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1 ส.ต.ต.หญิง ชนัญชิดา หมัน่ไร่(บุญรอด) นย.รพ.ตร. บัญชีปี 2559
2 ส.ต.ต.หญิง ปรารถนา ออละเอี่ยม กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. บัญชีปี 2559
3 ด.ต. ประชา เทเวลา กก.4 บก.ปคม. บัญชีปี 2559
4 ด.ต. ชัยพร หุบกระโหก ผบ.หมู ่ส.ทล.๒ กก.๘ บก.ทล. บัญชีปี 2559
5 ส.ต.ต.หญิง ธนาภรณ์ หลวงโย ผบ.หมู ่ฝ่ายสวสัดิการบ้านพัก สก. บัญชีปี 2559
6 ส.ต.ต.หญิง ณิชชา ธนาสุจารี กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. บัญชีปี 2559
7 ส.ต.ท. กฤษดา จันทพงษ์ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. บัญชีปี 2559
8 ส.ต.ต.หญิง สุพรรษา สุขศิริ ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต. บัญชีปี 2558 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ลาดยาว

9 ด.ต. อ านาจ เบ็ญพาด ฝ่ายประวติบุคคล ทพ. บัญชีปี 2560

10 ด.ต. ยศพนธ์ อินปาน ผบ.หมู ่กก.2 บก.ส.1 บัญชีปี 2560

11 ด.ต. อาเขต อุดรพันธุ์ ผบ.หมู ่กก.๑ บก.ปอศ. บัญชีปี 2560

12 ส.ต.ต. ปฎพิัฒน์ ค าจูมจัง วพ.รพ.ตร. บัญชีปี 2560

13 ส.ต.ต. วชัระ วไิลลักษณ์ สน.บางกอกน้อย บัญชีปี 2560

14 ด.ต. ทรงศักด์ิ เจียมสกุล บก.สส.บช.น. บัญชีปี 2560

15 ส.ต.ท. ภวนิท์ อินทรโชติ บก.สปพ. บัญชีปี 2558 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ลาดยาว

16 ส.ต.ท. โยธนิ เจริญลอย บก.สปพ. บัญชปีี 2558 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ทุ่งสองห้อง

17 จ.ส.ต. สมพร ศรีสวสัด์ิ บก.สปพ. บัญชีปี 2560 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ลาดยาว

18 ส.ต.ต.หญิง ธญัลักษณ์ ราวชิัย ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต. บญัชีป ี2558 ตัดโอนมาจาก ปส.ลาดยาว

19 ด.ต. สากล เมืองศรีสุข ผบ.หมู ่กก.๑ บก.ปทส. บัญชีปี 2561

20 ส.ต.ท. ธนากร มหา ผบ.หมู ่งานสืบสวน กก.1 บก.ทท.1 บัญชีปี 2561

21 ด.ต. ณทัศพงศ์ กะปุระ สยศ.ตร. บัญชีปี 2561

22 ด.ต. ภทัรายุทธ์ ศรีสุวรรณ สยศ.ตร. บัญชีปี 2561

23 ด.ต. อุทัย ไชยศรีสงคราม ผบ.หมู ่กก.๑ บก.ปทส. บัญชีปี 2561

24 ส.ต.ต.หญิง ปวณีา แก้วยศ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บัญชีปี 2561

25 ส.ต.ท. พงษ์เพชร เอนูนารี ผบ.หมู ่กก.5 บก.ส.3 บัญชีปี 2561

26 จ.ส.ต. ชยุต เจริญรัตชาติ ผบ.หมู ่กก.3 บก.ส.1 บัญชีปี 2561

27 ส.ต.ต. ณัฐพล วงษ์ชาลีธนัฐ สน.พหลโยธนิ บัญชีปี 2561

28 ส.ต.ต. นรเศรษฐ์ เขียนสุวรรณ สน.พลับพลาไชย 1 บัญชีปี 2561

29 ส.ต.ต. วรายุทธ กุลชาติ ผบ.หมูต่รวจสอบและวเิคราะห์ฯ บก.สสท.บัญชีปี 2561

บัญชรีายชือ่ผู้รอจัดสรร "ชัน้ประทวนและลูกจ้างประจ า" ที่ยื่นค ารอ้งขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.

กรณีขอสิทธปิกตปิระเภทห้อง  "ประทวนครอบครวั" ในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (วิภาวด)ี

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด หมายเหตุ
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บัญชรีายชือ่ผู้รอจัดสรร "ชัน้ประทวนและลูกจ้างประจ า" ที่ยื่นค ารอ้งขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.

กรณีขอสิทธปิกตปิระเภทห้อง  "ประทวนครอบครวั" ในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (วิภาวด)ี

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด หมายเหตุ

30 ส.ต.ต.หญิง เดือนเพ็ญ รักจันทึก กช. บัญชีปี 2561
31 ด.ต. ธญัพัฒน์ สอนสุภาพ กก.1 บก.ป. บัญชีปี 2561
32 ด.ต. กฤชรัตน์ ปล้ืมคิด ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 บัญชีปี 2561


