
1 จาก 6

1 พ.ต.ท.หญิง พรทิพย์ วิจารณ์ปรีชา ฝอ.คพ. บญัชีป ี2554
2 พ.ต.ท. เอกลินท์  วัสสานกูล (การเงินและพัสดุ) ฝอ.สง.ก.ตร. บญัชีป ี2554
3 พ.ต.ท.หญิง สุภาพร วสนาท ฝว.สท. บญัชีป ี2554
4 พ.ต.อ. รุตจิรัสย์ นามสีฐาน ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2554
5 พ.ต.ท. วณัฐพงศ์ ชาลประเสริฐ ฝสต.1 กต.9 จต. บญัชีป ี2554
6 พ.ต.ต. ทัตเทพ เลิศลักษณ์มีพันธ์ สน.ส าราญราษฎร์ บญัชีป ี2554
7 พ.ต.ท. ศรุต   จันทร์เกษ สน.จรเข้นอ้ย บก.น.4 บญัชีป ี2554
8 พ.ต.ท. เทวา    บญุชาเรียง สน.ดินแดง บญัชีป ี2554
9 พ.ต.ท. นภสินธุ์   ภมูี สน.สุทธิสาร บญัชีป ี2554

10 พ.ต.ท. นรเศรษฐ์ เย็นสุข ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท. บญัชีป ี2554
11 ร.ต.อ. สุทัศ ขุนรัตน์ ฝอ.วน. บญัชีป ี2554
12 พ.ต.ท. เพลิน กล่ินพยอม (ทนท.นรพ.กอ.รมน.) สกพ. บญัชีป ี2554
13 พ.ต.ต.หญิง อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล นพ.(สบ 2) กลุ่มงานจิตเวชฯ บญัชีป ี2554
14 พ.ต.ท. สุนทร  วิรัตนช์ยางกูร สว.ฝอ.รท. บญัชีป ี2554
15 พ.ต.อ.หญิง กัญญอร วรดิลก ผกก.ฝ่ายบญัชี 3 กช. บญัชีป ี2554
16 ร.ต.อ.หญิง นอ้มจิตร เตโชฬาร ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพฯ บก.ตม.3 บญัชีป ี2554  
17 พ.ต.ท.หญิง ปทุมรัตน์ ชุติมาวิทยาคม ฝ่าย ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 บญัชีป ี2554
18 พ.ต.ท.หญิง ดารารัตน์ หงษ์ทอง กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2554
19 ร.ต.อ.หญิง ศุภานนัท์ อินทะนา ฝ่ายความชอบ ทพ. บญัชีป ี2554
20 พ.ต.อ. สุรชาติ จึงด ารงกิจ กลุ่มงานวิเคราะหฯ์ ยศ. บญัชีป ี2554
21 พ.ต.ท. ธนธร ศิรินทร์ธวัธน์ ด.2 กก.2 บก.จร. บญัชีป ี2554
22 พ.ต.ท. เทพรัชต์ สกุลมีฤทธิ์ สน.ฉลองกรุง บญัชีป ี2554
23 พ.ต.ท.หญิง กาญจนยี์ ล าเลียงผล กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. บญัชีป ี2554
24 พ.ต.ต. วสันต์ ซุนเฟื่อง กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. บญัชีป ี2554
25 พ.ต.ท. อรรถพล วนาเดช กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. บญัชีป ี2554
26 พ.ต.ท.หญิง วาสนา  ปานเกษม ฝ่ายอ านวยการ ทพ. บญัชีป ี2554
27 พ.ต.อ. วัตร์ธนา  มีข า ฝ่ายความชอบ ทพ. บญัชีป ี2554
28 ร.ต.อ.หญิง สมร ดีแสง นวท.(สบ 1) กคบ.พฐก. บญัชีป ี2554
29 พ.ต.ต..หญิง พรฤดี เดชธ ารงวัฒน์ ฝ่ายบญัชี 3 กช. บญัชีป ี2554
30 พ.ต.อ.หญิง พิชชากร ชุนรักษ์ ฝ่ายวิเคราะหต์ าแหนง่ 2 อต. บญัชีป ี2554
31 พ.ต.ท.หญิง ธัญญาภรณ์ ธรรมวาสี กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2556
32 พ.ต.ท. รัก การธราชว์ ฝว.สท. บญัชีป ี2556
33 ว่าที่ ร.ต.ท. เลอศักด์ิ พิเชษฐไพบูลย์ ฝ่ายวิเคราะห์ต าแหน่ง 1 อต. บญัชีป ี2556
34 ว่าที่ ร.ต.ต. ปยิวัฒน ์ วิริยะสมบติั กลุ่มงานคดีปกครอง คพ.กมค. บญัชีป ี2556
35 ร.ต.ท. ประสิทธิ์ พุทธปญัโญ ผก.สยศ.ตร. บญัชีป ี2556

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด หมายเหตุ

บญัชีรายชือ่ผู้รอการจัดสรรที่ยื่นค ารอ้งขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร.ระดบัชัน้สัญญาบตัร
กรณีขอสิทธิปกตปิระเภทหอ้ง "สัญญาบตัรครอบครวั" ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ)
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36 พ.ต.ต. ส าราญ มงคลแก้ว บก.ปปป. บญัชีป ี2556
37 ร.ต.อ.หญิง พันธนภิา  วนิิจกิจเจริญ พฐก. บญัชีป ี2556
38 ร.ต.ต. ธีรวัฒน์ ข าสุวรรณ ฝอ.อธ. บญัชีป ี2556
39 พ.ต.ท.หญิง ศรัณยา ไชยเหมวงศ์ ฝนบ.สง.ก.ต.ช. บญัชีป ี2556
40 ร.ต.อ.หญิง ธนฏัฐา กะฐิน กก.3 บก.ส.1 บญัชีป ี2556
41 ร.ต.อ. ปฐมพงศ์ ทองธานี กก.4 บก.ปคบ. บญัชีป ี2556
42 ร.ต.ท.หญิง นงเยาว์ นนทิสิทธิ์ ฝอ.วน. บญัชีป ี2556
43 วา่ที่ ร.ต.ต.หญิง มุขดา ปะนิทานะโต กก.2 บก.ปอศ. บญัชีป ี2556
44 พ.ต.ท.หญิง สุมลฑา คุณจริยกุล กง.สงป. บญัชีป ี2556
45 ว่าที่ ร.ต.ต.หญงิ กานต์ชนติ วงค์ไพร ฝอ.บก.สสท. บญัชีป ี2556
46 พ.ต.ท.หญิง นภารัตน ์ วรรณโก กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2556
47 พ.ต.ต. วิระ บ ารุงศรี ฝว.สท. บญัชีป ี2556
48 ว่าที่ ร.ต.ท. สมพร เงาสมรูป ฝ่ายความชอบ ทพ. บญัชีป ี2556
49 ร.ต.ต.หญิง สุภาวดี ค าพรมพะเนา ฝอ.ผก.สยศ.ตร. บญัชีป ี2556
50 ร.ต.ท. นพพร เรืองนชุ สน.พญาไท บญัชีป ี2556
51 ร.ต.ท. ณัฐวุฒิ ปอ้มเงิน พฐก. บญัชีป ี2556
52 ร.ต.ท. ชัยพัฒน์ ทิฆะพันธ์ ฝตท.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2556
53 ว่าที่ ร.ต.ท.หญงิ ปสันนัท์ อุ่นเมือง ฝอ.บก.ทล. บญัชีป ี2556
54 พ.ต.ต. เอกอธิป เกิดแก้ว กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนฯ วน. บญัชีป ี2556
55 ว่าที่ ร.ต.ท. ณัฐวุฒิ ศรีแก้ว ฝอ.สงป. บญัชีป ี2556
56 ว่าที่ ร.ต.ท. ก าพล พรพิพัฒน์ ฝอ.๒ บก.อก.สทส. บญัชีป ี2556
57 พ.ต.ท.หญิง ณัญญา วิกยานนท์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2556
58 ว่าที่ ร.ต.ท.หญงิ ฐิศิรักน์ อุ่นรอด ฝ่ายความชอบ ทพ. บญัชีป ี2556
59 ร.ต.ท.หญิง รุ่งตวัน ชูมาลี ฝอ.สยศ.ตร. บญัชีป ี2556
60 ร.ต.ต.หญิง สุคนธ์ทิพย์ แร่ศรีจันทร์ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. บญัชีป ี2556
61 ร.ต.ท. พิมาน สูงตรง ฝอ.บก.ส.1 บญัชีป ี2556
62 พ.ต.ท. จักราวุธ วัฒนศิริ บก.ปอศ. บญัชีป ี2556
63 ว่าที่ ร.ต.ท.หญงิ วรณัน วัฒนสรรุ่งโรจน์ กง.สงป. บญัชีป ี2556
64 ร.ต.ท.หญิง จันทร์ตรี บรรลือสุข ฝอ.บก.น.6 บญัชีป ี2556
65 ร.ต.ต. วีระชาติ คล้ายมนต์ ศขบ.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2556
66 ร.ต.อ. ศุภฤกษ์ เคหะทุ่ม กก.4 บก.ปอศ. บญัชีป ี2556
67 วา่ที่ ร.ต.ท.หญงิ แก้วมณี เรืองปรัชญากุล กช.สงป. บญัชีป ี2556
68 ร.ต.ต.หญิง อัมพร มุทาธร ฝอ.ทพ. บญัชีป ี2556
69 ร.ต.ท. ทศภาคย์ ดีธงทอง สน.สามเสน บญัชีป ี2556
70 พ.ต.ท.หญิง อภริติ สุขใจ ทว. บญัชีป ี2556
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71 ร.ต.ท. พิษณุพงษ์ หนองชิว กก.4 บก.ปคม. บญัชีป ี2556
72 ร.ต.อ. ด ารงพล คุณานพรัตน์ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. บญัชีป ี2556
73 ร.ต.ต. มนตรี สมุทรสาร สน.บางโพงพาง บญัชีป ี2556
74 ร.ต.ท. ไพศาล ระตาภรณ์ ทว. บญัชีป ี2556
75 ร.ต.อ. มนชัย น าสุข กก.2 บก.ปคม. บญัชีป ี2556
76 ร.ต.อ. ธนพรหม ธนอาภากร สน.บางรัก บญัชีป ี2556
77 ร.ต.ต. นวพล ชวนสุข ศขบ.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2556
78 พ.ต.ท. ประเสริฐ กัลยาวฒิุพงศ์ กก.4 บก.ปอศ. บญัชีป ี2556
79 พ.ต.ท.หญิง จุติพร เทพทอง (ทองสัมฤทธิ)์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2556
80 ร.ต.อ.หญิง ทิพย์วรรณ จันทนะ คด. บญัชีป ี2556
81 ร.ต.ต. เกียรติศักด์ิ ชมภู ศขบ.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2556
82 พ.ต.ท. กฤษณะ กา้มสันเทียะ ฝร.บก.อก.รพ.ตร. บญัชีป ี2556
83 ร.ต.ต. เกษร หนแูสง สฝจ. บญัชีป ี2556
84 ร.ต.ต. สิทธิ์พิสุทธิ์ บญุจันทร์ กลุ่มงานจติเวชและยาเสพติด รพ.ตร. บัญชีปี 2556 ตัดโอนมาจาก ส.ครอบครัว ลือชา

85 ว่าที่ ร.ต.ท. อาวุธ พุมนวน กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. บัญชีปี 2556 ตัดโอนมาจาก ส.โสด เฉลิมลาภ

86 พ.ต.ท.หญิง สดุากาญจน์ ธีรสานต์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีปี 2558

87 วา่ที่ ร.ต.ท.หญิง ภาพิมพ์ เปง็ทอง ฝ่ายความชอบ ทพ. บญัชีป ี2558
88 ร.ต.ต. สิรภพ มณีโชติ ผอ. บญัชีป ี2558
89 พ.ต.ต. สรรเพชร  สวรรณไตร บก.สส.บช.น. บญัชีป ี2558
90 ร.ต.อ. นพโรจน ์ พัชราจิระศักด์ิ สน.พญาไท บญัชีป ี2558
91 ร.ต.ต. พนสั  บงึโมก สน.มักกะสัน บญัชีป ี2558
92 ร.ต.ต. ประเสริฐ  หอกลาง สน.พระราชวัง บญัชีป ี2558
93 พ.ต.ท. ปริยวรรธน์  วัฒนะนาวิน บก.สส.บช.น. บญัชีป ี2558
94 วา่ที่ ร.ต.ท.หญิง พวงทิพย์ ชูทิพย์ บก.อก.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2558
95 พ.ต.ท. พลอย แสงสาย พงส.ผนส.กก.4 บก.ปอศ. บญัชีป ี2558
96 พ.ต.ท. บรรพต เดชมา รอง ผกก.๑ บก.ทท. บญัชีป ี2558
97 ว่าที่ ร.ต.ท. เอกสิทธิ ปิน่แก้ว รอง สว.กก.1 บก.สกัดกั้นฯ บช.ปส. บญัชีป ี2558
98 ร.ต.อ.หญิง มนธีรา สนเลม็ด รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. บญัชีป ี2558
99 ร.ต.ท.หญิง ณิชชาอร ด ามินเสก รอง สว.ฝอ.ศทส.ตม. บญัชีป ี2558

100 พ.ต.ท.หญิง เสาวลักษณ์ เพียรชอบ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. บญัชีป ี2558
101 ร.ต.ต. ธนานนัต์ ปนัติ ฝ่ายอ านวยการ อต. บญัชีป ี2558
102 ร.ต.ท.หญิง ณภทัร สุระเสน ฝ่ายประวัติบคุคล ทพ. บญัชีป ี2558
103 วา่ที่ ร.ต.ต.หญิง กาญจนา ศิริ ฝ่ายประวัติบคุคล ทพ. บญัชีป ี2558
104 ร.ต.ต.หญิง สุณิสา กระจาดแก้ว ฝอ.9 บก.อก.บช.น. บญัชีป ี2558
105 ร.ต.ต. จีรวัฒน ์ ธนทัตพงศา กก.อารักขา2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2558
106 พ.ต.ท. สุรศักด์ิ เลิศไกร สว.กก.6 บก.ส.1 บญัชีป ี2558
107 ร.ต.ท. สมชาย ชัยศิริ รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2558
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กรณีขอสิทธิปกตปิระเภทหอ้ง "สัญญาบตัรครอบครวั" ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ)

108 ร.ต.ท. ปฏพิัทธ์ อาทร กองวินยั บญัชีป ี2558
109 ร.ต.ท. เจนวิทย์ วิจิตต์พันธ์ รอง สว.กลุ่มงานวิจัยพัฒนาฯ บญัชีป ี2558
110 ร.ต.ท. สันติศักด์ิ สินเธาว์ รอง สว.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ศทก. บญัชีป ี2558
111 ร.ต.ต.หญิง ทิยานนท์ อินไชยะ ผอ. บญัชีป ี2558
112 ร.ต.ท. นฤพนธ์ ซอเฮ็ง บก.สส.บช.น. บญัชีป ี2558
113 ร.ต.ต. ศุภชัย ลามค า รอง สว.ฝ่ายกฏหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2558
114 ร.ต.ท. มานพ เด่ือมท้ัน พงส.กก.๓ บก.ป. บญัชีป ี2558
115 พ.ต.ท. ภาคภมูิ เดชะเร่ืองศิลป์ สว.ฝอ.บก.ปทส. บญัชีป ี2558
116 พ.ต.ต. อโนธร ศรีทองใบ สว.กก.๒ บก.ปทส. บญัชีป ี2558
117 ว่าที่ ร.ต.ต. กฤษณะ ตังคจิวางกูร ฝอ.สงป. บญัชีป ี2558
118 ว่าที่ ร.ต.ท. สันติ ค าพันธุ์ ฝทง.สงป. บญัชีป ี2558
119 ร.ต.อ.หญิง อุทัยทิพย์ ชะโนวรรณ รอง สว.ฝอ.บก.สส.สตม. บญัชีป ี2558
120 ร.ต.อ.หญิง ศศิธร ปานพรม กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2558
121 ร.ต.อ.หญิง ล าปาง คมกล้า กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ รพ.ตร. บญัชีป ี2558
122 พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ สุบนิดี กลุ่มงานอนศุาสนาจารย์ สก. บญัชีป ี2558
123 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ใจเร็ว ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต. บญัชีป ี2558
124 พ.ต.ท. คมสันต์ิ ศรีสองเมือง ฝ่ายอ านวยการ สกพ. บญัชีป ี2558
125 ร.ต.ต. สมชาย เรืองยศ ยศ. บญัชีป ี2558
126 พ.ต.ท. วิชัย ปรเมษฐเนติกุล ผอ. บญัชีป ี2558
127 ร.ต.อ. ชูศักด์ิ จันทมาลา สน.พลับพลาไชย 2 บญัชีป ี2558
128 ร.ต.ต. ดิศร ด าริพัฒนกุล สน.สามเสน บญัชีป ี2558
129 พ.ต.ท. สุธี ชื่นจิตต์ กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2558
130 พ.ต.ท. วิธวิทย์ ตาดทองแถว สง.ก.ต.ช. บญัชีป ี2558
131 พ.ต.ท. ชนะวรศิณธุ์ ศุภพนารักษ์ รอง ผกก.3 บก.ส.2 บญัชีป ี2558
132 พ.ต.ท. นนัทวุฒิ รอดมณี สว.กลุ่มงานสนบัสนนุฯ บก.ปอท. บญัชีป ี2558
133 พ.ต.ท. วิทยา วรสุวรรณรักษ์ สว.กก.๒ บก.ปอศ. บญัชีป ี2558
134 พ.ต.ท.หญิง สุภาพร สาสุธรรม กช.สงป. บญัชีป ี2558
135 ร.ต.ท.หญิง นริศรา ศิริสุวรรณ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2558
136 พ.ต.ท. รอรัฐ เจริญพร ฝ่ายวิเคราะหต์ าแหนง่ ๑ อต. บญัชีป ี2558
137 ร.ต.ท. วีรธรรม กัลชนะ สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2558
138 ร.ต.ท. จุมพจน ์ ปิน่วัฒนะ กก.ดส.บช.น. บญัชีป ี2558
139 พ.ต.อ.หญิง   นภิา เนตรจรัสแสง บก.อก.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2558
140 พ.ต.ท. ภวูิเทพ ปฐมวราวุฒิ พงส.ผนพ.กก.๑ บก.ปอศ. บญัชีป ี2558
141 พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ ลาภไพวงศ์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2558
142 ร.ต.ท. สรายุทธ์ แรงสาริกิจ รอง สว.กก.5 บก.ส.2 บญัชีป ี2558
143 พ.ต.ท. พรรณชาติ อุดมพรรษา สง.พตร. บญัชีป ี2558
144 ร.ต.อ.หญิง จิตลดา เจริญนติิกุล สง.พตร. บญัชีป ี2558
145 พ.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ ภัทรประภาพงษ์ กลุ่มงานวสัิญญีวทิยา รพ.ตร. บัญชีปี 2559
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146 พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๑ บัญชีปี 2559
147 ร.ต.ท.หญิง จิรภัทร ทัดอุบล จต. บัญชีปี 2559
148 พ.ต.ท. นิติเวช มณีช่วง ตป.สง.ก.ตร. บัญชีปี 2559
149 พล.ต.ต. เล็ก สังข์ดิษฐ์ ผบก.วจ. บัญชีปี 2559
150 ร.ต.อ. นุศาสน์ เพชรเปีย่มแสงงามรอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. บัญชีปี 2559
151 ร.ต.อ. อาณัต อัศวมงคล รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. บัญชีปี 2559
152 วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง วชัรมณ ถิ่นสุข รอง สว.ฝอ.กม. บัญชีปี 2559
153 ร.ต.อ. ชจรเดช ปทุมชาติ สน.ส าราญราษฎร์ บัญชีปี 2559
154 ร.ต.ท. ถิรายุทธ ฤทธิยงค์ กก.ดส.บช.น. บัญชีปี 2559
155 ร.ต.ท. ดุสิทธิ์ วรรณบวร รอง สว.กก.1บก.ส.3 บัญชีปี 2559
156 ร.ต.อ.หญิง สมทรง สุดใจ กง.สงป. บัญชีปี 2559
157 พ.ต.ต.หญิง วลัยลักษณ์ มีประถม กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. บัญชีปี 2559
158 ร.ต.ท.หญิง ภัสราภรณ์ ไชยวงศ์คต กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บัญชีปี 2559
159 ร.ต.ท.หญิง อภิรมย์ เพียรพิจิตร กลุ่มงานแผนฯ ยศ. บัญชีปี 2559
160 ร.ต.ท.หญิง วารินรัตน์ วงศ์จันทร์ มค.ผก. บัญชีปี 2559
161 ร.ต.อ. ชนสิรณ์ ก๊วยสินทรัพย์ รอง สว.กก.6บก.ส.1 บัญชีปี 2559
162 พ.ต.ท. จารุกิตต์ิ ศรีเดช สว. กก.1 บก.สกส.บช.ปส. บัญชีปี 2559
163 ร.ต.อ.หญิง ณัฐรินีย์ ดาวชัยพฤกษ์ รอง สว.ฝ่ายธรุการและก าลังพล บก.อก.สกบ.บัญชีปี 2559
164 พ.ต.อ. บัณฑิต สิงหประชา ผกก.3 บก.รฟ. บญัชีป ี2559
165 ร.ต.อ. ธนกร จันทะเกิด รอง สว.กก.5 บก.ส.1 บญัชีป ี2559
166 พ.ต.ท.หญิง ใกล้รุ่ง สุขศรี กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2560
167 ร.ต.อ.หญิง สิริมาภรณ์ วัธนวิสิต กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2560
168 ร.ต.อ. ริยงค์ ลักษณะ กก.ดส.บช.น. บญัชีป ี2560
169 พ.ต.ท. พงศกร ฐิติโชติ นต.รพ.ตร. บญัชีป ี2560
170 พ.ต.ท. จตุพร พลภกัดี สน.พญาไท บญัชีป ี2560
171 ร.ต.อ. เตรียม บาลัน ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. บญัชีป ี2560
172 พ.ต.ท.หญิง สุมล เอื้อปกรณ์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2560
173 ร.ต.อ.หญิง นงคราน ยิ้มจันทร์ รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2560
174 ร.ต.อ.หญิง อัญชลี ดอกจ าปา กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2560
175 ร.ต.ท. สมชาย ผมงาม กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บญัชีป ี2560
176 ร.ต.อ.หญิง ชนกานท์ ส่องเนตร สน.วัดพระยาไกร บญัชีป ี2560
177 ว่าที่ ร.ต.ท. จักรพงศ์ เจษฎาพรพงศ์ ฝ่ายตรวจสอบส านวน คดีอุทธรณ์และฎีกา อฎ. บัญชีปี 2559 ตัดโอนมาจาก ส.โสด เฉลิมลาภ

178 ร.ต.ท. สงกราน ทัพสุรีย์ สน.ทุ่งมหาเมฆ บญัชีป ี2561

179 ร.ต.อ. บริุนทร์ กะปติถา สน.พระราชวัง บญัชีป ี2561
180 พ.ต.ท. เด่นทนุ เถาธรรมพิทักษ์ ตป.สง.ก.ตร. บญัชีป ี2561
181 พ.ต.อ. พาติกรณ์ ศรชัย กก.ควบคุมฯ 1 บก.อคฝ. บญัชีป ี2561

182 พ.ต.อ. ประภาวิน ฉายโฉมเลิศ สน.บางโพ บญัชีป ี2561
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183 ร.ต.ท. วัชระ ศรีรัตนวุฑฒิ ฝฝ.สท. บญัชีป ี2561
184 พ.ต.ท. เจษฎา ยางนอก กก.2 บก.จร. บญัชีป ี2561

185 พ.ต.ท. ณัฎฐ์ พิพัฒนส์วัสด์ิ สน.พระโขนง บญัชีป ี2561

186 ร.ต.อ. ธนาภรณ์ เพ็งข า สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2561

187 ร.ต.ท. คะนอง ดอนเสือ สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2561
188 พ.ต.อ. ณรงค์ เทศวิบลูย์ ผกก.6 บก.ปคม บญัชีป ี2561
189 พ.ต.อ.หญิง บศุริน จ ารูญรัตน์ กง. บญัชีป ี2561
190 ร.ต.อ.หญิง ฐิติมา กล่ินสกุล กง. บญัชีป ี2561
191 พ.ต.ท.หญิง จิตติมา เลิศชัยพร นต.รพ.ตร. บญัชีป ี2561
192 ร.ต.อ. พิทักษ์ โมมี รอง สว.กก.3 บก.ส.1 บญัชีป ี2561
193 ร.ต.ต. บรุวิญญ์ บญุลือ ฝฝ.สท. บญัชีป ี2561
194 ร.ต.ต.หญิง ศิตา ควรเดชะคุปต์ ฝฝ.สท. บญัชีป ี2561


