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1 ส.ต.อ.หญิง สุจิตรา ชํานาญเหนาะ ฝอ.บก.สส.บช.น. บญัชีป ี2554 

2 ส.ต.อ. อนชุา ปาระนนัท์ ฝอ.บก.สส.บช.น. บญัชีป ี2554 

3 ร.ต.ต.หญิง ปรียาวดี ทองขาว ฝทว.4 ทว. บญัชีป ี2554 

4 ส.ต.อ.หญิง ลักษ์ขณา ปริยเลิศพงศ์ (พรมชัยวงศ์) ฝอ.บก.ส.4 บญัชีป ี2554 

5 ส.ต.อ.หญิง ปาณิสรา มุง่ดี ฝอ.บก.ส.4 บญัชีป ี2554 

6 ร.ต.ต.หญิง สุนสิษา สุวรรณมณี กก.3 บก.จร. บญัชีป ี2554 

7 ส.ต.อ. รุ่งอรุณ ไชยดํา กก.3 บก.ปคบ. บญัชีป ี2554 

8 ส.ต.อ. วิทยา ยุรอด กก.3 บก.ปคบ. บญัชีป ี2554 

9 ส.ต.อ. ประหยัด อรัญญา กก.3 บก.ปคบ. บญัชีป ี2554 

10 ส.ต.อ. กันตินนัต์ การถาง กก.3 บก.ปคบ. บญัชีป ี2554 

11 ร.ต.ต. ธวัฒชัย เทพหน ู ฝุายนติิการ ตป.ก.ตร. บญัชีป ี2554 

12 ร.ต.ต. ไพฑูรย์ นามเมือง สน.บางโพงพาง บญัชีป ี2554 

13 ส.ต.อ. ศราวุฒิ ประยูรวงศ์ ฝอ.บก.น.8 บญัชีป ี2554 

14 ร.ต.ต.หญิง วิสาขา วอทอง ฝุายการส่ือสาร 5 สส.สสท. บญัชีป ี2554 

15 ส.ต.อ.หญิง ราตรี จันประทุม ฝุายวิเคราะหตํ์าแหนง่ 1 อต. บญัชีป ี2554 

16 ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ กิ่งจันทร์ ฝุายตรวจสอบภายใน 3 ตส.2 บญัชีป ี2554 

17 ส.ต.อ. ธวัชชัย ชัยศิริ ศฝร.บช.น. บญัชีป ี2554 

18 ร.ต.ต.หญิง สุพิศ แก้วจันทร์วงษ์ ฝุายทะเบยีนฯ 6 ทว. บญัชีป ี2554 

19 ร.ต.ต.หญิง ณภทัร หมอกโพธิ ์(เข็มสุข) ฝอ.บก.น.4 บญัชีป ี2554 

20 ร.ต.ต.หญิง ธวัลหทัย ดวงเกษม (มีนพฒันสินติ) ฝอ.6 บก.อก.บช.น. บญัชีป ี2554 

21 ส.ต.ท. รัฐศักด์ิ คํามี ฝทว.5 ทว. บญัชีป ี2554 

22 ส.ต.อ. ชัชวาล จันทะสิทธิ์ กลุ่มงานนติิกรด้านสอบสวนฯ วน. บญัชีป ี2554 

23 ร.ต.ต.หญิง ยุภาวดี แสนหาญ บก.สปพ. บญัชีป ี2554 

24 ร.ต.ท.หญิง อําภยั ศรีทอง บญัชี 2 กช. บญัชีป ี2554 

25 ร.ต.ต.หญิง สุภาพร อินทร กก.สายตรวจ บก.สปพ. บญัชีป ี2554 

26 ส.ต.อ.หญิง อรุณวดี  สุขทอง ทพ.สกพ. บญัชีป ี2554 

27 ร.ต.ท.หญิง ธันย์นชิา กิตติกาญจนานนท์ ฝอ.6 บก.อก.สตม. บญัชีป ี2554 

28 ร.ต.ท.หญิง ภชิญาดา สวัสศรี กลุ่มงานบริการประชาชน ผอ. บญัชีป ี2554 

29 ด.ต.หญิง ณวีรินทร์ พัฒนะวรานนัท์ ฝทว.7 ทว. บญัชีป ี2554 

บญัชรีายชือ่ผู้รอจัดสรร "ชัน้ประทวนและลูกจ้างประจ า" ทีย่ื่นค าร้องขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร.

กรณขีอสิทธปิกตปิระเภทหอ้ง  "ประทวนโสด" ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ)

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด หมายเหตุ
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บญัชรีายชือ่ผู้รอจัดสรร "ชัน้ประทวนและลูกจ้างประจ า" ทีย่ื่นค าร้องขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร.

กรณขีอสิทธปิกตปิระเภทหอ้ง  "ประทวนโสด" ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ)

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด หมายเหตุ

30 ร.ต.ท.หญิง ทัณฑิมา มีทอง ฝอ.บก.จร. บญัชีป ี2554 

31 ร.ต.ท. ชลากร คงศิริ สน.บางยี่เรือ บญัชีป ี2554 

32 ส.ต.ท. อนรัุกษ์ สังข์เหม็ง ฝุายปฏบิติัการ ปภ.2 บก.อก.ปภ. บญัชีป ี2554 

33 ส.ต.ท. ประพันธ์ เอมกมล ฝุายปฏบิติัการ ปภ.2 บก.อก.ปภ. บญัชีป ี2554 

34 ส.ต.ท.หญิง อรพิน วงศ์อารินทร์ (ยะเกี๋ยงงํา) ฝุายอํานวยการ กช. บญัชีป ี2554 

35 นาย ศรศักด์ิ จันทร ลูกจ้าง วพ.รพ.ตร. บญัชีป ี2550 ตัดโอนมาจาก ลูกจ้างโสด ลือชา (4)

36 จ.ส.ต. อชุุกร (จําลอง) ชุมมิง่ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับ รพ.ตร. บญัชปี ี2550 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ลือชา (6) 

37 จ.ส.ต. กันตภณ วีระโพธิ์ งานสืบสวน กก.1 บก.ทท. บญัชีป ี2554 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ลือชา

38 ส.ต.อ.หญิง วิจิตร มะลิสอน ฝอ.บก.ปคบ. บัญชีปี 2554 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ลือชา (13)

39 ส.ต.อ. กิตติศักด์ิ คําเนตร์ ผบ.หมู ่ยศ. บัญชีปี 2554 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ลือชา (18)

40 ด.ต.หญิง พัชรี ฉิมนาค ฝอ.บก.น.1 บญัชีป ี2554 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ลือชา

41 ส.ต.อ.หญิง จริยา พจนเสนี ฝุายอํานวยการ นต.รพ.ตร. บญัชปี ี2554 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ลือชา(18)

42 ส.ต.อ.หญิง นงนภสั มัง่มูล ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2554 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ลือชา

43 ส.ต.อ.หญิง อุษณี ไชยวุฒิพัฒน์ ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2554 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ลือชา

44 ร.ต.ต.หญิง บญุยรักษ์ อะทะวงศ์ ฝอ.กส. บญัชีป ี2554 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ลือชา

45 จ.ส.ต.หญิง ราชาวดี (ยวุดี) ศรีวัฒนสาร ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท. บญัชีป ี2554 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ลือชา

46 ส.ต.อ.หญิง กรกมล เทศสวัสด์ิ วส.สลก.ตร. บัญชีปี 2554 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ลือชา (35)

47 ส.ต.อ.หญิง สาวิตรี หรรษา ฝุายวิเคราะหตํ์าแหนง่ 1 อต. บญัชีป ี2554 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ลือชา

48 ร.ต.ต. คมกริช เงินคุณด้วง บก.สส.บช.น. บญัชีป ี2554 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ลือชา

49 ส.ต.ต.หญิง วิมลสิริ นนทะคุณ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2556

50 ส.ต.ท. นพดล ไชยนนัตา ฝุายตํารวจสากลฯ 1 ตท. บญัชีป ี2556

51 ส.ต.ท.หญิง พรรณสุนนัท์ ทองนติย์ ฝอ.สก. บญัชีป ี2556

52 ส.ต.ท.หญิง อิสราภรณ์   ผิวผ่อง ฝอ.กมค. บญัชีป ี2556

53 ส.ต.ต. ภวูิวัจน์ สลักคํา ผก.สยศ.ตร. บญัชีป ี2556

54 ส.ต.ท.หญิง รัชฏาพร นาคมิตร ฝอ.6 บก.อก.บช.น. บญัชีป ี2556

55 ส.ต.อ.หญิง ปนดัดา มะโนปา พฐก. บญัชีป ี2556

56 ส.ต.อ. มารุต บญุเกิด กก.6 บก.ส.3 บญัชีป ี2556

57 ส.ต.ต. สมชาย มาลา ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2556

58 ส.ต.อ. ศรายุธ เท่ียงตรง กก.ดส.บช.น. บญัชีป ี2556
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บญัชรีายชือ่ผู้รอจัดสรร "ชัน้ประทวนและลูกจ้างประจ า" ทีย่ื่นค าร้องขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร.

กรณขีอสิทธปิกตปิระเภทหอ้ง  "ประทวนโสด" ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ)

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด หมายเหตุ

59 ส.ต.ท.หญิง อาทิตยา จ่าสิงห์ สลก.ตร. บญัชีป ี2556

60 ส.ต.ต.หญิง อรนชุ จีนมัชยา ฝอ.2 บก.อก.สทส. บญัชีป ี2556

61 ร.ต.ต.หญิง วรางคณา จินตนะพันธ์ ฝุายทะเบยีนประวัติอาชญากร 1 ทว. บญัชีป ี2556

62 ส.ต.ต.หญิง ศิรินภา กมลรัตน์ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห ์รพ.ตร. บญัชีป ี2556

63 ส.ต.ท. ชาตรี แจ่มแจ้ง ฝฝ.สท. บญัชีป ี2556

64 ส.ต.ท.หญิง รัชดาวรรณ เดชยศดี ฝอ.สก. บญัชีป ี2556

65 ส.ต.ท.หญิง ธิรดา  ชุมแสงโสภณ ฝอ.กมค. บญัชีป ี2556

66 ส.ต.ต.หญิง พรทิพย์ ศรีชมชื่น ผก.สยศ.ตร. บญัชีป ี2556

67 ส.ต.ต.หญิง ทิพย์รัตน์ คงทอง ฝอ.6 บก.อก.บช.น. บญัชีป ี2556

68 ส.ต.ท.หญิง นติยา สระคําจันทร์ บก.อก.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2556

69 ส.ต.ท.หญิง วิภารัตน์ รัศมีเกียรติศักด์ิ ฝอ.รท. บญัชีป ี2556

70 ส.ต.ต.หญิง พิชญากร ปาลวัฒน์ ฝอ.สง.ก.ต.ช. บญัชีป ี2556

71 ส.ต.อ. จักริน ทองหรัิญ กก.3 บก.ส.3 บญัชีป ี2556

72 ส.ต.อ. เอกลักษณ์ ศะศิเดโช ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2556

73 ส.ต.ต.หญิง กัลยาณี พูนประเสริฐศรี ฝอ.วน. บญัชีป ี2556

74 ส.ต.ท.หญิง ปทัมา ชูดํา สลก.ตร. บญัชีป ี2556

75 ส.ต.ต.หญิง กันยารัตน์ เอ้ยวัน กลุ่มงานฯ คอมพิวเตอร์ศทก. บญัชีป ี2556

76 ส.ต.ต.หญิง ธัญชนก สุทธิวโรทัย กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. บญัชีป ี2556

77 ส.ต.ท.หญิง ธิดารัตน์ ปัน้นาค ฝุายความร่วมมือฯ ตท. บญัชีป ี2556

78 ส.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ บญุศรี ฝอ.สก. บญัชีป ี2556

79 ส.ต.ท. พงษ์สิทธิ์  พรตะนะ กมค. บญัชีป ี2556

80 ส.ต.ต.หญิง ศิริพรรณี พนมศิริ ฝอ.บก.น.5 บญัชีป ี2556

81 ส.ต.ต.หญิง สุพัตรา เนอืยทอง ฝุายนติิการ ตป. บญัชีป ี2556

82 ส.ต.ท.หญิง นภิาพร วัฒนาธร ฝกบ.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2556

83 ส.ต.อ. ศุภกร จํารัส ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2556

84 ส.ต.ท.หญิง พิมพรรณ ปนิใจ สลก.ตร. บญัชีป ี2556

85 ส.ต.ต.หญิง เบญจมาศ ทรัพย์มาก งป.สงป. บญัชีป ี2556

86 ส.ต.ต. สรการ แสงใส ศทก. บญัชีป ี2556

87 ส.ต.ต. นาวิน ซอสูงเนนิ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2556
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บญัชรีายชือ่ผู้รอจัดสรร "ชัน้ประทวนและลูกจ้างประจ า" ทีย่ื่นค าร้องขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร.

กรณขีอสิทธปิกตปิระเภทหอ้ง  "ประทวนโสด" ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ)

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด หมายเหตุ

88 ส.ต.ท.หญิง พิมพ์ลักษณ์ ขันทะลี ฝุายพิธีการฯ ตท. บญัชีป ี2556

89 ส.ต.ท. อรรถพล อ้อมทอง ฝุายกีฬา สก. บญัชีป ี2556

90 ส.ต.ท.หญิง พัชรี  ปวงวงค์คํา ฝุายตรวจสอบสํานวนคดีอทุธรณ์ อฎ. กมค. บญัชีป ี2556

91 ส.ต.อ.หญิง รุ่งระวี นนัตาพรม ศฝร.บช.น. บญัชีป ี2556

92 ส.ต.ท.หญิง ณัฐวรรณ เหมกุล บก.อก.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2556

93 ส.ต.ต.หญิง ชุลีพร โปร่งอากาศ งป.สงป. บญัชีป ี2556

94 ส.ต.ต. สุรศักด์ิ สมัครการ บก.สสท. บญัชีป ี2556

95 ส.ต.ต.หญิง กันต์ฤทัย ใหม่กิติ นต.รพ.ตร. บญัชีป ี2556

96 ส.ต.ท.หญิง นฤมล สร้อยสํารี ฝฝ.สท. บญัชีป ี2556

97 ส.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ เทพจันต๊ะ ฝุายความร่วมมือฯ ตท. บญัชีป ี2556

98 ส.ต.ท.หญิง ดลกนก  เชียงปิว๋ ฝุายตรวจสอบสํานวนคดีฏกีา อฎ. กมค. บญัชีป ี2556

99 ส.ต.อ.หญิง ทิพวัลย์ มะรุท ศฝร.บช.น. บญัชีป ี2556

100 ส.ต.ท.หญิง ศรีสุดา อ่อนในชาติ ทว. บญัชีป ี2556

101 ส.ต.ท.หญิง กุลภสัสร์ บญุชูศรี สลก.ตร. บญัชีป ี2556

102 ส.ต.ต.หญิง กัญญาภทัร คณาพันธ์ กง.สงป. บญัชีป ี2556

103 ส.ต.ท.หญิง ขนษิฐา โซ๊ะประสิทธิ์ ฝุายตํารวจสากลฯ 1 ตท. บญัชีป ี2556

104 ส.ต.ท.หญิง มลฤดี พลเดชา ฝุายสวัสดิการการเงิน สก. บญัชีป ี2556

105 ส.ต.ท.หญิง ขวัญใจ  รูปแกะ ฝอ.อฎ. กมค. บญัชีป ี2556

106 ร.ต.ต. ปรัชญา วธาณุวัทร์ ฝุายทะเบยีนประวัติอาชญากร 6 ทว. บญัชีป ี2556

107 ส.ต.ท.หญิง ปาริฉัตร เรือนนะการ ทว. บญัชีป ี2556

108 ส.ต.ต.หญิง กชพร ศรีนาดี ฝอ.9 บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2556

109 ส.ต.ต. ธีระ รัตนมงคล บก.อก.สทส. บญัชีป ี2556

110 ส.ต.ท.หญิง สุธาทิพย์ สุรันนา ฝฝ.สท. บญัชีป ี2556

111 ส.ต.ท.หญิง กัญญาณัฐ รังวิเศษ ฝอ.สก. บญัชีป ี2556

112 ส.ต.ต.หญิง ทัศนยี์  รัตนกุล ฝอ.กมค. บญัชีป ี2556

113 ส.ต.ต.หญิง จิรวรรณ พุทธศรี ฝอ.9 บก.อก.บช.น. บญัชีป ี2556

114 ส.ต.ท.หญิง กิรติการต์ ขยายแก้ว พฐก. บญัชีป ี2556

115 ส.ต.ท.หญิง นาฏนดัดา แก้วพิทักษ์ ฝอ.9 บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2556

116 ส.ต.ท.หญิง พิตะวัน สงฆส์ระนอ้ย ฝฝ.สท. บญัชีป ี2556
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117 ส.ต.ท.หญิง ไพลิน อัศวภมูิ ฝุายสนธิสัญญาฯ ตท. บญัชีป ี2556

118 ส.ต.ท.หญิง พิจิตรา อินทร์คํา ฝุายสวัสดิการบา้นพัก สก. บญัชีป ี2556

119 ส.ต.ต.หญิง วิชุดา  ทองเกล้ียง กลุ่มงานตรวจสอบสํานวน 3 คด. กมค. บญัชีป ี2556

120 ด.ต. สมชาย ไม้หอม สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2556

121 ส.ต.ท.หญิง มะลิวรรณ คําสําลี ทว. บญัชีป ี2556

122 ส.ต.ต.หญิง อรุณี ด้วงทอง สลก.ตร. บญัชีป ี2556

123 ส.ต.ท.หญิง นภาไล บญุประสพ ฝส.สท. บญัชีป ี2556

124 ส.ต.ต.หญิง ศราภรณ์  วรรณแจ่ม กลุ่มงานตรวจสอบสํานวน 3 คด. กมค. บญัชีป ี2556

125 ร.ต.ต.หญิง วรลักษณ์ นาภรณ์ ฝอ.กช.สงป. บญัชีป ี2556

126 ส.ต.ท.หญิง เสาวณีย์ แต้มสีคราม ทว. บญัชีป ี2556

127 จ.ส.ต. อัครินทร์ เยี่ยงศรีเมือง งานสืบสวน กก.1 บก.ทท. บญัชีป ี2556

128 ส.ต.ต.หญิง เพ็ญประภา วงบรีุ สลก.ตร. บญัชีป ี2556

129 ส.ต.ต.หญิง ณัฐกวีณา เพิ่มสุข ฝส.สท. บญัชีป ี2556

130 ส.ต.ท.หญิง จีราภรณ์ แสงไฟ ฝุายตํารวจสากลฯ 1 ตท. บญัชีป ี2556

131 ส.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์ วงศ์จันทร์ กก.ดส.บช.น. บญัชีป ี2556

132 ส.ต.ท.หญิง นศุรา คงมณี ทว. บญัชีป ี2556

133 ส.ต.ท. อเนกพงษ์ ตู่มาละ ฝอ.บก.ปอศ. บญัชีป ี2556

134 ส.ต.ต.หญิง ชลธิชา ไชยยา ฝฝ.สท. บญัชีป ี2556

135 ส.ต.อ. อภวิัฒน์ อํานกัมณี ฝุายตํารวจสากลฯ 3 ตท. บญัชีป ี2556

136 ส.ต.อ.หญิง ศรินทิพย์ ขาวผ่อง กก.ดส.บช.น. บญัชีป ี2556

137 ส.ต.อ.หญิง มุฑิตา เครือวุฒิกุล ฝอ.บก.ปอศ. บญัชีป ี2556

138 ส.ต.ต.หญิง วิชยา (พรรณนิภา) เหล่ียมดี ฝส.สท. บญัชีป ี2556

139 ส.ต.ท.หญิง ศิริชล คะชา ฝอ.ทพ. บญัชีป ี2556

140 ร.ต.ต. ปริญญา มณีศรีวงศ์กูล สน.บางพลัด บญัชีป ี2556

141 ด.ต.หญิง ระเบยีบ คะใจ พฐก. บญัชีป ี2556

142 ร.ต.ต.หญิง ธนดิา วงศ์อาษา ฝอ.นต.รพ.ตร. บญัชีป ี2556

143 ส.ต.ท. สงกรานต์ นอ้งดี ฝอ.6 บก.อก.บช.น. บญัชีป ี2556

144 ส.ต.ท.หญิง นภาพร นวนสันเทียะ พฐก. บญัชีป ี2556

145 ด.ต. สุรสิทธิ์ ลือคํางาม กก.4 บก.ปคม. บญัชีป ี2556
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146 ส.ต.ต.หญิง นติยา ทองธรรมชาติ สท. บญัชีป ี2556

147 ส.ต.ท.หญิง น้าํผ้ึง ทองคงหาญ ฝอ.ทพ. บญัชีป ี2556

148 ส.ต.ท.หญิง สุทิศา ไทยมิตรชอบ ฝอ.6 บก.อก.บช.น. บญัชีป ี2556

149 ส.ต.ท. วรเชษฐ์ บญุยัง พฐก. บญัชีป ี2556

150 ส.ต.ท.หญิง อารญา จําปาเรือง ฝอ.ทพ. บญัชีป ี2556

151 ด.ต.หญิง ฐิตารีย์ จุลศิริกิจจา บก.น.3 บญัชีป ี2556

152 ส.ต.ท.หญิง ยุพา คูเมือง ฝอ.ทพ. บญัชีป ี2556

153 ส.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ พินานชิ ฝอ.7 บก.อก.บช.น. บญัชีป ี2556

154 ส.ต.ต.หญิง ทาริกา  ปญัญาดี บก.อก.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2556

155 ส.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์ มีสวัสด์ิ กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ.บช.น. บญัชีป ี2556

156 ส.ต.ต.หญิง กุลธิตรา   อุปชัฌาย์ บก.อก.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2556

157 ส.ต.ท.หญิง รัชนดิา ทุตะกิจ ฝุายบรรจุ ทพ. บญัชีป ี2556

158 ส.ต.อ.หญิง ขวัญชนก ฐิติเกียรติไพศาล กก.ควบคุมฝูงชน  1 บก.อคฝ.บช.น. บญัชีป ี2556

159 ส.ต.ต.หญิง จันทรวดี  พัฒนศักด์ิ สพฐ.ตร. บญัชีป ี2556

160 ส.ต.ต.หญิง  นชุสรา   บวัมาศ บก.อก.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2556

161 ส.ต.ท.หญิง กิจไพศาล ขุนทอง ฝุายประวัติบคุคล ทพ. บญัชีป ี2556

162 ส.ต.อ. นวิัฒน์ กมลเลิศ สน.ดินแดง บญัชีป ี2556

163 ส.ต.ต. พินจิพล พิเมยปรวีร์ บก.อก.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2556

164 ส.ต.ต.หญิง พรทิพย์ ทิพย์จันทร์ ฝุายบรรจุ ทพ. บญัชีป ี2556

165 ร.ต.ต.หญิง รําไพ มหาไชย ฝอ.บก.สส.บช.น. บญัชีป ี2556

166 ส.ต.ต.หญิง  อัจฉราภรณ์   วันอินทร์ บก.อก.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2556

167 ส.ต.ต.หญิง สถิดาวัลย์ เขียวสา ฝอ.ทพ. บญัชีป ี2556

168 ส.ต.อ.หญิง ปริศนา ศรีทิพย์ ฝอ.บก.น.1 บญัชีป ี2556

169 ส.ต.ต.หญิง ฐิติมา รัตนชมภู บก.อก.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2556

170 ส.ต.ต.หญิง อัญพัชญ ์(อภิญญา) ไชยบุญยเกียรติ (ใหญว่งศ์) บก.อก.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2556

171 ส.ต.ต.หญิง กชมนฑ์ ธนะมูล บก.ทพ. บญัชีป ี2556

172 ส.ต.ต.หญิง นารี มิตรมาก บก.อก.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2556

173 ส.ต.ต. ฉัตรชัย หงษ์สาม ฝอ.อต. บญัชีป ี2556

174 ส.ต.ต.หญิง เสริมสุขภรณ์ ล้อจิตติกุล พฐก. บญัชีป ี2556
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175 ส.ต.ต. จักรพันธ์ สุดวังยาง ฝุายมาตรฐานตําแหนง่ อต. บญัชีป ี2556

176 ส.ต.ต.หญิง เบญญาภา พงศ์จรัส ฝุายอํานวยการ สก. บญัชีป ี2556

177 ส.ต.ท.หญิง ปพิชญา พุทธวิโร พฐก. บญัชีป ี2556

178 ส.ต.ต.หญิง สุนนัทา ภมูิประพันธ์ ฝอ.สก. บญัชีป ี2556

179 ส.ต.ท.หญิง เรวดี ทองขาว พฐก. บญัชีป ี2556

180 ส.ต.ต.หญิง เกศกนก โฮงคําแก้ว พฐก. บญัชีป ี2556

181 ส.ต.ต.หญิง ศศิธร สุขบําเพ็ญ ฝอ.สก. บญัชีป ี2556

182 ส.ต.ต.หญิง ศิรินนัทน์ จันทสร ฝุายการฌาปนกิจสงเคราะห ์สก. บญัชีป ี2556

183 ส.ต.ต.หญิง สุธีธิดารัตน์ ชอบชื่น พฐก. บญัชีป ี2556

184 ส.ต.ต. ทรงยศ บญุทนมิิตร พฐก. บญัชีป ี2556

185 ส.ต.ต.หญิง วนดิา กลายสุข ฝุายสวัสดิการบา้นพัก สก. บญัชีป ี2556

186 ส.ต.ท.หญิง อรตา รัตนอาภากรณ์ ฝอ.วน. บัญชปี 2556 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ลาดยาว

187 ส.ต.ท.หญิง ปยิะพร ปอฺกแก้ว ฝอ.วน. บัญชปี 2556 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ลาดยาว

188 ส.ต.ต. รังสรรค์ วจีสัจจะ งป.สงป. บัญชีปี 2556 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ทุ่งสองห้อง

189 ส.ต.ต.หญิง มริสา ภานทุัศนาภร กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร. บญัชีป ี2558

190 ส.ต.ต.หญิง ภาวิณี เฉลียวศิลป์ กบ.บก.อก.รพ.ตร. บญัชีป ี2558

191 ส.ต.ต. มงคล ศรีเฮือง กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. บญัชีป ี2558

192 ส.ต.อ.หญิง วลัยพรรณ มณีวรรณ์ ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด. บญัชีป ี2558

193 ด.ต. ธนสิร ฤทธิ์จรูญ บก.สส.บช.น. บญัชีป ี2558

194 จ.ส.ต. ฉัตรชัย  บณัฑิต กก.สส.บก.น.6 บญัชีป ี2558

195 ส.ต.ต.หญิง บญุรัตน์ จันทรภกัดี สฝจ. บญัชีป ี2558

196 ส.ต.ต.หญิง มนสันนัท์ ม่วงไหมทอง สฝจ. บญัชีป ี2558

197 ส.ต.ต.หญิง  สุกัญญา เหล็กกล้า สฝจ. บญัชีป ี2558

198 ส.ต.ต.หญิง  ปนดัดา จันทร์หล้า ทว. บญัชีป ี2558

199 ส.ต.ต.หญิง  เกตุสิริ เกาะเกตุ ทว. บญัชีป ี2558

200 ส.ต.ต.หญิง ปภาวี ศรีสําราญ ทว. บญัชีป ี2558

201 ส.ต.อ. ณัฐกฤต บญุรอด มน.สง.ก.ตร. บญัชีป ี2558

202 ส.ต.ท.หญิง สถาพร สิมขาว ผบ.หมู ่กก.1 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

203 ส.ต.ต. ธีรยุทธ จันทนะ ผบ.หมู ่กก.2 บก.ส.3 บญัชีป ี2558
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204 ส.ต.ต. นรุิตต์ จงศร ผบ.หมู ่กก.2 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

205 ส.ต.ต. วิทยา กาสิทธิขวา ผบ.หมู ่กก.2 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

206 ส.ต.ต. นพพร คงเกตุ ผบ.หมู ่กก.2 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

207 ส.ต.ต. ธรรมนญู กล่ันกล่ิน ผบ.หมู ่กก.2 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

208 ส.ต.อ.หญิง ธารีรตา วิจารณ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ทล บญัชีป ี2558

209 ส.ต.ต.หญิง ปยินนัท์ ชาติชํานิ ผบ.หมู ่ฝอ.สส. บญัชีป ี2558

210 ส.ต.ต.หญิง พรพรรณ ฉายาอภชิาติ ผบ.หมู ่ฝอ.3 บก.อก.สตม. บญัชีป ี2558

211 ส.ต.ต.หญิง นภารัตน์ ทิศนุน่ ผบ.หมู ่ฝอ.1 บก.อก.สตม. บญัชีป ี2558

212 ส.ต.ต.หญิง กฤติกา กัณฑเจตน์ ผบ.หมู ่ฝอ.1 บก.อก.สตม. บญัชีป ี2558

213 ส.ต.ต.หญิง นศิากร แย้มฉวาก ผบ.หมู ่ฝอ.1 บก.อก.สตม. บญัชีป ี2558

214 ส.ต.ต.หญิง รัตนาภรณ์ วางกลาง กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. บญัชีป ี2558

215 ด.ต.หญิง สุพานี ศิริวงศ์ ณ อยุธยา กง.บก.อก.รพ.ตร. บญัชีป ี2558

216 ส.ต.ต.หญิง ภคัชัญญา มงคล สง.พตร. บญัชีป ี2558

217 ส.ต.ต.หญิง อัจฉรา เสธิปา ยศ. บญัชีป ี2558

218 ส.ต.อ.หญิง หนึง่ฤทัย  นธิิชญานน ฝอ.บก.อคฝ. บญัชีป ี2558

219 ส.ต.ท. รัฐธิปก แก่นพิทักษ์ กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2558

220 ส.ต.อ.หญิง ณัฐยาพัชญ์  ไชยยายงค์ ฝอ.บก.น.1 บญัชีป ี2558

221 ส.ต.อ.หญิง อมราภรณ์  ทองดี ฝอ.บก.น.1 บญัชีป ี2558

222 ส.ต.อ.หญิง รักษดาวัลย์  อึ่งทอง ฝอ.บก.น.1 บญัชีป ี2558

223 ส.ต.อ.หญิง วรรณภา  สะชาพล ฝอ.บก.น.1 บญัชีป ี2558

224 ส.ต.อ.หญิง นภิาวรรณ  กิตติอุดมพร ฝอ.บก.น.1 บญัชีป ี2558

225 ส.ต.ต.หญิง จุฑามาศ ปยุศัทธา ฝทว.7 ทว. บญัชีป ี2558

226 ส.ต.ต.หญิง ศศิธร  สงเดช ฝทว.7 ทว. บญัชีป ี2558

227 ส.ต.ต.หญิง เกศรินทร์ ศรีเสนห่พ์ร ฝทว.7 ทว. บญัชีป ี2558

228 ส.ต.ต.หญิง วิไลวรรณ พงษ์ทวี กง.สงป. บญัชีป ี2558

229 ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ ด่านชัย ผบ.หมู ่กก.1 บก.ปส.1 บช.ปส. บญัชีป ี2558

230 ส.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ สารคะณา นต.รพ.ตร. บญัชีป ี2558

231 ส.ต.ท.หญิง พลอยวัชรา จินดามณี กลุ่มงานผู้ปวุยนอก รพ.ตร. บญัชีป ี2558

232 ส.ต.ต.หญิง วราภรณ์ เกิดบญุมา กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. บญัชีป ี2558
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233 ด.ต. ผดุง  ปอูงจันลา กก.ดส.บช.น. บญัชีป ี2558

234 ส.ต.ต. จิรานวุัฒน ์ ทิพย์แก้ว กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2558

235 ส.ต.ต. ดุจเทพ  อุทาสี กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2558

236 ส.ต.ต. ไพศาล  ซึมรัมย์ กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2558

237 ส.ต.ต. ชัชวาล นอ้ยหว้า กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2558

238 ส.ต.ต. ธีรพงษ์ ประโมงมุข กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2558

239 จ.ส.ต. สุเมธ แสงโพธิ์ บก.สส.บช.น. บญัชีป ี2558

240 ส.ต.ต. อรรถพร จันทร์ไพฑูรย์ กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บญัชีป ี2558

241 ส.ต.ต.หญิง ฤทัยชนก ยะไวทย์ ฝทว.7 ทว. บญัชีป ี2558

242 ส.ต.ต.หญิง เสาวลักษณ์ สีมะพริก ฝทว.7 ทว. บญัชีป ี2558

243 ส.ต.ต.หญิง สมหญิง วงศ์แก้วมูล ฝทว.7 ทว. บญัชีป ี2558

244 ส.ต.ต. สุธิลักษณ์ สุวรรณเพ็ง ผบ.หมู ่กก.2 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

245 ส.ต.ต. เทพประสิทธิ์ รักใคร่ ผบ.หมู ่กก.1 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

246 ส.ต.อ.หญิง อัมภาพันธุ์ อาทรกิจวัฒน์ กง.สงป. บญัชีป ี2558

247 ส.ต.ต.หญิง ชุติมา มะลิทอง กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2558

248 ส.ต.ต. ปณุณวัฒน ์ ธนามี กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2558

249 ส.ต.ต. ศรานนท์ ไข่แก้ว ผบ.หมู ่กก.6 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

250 ส.ต.ต. สุพัฒน์ ทองโปรง ผบ.หมู ่กก.6 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

251 ส.ต.ต. นรินทร์ ทับทิม ผบ.หมู ่กก.6 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

252 ส.ต.ต. คมสันต์ หุน่ทองทิพย์ ผบ.หมู ่กก.5 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

253 ส.ต.ต. วิรพงษ์ นุน่ภบูาล ผบ.หมู ่กก.6 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

254 ส.ต.ต. มงคลชัย เอ้งฉ้วน ผบ.หมู ่กก.4 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

255 ส.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ มัธยมนนัทน์ ผบ.หมู ่กก.๔ บก.ปอศ. บญัชีป ี2558

256 ส.ต.ต. ธัชธนาชัย สารพล กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2558

257 ส.ต.ต. เทิดทูล เทิดทูล กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2558

258 ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ เหล่าน้าํใส กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2558

259 ส.ต.ต.หญิง ชนดิา เกียรติวงศ์ชัย ฝทว.2 ทว. บญัชีป ี2558

260 ส.ต.ต. อนศัุกด์ิ ใยบวัเทศ ผบ.หมู ่กก.3 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

261 ส.ต.ต. วิชญะ ปล้ืมมนู ผบ.หมู ่กก.2 บก.ส.3 บญัชีป ี2558
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262 ส.ต.ต. พชรพล พลนุย้ ผบ.หมู ่กก.2 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

263 ส.ต.ต. พิเชษฐ ปะลาวัน ผบ.หมู ่กก.2 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

264 ส.ต.ต. บญุชู ขวัญดี ผบ.หมู ่กก.2 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

265 ส.ต.ต. เอกลักษณ์ ศรีมุลตรี ผบ.หมู ่กก.6 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

266 ส.ต.ต. อภชิัย ฮาดปากดี ผบ.หมู ่กก.6 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

267 ด.ต. ณัฐชานนัท์ เยื้อนแย้มกุล ผบ.หมู ่กก.2 บก.ปคม. บญัชีป ี2558

268 ส.ต.อ.หญิง นนัทนา กิตติอุดมพร ผบ.หมู ่ฝอ.๘ บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2558

269 ส.ต.ต. ปยิวัฒน์ โจมฤทธิ์ ฝทว.4 ทว. บญัชีป ี2558

270 ส.ต.ต. ศุภกร ศรีแตงอ่อน ผบ.หมู ่ฝทส.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2558

271 ส.ต.ท.หญิง ณัฐวดี พุฒแก้ว กง.สงป. บญัชีป ี2558

272 ส.ต.ต.หญิง ศุกลแก้ว ทองดวง กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2558

273 ส.ต.ต. ปญัญา ภาระจ่า กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2558

274 ด.ต. สุขสันต์ บญุจํารัส นต.รพ.ตร. บญัชีป ี2558

275 ส.ต.ต.หญิง สุภาวดี ศรียาคะบตุร ฝทว.3 ทว. บัญชีปี 2558 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ทุ่งสองห้อง

276 ส.ต.ต.หญิง ศุธชา คุ้มปรี ฝทว.3 ทว. บัญชีปี 2558 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ทุ่งสองห้อง

277 ส.ต.ต.หญิง อารีรัตน์ สุจริต ฝทว.3 ทว. บัญชีปี 2558 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ทุ่งสองห้อง

278 ส.ต.อ.หญิง ปยิะนชุ ปรีจํารัส ผบ.หมู ่ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บญัชีป ี2559

279 ส.ต.ต.หญิง ชาลิณี อยู่พะเนยีด กพ.บก.อก.รพ.ตร. บญัชีป ี2559

280 ส.ต.ต.หญิง นวลพรรณ กิตติกวินพงศ์ กพ.บก.อก.รพ.ตร. บญัชีป ี2559

281 ส.ต.ต.หญิง ภรณพัสตร์ ศรีปรางค์ ฝุายสนธิสัญญาและกฎหมาย ตท. บญัชีป ี2559

282 ส.ต.ต. อภวิัฒน ์ แก้วกาญจนว์ิเศษ ผบ.หมู ่ฝอ.สกพ. บญัชีป ี2559

283 ส.ต.ต.หญิง สิรินนัท์ สุตาโย ผบ.หมู ่ฝุายประวัติบคุคล ทพ. บญัชีป ี2559

284 ส.ต.ต.หญิง ธนพร พวงแก้ว ผบ.หมู ่ฝอ.ทพ. บญัชีป ี2559

285 ส.ต.ต. ธวัชชัย จันตา ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. บญัชีป ี2559

286 ส.ต.อ.หญิง ดวงแก้ว ลานไธสง ฝอ.วจ. บญัชีป ี2559

287 จ.ส.ต. ธรากร เจริญรัตน์ กก.ดส.บช.น. บญัชีป ี2559

288 ส.ต.อ.หญิง ฐานชิ จามรกิจสกุล ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2559

289 ส.ต.ต.หญิง ศิลปศุ์ภา มูลประเสริฐ ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2559

290 จ.ส.ต. อรรถพล มาลัยรักษ์ ผบ.หมู ่กก.๕ บก.ปอศ. บญัชีป ี2559
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291 จ.ส.ต. วิชญ์พงศ์ ชัยชนะพิทักษ์กุล ผบ.หมู ่กก.๔ บก.ปคม. บญัชีป ี2559

292 จ.ส.ต. เอกภพ เคียมเค้า ผบ.หมู ่กก.๓ บก.ปอศ. บญัชีป ี2559

293 ส.ต.ต.หญิง กรรณิกา ทีคํา  ฝอ.สลก.ตร. บญัชีป ี2559

294 ส.ต.ต.หญิง ณัฐฐา บตุรจันทร์  ฝช.สลก.ตร. บญัชีป ี2559

295 ส.ต.ต.หญิง เบญจมาศ มากบญุงาม  ฝอ.สลก.ตร. บญัชีป ี2559

296 จ.ส.ต. เลอศักด์ิ ผดุงการ ฝอ.3 บก.อก.สง.นรป. บญัชีป ี2559

297 ส.ต.ท.หญิง ศศิธร เตชะวิเศษ งป.สงป. บญัชีป ี2559

298 ด.ต. บญัชา อุทัยวรรณ กช.สงป. บญัชีป ี2559

299 ส.ต.ต.หญิง วรัณณิศา ณ โมรา งป.สงป. บญัชีป ี2559

300 ส.ต.ต. ภมูินทร์ ทองภู่ งป.สงป. บญัชีป ี2559

301 ส.ต.ต. ส่งบญุ ทรงอาษา สกบ. บญัชีป ี2559

302 ส.ต.ต.หญิง รัชฎาพร เขียวมาวงค์ ผบ.หมู ่ฝุายประวัติบคุคล ทพ. บญัชีป ี2559

303 ส.ต.ต. ปวรกฤษฏิ์ แสนแก้ว ผบ.หมู ่ฝุายแต่งต้ัง ทพ. บญัชีป ี2559

304 ส.ต.ต.หญิง อริศรา ปญัญาวิ ผบ.หมู ่ฝุายความชอบ ทพ. บญัชีป ี2559

305 ส.ต.ต. ภคัธร วารินทร์ ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. บญัชีป ี2559

306 ส.ต.อ. ประยูร กลางสวัสด์ิ กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2559

307 ส.ต.ต. บญุญฤทธิ์ ยาวินนัท์ สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2559

308 ส.ต.ต. โสนลิ จันทร์พลงาม ฝอ.บก.น.5 บญัชีป ี2559

309 ส.ต.ต. อภเิชษฐ์ ฤกษ์บา่ย กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2559

310 ส.ต.ต.หญิง อัจจิมา อาษาวัง อธ.สง.ก.ตร. บญัชีป ี2559

311 ส.ต.ต.หญิง อัจฉริยา ดิษพงษา อธ.สง.ก.ตร. บญัชีป ี2559

312 ส.ต.ต.หญิง นนัท์มนสั นวลสนทิ ตป.สง.ก.ตร. บญัชีป ี2559

313 ส.ต.ต.หญิง ชิดชนก ทะสังขา ผบ.หมู ่ฝกพ.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2559

314 ส.ต.ต. ภคิน เรืองโรจน์ ผบ.หมู ่ฝกพ.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2559

315 ส.ต.ต.หญิง สุทธินี มหาสิริโภคา ผบ.หมู ่ฝกบ.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2559

316 ส.ต.ต.หญิง นวลพรรณ หลายชั้น ผบ.หมู ่ฝงป. บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2559

317 ส.ต.ต.หญิง บญุฑิลา อินสุยะ ผบ.หมู ่ฝอ.๓ บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2559

318 ส.ต.ต. มโนทัย ไชยแสง ผบ.หมู ่ฝอ.๑๐ บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2559

319 ส.ต.ต.หญิง จุติพร ปลอดโคกสูง ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2559
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320 ส.ต.ต.หญิง พิทยรัตน์ จันตะคาด ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2559

321 ส.ต.ต. ธนายุทธ พลอยโพธิ์  ฝส. สลก.ตร. บญัชีป ี2559

322 ส.ต.ต.หญิง พัชรียา ตรีสินธุ์  ฝช.สลก.ตร. บญัชีป ี2559

323 ส.ต.ต.หญิง พชรวรรณ เกตุมาน ฝอ.4 บก.อก.สง.นรป. บญัชีป ี2559

324 ด.ต.หญิง สัมพันธ์ อยู่ยงค์ ฝอ.4 บก.อก.สง.นรป. บญัชีป ี2559

325 ส.ต.ต.หญิง พิชชาภา นงค์พรหมมา งป.สงป. บญัชีป ี2559

326 ส.ต.ต. ภานวุัตร ฐานนัตะ ผบ.หมู ่ฝอ.1 บก.อก.สทส บญัชีป ี2559

327 ส.ต.ต. พิทักษ์ รัตนสุพรรณ กลุ่มงานผู้ปวุยนอก รพ.ตร. บญัชีป ี2559

328 ส.ต.ต.หญิง ยุพดี บญุขันธ์ กลุ่มงานผู้ปวุยนอก รพ.ตร. บญัชีป ี2559

329 ส.ต.ต.หญิง กัญญ์ชิตา กุลพนาเวศ ผบ.หมู ่ฝุายความชอบ ทพ. บญัชีป ี2559

330 ส.ต.ต.หญิง พัชรียา สืบพงศ์เอื้อ ผบ.หมู ่ฝอ.อต. บญัชีป ี2559

331 ส.ต.อ.หญิง ทิชารัศมิ์ พึ่งวงษ์ญาติ ผบ.หมู ่ฝอ.สก. บญัชีป ี2559

332 ส.ต.ต. จิตติศักด์ิ หล้าบา้นโพน ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. บญัชีป ี2559

333 ส.ต.ต.หญิง กมลวรรณ แก้วผัด ผบ.หมู ่ฝอ.กม. บญัชีป ี2559

334 ส.ต.ต. ณรงค์ เจริญยิ่ง ผบ.หมู ่ฝอ.กม. บญัชีป ี2559

335 ส.ต.ต.หญิง ชวัลพัชร์ จันทร์แก้ว ผบ.หมู ่ฝอ.กม. บญัชีป ี2559

336 ส.ต.ต. กรกช ปิน่สุข ผบ.หมู ่กลุ่มงานประสานรัฐสภา กม. บญัชีป ี2559

337 ส.ต.ต.หญิง ศิรินทร์ สังข์คลํ้า ผบ.หมู ่กลุ่มงานประสานรัฐสภา กม. บญัชีป ี2559

338 ส.ต.ต.หญิง อลิสา ปอูมสุข วจ. บญัชีป ี2559

339 ส.ต.ต.หญิง รัติพร แสงศรี กลุ่มงานส่งเสริมฯ วจ. บญัชีป ี2559

340 ส.ต.ต. สราวุฒิ จันทร์เขียว สน.พระราชวัง บญัชีป ี2559

341 ส.ต.ต. สงกรานต์ คล้ายโต กก.ควบคุมฯ 1 บก.อคฝ. บญัชีป ี2559

342 ส.ต.ต. ประชา อัครวัชรกุล สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2559

343 ส.ต.ต. ปญัญาพล เรืองเกตุ สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2559

344 ส.ต.ต.หญิง นวพร ศรีนคร ฝอ.สง.ก.ตร. บญัชีป ี2559

345 ส.ต.ต.หญิง ฐาปนี บวัปล่ัง ฝอ.สง.ก.ตร. บญัชีป ี2559

346 ส.ต.ต.หญิง อุษาพรรณ์ เมธีสุทธิพรรณ ผบ.หมู ่ฝงป. บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2559

347 ส.ต.ต.หญิง พรธีรา บรูณะเสถียร ผบ.หมู ่ฝงป. บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2559

348 ส.ต.ต.หญิง ณภทัร บญุปญัญา ผบ.หมู ่ฝตท.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2559
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ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด หมายเหตุ

349 ส.ต.ต. ดํารงค์เดช มณีรัตน์ ผบ.หมู ่ฝตท.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2559

350 ส.ต.ต.หญิง พัชรพรรณ สวนนชุ ผบ.หมู ่ฝกม.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2559

351 ส.ต.ต.หญิง ขวัญดาว ยิ่งเจริญ ผบ.หมู ่ฝกม.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2559

352 ส.ต.ต. ปวิช นอ้ยจันทร์ ผบ.หมู ่ฝทส. บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2559

353 ส.ต.ต.หญิง ศิขรินทร์ บญุญประภา ผบ.หมู ่ฝทส. บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2559

354 ส.ต.ต. ฤธิต บญุศิริ ผบ.หมู ่ฝยส.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2559

355 ส.ต.ต.หญิง กนกอร จันยมิตรี ผบ.หมู ่ฝยส.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2559

356 ส.ต.ต.หญิง ปาวรัตน์ ทองแดง ผบ.หมู ่ฝอ.๗ บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2559

357 ส.ต.อ.หญิง พัชราภรณ์ เมืองสุวรรณ์ ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2559

358 ด.ต.หญิง ปาณิศา อาจปรุ ผบ.หมู ่งานสืบสวน กก.๑ บก.ทท. บญัชีป ี2559

359 ส.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ ทองคะหะ  ฝอ.สลก.ตร. บญัชีป ี2559

360 ส.ต.ต.หญิง พรสุดา มูลอินทร์  ฝอ.สลก.ตร. บญัชีป ี2559

361 ส.ต.ต.หญิง ณัฐชยา ประธานราษฎร์  ฝอ.สลก.ตร. บญัชีป ี2559

362 ส.ต.ต.หญิง พวงผกา พลเยี่ยม  ฝช.สลก.ตร. บญัชีป ี2559

363 ส.ต.ต. ชญนนัท์ เหมะวิศัลย์ ฝอ.2 บก.อก.สง.นรป. บญัชีป ี2559

364 ส.ต.ต.หญิง ปณุยาพร อุ่นอ่อน สงป. บญัชีป ี2559

365 ส.ต.ต.หญิง เลวิดา วรรณชิต กช.สงป. บญัชีป ี2559

366 ส.ต.ต.หญิง ติธากร แสงสุข ผบ.หมู ่ฝอ.4 บก.อก.สทส บญัชีป ี2559

367 ส.ต.ต.หญิง ปวีณณ์ภทัร เชาวรัตน์ ผบ.หมู ่ฝอ.2 บก.อก.สทส บญัชีป ี2559

368 ส.ต.ต.หญิง พัชรินทร์ รุ่งเรือง ผบ.หมู ่ฝอ.2 บก.อก.สทส บญัชีป ี2559

369 ส.ต.ต.หญิง ชนนกิานต์ ภูม่ี ผบ.หมู ่ฝอ.2 บก.อก.สทส บญัชีป ี2559
370 ส.ต.ต. อภนินัท์ คูหะมะณี กลุ่มงานผู้ปวุยนอก รพ.ตร. บญัชีป ี2559
371 ส.ต.ต.หญิง พันธกานต์ สุภานสั กลุ่มงานผู้ปวุยนอก รพ.ตร. บญัชีป ี2559
372 ส.ต.ต. โสวรรณ กีรติชรินพาณิชย์ กลุ่มงานผู้ปวุยนอก รพ.ตร. บญัชีป ี2559
373 ส.ต.ต. อลงกต สมาทา ฝว.สท. บญัชีป ี2559
374 ส.ต.ต.หญิง วรรณวรางค์ สุทธะ ผบ.หมู ่ฝุายการฌาปนกิจสงเคราะห ์สก. บญัชีป ี2559
375 ส.ต.ต.หญิง ธนาภรณ์ นิม่สุวรรณ ผบ.หมู ่ฝอ.สก. บญัชีป ี2559
376 ส.ต.ต.หญิง สุฑามาศ ศิริมนตรี ผบ.หมู ่ฝอ.สก. บญัชีป ี2559
377 ส.ต.ต.หญิง กฤศณาภรณ์ จุลบษุรา ผบ.หมู ่กลุ่มงานสัญญา กม. บญัชีป ี2559
378 ส.ต.ต.หญิง ปนดัดา บญุทองอ่อน ผบ.หมู ่กลุ่งานระเบยีบการตํารวจ กม. บญัชีป ี2559
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ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด หมายเหตุ

379 ส.ต.ต.หญิง ศิรินนัท์ ศรพลธรรม์ กลุ่มงานส่งเสริมฯ วจ. บญัชีป ี2559
380 ส.ต.ต.หญิง ศิริลักษณ์ เตชะสืบ กลุ่มงานส่งเสริมฯ วจ. บญัชีป ี2559
381 ส.ต.ต. อนรุิธ รินชมภู กลุ่มงานวิจัยฯ 3 วจ. บญัชีป ี2559
382 ส.ต.ต. อนรัุกษ์ โคกเขา สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2559
383 ส.ต.ต. กิตติพงษ์ พ่วงแม่กลอง สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2559
384 ส.ต.ต. กฤษดา ศิริเพชร สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2559
385 ส.ต.ต. ชฎลิ พูลเผ่า สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2559
386 ส.ต.ต. ชณพ ยิ้มแก้ว สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2559
387 ส.ต.ต. วรุฒพงศ์ การประเสริฐ สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2559
388 ส.ต.ต. ปรรณพัชร์ บวัแก้ว สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2559
389 ส.ต.ต. เอกพงษ์ ภณูรงค์ สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2559
390 ส.ต.ต. ณัฐนนัท์ กาเขียว สน.ทุ่งมหาเมฆ บญัชีป ี2559
391 ส.ต.ต. สุทธิศักด์ิ อาสานอก กอส.พฐก. บญัชีป ี2559
392 ส.ต.ต.หญิง วรพรรณ คําแว่น ตป.สง.ก.ตร. บญัชีป ี2559
393 ส.ต.ต.หญิง นศิาชล ภตีูกา รท.สง.ก.ตร. บญัชีป ี2559
394 จ.ส.ต. วรเศรษฐ์ โรจกูล ผบ.หมู ่ส.ทท.๕ กก.๑ บก.ทท. บญัชีป ี2559
395 ส.ต.ต.หญิง ทัศนยี์ จิตรโวทาน ผบ.หมู ่ฝอ.๖ บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2559
396 ส.ต.ต.หญิง นาฎอนงค์ วงศ์เจริญ ผบ.หมู ่ฝอ.๖ บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2559
397 ส.ต.ต.หญิง กฤษณา สมใจ  ฝส. สลก.ตร. บญัชีป ี2559
398 ส.ต.ต.หญิง สุชาดา สมนาม  ฝส. สลก.ตร. บญัชีป ี2559
399 ส.ต.ต.หญิง ปญุชรัสมิ์ ขันโสม  ฝช.สลก.ตร. บญัชีป ี2559
400 ส.ต.ต.หญิง พัชราภรณ์ ไชยพิมพ์ ฝอ.2 บก.อก.สง.นรป. บญัชีป ี2559
401 ส.ต.ต.หญิง ทิชากร พรมจันทร์ ฝอ.2 บก.อก.สง.นรป. บญัชีป ี2559
402 ส.ต.ต.หญิง ประภสัสร มหทัธนชาติ กช.สงป. บญัชีป ี2559
403 ส.ต.ต.หญิง พิมพลอย ต้ังสิริสงวน กช.สงป. บญัชีป ี2559
404 ส.ต.ต. ธนยศ อมรศักด์ิ ผบ.หมู ่ฝอ.4 บก.อก.สทส บญัชีป ี2559
405 ส.ต.ต. วรัทภพ ศรีบญุนาค ผบ.หมู ่กลุ่มงานสารสนเทศฯศทก. บญัชีป ี2559
406 ส.ต.ต.หญิง กชกร เกษแก้ว ผบ.หมู ่กลุ่มงานสารสนเทศฯศทก. บญัชีป ี2559
407 ส.ต.ต.หญิง รังสินี ลาภลาวัณย์ ผบ.หมู ่กลุ่มงานสารสนเทศฯศทก. บญัชีป ี2559
408 ส.ต.ท.หญิง ศศิธร เพชรสถิตย์ ผบ.หมู ่ฝอ.2 บก.อก.สตม. บญัชีป ี2559
409 ด.ต.หญิง นลิตรัตน ์ ไก่แก้ว ผบ.หมู ่กก.1 บก.ตม.4 บญัชีป ี2559
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410 ส.ต.ต.หญิง พิมผกา พิมพิลา ฝว.สท. บญัชีป ี2559
411 ส.ต.ต. กฤษณะ คงวุฒิ ฝุายตํารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 2 ตท. บญัชีป ี2559
412 ส.ต.ต.หญิง จิราภรณ์ เรืองรักษ์ ผบ.หมู่ ฝุายเงินเพิ่มและเงินประจําตําแหนง่ อต. บญัชีป ี2559
413 ส.ต.ต.หญิง ณัฐสิรี นสิภานนัท์ ผบ.หมู่ ฝุายเงินเพิ่มและเงินประจําตําแหนง่ อต. บญัชีป ี2559
414 ส.ต.ต.หญิง ใบบญุ ชัยบรูณ์ ผบ.หมู ่ฝุายวิเคราะหตํ์าแหนง่ 2 อต. บญัชีป ี2559
415 ส.ต.ต.หญิง รัตนากร นาคแท้ ผบ.หมู ่ฝุายสวัสดิการบา้นพัก สก. บญัชีป ี2559
416 ส.ต.ต.หญิง พรทิภา ลาชัย ผบ.หมู ่ฝุายสวัสดิการบา้นพัก สก. บญัชีป ี2559
417 ส.ต.ต. อริญชย์วิธน์ ชนารา กลุ่มงานวิจัยฯ 3 วจ. บญัชีป ี2559
418 ส.ต.ต.หญิง ศรัณย์ภทัร สร้อยนาค บป.ผก. บญัชีป ี2559
419 ส.ต.ต. กานต์ เจริญวงศ์ สน.ทุ่งมหาเมฆ บญัชีป ี2559
420 ส.ต.ต. กําพล จิตรอารีย์ ฝอ.บก.อคฝ. บญัชีป ี2559
421 ส.ต.ต. นฐัชัย บญุสิงมา สน.พลับพลาไชย 1 บญัชีป ี2559
422 ส.ต.ท.หญิง กัญญาภดั เอี่ยมสําอางค์ กก.ดส.บช.น. บญัชีป ี2559
423 ด.ต. พรเทพ ปิน่แก้ว ผบ.หมู ่กนฝ.พฐก. บญัชีป ี2559
424 ส.ต.อ. ธนกฤต พรายพรรณ ผบ.หมู ่กก.3 บก.ส.3 บญัชีป ี2559
425 จ.ส.ต. ปยิพงษ์ นาคช่วย ผบ.หมู ่กก.1 บก.ส.3 บญัชีป ี2559
426 ส.ต.อ.หญิง จินตนา พลเยี่ยม ผบ.หมู ่กก.1 บก.ส.3 บญัชีป ี2559
427 ส.ต.ต. ธวัชชัช ศรฉิมพลี ผบ.หมู ่กก.5 บก.ส.3 บญัชีป ี2559
428 ส.ต.ท. ณัฐพงษ์ เดชชัยภมูิ ผบ.หมู ่กก.2 บก.ส.3 บญัชีป ี2559
429 ส.ต.ท. ณรงค์ชัย กลางประพันธ์ ผบ.หมู ่กก.๓ บก.ส.๓ บญัชีป ี2559
430 จ.ส.ต. เกรียงไกร แตะยา ผบ.หมู ่กก.๒ บก.ปคม. บญัชีป ี2559
431 ส.ต.ต.หญิง จุฑามาศ สุทธิศิริ  ฝอ.สลก.ตร. บญัชีป ี2559
432 ส.ต.ต.หญิง ลภสัรดา พรเลิศ  ฝอ.สลก.ตร. บญัชีป ี2559
433 ส.ต.ต.หญิง สุพัตรา สุมังสะ  ฝส.2 สลก.ตร. บญัชีป ี2559
434 ส.ต.ต. อภชิา ตติบรรจงลาภ  ฝอ.สลก.ตร. บญัชีป ี2559
435 ส.ต.ต.หญิง ธัญญาวรรณ วงตันกาศ กง.สงป. บญัชีป ี2559
436 ส.ต.ต.หญิง พรพิไล ดวงจินา กง.สงป. บญัชีป ี2559
437 ส.ต.ต.หญิง ณัฐวดี ศรีคําสุข กง.สงป. บญัชีป ี2559
438 ส.ต.ต.หญิง ฐานติร์ อโนทัยสินทวี กง.สงป. บญัชีป ี2559
439 ส.ต.ต.หญิง มณฑิตา ไกรฤกษ์ กง.สงป. บญัชีป ี2559
440 ส.ต.ต.หญิง สุนสิา พุ่มไสว กง.สงป. บญัชีป ี2559
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441 ส.ต.ต.หญิง เกศรินทร์ มงคล กง.สงป. บญัชีป ี2559
442 ส.ต.ท.หญิง นรีรัตน์ แสวงจิตร์ ฝอ.สยศ.ตร. บญัชีป ี2559
443 ส.ต.ต. ชัยชนะ ชาติสุวรรณ ฝท.สท. บญัชีป ี2559
444 ส.ต.ต. ไกรวิชญ์ ชํานาญ ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. บญัชีป ี2559
445 ส.ต.ต. จารุวิทย์ หลวงนา ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. บญัชีป ี2559
446 ด.ต.หญิง สาวิตรี ฐิติพรรณ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. บญัชีป ี๒๕๕๙
447 ส.ต.ต. ปญุญพัฒน์ ทินโชติวิวัฒน์ กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บญัชีป ี๒๕๕๙
448 ส.ต.ต. ธัญพิสิษฐ์ หวังปาน กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี๒๕๕๙
449 ส.ต.ต. เจษฎา ชัยบวั สน.อุดมสุข บญัชีป ี๒๕๕๙
450 ส.ต.ต. รัฐศักด์ิ หลักเพช็ร สน.อุดมสุข บญัชีป ี๒๕๕๙
451 ส.ต.ต. ธนวรรษ พันธุ์ชาตรี กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บญัชีป ี๒๕๕๙
452 ส.ต.อ. ณัฐวัฒน์ ทาเงิน สน.อุดมสุข บญัชีป ี๒๕๕๙
453 ส.ต.ท. กรัญต์ สุขเกษม กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บญัชีป ี๒๕๕๙
454 ด.ต. ชวโรจน์ สุปนั กตว.บก.สปพ. บญัชีป ี๒๕๕๙
455 ส.ต.ต. ชุติพันธุ์ เทศนาเรียง สน.อุดมสุข บญัชีป ี๒๕๕๙
456 ส.ต.ต. ภมูินทร์ ปากหวาน กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บัญชีปี 2559 ตัดโอนมาจาก ป.โสดลาดยาว

457 ส.ต.ต.หญิง สวรรยา พานอังกาบ ผบ.หมู ่ฝุายประเมินบคุคล ทพ. บญัชีป ี2559
458 ส.ต.ต.หญิง ปยิะกานต์ ลาเหลา ผบ.หมู ่ฝอ.1 บก.อก.สทส. บัญชีปี 2558 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ทุ่งสองห้อง

459 ส.ต.ต.หญิง ทิพวรรณ หารินไสล ผบ.หมู ่ฝอ.4 บก.อก.สทส บัญชีปี 2559 ตัดโอนมาจาก ป.โสดลาดยาว

460 ส.ต.ต.หญิง ณัฐวีร์ ส่งศรี ผบ.หมู ่ฝอ.1 บก.อก.สทส บญัชปี ี2559 ตัดโอนมาจาก ป.โสดทุง่สองหอ้ง

461 ส.ต.ต.หญิง ศศิวิมล มังชินา ฝทว.6 ทว. บัญชีปี 2558 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ทุ่งสองห้อง

462 ส.ต.ต. สิริชัย คิดประเสริฐ ผบ.หมู ่ฝอ.วตร. บญัชีป ี2560
463 ส.ต.ต. บญัชาการ สีทาสี บก.สส.บช.น. บญัชีป ี2560
464 ด.ต. ชัชวาล นาเสง่ียม บก.สปพ. บญัชีป ี2560
465 จ.ส.ต. กนกศักด์ิ คําแก้ว บก.สปพ. บญัชีป ี2560
466 ส.ต.ต.หญิง ภทัร์ธีนนัท์ ศุภกิจวิเลขการ กง. บญัชีป ี2560
467 ส.ต.ท. เอกพล ประกอบสุข กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2560
468 ส.ต.ต. เชิดศักด์ิ อิ่มจิต สน.จักรวรรดิ บญัชีป ี2560
469 จ.ส.ต.หญิง บษุบา ขวัญใจ ผบ.หมู ่กก.6 บก.ส.3 บญัชีป ี2560
470 ส.ต.ต. มนตรี จันทร์สิงห์ กก.ควบคุมฯ 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2560
471 ส.ต.อ. จิตรติพล โอภาโส ผบ.หมู ่กก1 บก.ส.3 บญัชีป ี2560



หน้าที ่17 จาก 20       

บญัชรีายชือ่ผู้รอจัดสรร "ชัน้ประทวนและลูกจ้างประจ า" ทีย่ื่นค าร้องขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร.

กรณขีอสิทธปิกตปิระเภทหอ้ง  "ประทวนโสด" ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ)

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด หมายเหตุ

472 ส.ต.ต.หญิง วรรษมน ล้อมเมือง ผบ.หมู ่กก.1บก.ส.2 บญัชีป ี2560
473 ส.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ รุจิเลขปญัญา ผบ.หมู ่ฝุายบริหารการฝึกอบรม วตร. บญัชีป ี2560
474 ส.ต.ท. พัทธนพงษ์ ไชยวงศ์ กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บญัชีป ี2560
475 ส.ต.ต. ธนชั คํามา สน.พระราชวัง บญัชีป ี2560
476 จ.ส.ต. พิพัฒน์ สังหาร ฝอ.2 บก.อก.บช.น. บญัชีป ี2560
477 ส.ต.ต. เฉลิมชาติ ชัยสุวรรณ์ ฝอ.2 บก.อก.บช.น. บญัชีป ี2560
478 ด.ต. ศุภชัย กุประดิษฐ์ ผบ.หมู ่กก.4 บก.ส.1 บญัชีป ี2560
479 ด.ต.หญิง นยิม พลพันธ์ ผบ.หมู ่ส.ทท.๑ กก.๑ บก.ทท. บญัชีป ี2560
480 ด.ต.หญิง ด.ต.หญิง วงษ์ศุข ฝุายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. บญัชีป ี2560
481 ส.ต.อ. สุทธิรัตน์ พูนพ่วง กลุ่มงานที่ปรึกษา คพ. บญัชีป ี2560
482 ส.ต.ต. สมศักด์ิ บญุทัน สน.บางพลัด บญัชีป ี2560
483 ส.ต.อ. พิเชฏฐ์พงศ์ คูเมือง สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2560
484 ส.ต.ท. สัจพร โชติรักษ์ ผบ.หมู ่กก.2 บก.ส.1 บญัชีป ี2560
485 จ.ส.ต. มานพ ตินา ผบ.หมู ่กก.6 บก.ส.1 บญัชีป ี2560
486 ส.ต.ท. ปณิธาน เปล่ียนเพ็ง ผบ.หมู ่กก.3 บก.ส.3 บญัชีป ี2560
487 ด.ต. เสรีชัย สุขมาก ผบ.หมู ่ส.ทท.๓ กก.๑ บก.ทท. บญัชีป ี2560
488 ส.ต.ท.หญิง ปยิวรรณ คิดการ งป. บญัชีป ี2560
489 ส.ต.ท.หญิง อริญชย์ รุมดี บก.สปพ. บญัชีป ี2560
490 ส.ต.ต.หญิง ปรียาพร ใจเอื้อ สก.สกพ บญัชีป ี2561
491 ส.ต.ต.หญิง เพ็ญพร สุทธิชัยพฤกษ์ ฝว.สท. บญัชีป ี2561
492 ส.ต.ต. ปยิวัฒน์ นพอมรไพศาล ฝอ.สท. บญัชีป ี2561
493 ส.ต.ต. นฤเบศร์ จันทรา ฝุายบรรจุ ทพ. บญัชีป ี2561
494 ส.ต.ท. ทวีชัย ภาชีเชาว์ ผตส.3 ตส.3 บญัชีป ี2561
495 ส.ต.ต. สุรัตนช์ัย คนกล้า ยศ. บญัชีป ี2561
496 ด.ต. ชนาวิน นาคสิงห์ ยศ. บญัชีป ี2561
497 ส.ต.ต. ศราวุธ การเร็ว สน.พลับพลาไชย 1 บญัชีป ี2561
498 ส.ต.ต. ภาคิน สะอาดรัตน์ สน.พลับพลาไชย 1 บญัชีป ี2561
499 ส.ต.ต.หญิง ระพีพรรณ ทัศนศร กง. บญัชีป ี2561
500 ส.ต.ท. ศักรินทร์ ชูชื่นจิตร ผบ.หมู ่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม.บญัชีป ี2561
501 ส.ต.ต.หญิง พรสุดา พูลขํา กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2561
502 ส.ต.ต.หญิง ซูราฮัรนี ตาเยะ ฝอ.สท. บญัชีป ี2561
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503 ส.ต.ต.หญิง เฟื่องฟูา เครือวงค์ ฝอ.สท. บญัชีป ี2561
504 ส.ต.ต.หญิง พัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ ฝอ.สท. บญัชีป ี2561
505 ส.ต.ต. ศศิประภา กิติปญัญา ฝอ.สท. บญัชีป ี2561
506 ส.ต.ท. ชวลิต สังกะศรี พท.สกพ. บญัชีป ี2561
507 จ.ส.ต.หญิง อลิศา มังฉกรรจ์ ผบ.หมู ่ฝกพ.บก.อก.จต. บญัชีป ี2561
508 ส.ต.ต.หญิง ตรีสุคนธ์ ดาวเรือง ผบ.หมู ่ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2561
509 ส.ต.ต. สุธีร์ จูส๊ะ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ส.3 บญัชีป ี2561
510 ส.ต.ต.หญิง พิชชานนัท์ พงษ์พยัคฆ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ส.2 บญัชีป ี2561
511 ส.ต.ต. เฉลิมเกียรติ ปรางค์ชัยภมูิ กง. บญัชีป ี2561
512 ส.ต.ต.หญิง ปยิวรรณ คิดการ งป. บญัชีป ี2561
513 ส.ต.ต.หญิง พิริยา ยะทา ผบ.หมู ่ฝุายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. บญัชีป ี2561
514 ส.ต.ต.หญิง สุธาทิพย์ พงสมบติั กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2561
515 ส.ต.ต.หญิง ธนญัญา เกียรติศิริ ฝุายประวัติบคุคล ทพ. บญัชีป ี2561
516 ส.ต.ต.หญิง ภริุษา จงประสานเกียรติ ฝุายประวัติบคุคล ทพ. บญัชีป ี2561
517 ส.ต.ต.หญิง อัญยิกา รัตนธรินทร์ ผบ.หมู ่กลุ่มงานกฏหมาย กม. บญัชีป ี2561
518 ส.ต.ต. พาน จิรธนาตกูล สยศ.ตร. บญัชีป ี2561
519 ส.ต.ต. คชา สว่างเย็น สยศ.ตร. บญัชีป ี2561
520 ส.ต.ต. สุวิพัฒน์ ทองทะไว ฝอ.บก.น.6 บญัชีป ี2561
521 ส.ต.ท. อภชิัย เขียวชอุ่ม กก.ควบคุมฯ 1 บก.อคฝ. บญัชีป ี2561
522 ส.ต.ต.หญิง อโณทัย สอนเหง้า ผบ.หมู ่ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2561
523 ส.ต.ต.หญิง ภทัร์ธีนนัท์ ศุภกิจวิเลขการ กง. บญัชีป ี2561
524 ส.ต.ท. ณัฐดนยั อยู่เจริญ ผบ.หมู ่ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 บญัชีป ี2561
525 ส.ต.ต.หญิง ธนาภรณ์ ยิ้มย่อง กง.บก.อก.รพ.ตร. บญัชีป ี2561
526 ส.ต.ท.หญิง ศิริภรณ์ สุขเกิด กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2561
527 ส.ต.ต.หญิง พัชรินทร์ ผ่องนภา กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2561
528 ส.ต.ท.หญิง พัทธ์ธีรา หาญชนะ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. บญัชีป ี2561
529 ส.ต.ต.หญิง สุรีย์ สายตา ฝุายประวัติบคุคล ทพ. บญัชีป ี2561
530 ส.ต.ต.หญิง นชุจรีย์ ถิ่นทวี ฝุายประวัติบคุคล ทพ. บญัชีป ี2561
531 ส.ต.ต.หญิง วราภรณ์ บญุเทศ ฝุายประวัติบคุคล ทพ. บญัชีป ี2561
532 ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน์ เอี่ยมรักษา ยศ. บญัชีป ี2561
533 ส.ต.ต. สุนนั เอ็นดู ยศ. บญัชีป ี2561
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534 ส.ต.ต. วรรณลภ โพธิ์โพนแร้ง ผอ. บญัชีป ี2561
535 ส.ต.ต. อดิศร คลังแสง ผอ. บญัชีป ี2561
536 จ.ส.ต. ธวัชชัย สามงามยา ผก. บญัชีป ี2561
537 ส.ต.ต. รัฐภมูิ อินต๊ะปญัญา สน.พระราชวัง บญัชีป ี2561
538 ส.ต.ท.หญิง ณัฏฐิดา พันธมาศ กก.ควบคุมฯ 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2561
539 ส.ต.ท. จิราธิพงษ์ ดารารัตน์ กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บญัชีป ี2561
540 ส.ต.ต.หญิง พรอาภา ชูชัยยะ ผบ.หมู ่ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2561
541 ส.ต.ต.หญิง ประทุมพร ธรรมลังกา ผบ.หมู ่ฝกบ.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2561
542 จ.ส.ต อดิศร แลวงศ์นลิ ผบ.หมู ่กก.3 บก.ส.1 บญัชีป ี2561
543 ด.ต.หญิง นยิม พลพันธ์ ผบ.หมู ่ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 บญัชีป ี2561
544 ส.ต.ท. พรภสิิทธิ์ ฉายสันต์ิ ผบ.หมู ่งานสืบสวน กก.1 บก.ทท.1 บญัชีป ี2561
545 ส.ต.ต.หญิง ปยิะเนตร แซ่ล่ิม ฝุายความชอบ ทพ. บญัชีป ี2561
546 ด.ต. สัญลักษณ์ เร้าเลิศฤทธิ์ บก.สส.บช.น. บญัชีป ี2561
547 ส.ต.ต. ศรศักด์ิ อิงค์อาน สน.บางโพงพาง บญัชีป ี2561
548 ส.ต.ต. วศัน ขวัญรักษ์ สน.คลองตัน บญัชีป ี2561
549 ส.ต.ต. สุชาครีย์ ตุ้ยแก้ว ฝอ.บก.น.6 บญัชีป ี2561
550 ส.ต.ต.หญิง โศจิรัตน์ รัตนบรีุ ผบ.หมู ่ฝกพ.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2561
551 ส.ต.ต.หญิง ธนษิฐา พานชิย์ ผบ.หมู ่ฝกพ.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2561
552 ส.ต.ต.หญิง พิตติยาภรณ์ พรจะโปะ ผบ.หมู ่ฝกพ.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2561
553 ส.ต.ต.หญิง สุภาภรณ์ สุ่มสกุล ผบ.หมู ่ฝทส.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2561
554 ส.ต.ต. กิตติพศ ชะโลกลาง ผบ.หมู ่ฝตท.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2561
555 ส.ต.ต.หญิง อนงค์นาถ อุปเสน ผบ.หมู ่ฝทส.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2561
556 ส.ต.ต.หญิง พจณาพร ศรีคมศักด์ิ ผบ.หมู ่ฝยศ.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2561
557 จ.ส.ต.หญิง สงกรานต์ จุมปา ผบ.หมู ่ศทก. บญัชีป ี2561
558 ส.ต.ต. หนึง่บรุุษ ศรีรอด ผบ.หมู ่บริหารจัดการฯ ศทก. บญัชีป ี2561
559 ส.ต.ต. ชาญณรงค์ ศรีพันดอน ผบ.หมู ่บริหารจัดการฯ ศทก. บญัชีป ี2561
560 ส.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ สามัญทิตย์ กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2561
561 ส.ต.ต. ธีระ สิงพิมพ์ ผบ.หมู ่กก.1 บก.ส.3 บญัชีป ี2561
562 ส.ต.ต.หญิง ณัฏฐ์พัชร์ ฤทธิรักษ์ ผบ.หมู ่ฝกพ.บก.อก.บช.ส. บญัชีป ี2561
563 ส.ต.ท. ฐิติกร สรพรหม ผบ.หมู ่กก.6 บก.ส.3 บญัชีป ี2561
564 ส.ต.ต. เตชิต กิจอิ่มลาภ ผบ.หมูก่ลุ่มงานวิจัยฯ บก.สสท. บญัชีป ี2561



หน้าที ่20 จาก 20       

บญัชรีายชือ่ผู้รอจัดสรร "ชัน้ประทวนและลูกจ้างประจ า" ทีย่ื่นค าร้องขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร.

กรณขีอสิทธปิกตปิระเภทหอ้ง  "ประทวนโสด" ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ)

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด หมายเหตุ

565 ส.ต.ต. สรพจน์ แก้วพรายตา กก.2 บก.จร. บญัชีป ี2561
566 ส.ต.ต. นควัฒน์ วงศ์ไพบลูย์ สน.พระราชวัง บญัชีป ี2561
567 ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ ตามการ ฝอ.บก.อคฝ. บญัชีป ี2561
568 ส.ต.ต. มนสัวีย์ อุ่นสําโรง กก.2 บก.จร. บญัชีป ี2561
569 ส.ต.ต. ธนวัฒน์ โลนนัท์ กก.2 บก.จร. บญัชีป ี2561
570 จ.ส.ต. ประยูร กลางสวัสด์ิ กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2561
571 ส.ต.ท. ศุภภกัด์ิ สีตาวัน กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บญัชีป ี2561
572 ส.ต.ท. ณัฐพล สมัยกุล กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2561
573 จ.ส.ต. พิเชฏฐ์พงศ์ คูเมือง สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2561
574 ส.ต.ต. ทัตเทพ ทองแท่ง ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 บญัชีป ี2561
575 ส.ต.ท. วศิน แสงสุวรรณ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 บญัชีป ี2561


