640500751365 ด.ต. ชาย สรุพล ประทุมทอง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่สอด จว.ตาก สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3640500804531 พ.ต.ท. ชาย สกุจิ ประกจิ สวป. สภ.ทุ่งเสลยีม จว.สโุขทัย สภ.ทุ่งเสลยีม ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3640500821207 ร.ต.ท. ชาย สําเรงิ ลลิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสีชันาลยั จว.สโุขทัย สภ.ศรสีชันาลยั ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3640600271403 ร.ต.อ. ชาย บรรจบ ชวูทิย์ รอง สว. สภ.บา้นไร ่อ.ศรสํีาโรง จว.สโุขทัย สภ.บา้นไร ่จว.สโุขทัย ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3640600450308 ด.ต. ชาย ไพโรจน ์เกตจํุานงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสโุขทัย สภ.เมอืงสโุขทัย ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3640700008381 ร.ต.อ. ชาย สมโภชน ์คงนาน รอง สว.จร. สภ.สวรรคโลก จว.สโุขทัย สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3640700160263 ด.ต. ชาย มณฑล ชดูอกไม ้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัประจบ อ.เมอืงตาก สภ.วงัประจบ ภ.จว.ตาก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3640700445802 ร.ต.อ. ชาย สงกรานต ์เอนองิ รอง สว.จร. สภ.ศรสีชันาลยั จว.สโุขทัย สภ.ศรสีชันาลยั ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3640700471331 ร.ต.ท. ชาย เฉลมิ กลอ่มกมล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวรรคโลก จว.สโุขทัย สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 43 93 ผ่าน
3640700587887 ด.ต. ชาย สภุชยั มงิเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสีชันาลยั จว.สโุขทัย สภ.ศรสีชันาลยั ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 46 96 ผ่าน
3640900049391 ด.ต. ชาย เสน่ห ์วงศจ์นีา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อุม้ผาง จว.ตาก สภ.อุม้ผาง ภ.จว.ตาก ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3640900115261 ร.ต.อ. ชาย วรวทิย ์วงคจ์ักร์ รอง สว. สภ.กงไกรลาศ จว.สโุขทัย สภ.กงไกรลาศ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3640900254415 ด.ต. ชาย ธเนศ เมอืงเหมอะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งเสลยีม จว.สโุขทัย สภ.ทุ่งเสลยีม ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3649900009222 พ.ต.ท. ชาย ประสงค ์ศลิปวานชิย์ รอง ผกก.ป. สภ.ศรสํีาโรง จว.สโุขทัย สภ.ศรสํีาโรง ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3649900202715 ร.ต.อ. ชาย ธรีะพงษ์ รอดเกษา รอง สวป. สภ.เมอืงสโุขทัย สภ.เมอืงสโุขทัย ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3650100742920 ด.ต. ชาย ณัฐชยั พมิพา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพษิณุโลก สภ.เมอืงพษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3650100776590 ร.ต.ต. ชาย บุญเตอืน เกตมุแีสง รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงพษิณุโลก จว.พษิณุโลก สภ.เมอืงพษิณุโลก/กลุม่งานจราจรภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3650100816192 ร.ต.ต. ชาย สวุทิย ์โพธปิาน รอง สว.(จร.)สภ.วงัทอง จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3650100905624 ร.ต.ต. ชาย มานะ แกว้มณี รอง สว.(จร.)สภ.บางระกํา จว.พษิณุโลก สภ.บางระกํา ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3650101010515 ร.ต.ต. ชาย เจรญิ อยู่ยัง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จว.สโุขทัย สภ.ท่าฉนวน ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 46 96 ผ่าน
3650200304398 ร.ต.อ. ชาย ลํามนู จันทรเ์ครอืยมิ รอง สว.สส. สภ.นครชมุ อ.นครไทย จว.พษิณุโลก สภ.นครชมุ ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3650200358200 ร.ต.อ. ชาย ชาคลรีัตน ์ปาสรอ้ย รอง สวป. สภ.บรรพตพสิยั จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสิยั ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3650200700307 ด.ต. ชาย ไพบูลย ์ขําชา้ง ผบ.หมู่(จร.)สภ.นครไทย จว.พษิณุโลก สภ.นครไทย ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3650400849738 พ.ต.ท. ชาย หมาย มงัมี รอง ผกก.ป. สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3650600393240 ร.ต.อ. ชาย นฤนารถ ทองดี รอง สวป. สภ.ศรสีชันาลยั จว.สโุขทัย สภ.ศรสีชันาลยั ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 46 96 ผ่าน
3650600437166 ด.ต. ชาย บุญเชดิ ยศสนุทร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทับคลอ้ จว.พจิติร สภ.ทับคลอ้ ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3650600621633 ด.ต. ชาย ประเมนิ เพชรดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นตวิ อ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.บา้นตวิ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3650600679291 ด.ต. ชาย ปิยะ รสพล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพษิณุโลก สภ.เมอืงพษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3650700047408 ด.ต. ชาย พรหม อมิกระจ่าง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วดัโบสถ ์จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์ ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3650700060862 พ.ต.ท. ชาย เสถยีร ออ่นทอง สวป. สภ.วดัโบสถ ์จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์ ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3650700124046 ด.ต. ชาย ประกอบ เรยีนหมี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วดัโบสถ ์จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์ ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3650700129528 ร.ต.อ. ชาย ไพโรจน ์โตแตง รอง สว.จร. สภ.นครไทย จว.พษิณุโลก สภ.นครไทย ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3650700164587 ด.ต. ชาย สมศกัด ิอุน่วงค์ ผบ.หมู่(จร.)สภ.วดัโบสถ ์จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์ ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3650800444301 ร.ต.ต. ชาย ไพโรจน ์โพธเิจรญิ รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงพษิณุโลก จว.พษิณุโลก สภ.เมอืงพษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3650900459874 ร.ต.อ. ชาย สมชยั จันทรแ์จ่ม รอง สว. สภ.ทับคลอ้ จว.พจิติร สภ.ทับคลอ้ ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3659900344013 ด.ต. ชาย ทวศีกัด ิศรสีขุ ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงพษิณุโลก สภ.เมอืง?พษิ?ณ?◌?ุโลก? ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3530700271945 ด.ต. ชาย ยงยุทธ มรีอด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พชิยั จว.อตุรดติถ์ สภ.พชิยั ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3530900059982 ร.ต.อ. ชาย จําเนียร ทองจันทร์ รอง สว. สภ.วดัโบสถ ์จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์ ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3530900064749 ร.ต.อ. ชาย ดสุติ ทองดี รอง สว.จร. สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3530900289091 ร.ต.อ. ชาย ชโลม โนรี รอง สวป. สภ.ดงประคํา อ.พรหมพริาม จว.พษิณุโลก สภ.ดงประคํา ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3539900293037 ร.ต.อ. ชาย พงษ์พันธ ์ไพรศรี รอง สว.จร. สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 41 91 ผ่าน
3540100581099 พ.ต.ต. ชาย ขวญัพัฒน ์คาํมนั สวป.สภ.บา้นตาก จว.ตาก สภ.บา้นตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 46 96 ผ่าน
3540200067699 ด.ต. ชาย สมชาย จักรสอน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสีชันาลยั จว.สโุขทัย สภ.ศรสีชันาลยั ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3540300013507 พ.ต.ท. ชาย วเิชยีร จันเขยีว รอง ผกก.ป. สภ.ทรายทองวฒันา จว.กาํแพงเพชร สภ.ทรายทองวฒันา ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3540300028377 พ.ต.ท. ชาย สาธติ ไชยแกว้ สวป.สภ.ศรสํีาโรง จว.สโุขทัย สภ.ศรใี◌าํโรง ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3540300121156 ด.ต. ชาย สงัคม ประเสรฐิสงัข์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทับคลอ้ จว.พจิติร สภ.ทับคลอ้ ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3540400014131 ด.ต. ชาย นริุจน ์เลอืงลอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสีชันาลยั จว.สโุขทัย สภ.ศรสีชันาลยั ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3540400534932 ด.ต. ชาย เสนาะ อนิปัน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสโุขทัย สภ.เมอืงสโุขทัย ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 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
3549900202431 พ.ต.ท. ชาย ธรีภาพ ลอืราช รอง ผกก.ป. สภ.วดัโบสถ ์จว.พษิณุโลก สภ.วดัโ◌บ่สถ์ ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3550100019218 ร.ต.ต. ชาย ฉลอง มูลชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งเสลยีม จว.สโุขทัย สภ. ทุ่งเสลยีม ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3550100507352 พ.ต.ท. ชาย นพรัตน ์ปัวนอ้ย สวป. สภ.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จว.อทัุยธานี สภ.เขาบางแกรก ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3550100774377 ด.ต. ชาย สมบูรณ ์เสนา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 44 94 ผ่าน
3550600080226 ร.ต.ท. ชาย รัตน ์ถุงเสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3560400002299 ร.ต.ต. ชาย อนันต ์สมภาร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3560500182434 พ.ต.ท. ชาย คมสนั เจนใจ สวป. สภ.สามเงา จว.ตาก สภ.สามเงา ภ.จว.ตาก ภ.6 50 46 96 ผ่าน
3570200052951 ด.ต. ชาย พเิชษฐไ์ชย อนิทรก์นัหา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพษิณุโลก สภ.เมอืงพษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3570401084221 ร.ต.ท. ชาย สชุาต ิสทุธศลิป์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3570800004833 พ.ต.ท. ชาย การัณย ์จันทราพูน รอง ผกก.ป. สภ.ทุ่งเสลยีม จว.สโุขทัย สภ.ทุ่งเสลยีม ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3600100324451 ร.ต.อ. ชาย ณรงค ์ปกเกษ รอง สว. สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 39 89 ผ่าน
3600100345475 ร.ต.ต. ชาย ปลวชัร นกเขยีว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3600100396762 ร.ต.อ. ชาย ประทปี มนัใจ รอง สวป. สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 45 95 ผ่าน
3600100527239 ร.ต.อ. ชาย ชนะชยั แซต่งั รอง สวป.สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 40 90 ผ่าน
3600100698637 ด.ต. ชาย วฒันา เข็มทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 43 93 ผ่าน
3600100847942 ด.ต. หญงิ ดวดิา เชดิศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3600100963047 ร.ต.อ. ชาย ธรีะพล ศรพีูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3600100989020 ด.ต. ชาย สมนกึ โพธเินียม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 42 92 ผ่าน
3600200293299 ด.ต. ชาย อดศิกัด ิระฆัง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3600300474473 ร.ต.ต. ชาย ยงยุทธ ปันเพ็ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวราค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 41 91 ผ่าน
3600400192020 ด.ต. ชาย ประชาทพิย ์รัตนบัวพา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3600400443669 ร.ต.อ. ชาย ภาณุเดช ครองสนิ รอง สว.จร. สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 39 89 ผ่าน
3600500094721 พ.ต.ท. ชาย ชยัณรงค ์ออ่งยมิ รอง ผกก.ป. สภ.บรรพตพสิยั จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสิยั ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 45 95 ผ่าน
3600500286115 ร.ต.อ. ชาย สชุาต ิสทุธสินธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 45 95 ผ่าน
3600500398746 ด.ต. ชาย ชนิกฤต ชาวนายก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บรรพตพสิยั จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสิยั ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 46 96 ผ่าน
3600500568048 ร.ต.อ. ชาย โกศล แสงสงัข์ รอง สวป. สภ.บรรพตพสิยั จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสิยั ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 41 91 ผ่าน
3600700541666 ด.ต. ชาย บุญทํา จําปาทพิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทองแสนขนั จว.อตุรดติถ์ สภ.ทองแสนขนั ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 45 95 ผ่าน
3600800234315 ด.ต. ชาย สมหวงั สุม่ประเสรฐิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองขาหย่าง จว.อทัุยธานี สภ.หนองขาหย่าง ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3600800667556 ด.ต. ชาย วรีะศกัด ิฤทธบํิารุง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองปลงิ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 42 92 ผ่าน
3601000360040 ด.ต. ชาย เจษฎาพร ฉิมพุฒ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 36 86 ผ่าน
3601000468673 ด.ต. ชาย อาํนาจ ลอ้มรนื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่สอด จว.ตาก สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3601000479837 ด.ต. ชาย กจิจพัฒน ์นุชดารา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3601100107125 ร.ต.อ. ชาย ธงชยั พัสสารกิรณ์ รอง สวป. สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3601100676898 ร.ต.ท. ชาย เกรยีงศกัด ิพรมอทุัย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3601100718124 ด.ต. ชาย วเิชยีร การะภักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 45 95 ผ่าน
3601100754597 ร.ต.อ. ชาย ณัฐพงศ ์ยศบุตร รอง สวป. สภ.บา้นแกง่ อ.ศรสีชันาลยั จว.สโุขทัย สภ.บา้นแกง่ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3601100820387 ร.ต.ต. ชาย สมชาย ประภัสสร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3601101140096 ร.ต.อ. ชาย ชญาณัฎฐภัทร ์ชยูศ รอง สว.สส. สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 46 96 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3601200379216 ด.ต. ชาย ชนิ ทับทมิศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3609900077279 ร.ต.อ. ชาย พเิชษฐ ซอ่นกลนิ รอง สวป. สภ.ทรงธรรม จว.กาํแพงเพชร สภ.ทรงธรรม ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3609900484800 ร.ต.อ. ชาย สมเกยีรต ิสามล รอง สว. สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3609900523538 พ.ต.ท. ชาย สมชาย แกว้แสงทองเจรญิ รอง ผกก.ป. สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3610300197739 พ.ต.ท. ชาย ทรงจักร ประภัสสร 0 สภ.สวา่งอารมณ ์ ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3610500033756 ด.ต. ชาย ประเวทย ์สตัยากร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองขาหย่าง จว.อทัุยธานี สภ.หนองขาหย่าง ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3620100272125 ด.ต. ชาย สายัณ สาดแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทรงธรรม จว.กาํแพงเพชร สภ.ทรงธรรม ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3620100272133 ด.ต. ชาย วทิยา สาดแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทรงธรรม จว.กาํแพงเพชร สภ.ทรงธรรม ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3620100688704 ร.ต.อ. ชาย ฉัตรชยั จันทรช์ารี รอง สว.สส. สภ.ไทรงาม จว.กาํแพงเพชร สภ.ไทรงาม ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3620100704424 ร.ต.อ. ชาย สมศกัด ิออ่นศลิา รอง สวป. สภ.ไทรงาม จว.กาํแพงเพชร สภ.ไทรงาม ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3620101414900 ด.ต. ชาย ธัญสทิธ ิเครอืกจิกลุหริัญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ สภ.ชนแดน ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3620101919661 ร.ต.อ. ชาย กาํพล โชตกิะคาม รอง สวป. สภ.แม่สลดิ อ.บา้นตาก จว.ตาก สภ.แม่สลดิ ภ.จว.ตาก ภ.6 50 44 94 ผ่าน
3620101943741 ร.ต.อ. ชาย อาํนวย กลนิชยั รอง สว.จร. สภ.เมอืงกําแพงเพชร สภ.เมอืงกําแพงเพชร ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3620200165711 พ.ต.ท. ชาย ทายาท เกษมสขุ สวป. สภ.วงัทอง จว.พษิณุโลก สภวงัทอง ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1639800171862 ส.ต.ต. ชาย ธนพล หงษ์ประสทิธิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามง่าม จว.พจิติร สภ.สามง่าม ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 43 93 ผ่าน
1639800200960 ส.ต.ท. ชาย วรีะวฒัน ์บุญราษี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พบพระ จว.ตาก สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1639900251671 ส.ต.ต. ชาย ณัฐวฒุ ิดดัตนรัมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองบัวเหนือ อ.เมอืงตาก สภ.หนองบัวเหนือ ภ.จว.ตาก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1640100178238 ส.ต.ท. ชาย ยุทธพงศ ์คชลกัษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กงไกรลาศ จว.สโุขทัย สภ.กงไกรลาศ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 46 96 ผ่าน
1640100333888 ส.ต.ต. ชาย ณัฐพล มดิคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จว.สโุขทัย สภ.ท่าฉนวน ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 43 93 ผ่าน
1640500014968 ร.ต.อ. ชาย อนุชา ทวิา รอง สว.จร. สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1640600022717 ด.ต. ชาย ธนบด ีสวุรรณรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสํีาโรง จว.สโุขทัย สภ.ศรสํีาโรง ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 50 100 ผ่าน
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1640600141660 ส.ต.อ. ชาย เฉลมิพล ประเสรฐิศรี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงสโุขทัย สภ.เมอืงสโุขทัย ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 48 98 ผ่าน
1640700099908 ส.ต.ต. ชาย บัญชา แกว้สทุะ ผบ.หมู่(ป.)สภ.นครชมุ จว.พษิณุโลก สภ.นครชมุ ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1640900059721 ส.ต.ท. ชาย ชนิดนัย แขกเสนา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งเสลยีม จว.สโุขทัย สภ.ทุ่งเสลยีม ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 48 98 ผ่าน
1650600108298 ส.ต.ต. ชาย อมรเทพ ทรงเอยีม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ สภ.ชนแดน ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
1650700062044 ส.ต.ท. ชาย ธนวฒัน ์กางสอื ผบ.หมู่(จร.)สภ.วดัโบสถ ์จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์ ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1650900012725 ด.ต. ชาย สราวธุ บุญประดษิฐ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นครไทย จว.พษิณุโลก สภ.นครไทย ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1659900370085 ส.ต.ท. ชาย ปวธินา จติศรัณยูกลุ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมอืงพษิณุโลก ศจร.ภ.จว.พษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1659900449102 ส.ต.ท. ชาย ธรณเ์ทพ อยู่สวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นครไทย จว.พษิณุโลก สภ.นครไทย ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1659900470292 ส.ต.ท. ชาย ชยัเทพ ปรชีาพานชิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาคอ้ จว.เพชรบูรณ์ สภ.เขาคอ้ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1659900475600 ส.ต.ท. ชาย วทิติ สงัขส์แีกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยกกระบัตร อ.สามเงา จว.ตาก สภ.ยกกระบัตร ภ.จว.ตาก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1659900809281 ส.ต.ท. ชาย เชาวว์รรธน ์แกน่โงน ผบ.หมู่(ป.)สภ.นครไทย จว.พษิณุโลก สภ.นครไทย ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1659901988929 ส.ต.ต. ชาย ธรีภัทร สงิหว์ี ผบ.หมู่(ป.)สภ.ชมุแสงสงคราม จว.พษิณุโลก สภ.ชมุแสงสงคราม ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 46 96 ผ่าน
1660700107137 ส.ต.ต. ชาย กรวชิญ ์เจรญิสขุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะพานหนิ จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 49 99 ผ่าน
1669800086121 ส.ต.อ. ชาย วรพล เลศิสถติย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพจิติร สภ.เมอืงพจิติร ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 40 90 ผ่าน
1669800273339 ส.ต.ต. ชาย รวภีัทร ์ยอดดี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
1669900141124 ส.ต.อ. ชาย บรรณสทิธ ินนิเป้า ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วดัโบสถ ์จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์ ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 49 99 ผ่าน
1669900373033 ส.ต.ต. ชาย ปรญิญา กลนัหวาน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ย่านยาว อ.เมอืง จว.พจิติร สภ.ย่านยาว ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1670300203163 ส.ต.ต. ชาย อษัฎาวฒุ ิจันทา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.หลม่สกั ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
1670400168840 ส.ต.ต. ชาย วลัลภ ดว้งทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองไผ ่จว.เพชรบูรณ์ สภ.หนองไผ่ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1679800002866 ด.ต. ชาย ทรงยศ โคกวทิยา ผบ.หมู่ กก.สบืสวน ภ.จว.พษิณุโลก ศจร.ภ.จว.พษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1679900365235 ส.ต.ท. ชาย เกรกิฤทธ ิชาญศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.หลม่สกั ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
1679900472228 ส.ต.ต. ชาย ธติวิศนิ กลุคง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาเฉลยีง อ.หนองไผ ่จว.เพชรบูรณ์ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
2650600001785 ร.ต.อ. ชาย นกิร มุขแจง้ รอง สว.จร. สภ.บางระกํา จว.พษิณุโลก สภ.บางระกํา ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3100901785486 พ.ต.ต. ชาย ยงิยศ ใกลส้มจติต์ สวป. สภ.เขาคอ้ จว.เพชรบูรณ์ สภ.เขาคอ้ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3100904770234 พ.ต.ท. ชาย สมัพันธ ์รัตนประดษิฐกลุ สวป. งานป้องกนัปราบปราม สภ.อ.ชนแดน สวป.สภ.ชนแดน ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3141600009879 พ.ต.ท. ชาย นติกิรณ ์คาํจุน รอง ผกก.จร. สภ.เมอืงนครสวรรค ์จว.นครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 44 94 ผ่าน
3190900019909 พ.ต.ท. ชาย สรุพล ศรสีมาน รอง ผกก.ป. สภ.หนองขาหย่าง จว.อทัุยธานี สภ.หนองขาหย่าง ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3251200772469 วา่ท ีร.ต.ท ชาย วทิยา ฉัตราภรณพ์งศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3301500138462 พ.ต.ท. ชาย สมบูรณ ์คลอ่งใจ รอง ผกก. สภ.ดา่นแม่คํามัน อ.ลบัแล จว.อตุรดติถ์ สภ.ดา่นแม่คํามัน ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3330401354620 พ.ต.ท. ชาย รหัท นามวลิา รอง ผกก.ป. สภ.ดงขยุ อ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ สภ.ดงขยุ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3340200431295 ด.ต. ชาย สขุสนั หงษาวรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 42 92 ผ่าน
3341100810571 ร.ต.อ. ชาย ณรงค ์ศรแีสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 42 92 ผ่าน
3411400377138 ด.ต. ชาย วรีะ คณาจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นครไทย จว.พษิณุโลก สภ.นครไทย ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3429900085966 พ.ต.ท. ชาย ประเสรฐิ จันทรเ์จรญิ รอง ผกก.ป. สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3430100813802 ด.ต. ชาย รังสรรค ์ธงชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดงป่าคํา อ.เมอืงพจิติร สภ.ดงป่าคํา ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 41 91 ผ่าน
3430300869976 ร.ต.ท. ชาย ถนอม สริวิงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งเสลยีม จว.สโุขทัย สภ.ทุ่งเสลยีม ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3450101222531 ด.ต. ชาย อนุวฒัน ์วงษาเวยีง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3450700331124 ร.ต.ต. ชาย วรเมธ พวงหอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าปลา จว.อตุรดติถ์ สภ.ท่าปลา ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 38 88 ผ่าน
3490400181089 ร.ต.อ. ชาย นวิตั วชิริมาลา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตะพานหนิ จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ จ.พจิติร ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 45 95 ผ่าน
3500100021468 พ.ต.ท. ชาย ลกัษณ ์รัตนถาวร รอง ผกก.ป. สภ.เมอืงสโุขทัย สภ.เมอืงสโุขทัย ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3501000343553 ร.ต.อ. ชาย จักรกรศิน ์ทองขนันาค รอง สวป. สภ.ดงป่าคํา อ.เมอืงพจิติร สภ.ดงป่าคํา ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3501100463097 ร.ต.อ. ชาย ถวลัย ์หงษ์ประสทิธิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่สอด จว.ตาก สภ แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 50 48 98 ผ่าน
3501500297496 ด.ต. ชาย เสงยีม แกว้ปา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่สอด จว.ตาก สภ.แม่สอด จ.ตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 45 95 ผ่าน
3510600695191 ด.ต. ชาย สพุจน ์เตปิน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นําปาด จว.อตุรดติถ์ สภ.นําปาด ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3520100943250 ร.ต.อ. ชาย สคุนธ ์สนัตวงค์ รอง สวป. สภ.ดงขยุ อ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ สภ.ดงขยุ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3520600144631 ร.ต.อ. ชาย ประสทิธ ิมมีานะ รอง สว. สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3529900273028 พ.ต.ท. ชาย สบืศกัด ิแสนเตปิน รอง ผกก.ป. สภ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.หลม่สกั ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3530100084877 ด.ต. ชาย สพุจน ์ปานแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3530100165800 ด.ต. ชาย ลภน มากคลา้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงักะพ ีอ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.วงักะพี ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3530100477216 ร.ต.ต. ชาย เดช คาํแยม้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดา่นแม่คํามัน อ.ลบัแล จว.อตุรดติถ์ สภ.ดา่นแม่คํามัน ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3530100626173 ร.ต.ท. ชาย บุญสง่ แดงใส ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตรอน จว.อตุรดติถ์ สภ.ตรอน ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 44 94 ผ่าน
3530101060831 พ.ต.ท. ชาย พันธเ์ทพ เอยีมสกลุนลิ สวป. สภ.ทองแสนขนั จว.อตุรดติถ์ สภ.ทองแสนขนั ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 47 97 ผ่าน
3530101110146 พ.ต.ท. ชาย ชยัพร น่วมทอง สวป. สภ.บา้นโคก จว.อตุรดติถ์ สวป.สภ.บา้นโคก ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3530400084201 ด.ต. ชาย เอนก เวรอกัษร ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 42 92 ผ่าน
3530400119188 พ.ต.ท. ชาย สริวิฒุ ิเสาวภา รอง ผกก.ป. สภ.นําปาด จว.อตุรดติถ์ สภ.นําปาด ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3530600011330 ด.ต. ชาย กฤษณพล บุตรที ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นําปาด จว.อตุรดติถ์ สภ.นําแาด ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
3530600086445 พ.ต.ต. ชาย สําราญ ละอองออ่น สวป.สภ.ท่าปลา จว.อตุรดติถ์ สภ.ท่าปลา ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
1103701857030 ส.ต.ต. ชาย วสรุัตน ์ประสงคส์ขุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 46 96 ผ่าน
1130300133071 ส.ต.ท. ชาย มงคล โพธกิลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 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
1500900172421 ร.ต.อ. ชาย สวุฒัน ์สายปัญญา รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1509901435033 ส.ต.ต. ชาย รัตนพล แกว้บุญมา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ตรอน จว.อตุรดติถ์ สภ.ตรอน ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1530400010244 ร.ต.อ. ชาย ณรงคศ์กัด ิจติตรง พงส. - พงส.ผูเ้ชยีวชาญ สภ.ทองแสนขนั จว.อตุรดติถ์ สภ.ทองแสนขนั ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1539900104823 ส.ต.อ. ชาย ภาณุพงศ ์เลศิศริยิานนท์ ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงพษิณุโลก สภ.เมอืงพษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1539900218047 ส.ต.อ. ชาย ฉัตรชยั เพมิพูล ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่สอด จว.ตาก สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 50 48 98 ผ่าน
1539900508835 ส.ต.ท. ชาย อดศิกัด ิสขุสา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดงประคํา อ.พรหมพริาม จว.พษิณุโลก สภ.ดงประคํา ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 49 99 ผ่าน
1549900017807 พ.ต.ท. ชาย ฉัตรชยั สทุธนะ รอง ผกก.ป. สภ.แม่ทอ้ จว.ตาก สภ.แม่ทอ้ ภ.จว.ตาก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1600100038347 พ.ต.ต. ชาย สมชาย ทับสงิหค์ลา สวป. สภ.แม่เปิน ตาํรวจภูธรจังหวดันครสวรรค์ สภ.แม่เปิน ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1600100732472 ส.ต.ต. ชาย ณัฐพงศ ์เขมน้กจิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 49 99 ผ่าน
1600300076714 ส.ต.ต. ชาย อดุมศกัด ิพูลเผ่า ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองขาหย่าง จว.อทัุยธานี สภ.หนองขาหย่าง ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 50 47 97 ผ่าน
1600400019054 ส.ต.อ. ชาย สกลุชยั วมิลรัตน์ ผบ.หมู่ (จร).สภ.ตะพานหนิ จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 47 97 ผ่าน
1600900098433 ส.ต.อ. ชาย พรเทพ มากเสมอ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 48 98 ผ่าน
1601100282796 ส.ต.ท. ชาย ภาณุพงศ ์ผาดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1609900248310 ส.ต.ต. ชาย เยยีมยุทธ ไมส้นธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จว.อทัุยธานี สภ.เขาบางแกรห ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1609900378841 ส.ต.ท. ชาย ธรณธ์วชั จันทรเ์กดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวา่งอารมณ ์จว.อทัุยธานี สภ.สวา่งอารมณ์ ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 50 47 97 ผ่าน
1610100100875 ส.ต.ต. ชาย ธนวฒัน ์รุกา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จว.อทัุยธานีสภ.เขาบางแกรก ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1619900291193 ส.ต.ท. ชาย กติตณัิฏฐ ์นลิภา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอทุัยธานี สภ.เมอืงอทุัยธานี ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1620500042937 ส.ต.อ. ชาย มงคล อยู่สุม่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปางศลิาทอง จว.กาํแพงเพชร สภ.ปางศลิาทอง ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1629900242508 ส.ต.ท. ชาย วนัชยั โอสา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไทรงาม จว.กาํแพงเพชร สภ.ไทรงาม ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1629900440644 ส.ต.ท. ชาย ศลิป์ชยั ภู่สอน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นตาก จว.ตาก สภ.บา้นตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 42 92 ผ่าน
1630700048700 ส.ต.ท. ชาย กฤตเิดช ภัคจริัฐติกิาล ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.พบพระ จว.ตาก สภ.พบพรั ภ.จว.ตาก ภ.6 50 42 92 ผ่าน
1630800044722 ส.ต.ท. ชาย ปรเมศวร ์เตชะมงคล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นตาก จว.ตาก สภ.บา้นตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1639800107081 ส.ต.ท. ชาย ธนากานต ์กติกิาศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ทอ้ จว.ตาก สภ.แม่ทอ้ ภ.จว.ตาก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
1639800108940 ส.ต.อ. ชาย ภานุพงษ์ เมอืงมูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่สอด จว.ตาก สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 50 48 98 ผ่าน
1639800109334 ส.ต.ท. ชาย ยรรยง สาบุ่ง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่สอด จว.ตาก สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 50 47 97 ผ่าน
1639800115610 ส.ต.ท. ชาย จักราวธุ พมิสาร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พบพระ จว.ตาก สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 50 50 100 ผ่าน
3410200312422 ด.ต. ชาย นริันดร ์สมบูรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางระกํา จว.พษิณุโลก สภ.บางระกํา ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 47 43 90 ไม่ผ่าน
3420100046585 ด.ต. ชาย สมศกัด ิราชโยธา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นโคก อ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.สภ.บา้นโคก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 45 94 ไม่ผ่าน
3420500350877 ด.ต. ชาย พรศกัด ิจันทะศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วเิชยีรบุร ีจว.เพชรบูรณ์ สภ.วเิชยีรบุรี ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 45 93 ไม่ผ่าน
3420700169891 ด.ต. ชาย อาณัต ิจันทรท์ศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุแสง จว.นครสวรรค์ สภ.ชมุแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 45 92 ไม่ผ่าน
3430600179347 ร.ต.อ. ชาย วนัชยั กตุระแสง รอง สวป. สภ.แม่สลดิ อ.บา้นตาก จว.ตาก สภ.แม่สลดิ ภ.จว.ตาก ภ.6 46 44 90 ไม่ผ่าน
3430800111002 ด.ต. ชาย เฉลมิพร พลเยยีม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นําปาด จว.อตุรดติถ์ สภ. ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 47 49 96 ไม่ผ่าน
3440700291751 ร.ต.อ. ชาย อนุสรณ ์นามวงษา รอง สว. สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 41 87 ไม่ผ่าน
3450100204741 พ.ต.ท. ชาย ชยัวฒัน ์ไชยฮะนจิ รอง ผกก.ป. สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 49 96 ไม่ผ่าน
3450300410868 ด.ต. ชาย ปกรณ ์เพยีรถนอม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นกลาง อ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.บา้นกลาง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 46 44 90 ไม่ผ่าน
3450400632005 ร.ต.ท. ชาย สมพร อปุดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางประมุง อ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ สภ.บางระมุง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 43 47 90 ไม่ผ่าน
3460800173440 ด.ต. ชาย ศกัดา โสภา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นตวิ อ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.บา้นตวิ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3470100710850 ด.ต. ชาย วรสพุัทน ์กนัหาสนิธุ ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฟากท่า จว.อตุรดติถ์ สภ.ฟากท่า ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3490200122976 พ.ต.ท. ชาย ทว ีบุญกนัฑ์ รอง ผกก.ป. สภ.เมอืงพจิติร สภ.เมอืงพจิติร ภ.จว.พจิติร ภ.6 47 47 94 ไม่ผ่าน
3501900262843 ร.ต.ท. ชาย อศิเรศ วฒันลกัษณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
1639900075741 ส.ต.อ. ชาย ณัฐพล พวงมาลยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัทอง จว.พษิณุโลก ศจร.ภ.จว.พษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
1640100128699 ส.ต.อ. ชาย ไพโรจน ์เพ็งนวล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสโุขทัย สภ.เมอืงสโุขทัย ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
1640200040602 ส.ต.อ. ชาย พงศพ์ันธุ ์อมิหนํา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่สอด จว.ตาก สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 49 43 92 ไม่ผ่าน
1640200086769 ส.ต.ต. ชาย ชตุวิตั บุญจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นดา่นลานหอย จว.สโุขทัย สภ.บา้นดา่นลานหอย ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 37 38 75 ไม่ผ่าน
1640600005278 พ.ต.ท. ชาย ธนพงศ ์พงึศกัดิ สวป. สภ.กงไกรลาศ จว.สโุขทัย สภ.กงไกรลาศ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 47 47 94 ไม่ผ่าน
1640600015648 ด.ต. ชาย นฤนาท ดว้งเนยีม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวรรคโลก จว.สโุขทัย สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
1640600091468 ส.ต.อ. ชาย นทัิศน ์ทองกาํไร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บางประมุง อ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 41 42 83 ไม่ผ่าน
1640600229621 ส.ต.ท. ชาย อภริักษ์ เดชวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ทุ่งเสลยีม จว.สโุขทัย สภ.ทุ่งเสลยีม ภ.จว.สโุขทัย ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
1640700109792 ส.ต.ต. ชาย สริศิกัด ินัยเจรญิ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ดงขยุ อ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ สภ.ดงขยุ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 34 39 73 ไม่ผ่าน
1640700114885 ส.ต.อ. ชาย อสิระ ตุน่เงนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรนีคร จว.สโุขทัย สภ.ศรนีคร ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 48 43 91 ไม่ผ่าน
1650101119391 ส.ต.ต. ชาย อนุสรณ ์โฉมแดง ผบ.หมู่(ป.)สภ.แกง่โสภา จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
1650200024399 ด.ต. ชาย กฤษฎา ขนุวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 44 93 ไม่ผ่าน
1650300060575 ส.ต.อ. ชาย อดศิกัด ิธรรมวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง ภ.จว.ตาก ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
1650600114581 ส.ต.ท. ชาย วชิชากร นอ้ยบา้นป่า ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดงประคํา อ.พรหมพริาม จว.พษิณุโลก สภ.ดงประคํา ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 37 86 ไม่ผ่าน
1650700080573 ส.ต.ต. ชาย ภคพล อมิกระจ่าง ผบ.หมู่ (ป.)สภ.วงัทรายพูน จว.พจิติร สภ.วงัทรายพูน ภ.จว.พจิติร ภ.6 49 40 89 ไม่ผ่าน
1659900030942 ด.ต. ชาย จริวฒัน ์บัวชมุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงันําคู ้อ.เมอืงพษิณุโลก ศจร.ภ.จว.พษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
1659900562448 ส.ต.ท. ชาย ชริาวฒุ ิเพชรพล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แกง่โสภา อ.วงัทอง จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 37 41 78 ไม่ผ่าน
1659900612542 ส.ต.ต. ชาย ธเนศ อาพัด ผบ.หมู่(ป.)สภ.บา้นแยง จว.พษิณุโลก สภ.บา้นแยง ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 44 45 89 ไม่ผ่าน
1659900718081 ส.ต.ต. ชาย ณฐกร เครอืรอด ผบ.หมู่ (ป.)สภ.สากเหล็ก จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก ภ.จว.พจิติร ภ.6 36 43 79 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
1659901866726 ส.ต.ท. ชาย วทิวสั คงธนกจิฤทธกิลุ ผบ.หมู่ กก.สบืสวน ภ.จว.พษิณุโลก ศจร.ภ.จว.พษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 48 50 98 ไม่ผ่าน
1659901920569 ส.ต.ต. ชาย พงศกร คงเกดิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่เมย อ.ท่าสองยาง จว.ตาก สภ.แม่เมย ภ.จว.ตาก ภ.6 26 12 38 ไม่ผ่าน
1659902010108 ส.ต.ต. ชาย ชาครติ กามาพร ผบ.หมู่(ป.)สภ.ชมุแสงสงคราม จว.พษิณุโลก สภ.ชมุแสงสงคราม ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 48 48 96 ไม่ผ่าน
1669700002953 จ.ส.ต. หญงิ ทพิยภัสสร ์สวนดอน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 37 85 ไม่ผ่าน
1669800163355 ส.ต.อ. ชาย ธนภัทร มาธุพันธ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมอืงพษิณุโลก ศจร.ภ.จว.พษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 48 50 98 ไม่ผ่าน
1669900178371 ส.ต.ท. ชาย สนัตสิขุ กลุมัย ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงพษิณุโลก จว.พษิณุโลก สภ.เมอืงพษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
1669900194414 ส.ต.อ. ชาย ดนุรุท ประทุมศริิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางระกํา จว.พษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 47 48 95 ไม่ผ่าน
1679800118457 ด.ต. ชาย วญิ  ูศริบิุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาคอ้ จว.เพชรบูรณ์ สภ.เขาคอ้ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 47 95 ไม่ผ่าน
1679800157959 ส.ต.ต. ชาย ชเูกยีรต ิเมอืงมนประเสรฐิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองฉาง จว.อทัุยธานี สภ.หนองฉาง ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 44 47 91 ไม่ผ่าน
1679900158141 ส.ต.อ. ชาย วสวตัต ิพมิพท์อง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.หลม่สกั ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
1919900064143 ด.ต. ชาย ศกัรนิทร ์เงนิเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าพล อ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.ท่าพล ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3100400373002 ด.ต. ชาย ดเิรก บัวนารถ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่เลย่ ์อ.แม่วงก ์จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เลย่์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
3100500403850 พ.ต.ท. ชาย สมใจ เมอืงหมนิ รอง ผกก.ป. สภ.ท่าปลา จว.อตุรดติถ์ สภ ท่าปลา ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 44 42 86 ไม่ผ่าน
3100903884678 ร.ต.ต. ชาย ประเสรฐิ รุ่งเรอืง รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงพษิณุโลก จว.พษิณุโลก สภ.เมอืงพษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 42 44 86 ไม่ผ่าน
3101600550685 พ.ต.ท. ชาย ปฏภิาณ เชยีวชาญ รอง ผกก.ป. สภ.เมอืงอทุัยธานี สภ.เมอืงอทุัยธานี ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 49 45 94 ไม่ผ่าน
3101800929921 พ.ต.ท. ชาย ศภุกร พพิัฒนพ์มิพา รอง ผกก.ปป. สภ.แม่ระมาด จว.ตาก สภ.แม่ระมาด ภ.จว.ตาก ภ.6 29 25 54 ไม่ผ่าน
3102101500357 ร.ต.ต. ชาย พงษ์นกิร โตบรรเลง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 41 27 68 ไม่ผ่าน
3160101097658 ด.ต. ชาย ชาญศลิป์ สอนทรัพย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 47 96 ไม่ผ่าน
3160300316465 พ.ต.ท. ชาย อาํนาจ เขยีวงาม สวป.สภ.พะวอ จว.ตาก สภ.พะวอ ภ.จว.ตาก ภ.6 48 45 93 ไม่ผ่าน
3160300755485 พ.ต.ท. ชาย อาํนาจ พวงสวสัดิ รอง ผกก.ป. สภ.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จว.อทัุยธานี สภ.เขาบางแกรก ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 48 49 97 ไม่ผ่าน
3160400493814 ด.ต. ชาย วษิณุ บันเทา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทองแสนขนั จว.อตุรดติถ์ สภ.ทองแสนขนั ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 47 96 ไม่ผ่าน
3180100329628 ร.ต.อ. ชาย วสิทิธ ิทรัพยพ์่วง สวป.สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 42 91 ไม่ผ่าน
3180200097478 พ.ต.ท. ชาย ไพศาล อนิทรค์ลา้ย สวป.สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ จว.นครสวรรค์ นคิมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 33 82 ไม่ผ่าน
3180400206777 ร.ต.ท. ชาย ประยูร ชา้งนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปางมะคา่ อ.ขาณุวรลกัษณบุร ีจว.กาํแพงเพชรสภ ปางมะคา่ ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 43 35 78 ไม่ผ่าน
3180500616098 ด.ต. ชาย จักรกรชิ แตงออ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3180600384601 ด.ต. ชาย ธวชัชยั ทับทมิศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไร ่จว.อทัุยธานี สภ.บา้นไร่ ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 47 34 81 ไม่ผ่าน
3210100170059 พ.ต.ท. ชาย ธรีณัจต ์เมธาอรรถพงศ์ รอง ผกก.ป. สภ.แม่สอด จว.ตาก แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 48 46 94 ไม่ผ่าน
3210300920213 ร.ต.ต. ชาย ลาดนิ สวุรรณสา รอง สว.(จร.)สภ.วดัโบสถ ์จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์ ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3220100339118 พ.ต.ท. ชาย เดน่ บุญอยู่ สวป. สภ.เมอืงเกา่ อ.เมอืงสโุขทัย สภ.เมอืงเกา่ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3220500010750 พ.ต.ท. ชาย พรรณ เจรญิสม รอง ผกก.ป. สภ.บา้นดา่นลานหอย จว.สโุขทัย สภ.บา้นดา่นลานหอย ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 43 42 85 ไม่ผ่าน
3249900379171 พ.ต.ท. ชาย ธนกณัฑ ์ไชยรส รอง ผกก. สภ.บา้นแยง อ.นครไทย จว.พษิณุโลก สภ.บา้นแยง ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 44 46 90 ไม่ผ่าน
3260100312040 พ.ต.ท. ชาย พลพพิัฒน ์เฟือยมี สวป.สภ.บา้นไร ่จว.อทัุยธานี สภ.บา้นไร่ ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 44 46 90 ไม่ผ่าน
3310401298070 ด.ต. ชาย สาคร ละเอยีด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตรอน จว.อตุรดติถ์ สภ ตรอน ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 42 91 ไม่ผ่าน
3310900254728 ร.ต.ต. ชาย ภาวตั แกว้สโุพธิ รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงพจิติร สภ.เมอืงพจิติร ภ.จว.พจิติร ภ.6 47 46 93 ไม่ผ่าน
3320101056739 ร.ต.ต. ชาย ทวปี บุญเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ อ.พยุหะครี ีจว.นครสวรรค์สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 40 38 78 ไม่ผ่าน
3320101873940 ด.ต. ชาย ศาทร สายสรอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ครีมีาศ จว.สโุขทัย สภ.ครีมีาศ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 48 47 95 ไม่ผ่าน
3330300569264 ร.ต.อ. ชาย ธนากร เขยีวออ่น รอง สวป. สภ.บงึสามัคค ีจว.กาํแพงเพชร สภ.บงึสามัคคี ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3340300259591 ด.ต. ชาย พงษ์สทิธ ิบรรเทา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3360700342305 ร.ต.ต. ชาย ชยัณรงค ์ศรทีอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตรอน จว.อตุรดติถ์ สภ.ตรอน ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 48 48 96 ไม่ผ่าน
3361000021574 ร.ต.ต. ชาย วสนัต ์นาวเิศษ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 46 38 84 ไม่ผ่าน
3361000860606 ร.ต.ท. ชาย ประมง กระจ่างวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นกลาง อ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.บา้นกลาง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3400501065114 ด.ต. ชาย สภุชยั สงิหส์าทร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัโป่ง จว.เพชรบูรณ์ สภ.วงัโป่ง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 38 86 ไม่ผ่าน
3400800148054 ร.ต.อ. ชาย พรมงคล บุญลา รอง สว. กก.สส.ภ.จว.พษิณุโลก ศจร.ภ.จว.พษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 48 50 98 ไม่ผ่าน
3401400233853 ด.ต. ชาย สญัญา โสธร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จว.อทัุยธานี สภ.เขาบางแกรก ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 48 47 95 ไม่ผ่าน
3401700207254 ด.ต. ชาย กรุง เนตรตะวนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นตาก จว.ตาก สภ.บา้นตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 38 39 77 ไม่ผ่าน
1509963018673 ส.ต.ต. ชาย ปพน ดวงชยัยา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัเจา้ จว.ตาก สภ.วงัเจา้ ภ.จว.ตาก ภ.6 46 44 90 ไม่ผ่าน
1509963042051 ส.ต.ต. ชาย แทนกาย มคิะมาศ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่สลดิ อ.บา้นตาก จว.ตาก สภ.แม่สลดิ ภ.จว.ตาก ภ.6 22 19 41 ไม่ผ่าน
1509963056761 ส.ต.ต. ชาย วรภัทร มณีขตัยิ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัประจบ อ.เมอืงตาก สภ.วงัประจบ ภ.จว.ตาก ภ.6 48 49 97 ไม่ผ่าน
1510100328796 ส.ต.ต. ชาย ธรีพล วงศล์งักา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองบัวเหนือ อ.เมอืงตาก สภ.หนองบัวเหนือ ภ.จว.ตาก ภ.6 48 48 96 ไม่ผ่าน
1510101369887 ส.ต.ต. ชาย จริายุทธ สมบุญใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทองแสนขนั จว.อตุรดติถ์ สภ.ทองแสนขนั ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 46 43 89 ไม่ผ่าน
1520800125839 ส.ต.ต. ชาย วชัโรธร ตบิปะละ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองบัวเหนือ อ.เมอืงตาก สภ.หนองบัวเหนือ ภ.จว.ตาก ภ.6 45 50 95 ไม่ผ่าน
1530600027485 ส.ต.ท. ชาย อรรถวทิย ์เจรญิดง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 32 79 ไม่ผ่าน
1530700051141 ส.ต.อ. ชาย สมมาตร หาญประสตูร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาอนิ อ.พชิยั จว.อตุรดติถ์ สภ.นาอนิ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
1539900338042 วา่ท ีพ.ต.ตชาย สณัฐฏิยิศ ทองกอ้น สว.จร. สภ.เมอืงอตุรดติถ์ เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
1539900366038 ส.ต.อ. ชาย ชติพิัทร ์กนันําอา่ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 48 43 91 ไม่ผ่าน
1539900439396 ส.ต.อ. ชาย นยิม จันทรศ์รงีาม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 43 92 ไม่ผ่าน
1539900464382 ส.ต.ต. ชาย พรอ้มพงษ์ คงเพร็ชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาอนิ อ.พชิยั จว.อตุรดติถ์ สภ.นาอนิ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 41 47 88 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1539900471974 ส.ต.ท. ชาย อมัรนิทร ์ฟักสงูเนนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พบพระ จว.ตาก สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
1539900486807 ส.ต.ท. ชาย วรวรรธน ์มูลละ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 33 82 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
1539900506832 ส.ต.อ. ชาย คมสรร ทองศรี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ลบัแล จว.อตุรดติถ์ สภ.ลบัแล ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 47 45 92 ไม่ผ่าน
1539900507049 ส.ต.อ. ชาย ภานุพันธ ์ไกรมี ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 46 47 93 ไม่ผ่าน
1539900582873 ส.ต.ต. ชาย อศิวร นนทะโคตร ผบ.หมู่(ป.)สภ.บา้นแยง จว.พษิณุโลก สภ.บา้นแยง ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 45 46 91 ไม่ผ่าน
1539900583543 ส.ต.ต. ชาย พรีณัฐ รังษี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอทุัยธานี สภ.เมอืงอทุัยธานี ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 48 50 98 ไม่ผ่าน
1539900654033 ส.ต.ต. ชาย ปฏภิาณ มุจรนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สวรรคโลก จว.สโุขทัย สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 48 42 90 ไม่ผ่าน
1539900671621 ส.ต.ต. ชาย ศภุกจิ ทองหลอ่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสีชันาลยั จว.สโุขทัย สภ.ศรสีชันาลยั ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
1540300056137 ร.ต.อ. ชาย ภาณุวฒัน ์ศริพิันธุ ์ รอง สวป. สภ.สามเงา จว.ตาก สภ.สามเงา ภ.จว.ตาก ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
1549900414997 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพล เพ็ชรชะรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ อ.พยุหะครี ีจว.นครสวรรค์สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 19 68 ไม่ผ่าน
1549900552885 ส.ต.ต. ชาย ชาครติ ชมภูมงิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ครีมีาศ จว.สโุขทัย สภ.ครีมีาศ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 17 66 ไม่ผ่าน
1559900392021 ส.ต.ต. ชาย ณัฐกลุ ศรคีลา้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตาคล ีจว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
1560100326254 ส.ต.ต. ชาย ณัฐนันท ์วฒุคิณุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุตาบง จว.นครสวรรค์ สภ.ชมุตาบง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
1560100354037 ส.ต.ต. ชาย ปฐมพงศ ์ฟแูสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามเงา จว.ตาก สภ.สามเงา ภ.จว.ตาก ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
1560300252998 ส.ต.ต. ชาย ภาสกร สเุมธาลงัการ ผบ.หมู่(ป.)สภ.วงัทรายพูน จว.พจิติร สภ.วงัทรายพูน ภ.จว.พจิติร ภ.6 48 24 72 ไม่ผ่าน
1570200004798 ด.ต. ชาย ธนากร ปันโพธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุตาบง จว.นครสวรรค์ สภ.ชมุตาบง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
1579900062837 ร.ต.อ. ชาย ธนภัทร จันธบิุญ รอง สว. สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 14 63 ไม่ผ่าน
1600100048971 ด.ต. ชาย ภานุวฒัน ์กลนิสคุนธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 34 80 ไม่ผ่าน
1600100072979 ด.ต. ชาย กติตพิงษ์ ลคิณู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 40 40 80 ไม่ผ่าน
1600100278836 ส.ต.อ. ชาย วรีชยั มงคลไทร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ลานสกั จว.อทัุยธานี สภ ลานสกั ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 46 46 92 ไม่ผ่าน
1600100419235 ส.ต.ท. ชาย ชยัเรศ ทองแฉลม้ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 33 16 49 ไม่ผ่าน
1600100423861 ส.ต.อ. ชาย วรีภัทร เกง่ถนิเถอืน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่วงก ์จว.นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 42 30 72 ไม่ผ่าน
1600100467396 ส.ต.อ. ชาย ยุทธภูม ิไมห้อม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 42 26 68 ไม่ผ่าน
1600100540140 ส.ต.อ. ชาย วยสกร รอดตาด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 17 66 ไม่ผ่าน
1600100685181 ส.ต.ท. ชาย ปฏพิัทธ ์เสอือดุม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลานกระบอื จว.กาํแพงเพชร สภ.ลานกระบอื ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 48 50 98 ไม่ผ่าน
1600100778731 ส.ต.ต. ชาย ธนกร ศรนีวล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ อ.พยุหะครี ีจว.นครสวรรค์สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 45 93 ไม่ผ่าน
1600101852897 ส.ต.ต. ชาย ชลสทิธ ิทองหลอ่ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.พยุหะครี ีจว.นครสวรรค์ สภ.พยุหะครีี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
1601100261080 ส.ต.ท. ชาย อนุชา บูรภาพ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 14 11 25 ไม่ผ่าน
1609900150751 ส.ต.ท. ชาย พพิัฒน ์พมิพด์ดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตลกุดู ่อ.ทัพทัน จว.อทัุยธานี สภ.ตลกุดู่ ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 48 49 97 ไม่ผ่าน
1609900234807 ส.ต.อ. ชาย กติตคิณุ ลคิณู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 49 93 ไม่ผ่าน
1609900337142 ส.ต.ต. ชาย อคัรพงษ์ สดาพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พยุหะครี ีจว.นครสวรรค์ สภ.พยุหะครีี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
1609900392194 ส.ต.ท. ชาย ธนบูรณ ์อมัพุธ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 32 32 64 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1609900430606 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพงษ์ อทุุมพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัหวา้ อ.ตะพานหนิ จว.พจิติร สภ.วงัหวา้ ภ.จว.พจิติร ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
1609900468867 ส.ต.ต. ชาย กฤษฎาพงศ ์โปธาคํา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ตะครอ้ อ.ไพศาล ีจว.นครสวรรค์ สภ.ตะครอ้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 43 89 ไม่ผ่าน
1619900252261 ส.ต.ต. ชาย พันธศ์กัด ิเอยีมมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอทุัยธานี สภ.เมอืงอทุัยธานี ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
1620100144881 ส.ต.ท. ชาย อภลิกัษณ ์หันประดษิฐ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัเจา้ จว.ตาก สภ.วงัเจา้ ภ.จว.ตาก ภ.6 46 42 88 ไม่ผ่าน
1620500194052 ส.ต.ต. ชาย บุญม ีย่านสากล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่เลย่ ์อ.แม่วงก ์จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เลย่์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
1629900287854 ส.ต.อ. ชาย นพดล จนีเพชร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่ทอ้ จว.ตาก สภ.แม่ทอ้ ภ.จว.ตาก ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
1629900301598 ส.ต.ท. ชาย ธนวฒัน ์เขยีนอกัษร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 29 20 49 ไม่ผ่าน
1629900337673 ส.ต.ท. ชาย สรุไกร สอนเสอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัหวา้ อ.ตะพานหนิ จว.พจิติร สภ.วงัหวา้ ภ.จว.พจิติร ภ.6 47 46 93 ไม่ผ่าน
1629900383039 ส.ต.ท. ชาย ณัฐภัทร สามล ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
1639800096658 ส.ต.อ. ชาย สนัต ิครุฑจับนาค ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.พะวอ อ.แม่สอด จว.ตาก สภ.พะวอ ภ.จว.ตาก ภ.6 42 41 83 ไม่ผ่าน
1639800112394 ส.ต.อ. ชาย เจฏบดนิทร ์อา้ยจุม้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่สอด จว.ตาก สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
1639800124546 ส.ต.ท. ชาย กฤษดา ทพิยปั์ญญา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่สอด จว.ตาก สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 45 49 94 ไม่ผ่าน
1639800134002 ส.ต.ท. ชาย เอกฉันท ์ปันจี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่สอด จว.ตาก สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
1639800149191 ส.ต.ต. ชาย อนุรักษ์ เจรญิทรัพยพ์นา ผบ.หมู่(ป.) สภ.อุม้ผาง จว.ตาก สภ.อุม้ผาง ภ.จว.ตาก ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
1639800158581 ส.ต.อ. ชาย ภานุกลู วริยิะวฒันากลู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่สอด จว.ตาก สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
1639800169680 ส.ต.ท. ชาย ณรงคฤ์ทธ ิสวีงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก สภ.แม่ระมาด ภ.จว.ตาก ภ.6 35 24 59 ไม่ผ่าน
1639800177992 ส.ต.ต. ชาย ธัญพสิษิฐ ์ปู่ ลมดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองบัวเหนือ อ.เมอืงตาก สภ.หนองบัวเหนือ ภ.จว.ตาก ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
1639800181299 ส.ต.ต. ชาย ชยพล ป้องคาํ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ตะครอ้ อ.ไพศาล ีจว.นครสวรรค์ สภ.ตะครอ้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 44 92 ไม่ผ่าน
1639800197829 ส.ต.ต. ชาย กฤษดา ตะ๊น่าน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก จ.ตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 47 49 96 ไม่ผ่าน
1100700945013 ส.ต.ท. ชาย สทิธศิกัด ิคาํแสน ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ดา่นแม่คํามัน อ.ลบัแล จว.อตุรดติถ์ สภ.ดา่นแม่คํามัน ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 47 48 95 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1100701909541 ส.ต.ท. ชาย พลวตั มเีนตรขาํ ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงพษิณุโลก สภ.เมอืงพษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
1101400829752 ด.ต. ชาย เชดิชยั แสงโชติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตะพานหนิ จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ ภ.จว.พจิติร ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
1101500942151 ส.ต.ท. ชาย กรวชิญ ์บุญเม่น ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 25 75 ไม่ผ่าน
1102000805393 ด.ต. ชาย เอกรัฐ แสวงดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 30 77 ไม่ผ่าน
1103703181475 ส.ต.ต. ชาย ธรีภัทร ์จันทรร์ัตนแสง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองบัวเหนือ อ.เมอืงตาก สภ.หนองบัวเหนือ ภ.จว.ตาก ภ.6 47 41 88 ไม่ผ่าน
1104300046295 ส.ต.ต. ชาย ไกรฤกษ์ แผนสมบูรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กงไกรลาศ จว.สโุขทัย สภ.กงไกรลาศ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 42 37 79 ไม่ผ่าน
1110200152031 ส.ต.ต. ชาย พรชยั คณุเฉย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยคต จว.อทัุยธานี สภ.หว้ยคต ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 44 35 79 ไม่ผ่าน
1149900128840 ส.ต.อ. ชาย ทรงวฒุ ิตงัอนันตชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 16 63 ไม่ผ่าน
1180200071812 ส.ต.ต. ชาย อนุพงศ ์ภักดสีขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองขาหย่าง จว.อทัุยธานี สภ.หนองขาหย่าง ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 47 46 93 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1189900295801 ส.ต.ต. ชาย พฤตวิตัร อดุม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บงึสามพัน สภ.บงึสามพัน ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 43 92 ไม่ผ่าน
1200100461022 ส.ต.ต. ชาย ณัฐวฒุ ิแน่นหนา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุเตย อ.วเิชยีรบุร ีจว.เพชรบูรณ์ สภ.พุเตย ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 39 87 ไม่ผ่าน
1200600175169 ส.ต.ต. ชาย สญัชยั รักสนทิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก สภ.แม่ระมาด ภ.จว.ตาก ภ.6 39 38 77 ไม่ผ่าน
1240400100459 ส.ต.ต. ชาย วสนัต ์ศรวีชิยันวน ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.นําหมัน อ.ท่าปลา จว.อตุรดติถ์ สภ.นําหมัน ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 39 21 60 ไม่ผ่าน
1270100022169 ส.ต.ต. ชาย สทิธพิล พุทธจร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไร ่อ.ศรสํีาโรง จว.สโุขทัย สภ.บา้นไร ่ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
1409901695699 ส.ต.ต. ชาย ศภุชยั ใจนวิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง ภ.จว.ตาก ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
1500301236015 ส.ต.ต. ชาย วรีะพันธุ ์เถมนิพนา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่เมย อ.ท่าสองยาง จว.ตาก สภ.เเม่เมย ภ.จว.ตาก ภ.6 29 17 46 ไม่ผ่าน
1509900489172 พ.ต.ต. ชาย เธยีรนันท ์ปาละปิน สว.จร. สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 45 46 91 ไม่ผ่าน
1509901393535 ส.ต.ต. ชาย วริทิธพิล แสงอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
1509901522661 ส.ต.ต. ชาย นวมนิทร ์วลิยัศร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่สลดิ อ.บา้นตาก จว.ตาก สภ.แม่สลดิ ภ.จว.ตาก ภ.6 49 42 91 ไม่ผ่าน
1509901564542 ส.ต.อ. ชาย สรสทิธ ิผไทวณชิย์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่ทอ้ จว.ตาก สภ.แม่ทอ้ ภ.จว.ตาก ภ.6 48 47 95 ไม่ผ่าน
1509901588913 ส.ต.ต. ชาย อดุมทรัพย ์ทลอมคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าปลา จว.อตุรดติถ์ สภ.ท่าปลา ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3670500137403 ด.ต. ชาย พศนิ กาํแหงนา ผบ.หมู่ จร.) สภ.ศรเีทพ จว.เพชรบูรณ์ สภ.ศรเีทพ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 47 48 95 ไม่ผ่าน
3670501071031 ด.ต. ชาย รุ่ง ยศสงูเนนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าปลา จว.อตุรดติถ์ สภ.ท่าปลา ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 48 48 96 ไม่ผ่าน
3670700719384 ด.ต. ชาย อโณทัย บํารุงสขุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
3670800525239 ด.ต. ชาย อนันต ์กรตุม้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่เลย่ ์อ.แม่วงก ์จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เลย่ ์ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 41 87 ไม่ผ่าน
3671000172537 ด.ต. ชาย อทิธศิกัด ิเดโชวงษ์พัฒน์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.วงัโป่ง จว.เพชรบูรณ์ สภ.วงัโป่ง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 37 86 ไม่ผ่าน
3679800018921 พ.ต.ต. ชาย เดชา รัตนวรุณรัตน์ สวป. สภ.บา้นตวิ อ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.บา้นตวิ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 49 97 ไม่ผ่าน
3710900292464 พ.ต.ท. ชาย ภควตั เวทยานนท์ สวป. สภ.ฟากท่า จว.อตุรดติถ์ สภ.ฟากท่า ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 48 48 96 ไม่ผ่าน
3720500100401 ด.ต. ชาย ชยัยศ พลเสน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไร ่จว.อทัุยธานี สภ.บา้นไร่ ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 48 42 90 ไม่ผ่าน
3729900128981 ร.ต.อ. ชาย มนตร ีกาญจนสตางค์ รอง สว.สส. สภ.อุม้ผาง จว.ตาก สภ.อุม้ผาง ภ.จว.ตาก ภ.6 47 47 94 ไม่ผ่าน
3779800215261 พ.ต.ท. ชาย อสิระ นอ้ยพร สวป. สภ.ทับคลอ้ จว.พจิติร สภ.ทับคลอ้ ภ.จว.พจิติร ภ.6 49 44 93 ไม่ผ่าน
3840600292409 พ.ต.ท. ชาย พสิฐิ ปินแกว้ รอง ผกก.ป.สภ.นครไทย สภ.นครไทย ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3930500070705 ร.ต.อ. ชาย ฉัตรจรนิ ขาวออ่น รอง สว.จร. สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 43 89 ไม่ผ่าน
3930500839359 ร.ต.อ. ชาย อภัยรัตน ์อนิทรเ์อยีด รอง สว. สภ.บางประมุง อ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 43 40 83 ไม่ผ่าน
4200100009370 พ.ต.ท. ชาย กติตพิล หลวงใหญ่ รอง ผกก.ป. สภ.ศรสีชันาลยั จว.สโุขทัย สภ.ศรสีชันาลยั ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 48 42 90 ไม่ผ่าน
4200100011382 ร.ต.อ. ชาย ประสงค ์ปานศกัดิ รอง สว.จร. สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
4640500002166 ร.ต.ท. ชาย พงศส์รรค ์พัชรปรดีารัฐ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นแกง่ อ.ศรสีชันาลยั จว.สโุขทัย สภ.บา้นแกง่ อ.ศรสีชันาลยั ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 46 48 94 ไม่ผ่าน
5159899000540 ร.ต.ท. ชาย คนอง เรอืศรจีันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปางศลิาทอง จว.กาํแพงเพชร รองสว.(ป) สภ.ปางศลิาทอง ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 47 37 84 ไม่ผ่าน
5361090007106 ร.ต.ท. ชาย วโิรจน ์นามสงูเนนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพษิณุโลก สภ.เมอืงพษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
5530500085982 ด.ต. ชาย กฤษฎา มมีา ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 45 94 ไม่ผ่าน
5530500115741 ด.ต. ชาย เชาวลติ ศรคํีา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 42 91 ไม่ผ่าน
5530500117205 ด.ต. ชาย เอกชยั ใจชนักลาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นําปาด จว.อตุรดติถ์ สภ. ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 47 46 93 ไม่ผ่าน
5530500157231 ด.ต. ชาย ชชัวาลย ์ชชัยกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฟากท่า จว.อตุรดติถ์ สภ.ฟากท่า ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 45 45 90 ไม่ผ่าน
5600100015048 ด.ต. ชาย วาร ีเชาวธ์รรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 34 81 ไม่ผ่าน
5600500075960 ร.ต.อ. ชาย เชาวลติ ศรกีลุ รอง สวป. สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
5620100017563 ร.ต.อ. ชาย สมัพันธ ์อมิมาก รอง สว. สภ.ชมุแสง จว.นครสวรรค์ สภ.ชมุแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 44 89 ไม่ผ่าน
5630600030925 ด.ต. ชาย ววิฒัน ์อตุทาสา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก สภ.แม่ระมาด ภ.จว.ตาก ภ.6 49 43 92 ไม่ผ่าน
5639800016762 ส.ต.ท. ชาย มงคล ชมภู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พบพระ จว.ตาก สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 48 46 94 ไม่ผ่าน
5639990002547 ร.ต.ต. ชาย ชมุพร เชอืทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
5639990002555 ด.ต. ชาย ประไพ เชอืทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสํีาโรง จว.สโุขทัย สภ.ศรสํีาโรง ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
5640100033003 ด.ต. ชาย ครรชติ การสมมุติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นสวน อ.เมอืงสโุขทัย สภ.บา้นสวน ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 45 33 78 ไม่ผ่าน
5650300020037 พ.ต.ท. ชาย ทศ ทาสดีา สวป. สภ.บา้นดา่นลานหอย จว.สโุขทัย สภ.บา้นดา่นลานหอย ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
5650600027878 ร.ต.ต. ชาย สราวธุ ทองอยู่ รอง สว.(ป.)สภ.ดงประคํา จว.พษิณุโลก สภ.ดงประคํา ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 31 17 48 ไม่ผ่าน
5650700002737 ร.ต.ต. ชาย ศรศกัด ิม่วงเฟือง รอง สวป. สภ.นครชมุ อ.นครไทย จว.พษิณุโลก สภ.นครชมุ ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 48 49 97 ไม่ผ่าน
5670190062261 ร.ต.อ. ชาย ณรงค ์สหีะวงษ์ รอง สวป. สภ.บา้นกลาง อ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.บา้นกลาง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 16 14 30 ไม่ผ่าน
5670190067174 ด.ต. ชาย สรุพันธ ์มาโพธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 42 90 ไม่ผ่าน
5730690015741 พ.ต.ท. ชาย องัคาร อทัุยพันธุ ์ รอง ผกก.ป. สภ.ลานสกั จว.อทัุยธานี สภ.ลานสกั ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 43 42 85 ไม่ผ่าน
3650600302856 พ.ต.ท. ชาย รวกิร ทองดี รอง ผกก.ป. สภ.วชริบารม ีจว.พจิติร สภ.วชริบารมี ภ.จว.พจิติร ภ.6 45 47 92 ไม่ผ่าน
3650600336980 พ.ต.ท. ชาย ธนากร ตรงตอ่กจิ สวป. สภ.หนองโสน อ.สามง่าม จว.พจิติร สภ.หนองโสน ภ.จว.พจิติร ภ.6 46 48 94 ไม่ผ่าน
3650600445037 ร.ต.อ. ชาย นคิม โนราช รอง สว.จร. สภ.วงัทอง จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 45 94 ไม่ผ่าน
3650600493996 พ.ต.ท. ชาย วฒันะ คงตาล สวป. สภ.ลานสกั จว.อทัุยธานี สภ.ลานสกั ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 47 46 93 ไม่ผ่าน
3650600811939 พ.ต.ต. ชาย เสนาะ บุญรอด สวป. สภ.ไทรยอ้ย อ.เนนิมะปราง จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3650600859494 พ.ต.ต. ชาย อนงึ บุญตุม้ สวป.สภ.วงักะพ ีจว.อตุรดติถ์ สภ.วงักะพี ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3650700035906 ด.ต. ชาย สถาพร ทาทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วดัโบสถ ์จว.พษิณุโลก ผบ.หมู่.จร.สภ.วดัโบสถ์ ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 48 40 88 ไม่ผ่าน
3650700037305 ร.ต.ต. ชาย มานัส น่วมวตัร์ รอง สว.(จร.)สภ.วดัโบสถ ์จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์ ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
3650700123899 ด.ต. ชาย วจิติร แกว้ดี ผบ.หมู่-รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 48 50 98 ไม่ผ่าน
3650800150278 ด.ต. ชาย เรงิชยั ทองพูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สากเหล็ก จว.พจิติร สภ.สากเหลก๋ ภ.จว.พจิติร ภ.6 48 49 97 ไม่ผ่าน
3650800411853 ด.ต. ชาย นพดล เพ็งกระโทก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพษิณุโลก สภ.เมอืงพษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 47 96 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3650800510436 ด.ต. ชาย วรวธุ ทุ่งเกษม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัโป่ง จว.เพชรบูรณ์ สภ.วงัโป่ง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 45 36 81 ไม่ผ่าน
3650801037149 พ.ต.ต. ชาย วสินัต ์ไทรโพธทิอง สวป. สภ.พรหมพริาม สภ.พรหมพริาม ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 43 92 ไม่ผ่าน
3659900093711 ร.ต.อ. ชาย ปรชีา ขํามี รอง สว. สภ.สากเหล็ก จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก ภ.จว.พจิติร ภ.6 48 48 96 ไม่ผ่าน
3659900196588 ด.ต. ชาย นสิติ ทองดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเกา่ อ.เมอืงสโุขทัย สภ.เมอืงเกา่ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 47 96 ไม่ผ่าน
3659900228757 ด.ต. ชาย พสิทิธศิกัด ิอยู่หลาย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพษิณุโลก สภ.เมอืงพษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3659900359789 ร.ต.อ. ชาย ณัฐพัชร ์ป้อมสาหร่าย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพษิณุโลก ศจร.ภ.จว.พษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 30 50 80 ไม่ผ่าน
3659900379801 ร.ต.ต. ชาย ณรงคว์ทิย ์ชา่งประดบั รอง สว.(จร.)สภ.เมอืงพษิณุโลก จว.พษิณุโลก ศจร.ภ.จว.พษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 46 49 95 ไม่ผ่าน
3659900592815 ด.ต. ชาย ปฐมทอง จงทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพษิณุโลก สภ.เมอืง พษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3659900718002 ร.ต.ท. ชาย อรรถพงษ์ ภู่อาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตะพานหนิ จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ ภ.จว.พจิติร ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
3659900721771 พ.ต.ต. ชาย อคัรพล เขยีวปัน สวป. สภ.แกง่โสภา อ.วงัทอง จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 47 96 ไม่ผ่าน
3660100125262 ร.ต.ท. ชาย สมศกัด ิทรงทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สากเหล็ก จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก ภ.จว.พจิติร ภ.6 48 49 97 ไม่ผ่าน
3660100394883 ร.ต.อ. ชาย วชิาญ ยกศริิ รอง สว. สภ.เมอืงพจิติร สภ.เมอืงพจิติร ภ.จว.พจิติร ภ.6 49 44 93 ไม่ผ่าน
3660100416151 ร.ต.อ. ชาย พทัิกษ์ บุญราศรี รอง สวป. สภ.วงัหวา้ อ.ตะพานหนิ จว.พจิติร สภ.วงัหวา้ ภ.จว.พจิติร ภ.6 41 44 85 ไม่ผ่าน
3660100515354 ร.ต.อ. ชาย สดุใจ ทองอบุล รอง สว. สภ.เมอืงพจิติร สภ.เมอืงพจิติร ภ.จว.พจิติร ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
3660100815897 ด.ต. ชาย เฉลยีว ศริิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บงึนาราง จว.พจิติร สภ.บงึนาราง ภ.จว.พจิติร ภ.6 47 43 90 ไม่ผ่าน
3660100901254 ร.ต.อ. ชาย สมควร สกลุแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สากเหล็ก จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก จ.พจิติร ภ.จว.พจิติร ภ.6 46 49 95 ไม่ผ่าน
3660101165284 ร.ต.อ. ชาย ปรชีา ปรชีาจารย์ สวป. สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 42 89 ไม่ผ่าน
3660200009353 พ.ต.ท. ชาย ศราย ุดมีนั สวป. สภ.วงัเจา้ จว.ตาก สภ.วงัเจา้ ภ.จว.ตาก ภ.6 45 44 89 ไม่ผ่าน
3660300010965 พ.ต.ท. ชาย สรุนาท หมนืสวุรรณ์ รอง ผกก.ป. สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ อ.พยุหะครี ีจว.นครสวรรค์ สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 25 74 ไม่ผ่าน
3660300041534 ร.ต.ต. ชาย พษิณุ หอมสอาด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นโคก จว.อตุรดติถ์ สภ.บา้นโคก ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3660300124189 ด.ต. ชาย จรัญ สขุเกตุ ผบ.หมู่(ป.)สภ.นครชมุ จว.พษิณุโลก สภ.นครชมุ จว.พษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 28 39 67 ไม่ผ่าน
3660400342510 วา่ท ีร.ต.อ.ชาย สริภพ คาํแกว้ รอง สวป. สภ.วงัหวา้ อ.ตะพานหนิ จว.พจิติร สภ.วงัหวา้ ภ.จว.พจิติร ภ.6 48 45 93 ไม่ผ่าน
3660400388731 ร.ต.ท. ชาย รัชชานนท ์สบืหลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นกลาง อ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.บา้นกลาง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3660500674743 ร.ต.อ. ชาย เอกลกัษณ ์กองทรง รอง สว.สส. สภ.ดงขยุ อ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ สภ.ดงขยุ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3660600005410 ด.ต. ชาย ประคอง สขุหร่อง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ครีมีาศ จว.สโุขทัย สภ.ครีมีาศ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 47 96 ไม่ผ่าน
3660600468215 ด.ต. ชาย นเรศ แยม้แสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บรรพตพสิยั จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสิยั ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 45 93 ไม่ผ่าน
3660600647080 พ.ต.ท. ชาย วนัิย บุญเลศิ รอง ผกก. สภ.บา้นกลาง อ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.บา้นกลาง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3660700059597 ร.ต.ท. ชาย รังสรรค ์ดศีรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามง่าม จว.พจิติร สภ.สามง่าม ภ.จว.พจิติร ภ.6 48 49 97 ไม่ผ่าน
3660700089801 ร.ต.อ. ชาย ศภุวชิญ ์เขยีวพุ่มพวง รอง สวป. สภ.ชมุแสง จว.นครสวรรค์ สวป.สภ.ชมุแสง ชว่ยจราจรฯ สภ.เมอืงนครสวรรค์ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 32 82 ไม่ผ่าน
3660700135901 ด.ต. ชาย ยงยุทธ ใจชนื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพจิติร สภ.เมอืงพจิติร ภ.จว.พจิติร ภ.6 48 46 94 ไม่ผ่าน
3660700140581 ร.ต.ต. ชาย กมล สวา่งเมฆ รอง สว.(จร.)สภ.บางระกํา จว.พษิณุโลก สภ.บางระกํา ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3660700163025 ด.ต. ชาย ณัฐนนท ์แสงเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกา้เลยีว จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เลยีว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3660700491693 ร.ต.ท. ชาย จรัญ คาํเทยีง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วชริบารม ีจว.พจิติร สภ.วชริบารมี ภ.จว.พจิติร ภ.6 47 38 85 ไม่ผ่าน
3660700665985 ร.ต.ต. ชาย วมิล ทองบุรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วชริบารม ีจว.พจิติร สภ.วชริบารมี ภ.จว.พจิติร ภ.6 45 46 91 ไม่ผ่าน
3660700729746 ร.ต.อ. ชาย เพลนิจติร โฉมงาม รอง สว. สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 44 90 ไม่ผ่าน
3669900013271 พ.ต.ท. ชาย สายชล ตงุคะศริิ สวป. สภ.สากเหล็ก จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก ภ.จว.พจิติร ภ.6 48 49 97 ไม่ผ่าน
3669900051831 ด.ต. ชาย ชวโรจน ์ใจบุญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พะวอ อ.แม่สอด จว.ตาก สภ.พะวอ ภ.จว.ตาก ภ.6 41 47 88 ไม่ผ่าน
3669900160923 ด.ต. ชาย บุญเชดิ เพ็ชรอํ์าไพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพจิติร สภ.เมอืงพจิติร ภ.จว.พจิติร ภ.6 50 26 76 ไม่ผ่าน
3670100615871 ร.ต.อ. ชาย ชชูาต ิพรหมเพชร รอง สวป. สภ.วงัโป่ง จว.เพชรบูรณ์ รแง สวป.สภ.วงัโป่ง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 41 89 ไม่ผ่าน
3670100796141 วา่ท ีร.ต.อ.ชาย วชิาญ เวยีนนอก รอง สว. สภ.บา้นโคก อ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.บา้นโคก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 28 77 ไม่ผ่าน
3670100923240 ร.ต.ต. ชาย ยงยุทธ ศรคีงเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 40 89 ไม่ผ่าน
3670100955524 พ.ต.ท. ชาย สมพงษ์ ทัดเศษ สวป. สภ.บา้นกลาง อ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.บา้นกลาง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3670101626613 ด.ต. ชาย สรุโิย แซมสมี่วง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บา้นโคก อ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.บา้นโคก อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 36 85 ไม่ผ่าน
3670200496467 วา่ท ีร.ต.อ.ชาย กฤต คาํกอ้นแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ สภ.ชนแดน ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 50 98 ไม่ผ่าน
3670200539859 พ.ต.ท. ชาย วชิติ จันทรศ์รี รอง ผกก.ป. สภ.กงไกรลาศ จว.สโุขทัย สภ.กงไกรลาศ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 48 47 95 ไม่ผ่าน
3670300049390 ด.ต. ชาย วฒุ ิบัวพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.หลม่สกั ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 42 0 42 ไม่ผ่าน
3670300152042 ร.ต.อ. ชาย เนตร ชาอนิ รอง สวป. สภ.บา้นตวิ อ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.บา้นตวิ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 45 93 ไม่ผ่าน
3670300214340 ร.ต.ท. ชาย อดุม จงทัน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นกลาง อ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.บา้นกลาง เพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 30 27 57 ไม่ผ่าน
3670300526899 ด.ต. ชาย อดศิกัด ิหาสงิหท์อง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 36 84 ไม่ผ่าน
3670300862465 พ.ต.ท. ชาย กรเอก คาํวเิศษ รอง ผกก.จร. สภ.เมอืงเพชรบูรณ ์จว.เพชรบูรณ์ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 50 28 78 ไม่ผ่าน
3670300929314 พ.ต.ท. ชาย พงษ์ศกัด ิไทยแหลมทอง รอง ผกก.ป. สภ.เขาคอ้ จว.เพชรบูรณ์ สภ.เขาคอ้ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 47 49 96 ไม่ผ่าน
3670300992636 ด.ต. ชาย สถติ กมลเสถยีร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นกลาง อ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.บา้นกลาง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 32 28 60 ไม่ผ่าน
3670301448336 ร.ต.ต. ชาย ทฆีโชต ิเกษามูล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นกลาง อ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.บา้นกลาง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 31 23 54 ไม่ผ่าน
3630400325747 ด.ต. ชาย บุญธรรม พรมมานุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พะวอ อ.แม่สอด จว.ตาก สภ.พะวอ ภ.จว.ตาก ภ.6 47 48 95 ไม่ผ่าน
3630600213969 ร.ต.ท. ชาย สปุรชีา ใจพมิพ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก สภ.แม่ระมาด ภ.จว.ตาก ภ.6 33 19 52 ไม่ผ่าน
3630600328758 พ.ต.ท. ชาย กาํพล ไมส้นธิ สวป. สภ.แม่ระมาด จว.ตาก สภ.แม่ระมาด ภ.จว.ตาก ภ.6 48 22 70 ไม่ผ่าน
3630600411311 ด.ต. ชาย ณัฐพล ใจอมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่สอด จว.ตาก สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 47 49 96 ไม่ผ่าน
3630700064591 ร.ต.ต. ชาย ธานนิทร ์พรมมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก สภ.แม่ระมาด ภ.จว.ตาก ภ.6 43 38 81 ไม่ผ่าน
3630800065025 ร.ต.อ. ชาย ปิลนั เลศิเกษม รอง สวป. สภ.พบพระ จว.ตาก สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 47 49 96 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3630800078259 ด.ต. ชาย ธนู คาํจุม้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กงไกรลาศ จว.สโุขทัย สภ.กงไกรลาศ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 46 34 80 ไม่ผ่าน
3639800085610 ด.ต. ชาย นยิม เลศิคาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พะวอ อ.แม่สอด จว.ตาก สภ.พะวอ ภ.จว.ตาก ภ.6 42 44 86 ไม่ผ่าน
3639900116428 ร.ต.ท. ชาย เฉลมิพล สบืแยม้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ทอ้ จว.ตาก สภ.แม่ทอ้ ภ.จว.ตาก ภ.6 48 49 97 ไม่ผ่าน
3640100168000 ร.ต.ต. ชาย สมบัต ิเอยีมมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสโุขทัย สภ.เมอืงสโุขทัย ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3640100361900 ด.ต. ชาย ณรงคช์ยั ใยดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นดา่นลานหอย จว.สโุขทัย สภบา้นดา่นลานหอย ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 45 45 90 ไม่ผ่าน
3640100504301 พ.ต.ท. ชาย วรเดช บุญศรี สวป. สภ.บา้นสวน อ.เมอืงสโุขทัย สภ.บา้นสวน ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 47 49 96 ไม่ผ่าน
3640100524710 ด.ต. ชาย จเร ปาณะดษิฐ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นสวน อ.เมอืงสโุขทัย สภ.บา้นสวน ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 47 30 77 ไม่ผ่าน
3640100540839 ด.ต. ชาย ศกัดดิา คนดารา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นดา่นลานหอย จว.สโุขทัย สภ.บา้นดา่นลานหอย ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 45 47 92 ไม่ผ่าน
3640100546225 ร.ต.ท. ชาย ตฤณ สนิโพยม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสโุขทัย สภ.เมอืง?สโุขทัย? ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 42 33 75 ไม่ผ่าน
3640500406242 ด.ต. ชาย จรีพันธ ์จรลี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วชริบารม ีจว.พจิติร สภ.วชริบารมี ภ.จว.พจิติร ภ.6 45 36 81 ไม่ผ่าน
3640500443261 ด.ต. ชาย เกรยีงศกัด ิสวุรรณประเสรฐิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอทุัยธานี สภ.เมอืงอทุัยธานี ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 48 50 98 ไม่ผ่าน
3640500562449 พ.ต.ท. ชาย นราธปิ คนธรรม รอง ผกก. สภ.บา้นสวน อ.เมอืงสโุขทัย สภ.บา้นสวน ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3640500622239 พ.ต.ท. ชาย นยิม จอมประเสรฐิ รอง ผกก.ป. สภ.วงักะพ ีอ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.วงักะพี ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3640500659825 พ.ต.ท. ชาย ไพฑรูย ์นติรา สวป. สภ.บา้นแกง่ อ.ศรสีชันาลยั จว.สโุขทัย สภ.บา้นแกง่ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 48 40 88 ไม่ผ่าน
3640600149039 พ.ต.ท. ชาย ประมวล กลดัทอง รอง ผกก.ป. สภ.สวรรคโลก จว.สโุขทัย สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3640600360996 ด.ต. ชาย กติตธินานนท ์นอ้ยเนียม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสํีาโรง จว.สโุขทัย สภ.ศรสํีาโรง ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 48 45 93 ไม่ผ่าน
3640600576697 ด.ต. ชาย อาํพล แสงดารา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กงไกรลาศ จว.สโุขทัย สภ.กงไกรลาศ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 48 46 94 ไม่ผ่าน
3640600580180 ร.ต.อ. ชาย จเลง แสงดารา รอง สวป. สภ.เมอืงเกา่ อ.เมอืงสโุขทัย สภ.เมอืงเกา่ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 48 49 97 ไม่ผ่าน
3640600594253 ร.ต.อ. ชาย ชลอ พรหมฉิม รอง สวป. สภ.บา้นสวน อ.เมอืงสโุขทัย สภ.บา้นสวน ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 46 48 94 ไม่ผ่าน
3640700055656 ด.ต. ชาย สมคดิ ออ่งเมอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสํีาโรง จว.สโุขทัย สภ.ศรสํีาโรง ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 46 50 96 ไม่ผ่าน
3640700152309 ด.ต. ชาย สําอาง กงัวาล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรนีคร จว.สโุขทัย สภ.ศรนีคร ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 48 47 95 ไม่ผ่าน
3640700163548 ร.ต.อ. ชาย เพชร เรอืงเย็น รอง สวป.สภ.ศรสํีาโรง ภ.จว.สโุขทัย สภ.ศรสํีาโรง ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3640700454151 ร.ต.อ. ชาย สมพร ธัมมไ์ร่ รอง สวป. สภ.เมอืงบางขลงั อ.สวรรคโลก จว.สโุขทัย สภ.เมอืงบางขลงั ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 50 34 84 ไม่ผ่าน
3640700468373 ด.ต. ชาย วชัระ เสอืจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสํีาโรง จว.สโุขทัย สภ.ศรสํีาโรง ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 48 49 97 ไม่ผ่าน
3640700635377 ร.ต.อ. ชาย อเุชน แท่นมณี รอง สว.จร. สภ.บา้นดา่นลานหอย จว.สโุขทัย สภ.บา้นดา่นลานหอย ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3640700640923 ร.ต.ท. ชาย โรจน ์ปินนาค ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวรรคโลก จว.สโุขทัย สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 48 47 95 ไม่ผ่าน
3640700663249 ร.ต.ท. ชาย เจษฎา ภูทวี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวรรคโลก จว.สโุขทัย สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 44 93 ไม่ผ่าน
3640800064037 ด.ต. ชาย วนัิย อยู่ปาน ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สวรรคโลก จว.สโุขทัย สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 43 43 86 ไม่ผ่าน
3640800250621 พ.ต.ท. ชาย จเร ยมิจันทร์ รอง ผกก.ป. สภ.ทองแสนขนั จว.อตุรดติถ์ สภ.ทองแสนขนั ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
3640900033125 ร.ต.อ. ชาย ธรีะ อนิตะ๊อุน่วงศ์ รอง สวป. สภ.กงไกรลาศ จว.สโุขทัย สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 43 92 ไม่ผ่าน
3640900079621 พ.ต.ท. ชาย พงษ์ศกัด ิสริพิพิัฒนพ์งศ์ สวป. สภ.วงัประจบ อ.เมอืงตาก สภ.วงัประจบ ภ.จว.ตาก ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3640900165315 ด.ต. ชาย สงวน มะโนจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสโุขทัย สภ.เมอืงสโุขทัย ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
3640900236271 ด.ต. ชาย สมชาย แสวงศกัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวรรคโลก จว.สโุขทัย สภ.สวรรคโลก ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 41 36 77 ไม่ผ่าน
3640900253885 ด.ต. ชาย สมบัต ิกลนิใจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าปลา จว.อตุรดติถ์ สภ.ท่าปลา ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 45 36 81 ไม่ผ่าน
3640900315597 พ.ต.ต. ชาย สาโรจ สมหารวงค์ สวป. สภ.พบพระ จว.ตาก สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
3640900322151 ด.ต. ชาย ธรีพงษ์ คาํฟู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลบัแล จว.อตุรดติถ์ สภ.ลบัแล ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
3649800031901 ด.ต. ชาย คมกรชิ ศรสีวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บงึสามัคค ีจว.กาํแพงเพชร สภ บงึสามัคคี ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 43 48 91 ไม่ผ่าน
3649800047700 ร.ต.อ. ชาย ปรทิัศน ์ตรพีุฒ รอง สวป. สภ.ศรนีคร จว.สโุขทัย สภ.ศรนีคร ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3650100186385 พ.ต.ท. ชาย ธวชัชยั เจรญิสขุรุ่งเรอืง รอง ผกก.ป. สภ.แม่วงก ์จว.นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 38 86 ไม่ผ่าน
3650100282201 ร.ต.ท. ชาย สทิธพิร ขําหรุ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตลกุดู ่อ.ทัพทัน จว.อทัุยธานี สภ.ตลกุดู่ ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 48 49 97 ไม่ผ่าน
3650100847497 ร.ต.อ. ชาย ทด ประทุมศริิ รอง สวป. สภ.นคิมสรา้งตนเอง อ.บางระกํา จว.พษิณุโลก สภ.นคิมสรา้งตนเอง ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 45 48 93 ไม่ผ่าน
3650101339177 ร.ต.อ. ชาย ภคมณฑล รักพันวรัท รอง สว. สภ.บางระกํา จว.พษิณุโลก สภ.บางระกํา ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 47 50 97 ไม่ผ่าน
3650200005226 ด.ต. ชาย กฤษดา เหล็กฉิมมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เนนิมะปราง จว.พษิณุโลก สภ.เนนิมะปราง ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 48 45 93 ไม่ผ่าน
3650200089080 ด.ต. ชาย ธรีพงษ์ ผ่องอว่ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชาตติระการ จว.พษิณุโลก สภ.ชาตติระการ ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 47 50 97 ไม่ผ่าน
3650200120513 ร.ต.อ. ชาย สรุศกัด ิดอ่นแผว้ รอง สว. สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 49 47 96 ไม่ผ่าน
3650200284664 พ.ต.ท. ชาย สมปอง พรมรักษา สวป. สภ.นครไทย จว.พษิณุโลก สภ.นครไทย ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 46 47 93 ไม่ผ่าน
3650400238747 ด.ต. ชาย ธวชั ขนุงามขํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมสรา้งตนเอง อ.บางระกํา จว.พษิณุโลกสภ.นคิมสรา้งตนเอง ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 45 48 93 ไม่ผ่าน
3650400239883 ด.ต. ชาย ววิฒัน ์รัตนสกล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไทรงาม จว.กาํแพงเพชร สภ.ไทรงาม จกําแพงเพชร ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3650400262818 ด.ต. ชาย ชตุพิันธ ์แพรแกว้ ผบ.หมู่ กก.สบืสวน ภ.จว.พษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 45 94 ไม่ผ่าน
3650500403031 พ.ต.ท. ชาย ปฏพิล มหัทธนวศิษิฎ์ รอง ผกก. สภ.นคิมสรา้งตนเอง อ.บางระกํา จว.พษิณุโลก สภ.นคิมสรา้งตนเอง ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 48 48 96 ไม่ผ่าน
3650500559812 ด.ต. ชาย นมิติร บุญย่านยาว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นแยง อ.นครไทย จว.พษิณุโลก สภ.บา้นแยง ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 43 45 88 ไม่ผ่าน
3650600026824 พ.ต.ท. ชาย ณรงคช์ยั ทองศรี สวป. สภ.บา้นแยง อ.นครไทย จว.พษิณุโลก สภ.บา้นแยง ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 44 45 89 ไม่ผ่าน
3650600044695 ร.ต.ต. ชาย ชํานาญ ขนุทอง รอง สว.(ป.)สภ.เมอืงพษิณุโลก จว.พษิณุโลก สภ.เมอืงพษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3650600095508 ด.ต. ชาย ศรายุทธ ไกรแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่วงก ์จว.นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 31 77 ไม่ผ่าน
3650600254410 ด.ต. ชาย รังสรรค ์บุญอมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พญาแมน อ.พชิยั จว.อตุรดติถ์ สภ.พญาแมน ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 47 96 ไม่ผ่าน
3609800088554 พ.ต.ต. ชาย วทิยา บุญสขุ สวป. สภ.ชมุแสง จว.นครสวรรค์ สภ.ชมุแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 39 85 ไม่ผ่าน
3609800127878 พ.ต.ท. ชาย ไตรรัตน ์สขุเอม สวป. สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 47 96 ไม่ผ่าน
3609900021656 พ.ต.ท. ชาย เขมณัฏฐ ์ภักดแิจ่มจรูญ รอง ผกก.ป. สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3609900052624 ด.ต. ชาย บุญชวน พงึเพยีร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 46 94 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3609900090534 ด.ต. ชาย สมยศ สขุมาก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วชริบารม ีจว.พจิติร สภ.วชริบารม ี ภ.จว.พจิติร ภ.6 44 37 81 ไม่ผ่าน
3609900168681 พ.ต.ท. ชาย ประสทิธ ิวงษา รอง ผกก. สภ.บา้นตวิ อ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.บา้นตวิ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 45 47 92 ไม่ผ่าน
3609900231375 ด.ต. ชาย ศสีวสัด ิดอนทอง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ. เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 47 95 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3609900244159 พ.ต.ท. ชาย กงัวาล ศรวีไิล รอง ผกก.ป. สภ.เกา้เลยีว จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เลยีว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3609900313916 พ.ต.ท. ชาย วเิชยีร อมินอ้ย สวป. สภ.สวา่งอารมณ ์จว.อทัุยธานี สภ สวา่งอารมณ์ ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 49 42 91 ไม่ผ่าน
3609900358804 ร.ต.ต. ชาย จามร มากมงิ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 24 74 ไม่ผ่าน
3609900475703 ด.ต. ชาย นคร พันธุมาส ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 39 88 ไม่ผ่าน
3609900527169 ส.ต.อ. ชาย อนุศกัด ิงามเสงยีม ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 26 23 49 ไม่ผ่าน
3609900535099 ด.ต. ชาย เกยีรตศิกัด ิทองใบ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพจิติร สภ.เมอืงพจิติร ภ.จว.พจิติร ภ.6 44 44 88 ไม่ผ่าน
3609900557360 ร.ต.อ. ชาย สมคดิ ยศบุญ รอง สวป. สภ.บงึสามัคค ีจว.กาํแพงเพชร สภ.บงึสามัคคี ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 48 50 98 ไม่ผ่าน
3609900572563 ด.ต. ชาย สริพิงศ ์สนัตสิขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุแสง จว.นครสวรรค์ สภ.ชมุแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 49 97 ไม่ผ่าน
3609900648373 ด.ต. ชาย บรรพต เพ็ชรแ์จ่ม ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หนองปลงิ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 10 56 ไม่ผ่าน
3609900659278 ด.ต. ชาย พสษิฐ ์โพธเิพยีร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 45 94 ไม่ผ่าน
3609900692828 ด.ต. ชาย ภาสกร คงสงิห์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บงึสามัคค ีจว.กาํแพงเพชร สภ.บงึสามัคคี ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 48 47 95 ไม่ผ่าน
3609900734245 ด.ต. ชาย มนตร ีชยัประภา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 45 91 ไม่ผ่าน
3610100084710 ด.ต. ชาย กติต ิโฮไ้ทย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พบพระ จว.ตาก สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 48 50 98 ไม่ผ่าน
3610100230724 ร.ต.ต. ชาย ปรชีา มเีผ่า รอง สว.(ป.) สภ.เขาบางแกรก จว.อทัุยธานี สภ.หนองฉาง ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 45 42 87 ไม่ผ่าน
3610200037781 ด.ต. ชาย วรเชษฐ ์กมุทชาติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่วงก ์จว.นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 33 78 ไม่ผ่าน
3610300037278 ร.ต.ท. ชาย มลเทยีร พลิกึ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สวา่งอารมณ ์จว.อทัุยธานี สภ.สวา่งอารมณ์ ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
3610400060701 ด.ต. ชาย อาํนาจ จันทรส์งเคราะห์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงการุง้ อ.บา้นไร ่จว.อทัุยธานี สภ.เมอืงการุง้ ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 45 47 92 ไม่ผ่าน
3610400074159 ร.ต.ท. ชาย เกยีรตศิกัด ิบรรเทงิจติต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองฉาง จว.อทัุยธานี สภ.หนองฉาง ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 49 40 89 ไม่ผ่าน
3610600054674 ด.ต. ชาย ปรชีา โพธศิรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 42 88 ไม่ผ่าน
3610600490334 ด.ต. ชาย จักรกรศิน ์แหว้เพ็ชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นไร ่จว.อทัุยธานี สภ.บา้นไร่ ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 47 42 89 ไม่ผ่าน
3610600512753 ด.ต. ชาย ชยัรัตน ์พงึครุธ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 41 19 60 ไม่ผ่าน
3610700234674 ด.ต. ชาย นพดล อนิเล็ก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงการุง้ อ.บา้นไร ่จว.อทัุยธานี สภ.เมอืงการุง้ ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 44 43 87 ไม่ผ่าน
3620100676986 ด.ต. ชาย วรกติต ิคงอรุณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปางมะคา่ อ.ขาณุวรลกัษณบุร ีจว.กาํแพงเพชรสภ.ปางมะคา่ ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 45 45 90 ไม่ผ่าน
3620200232451 ด.ต. ชาย ไพรศาล ศรลีาจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลานกระบอื จว.กาํแพงเพชร สภ.ลานกระบอื ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3620300205596 ด.ต. ชาย เจธรัฐ ลกุจันทกึ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่สอด จว.ตาก สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3620300348206 ร.ต.ต. ชาย อดุมเดช สภุาหงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปางศลิาทอง จว.กาํแพงเพชร สภ.ปางศลิาทอง ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 32 25 57 ไม่ผ่าน
3620400563010 ร.ต.อ. ชาย เทยีร อนิทรก์ณัฑ์ รอง สว. สภ.พยุหะครี ีจว.นครสวรรค์ รอง.สว.จร.สภ.พยุหะครีี ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3620400597500 ด.ต. ชาย สทิธชิยั โสธนะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บงึสามัคค ีจว.กาํแพงเพชร สภ.บงึสามัคคี ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 40 32 72 ไม่ผ่าน
3620401001554 ด.ต. ชาย สทัุศน ์ตูป๋าน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 38 48 86 ไม่ผ่าน
3620401203092 ร.ต.อ. ชาย ไพบูลย ์เหมสวุรรณ์ รอง สวป. สภ.บงึสามัคค ีจว.กาํแพงเพชร สภ.บงึสามัคคี ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 43 46 89 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3620500273137 ด.ต. ชาย พสิทิธ ิถว้ยอมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัเจา้ จว.ตาก สภ.วงัเจา้ ภ.จว.ตาก ภ.6 48 44 92 ไม่ผ่าน
3620500274435 ร.ต.อ. ชาย ธรีวฒัน ์ขนุแผน รอง สว. สภ.วชริบารม ีจว.พจิติร สภ วชริบารมี ภ.จว.พจิติร ภ.6 47 45 92 ไม่ผ่าน
3620500654513 ร.ต.อ. ชาย วาจา เพยีรกสกิรรม รอง สวป. สภ.ทรายทองวฒันา จว.กาํแพงเพชร สภ.ทรายทองวฒันา ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 49 45 94 ไม่ผ่าน
3620500899940 ด.ต. ชาย คาํรณย ์อดลุย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 23 70 ไม่ผ่าน
3620501020160 พ.ต.ท. ชาย พเิชษฐ ์ดารุณกิร สวป. สภ.หลม่เกา่ จว.เพชรบูรณ์ สภ.หลม่เกา่ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 45 46 91 ไม่ผ่าน
3620501020186 ร.ต.อ. ชาย จรนิทร ์ดารุณกิร รอง สว. สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
3620501144101 ร.ต.อ. ชาย เกยีรตธิวฒัน ์สอนคาํมี รอง สว. สภ.ปางศลิาทอง จว.กาํแพงเพชร สภ.ปางศลิาทอง ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 45 37 82 ไม่ผ่าน
3620600337790 ด.ต. ชาย ศกัดเิพชร ลขิติสธุาการ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองพไิกร จว.กาํแพงเพชร สภ.คลองพไิกร ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 45 46 91 ไม่ผ่าน
3629900130099 ด.ต. ชาย ประสทิธ ิขํามี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3629900162993 พ.ต.ท. ชาย วชัระ แสงหริัญ สวป. สภ.ครีมีาศ จว.สโุขทัย สภ.ครีมีาศ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3630100233057 พ.ต.ท. ชาย กมล วงษ์ชยั รอง ผกก.ป. สภ.ศรนีคร จว.สโุขทัย สภ.ศรนีคร ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3630100306160 ร.ต.ท. ชาย สาธติ สตัยธรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ทอ้ จว.ตาก สภ.แม่ทอ้ ภ.จว.ตาก ภ.6 49 45 94 ไม่ผ่าน
3630100312674 ร.ต.อ. ชาย สมชาย อว่มสมวงษ์ รอง สวป. สภ.แม่ระมาด จว.ตาก สภ.แม่ระมาด ภ.จว.ตาก ภ.6 46 46 92 ไม่ผ่าน
3630100322041 ร.ต.อ. ชาย ธวชัชยั เกษร รอง สวป. สภ.พบพระ จว.ตาก สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 48 49 97 ไม่ผ่าน
3630100391345 ด.ต. ชาย ทฆัิมพร ตว่นเครอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3630100447219 ร.ต.ต. ชาย ศภุรากร นะวะแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัเจา้ จว.ตาก สภ.วงัเจา้ ภจว.ตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 46 47 93 ไม่ผ่าน
3630100455122 ด.ต. หญงิ นงลกัษณ ์กาวี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 48 50 98 ไม่ผ่าน
3630100470458 ร.ต.ต. ชาย วรนิทร ์ยมิเกตุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัเจา้ จว.ตาก สภ.วงัเจา้ ภ.จว.ตาก ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3630100533603 พ.ต.ท. ชาย ชยัรัชต ์ทองยัง รอง ผกก.ป. สภ.เมอืงเกา่ อ.เมอืงสโุขทัย สภ.เมอืงเกา่ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3630100607062 ร.ต.อ. ชาย โยธนิ บุญทอง รอง สวป. สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 27 17 44 ไม่ผ่าน
3630100624871 ด.ต. ชาย สานติ บัวเกตุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พชิยั จว.อตุรดติถ์ สภ.พชิยั ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3630100684121 ด.ต. ชาย วนัลพ ราชสภุา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัเจา้ จว.ตาก สภ.วงัเจา้ ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 45 46 91 ไม่ผ่าน
3630200097465 ด.ต. ชาย สมเกยีรต ิคงโพธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นตาก จว.ตาก สภ.บา้นตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3630200122737 ด.ต. ชาย ชยุต สยุะผัน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองบัวเหนือ อ.เมอืงตาก สภ.หนองบัวเหนือ ภ.จว.ตาก ภ.6 38 39 77 ไม่ผ่าน
3630200334475 ด.ต. ชาย ธนโชต ิทองคาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปางมะคา่ อ.ขาณุวรลกัษณบุร ีจว.กาํแพงเพชรสภ.ปางมะคา่ ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 46 42 88 ไม่ผ่าน
3630400028271 ด.ต. ชาย มติร คาํลําปาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก สภ.แม่ระมาด ภ.จว ตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 39 27 66 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3630400034114 ร.ต.ท. ชาย ทัตธน แกว้ปิน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พะวอ อ.แม่สอด จว.ตาก สภ.พะวอ ภ.จว.ตาก ภ.6 45 43 88 ไม่ผ่าน
3600100745953 ร.ต.ต. ชาย สามาตร วงษ์จันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 44 24 68 ไม่ผ่าน
3600100909166 ด.ต. ชาย อคัรพล คงเกาะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 11 56 ไม่ผ่าน
3600101032420 ด.ต. ชาย ไชโย อา่งทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 48 96 ไม่ผ่าน
3600101081200 ด.ต. ชาย บัญชา นกิรธรรมรัต ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 38 13 51 ไม่ผ่าน
3600101152336 ด.ต. ชาย วษิณุ ภู่จรูญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟ้า ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 43 90 ไม่ผ่าน
3600101167627 ร.ต.ต. ชาย ไพรัช สวา่งแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 43 91 ไม่ผ่าน
3600101211081 พ.ต.ท. ชาย วนัิย ผนิอนิทร์ รอง ผกก.ป. สภ.ครีมีาศ จว.สโุขทัย ครีมีาศ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 47 96 ไม่ผ่าน
3600101227344 ด.ต. ชาย สมเดช บุญวฒัน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลานสกั จว.อทัุยธานี สภ ลานสกั ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 47 48 95 ไม่ผ่าน
3600200023046 ร.ต.อ. ชาย ประจวบ เสอือดุม รอง สวป. สภ.ลานกระบอื จว.กาํแพงเพชร สภ.ลานกระบอื ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3600200069488 พ.ต.ท. ชาย ธเนศร ์เนียมณรงค์ รอง ผกก.ป. สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 26 73 ไม่ผ่าน
3600200161325 ด.ต. ชาย สวุรรณ ์นอ้ยสวรรค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทัพทัน จว.อทัุยธานี สภ.ทัพทัน ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 47 45 92 ไม่ผ่าน
3600200176063 ร.ต.อ. ชาย สนัต ิหงษ์เทศ รอง สวป. สภ.บางประมุง อ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 44 90 ไม่ผ่าน
3600300050134 ร.ต.อ. ชาย อนุกลู จันทรนุ์ช รอง สวป. สภ.ชมุแสง จว.นครสวรรค์ สภ.ชมุแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3600300052978 พ.ต.ท. ชาย จาตรุันต ์กะมุทา รอง ผกก.ป. สภ.วงัทรายพูน จว.พจิติร สภ.วงัทรายพูน ภ.จว.พจิติร ภ.6 46 44 90 ไม่ผ่าน
3600300054741 ด.ต. ชาย อกุฤษฏ ์อทัุยวรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุแสง จว.นครสวรรค์ สภ.ชมุแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 43 90 ไม่ผ่าน
3600300054750 ด.ต. ชาย สมปอง อทัุยวรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัหวา้ อ.ตะพานหนิ จว.พจิติร สภ.สงัหวา้ ภ.จว.พจิติร ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3600300253981 วา่ท ีร.ต.ท ชาย เกรยีงไกร สพุรมมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุแสง จว.นครสวรรค์ ภจว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 42 42 84 ไม่ผ่าน
3600300308476 ร.ต.ต. ชาย ไพบูลย ์ศรลีาพฤกษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3600300492641 ด.ต. ชาย ศภุเชษฐ ปัญจะมงคล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุแสง จว.นครสวรรค์ สภ.ชมุแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 49 96 ไม่ผ่าน
3600300531078 ร.ต.ท. ชาย รังสรรค ์ขวญัเพ็ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 50 98 ไม่ผ่าน
3600400047208 ร.ต.อ. ชาย ศราวธุ นัยวจิารณ์ รอง สวป. สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 47 96 ไม่ผ่าน
3600400059338 ร.ต.อ. ชาย สํารวย ขนุอนิทร์ รอง สว. สภ.แม่วงก ์จว.นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 42 90 ไม่ผ่าน
3600400307528 ด.ต. ชาย ภูวดษิฐ ์ยอดดี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 45 90 ไม่ผ่าน
3600400513837 พ.ต.ท. ชาย เรอืงยศ คาํอนิทร์ รอง ผกก.ป. สภ.ทัพทัน จว.อทัุยธานี สภ.ทัพทัน ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 47 43 90 ไม่ผ่าน
3600400622725 ด.ต. ชาย ปัญญา คณุประดษิฐ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.วงัโป่ง จว.เพชรบูรณ์ สภ.วงัโป่ง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 40 88 ไม่ผ่าน
3600400638923 ร.ต.อ. ชาย วลัลพ ชนืศริิ รอง สวป.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 46 94 ไม่ผ่าน
3600500015081 ด.ต. ชาย ศราวธุ ไกรสยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไทรยอ้ย อ.เนนิมะปราง จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 48 50 98 ไม่ผ่าน
3600500062632 พ.ต.ท. ชาย พูลศกัด ิฤทธเิดช สวป. สภ.หว้ยคต จว.อทัุยธานี สภ.หว้ยคต ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 47 38 85 ไม่ผ่าน
3600500175038 ด.ต. ชาย นติริัฐ แตงนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองกรด อ.บรรพตพสิยั จว.นครสวรรค์สภ.หนองกรด ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
3600500310229 ร.ต.อ. ชาย ปวนิท ์หลวงเวยีงคาํ รอง สว. สภ.เกา้เลยีว จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เลยีว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3600500520959 พ.ต.ท. ชาย ศกัดา แยกผวิผ่อง รอง ผกก. สภ.ตลกุดู ่อ.ทัพทัน จว.อทัุยธานี สภ.ตลกุดู่ ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 43 47 90 ไม่ผ่าน
3600500618304 ด.ต. ชาย เสฎฐวฒุ ินนทภัคไพบูรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัหวา้ อ.ตะพานหนิ จว.พจิติร สภ.วงัหวา้ ภ.จว.พจิติร ภ.6 41 46 87 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3600500762588 ด.ต. ชาย กฤษดา ดษิสละ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 0 49 ไม่ผ่าน
3600500867649 พ.ต.ท. ชาย เตโชทัย รนืรมยฐ์ฏิติไ์ชย สวป.สภ.วงัโป่ง จว.เพชรบูรณ์ สภ.วงัโป่ง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 47 37 84 ไม่ผ่าน
3600500871565 ร.ต.อ. ชาย รังสวิฒุ ิจันทรศ์ริ ิ รอง สวป. สภ.นําหมัน อ.ท่าปลา จว.อตุรดติถ์ สภ.นําหมัน ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 40 33 73 ไม่ผ่าน
3600700811264 ด.ต. ชาย คาํรณ ปันโท ้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พบพระ จว.ตาก สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ภ.6 36 29 65 ไม่ผ่าน
3600800353055 พ.ต.ต. ชาย ภูดทิ ชนืภริมย์ สวป. สภ.ตลกุดู ่อ.ทัพทัน จว.อทัุยธานี สภ.ตลกุดู่ ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
3600800543334 ร.ต.อ. ชาย เย็น เต็มเตะ๊ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 48 96 ไม่ผ่าน
3600800566695 พ.ต.ท. ชาย วชัรนิทร ์ราชวงค์ สวป. สภ.บงึสามัคค ีตาํรวจภูธรจังหวดักาํแพงเพชร สภ.บงึสามัคคี ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 49 47 96 ไม่ผ่าน
3600800703820 ด.ต. ชาย อาดลูย ์ภู่สวุรรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 42 30 72 ไม่ผ่าน
3600800728997 ร.ต.อ. ชาย ณรงคช์ยั แป้นอนิทร์ รอง สวป. สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 48 48 96 ไม่ผ่าน
3600900221231 ด.ต. ชาย ชชูาต ิครุฑจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 36 81 ไม่ผ่าน
3601000067008 ร.ต.ต. ชาย วโิรจน ์บุษพลาย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 32 11 43 ไม่ผ่าน
3601000159328 ด.ต. ชาย สอาด ใสโ้พรง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ อ.พยุหะครี ีจว.นครสวรรค์สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 13 58 ไม่ผ่าน
3601000309672 ด.ต. ชาย นพดล คลา้ยแจ่ม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทัพทัน จว.อทัุยธานี สภ.ทัพทัน ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 49 47 96 ไม่ผ่าน
3601000411558 ด.ต. ชาย เทพประทาน จันทรเ์ขยีว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 44 91 ไม่ผ่าน
3601000443883 ร.ต.อ. ชาย ฉัตรชนะ ทับทมิศรี รอง สวป. สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ อ.พยุหะครี ีจว.นครสวรรค์ สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3601000467723 ด.ต. ชาย สมชาย สงิหป์ระเสรฐิ ผบ.หมู่ (ป.) สภนคิมเขาบ่อแกว้ สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 33 82 ไม่ผ่าน
3601000503223 ด.ต. ชาย คาํนงึ สขุเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ อ.พยุหะครี ีจว.นครสวรรค์สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 41 18 59 ไม่ผ่าน
3601000506516 ด.ต. ชาย วฑิรูย ์โสดแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ อ.พยุหะครี ีจว.นครสวรรค์สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 23 72 ไม่ผ่าน
3601000577006 ด.ต. ชาย สรายุทธ ์ทศวารจันทรา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางประมุง อ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 41 45 86 ไม่ผ่าน
3601000586757 ร.ต.อ. ชาย ธรีทั์ศน ์แผว้สถานฐิ รอง สว.จร. สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 41 87 ไม่ผ่าน
3601100265987 พ.ต.ท. ชาย มงคล ดพีจิารย์ สวป. สภ.ชมุตาบง จว.นครสวรรค์ สภ.ชมุตาบง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3601100505503 ด.ต. ชาย พสิตูร ไชชโูชติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยคต จว.อทัุยธานี สภ.หว้ยคต ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 38 33 71 ไม่ผ่าน
3601100719759 พ.ต.ท. ชาย อาํนาจ เกษมณีย์ สวป. สภ.บรรพตพสิยั จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสิยั ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3601100831206 พ.ต.ท. ชาย มานพ เนียรภาค สวป. สภ.แม่วงก ์จว.นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 47 46 93 ไม่ผ่าน
3601101085273 พ.ต.ท. ชาย ศกัดชิาย เกษสภุะ สวป. สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3601101167253 พ.ต.ท. ชาย อาํนาจ มณฑา สวป. สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง ภ.จว.ตาก ภ.6 42 40 82 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
3601200001175 พ.ต.ท. ชาย สําราญ หรมิสบื รอง ผกก.ป. สภ.ชาตติระการ จว.พษิณุโลก สภ.ชาตติระการ ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 47 49 96 ไม่ผ่าน
3601200151657 ด.ต. ชาย ณรงคศ์กัด ิบุตรดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุแสง จว.นครสวรรค์ สภ.ชมุแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 42 46 88 ไม่ผ่าน
3609800014054 ร.ต.อ. ชาย ดเิรก วฒันพงษ์ รอง สว. สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3609800018866 ด.ต. ชาย ชชัวาลย ์บุตรเสน่ห์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุตาบง จว.นครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 36 82 ไม่ผ่าน
3609800040209 ร.ต.ต. ชาย จรัญ จันทรป์ระทปี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 48 47 95 ไม่ผ่าน
3609800040748 ด.ต. ชาย วรพล แกน่สาร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 35 81 ไม่ผ่าน
3509901205727 พ.ต.ท. ชาย เกยีรตชิาย อุน่ศรี รอง ผกก.ป. สภ.แม่เลย่ ์อ.แม่วงก ์จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เลย่์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
3510101126611 ร.ต.อ. ชาย ชยัฤทธ ิไชยะกอน รอง สว.จร. สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 48 49 97 ไม่ผ่าน
3519900123590 ด.ต. ชาย วทิยา นาเมอืงรักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พชิยั จว.อตุรดติถ์ สภ.พชิยั ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 48 50 98 ไม่ผ่าน
3520100229867 ด.ต. ชาย อดุมผล ใจนา ผบ.หมู่ (จร.)สภ.สามง่าม จว.พจิติร สภ.สามง่าม ภ.จว.พจิติร ภ.6 46 45 91 ไม่ผ่าน
3520100586449 พ.ต.ท. ชาย นริันดร อนิผูก รอง ผกก.ป. สภ.พะวอ อ.แม่สอด จว.ตาก สภ.พะวอ ภ.จว.ตาก ภ.6 48 46 94 ไม่ผ่าน
3520100607969 ร.ต.ท. ชาย เอนก พุกสาย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บรรพตพสิยั จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสิยั ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
3521000271382 พ.ต.ท. ชาย สมนกึ เดชรัตน์ รอง ผกก.ป. สภ.ชมุแสง จว.นครสวรรค์ สภ.ชมุแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 40 86 ไม่ผ่าน
3521000522539 ด.ต. ชาย แดน เชอืคําลอื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัทอง จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 48 97 ไม่ผ่าน
3529900120884 พ.ต.ท. ชาย สทุธพิงษ์ สารพานชิ รอง ผกก.ป. สภ.บา้นไร ่อ.ศรสํีาโรง จว.สโุขทัย สภ.บา้นไร่ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 47 48 95 ไม่ผ่าน
3530100004075 ร.ต.ท. ชาย สมชาย เกดิอว่ม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 47 47 94 ไม่ผ่าน
3530100148786 ด.ต. ชาย กฤตย ์สนเอยีม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3530100231799 ร.ต.ท. ชาย ธนวฒัน ์จันทา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 48 47 95 ไม่ผ่าน
3530100785557 ร.ต.อ. ชาย สถาพร สถาพร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นําหนาว จว.เพชรบูรณ์ สภ.นําหนาว? ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 37 23 60 ไม่ผ่าน
3530100804462 พ.ต.ท. ชาย วรีัตน ์โมสกลุ สวป. สภ.นคิมสรา้งตนเอง อ.บางระกํา จว.พษิณุโลก สภ.นคิมสรา้งตนเอง ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 48 50 98 ไม่ผ่าน
3530100947093 ร.ต.ต. ชาย สทิธชิยั มาประสพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 43 92 ไม่ผ่าน
3530200063472 พ.ต.ท. ชาย สมเกยีรต ิราชเฉลมิ สวป. สภ.นาอนิ อ.พชิยั จว.อตุรดติถ์ สภ.นาอนิ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 47 50 97 ไม่ผ่าน
3530200228595 ร.ต.อ. ชาย ประเสรฐิ มูลสา รอง สว. สภ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.หลม่สกั ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 46 46 92 ไม่ผ่าน
3530200233297 ด.ต. ชาย ชศูกัด ิตรพีุฒ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ตรอน จว.อตุรดติถ์ สภ.ตรอน ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
3530200250221 ด.ต. ชาย พษิณุ พุฒมาลา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลบัแล จว.อตุรดติถ์ สภ ลบัแล ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 44 45 89 ไม่ผ่าน
3530300403836 ร.ต.ต. ชาย สมพร แปงการยิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.?เมอืง?อตุรดติถ?์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 47 46 93 ไม่ผ่าน
3530400190206 ด.ต. ชาย สทิธชิยั นนิเป้า ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 45 94 ไม่ผ่าน
3530700091327 พ.ต.ท. ชาย สมบูรณ ์รอดคง สวป. สภ.บา้นไร ่อ.ศรสํีาโรง จว.สโุขทัย สภ.บา้นไร ่อ.ศรสํีาโรง จว.สโุขทัย ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 48 50 98 ไม่ผ่าน
3530700439633 พ.ต.ท. ชาย ธวชัชยั คาํสวน สวป. สภ.ตรอน จว.อตุรดติถ์ สภ.ตรอน ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 47 96 ไม่ผ่าน
3530700560246 พ.ต.ท. ชาย อนุรุท มูลนลิ รอง ผกก. สภ.บา้นโคก อ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.บา้นโคก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 46 50 96 ไม่ผ่าน
3530700610375 พ.ต.ต. ชาย สริวชิญ ์บุตรเพ็ชร สวป. สภ.ชาตติระการ จว.พษิณุโลก สภ.ชาตติระการ ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3530800100271 ด.ต. ชาย สามารถ ขําหอ้ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ดา่นแม่คํามัน อ.ลบัแล จว.อตุรดติถ์ สภ.ดา่นแม่คํามัน ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 45 39 84 ไม่ผ่าน
3530800286511 พ.ต.ท. ชาย ธาวนิ สขุพูล รอง ผกก.ป. สภ.ตรอน จว.อตุรดติถ์ สภ.ตรอน ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 47 47 94 ไม่ผ่าน
3530800384326 ด.ต. ชาย แทน ปาโม ้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสีชันาลยั จว.สโุขทัย สภ.ศรสีชันาลยั ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 47 96 ไม่ผ่าน
3530900221968 ร.ต.อ. ชาย สถติย ์กอบรูป รอง สวป. สภ.นาอนิ อ.พชิยั จว.อตุรดติถ์ สภ.นาอนิ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 47 45 92 ไม่ผ่าน
3539800034081 ร.ต.อ. ชาย วชิยั อนิทรม์ณี รอง สว.จร. สภ.ลบัแล จว.อตุรดติถ์ สภ.ลบัแล ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 35 84 ไม่ผ่าน
3539900023706 ร.ต.ต. ชาย กศุล ศรเีพชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลบัแล จว.อตุรดติถ์ สภ.ลบัแล ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 47 41 88 ไม่ผ่าน
3539900106725 พ.ต.ท. ชาย สวุทิย ์นวนจร รอง ผกก.ป. สภ.สากเหล็ก จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก ภ.จว.พจิติร ภ.6 45 45 90 ไม่ผ่าน
3540100424449 ด.ต. ชาย อภวิชิญ ์พฤทธจิริวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 48 96 ไม่ผ่าน
3540100959091 ร.ต.ท. ชาย บรรเจดิ อนิแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3540100977006 ด.ต. ชาย ผล ขา้มหนงึ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพจิติร สภ.เมอืงพจิติร ภ.จว.พจิติร ภ.6 47 49 96 ไม่ผ่าน
3540200003160 ร.ต.ต. ชาย บรรจง ปัญจะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงเกา่ อ.เมอืงสโุขทัย สภ.เมอืงเกา่ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 48 48 96 ไม่ผ่าน
3540200315242 ร.ต.ต. ชาย เศกสรรค ์ชาวรัตนพันธุ ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 48 47 95 ไม่ผ่าน
3540400355094 พ.ต.ท. ชาย กมลฐพัฒน ์ภูสนิธนปวรรัช รอง ผกก.ปป. สภ.เมอืงตาก จว.ตาก สภ.เมอืงตาก ภ.จว.ตาก ภ.6 35 29 64 ไม่ผ่าน
3540500065811 ด.ต. ชาย สทิธศิกัด ิถอืคํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัโป่ง จว.เพชรบูรณ์ สภ.วงัโป่ง ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 49 35 84 ไม่ผ่าน
3540500076961 ด.ต. ชาย อนันต ์ม่วงคุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรนีคร จว.สโุขทัย สภ.ศรนีคร ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
3550400035847 ด.ต. ชาย พัฒนพงศ ์แสงฉันท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงันําคู ้อ.เมอืงพษิณุโลก ศจร.ภ.จว.พษิณุโลก ภ.จว.พษิณุโลก ภ.6 50 28 78 ไม่ผ่าน
3550600302369 ร.ต.อ. ชาย วชิติ แสนทนะ รอง สวป.สภ.ครีมีาศ ภ.จว.สโุขทัย สภ.ครีมีาศ ภ.จว.สโุขทัย ภ.6 45 50 95 ไม่ผ่าน
3550700113754 ร.ต.ต. ชาย ธวชั พเิคราะห์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองบัวเหนือ อ.เมอืงตาก สภ.หนองบัวเหนือ ภ.จว.ตาก ภ.6 27 19 46 ไม่ผ่าน
3550900251841 พ.ต.ท. ชาย อนุสรณ ์ดงักอ้ง รอง ผกก.ป. สภ.พชิยั จว.อตุรดติถ์ สภ.พชิยั ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 46 95 ไม่ผ่าน
3560300364890 ด.ต. ชาย ชยัโรจต ์รวมสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หลม่สกั จว.เพชรบูรณ์ สภ.หลม่สกั ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 48 49 97 ไม่ผ่าน
3560500205001 ร.ต.อ. ชาย ภาณุวชิญ ์นนทมาลย์ รอง สว. สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ เมอืงอตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 46 42 88 ไม่ผ่าน
3569900242467 ด.ต. ชาย ประพันธ ์ดวงตา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เดน่เหล็ก อ.นําปาด จว.อตุรดติถ์ สภ.เดน่เหล็ก ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 39 39 78 ไม่ผ่าน
3570200480065 พ.ต.ท. ชาย สงกรานต ์ป้องปก รอง ผกก.ป. สภ.ไทรงาม จว.กาํแพงเพชร สภ.ไทรงาม ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 47 47 94 ไม่ผ่าน
3570300665229 พ.ต.ท. ชาย ณตศพงษ์ ไมตรี รอง ผกก.ป. สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง ภ.จว.ตาก ภ.6 47 48 95 ไม่ผ่าน
3570500933103 พ.ต.ท. ชาย ชชัฤทธ ิเวฬุบรรณ สวป. สภ.สามง่าม จว.พจิติร สภ.สามง่าม ภ.จว.พจิติร ภ.6 49 49 98 ไม่ผ่าน
3570700641301 ด.ต. ชาย ธรีพล จนิดาทจักร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงอตุรดติถ์ สภ.เมอืง.อตุรดติถ์ ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 46 44 90 ไม่ผ่าน
3571100345264 พ.ต.ท. ชาย นริันดร ์นสิยัคาน รอง ผกก.ป. สภ.หนองฉาง จว.อทัุยธานี สภ.หนองฉาง ภ.จว.อทัุยธานี ภ.6 47 43 90 ไม่ผ่าน
3579900189663 ร.ต.อ. ชาย มานติ ศรวีงศ์ รอง สว. สภ.พญาแมน อ.พชิยั จว.อตุรดติถ์ สภ.พญาแมน ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 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
3600100146332 ด.ต. ชาย วริัช ขลบิทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองปลงิ จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลงิ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 50 34 84 ไม่ผ่าน
3600100180751 ด.ต. ชาย วสิทุธ ิทองออ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 46 91 ไม่ผ่าน
3600100250822 ร.ต.ต. ชาย สกนธ ์เกษธรีะกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ รอง? สว.(จร.)?สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 37 38 75 ไม่ผ่าน
3600100338371 ด.ต. ชาย ไวพจน ์อน้อรุะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่วงก ์จว.นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 42 26 68 ไม่ผ่าน
3600100356680 ด.ต. ชาย จตรุงค ์ศรคีงทน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกา้เลยีว จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เลยีว ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 45 47 92 ไม่ผ่าน
3600100405362 ร.ต.ต. ชาย เฉลมิ เมณฑก์ลู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ อ.พยุหะครี ีจว.นครสวรรค์สภ.นคิมเขาบ่อแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 29 78 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3600100416526 ร.ต.ต. ชาย วเิชยีร เกษวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.พชิยั จว.อตุรดติถ์ สภ.พชิยั ภ.จว.อตุรดติถ์ ภ.6 49 50 99 ไม่ผ่าน
3600100429245 ด.ต. ชาย ณุวฒัน ์อดุมศริิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 39 18 57 ไม่ผ่าน
3600100528235 พ.ต.ท. ชาย จักรนิ กลนิจันทร์ สว.จร. สภ.เมอืงพจิติร จว.พจิติร สภ.เมอืงพจิติร ภ.จว.พจิติร ภ.6 48 45 93 ไม่ผ่าน
3600100604322 ด.ต. ชาย กติตภิูม ิประสาทนําเงนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปางมะคา่ อ.ขาณุวรลกัษณบุร ีจว.กาํแพงเพชรสภ.ปางมะคา่ ภ.จว.กาํแพงเพชร ภ.6 44 40 84 ไม่ผ่าน
3600100741443 ด.ต. ชาย โชตวิทิย ์สดุจติร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนครสวรรค์ สภ.เมอืงนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 49 45 94 ไม่ผ่าน
3640900412789 ด.ต. ชาย ชายชาญ ศกึษา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 46 45 91 ไม่ผ่าน


