
หน้าที่ 1  จาก 2

1 ว่าที ่ร.ต.อ. หญิง ลภสันนัท์ โชติวัชรพิศุทธ์ ฝอ.บก.ปส.4 บัญชีปี 2556 ตัดโอนมาจาก ป.ครอบครัว เฉลิมลาภ 

2 ร.ต.อ.หญิง สุนันทา สาภูงา ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.บช.ปส. บญัชีป ี2556 ตัดโอนมาจาก สค.ทุ่งสองหอ้ง

3 พ.ต.ท.หญิง พรวลัย วัฒนศึกษา กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บัญชีปี 2558

4 ร.ต.ท.หญิง นัฏยา ฉากไธสง กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บัญชีปี 2558

5 ร.ต.ต. ราชวัฒน์ อินทรโสภา สน.พหลโยธิน บัญชีปี 2558

6 ร.ต.อ. พิสิษฐ์  มีวิริยกุล สน.ฉลองกรุง บัญชีปี 2558

7 ร.ต.ต. ภูเมธ อานุภาพมาศ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.สตม. บัญชีปี 2558

8 ร.ต.ต.หญิง ณิชรัตน์ ศรีเกิน กลุ่มงานหู คอ จมูก บัญชีปี 2558

9 ร.ต.ท. พีรภพ สังขวงษ์ ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต. บัญชีปี 2558

10 ร.ต.ต.หญิง ศุภลักษณ์ สุดสม ยศ. บัญชีปี 2558

11 พ.ต.ท. สมเด็จ สาบ้านกล้วย ฝสต.1 กต.5 จต. บัญชีปี 2558

12 ร.ต.ท. ธนากร  คุณารูป ฝอ.บก.อคฝ. บัญชีปี 2558

13 ว่าที ่ร.ต.ต. อนุชา อินทรเรือง ทว. บัญชีปี 2558

14 พ.ต.ต. สุบรรณ์ อาจิณกิจ สว.ฝอ.๔ บก.อก.บช.ก. บัญชีปี 2558

15 พ.ต.ท.หญิง ยอดขวัญ คงทัพ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บัญชีปี 2558

16 ร.ต.อ.หญิง สุภาอร วิริยะผล พนง.กก.๑ บก.ปทส. บัญชีปี 2558

17 พ.ต.ต. รังษิต ทะริยะ พงส.ผนก.กก.๔ บก.ปคบ. บัญชีปี 2558

18 ร.ต.ต. วัลญู จันทร์ชะรา ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. บัญชีปี 2558

19 ว่าที ่พ.ต.ต. อยู่รบ สุรวาศรี กชช.ทว. บัญชีปี 2558

20 ร.ต.ท. วรวัตต์ แน่นอุดร รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. บัญชีปี 2558

21 พ.ต.ท. ถิรภัทร จิรศรีสกุล สว.กก.5 บก.ส.3 บัญชีปี 2558

22 พ.ต.ต. ปุณณวิช อรรคนันท์ กลุ่มงานทีป่รึกษา คพ. บญัชปี ี2558 ตัดโอนมาจาก สค.เฉลิมลาภ

23 ร.ต.อ.หญิง ลักษณ์ภวัลย์ น้อยภาษี สศป. บัญชีปี 2559
24 ร.ต.ท. จารึก ตุละ พงส.กก.๖ บก.ปทส. บัญชีปี 2559
25 ว่าที ่ร.ต.อ.หญิง โสภิดา ศรีศาสนา กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บัญชีปี 2559

บัญชรีายชื่อผู้รอการจัดสรรทีย่ื่นค าร้องขอสิทธิเขา้พักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ระดบัชั้นสัญญาบัตร

กรณีขอสิทธิปกตปิระเภทห้อง "สัญญาบัตรครอบครัว" ในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว)

ล าดบั ยศ        ชื่อ        ชื่อสกุล สังกัด หมายเหตุ



หน้าที่ 2  จาก 2

บัญชรีายชื่อผู้รอการจัดสรรทีย่ื่นค าร้องขอสิทธิเขา้พักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ระดบัชั้นสัญญาบัตร

กรณีขอสิทธิปกตปิระเภทห้อง "สัญญาบัตรครอบครัว" ในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว)

ล าดบั ยศ        ชื่อ        ชื่อสกุล สังกัด หมายเหตุ

26 ร.ต.ท. หญิง ธิดาพร เทพวงษ์ ฝอ.บก.สส.ภ.๑ บัญชีปี 2559
27 ร.ต.ท. สุวัฒน ศัสตุระ รอง สว.ฝอ.บก.ปปป. บัญชีปี 2559
28 ร.ต.ท. สุรเชษฎ์ติวงศ์ งามวงศ์ สกบ. บัญชีปี 2559
29 ร.ต.ต. หฤษฎ์ วันอุบล สน.บางโพ บัญชีปี 2559
30 ร.ต.ท. จีรวุฒิ อักษรกุล กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บัญชีปี 2559
31 ร.ต.ท. ศิษฏพงศ์ สิริวัฒน์ รอง สว.กก.๒ บก.ปคบ. บัญชีปี 2559
32 ร.ต.อ. กิตติคม เหมือนทอง สน.บางเขน บัญชีปี 2559
33 พ.ต.ท. วีรพันธ์ สารธรรม รท.สง.ก.ตร. บัญชีปี 2560

34 พ.ต.ต.หญิง พัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม. บัญชีปี 2561

35 ร.ต.อ. จรูญ ฟูเฟือ่ง กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. บัญชีปี 2561


