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1 ด.ต. พงศ์ปณต รอดกุล ผบ.หมู ่กก.บคด.บก.ตม.3 บัญชีปี 2558
2 ส.ต.อ. เอกพล ฉันทรจิตร กก.ดส.บช.น. บัญชีปี 2558
3 ส.ต.ต. อภชิล ชัยยันต์ กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บัญชีปี 2558
4 ส.ต.อ.หญิง ยุภาพร โสมรักษ์ สน.ทุ่งสองห้อง บัญชีปี 2558
5 ส.ต.ท.หญิง ศศิวมิล ดอกพุฒ ผบ.หมู ่ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. บัญชปีี 2558 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ถนอมมติร

6 ส.ต.ท.หญิง สุทธชิา ไชยทิพย์ กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พฐก. บัญชปีี 2556 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ลาดยาว

7 ด.ต. เจนวทิย์ ขาวพรม ผบ.หมู ่ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บัญชีปี 2559
8 ส.ต.อ. นิทัศน์ ลาภเฮงดี ผบ.หมู.่ฝอ.1 อก.บช.น. บัญชีปี 2559
9 ด.ต. สุวทิย์ สุขสาย ผบ.หมู ่กก.๓ บก.ปคม. บัญชีปี 2559

10 ด.ต. ธานี ทองกุล ผบ.หมู ่กก.๔ บก.ปคม. บัญชีปี 2559
11 นาย ประสิทธิ์ สุดกล้า พนักงานสถานที่ ระดับ ๒ บก.ปคบ. บัญชีปี 2559
12 ส.ต.ต. นิพนธ์ พันสีทา ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและก าลังพล บก.อก.บช.ปส. บัญชีปี 2559
13 ด.ต.หญิง หิรัญญา พรหมดี ผบ.หมู ่ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บัญชีปี 2559
14 ด.ต. นรภทัร สารีวงษ์ ผบ.หมู ่ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บัญชีปี 2559
15 ส.ต.ต. ประพล ทิพย์สิงห์ ผบ.หมู ่กก.5 บก.ส.3 บัญชีปี 2559
16 ส.ต.ต.หญิง กานดา งิมขุนทด กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บัญชีปี 2559
17 ด.ต. ชินวศิ แก้วก าพล ผบ.หมู ่ฝ่ายกีฬา สก. บัญชีปี 2559
18 ด.ต. นัฑศรพณ์ เทียนเร็ว กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บัญชีปี 2559
19 ด.ต. ชินโชติ สุขนิมิต ผบ.หมู ่กก.๔ บก.ปทส. บัญชีปี 2559
20 ด.ต. ชวลิต โนจักร ผบ.หมู ่กก.๔ บก.ปทส. บัญชีปี 2559
21 ส.ต.ต. วรวฒิุ ตาศิริ ฝว.สท. บญัชปี ี2559 ตัดโอนมาจาก ปค.วิภาวดี

22 จ.ส.ต.หญิง ศิริเพญ็ คุณารักษ์ กก.1 บก.ตม.1 บญัชีป ี2560

23 จ.ส.ต. ชัยยศ สุรสิทธุ์ บก.สส.บช.น. บญัชีป ี2560

24 ส.ต.ท. ฐิติเทพ แตงไทย ผบ.หมู ่ส.ทท.๒ กก.๑ บก.ทท. บญัชีป ี2560

25 ส.ต.อ. อนุสรณ์ เขจรศาสตร์ ผบ.หมู ่ส.ทท.๒ กก.๑ บก.ทท. บญัชีป ี2560

26 ส.ต.ต. ณรงค์พจน์ บตุรศรี ผบ.หมู ่กก.ปพ.บช.ปส. บญัชีป ี2560

27 ส.ต.ท. ธีรวัฒน์ อินทกรณ์ ฝอ.สง.ก.ตร. บญัชีป ี2560

28 ด.ต. ยงยุทธ รักษาจิตต์ กก.ดส.บช.น. บญัชีป ี2560

29 ส.ต.อ. บณัฑิต จันทเพช็ร ผบ.หมู ่กก.2 บก.ส.1 บญัชีป ี2560

30 ด.ต.หญิง สดุารัตน์ เพชรกุลพร ผบ.หมู ่ดา่น ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บญัชีป ี2561

บัญชรีายชือ่ผู้รอจัดสรร "ชัน้ประทวนและลูกจ้างประจ า" ที่ยื่นค ารอ้งขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.

กรณีขอสิทธิปกติประเภทหอ้ง  "ประทวนครอบครัว" ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร. (ทุ่งสองหอ้ง)

ล าดบั ยศ ชือ่ ชือ่สกุล สังกัด หมายเหตุ
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บัญชรีายชือ่ผู้รอจัดสรร "ชัน้ประทวนและลูกจ้างประจ า" ที่ยื่นค ารอ้งขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.

กรณีขอสิทธิปกติประเภทหอ้ง  "ประทวนครอบครัว" ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร. (ทุ่งสองหอ้ง)

ล าดบั ยศ ชือ่ ชือ่สกุล สังกัด หมายเหตุ

31 จ.ส.ต.หญิง สวุดี แสงทอง ผบ.หมู ่ดา่น ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บญัชีป ี2561

32 ด.ต. สโุรจน์ โชติเฉลิมพงษ์ กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 บญัชีป ี2561

33 ส.ต.ต. เอกวิทย์ บญุสถิตย์ ผบ.หมู ่กลุม่งานอินเตอร์เน็ต บก.สสท. บญัชีป ี2561

34 ส.ต.ท. ปรีดา ชาวสวนงาม ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตม.3 บญัชีป ี2561

35 ส.ต.ต. อรรถพล สนุนัต๊ะ สน.พหลโยธิน บญัชีป ี2561

36 ด.ต. ธนกร ศรีนุน่ ผบ.หมู ่กก.๕ บก.ปคม. บญัชีป ี2561

37 ด.ต. ปัญญา แสงงาม สน.ปากคลองสาน บญัชีป ี2561

38 ส.ต.ท. เทวินทร์ เมทา กก.ควบคมุฝงูชน 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2561

39 ส.ต.ท. ชัชวาล น้อยหวา้ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 บญัชีป ี2561


