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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3749900376411 ร.ต.ท. ชาย จุรนิทร ์จันทคา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยยอด จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 45 95 ผ่าน
3770100226203 ด.ต. ชาย เปียมศกัด ิอยู่สขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สไุหงปาด ีจว.นราธวิาส สภ.สไุหงปาดี ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3800300083359 พ.ต.ท. ชาย สเุทพ รัตนบุษย์ สวป. สภ.ยะรม จว.ยะลา สภ.ยะรม ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3800300213163 ด.ต. ชาย ศกัดศิลิป์ ผลกลํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.รัษฎา จว.ตรัง สภ.รัษฎา ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3800700053058 ด.ต. ชาย จําลอง ทองมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3800700317373 ด.ต. ชาย สมพงศ ์ปานะจนิาพร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปะเหลยีน จว.ตรัง สภ.ปะเหลยีน ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3800700425451 ด.ต. ชาย ชยัยุทธ ์ม่วงปลอด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง สภ.หาดสําราญ ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 45 95 ผ่าน
3800700525901 ด.ต. ชาย ปรชีา ชเูรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกชะงาย อ.เมอืงพัทลงุ สภ.โคกชะงาย ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 46 96 ผ่าน
3800800428991 ด.ต. ชาย สมบัต ิคงยนื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สงิหนคร จว.สงขลา สภ.สงิหนคร ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 45 95 ผ่าน
3801200841929 ด.ต. ชาย ฉัตรชยั คงกลบั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3801600643491 ด.ต. ชาย สมบูรณ ์ภักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คอหงส ์จว.สงขลา สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3820600127840 พ.ต.ท. ชาย จติต ิตนัเจรญิรัตน์ รอง ผกก. สภ.ศรบีรรพต จว.พัทลงุ สภ.ศรบีรรพต ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3840600031508 ด.ต. ชาย สรายุทธ ลอ้มลมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งลงุ อ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.ทุ่งลงุ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 45 95 ผ่าน
3841200366546 ร.ต.ท. ชาย นันทวทิย ์พัฒนสงิห์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปะเหลยีน จว.ตรัง สภ.ปะเหลยีน ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 45 95 ผ่าน
3841500116308 พ.ต.ท. ชาย สามารถ ไกรสทิธิ รอง ผกก. สภ.ควนขนุน จว.พัทลงุ สภ.ควนขนุน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 46 96 ผ่าน
3900100006589 ด.ต. ชาย พสิทุธ ิจันทรจ์ะนะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ม่วงงาม อ.สงิหนคร จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3900100012813 ร.ต.ต. ชาย รุ่งโรจน ์มรรคา รอง สว.(ป.) สภ.บางกลํา จว.สงขลา สภ.บางกลํา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3900100444861 ด.ต. ชาย ธวชัชยั รัตนภูมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บาตตูาโมง จว.ยะลา สภ.บาตตูาโมง ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3900100544904 ด.ต. ชาย สมพร สวุรรณเรอืงศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลงุ สภ.ปากพะยูน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3900100724261 ด.ต. ชาย บรรจง สวุลกัษณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยะรม จว.ยะลา สภ.ยะรม ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3900100781485 ด.ต. ชาย ชาครติ สขุมี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คอหงส ์จว.สงขลา สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3900101124836 ร.ต.ต. ชาย สาโรจน ์เหลาะเหม รอง สว.(จร.) สภ.จะนะ จว.สงขลา สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3900200094579 ด.ต. ชาย กฤตนันท ์ชแูกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1909800778101 ส.ต.ต. ชาย ชนัฐพงศ ์จันทรภาส ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บาเจาะ จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1909802171506 ส.ต.ต. ชาย นราวธุ แกว้บุญสง่ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 49 99 ผ่าน
1909900038738 ร.ต.อ. ชาย ฐาปนันท ์อคัรกนัทรากร รอง สว.จร. สภ.เมอืงสงขลา จว.สงขลา สภ.เมอืงสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
1909900054172 พ.ต.ท. ชาย อนุสรณ ์หวงัดี สว. สภ.คอหงส ์จว.สงขลา สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1909900138881 ส.ต.ท. ชาย ไวยรัตน ์สชุลพานชิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ฉลงุ อ.เมอืงสตลู สภ.ฉลงุ ภ.จว.สตลู ภ.9 50 48 98 ผ่าน
1909900208765 ส.ต.ท. ชาย จติรกร ทองมา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หว้ยยอด จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 46 96 ผ่าน
1909900234707 ส.ต.อ. ชาย พงศธร ทพิยร์ักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ม่วงงาม อ.สงิหนคร จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
1909900263952 ส.ต.อ. ชาย ปรมินิทร ์ดสิระ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไมแ้กน่ จว.ปัตตานี สภ.ไมแ้กน่ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1909900306902 ส.ต.ต. ชาย จริกร ชว่งเพชรจนิดา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เจาะไอรอ้ง จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอรอ้ง ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 48 98 ผ่าน
1910100154956 ส.ต.อ. ชาย อนวิฒัน ์กรูอหมนี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสีาคร จว.นราธวิาส สภ.ศรสีาคร ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 35 85 ผ่าน
1910500057460 ส.ต.อ. ชาย จักรกฤษณ ์มากเกลยีง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บูเกะ๊ตา จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 47 97 ผ่าน
1920300098618 ส.ต.ท. ชาย สราวธุ พลประสทิธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กนัตงั จว.ตรัง สภ.กนัตงั ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 49 99 ผ่าน
1920500081824 ส.ต.ต. ชาย อภสิทิธ ิคงสมุทร ผบ.หมู่ - รอง สว.สภ.ตาเซะ จว.ยะลา ภ.9 สภ.ตาเซะ ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1929900260597 ส.ต.อ. ชาย ภาคภูม ิบัวขํา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 49 99 ผ่าน
1929900299817 ส.ต.อ. ชาย ทรงพล คงเลศิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 47 97 ผ่าน
1929900505786 ส.ต.ต. ชาย จตเุทพ จําปา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บันนังสตา จว.ยะลา สภ.บันนังสตา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
1930100031251 ด.ต. ชาย ภัทรชยั รองเลอืน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าบอน จว.พัทลงุ สภ.เขาชยัสน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 47 97 ผ่าน
1930100100490 จ.ส.ต. ชาย ฉัตรชยั ทองพูน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยะหรงิ จว.ปัตตานี สภ.ยะหรงิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 41 91 ผ่าน
1930500082791 จ.ส.ต. ชาย สําเรงิ เอยีดคง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกชะงาย อ.เมอืงพัทลงุ สภ.โคกชะงาย ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 48 98 ผ่าน
1930500099316 จ.ส.ต. ชาย สนัตท์ยา ใหม่ชู ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลงุ สภ.ปากพะยูน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 49 99 ผ่าน
1930500104174 จ.ส.ต. ชาย สรุศกัด ินวนทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.รามัน จว.ยะลา สภ.รามัน ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1930600116620 ส.ต.ท. ชาย ชยัยุทธ สเีงนิยวง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยะหรงิ จว.ปัตตานี สภ.ยะหรงิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 40 90 ผ่าน
1930800085906 ส.ต.ต. ชาย จักรกรศิน ์ศรษีะสงัข์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.รามัน จว.ยะลา สภ.รามัน ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 44 94 ผ่าน
1939900181115 ส.ต.อ. ชาย ภาณุวฒัน ์คงวุน่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สไุหงโกลก จว.นราธวิาส สภ.สไุหงโกลก ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 41 91 ผ่าน
1939900191862 ส.ต.อ. ชาย ชรนิทร ์หนูเกลยีง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสีาคร จว.นราธวิาส สภ.ศรสีาคร ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 49 99 ผ่าน
1939900217900 ส.ต.ท. ชาย ธุมากร สขุเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกเคยีน จว.นราธวิาส สภ.โคกเคยีน ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 47 97 ผ่าน
1939900259513 ส.ต.อ. ชาย ปรเมศวร ์ณ พัทลงุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยะหรงิ จว.ปัตตานี สภ.ยะหรงิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 49 99 ผ่าน
1939900277244 ส.ต.อ. ชาย ศภุวชิญ ์นมิดาํ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1939900355962 ส.ต.ท. ชาย พชร แกว้ทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแกว้ จว.พัทลงุ สภ.บางแกว้ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1940200082884 ส.ต.อ. ชาย สทุนิ เกวฎัฎาชวีะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มูโนะ จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1940200097296 ส.ต.ท. ชาย มะรูดงิ ดามัน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1940700090304 ส.ต.อ. ชาย ไฟซ ูมะเย็ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บูเกะ๊ตา จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 37 87 ผ่าน
1949900354125 ส.ต.ต. ชาย สรุพงศ ์ศลิาพัฒน์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ธารโต จว.ยะลา สภ.ธารโต ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 47 97 ผ่าน
1950100162614 ส.ต.อ. ชาย นาเบ สะมอรี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงยะลา สภ.เมอืงยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1950200054201 ส.ต.ท. ชาย สกุร ีซาเกง็ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ยะรม จว.ยะลา สภ.ยะรม ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1950400038901 ส.ต.ท. ชาย ปัญญา เกศโร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บาตตูาโมง จว.ยะลา สภ.บาตตูาโมง ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1950600156907 ส.ต.ท. ชาย ซลุกบิพล ีอแีตเบ็ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าธง จว.ยะลา สภ ท่าธง ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
1950800000617 ส.ต.อ. ชาย ซนันูซ ีมเีน๊าะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองจกิ จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 46 96 ผ่าน
1959800061916 ส.ต.อ. ชาย พงศธร เรอืนคาํ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ยะรม จว.ยะลา สภ.ยะรม ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1959800099611 ส.ต.ท. ชาย ธปณัฐ การัณยะวฒุิ ผบ.หมู่(ป.) สภ.หนองจกิ จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 49 99 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1959800100351 ส.ต.ท. ชาย ธริคปุต ์บํารุงกรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา สภ.บันนังสตา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1959900036000 ด.ต. ชาย พัฒนศกัด ิสมานสกลู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เบตง จว.ยะลา สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 47 97 ผ่าน
1959900092040 ส.ต.อ. ชาย สรธัญ สดีาวเดอืน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกโพธ ิจว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 43 93 ผ่าน
1959900330927 ส.ต.อ. ชาย ปิยสนัต ์หมวกมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โกตาบาร ูจว.ยะลา สภ.โกตาบารู ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 48 98 ผ่าน
1959900441311 ส.ต.ท. ชาย โสภณ แซต่งั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.รอืเสาะ จว.นราธวิาส สภ.รอืเสาะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 46 96 ผ่าน
1960200129953 ส.ต.ท. ชาย อาฟิต ดอืเร๊ะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตนัหยง อ.เมอืงนราธวิาส สภ.ตนัหยง ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 49 99 ผ่าน
1960800013166 ส.ต.อ. ชาย อาซรี ีเจ๊ะเง๊าะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บูเกะ๊ตา จว.นราธวิาส สภ.บูเกะตา ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 36 86 ผ่าน
1961000048292 ส.ต.อ. ชาย มูฮําหมัดไฟซา มะดาโอะ๊ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บูเกะ๊ตา จว.นราธวิาส สภ.บูเกะ๊ตา ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 45 95 ผ่าน
1969800125272 ส.ต.ท. ชาย สรุชาต ิสายจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เจาะไอรอ้ง จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอรอ้ง ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 47 97 ผ่าน
1969900100549 ส.ต.อ. ชาย ประภาส สกลุนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนราธวิาส สภ.เมอืงนราธวิาส ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 49 99 ผ่าน
1969900100930 ส.ต.อ. ชาย เกยีรตกิวนิ อคัรสนิจริัชญา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตนัหยง อ.เมอืงนราธวิาส สภ.ตนัหยง ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 42 92 ผ่าน
1969900118162 ส.ต.อ. ชาย มาหาหมัดฟาโร ตนัยนีายู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มูโนะ จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1969900119215 ส.ต.อ. ชาย กติตศิกัด ิศรชียั ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ตากใบ จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 40 90 ผ่าน
1969900213998 ส.ต.ต. ชาย สรุศกัด ิลมิกาญจนก์ลุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงนราธวิาส สภ.เมอืงนราธวิาส ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 48 98 ผ่าน
2841901006050 ส.ต.อ. ชาย วสนัต ์เนาวโคอกัษร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงยะลา สภ.เมอืงยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
2900100001007 ด.ต. ชาย กติต ิมานะชํานิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ระโนด จว.สงขลา สภ.ระโนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 41 91 ผ่าน
2941200003151 ร.ต.อ. ชาย นราธร มากชว่ย รอง สว. สภ.คอหงส ์จว.สงขลา สภ.คอหงส ์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3101401051751 พ.ต.ท. ชาย เหนอืฟ้า มุสเิกตุ รอง ผกก.ปป. สภ.สงิหนคร จว.สงขลา สภ.สงิหนคร ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3210100814088 พ.ต.ท. ชาย บรรจบ ชวูงษ์ สวป. สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง สภ.หาดสําราญ ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3320300384469 ร.ต.ท. ชาย เพชร มพีันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัวเิศษ จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3340100857967 ด.ต. ชาย อนุชา พันธเ์ขยีน ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สะเดา จว.สงขลา สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3400500282197 ร.ต.อ. ชาย สนัต ิศรสีวสัดฉิิม รอง สวป. สภ.ยะรม อ.เบตง จว.ยะลา สภ.ยะรม ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3410401131905 ด.ต. ชาย อรุณ ศรกีงพาน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสงขลา สภ.เมอืงสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 45 95 ผ่าน
3570101429321 ด.ต. ชาย พงคช์ยั มณีรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
4909900008906 ร.ต.ต. ชาย ณัฐพงศ ์รอดคงที รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงพัทลงุ สภ.เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 50 100 ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
5900299003089 ด.ต. ชาย ณรงคช์ยั กมิาคม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.รอืเสาะ จว.นราธวิาส สภ.รอืเสาะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 49 99 ผ่าน
5901000020838 ด.ต. ชาย วญิ  ูทองแกมแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปาดงัเบซาร ์อ.สะเดา จว.สงขลา สภ ปาดงัเบซาร์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
5909999011139 ด.ต. ชาย สรุศกัด ิมุสกิะศริิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เบตง จว.ยะลา สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 46 96 ผ่าน
5920300003211 ด.ต. ชาย สมพร บรมิาตุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง สภ.หาดสําราญ ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 46 96 ผ่าน
5930400001228 ร.ต.ท. ชาย สภุัท นวลศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คอหงส ์จว.สงขลา สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 45 95 ผ่าน
5930590015527 ด.ต. ชาย วชิติ ขวญัแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาชยัสน จว.พัทลงุ สภ.เขาชยัสน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 44 94 ผ่าน
5930900003483 ด.ต. ชาย สมชาย สนธวิงศ์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.จะนะ จว.สงขลา สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 43 93 ผ่าน
1101400756879 ส.ต.อ. ชาย พชิติ อยู่ยงัยนื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปะแต จว.ยะลา สภ.ปะแต ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
1101401469911 ส.ต.อ. ชาย มรุพงศ ์ศรนารายณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองจกิ จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 48 98 ผ่าน
1103701868791 ส.ต.ท. ชาย มูฮําหมัดอารยี ์อแุบด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยะรม จว.ยะลา สภ.ยะรม ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
1480900018865 ส.ต.อ. ชาย พงศธร ชาวท่าโขลง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงนราธวิาส สภ.นราธวิาส ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 42 92 ผ่าน
1609900012758 ด.ต. ชาย พทัิกษ์ ทองนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาประดู ่จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 49 99 ผ่าน
1800700115821 จ.ส.ต. ชาย ฉัตรชยั เดโชชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกเคยีน จว.นราธวิาส สภ.โคกเคยีน ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1800700186434 ส.ต.ต. ชาย รัตนศกัด ิหนูดว้ง ผบ.หมู่ - รอง สว.สภ.ตาเซะ จว.ยะลา ภ.9 สภ.ตาเซะ ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1801100098497 ส.ต.ท. ชาย ฐาปกรณ ์หัตถะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา สภ.บันนังสตา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 48 98 ผ่าน
1801600135600 ส.ต.ท. ชาย อนริุต จันชู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.จะแนะ จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 38 88 ผ่าน
1809900899904 ส.ต.ต. ชาย สพัพัญ  ูนวลสทุธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เจาะไอรอ้ง จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอรอ้ง ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1850400054427 ส.ต.ท. ชาย สทิธพิงศ ์ศลิาวน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 47 97 ผ่าน
1900400013240 ส.ต.อ. ชาย สพุจน ์มาลยัเพชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โกตาบาร ูจว.ยะลา สภ.โกตาบารู ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1900400039192 จ.ส.ต. ชาย สทิธชิยั หัชบูรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1900900185686 ส.ต.ท. ชาย พุทธพร พวงแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ละงู จว.สตลู สภ.ละงู ภ.จว.สตลู ภ.9 50 47 97 ผ่าน
1901500016713 ส.ต.ท. ชาย มานะศกัด ิเกตหุลํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.จะกวะ๊ จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊ ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 48 98 ผ่าน
1909700069192 ส.ต.อ. ชาย ธรรมปพน บุญชติ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ปาดงัเบซาร ์อ.สะเดา จว.สงขลา สภ.ปาดงัเบซาร์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1909800036962 ด.ต. ชาย ธนันทร นพรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สไุหงโกลก จว.นราธวิาส สภ.สไุหงโกลก ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 42 92 ผ่าน
1909800304495 ส.ต.ท. ชาย สงิหวชัร ์ทองบรรจบ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คอหงส ์จว.สงขลา สภ.คอหงส ์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1909800450645 ส.ต.อ. ชาย กณวรรธน ์ชตูสิตูร์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1909800579915 ส.ต.อ. ชาย วรีศกัด ิพันธุส์ะและหมัน ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
1909800718583 ส.ต.ท. ชาย จักรพันธ ์ดาํคง ผบ.หมู่(ป.) สภ.โคกโพธ ิจว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 46 96 ผ่าน
1909800738126 ส.ต.ต. ชาย ณรงคฤ์ทธ ิอนิทรักษา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เจาะไอรอ้ง จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอรอ้ง ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3930100421322 ด.ต. ชาย ประเสรฐิ นอ้ยหรํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทลงุ สภ.เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 47 97 ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3930100502462 ด.ต. ชาย สมคดิ จําเรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ควนขนุน จว.พัทลงุ สภ.ควนขนุน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 44 94 ผ่าน
3930100538971 ร.ต.ต. ชาย สมบูรณ ์สวา่งรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.วงัวเิศษ จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3930100562287 พ.ต.ท. ชาย ทวศีกัด ิขนุเพชร รอง ผกก. สภ.บา้นหนองเออืง จว.ตรัง สภ.บา้น?หนอง?เออืง? ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3930100839785 ด.ต. ชาย อดุมศกัด ินมิมณี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางแกว้ จว.พัทลงุ สถ.บางแกว้ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3930300125956 ร.ต.ต. ชาย อดลุ สขุธร รอง สว.(ป.)สภ.ทุ่งหวา้ จว.สตลู สภ.ทุ่งหวา้ ภ.จว.สตลู ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3930300145124 ด.ต. ชาย สขุพงค ์วรพรรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลงุ สภ.ปาพะยูน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 46 96 ผ่าน
3930300226213 ด.ต. ชาย ชชัชน สขุสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สะเดา จว.สงขลา สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3930300275991 ด.ต. ชาย สคุนธ ์ฤทธสินุทร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะนะ จว.สงขลา สภจะนะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 46 96 ผ่าน
3930300452906 ด.ต. ชาย ธรีพงษ์ หนูฤทธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทลงุ สภ.เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3930300454801 พ.ต.ท. ชาย ชยัชนะ สทิธศิกัดิ สวป. สภ.สะเดา จว.สงขลา สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3930300491391 พ.ต.ท. ชาย ชยัฤทธ ิอนิดํา รอง ผกก.ปป. สภ.ปากพะยูน จว.พัทลงุ สภ.ปากพะยูน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3930300581838 ด.ต. ชาย บุญชอบ ทพิยส์งัข์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาชยัสน จว.พัทลงุ เขาสนชยัสน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 45 95 ผ่าน
3930300610170 พ.ต.ท. ชาย สมบัต ิซุน้หัว รอง ผกก. สภ.ควนกาหลง จว.สตลู สภ.ควนกาหลง ภ.จว.สตลู ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3930400022539 ร.ต.ท. ชาย ประมวญ เกลยีงคง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรบีรรพต จว.พัทลงุ สภ.ศรบีรรพต ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3930500136544 ร.ต.ต. ชาย วชัรนิทร ์ฤทธชิู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สไุหงโกลก จว.นราธวิาส สภ. สไุหงโกลก ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 42 92 ผ่าน
3930500237154 ด.ต. ชาย สดุสาคร พุฒขาว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลงุ สภ.ป่าพะยอม ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3930500394853 ร.ต.ต. ชาย ประทปี ผังจโิน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3930500597509 ด.ต. ชาย ธรีชยั คงฤทธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สภ.ย่านตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3930500623224 ด.ต. ชาย กฤตเมธ อาษาชํานาญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3930500647018 พ.ต.ท. ชาย เอกอชิณนก์านต ์กาญจนเนตยานนท์ รอง ผกก. สภ.คลองหอยโขง่ จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 43 93 ผ่าน
3930500649185 ด.ต. ชาย จํารูญ ขาวเผอืก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทลงุ สภ.เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3930500732902 ร.ต.อ. หญงิ เนตรนฤมนต ์ปลอ้งใหม่ รอง สวป. สภ.กงหรา จว.พัทลงุ สภ.กงหรา ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3930500739672 ร.ต.ต. ชาย ณรงค ์รัตนพบิูรณ์ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงพัทลงุ สภ.เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3930500798385 ร.ต.อ. ชาย วรวทิย ์รอดขํา รอง สว.สส. สภ.ศรบีรรพต จว.พัทลงุ ศรบีรรพต ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3930501000379 ด.ต. ชาย ประสทิธ ิขาวสดุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นหนองเออืง จว.ตรัง สภ.บา้นหนองเออืง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3930501037761 พ.ต.ต. ชาย กติตพิัศ คงศรทีอง สวป. สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลงุ สภป่าพะยอม ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 45 95 ผ่าน
3930501052352 ร.ต.อ. ชาย สายัณห ์ดว้งชู รอง สวป. สภ.หว้ยยอด จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3930600093391 ด.ต. ชาย กตญั  ูโมสกิะสขุะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บูเกะ๊ตา จว.นราธวิาส สภ.บูเกต๊า ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 44 94 ผ่าน
3930600340208 ด.ต. ชาย นยิม เพชรจํารัส ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลงุ สภ.ปากพะยูน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3930700024677 ด.ต. ชาย สธุรรม แยม้ชว่ย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงพัทลงุ สภ.เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3930700058547 ด.ต. ชาย ถาวร ศรนุ่ีนอนิทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง สภ.หาดสําราญ ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3930700092206 ร.ต.ท. หญงิ สนุทร ีอุน่เสยีม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทลงุ สภ.เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3930700093822 ด.ต. ชาย วชิาญ บุญฤทธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ควนขนุน จว.พัทลงุ สภ.ควนขนุน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3930700099090 ด.ต. ชาย สมยศ อมรวริยิะชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลงุ สภ.ป่าพะยอม ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3930700112711 ด.ต. ชาย สําราญ พันฤทธดิาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยยอด จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3930800015289 ร.ต.ต. ชาย อาํนาจ บัวแกว้ รอง สว.(ป.) สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลงุ สภ.ป่าพะยอม ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 45 95 ผ่าน
3930800101797 ร.ต.อ. ชาย สมโชค ไขร่อด รอง สวป. สภ.บา้นคลองเต็ง จว.ตรัง สภ.บา้นคลองเต็ง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3930800128946 ร.ต.อ. ชาย เรวฒัน ์คงชู รอง สวป. สภ.โคกเคยีน จว.นราธวิาส สภ.โคกเคยีน ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 38 88 ผ่าน
3930800212483 ด.ต. ชาย ศริพิงษ์ แกว้วเิชยีร ผบ.หมู่ (ป.)สภ.จะนะ จว.สงขลา สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3940200158488 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย มะลเีพ็ง วชิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 44 94 ผ่าน
3940200185787 ด.ต. ชาย นติกิร ศรสีขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกโพธ ิจว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 45 95 ผ่าน
3940400086430 ด.ต. ชาย บุญสง่ กณุโรจร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3940700287538 ร.ต.อ. ชาย อรัญ โรจนหัสดนิ รอง สวป. สภ.เบตง จว.ยะลา สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3940800024717 ร.ต.ต. ชาย มะแปองิ โตะหะ รอง สว.(ป.)สภ.ไมแ้กน่ จว.ปัตตานี สภ.ไมแ้กน่ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3950100002885 พ.ต.ท. ชาย โกเศรธฐ ์สาอุ รอง ผกก. สภ.ทุ่งหวา้ จว.สตลู สภ. ทุ่งหวา้ ภ.จว.สตลู ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3950200174751 ด.ต. ชาย สทิธกิร สทิธเิจรญิธรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยะรม จว.ยะลา สภ.ยะรม ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3950500210027 ด.ต. ชาย มนตร ีพัฒนถ์ริชยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.จะกวะ๊ จว.ยะลา สภ.จะกวะ๊ ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3950600532026 ด.ต. ชาย สมจติร หะยสีาและ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงยะลา สภ.เมอืงยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3959900023478 ด.ต. ชาย กมัปนาท รัตนญาติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยะรม จว.ยะลา สภ.ยะรม ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3959900301907 ด.ต. ชาย สเุชษฐ ์สงัขแ์กว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา สภ.บันนังสตา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3959900374556 ด.ต. ชาย สยาม วชัราภรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3960100325331 ด.ต. ชาย พเิชษฐ ์พงศษ์า ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตากใบ จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3960200033782 ร.ต.ต. ชาย ชอบ ทรัพยค์ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยะรม จว.ยะลา สภ.ยะรม ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3960200056260 ด.ต. ชาย จริโรจน ์สมจติร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนราธวิาส สภ.เมอืงนราธวิาส ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3960200335720 ร.ต.ท. ชาย ประพศิ บุญสรา้ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตากใบ จว.นราธวิาส สภ ตากใบ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 46 96 ผ่าน
3960500006021 พ.ต.ท. ชาย รณน สรุะวทิย์ รอง ผกก.ปป. สภ.จะนะ จว.สงขลา สภ.จะนะ ภจว.สงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 46 96 ผ่าน
3960500659636 ด.ต. ชาย ทวศีกัด ิสายแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตากใบ จว.นราธวิาส สภ.ตากใบ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 40 90 ผ่าน
3960500744501 ร.ต.ต. ชาย ฐติชิยั นารกีลุ รอง สว.(จร.) สภ.หว้ยยอด จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3960900006796 ด.ต. ชาย อสุมัน ปะเตะ๊ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สคุรินิ จว.นราธวิาส สภ.สคุรินิ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 41 91 ผ่าน
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3961100207992 ด.ต. ชาย ซานุซ ีอนุศาสนบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สไุหงโกลก จว.นราธวิาส สภ.สไุหงโกลก ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3961100321931 ด.ต. ชาย ภาสกร สงัขส์วุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.มูโนะ จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 45 95 ผ่าน
4200100009477 ร.ต.อ. ชาย ถาวร เล็ดรอด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คอหงส ์จว.สงขลา สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 48 98 ผ่าน
4800100002574 พ.ต.ท. ชาย จรัญ มาศสําเภา รอง ผกก.ปป. สภ.ระโนด จว.สงขลา สภ.ระโนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3900900084045 ด.ต. ชาย วนัิย คชกลู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3900900132970 ด.ต. ชาย สมชาต ิบุญแกว้คง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มะนัง จว.สตลู สภ.มะนัง ภ.จว.สตลู ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3900900499431 ด.ต. ชาย โยธนิ อนันทะพงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทลงุ สภ.เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3900900513400 ด.ต. ชาย สวุจิักขณ ์จติตส์วุรรณ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3900900521925 ร.ต.ต. ชาย นติย ์โสพกิลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งลงุ อ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.ทุ่งลงุ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3900900539123 ด.ต. ชาย นเรษฐ ์นุ่มประพฤติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คอหงส ์จว.สงขลา สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3901000179229 ด.ต. ชาย อมรเทพ ชทูอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สะเดา จว.สงขลา สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3901000235901 พ.ต.ต. ชาย เอกพงษ์ ขวญัหมัด สวป. สภ.นาหม่อม จว.สงขลา สภ.นาหม่อม ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3901100060134 พ.ต.ท. ชาย คาํรณ ทองเสนอ สวป. สภ.บา้นหนองเออืง จว.ตรัง สภ.บา้นหนองเออืง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3901100369046 พ.ต.ท. ชาย พัชรนิทร ์ประพรหม สวป. สภ.จะนะ จว.สงขลา สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3901100584761 ร.ต.ท. ชาย สถติ นวลสวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คอหงส ์จว.สงขลา สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3901100588139 ร.ต.อ. ชาย ชํานาญ สวุรรณชาตรี รอง สว. สภ.เขาวเิศษ อ.วงัวเิศษ จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 45 95 ผ่าน
3901100680167 ร.ต.ต. ชาย นกิร จารณะ รอง สว.(ป.) สภ.ควนมดี จว.สงขลา สภ.ควนมดี ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3901100757411 ด.ต. ชาย สนชยั หมัดเบ็ญหมูด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางกลํา จว.สงขลา สภ.บางกลํา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3901101157999 พ.ต.ท. ชาย ประเสรฐิ บุญศาสตร์ สวป. สภ.สทงิพระ จว.สงขลา สภ.สทงิพระ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3901101269398 ด.ต. ชาย ชาญ ไชยสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สะเดา จว.สงขลา สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3901200132251 ด.ต. ชาย เฉลมิศกัด ิสมนวล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา สภ.นาหม่อม ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3909700057433 ร.ต.อ. ชาย วฒุนัินทน ์ชยัชนะ รอง สวป.สภ.คลองหอยโขง่ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3909800012946 ด.ต. ชาย จักรกรชิ เจยาคม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สะเดา จว.สงขลา สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3909800366632 ร.ต.อ. ชาย ชยัรัตน ์บัวแกว้ รอง สวป. สภ.สะทอ้น อ.นาทว ีจว.สงขลา สภ.สะทอ้น ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3909800535825 ร.ต.ต. ชาย อภชิยั ชยันกิลู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3909800605424 ร.ต.อ. ชาย มโนสาร บุญญาวเิศษ รอง สวป. สภ.สไุหงโกลก จว.นราธวิาส สภ.สไุหงโกลก ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 44 94 ผ่าน
3909900168484 ร.ต.อ. ชาย คทายุทธ ์บุรนิทรโกษฐ์ รอง สว.จร. สภ.เมอืงสงขลา สภ.เมอืงสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 46 96 ผ่าน
3909900241041 ด.ต. ชาย กติต ิจันทรวฒัน์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงสงขลา สภ.เมอืงสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3909900305414 ด.ต. ชาย เชษฐชนนิทร ์คาระวี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คอหงส ์จว.สงขลา สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3909900347745 ร.ต.ท. ชาย ทรงศกัด ิจันทรพล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสงขลา สภ.เมอืงสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3909900620743 ด.ต. ชาย ธารา ศรนีพิันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สะเดา จว.สงขลา สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 46 96 ผ่าน
3909900767493 ร.ต.ท. ชาย นกิร ราชสหี์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปาดงัเบซาร ์อ.สะเดา จว.สงขลา สถ.ปาดงัเบซาร์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3910100068371 ด.ต. ชาย สมจนิ สะอาดแกว้ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ฉลงุ อ.เมอืงสตลู สภ.ฉลงุ ภ.จว.สตลู ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3910100078016 ด.ต. ชาย ไพบูลย ์โดยพลิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ละงู จว.สตลู สภ.ละงู ภ.จว.สตลู ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3910100302447 ร.ต.ท. ชาย นุกลู ชมุชาติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสงขลา สภ.เมอืงสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 43 93 ผ่าน
3910100539978 ด.ต. ชาย อนุวตัร แลหาด ผบ.หมู่(ป.)สภ.ฉลงุ อ.เมอืงสตลู สภ.ฉลงุ ภ.จว.สตลู ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3910200051781 ร.ต.อ. ชาย รอเฉด มะสะกา รอง สว. สภ.เมอืงสตลู สภ.เมอืงสตลู ภ.จว.สตลู ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3910300132685 วา่ท ีพ.ต.ท. ชาย ชํานาญ จันทรักษ์ สวป. สภ.ฉลงุ อ.เมอืงสตลู สภ.ฉลงุ ภ.จว.สตลู ภ.9 50 45 95 ผ่าน
3910500051719 ด.ต. ชาย บรรชา หวนัสู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสตลู สภ.เมอืงสตลู ภ.จว.สตลู ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3910500404441 ด.ต. ชาย สสีนัต ินาคสง่า ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสตลู สภ.เมอืงสตลู ภ.จว.สตลู ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3910600061121 ด.ต. ชาย ภัทรนิทร ์หรมีหนิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงสตลู สภ.เมอืงสตลู ภ.จว.สตลู ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3910600098547 ด.ต. ชาย ชาตร ีหละ๊เลย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มะนัง จว.สตลู สภ.มะนัง ภ.จว.สตลู ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3920100071607 ร.ต.ท. ชาย วรีะศกัด ิไกรเทพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นคลองเต็ง อ.เมอืงตรัง สภ.บา้นคลองเต็ง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 46 96 ผ่าน
3920100123623 ด.ต. ชาย กติตพิงษ์ เทยีงธรรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3920100326010 ร.ต.อ. ชาย บุญรอด ชมุชนื รอง สวป. สภ.หว้ยยอด จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด จว.ตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3920100385300 ร.ต.ต. ชาย กติต ิเพชรรัตน์ รอง สว.(ป.) สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สภ ย่านตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3920100400716 ด.ต. ชาย สารา ทองเดช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นคลองเต็ง อ.เมอืงตรัง สภ.บา้นคลองเต็ง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 44 94 ผ่าน
3920200399914 ด.ต. ชาย ธวชัชยั ไมหมาด ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา สภ.ยะรม.จว.ยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3920300028578 ด.ต. ชาย เชาวลติ จาวสิตูร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สภ.ย่านตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 44 94 ผ่าน
3920300072496 ร.ต.ท. ชาย วนัิย ไขแสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สภ.ย่านตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3920300260284 ด.ต. ชาย ชาฤทธ ิแกว้เพ็ง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 45 95 ผ่าน
3920300289738 ด.ต. ชาย วรีศกัด ิรังสี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยยอด จว.ตรัง สภ หว้ยยอด ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3920300346561 ด.ต. ชาย วชิยัรัตน ์แกว้ละเอยีด ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3920300479090 ด.ต. ชาย รัชกฤช อดุมคณุาพร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตรัง สภ. ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3920400076701 ร.ต.อ. ชาย นรศิ ทองขํา รอง สว. สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3920400184954 ด.ต. ชาย ปรชีาพล รองยาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปะเหลยีน จว.ตรัง สภ.ปะเหลยีน ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3920400251228 ด.ต. ชาย ประกาย ชยัศริิ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.จะนะ จว.สงขลา สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 46 96 ผ่าน
3920400284916 ด.ต. ชาย นริันดร ์ทองรอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สภ.ย่านตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3920500148364 ร.ต.อ. ชาย ประเสรฐิ ทองสขุ รอง สวป. สภ.กนัตงั จว.ตรัง สภ.กนัตงั ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 47 97 ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3920600018934 ร.ต.ต. ชาย สขุชยั คาํหลา้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3920600569868 ด.ต. ชาย กฤษธพิงศ ์เอยีดคลองชี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3920600680530 ด.ต. ชาย พนม เสนีย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยยอด จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3920700104425 ร.ต.อ. ชาย สมรักษ์ ทองสง่ศรี รอง สวป. สภ.วงัวเิศษ จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3920700208832 ด.ต. ชาย จริะมติร สกัแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3930100083630 ด.ต. ชาย จักพงษ์ แสงสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตรัง สภ เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 46 96 ผ่าน
3930100097495 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย พงศศ์กัด ิหนูบูรณ์ สวป. สภ.ละงู จว.สตลู สภ.ละงู ภ.จว.สตลู ภ.9 50 47 97 ผ่าน
3930100303567 ด.ต. ชาย สําเร็จ จันทรเ์ทพ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กงหรา จว.พัทลงุ สภ.กงหรา ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3930100394121 ร.ต.อ. ชาย สรายุทธ หมุนจํานงค์ รอง สวป. สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3900200099058 ร.ต.อ. ชาย ฐานันดร รัตนกนัทรากร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ม่วงงาม อ.สงิหนคร จว.สงขลา สภ. ม่วงงาม ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3900200169731 ด.ต. หญงิ นงเยาว ์ชทูพิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 50 45 95 ผ่าน
3900200444677 ด.ต. ชาย เชฐ วงศม์ณี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระแสสนิธุ ์จว.สงขลา สภ.กระแสสนิธุ ์ภจว.สงขลาภ.จว.สงขลา ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3900200458724 พ.ต.ท. ชาย อรุณ ออ่งแกว้ รอง ผกก. สภ.ม่วงงาม อ.สงิหนคร จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3900300286861 ด.ต. ชาย ธนู อาญาพทิักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางกลํา จว.สงขลา สถ.บางกลํา ภ.จว.สงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3900300358314 ร.ต.อ. ชาย สานติย ์จติตพงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คอหงส ์จว.สงขลา สภ.คอหงส? ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 43 93 ผ่าน
3900400228471 พ.ต.ท. ชาย วสนัต ์รังศลิป์ สว.จร. สภ.เมอืงสตลู สภ.เมอืงสตลู ภ.จว.สตลู ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3900400231162 ร.ต.อ. ชาย วานชิ มณีเลศิ รอง สวป. สภ.โคกโพธ ิจว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 50 44 94 ผ่าน
3900400274520 ด.ต. ชาย ไพฑรูย ์ยอดแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สะทอ้น อ.นาทว ีจว.สงขลา สภ.สะทอ้น ภ.จว.สงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3900500442530 ร.ต.ท. ชาย เอกสทิธ ิบุญเกต ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปาดงัเบซาร ์อ.สะเดา จว.สงขลา สภ.ปาดงัเบซาร์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3900700003203 ร.ต.ต. ชาย ถวลิ หมนืวุน่หนู รอง สว.(นปพ.) สภ.จะนะ จว.สงขลา สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3900700060878 ด.ต. ชาย สมยศ รักเผอืก ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สะเดา จว.สงขลา สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 48 98 ผ่าน
3900700301115 ร.ต.อ. ชาย ชนาวฒุ ิขวดใส รอง สว.จร. สภ.สไุหงโกลก จว.นราธวิาส สภ.สไุหงโกลก ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3900700372071 ด.ต. ชาย อาคม จติหมัน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3900700423709 ด.ต. ชาย ยุทธศกัด ิฉันทวโีรจน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองแดน อ.ระโนด จว.สงขลา สภ.คลองแดน ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 50 100 ผ่าน
3900700478911 ด.ต. ชาย สมพงศ ์เวชประสทิธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กระแสสนิธุ ์จว.สงขลา สภ.กระแสสนิธุ ์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 49 99 ผ่าน
3900800161170 ด.ต. ชาย นกิลู สวยงาม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุพล อ.สทงิพระ จว.สงขลา สภ.ชมุพล ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 18 63 ไม่ผ่าน
1100500336218 ส.ต.อ. ชาย พงษ์ธร ทรัพยเ์ทยีง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงนราธวิาส สภ.เมอืงนราธวิาส ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 26 39 65 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1100800927165 ส.ต.ท. ชาย พงศพ์ันธ ์ราชเล็ก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทลงุ สภ.เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
1102002134917 ส.ต.ท. ชาย อนุชติ เกดิเงนิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 50 98 ไม่ผ่าน
1103700821473 ส.ต.อ. ชาย อนิทวฒัน ์หนูแกว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กนัตงั จว.ตรัง สภ.กนัตงั ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 47 93 ไม่ผ่าน
1279900105776 ส.ต.ต. ชาย ชนแดน ตมุระวตั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.รอืเสาะ จว.นราธวิาส สภ.รอืเสาะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 49 50 99 ไม่ผ่าน
1319900006114 พ.ต.ท. ชาย สภุกจิ เจนศริศิกัดิ รอง ผกก.ปป. สภ.กงหรา จว.พัทลงุ สภ.กงหรา ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 48 49 97 ไม่ผ่าน
1340400149953 ส.ต.อ. ชาย ทองรัตน ์หมนืสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สากอ จว.นราธวิาส สภ.สากอ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 47 24 71 ไม่ผ่าน
1340700207215 ส.ต.อ. ชาย ภาณุมาศ ไชยโย ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สะทอ้น อ.นาทว ีจว.สงขลา สภ.สะทอ้น ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 37 85 ไม่ผ่าน
1440300015881 ด.ต. ชาย ธรียุทธ อนัสงัหาร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คอหงส ์จว.สงขลา สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
1451100169070 ส.ต.อ. ชาย นติ ิอะทาโส ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกโพธ ิจว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
1479900167125 ส.ต.อ. ชาย วทิยา เรอืงรนื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธารโต จว.ยะลา สภ.ธารโต ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
1509900790221 ส.ต.อ. ชาย ปรัชญา กนัทะวงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตนัหยง อ.เมอืงนราธวิาส สภ.ตนัหยง ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 48 41 89 ไม่ผ่าน
1800100263667 ส.ต.ต. ชาย ธัชกมล สําอางศรี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.รอืเสาะ จว.นราธวิาส สภ.รอืเสาะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
1800300050322 จ.ส.ต. ชาย ชยธร ณ นคร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สเิกา จว.ตรัง สภ.สเิกา ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 27 76 ไม่ผ่าน
1800600172024 ส.ต.ต. ชาย ปิยะวฒัน ์หนูรุ่น ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กาบัง จว.ยะลา สภ.กาบัง ภ.จว.ยะลา ภ.9 42 35 77 ไม่ผ่าน
1800700166417 ส.ต.ท. ชาย จักรวีฒัน ์ยังชู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยะหรงิ จว.ปัตตานี สภ.ยะหรงิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 40 14 54 ไม่ผ่าน
1800800277857 ส.ต.ท. ชาย เอกรนิทร ์วอ่งไว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.รอืเสาะ จว.นราธวิาส สภ.รอืเสาะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
1801300089394 ส.ต.อ. ชาย ธรีทร เมอืงดษิฐ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 48 95 ไม่ผ่าน
1801700076524 ส.ต.ต. ชาย เอกราช สวุรรณโน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสีาคร จว.นราธวิาส สภ.ศรสีาคร ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 49 37 86 ไม่ผ่าน
1809700138756 ส.ต.อ. ชาย ธรีะวฒัน ์แกว้จันทรท์อง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สไุหงโกลก จว.นราธวิาส สภ.สไุหงโกลก ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
1809700254543 ส.ต.ท. ชาย จริศกัด ิจันทรป์ระอบ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มูโนะ จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 48 38 86 ไม่ผ่าน
1809700321020 ส.ต.ต. ชาย อดศิร สวุะโจ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธารโต จว.ยะลา สภ.ธารโต ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
1809900459831 ส.ต.ท. ชาย อนริุตธ ์ทพิยก์องลาศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สไุหงโกลก จว.นราธวิาส สภ.สไุหงโกลก ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 23 73 ไม่ผ่าน
1809900771878 ส.ต.ท. ชาย วชัรนิทร ์จติรัว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สายบุร ีจว.ปัตตานี สภ.สายบุรี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 47 93 ไม่ผ่าน
1810400069823 ส.ต.อ. ชาย สรุชาต ิแสงสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กะพอ้ จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 34 24 58 ไม่ผ่าน
1829900105916 ส.ต.ต. ชาย ณรงคฤ์ทธ ิงานสม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บาเจาะ จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 49 50 99 ไม่ผ่าน
1841500161846 ส.ต.ท. ชาย ปฐมพงศ ์มากจติร ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี สภ.ทุ่งยางแดง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 40 88 ไม่ผ่าน
1859900008902 ร.ต.อ. ชาย ทศพล พุ่มแสง รอง สวป. สภ.มะนัง จว.สตลู สภ.มะนัง ภ.จว.สตลู ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
1860700107216 ส.ต.ท. ชาย พรเทพ ไชยมุสกิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.รอืเสาะ จว.นราธวิาส สภ.รอืเสาะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
1900100018891 ด.ต. ชาย อเุทน กสีะบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองจกิ จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 36 27 63 ไม่ผ่าน
1900300126395 ส.ต.อ. ชาย สนัต ิเส็นเหมาะ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.นาทว ีจว.สงขลา สภ.นาทวี ภ.จว.สงขลา ภ.9 37 25 62 ไม่ผ่าน
1900300164203 ส.ต.ต. ชาย ฐากร เกอืแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.รอืเสาะ จว.นราธวิาส สภ.รอืเสาะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 47 48 95 ไม่ผ่าน
1900400014360 ส.ต.อ. ชาย อธพิงษ์ วรรณมี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา สภ.บันนังสตา ภ.จว.ยะลา ภ.9 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
1900500036969 ส.ต.อ. ชาย อามนี หวนัโสะ๊ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ตยุง สภ.ตยุง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 14 60 ไม่ผ่าน
3930700073538 ร.ต.ท. ชาย เกษม คงแกว้หนู รอง สวป(จร) สภ.กงหรา ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 45 46 91 ไม่ผ่าน
3940700235023 ร.ต.อ. ชาย สมเด็น มะมงิ รอง สวป. สภ.ยะหรงิ จว.ปัตตานี สภ.ยะหรงิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 45 47 92 ไม่ผ่าน
3941000166917 ด.ต. ชาย สรุยิา มะยแีต ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยะหรงิ จว.ปัตตานี สภ. ยะหรงิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 39 14 53 ไม่ผ่าน
3949900028836 ด.ต. ชาย อทิธกิร นวลศลิป รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงสงขลา สภ เมอืงสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
3950100022797 ด.ต. ชาย ฮารนิทร ์สาและ๊ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลําใหม ่จว.ยะลา สภ.ลําใหม่ ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
3950100282349 ร.ต.อ. ชาย อดลุย ์หะมะซอ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าธง จว.ยะลา สภ.ท่าธง ภ.จว.ยะลา ภ.9 47 43 90 ไม่ผ่าน
3950300270131 ด.ต. ชาย สามารถ สยุสทุธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บาตตูาโมง จว.ยะลา สภ.บาตตูาโมง ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
3950400048791 จ.ส.ต. ชาย พยุง เรอืงศาสตร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงยะลา สภ.เมอืงยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 49 97 ไม่ผ่าน
3950400098349 ร.ต.อ. ชาย สมัพันธ ์กาลรัตน์ รอง สวป.สภ.เทพา ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
3950400105515 ร.ต.อ. ชาย สมภพ ชมูณี รอง สว. สภ.บาตตูาโมง จว.ยะลา สภ.บาตตูาโมง ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
3950500206496 พ.ต.ท. ชาย วรีะวฒัน ์ดาํรงกลู สวป. สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี สภ.ทุ่งยางแดง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 37 40 77 ไม่ผ่าน
3950500207760 พ.ต.ท. ชาย กฤตพิัฒน ์เพชรบางโกระ สวป. สภ.สะบา้ยอ้ย จว.สงขลา สภ.สะบา้ยอ้ย ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 45 93 ไม่ผ่าน
3950500208839 ด.ต. ชาย มาโนช จันทรแ์กว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เบตง จว.ยะลา สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
3950500251645 ด.ต. ชาย สมชาย แกว้ไดป้าน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกโพธ ิจว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
3950600157217 ด.ต. ชาย อาหะมะ ตอแลมา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เบตง จว.ยะลา สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 50 99 ไม่ผ่าน
3950600540932 ด.ต. ชาย เดช กาหมาน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นโสร่ง จว.ปัตตานี สภ.บา้นโสร่ง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 43 32 75 ไม่ผ่าน
3959800174318 ด.ต. ชาย พูลสนิ อามะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสีาคร จว.นราธวิาส สภ.ศรสีาคร ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 48 48 96 ไม่ผ่าน
3959900535991 ด.ต. ชาย ศภุชยั นามวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กรงปีนัง จว.ยะลา สภ.กรงปินัง ภ.จว.ยะลา ภ.9 46 43 89 ไม่ผ่าน
3960100001625 ร.ต.อ. ชาย โกเมศ เตะ๊ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนราธวิาส สภ.เมอืงนราธวิาส ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
3960200056766 พ.ต.ท. ชาย สวา่ง ทองบุญเรอืง รอง ผกก.ปป. สภ.สทงิพระ จว.สงขลา สภ.สทงิพระ ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 47 94 ไม่ผ่าน
3960200122998 ร.ต.ท. ชาย สมพร ทองจนิดา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตนัหยง อ.เมอืงนราธวิาส สภ.ตนัหยง ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 42 41 83 ไม่ผ่าน
3960300196829 ด.ต. ชาย นสิะบูดงิ เฮงสาแม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยงีอ จว.นราธวิาส สภ.ยงีอ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 19 14 33 ไม่ผ่าน
3960400042921 ด.ต. ชาย อนุกลู เจ๊ะอาลี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนราธวิาส สภ.เมอืงนราธวิาส ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 48 38 86 ไม่ผ่าน
3960600274817 ด.ต. ชาย ชชูาต ิเชาวส์ุม่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกเคยีน จว.นราธวิาส สภ.โคกเคยีน ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 46 26 72 ไม่ผ่าน
3961100248338 ด.ต. ชาย สนทิ พงึตาํบล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สไุหงปาด ีจว.นราธวิาส สภ.สไุหงปาดี ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 48 27 75 ไม่ผ่าน
3961100321957 ด.ต. ชาย อดุร สงัขส์วุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตาน ี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 48 96 ไม่ผ่าน
3961100394407 ด.ต. ชาย เกรยีงไกร เกรยีวกราว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สไุหงโกลก จว.นราธวิาส สภ.สไุหงโกลก ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 48 34 82 ไม่ผ่าน
3969800021431 พ.ต.ท. ชาย เกยีรตคิณุ วงัเพ็ชร์ รอง ผกก. สภ.ตะโหมด จว.พัทลงุ สภ.ตะโหมด ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 47 45 92 ไม่ผ่าน
3969800127417 พ.ต.ท. ชาย วรีทัย ศรหีมนั สวป. สภ.ควนโดน จว.สตลู สภ.ควนโดน ภ.จว.สตลู ภ.9 38 41 79 ไม่ผ่าน
4411100003460 ด.ต. ชาย ณัฐวฒุ ิเสมามงิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สไุหงโกลก จว.นราธวิาส สภ.สไุหงโก-ลก ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 44 44 88 ไม่ผ่าน
4800900002731 ร.ต.ท. ชาย สมไชย เกดิแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลงุ สภ.ป่าพะยอม ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 44 42 86 ไม่ผ่าน
4900500001353 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย ประจวบ บุญยะการ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เทพา จว.สงขลา สภ.เทพา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 50 99 ไม่ผ่าน
4900900002659 ร.ต.ต. ชาย ยนิด ีบุญชว่ย รอง สว.(ป.) สภ.รัตภูม ิจว.สงขลา สภ.รัตภูมิ ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 46 94 ไม่ผ่าน
5410600128404 ด.ต. ชาย เจรญิ เอนไชย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.ทุ่งตําเสา ภ.จว.สงขลา ภ.9 42 37 79 ไม่ผ่าน
5850400027147 ส.ต.ท. ชาย มนตร ีพรหมพชิยั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 50 99 ไม่ผ่าน
5900700002131 ด.ต. ชาย วชิติ จันทรวบิูลย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนราธวิาส สภ.เมอืงนราธวิาส ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
5901100025840 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย พนม แกว้อมัภรณ์ สวป. สภ.ควนกาหลง จว.สตลู สภ.ควนกาหลง ภ.จว.สตลู ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
5901300016607 พ.ต.ท. ชาย ปราโมชย ์แกว้ชศูรี สวป. สภ.คลองหอยโขง่ จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 50 99 ไม่ผ่าน
5910100019903 ด.ต. ชาย อรุณศกัด ิโตะ๊มอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ฉลงุ อ.เมอืงสตลู สภ.ฉลงุ ภ.จว.สตลู ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
5930100035313 ร.ต.อ. ชาย ธานนิทร ์จันทรเ์ทพ รอง สวป. สภ.นาขยาด อ.ควนขนุน จว.พัทลงุ สภ.นาขยาด ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
5930190000719 ร.ต.ต. ชาย สมนกึ ปานเพชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 41 90 ไม่ผ่าน
5930390002073 ด.ต. ชาย ฉกรรจ ์ฤทธเิลอืน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาชยัสน จว.พัทลงุ สภ.เขาชยัสน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
5930400023906 ด.ต. ชาย นฤชติ ชนนิทยุทธวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลงุ สภ.ปากพะยูน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 40 42 82 ไม่ผ่าน
5930500036171 ด.ต. ชาย วโิรจน ์ผอมนุย้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาขยาด จว.พัทลงุ สภ.นาขยาด ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
5930600015753 ด.ต. ชาย อาทติย ์สมันเหมอืน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ควนกาหลง จว.สตลู สภ.ควนกาหลง ภ.จว.สตลู ภ.9 45 48 93 ไม่ผ่าน
5930890002641 ด.ต. ชาย ตะยบิ หมัดผอม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งลงุ อ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.ทุ่งลงุ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
5940200001674 ด.ต. ชาย เกตกุาญจน ์พรหมบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกโพธ ิจว.ปัตตานี สภ โคกโพธิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 40 89 ไม่ผ่าน
5960999000597 ร.ต.ท. ชาย มะเย็ง ซยีง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เบตง จว.ยะลา สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
3930300412424 ร.ต.ต. ชาย จติร นุ่นดํา รอง สว.(ป.) สภ.กงหรา จว.พัทลงุ สภ.กงหรา ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 50 99 ไม่ผ่าน
3930300423299 พ.ต.ท. ชาย กฤตเิดช นมิดวง สวป. สภ.ทะเลนอ้ย จว.พัทลงุ สภ.ทะเลนอ้ย ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
3930300438059 พ.ต.ท. ชาย นพิล แท่นรัตน์ สวป. สภ.นาขยาด อ.ควนขนุน จว.พัทลงุ สภ.นาขยาด ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 45 94 ไม่ผ่าน
3930300466931 ด.ต. ชาย จริพงษ์ มานพ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลงุ สภ.ปากพะยูน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 43 92 ไม่ผ่าน
3930300614795 ร.ต.อ. ชาย โสฬส มูสกิะนลิพันธ์ รอง สวป. สภ.ลําปํา อ.เมอืงพัทลงุ สภ.ลําปํา ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 41 39 80 ไม่ผ่าน
3930400035363 ด.ต. ชาย ชนิกฤต คชฤทธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางแกว้ จว.พัทลงุ สภ.บางแกว้ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 44 38 82 ไม่ผ่าน
3930400038559 พ.ต.ท. ชาย โสภณ ทองจันทร์ รอง ผกก.ปป. สภ.ควนโดน จว.สตลู สภ.ควนโดน ภ.จว.สตลู ภ.9 38 26 64 ไม่ผ่าน
3930400099680 ด.ต. ชาย มนูญ สขุเกษม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นหนองเออืง จว.ตรัง สภ.บา้นหนองเออืง ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 45 93 ไม่ผ่าน
3930400189565 ด.ต. ชาย ขจรศกัด ิภัยเนียม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นคลองเต็ง อ.เมอืงตรัง สภ.บา้นคลองเต็ง ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 45 93 ไม่ผ่าน
3930500045794 ด.ต. ชาย สมเชษฐ นกยูงทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทลงุ สภ.เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 45 45 90 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3930500158858 ร.ต.ท. ชาย อาํนาจ คงนวล รอง สวป. สภ.ทะเลนอ้ย จว.พัทลงุ สภ.ทะเลนอ้ย ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 50 99 ไม่ผ่าน
3930500343299 ด.ต. ชาย ถวลิ พงศาปาน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทะเลนอ้ย จว.พัทลงุ สภ.ทะเลนอ้ย ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
3930500351551 ด.ต. ชาย สรุศกัด ิเรอืงเพชร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาขยาด สภ.นาขยาด ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
3930500370563 พ.ต.ท. ชาย ฉัตตชิยั ขาวขํา สวป.สภ.ศรบีรรพต จว.พัทลงุ สภ.ศรบีรรพต? ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3930500548613 ร.ต.อ. ชาย สพุัส แสงเกดิ รอง สว.สส. สภ.เมอืงพัทลงุ สภ.เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 45 94 ไม่ผ่าน
3930500554036 ร.ต.ต. ชาย สมพงษ์ ถริะจํานงค์ รอง สว.(ป.) สภ.ศรนีครนิทร ์จว.พัทลงุ สภ.ศรนีครนิทร์ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 48 44 92 ไม่ผ่าน
3930500568771 ด.ต. ชาย พงศพ์รรณ ไหมชมุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ลําปํา อ.เมอืงพัทลงุ สภ.ลําปํา ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 45 30 75 ไม่ผ่าน
3930500646127 ด.ต. ชาย สวุสิช ์มานันตพงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ควนขนุน จว.พัทลงุ สภ.ควขนุน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 45 42 87 ไม่ผ่าน
3930500783990 ร.ต.ท. ชาย วเิชยีร จันทรส์ขุศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ควนขนุน จว.พัทลงุ สภ.ควนขนุน ภ.จวพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
3930500795076 ด.ต. ชาย สรุยิัญ จันสกุสี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 44 91 ไม่ผ่าน
3930500808488 ด.ต. ชาย ศกัดชิยั รัตนพงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กนัตงั จว.ตรัง สภ.กนัตงั ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 45 93 ไม่ผ่าน
3930500871228 ด.ต. ชาย รัตนชาต ิทพิขนุราช ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บางแกว้ จว.พัทลงุ สภ.บางแกว้ ภ.จว.พัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 47 45 92 ไม่ผ่าน
3930500944748 ด.ต. ชาย บุญธรรม หนูรักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ควนขนุน จว.พัทลงุ สภ.ควนขนุน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 42 91 ไม่ผ่าน
3930500949553 ร.ต.ท. ชาย สวุทิย ์ศรเีพชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทลงุ สภ เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3930500953020 ร.ต.ต. ชาย สายชน ชตูรี รอง สว. (จร.) สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลงุ สภ.ป่าพะยอม ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 42 91 ไม่ผ่าน
3930500980833 ด.ต. ชาย ณรงค ์เรอืงฤทธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรบีรรพต จว.พัทลงุ สภ.ศรบีรรพต ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 44 93 ไม่ผ่าน
3930500982551 ด.ต. ชาย นัฎฐา อนันทนุพงศ์ ผบ.หมู่(จร.)สภ.นาโยง จว.ตรัง สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 46 92 ไม่ผ่าน
3930600111471 ด.ต. ชาย สมศกัด ิหนูเอยีด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าบอน จว.พัทลงุ สภ.ป่าบอน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 48 46 94 ไม่ผ่าน
3930600112248 ร.ต.ท. ชาย อมัฤทธ ิขวญัทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา สภ.ควนเนียง ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 39 86 ไม่ผ่าน
3930600113015 ด.ต. ชาย สทิธชิยั ณรงคร์าช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะนางคาํ อ.ปากพะยูน จว.พัทลงุสภ.เกาะนางคาํ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 45 48 93 ไม่ผ่าน
3930600158451 ร.ต.ต. ชาย วนัิย เอยีดเหลอื รอง สว.(จร.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลงุ สภ.ปากพะยูน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 33 19 52 ไม่ผ่าน
3930600159210 ร.ต.อ. ชาย สชุาต ิทองสง รอง สวป. สภ.บางกลํา จว.สงขลา สภ.บางกลํา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 44 93 ไม่ผ่าน
3930600176203 ร.ต.อ. ชาย อรรถพล โกสนิธ์ รอง สวป. สภ.บางแกว้ จว.พัทลงุ สภ.บางแกว้ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
3930600206765 พ.ต.ท. ชาย ฉลอง ยงิคง สวป. สภ.ระโนด จว.สงขลา สภ.ระโนด จ.สงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 31 81 ไม่ผ่าน
3930600237962 ร.ต.ต. ชาย สมหมาย ทองอยู่คง รอง สว.(ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลงุ สภ.ปากพะยูน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 39 48 87 ไม่ผ่าน
3930600332051 ด.ต. ชาย ศราวธุ ผลบุญ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 44 91 ไม่ผ่าน
3930600380951 ด.ต. ชาย บัญชา พยัคพันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตะโหมด จว.พัทลงุ สภ.ตะโหมด ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 44 40 84 ไม่ผ่าน
3930600403129 ร.ต.อ. ชาย สวสัด ิหนูลอย รอง สวป. สภ.บา้นในควน อ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สภ.บา้นในควน ภ.จว.ตรัง ภ.9 39 41 80 ไม่ผ่าน
3930600442400 ร.ต.ต. ชาย ปัญญา แจ่มศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 44 92 ไม่ผ่าน
3930600463229 ด.ต. ชาย อาคม หมู่หัด ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.ทุ่งตําเสา ภ.จว.สงขลา ภ.9 40 32 72 ไม่ผ่าน
3930700113866 ด.ต. ชาย ทรงศกัด ิชแูกว้ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.ทุ่งตําเสา ภ.จว.สงขลา ภ.9 43 44 87 ไม่ผ่าน
3930700115605 ร.ต.ท. ชาย ประหยัด เขยีวดํา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลงุ สภ.ปากพะยูน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 48 48 96 ไม่ผ่าน
3930700116890 พ.ต.ต. ชาย วริัตน ์พรหมทอง สวป. สภ.ปากพะยูน จว.พัทลงุ สภ.ปากพะยูน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 37 47 84 ไม่ผ่าน
3930700119392 จ.ส.ต. ชาย ยงยุทธ ์หนูจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ควนกาหลง จว.สตลู สภ.ควนกาหลง ภ.จว.สตลู ภ.9 50 34 84 ไม่ผ่าน
3930800012948 ด.ต. ชาย สพุัฒ ชสูวุรรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เกาะนางคาํ อ.ปากพะยูน จว.พัทลงุสภ.เกาะนางคาํ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 44 32 76 ไม่ผ่าน
3930800083942 ด.ต. ชาย ภญิโญ พูนยมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สทงิพระ จว.สงขลา สภ.สทงิพระ ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 44 88 ไม่ผ่าน
3930800175201 ด.ต. ชาย บุญโชค ไชยเซง่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กนัตงั จว.ตรัง สภ.กนัตงั ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
3930800208371 ร.ต.อ. ชาย เจรญิ นวลดกุ รอง สวป. สภ.ป่าบอน จว.พัทลงุ สภ.ป่าบอน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 47 45 92 ไม่ผ่าน
3930800288722 ด.ต. ชาย เสถยีร ยกจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตะโหมด จว.พัทลงุ สภ.ตะโหมด ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 44 45 89 ไม่ผ่าน
3939900086003 พ.ต.ท. ชาย สรุชาต ิบุญโรจนพ์งศ์ รอง ผกก.ปป. สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลงุ สภ.ป่าพะยอม ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 44 93 ไม่ผ่าน
3939900144640 ด.ต. ชาย สยาม ยงิดาํนุ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรนีครนิทร ์จว.พัทลงุ สภ.ศรนีครนิทร์ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 48 44 92 ไม่ผ่าน
3939900148408 ร.ต.ต. ชาย ประเสรฐิ นพฤทธิ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงพัทลงุ สภ.เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3939900274268 ร.ต.ต. ชาย อภนัินท ์สตัยนนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
3940100285097 พ.ต.ท. ชาย อาล ีหลเียาว์ สวป. สภ.สายบุร ีจว.ปัตตานี สภ.สายบุรี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3940100285101 ด.ต. ชาย มูสา หลเียาว์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ตยุง สภ.ตงุ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 35 81 ไม่ผ่าน
3940200014311 ร.ต.อ. ชาย วชิาญชยั บัวทอง รอง สวป. สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 43 92 ไม่ผ่าน
3940200221783 ด.ต. ชาย ชาญชยั จะนะจนิา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกโพธ ิจว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 42 89 ไม่ผ่าน
3940200395854 ด.ต. ชาย ณัฐพงศ ์เพชรยอดศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาประดู ่จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 49 96 ไม่ผ่าน
3940200482714 ด.ต. ชาย ศกัดฐิานันดร ์ยอดจติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นในควน อ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สภ.บา้นในควน ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 45 91 ไม่ผ่าน
3940200495671 ร.ต.ต. ชาย วริัตน ์แกว้มณี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยงีอ จว.นราธวิาส สภ.ยงีอ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 39 21 60 ไม่ผ่าน
3940400042157 ด.ต. ชาย แวอามนิ แวและ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สายบุร ีจว.ปัตตานี สภ.สายบุรี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 49 96 ไม่ผ่าน
3940400222741 ร.ต.ท. ชาย ศภุณัฐ ไกรษร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ตยุง สภ.ตยุง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 18 65 ไม่ผ่าน
3940500298102 ร.ต.อ. ชาย อมัราน ดอเลาะ รอง สวป. สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 45 94 ไม่ผ่าน
3940600030845 ร.ต.ท. ชาย มาหามะยูนุ จูเฮง รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 47 93 ไม่ผ่าน
3919900020550 ร.ต.อ. ชาย อมฤต อษุามาลยเ์วท รอง สว.สส. สภ.ละงู จว.สตลู สภ.ละงู ภ.จว.สตลู ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3919900055141 ด.ต. ชาย ภานุมาศ โตะ๊ขนุนุย้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตรัง สถ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 45 93 ไม่ผ่าน
3919900055949 ด.ต. ชาย อภชิาต ิอานับ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสตลู สภ.เมอืงสตลู ภ.จว.สตลู ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
3919900108261 ด.ต. ชาย เกยีรตพิัฒน ์แกว้เขยีว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสตลู สภ.เมอืงสตลู ภ.จว.สตลู ภ.9 46 43 89 ไม่ผ่าน
3920100212804 ร.ต.ท. ชาย จักร ีสงัยวน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาโยง จว.ตรัง สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 45 41 86 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
3920100221315 พ.ต.ท. ชาย ปราโมทย ์ขวญัเมอืง สวป. สภ.ป่าบอน จว.พัทลงุ สภ.ป่าบอน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 47 49 96 ไม่ผ่าน
3920100359341 ด.ต. ชาย สทิธชิยั เกอืรอด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สภ.ย่านตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 43 44 87 ไม่ผ่าน
3920100550319 พ.ต.ท. ชาย วชิาญ นุ่นขาว รอง ผกก.ปป. สภ.นาโยง จว.ตรัง สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 40 88 ไม่ผ่าน
3920100773890 ร.ต.ท. ชาย วชิยั จําปา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สเิกา จว.ตรัง สภ.สเิกา ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 42 90 ไม่ผ่าน
3920100795338 พ.ต.ท. ชาย สมศกัด ิเยาวดํ์า สวป. สภ.สเิกา จว.ตรัง สภ.สเิกา ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 45 94 ไม่ผ่าน
3920100814103 ด.ต. ชาย ศราวธุ จันทรส์งัข์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองตรุด อ.เมอืงตรัง สภ.หนองตรุด ภ.จว.ตรัง ภ.9 34 28 62 ไม่ผ่าน
3920100832608 ด.ต. ชาย สราวธุ ชพููล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาโยง จว.ตรัง สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 44 43 87 ไม่ผ่าน
3920100852633 ด.ต. ชาย เชวง รักใหม่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 44 92 ไม่ผ่าน
3920100912504 ร.ต.ต. ชาย สวุฒัน ์เอยีดสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาโยง จว.ตรัง สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 48 95 ไม่ผ่าน
3920100913543 ร.ต.ท. ชาย สราวธุ ลายทพิย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สภ.ย่าาตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 46 93 ไม่ผ่าน
3920200079278 ร.ต.ต. ชาย ชาญลขิติ กนัตงักลุ รอง สว.(สส.)สภ.กนัตงั จว.ตรัง รอง  สว.(จร.) สภ.กตังั ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
3920200084841 ร.ต.ต. ชาย วทิยา วงศศ์รสีมุทร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปะเหลยีน จว.ตรัง สภ.ปะเหลยีน ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3920200200743 พ.ต.ท. ชาย โชคด ียูเดน็ สวป. สภ.ปะเหลยีน จว.ตรัง สภ.ปะเหลยีน ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
3920300074006 ด.ต. ชาย นุกลู ใจตรง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สภ.ย่านตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
3920300121071 ด.ต. ชาย อภวิชิญ ์ชยัพงศว์ฒันา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 50 98 ไม่ผ่าน
3920300276750 ร.ต.ต. ชาย เรยีง จันทรย์่อง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สภ.ย่านตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 49 95 ไม่ผ่าน
3920300368921 ด.ต. ชาย ศตุร ีกลบัใหม่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตนัหยง อ.เมอืงนราธวิาส สภ.ตนัหยง ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 47 46 93 ไม่ผ่าน
3920300383980 ด.ต. ชาย กติตศิกัด ิใจตรง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สภ.ย่านตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 44 42 86 ไม่ผ่าน
3920300460348 ร.ต.ต. ชาย เชาวลติ สนุทรนนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กนัตงั จว.ตรัง สภ.กนัตงั ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
3920300476953 ด.ต. ชาย วรียุทธ ปินทอง ผบ.หมู่(จร.)สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สภ.ย่านตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 50 99 ไม่ผ่าน
3920400039113 ร.ต.อ. ชาย วชิติ สดุรักษ์ รอง สวป. สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง สภ.หาดสําราญ ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
3920400290240 ด.ต. ชาย รุจนากร เตยีวปิยกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปะเหลยีน จว.ตรัง สภ.ปะเหลยีน ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 45 94 ไม่ผ่าน
3920400393731 ร.ต.ต. ชาย สามารถ ควินาง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นคลองเต็ง อ.เมอืงตรัง สภ.บา้นคลองเต็ง ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 46 94 ไม่ผ่าน
3920400447114 พ.ต.ท. ชาย ดเิรก หยงสตาร์ สวป. สภ.ท่าแพ จว.สตลู สภ.ท่าแพ ภ.จว.สตลู ภ.9 47 47 94 ไม่ผ่าน
3920400590677 ร.ต.อ. ชาย อรรถวทิย ์จติเทยีง รอง สวป. สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สภ.ย่านตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
3920500099053 ร.ต.ต. ชาย สมคดิ สทิธฤิกษ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองตรุด อ.เมอืงตรัง สภ หนองตรุด ภ.จว.ตรัง ภ.9 28 16 44 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3920500264755 ด.ต. ชาย วริยุทธ สงัขอ์ยุทธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สคุรินิ จว.นราธวิาส สภ.สคุรินิ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 47 36 83 ไม่ผ่าน
3920600368668 ร.ต.อ. ชาย สรุสทิธ ิรองวงั รอง สวป. สภ.เขาวเิศษ อ.วงัวเิศษ จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 46 94 ไม่ผ่าน
3920600799618 ด.ต. ชาย สนุทร คงจรงิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นคลองเต็ง อ.เมอืงตรัง สภ.บา้นคลองเต็ง ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 44 93 ไม่ผ่าน
3920700213798 ร.ต.ต. ชาย พชร ชชูมชนื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงจรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
3929900203786 ร.ต.ต. ชาย สมบัต ิวราเยาวนานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
3929900296041 ด.ต. ชาย เดชา ชตูรัง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาโยง จว.ตรัง สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 43 91 ไม่ผ่าน
3930100097045 ร.ต.ต. ชาย ไพรัตน ์ธรรมศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทลงุ สภ.เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 44 42 86 ไม่ผ่าน
3930100109850 ร.ต.อ. ชาย สาธติ บุญถาวร รอง สว.(จร.) สภ.นาทว ีจว.สงขลา สภ.นาทวี ภ.จว.สงขลา ภ.9 41 44 85 ไม่ผ่าน
3930100244994 พ.ต.ท. ชาย ขจรจักษณ ์ชแูป้น สว. สภ.ลําปํา อ.เมอืงพัทลงุ สภ.ลําปํา ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 47 41 88 ไม่ผ่าน
3930100303087 ร.ต.อ. ชาย วมิล หมนืเพชร รอง สวป. สภ.รัตภูม ิจว.สงขลา สภ.รัตภูมิ ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 45 91 ไม่ผ่าน
3930100305845 ด.ต. ชาย นฤมล เพชรสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เขาวเิศษ อ.วงัวเิศษ จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 45 93 ไม่ผ่าน
3930100384770 วา่ท ีพ.ต.ต. ชาย เจรญิ เลอืนแกว้ สวป. สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สภ.ย่านตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 45 44 89 ไม่ผ่าน
3930100484243 ร.ต.ต. ชาย สนุทร มณีพันธ์ รอง สว. (จร.) สภ.เมอืงพัทลงุ สภ.เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
3930100491703 ร.ต.อ. ชาย วทิยา จติไชยรักษ์ รอง สว. สภ.คลองแดน อ.ระโนด จว.สงขลา สภ.คลองแดน ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 50 99 ไม่ผ่าน
3930100547547 ด.ต. ชาย เสรยี ์สมพงค์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ตะโหมด จว.พัทลงุ สภ.ตะโหมด ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 44 44 88 ไม่ผ่าน
3930100548306 พ.ต.ท. ชาย พทัิกษ์พล สมพงศ์ รอง ผกก. สภ.นาขยาด อ.ควนขนุน จว.พัทลงุ สภ.นาขยาด ภ.จว.พท้ลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 48 46 94 ไม่ผ่าน
3930100559936 ด.ต. ชาย ประวทิย ์วุน่แกว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรนีครนิทร ์จว.พัทลงุ สภ.ศรนีครนิทร์ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 35 18 53 ไม่ผ่าน
3930100567921 วา่ท ีร.ต.ต. ชาย มติรชยั ทองบุตร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3930100711819 ด.ต. ชาย ปองภพ กฤตรัชตนันต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลําปํา อ.เมอืงพัทลงุ สภ.ลําปํา ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 44 47 91 ไม่ผ่าน
3930100718651 ด.ต. ชาย ภูชสิส ์มากมณี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงพัทลงุ สภ.เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 45 47 92 ไม่ผ่าน
3930100843863 ด.ต. ชาย ศภุมติร ภักดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรนีครนิทร ์จว.พัทลงุ สภ.ศรนีครนิทร์ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 44 41 85 ไม่ผ่าน
3930100870691 ด.ต. ชาย สทัุศน ์ยงัยนื ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตะโหมด จว.พัทลงุ สภ.ตะโหมด ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 42 42 84 ไม่ผ่าน
3930100893763 ด.ต. ชาย สมญา รุ่งตํานาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาทว ีจว.สงขลา สภ.นาทว ีจ.สงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 43 41 84 ไม่ผ่าน
3930100987849 ด.ต. ชาย ประวตัร จันทรอ์อ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ราตาปันยัง จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 48 94 ไม่ผ่าน
3930200056022 ด.ต. ชาย ครรธชิาต ิมาสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาโยง จว.ตรัง สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 37 36 73 ไม่ผ่าน
3930200094617 ด.ต. ชาย คมจติพิันธ ์นวนเปียน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกชะงาย อ.เมอืงพัทลงุ สภ.โคกชะงาย ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 48 45 93 ไม่ผ่าน
3930200115720 ด.ต. ชาย สธุ ีมติรทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ระแงะ จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 44 45 89 ไม่ผ่าน
3930200225037 ร.ต.อ. ชาย วรีะชยั หยูดาํ รอง สวป. สภ.ป่าบอน จว.พัทลงุ สภ.ป่าบอน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
3930300102123 ด.ต. ชาย บัญชา จุลรอด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางแกว้ จว.พัทลงุ สภ.บางแกว้ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
3930300262554 ด.ต. หญงิ มัณฑณา พรหมทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงพัทลงุ สภ.เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 48 48 96 ไม่ผ่าน
3930300271146 ร.ต.อ. ชาย มชียั ขนุทรมาลี รอง สวป. สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3930300350810 พ.ต.ท. ชาย ถาวร ทพิวารี สวป. สภ.บางแกว้ จว.พัทลงุ สภ.บางแกว้ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 33 82 ไม่ผ่าน
3930300368018 ร.ต.ต. ชาย บุญเสรมิ ภักดี รอง สว.(ป.) สภ.เขาชยัสน จว.พัทลงุ สภ.เขาชยัสน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 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
3900900428178 ร.ต.ต. ชาย ศวิะพงศ ์อนิทสระ รอง สว.(ป.) สภ.เมอืงสงขลา สภ.เมอืงสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 42 91 ไม่ผ่าน
3900900522808 ด.ต. ชาย วชัระ ชมุแสง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.คอหงส ์จว.สงขลา สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
3900900647155 ด.ต. ชาย ประเทอืง เถาวส์วุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา สภ.ควนเนียง ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 41 90 ไม่ผ่าน
3900900673890 ด.ต. ชาย บุญรัตน ์ชชูว่ย ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ควนเนียง จว.สงขลา สภ.ควนเนียง ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 39 87 ไม่ผ่าน
3901000049678 ด.ต. ชาย จรัล สนยาแหละ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สะเดา จว.สงขลา สภ.สะเดา จว.สงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 46 93 ไม่ผ่าน
3901000135493 พ.ต.ท. ชาย ภาสกร กจิไพบูลยท์วี รอง ผกก. สภ.สะเดา จว.สงขลา สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
3901000212587 ร.ต.ต. ชาย ถนอม แกว้มุณี รอง สว.(ป.) สภ.เทพา จว.สงขลา สภ.เทพา ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 46 94 ไม่ผ่าน
3901000219344 ด.ต. ชาย จตรุงค ์จันทรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองหอยโขง่ จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
3901000250624 ร.ต.ต. ชาย เจด็จ พุฒจันทร์ รอง สว.(ป.) สภ.คลองแงะ จว.สงขลา สภ.คลองแงะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 45 91 ไม่ผ่าน
3901000311721 ร.ต.ต. ชาย สคุน สมบูรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สะเดา จว.สงขลา สภ สะเดา จ  สงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
3901000432013 ด.ต. ชาย ธัชพล สมพงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สะเดา จว.สงขลา สภสะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 45 94 ไม่ผ่าน
3901000500701 ด.ต. ชาย วฒุพิงษ์ สงัขข์าว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยงีอ จว.นราธวิาส สภ.ยงีอ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3901000586401 ด.ต. ชาย สมัพันธ ์บุญรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เบตง จว.ยะลา สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
3901100234507 ด.ต. ชาย สมชาย ทองทวี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองจกิ จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 43 91 ไม่ผ่าน
3901100423075 ด.ต. ชาย สมมาศ ทองคโชค ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองหอยโขง่ จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 45 93 ไม่ผ่าน
3901100580821 ร.ต.อ. ชาย สมพร สขุบูรณ์ รอง สวป. สภ.สทงิพระ จว.สงขลา สภ.สทงิพระ ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 49 97 ไม่ผ่าน
3901100783039 ร.ต.ต. ชาย เกยีรตชิยั จันทวดทีพิย์ รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงสงขลา สภ.เมอืงสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
3901100791376 ร.ต.อ. ชาย ธเนศ มหันตมรรค รอง สวป. สภ.ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.ทุ่งตําเสา ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 46 90 ไม่ผ่าน
3901100885915 ด.ต. ชาย ธรีพงษ์ เพ็ชราการ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 23 49 72 ไม่ผ่าน
3901100889554 ด.ต. ชาย ราชนั บลิแสละ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภหาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 39 88 ไม่ผ่าน
3901100987378 ร.ต.อ. ชาย พานชิย ์อร่ามเรอืง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สงิหนคร จว.สงขลา สภ.สงิหนคร ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 50 95 ไม่ผ่าน
3901101072225 พ.ต.ท. ชาย ถาวร ผลกลา้ รอง ผกก.ป.สภ.สะบา้ยอ้ย จว.สงขลา สภ.สะบา้ยอ้ย ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 39 83 ไม่ผ่าน
3901101107045 ร.ต.อ. ชาย สรุกจิ ศรขีวญั รอง สวป. สภ.ทุ่งลงุ อ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.ทุ่งลงุ ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
3901200051781 ด.ต. ชาย ภานุวฒัน ์นชิรานนท์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งลงุ อ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ ทุ่งลงุ ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 38 85 ไม่ผ่าน
3909700057077 ด.ต. ชาย ชยัวฒัน ์วเิศษสนิธุ ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา สภ.คลองแงะ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
3909800114170 ด.ต. ชาย วชิาญ ตระกลูรัมย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 43 90 ไม่ผ่าน
3909800133832 พ.ต.ต. ชาย ขจรศกัด ิชโูตชนะ สวป. สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
3909800502935 ร.ต.ต. ชาย จรัส หมุนนุย้ รอง สว.(ป.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลงุ สภ ตะโหมด ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 46 43 89 ไม่ผ่าน
3909800826293 ด.ต. ชาย พทิยา พลบัขาว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 50 99 ไม่ผ่าน
3909800904294 ด.ต. ชาย จักรภัทร จารยิะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คอหงส ์จว.สงขลา สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
3909801002375 ร.ต.อ. ชาย พรีวสั โครธาสวุรรณ์ รอง สวป. สภ.สะเดา จว.สงขลา สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 43 92 ไม่ผ่าน
3909801003819 พ.ต.ท. ชาย เจษฎาวทิย ์อนิทรป์ระพันธ์ ผกก.กลุม่งานสอบสวน ภ.จว.ยะลา สภ.รามัน ภ.จว.ยะลา ภ.9 15 13 28 ไม่ผ่าน
3909801044671 ร.ต.อ. ชาย สมใจ ชรูักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทะเลนอ้ย จว.พัทลงุ สภ.ทะเลนอ้ย ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3909801062459 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย บุญเลศิ ไอสวุรรณ์ รอง สวป. สภ.สะบา้ยอ้ย จว.สงขลา สภ.สะบา้ยอ้ย ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 45 92 ไม่ผ่าน
3909900322076 ด.ต. ชาย ประจักษ์ พรมประมง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนราธวิาส สภ เมอืงนราธวิาส ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 48 49 97 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3909900462072 พ.ต.ท. ชาย เกรกิชยั ฉันทจติต์ รอง ผกก. สภ.ทุ่งลงุ อ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ ทุ่งลงุ ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 33 77 ไม่ผ่าน
3909900518876 ร.ต.ต. ชาย ธรีะพล พลวฒัน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นโคกยาง อ.กนัตงั จว.ตรัง สภ.บา้นโคกยาง ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 44 91 ไม่ผ่าน
3909900546284 พ.ต.ท. ชาย ทรงพล จุ๋ยมณี รอง ผกก. สภ.หว้ยปลงิ อ.เทพา จว.สงขลา สภ.หว้ยปลงิ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3909900651151 ด.ต. ชาย ธนัท ศริริัตน์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.นาทว ีจว.สงขลา สภ.นาทวี ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 45 91 ไม่ผ่าน
3909900799328 ด.ต. ชาย คณุาสนิ สมี่วง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสงขลา สภ.เมอืงสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 48 95 ไม่ผ่าน
3909900805913 ด.ต. ชาย ประวทิย ์ฉุน้ประดบั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 46 92 ไม่ผ่าน
3910100040884 ร.ต.อ. ชาย มาลยั จเิบ็ญจะ รอง สวป. สภ.ท่าแพ จว.สตลู สภ.ท่าแพ ภ.จว.สตลู ภ.9 48 48 96 ไม่ผ่าน
3910100311497 ด.ต. ชาย สทุนิ เดชณรงค์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสตลู สภ.เมอืงสตลู? ภ.จว.สตลู ภ.9 45 48 93 ไม่ผ่าน
3910100351553 ด.ต. ชาย ฮารน บาโง๊ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสตลู สภ.เมอืงสตลู ภ.จว.สตลู ภ.9 41 35 76 ไม่ผ่าน
3910100538785 ร.ต.อ. ชาย อบัดลุหะมดี หลา้ดี รอง สวป. สภ.ราตาปันยัง จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 45 49 94 ไม่ผ่าน
3910200055417 ร.ต.ต. ชาย สเุมธ ีรัฐการโกวบิูลย์ รอง สว.(ป.) สภ.ศรนีครนิทร ์จว.พัทลงุ สภ.ศรนีครนิทร์ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 45 37 82 ไม่ผ่าน
3910200056642 ด.ต. ชาย ศกัดกิร ีแดงคง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ควนกาหลง จว.สตลู สภ.ควนกาหลง ภ.จว.สตลู ภ.9 49 50 99 ไม่ผ่าน
3910300026311 ด.ต. ชาย นัสเซอร ์มรรคาเขต ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าแพ จว.สตลู สภ.ท่าแพ ภ.จว.สตลู ภ.9 47 48 95 ไม่ผ่าน
3910300060153 ด.ต. ชาย เสนาแสนหาญ ชมุชาติ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าแพ จว.สตลู สภ.ท่าแพ ภ.จว.สตลู ภ.9 40 41 81 ไม่ผ่าน
3910300068260 ร.ต.ต. ชาย อาภรณ ์เพ็ชรรัตน์ รอง สว.(ป.)สภ.ละงู จว.สตลู สภ.ละงู ภ.จว.สตลู ภ.9 48 42 90 ไม่ผ่าน
3910300149324 ด.ต. หญงิ วนดิา ศริอินันต์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงพัทลงุ สภ.เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
3910300224849 พ.ต.ท. ชาย วสิทุธ ิขอ้งจติร์ รอง ผกก.ปป. สภ.ศรนีครนิทร ์จว.พัทลงุ สภ.ศรนีครนิทร์ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 35 23 58 ไม่ผ่าน
3910400056557 ด.ต. ชาย ดลราหมิ แดวากม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปัตตานี สภเมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 40 88 ไม่ผ่าน
3910400062689 ด.ต. ชาย ววิรรธน ์เมอืงกลดั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ละงู จว.สตลู สภ.ละงู ภ.จว.สตลู ภ.9 41 26 67 ไม่ผ่าน
3910400068784 ด.ต. ชาย อดสิรณ ์สขุการัก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ควนโดน จว.สตลู สภ.ควนโดน ภ.จว.สตลู ภ.9 46 33 79 ไม่ผ่าน
3910500046014 ด.ต. ชาย วรชติ มองศริกิลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งหวา้ จว.สตลู สภ.ทุ่งหวา้ ภ.จว.สตลู ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
3910500232071 ร.ต.ต. ชาย ยะหยา โสะเตง่ รอง สว.(จร.)สภ.ควนโดน จว.สตลู สภ.ควนโดน ภ.จว.สตลู ภ.9 38 19 57 ไม่ผ่าน
3910500236697 ร.ต.อ. ชาย อนันต ์หวนัสาเละ๊ รอง สวป. สภ.เขาขาว อ.ละงู จว.สตลู สภ.เขาขาว ภ.จว.สตลู ภ.9 42 37 79 ไม่ผ่าน
3910500310137 ด.ต. ชาย ยุทธ ตาเอ็น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ละงู จว.สตลู สภ.ละงู ภ.จว.สตลู ภ.9 48 45 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
3910500359063 ด.ต. ชาย ดนอติร ีอรุามา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยงีอ จว.นราธวิาส สภ.ยงีอ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3910500376154 ร.ต.อ. ชาย ทองสบื คณารมย์ รอง สวป. สภ.นาหม่อม จว.สงขลา สภ.นาหม่อม ภ.จว.สงขลา ภ.9 42 47 89 ไม่ผ่าน
3910600022184 ร.ต.ต. ชาย วโิรจน ์นาคบรรพ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปะเหลยีน จว.ตรัง สภ.ปะเหลยีน ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
3900200114324 ด.ต. ชาย สองถนิ มากจังหวดั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปาดงัเบซาร ์อ.สะเดา จว.สงขลา สภ.ปาดงัเบซาร์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3900200114626 พ.ต.ท. ชาย ยุรสทิธ ิพันธุช์นะพล สวป. สภ.มะนัง จว.สตลู สภ.มะนัง ภ.จว.สตลู ภ.9 49 45 94 ไม่ผ่าน
3900200164607 ร.ต.ต. ชาย ถนัด ขนัเรอืง รอง สว.(จร.) สภ.นาทว ีจว.สงขลา สภ.นาทวี ภ.จว.สงขลา ภ.9 43 42 85 ไม่ผ่าน
3900200185876 ด.ต. ชาย สวุชิ จันทรแ์กว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สทงิพระ จว.สงขลา สภ.สทงิพระ ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 39 85 ไม่ผ่าน
3900200186864 ร.ต.อ. ชาย ไพโรจน ์คาํแกว้ รอง สวป. สภ.คเูตา่ จว.สงขลา สภ.คเูตา่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 45 90 ไม่ผ่าน
3900200203335 พ.ต.ท. ชาย ฉัตรรพ ีทองบรบูิรณ์ รอง ผกก. สภ.บางแกว้ จว.พัทลงุ สภ.บางแกว้ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 46 48 94 ไม่ผ่าน
3900200215473 ด.ต. ชาย ชยัวฒัน ์อนิทรครีี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ควนกาหลง จว.สตลู สภ.ควนกาหลง ภ.จว.สตลู ภ.9 49 42 91 ไม่ผ่าน
3900200215643 ร.ต.ต. ชาย ประเทอืง คาํชู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สทงิพระ จว.สงขลา สภ.สทงิพระ จว.สงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
3900200290394 ร.ต.ต. ชาย ประเสรฐิ สวุรรณเรอืงศรี รอง สว.(ป.)สภ.ละงู จว.สตลู สภ.ละงู ภ.จว.สตลู ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
3900200293334 ด.ต. ชาย ทพิยไ์ชย แสงจันทร์ ผบ.หมู่ สภ.ชมุพล จว.สงขลา สภ. ภ.จว.สงขลา ภ.9 39 23 62 ไม่ผ่าน
3900200356379 ด.ต. ชาย สมเกยีรต ิสงัขพ์งศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุพล อ.สทงิพระ จว.สงขลา สภ.ชมุพล ภ.จว.สงขลา ภ.9 40 15 55 ไม่ผ่าน
3900200370258 ด.ต. ชาย ทรงวฒุ ิแสงสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามบ่อ จว.สงขลา สภ.สามบ่อ ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 48 96 ไม่ผ่าน
3900200390682 ด.ต. ชาย ทรงวฒุ ิจันทศริิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตะโหมด จว.พัทลงุ สภ.ตะโหมด ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 46 45 91 ไม่ผ่าน
3900200421898 พ.ต.ต. ชาย นาฏพงษ์ ชเูมอืง สวป. สภ.ชมุพล อ.สทงิพระ จว.สงขลา สภ.ชมุพล ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3900200423866 ด.ต. ชาย สทุธศิกัด ิแชม่ชอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
3900200433012 ด.ต. ชาย ภูษิต ชหูมุน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สทงิพระ จว.สงขลา สภ.สทงิพระ ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 47 94 ไม่ผ่าน
3900200472786 ด.ต. ชาย ชออด ศรอีอ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ระโนด จว.สงขลา สภ.ระโนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 40 89 ไม่ผ่าน
3900200480258 ด.ต. ชาย จําลอง ปินแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ระโนด จว.สงขลา สภ.ระโนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 50 28 78 ไม่ผ่าน
3900200485586 ด.ต. ชาย ศกร แกว้เรอืงศรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุพล อ.สทงิพระ จว.สงขลา สภ.ชมุพล ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 25 70 ไม่ผ่าน
3900300105424 ด.ต. ชาย พัฒนะ พันธท์อง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เทพา จว.สงขลา สภ.เทพา ภ.จว.สงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 50 99 ไม่ผ่าน
3900300107699 ด.ต. ชาย ธนโชต ิแกว้หนู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เบตง จว.ยะลา สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
3900300120555 ร.ต.ต. ชาย นคิม ชว่งรัตน์ รอง สว.(คผศ.) สภ.สะทอ้น อ.นาทว ีจว.สงขลา ส.ภ สะทอ้น ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 43 92 ไม่ผ่าน
3900300384218 ด.ต. ชาย สไุลหมาน สทีอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 48 94 ไม่ผ่าน
3900300476953 ด.ต. ชาย แสงเมอืง ยอดแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
3900300615295 ร.ต.อ. ชาย จําเรยีง หัดเหาะ รอง สว.สส. สภ.นาทว ีจว.สงขลา สภ.นาทวี ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 37 84 ไม่ผ่าน
3900400039873 ด.ต. ชาย บุญเสรมิ เรอืงแกว้ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.นาทว ีจว.สงขลา สภ.นาทวี ภ.จว.สงขลา ภ.9 43 42 85 ไม่ผ่าน
3900400073524 ด.ต. ชาย สยาม บุญรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.รัตภูม ิจว.สงขลา สภ.รัตภูม ิจ.สงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 45 90 ไม่ผ่าน
3900400101137 พ.ต.ท. ชาย สวุทิย ์กมลเจรญิ สวป. สภ.ม่วงงาม อ.สงิหนคร จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
3900400164856 ด.ต. ชาย โกศล สวุรรณรัตน์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.นาทว ีจว.สงขลา สภ.นาทวี ภ.จว.สงขลา ภ.9 40 37 77 ไม่ผ่าน
3900400183478 ด.ต. ชาย สรุศกัด ิแกว้ทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หว้ยปลงิ อ.เทพา จว.สงขลา สภ.หว้ยปลงิ ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 43 87 ไม่ผ่าน
3900400222619 ด.ต. ชาย บัญญัต ิเทพทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองหอยโขง่ จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
3900400285025 ด.ต. ชาย อภชิาต ิขาวโอ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สะเดา จว.สงขลา สภ สะเดา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 45 94 ไม่ผ่าน
3900400315285 ร.ต.ต. ชาย นัครนิทร มณีประวตั ิ รอง สว.(ป.) สภ.นาทว ีจว.สงขลา สภ.นาทวี ภ.จว.สงขลา ภ.9 43 39 82 ไม่ผ่าน
3900400316630 ร.ต.อ. ชาย จตวุทิย ์ทองศรี รอง สวป. สภ.ลําใหม ่จว.ยะลา รอง สว สภ.ลําใหม่งานจราจรภ.จว.ยะลา ภ.9 49 45 94 ไม่ผ่าน
3900500029438 ร.ต.ต. ชาย สชุาต ิหมันละ๊ รอง สว.(ป.) สภ.ปาดงัเบซาร ์อ.สะเดา จว.สงขลา สภ.ปาดงัเบซาร์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 50 98 ไม่ผ่าน
3900500176881 ร.ต.ต. ชาย เจรญิ จันทรจติร รอง สว.(ป.) สภ.หว้ยปลงิ อ.เทพา จว.สงขลา สภ.หว้ยปลงิ ภ.จว.สงขลา ภ.9 40 20 60 ไม่ผ่าน
3900500268165 ด.ต. ชาย สาโรจ ทองเนือแขง็ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงสตลู สภ เมอืงสตลู ภ.จว.สตลู ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
3900500295677 ด.ต. ชาย จรุง บุญอนันต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ระแงะ จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 46 34 80 ไม่ผ่าน
3900500325185 ด.ต. ชาย ประคอง พรหมอกัษร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กาบัง จว.ยะลา สภ.กาบัง ภ.จว.ยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 41 26 67 ไม่ผ่าน
3900500457324 พ.ต.ท. ชาย ปรัชญา ไบเตะ รอง ผกก. สภ.ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.ทุ่งตําเสา ภ.จว.สงขลา ภ.9 42 43 85 ไม่ผ่าน
3900600259699 ร.ต.ต. ชาย ศภุสรร แกว้วชิติ รอง สว.(ป.) สว.สภ.สะบา้ยอ้ย จว.สงขลา สภ.สะบา้ยอ้ย ภ.จว.สงขลา ภ.9 42 36 78 ไม่ผ่าน
3900700023841 ด.ต. ชาย ทรงเดช ชํานธิุระการ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามบ่อ จว.สงขลา สภ.สามบ่อ ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 46 93 ไม่ผ่าน
3900700152781 ร.ต.ต. ชาย ประวทิย ์ขวญัชนื รอง สว.(ป.) สภ.ชมุพล จว.สงขลา สภ.ชมุพล ภ.จว.สงขลา ภ.9 38 34 72 ไม่ผ่าน
3900700155895 วา่ท ีร.ต.อ. ชาย จํารัส แกว้มณี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ละงู จว.สตลู สภ.ละงู ภ.จว.สตลู ภ.9 44 40 84 ไม่ผ่าน
3900700320829 ร.ต.อ. ชาย ชนิภัทร ขนุนุย้ รอง สวป.สภ.นาทว ีภ.จว.สงขลา สภ.นาทวี ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 47 92 ไม่ผ่าน
3900700357439 ร.ต.ท. ชาย ทวชิ เรอืงคง รอง สว.(ป.)สภ.ลําใหม ่จว.ยะลา. สภ.ลําใหม่ ภ.จว.ยะลา ภ.9 30 14 44 ไม่ผ่าน
3900700366021 พ.ต.ท. ชาย จรูญ วเิชยีรบรรจง สวป. สภ.ทุ่งหวา้ จว.สตลู สภ.ทุ่งหวา้ ภ.จว.สตลู ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
3900700375461 ร.ต.ต. ชาย พรประสทิธ ิศรขีวญั รอง สว.(จร.) สภ.เมอืงตรัง สภ เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 45 94 ไม่ผ่าน
3900700388059 พ.ต.ท. ชาย สมปราถ นลิพงศ์ รอง ผกก.ปป. สภ.กระแสสนิธุ ์จว.สงขลา สภ.กระแสสนิธุ ์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 41 87 ไม่ผ่าน
3900700389659 ด.ต. ชาย พพิัฒน ์นลิพงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 45 47 92 ไม่ผ่าน
3900700443505 ร.ต.ท. ชาย อนุชา สทิธโิชตพิงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามบ่อ จว.สงขลา สภ.สามบ่อ ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
3900700535701 ร.ต.อ. ชาย อาวธุ นอ้ยกตู รอง สวป. สภ.หนองจกิ จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 49 96 ไม่ผ่าน
3900700546827 ร.ต.อ. ชาย กฤษฏ ิมุณีสวา่ง รอง สวป. สภ.นาโยง จว.ตรัง สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 40 86 ไม่ผ่าน
3900700620270 ร.ต.ท. ชาย พณิธุ เขยีวเลง่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กนัตงั จว.ตรัง จร สภ.หันตงั ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 44 93 ไม่ผ่าน
3900700705348 ด.ต. ชาย เรงิณรงค ์นลิประยูร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สามบ่อ จว.สงขลา สภ.สามบ่อ ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
3900800053458 ด.ต. ชาย อภชิาต ิศรนีวลขาว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 42 89 ไม่ผ่าน
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เลขประจําตวั ปชช. ยศ เพศ ชอื-นามสกลุ ตาํแหน่ง สภ./สน./กก. ภ.จว./บก. ภ./บช. คะแนนวชิากฎหมาย คะแนนวชิาทวัไป คะแนนรวม ผลการทดสอบ หมายเหตุ
3900900016333 ด.ต. ชาย ปรชีา แกว้เพชร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ไมแ้กน่ จว.ปัตตานี สภ.ไมแ้กน่ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3900900085076 ร.ต.ต. ชาย กฤษกร เมอืงแกว้ รอง สว.(ป.) สภ.บางกลํา จว.สงขลา สภ.บางกลํา ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 43 90 ไม่ผ่าน
3900900107843 ร.ต.ท. ชาย อดลุย ์สขุพันธุ ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.รัตภูม ิจว.สงขลา สภ.รัตภูมิ ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 44 91 ไม่ผ่าน
3900900156291 ด.ต. ชาย สเุมธ เรอืงแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ละงู จว.สตลู สภ.ละงู ภ.จว.สตลู ภ.9 47 42 89 ไม่ผ่าน
3900900213309 ร.ต.อ. ชาย มนัด ขวญัรัตน์ รอง สวป. สภ.มายอ จว.ปัตตานี สภ.มายอ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 40 88 ไม่ผ่าน
3900900236473 พ.ต.ท. ชาย พเิชษฐไชย สรุยิะชยักลุพงศ์ สวป. สภ.ศรนีครนิทร ์จว.พัทลงุ สภ ศรนีครนิทร์ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
3900900254773 ร.ต.ต. ชาย ปณัชญฐ์ณน ฉัตรธ์ศรณ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สะทอ้น อ.นาทว ีจว.สงขลา สภ.สะทอ้น ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 42 90 ไม่ผ่าน
3900900332821 ด.ต. ชาย อมัมรศกัด ิคงชชูว่ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา สภ.ควนเนียง ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 42 88 ไม่ผ่าน
1959900438795 ส.ต.อ. ชาย ฟารติ มะโซะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลําใหม ่จว.ยะลา สภ.ลําใหม่ ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
1959900513550 ส.ต.ต. ชาย กมลภพ ซซีา้ย ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.กรงปีนัง จว.ยะลา สภ.กรงปินัง ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 46 94 ไม่ผ่าน
1960200085701 ส.ต.อ. ชาย อดลุย ์สาระสนีา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นโสร่ง จว.ปัตตานี สภ.บา้นโสร่ง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 44 35 79 ไม่ผ่าน
1960500212058 ส.ต.ต. ชาย อมิรอน เกษม ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ระแงะ จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 43 37 80 ไม่ผ่าน
1960600024857 จ.ส.ต. ชาย รดีวูนั ลาโละซู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกเคยีน จว.นราธวิาส สภ โคกเคยีน ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 47 39 86 ไม่ผ่าน
1960800040988 ส.ต.อ. ชาย ซอและ ตาเละ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สไุหงโกลก จว.นราธวิาส สภ.สไุหงโกลก ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 49 34 83 ไม่ผ่าน
1960800046111 จ.ส.ต. ชาย มูฮํามัดฟัยซอล มะยะโกะ๊ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สไุหงโกลก จว.นราธวิาส สภ.สไุหงโกลก ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
1960800083351 ส.ต.อ. ชาย บลีา อาแว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สคุรินิ จว.นราธวิาส สภ.สคุรินิ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 47 17 64 ไม่ผ่าน
1960900038756 จ.ส.ต. ชาย พงศค์ณชิ สวุรรณศลิป์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สากอ จว.นราธวิาส สภ.สากอ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 46 19 65 ไม่ผ่าน
1961100005099 ด.ต. ชาย สทิธชิยั ทองดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนราธวิาส สภ.เมอืงนราธวิาส ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 47 43 90 ไม่ผ่าน
1961200039912 ส.ต.อ. ชาย บักรูรอซ ีบาโด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มายอ จว.ปัตตานี สภ.มายอ ภจว.ปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 40 18 58 ไม่ผ่าน
1969800008136 ด.ต. ชาย ศกัดยิุกต ์หะนุรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สไุหงปาด ีจว.นราธวิาส สภ.สไุหงปาดี ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 48 35 83 ไม่ผ่าน
1969800019928 จ.ส.ต. ชาย สรพล พจนเ์พรศิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สไุหงโกลก จว.นราธวิาส สภ.สไุหงโก-ลก ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 26 76 ไม่ผ่าน
1969800092111 ส.ต.อ. ชาย ซไุลมาน บนิสะมะแอ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สไุหงโกลก จว.นราธวิาส สภ.สไุหงโกลก ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 48 44 92 ไม่ผ่าน
1969800092277 ส.ต.อ. ชาย รัชตะ บูรพาพัฒนกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สไุหงโกลก จว.นราธวิาส สภ.สไุหงโกลก ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 34 84 ไม่ผ่าน
1969900010531 ด.ต. ชาย บุญธรรม คงภูมิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มูโนะ จว.นราธวิาส สภ.มูโนะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 48 34 82 ไม่ผ่าน
1969900067789 ส.ต.อ. ชาย ปฏญิญา สเุมธ ผบ.หมู่(ป.)มะนัง จว.สตลู สภ.มะนัง ภ.จว.สตลู ภ.9 41 37 78 ไม่ผ่าน
1969900169450 ส.ต.ต. ชาย ณรงศกัด ิชํานาญคง ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.จะแนะ จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 50 30 80 ไม่ผ่าน
2402400018068 ส.ต.อ. ชาย คมกฤษ ประชากลู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่หวาด จว.ยะลา สภ.แม่หวาด ภจว.ยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 44 17 61 ไม่ผ่าน
2610400016479 ด.ต. ชาย ชาครติ คงทน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กรงปีนัง จว.ยะลา สภ.กรงปินัง ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 48 96 ไม่ผ่าน
2900300012398 จ.ส.ต. ชาย ดลรอฉาด หมัดเหน๊าะ ผบ.หมู่ผจร).สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 41 25 66 ไม่ผ่าน
2901100009858 จ.ส.ต. ชาย จรัญ บนิและ๊ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คเูตา่ จว.สงขลา สภ.คเูตา่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 37 81 ไม่ผ่าน
2920300014439 ส.ต.ท. ชาย นันทวฒุ ิวฒันา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 49 97 ไม่ผ่าน
2930100002232 ด.ต. หญงิ เสาวลกัษณ ์หนูสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาโยง จว.ตรัง สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 46 31 77 ไม่ผ่าน
2930800009191 ร.ต.อ. ชาย สมชาต ิทองดี รอง สวป. สภ.ป่าบอน จว.พัทลงุ สภ.ป่าบอน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 48 49 97 ไม่ผ่าน
2939900012095 ส.ต.อ. ชาย จเรวฒุ ิบัวแกว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงพัทลงุ สภ.เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 50 33 83 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
3100601285046 พ.ต.ท. ชาย สดุจติร ์อนุสาร รอง ผกก.ปป. สภ.ท่าแพ จว.สตลู สภ.ท่าแพ ภ.จว.สตลู ภ.9 47 41 88 ไม่ผ่าน
3100601525560 พ.ต.ท. ชาย มานติย ์บุญมาเลศิ รอง ผกก.ปป. สภ.ป่าบอน จว.พัทลงุ สภ.ป่าบอน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 48 49 97 ไม่ผ่าน
3100903121763 ร.ต.ต. ชาย สขุสนัต ์วงษ์นุ่น รอง สว.(ป.) สภ.ปากรอ จว.สงขลา สภ.ปากรอ/งานป้องกนัปราบปรามภ.จว.สงขลา ภ.9 43 21 64 ไม่ผ่าน
3190300486794 พ.ต.ท. ชาย อาํนวย จันทรส์ขุ รอง ผกก. สภ.ฉลงุ อ.เมอืงสตลู สภ.ฉลงุ ภ.จว.สตลู ภ.9 49 45 94 ไม่ผ่าน
3350500044327 ด.ต. ชาย มังกร สายคําวงษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสีาคร จว.นราธวิาส สภ.ศรสีาคร ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 47 34 81 ไม่ผ่าน
3360101017652 พ.ต.ท. ชาย สพุจน ์กาญจนศร สวป. สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 45 93 ไม่ผ่าน
3400500467880 ร.ต.ต. ชาย สรวชิญ ์สวุรรณภักดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คอหงส ์จว.สงขลา สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3410600606091 ร.ต.อ. ชาย ระพพีัฒน ์ผลผาฤทธิ รอง สวป. สภ.ลําปํา อ.เมอืงพัทลงุ สภ.ลําปํา ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
3540200651889 ด.ต. ชาย ธนาพัฒน ์คาํตนั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เทพา จว.สงขลา สภ.เทพา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
3560200376993 ด.ต. ชาย ประการ จันทรแ์สง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจกิ จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3579900227221 พ.ต.ท. ชาย สวุชิญ ์ภู่สถติย์ รอง ผกก. สภ.เมอืงสตลู สภ.เมอืงสตลู ภ.จว.สตลู ภ.9 46 47 93 ไม่ผ่าน
3649900163884 ร.ต.อ. ชาย วษิณุ แจ่มจันทร์ รอง สวป. สภ.นาประดู ่จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
3730101206885 ร.ต.ท. ชาย นพินธ ์หงษ์โพธิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เทพา จว.สงขลา สภ.เทพา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 50 99 ไม่ผ่าน
3770400563264 ร.ต.ต. ชาย ปกรณก์ฤษณ ิทองสขุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองตรุด อ.เมอืงตรัง สภ.หนองตรุด ภ.จว.ตรัง ภ.9 30 26 56 ไม่ผ่าน
3779900122371 ร.ต.ต. ชาย สวุคล รักษานาค ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.รัษฎา จว.ตรัง สภ.รัษฎา ภ.จว.ตรัง ภ.9 47 43 90 ไม่ผ่าน
3800100762830 พ.ต.ต. ชาย ปรชีา ศรเีมอืง สวป. สภ.นาโยง จว.ตรัง สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 44 92 ไม่ผ่าน
3800101247513 ด.ต. ชาย สรุนิทร ์อตุระชล ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางแกว้ จว.พัทลงุ สภ.บางแกว้ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3800200189929 ด.ต. ชาย รุ่งโรจน ์จันทรมาศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทะเลนอ้ย จว.พัทลงุ สภ.ทะเลนอ้ย ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 44 93 ไม่ผ่าน
3800400429231 ด.ต. ชาย อมร เทพยา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงพัทลงุ สภ.เมอืงพัทลงุ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
3800700545228 ร.ต.อ. ชาย ศภุกจิ ปานซา้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สงิหนคร จว.สงขลา สภ.สงิหนคร ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 42 90 ไม่ผ่าน
3800700694614 ด.ต. ชาย ทวชิ สงสวา่ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กะพอ้ จว.ปัตตานี สภ.กะพอ้ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
3800800204511 พ.ต.ท. ชาย ภักด ีสามารถ สว. สภ.หว้ยปลงิ อ.เทพา จว.สงขลา สภ.หว้ยปลงิ ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 40 84 ไม่ผ่าน
3800900287851 ร.ต.อ. ชาย สชุาต ิจูชว่ย รอง สวป. สภ.รัษฎา จว.ตรัง สภ.รัษฎา ภ.จว.ตรัง ภ.9 40 42 82 ไม่ผ่าน
3801100050792 ร.ต.อ. ชาย วทิยา เพชรอาวธุ รอง สว.จร. สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3801100069108 ด.ต. ชาย พรสทิธ ิดษิฐรักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลงุ สภ.ป่าพะยอม ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 43 45 88 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
3801600411018 ด.ต. ชาย เสรมิวทิย ์คงมาก ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองแดน อ.ระโนด จว.สงขลา สภ.คลองแดน ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
3830100041091 พ.ต.ต. ชาย ชนพัฒน ์ทองขําดี สวป. สภ.บา้นในควน อ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สภ.บา้นในควน ภ.จว.ตรัง ภ.9 40 42 82 ไม่ผ่าน
3841500297086 ร.ต.ต. ชาย ธวชัชยั เคายวนผงึ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่หวาด จว.ยะลา สภ.แม่หวาด ภ.จว.ยะลา ภ.9 29 31 60 ไม่ผ่าน
3850200030695 ด.ต. ชาย ครรชติ สายทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาโยง จว.ตรัง สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 40 39 79 ไม่ผ่าน
3859900128009 ร.ต.อ. ชาย ศริพิงศ ์ศริเิรศ รอง สวป. สภ.ระโนด จว.สงขลา สภ.ระโนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 44 93 ไม่ผ่าน
3900100342830 ด.ต. ชาย ประธาน มณีรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ควนมดี จว.สงขลา สภ.ควนมดี ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
3900100754224 ร.ต.ต. ชาย สทิธชิยั นรากจิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากรอ อ.สงิหนคร จว.สงขลา สภ.ปากรอ ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
3900100769647 ร.ต.ต. ชาย พพิษิ จติภักดี รอง สว(สส)สภ.ทุ่งลงุ สภ.ทุ่งลงุ ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
3900100790026 ด.ต. ชาย อาํพล จันทรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงสงขลา สภ.เมอืงสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 45 94 ไม่ผ่าน
3900100878829 ร.ต.อ. ชาย สทุธริักษ์ พันธนยิะ รอง สวป. สภ.เมอืงนราธวิาส สภ.เมอืงนราธวิาส ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 49 38 87 ไม่ผ่าน
3900101021557 ด.ต. ชาย หมัดอาดมั พัชนีย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สงิหนคร จว.สงขลา สภ.สงิหนคร ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 45 94 ไม่ผ่าน
3900200066427 ด.ต. ชาย สมศกัด ิคงเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สทงิพระ จว.สงขลา สภ.สทงิพระ จว.สงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 42 86 ไม่ผ่าน
3900200077852 ร.ต.ต. ชาย สถติ บัวเนยีว รอง สว. (ป.) สภ.เกาะนางคาํ อ.ปากพะยูน จว.พัทลงุ สภ.เกาะนางคาํ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 45 39 84 ไม่ผ่าน
1930400031230 ส.ต.อ. ชาย วเิชาวน ์คงเตยี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี สภ.ทุ่งยางแดง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 25 13 38 ไม่ผ่าน
1930400034697 ด.ต. ชาย ศริวิฒัน ์นวนดาํ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลงุ สภ.ปากพะยูน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 48 29 77 ไม่ผ่าน
1930400041006 ด.ต. ชาย ศภุกลู โสะขาว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บางแกว้ จว.พัทลงุ สภ.บาง ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 42 43 85 ไม่ผ่าน
1930500021651 ร.ต.อ. ชาย อนุ ศรทีองชว่ย รอง สว. สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 45 94 ไม่ผ่าน
1930500084271 จ.ส.ต. ชาย ใจวฒัน ์ชตูรี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนราธวิาส สภ.เมอืงนราธวิาส ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 48 46 94 ไม่ผ่าน
1930500105928 จ.ส.ต. ชาย เจตตพุล แกว้ไข่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เจาะไอรอ้ง จว.นราธวิาส สภ.เจาะไอรอ้ง ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 47 50 97 ไม่ผ่าน
1930500118591 ส.ต.อ. ชาย รณชยั พูนเกดิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยะหรงิ จว.ปัตตานี สภ.ยะหรงิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 41 90 ไม่ผ่าน
1930500137251 ส.ต.อ. ชาย สทุธพิงษ์ รอดเดช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ระแงะ จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 47 39 86 ไม่ผ่าน
1930500138656 ส.ต.อ. ชาย ไกรสร คงสดุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ระแงะ จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 47 44 91 ไม่ผ่าน
1930500145571 ส.ต.ท. ชาย สมศกัด ิฉิมรักษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อยัเยอรเ์วง จว.ยะลา สภ.อยัเยอรเ์วง ภ.จว.ยะลา ภ.9 32 33 65 ไม่ผ่าน
1930500159432 ส.ต.อ. ชาย สขุสวสัด ิรักจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นโหนด อ.สะบา้ยอ้ย จว.สงขลา สภ.บา้นโหนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 45 89 ไม่ผ่าน
1930500175284 ส.ต.อ. ชาย ธรีะวฒัน ์เอยีดชมุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 50 99 ไม่ผ่าน
1930500242143 ส.ต.ต. ชาย อภสิทิธ ิแพทยห์มัด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนราธวิาส สภ.เมอืงนราธวิาส ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 48 49 97 ไม่ผ่าน
1930600081265 ด.ต. ชาย สเุชาว ์จันทรแ์กว้เดช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ท่าธง จว.ยะลา สภ.ท่าธง ภ.จว.ยะลา ภ.9 42 43 85 ไม่ผ่าน
1930600088073 ส.ต.อ. ชาย ณัฐวฒุ ิเพชรขวญั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนราธวิาส สภ.เมอืงนราธวิาส ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 48 44 92 ไม่ผ่าน
1930600113434 ส.ต.ท. ชาย อสิมาแอน สนัหมุด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สเิกา จว.ตรัง สภ.สเิกา ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
1930600150721 ส.ต.ต. ชาย สนัหกรชิ สอนสงัข์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงนราธวิาส สภ.เมอืงนราธวิาส ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
1930700001531 ด.ต. ชาย สรเพชร รุ่งพุด ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เทพา จว.สงขลา สภ.เทพา ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 50 98 ไม่ผ่าน
1930700032045 ส.ต.อ. ชาย ศภุชยั ชสูงดํา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ป่าบอน จว.พัทลงุ สภ.ป่าบอน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 46 50 96 ไม่ผ่าน
1930800015576 จ.ส.ต. ชาย ธรียุทธ เหล็มหมาด ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.รัตภูม ิจว.สงขลา สภ.รัตภูมิ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 22 71 ไม่ผ่าน
1930800085850 ส.ต.ต. ชาย อภนัินท ์ไชยรัตน์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปะแต จว.ยะลา สภ.ปะแต ภ.จว.ยะลา ภ.9 45 42 87 ไม่ผ่าน
1939900018036 ด.ต. ชาย พงศกร ไชยเดช ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนราธวิาส สภ.เมอืงนราธวิาส ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
1939900093496 ส.ต.อ. ชาย ปราโมทย ์เลยีงพันธุส์กลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อยัเยอรเ์วง จว.ยะลา สภ.อยัเยอรเ์วง ภ.จว.ยะลา ภ.9 36 39 75 ไม่ผ่าน
1939900128923 ส.ต.ท. ชาย ปิยะพงษ์ บัวหยู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กนัตงั จว.ตรัง สภ.กนัตงั ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
1939900130804 ส.ต.อ. ชาย ชโินรส ขนุเจรญิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ควนขนุน จว.พัทลงุ สภ.ควนขนุน ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
1939900197020 ส.ต.อ. ชาย สรุศกัด ิพรหมชว่ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.รามัน จว.ยะลา สภ.รามัน ภ.จว.ยะลา ภ.9 41 28 69 ไม่ผ่าน
1939900203101 ส.ต.อ. ชาย เอกพงษ์ พงศจ์ันทรเ์สถยีร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแกว้ จว.พัทลงุ สภ.บางแกว้ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 48 44 92 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1939900264533 ส.ต.ต. ชาย สรศกัด ิราชเล็ก ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 48 96 ไม่ผ่าน
1939900365950 ส.ต.ต. ชาย ศราวฒุ ิตงเยต ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บาเจาะ จว.นราธวิาส สภ.บาเจาะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 47 18 65 ไม่ผ่าน
1940100152899 ส.ต.อ. ชาย นอิาซซิ นกิโูน ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยะหรงิ จว.ปัตตานี สภ.ยะหรงิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 35 83 ไม่ผ่าน
1940200067541 ส.ต.อ. ชาย มะหมูด บาซอสดิกิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นโสร่ง จว.ปัตตานี สภ.บา้นโสร่ง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
1940200078127 ส.ต.อ. ชาย อาวธุ ราชบุตร ผบ.หมู่(ป.) สภ.โคกโพธ ิจว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 38 86 ไม่ผ่าน
1940300200862 ส.ต.ท. ชาย ศวิกร สวุรรณติร ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 37 86 ไม่ผ่าน
1940300203781 ส.ต.ท. ชาย อฟัฟานด ีแวสาและ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 40 88 ไม่ผ่าน
1940800028902 ส.ต.ท. ชาย ศราวฒุ ิจันทรเ์กตุ ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
1949800052178 จ.ส.ต. ชาย อสัร ีอาํเซาะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.จะแนะ จว.นราธวิาส สภ.จะแนะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 47 38 85 ไม่ผ่าน
1949900067258 จ.ส.ต. ชาย นวพล ธาระมรรค ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงนราธวิาส สภ.เมอืงนราธวิาส ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 49 32 81 ไม่ผ่าน
1949900134711 ส.ต.ท. ชาย อนุวฒัน ์คงรักษา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 46 93 ไม่ผ่าน
1949900146531 ส.ต.ท. ชาย นัสเซอร ์หนูขวญั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี สภ.ปะนาเระ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
1949900226992 ส.ต.ท. ชาย เป็นไท ววิฒัน์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
1949900302630 ส.ต.ท. ชาย อารฟัร เจ๊ะแล ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
1950500049114 ส.ต.อ. ชาย สมัสดุนิ เจ๊ะเย็ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ลําใหม ่จว.ยะลา สภ.ลําใหม่ ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 49 97 ไม่ผ่าน
1950500092699 ส.ต.ท. ชาย อาํพันด ีสนอมวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กรงปีนัง จว.ยะลา สภ.กรงปินัง ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
1950500132372 ส.ต.ท. ชาย อนุรักษ์ ชทูอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่หวาด จว.ยะลา สภ.แม่หวาด ภ.จว.ยะลา ภ.9 34 12 46 ไม่ผ่าน
1959800036431 จ.ส.ต. ชาย นัทธ ีโพธทัิพพะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เบตง จว.ยะลา สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
1959800043551 ส.ต.อ. ชาย กติตคิณุ สธุรรมสวสัดิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เบตง จว.ยะลา สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 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
1959800071041 ส.ต.อ. ชาย นติ ิดามาอู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เบตง จว.ยะลา สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
1959800075003 ส.ต.อ. ชาย วนัเฉลมิ ฟุ้งพทิยา ผบ.หมู่ สภ.เบตง จว.ยะลา สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
1959800100571 ส.ต.ท. ชาย ธรีภัทร อนัประเสรฐิ ผบ.หมู่ สภ.เบตง จว.ยะลา สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 50 99 ไม่ผ่าน
1959800101390 ส.ต.ท. ชาย อลัอามนี ฆอแดะ๊ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ยะรม จว.ยะลา สภ.ยะรม ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
1959800141405 ส.ต.ต. ชาย ปัณณวฒัน ์จันทวงศ์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.แม่หวาด จว.ยะลา สภ.แม่หวาด ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 43 91 ไม่ผ่าน
1959900124928 ส.ต.อ. ชาย วรายุทธ ยอดยงิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บาตตูาโมง จว.ยะลา สภ.บาตตูาโมง ภจว.ยะลา ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
1959900124936 จ.ส.ต. ชาย อภเิดช คงสวุรรณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.โคกโพธ ิจว.ปัตตานี สภ.โคกโพธิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 43 90 ไม่ผ่าน
1959900127510 ส.ต.อ. ชาย เอกพจน ์เกตมาศ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 45 94 ไม่ผ่าน
1959900150333 ส.ต.อ. ชาย บัสรมีาน หมาดหลงั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กาบัง จว.ยะลา สภ.กาบัง ภ.จว.ยะลา ภ.9 44 36 80 ไม่ผ่าน
1959900157877 จ.ส.ต. ชาย สดุรัก พลายดวง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี สภ.ตยุง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 35 12 47 ไม่ผ่าน
1959900172850 จ.ส.ต. ชาย พงศพ์สิทุธ ิขวญัเชอื ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บา้นโหนด อ.สะบา้ยอ้ย จว.สงขลาสภ.บา้นโหนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 42 45 87 ไม่ผ่าน
1959900188152 ส.ต.อ. ชาย เอกวทิย ์ไฝสดํีา ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บา้นโหนด อ.สะบา้ยอ้ย จว.สงขลาสภ.บา้นโหนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 46 46 92 ไม่ผ่าน
1959900225902 ส.ต.ท. ชาย ภาณุวฒัน ์ยานพะโยม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มายอ จว.ปัตตานี สภ.มายอ ภ.จว.ปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 30 18 48 ไม่ผ่าน
1959900227352 ส.ต.อ. ชาย พงศพ์สิทุธ ิพรมทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นโหนด อ.สะบา้ยอ้ย จว.สงขลา สภ.บา้นโหนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 47 44 91 ไม่ผ่าน
1959900242751 ส.ต.อ. ชาย พชรพงศ ์เพชรแท ้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่หวาด จว.ยะลา สภ.แม่หวาด ภ.จว.ยะลา ภ.9 28 16 44 ไม่ผ่าน
1959900247124 จ.ส.ต. ชาย อภสิทิธ ิไฝขาว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง ภจว.ปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 24 20 44 ไม่ผ่าน
1959900341546 ส.ต.อ. ชาย จักรช์ยั จันทรล์อย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.รอืเสาะ จว.นราธวิาส สภ.รอืเสาะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
1959900347617 ส.ต.ท. ชาย ณัฐพงษ์ ทองทราย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 39 86 ไม่ผ่าน
1900600040411 จ.ส.ต. ชาย อดุมศกัด ิพรมแกว้พันธ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บา้นโหนด อ.สะบา้ยอ้ย จว.สงขลา สภ.บา้นโหนด ภ.จว.สงขลา ภ.9 37 41 78 ไม่ผ่าน
1900700084673 จ.ส.ต. ชาย วชัพงศ ์จนีเอยีด ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ตยุง สภ.ตยุง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 11 58 ไม่ผ่าน
1900700113894 ส.ต.อ. ชาย อนุพงศ ์ดว้งดี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองจกิ จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 43 92 ไม่ผ่าน
1900900155892 ส.ต.ท. ชาย ชลนรนิทร ์บุญใหญ่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองจกิ จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 43 90 ไม่ผ่าน
1900900174609 ส.ต.ต. ชาย เกษม พวงแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มายอ จว.ปัตตานี สภ.มายอ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 48 95 ไม่ผ่าน
1901000080366 ส.ต.อ. ชาย อนริุทธ ิเบ็นเหล็บ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตนัหยง อ.เมอืงนราธวิาส สภ.ตนัหยง ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 49 24 73 ไม่ผ่าน
1909700039269 ส.ต.อ. ชาย พนมกร เพ็ชรรัตน์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คลองหอยโขง่ จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 41 33 74 ไม่ผ่าน
1909700076776 ส.ต.ต. ชาย ธรีธัชช ์ทรัพยภ์ญิโญกลุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองจกิ จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 45 92 ไม่ผ่าน ชอืหรอืนามสกลุไม่ตรงกบัขอ้มูลกาํลงัพล
1909800040510 ด.ต. ชาย ธนากร มุสกิะอนันต์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ตะโหมด จว.พัทลงุ สภ.ตะโหมด ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 42 43 85 ไม่ผ่าน
1909800129367 ร.ต.อ. ชาย กติตพิงษ์ ประทุมทอง รอง สวป. สภ.โคกโพธ ิจว.ปัตตานี สภ.โคกโพธ?ิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 37 85 ไม่ผ่าน
1909800338802 จ.ส.ต. ชาย โยธนิ บุญเซง่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สากอ จว.นราธวิาส สภ.สากอ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 48 22 70 ไม่ผ่าน
1909800343725 จ.ส.ต. ชาย เขมะชาต ิยมิขาว ผบ.หมู่ (จร.) สภ.สเิกา จว.ตรัง สภ.สเิกา ภ.จว.ตรัง ภ.9 42 38 80 ไม่ผ่าน
1909800401121 จ.ส.ต. ชาย กฤตนิ สงัฆรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหอยโขง่ จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่ สภ.คลองหอยโขง่ภ.จว.สงขลา ภ.9 43 22 65 ไม่ผ่าน
1909800555650 ส.ต.ท. ชาย พงษ์สมัญ ศริพิันธ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
1909800556478 ส.ต.อ. ชาย สริวชั สแีกว้เขยีว ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
1909800590072 ส.ต.ท. ชาย ภาสกร แกว้กลบั ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 39 85 ไม่ผ่าน
1909800679537 ส.ต.ต. ชาย ธรีพงษ์ คงแกว้ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.หนองจกิ จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 39 41 80 ไม่ผ่าน
1909800684565 ส.ต.ต. ชาย อสิระพงษ์ มรรคาเขต ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ระแงะ จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 47 40 87 ไม่ผ่าน
1909800915851 ส.ต.ต. ชาย ศกัรนิทร ์พุทธาโร ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สไุหงโกลก จว.นราธวิาส สภ.สไุหงโกลก ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
1909900005015 ด.ต. ชาย วรีชยั ทองใหญ่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
1909900165349 ส.ต.อ. ชาย รณยุทธ ชอบงาม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อยัเยอรเ์วง จว.ยะลา สภ.อยัเยอรเ์วง ภ.จว.ยะลา ภ.9 36 39 75 ไม่ผ่าน
1909900165772 ส.ต.อ. ชาย รณชยั คงทอง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี สภ.ยะรัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 46 94 ไม่ผ่าน
1909900186397 ส.ต.อ. ชาย พนติ ดาํสง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.กาบัง จว.ยะลา สภ.กาบัง ภ.จว.ยะลา ภ.9 40 25 65 ไม่ผ่าน
1909900208099 ส.ต.ท. ชาย เทวนิทร ์นันยะมโณ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 47 94 ไม่ผ่าน
1909900240987 ส.ต.อ. ชาย ธนพล อนิทเรย์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 45 94 ไม่ผ่าน
1909900290372 ส.ต.อ. ชาย ชยากร สายออ๋ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธารโต จว.ยะลา สภ.ธารโต ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
1909900297091 ส.ต.ท. ชาย วรากร สายพรม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ชมุพล อ.สทงิพระ จว.สงขลา สภ.ชมุพล ภ.จว.สงขลา ภ.9 35 20 55 ไม่ผ่าน
1909900366174 ส.ต.ท. ชาย รอสล ีลอ่บู ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ธารโต จว.ยะลา สภ.ธารโต ภ.จว.ยะลา ภ.9 48 49 97 ไม่ผ่าน
1909900406745 ส.ต.ต. ชาย ภาคนิ หุลกจิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.รอืเสาะ จว.นราธวิาส สภ.รอืเสาะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 46 49 95 ไม่ผ่าน
1909900440706 ส.ต.ท. ชาย ภัทรนันท ์เรอืงเพ็ง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.คอหงส ์จว.สงขลา สภ.คอหงส์ ภ.จว.สงขลา ภ.9 44 45 89 ไม่ผ่าน
1910100121993 ส.ต.อ. ชาย จรียุทธ ์ปุนยัง ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี สภ.แม่ลาน ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 41 89 ไม่ผ่าน
1910500037248 จ.ส.ต. ชาย มารุต ตงิหวงั ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมอืงสงขลา สภ.เมอืงสงขลา ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 49 98 ไม่ผ่าน
1910500049637 จ.ส.ต. ชาย นัฐวฒุ ิชํานาญเพาะ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.อยัเยอรเ์วง จว.ยะลา สภ.อยัเยอรเ์วง ภ.จว.ยะลา ภ.9 37 40 77 ไม่ผ่าน
1910500061181 ส.ต.อ. ชาย ทววีธุ คงถนิ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เขาขาว อ.ละงู จว.สตลู สภ.เขาขาว ภ.จว.สตลู ภ.9 36 24 60 ไม่ผ่าน
1910600068811 ส.ต.อ. ชาย สราวธุ สงเปีย ผบ.หมู่(ป.)สภ.ทุ่งหวา้ จว.สตลู สภ.ทุ่งหวา้ ภ.จว.สตลู ภ.9 41 31 72 ไม่ผ่าน
1910600074943 ส.ต.อ. ชาย อนุชา เหมรา ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ยงีอ จว.นราธวิาส สภ.ยงีอ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 49 46 95 ไม่ผ่าน
1919900066065 ส.ต.อ. ชาย ชานนท ์บุญแกว้ขวญั ผบ.หมู่(ป.)สภ.ควนโดน จว.สตลู สภ.ควนโดน ภ.จว.สตลู ภ.9 42 30 72 ไม่ผ่าน
1919900075951 ด.ต. ชาย อรรถศกัด ิโชตมิันต์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.เมอืงตรัง สภ.เมอืงตรัง ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
1919900082001 ส.ต.ท. ชาย เกยีรตศิกัด ิอไุรกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 49 44 93 ไม่ผ่าน
1919900090667 ส.ต.ท. ชาย ธรีวรรธน ์สทิธฤิกษ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง สภ.หาดสําราญ ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
1919900096592 ส.ต.ท. ชาย นติศิกัด ิกลุโรจนสริิ ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมอืงสตลู สภ.เมอืงสตลู ภ.จว.สตลู ภ.9 41 36 77 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
1919900192401 ส.ต.ท. ชาย จรีศกัด ิเด็นหลี ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ราตาปันยัง จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 49 95 ไม่ผ่าน
1919900235126 ส.ต.ต. ชาย ปฐว ีดาเระหมนี ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สายบุร ีจว.ปัตตานี สภ.สายบุรี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 46 47 93 ไม่ผ่าน
1920100089551 จ.ส.ต. ชาย วรีพันธุ ์พลวฒัน์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.นาโยง จว.ตรัง สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง ภ.9 45 38 83 ไม่ผ่าน
1920300079991 ส.ต.ท. ชาย กฤษณะ เพ่งพศิ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สภ.ย่านตาขาว ภ.จว.ตรัง ภ.9 43 39 82 ไม่ผ่าน
1920300112360 ส.ต.ต. ชาย ณัฐวฒัน ์ฤทธหิมุน ผบ.หมู่(ป.) สภ.มายอ จว.ปัตตานี สภ.มายอ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 47 24 71 ไม่ผ่าน
1920300134436 ส.ต.ท. ชาย อภเิชษฐ ์ชอูอ่น ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.เมอืงปัตตานี สภ.เมอืงปัตตานี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 50 99 ไม่ผ่าน
1920400098041 จ.ส.ต. ชาย นท ีคงดี ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ปะเหลยีน จว.ตรัง สภ.ปะเหลยีน ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 47 96 ไม่ผ่าน
1920400111853 ส.ต.อ. ชาย ปัทพงศ ์เสยีมไหม ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สายบุร ีจว.ปัตตานี สภ.สายบุรี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 49 97 ไม่ผ่าน
1920400145162 ส.ต.ท. ชาย บดนิทร ์หูเขยีว ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.มายอ จว.ปัตตานี สภ.ตยุง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 44 24 68 ไม่ผ่าน
1920600038122 ส.ต.อ. ชาย วรีะศกัด ิแซฮ่อ่ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หนองจกิ จว.ปัตตานี สภ.หนองจกิ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 49 43 92 ไม่ผ่าน
1920600166554 จ.ส.ต. ชาย พงษ์พัฒน ์นาคนอ้ย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.สายบุร ีจว.ปัตตานี สภ.สายบุรี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 43 47 90 ไม่ผ่าน
1929900224485 จ.ส.ต. ชาย สาทร พรมสงัข์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.รามัน จว.ยะลา สภ.รามัน ภ.จว.ยะลา ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
1929900353480 ส.ต.ต. ชาย อสิรา พลจันทร์ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.ระแงะ จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 38 39 77 ไม่ผ่าน
1929900385691 ส.ต.อ. ชาย สเุนตร แอโสะ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.บา้นโคกยาง อ.กนัตงั จว.ตรัง สภ.บา้นโคกยาง ภ.จว.ตรัง ภ.9 48 40 88 ไม่ผ่าน
1929900469402 ส.ต.ต. ชาย สพุศนิ ชายเกตุ ผบ.หมู่-รอง สว. สภ.สายบุร ีจว.ปัตตานี สภ.สายบุรี ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 44 45 89 ไม่ผ่าน
1930100081282 จ.ส.ต. ชาย ตริกติต ์หนูคลงิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแกว้ จว.พัทลงุ ส.ภ บางแกว้ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 47 47 94 ไม่ผ่าน
1930100091385 จ.ส.ต. ชาย ดาํรงค ์เรอืนแกว้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลงุ สภ.ตะโหมด ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 48 49 97 ไม่ผ่าน
1930100103057 จ.ส.ต. ชาย กติตภิพ ขนุศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแกว้ จว.พัทลงุ สภ.บางแกว้ ภ.จว.พัทลงุ ภ.9 44 30 74 ไม่ผ่าน
1930100109993 จ.ส.ต. ชาย พงศว์รศิ จันทรคํ์า ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ระแงะ จว.นราธวิาส สภ.ระแงะ ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 44 43 87 ไม่ผ่าน
1930100122060 ส.ต.อ. ชาย จติพิล เกอืเสง้ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ราตาปันยัง จว.ปัตตานี สภ.ราตาปันยัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 45 49 94 ไม่ผ่าน
1930200031775 ร.ต.อ. ชาย สรุสทิธ ิเส็นบัตร รอง สวป. สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง สภ.หาดสําราญ ภ.จว.ตรัง ภ.9 49 48 97 ไม่ผ่าน
1930200044052 จ.ส.ต. ชาย อรรถพล เกอืสกลุ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.นาประดู ่จว.ปัตตานี สภ.นาประดู่ ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 48 47 95 ไม่ผ่าน
1930300128118 ส.ต.อ. ชาย พงษ์ศกัด ิประดษิฐ์ ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.ศรสีาคร จว.นราธวิาส สภ.ศรสีาคร ภ.จว.นราธวิาส ภ.9 44 35 79 ไม่ผ่าน
3901100167117 ร.ต.ท. ชาย บุญเสรมิ ทองไทย ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.หาดใหญ ่จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา ภ.9 48 48 96 ไม่ผ่าน


