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1 ส.ต.ต. สุรพงษ์ ฉาบพิมาย สน.อดุมสุข บัญชปีี 2561
2 จ.ส.ต. นุกลู เรืองศิลป์ กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บัญชปีี 2561
3 ส.ต.ท. สุรเชษฐ์ เพิม่เจริญ สน.อดุมสุข บัญชปีี 2561
4 จ.ส.ต. วีระชยั แกว้สง่า บก.ทท.1 บัญชปีี 2561
5 ด.ต. มานพ บูชา บช.ตชด. บัญชปีี 2561
6 ด.ต. อ านาจ แสงศร สน.อดุมสุข บัญชปีี 2561
7 ด.ต. โกวิท หงษ์พรม กก.3 บก.ป. บัญชปีี 2589
8 ส.ต.ต.หญิง นาตยา ปรีกมล ฝทว.5 ทว. บัญชีปี 2558

9 ส.ต.ต.หญิง สุจติรา สวัสดี ฝทว.5 ทว. บัญชปีี 2558
10 ส.ต.ต. พลวัฒน์ มีแหวน ฝทง.สงป. บัญชปีี 2559
11 ร.ต.ต.หญิง ทาริกา ศิริชยั ฝว.สท. บัญชปีี 2559 
12 ส.ต.ต.หญิง จรีานันท์ จนัทนานนท์ ผบ.หมู ่ฝอ.ทพ. บัญชปีี 2559  
13 ส.ต.ต. นิติพล ชา่งระดม ผบ.หมู ่กลุ่มงานวิชาการ กม. บัญชปีี 2559  
14 ส.ต.ต.หญิง นิติพร ทองงาม ผบ.หมู่ กลุ่งานระเบียบการต ารวจ กม. บัญชปีี 2559  
15 ส.ต.ต.หญิง สุวัจนี ไขแสง ผบ.หมู่ กลุ่งานระเบียบการต ารวจ กม. บัญชปีี 2559  
16 ส.ต.ต.หญิง ปรียาพร ศิริบูรณ์ ฝ่ายอ านวยการ ตท. บัญชปีี 2559  
17 ส.ต.ต.หญิง ติกขปัญญ์ มณีนุม่ กลุ่มงานแปลและล่าม ตท. บัญชปีี 2559  
18 ส.ต.ต. พีรพัฒน์ สีดอน ฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหวา่งประเทศ ตท. บัญชปีี 2559  
19 ส.ต.ต.หญิง ศศิกานต์ สลิดแกว้ ฝ่ายพิธีการและการรับรอง ตท. บัญชปีี 2559  
20 ส.ต.ต. อนรรฆสิต กลีบจ าปา ฝ่ายต ารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 1 ตท. บัญชปีี 2559  
21 ส.ต.ต.หญิง อนงค์นาฎ ศักแสงโสภา ฝทว.7 ทว. บัญชปีี 2558
22 ส.ต.ต.หญิง นภวัลย์ รังสรรค์ ฝทว.7 ทว. บัญชปีี 2558
23 ส.ต.ต.หญิง พลอยไพริน สีสด ฝทว.7 ทว. บัญชปีี 2558
24 ส.ต.ต.หญิง ศิริภรณ์ แซ่จวิ ฝทว.7 ทว. บัญชปีี 2558
25 ส.ต.ต.หญิง กฤตยา กฤตเรืองฤทธิ์ ผบ.หมู ่ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ. บัญชปีี 2559
26 ส.ต.ต.หญิง เพียงขวัญ เรือนฟ้างาม ฝทว.5 ทว. บัญชปีี 2558 
27 ส.ต.ต. ธนพล เอยีดแกว้ ฝทว.5 ทว. บัญชปีี 2558  
28 ส.ต.ต. ประพันธ์ มณีพันธ์ ผบ.หมู ่กลุ่มงานวจิัยพัฒนา ฯ บก.สสท. บัญชปีี 2559
29 ส.ต.ต.หญิง อญัชลี ปฐมนันทกลุ ฝ่ายต ารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 3 ตท. บัญชปีี 2559 
30 ส.ต.ต.หญิง เวียนนา ยอดแกว้ กพ.บก.อก.รพ.ตร. บัญชปีี 2559
31 ส.ต.ต.หญิง บุณยวีร์ องอาจ  สลก.ตร. บัญชปีี 2559
32 ส.ต.ต.หญิง ยี่สุ่น เลิศวิเศษแกว้ ฝอ.คพ. บัญชปีี 2559
33 ส.ต.ต.หญิง ธีรโชติ สีสม ฝอ.คพ. บัญชปีี 2559
34 ส.ต.ต.หญิง รุ่งกานต์ ตัณทะโร กพ.บก.อก.รพ.ตร. บัญชปีี 2559 
35 ส.ต.ท.หญิง เบญญาภา โทพันธ์ ฝอ.คพ. บัญชปีี 2560
36 ส.ต.อ.หญิง เพียงผุสดี กนัโต ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ. บัญชปีี 2560

บัญชรีายชือ่ผู้รอจดัสรร "ชัน้ประทวนและลกูจา้งประจ า" ทีย่ื่นค าร้องขอสทิธิเขา้พักอาศัยในอาคารบ้านพักสว่นกลาง ตร.

กรณีขอสทิธิปกตปิระเภทห้อง  "ประทวนครอบครัว" ในอาคารบ้านพักสว่นกลาง ตร. (อุดมสขุ)

ล าดบั ยศ ชือ่ ชือ่สกุล สงักัด หมายเหตุ
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บัญชรีายชือ่ผู้รอจดัสรร "ชัน้ประทวนและลกูจา้งประจ า" ทีย่ื่นค าร้องขอสทิธิเขา้พักอาศัยในอาคารบ้านพักสว่นกลาง ตร.

กรณีขอสทิธิปกตปิระเภทห้อง  "ประทวนครอบครัว" ในอาคารบ้านพักสว่นกลาง ตร. (อุดมสขุ)

ล าดบั ยศ ชือ่ ชือ่สกุล สงักัด หมายเหตุ

37 ส.ต.ต. ดลฤทธา จนีชาวนา ผบ.หมู ่กคพ.พฐก. บัญชปีี 2560
38 ด.ต. อดุลย์ แสงประทีป ผบ.หมู ่ส.ทท.๔ กก.๑ บก.ทท. บัญชปีี 2560
39 ส.ต.ต.หญิง เนตรนิตย์ มะพนัธ์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บัญชปีี 2560
40 ส.ต.ต. กติติพงษ์ บุญนิมิตร ฝอ.สง.ก.ตร. บัญชปีี 2561
41 ส.ต.ต.หญิง สิริกญัญา ธงทันที งป. บัญชปีี 2561
42 ส.ต.ต.หญิง นัยน์ปพร ถวัลยรัตน์ ฝอ.ทพ. บัญชปีี 2561


