
หน้าที ่1 จาก 2     

1 ร.ต.อ.หญิง ศิรภสัสร หวานจริง ฝตส.3 ตส.1 บญัชีป ี2556
2 ร.ต.อ. สิริชัย ธ ารงเตชะวรกุล กก.2 บก.ปส.4 บญัชีป ี2556
3 ว่าที่ ร.ต.ต.หญิงอุบลรญา ผุดผ่อง กง.บก.อก.รพ.ตร. บญัชีป ี2556
4 ร.ต.ต.หญิง ศรัณย์พร ไวว่อง ฝตส.4 ตส.1 บญัชีป ี2556
5 ร.ต.ท.หญิง นจิวรรณ ยิ้มรอด กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2556
6 ร.ต.ต.หญิง เกศวิลัย ไฃยค า ฝตส.4 ตส.1 บญัชีป ี2556
7 ร.ต.ต.หญิง พัชรินทร์ พรมมาลา ฝตพ.ตส.2 บญัชีป ี2556
8 ร.ต.ต.หญิง ทัศนย์ สาแก้ว ฝตพ.ตส.2 บญัชีป ี2556
9 ร.ต.ต.หญิง บญัจรัตน์ ดีดพิณรัมย์ ฝตพ.ตส.2 บญัชีป ี2556

10 ร.ต.ต.หญิง นชุนาจ พรมมา ฝตส.ตส.2 บญัชีป ี2556
11 ร.ต.ต.หญิง ภราภรณ์ แสนแก้วทอง ฝตพ.ตส.2 บญัชีป ี2556
12 ร.ต.ต.หญิง พัณณ์วรา มหาพิริยกิตต์ิ ฝตส.1 ตส.2 บญัชีป ี2556
13 ร.ต.ต.หญิง อรุณี แสงศรีจันทร์ ฝตส.1 ตส.2 บญัชีป ี2556
14 ร.ต.ท. สราวุธ สุรางครัตน์ ฝอ.สท. บญัชีป ี2558
15 ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง ปนดัดา สุขรัมย์ ฝอ.สตส. บญัชีป ี2558
16 พ.ต.ต. คริษฐ์ ปริยะเกตุ ย้ายสังกัดไป วน. บญัชีป ี2558
17 ร.ต.ท.หญิง ฉัตรชนก เปสูงเนนิ นว.ผบก.กต.2 จต. บญัชีป ี2558
18 ร.ต.ท.หญิง กวินทราดา ทรงสุภาพ ฝอ.สลก.ตร. บญัชีป ี2558
19 ร.ต.ต.หญิง กมลนนัธ์ บวัแก้ว นต.รพ.ตร. บญัชีป ี2558
20 ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง ณัฐญา เกิดโชคชัย รอง สว.ฝตส.3 ตส.3 บญัชีป ี2558
21 ร.ต.ท. อภริะศักด์ิ สุดตาซ้าย ฝกพ.บก.อก.จต. บญัชีป ี2558
22 ร.ต.ท.หญิง นารี โพธิ์ศิริ ฝยศ.บก.อก.จต. บญัชีป ี2558
23 ร.ต.ต.หญิง ดวงพร วงศ์กัณหา ทว. บญัชีป ี2558
24 ร.ต.ต. กิตต์ิขจร ก้อนทอง รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ บก.สกัดกั้นฯ บช.ปส. บญัชีป ี2558
25 ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง อิศราภรณ์ เกษสุวรรณ รอง สว.ฝตส.1 ตส.2 บญัชีป ี2558
26 ว่าที่ ร.ต.ต. วิชา เอกผล รอง สว.ฝตส.1 ตส.2 บญัชีป ี2558
27 วา่ที ่ร.ต.ต.หญิง รัชนกีร ชูเกื้อ ทว. บญัชีป ี2558
28 ว่าที่ ร.ต.ท. อัสมาน หมัดหมาน รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สทส. บญัชีป ี2558
29 ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง ณัฐชา มานะอุดมสิน รอง สว.ฝตส.2 ตส.2 บญัชีป ี2558
30 ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง วริศรา แสงสาง รอง สว.ฝตส.3 ตส.2 บญัชีป ี2558
31 ร.ต.ท.หญิง ญาณิณ วงศ์ขจร รอง สว.กก.๓ บก.ปคบ. บญัชีป ี2558
32 พ.ต.อ. ธวัช ปิน่ประยงค์ รอง ผบก.ปคบ. บญัชีป ี2558
33 ร.ต.ต.หญิง กันต์ฐิชรีย์ มณีเกิด กง.บก.อก.รพ.ตร. บญัชีป ี2558
34 ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง สุจิตรา ภาคีธง รอง สว.ฝตพ.ตส.2 บญัชีป ี2558

บญัชรีายชือ่ผู้รอการจัดสรรทีย่ื่นค าร้องขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร.ระดบัชัน้สัญญาบตัร

กรณขีอสิทธปิกตปิระเภทหอ้ง "สัญญาบตัรโสด" ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร. (ถนอมมติร)

ล าดบั ยศ       ชือ่          ชือ่สกุล สังกัด หมายเหตุ



หน้าที ่2 จาก 2     

บญัชรีายชือ่ผู้รอการจัดสรรทีย่ื่นค าร้องขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร.ระดบัชัน้สัญญาบตัร

กรณขีอสิทธปิกตปิระเภทหอ้ง "สัญญาบตัรโสด" ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร. (ถนอมมติร)

ล าดบั ยศ       ชือ่          ชือ่สกุล สังกัด หมายเหตุ

35 ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง นชุรี โคตะกะ รอง สว.ฝตพ.ตส.2 บญัชีป ี2558
36 ร.ต.ท.หญิง ชนดิา แจ่มกระจ่าง ฝอ.กต.4 จต. บญัชีป ี2558
37 พ.ต.ท.หญิง เดโชพร สังข์ทอง รอง ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2558
38 ร.ต.ต. วิลาวรรณ เทพวงค์ ยศ. บญัชีป ี2558
39 ร.ต.ท.หญิง ขวัญฤดี คงแก้วขาว กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. บญัชป ี2556 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ถนอมมติร

40 ร.ต.อ. นพินธ์ เรืองสม จเรต ารวจ บญัชีป ี2559
41 ร.ต.อ.หญิง รัชดา จุฑารัตน์ จต. บญัชีป ี2559
42 ร.ต.อ. วุฒิชัย ปจัฉิมก้านตง จต. บญัชีป ี2559
43 ร.ต.ต. เอกภาพ จุลโนนยาง รอง สว.ศขบ. บญัชีป ี2559
44 ว่าที่ ร.ต.ต.หญิงธิดารัตน์ คงสมของ รอง สว.ฝอ.๙ บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2559
45 ร.ต.ท. ภทัรชนน เพชรแอน จต. บญัชีป ี2559
46 ร.ต.ท. มานติ รัตนจินดา รอง สว.กก.๒ บก.ปคบ. บญัชีป ี2559
47 ร.ต.ต.หญิง เบญจรัตน์ เข็มทอง กช.สงป. บญัชีป ี2559
48 ร.ต.อ. ภานพุงษ์ พื้นสันเท้ียะ รอง สว.กก.1บก.ส.2 บญัชีป ี2559
49 ร.ต.อ. ไกรพล แสงดึก รอง สว.กก.๒ บก.ปคม. บญัชีป ี2559
50 วา่ที ่ร.ต.ท. จีราวรรณ ช่วยอนันต์ รอง สว.ฝตส.1.ตส.3 บญัชีป ี2559
51 ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง อวยพร โพธิศิริ รอง สว.ฝตส.3 ตส.1 บญัชีป ี2558 ตัดโอนมาจาก ส. โสด เฉลิมลาภ

52 ร.ต.อ. ณัฐดนยั ทองดง รอง สว.กก.ปพ.บช.ปส. บญัชีป ี2560
53 ร.ต.อ. ธงไทย ไพเราะ รอง สว.ฝอ.บก.น.6 บญัชีป ี2560
54 ร.ต.อ. นพินธ์ ท้าวบญุเรือง ฝอ.บก.น.5 บญัชีป ี2561
55 พ.ต.ต. วันเฉลิม สีอ่อน บก.สส.บช.น. บญัชีป ี2561
56 ร.ต.อ.หญิง ริญท์ชญา ปนิใจ รอง สว.ฝอ.กต.๓ จต. บญัชีป ี2561


