
หน้าที ่1 จาก 8                 

1 ส.ต.ท. วาสุเทพ แช่มชืน่ สน.บางพลัด บัญชีปี 2558
2 ส.ต.ท. ปฏิพล ธรุะกจิ ฝทว.5 ทว. บัญชีปี 2558
3 ด.ต. ปัญญา ชะบา ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ปทส. บัญชีปี 2558
4 ส.ต.อ.หญิง ชนิดาภา คลังกลู ผบ.หมู่ ฝอ.๓ บก.อก.บช.ก. บัญชีปี 2558
5 จ.ส.ต. จุลสินธุ์ จุนเจิม ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปคบ. บัญชีปี 2558
6 ด.ต.หญิง สุนี ด่านเจริญจิต ผบ.หมู่ กก.1 บก.ตม.1 บัญชีปี 2558
7 ส.ต.ต.หญิง นัฎฐาพร กาศสมบูรณ์ ผบ.หมู่ กก.2 บก.ตม.1 บัญชีปี 2558
8 ส.ต.ต.หญิง สธร น้อยษา ผบ.หมู่ กก.2 บก.ตม.1 บัญชีปี 2558
9 ส.ต.อ. กอบศักด์ิ โภชนา ผบ.หมู่ กก.3 บก.สส.สตม. บัญชีปี 2558

10 ส.ต.ต. พเิชษฐ์ ไชยจ านงค์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บัญชีปี 2558
11 ส.ต.อ.หญิง สุประวณ์ี ไชยโก บก.ตม.4 บัญชีปี 2558
12 ส.ต.อ.หญิง อรุชา ภูประไพ ฝอ.บก.อคฝ. บัญชีปี 2558
13 ส.ต.ต.หญิง ธดิาภรณ์ ด้วงพนัธ์ กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. บัญชีปี 2558
14 ส.ต.ต.หญิง ศิริรัตน์ พทิักษ์พฤกษา กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. บัญชีปี 2558
15 ส.ต.ท.หญิง กลุวดี ศิริศักดากลุ ฝทว.4 ทว. บัญชีปี 2558
16 ส.ต.ท.หญิง กมลชนก ใจโทน ฝทว.4 ทว. บัญชีปี 2558
17 ส.ต.ท. นัฐพงศ์ เทียมเงิน ฝทว.4 ทว. บัญชีปี 2558
18 ส.ต.ต. นรวร์ี ศิริ ผบ.หมู่ กก.6 บก.ส.3 บัญชีปี 2558
19 ส.ต.ท. ธนู พรมดี ผบ.หมู่ กก.6 บก.ส.3 บัญชีปี 2558
20 จ.ส.ต. ยุทธภูมิ รักข า ผบ.หมู่ กก.๒ บก.ปอศ. บัญชีปี 2558
21 ส.ต.ท.หญิง อรอมุา กองแกว้ ฝทว.4 ทว. บัญชีปี 2558
22 ส.ต.ท. จินตศักด์ิ ทองประเสริฐ ผบ.หมู่ กก.5 บก.ส.3 บัญชีปี 2558
23 ส.ต.อ. ทรงวทิย์ รอดสุโข กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บัญชีปี 2558
24 ส.ต.อ.หญิง เวณิกา เพง็สลุด บก.อก.บช.ปส. บัญชีปี 2556
25 ส.ต.ท.หญิง ปฐมาวดี ปาลลา บก.ตม.6 บัญชีปี 2558 

26 จ.ส.ต. หญิง สุนิดา ศิลปพรหมมาศ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๑ บัญชีปี 2559
27 ส.ต.ต.หญิง ณปภัช ศรีสุภา ผบ.หมู่ ฝอ.สกพ. บัญชีปี 2559
28 ส.ต.ต.หญิง นลพรรณ วเิชียรโชติ ผบ.หมู่ ฝอ.ทพ. บัญชีปี 2559
29 ส.ต.ต.หญิง ธนัย์ชนก กติติสยาม ผบ.หมู่ ฝอ.ทพ. บัญชีปี 2559
30 ส.ต.ต.หญิง ณปภัช โชติชนากลุภักดี ผบ.หมู่ ฝ่ายประวติับุคคล ทพ. บัญชีปี 2559

ยศ สงักัด หมายเหตุชื่อ ชื่อสกุล

กรณีขอสทิธิปกติประเภทห้อง  "ประทวนโสด" ในอาคารบา้นพักสว่นกลาง ตร. (ลาดยาว)

ล าดับ

บญัชีรายชื่อผู้รอจดัสรร "ชั้นประทวนและลกูจา้งประจ า" ที่ยืน่ค ารอ้งขอสทิธิเข้าพักอาศัยในอาคารบา้นพักสว่นกลาง ตร.
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ยศ สงักัด หมายเหตุชื่อ ชื่อสกุล

กรณีขอสทิธิปกติประเภทห้อง  "ประทวนโสด" ในอาคารบา้นพักสว่นกลาง ตร. (ลาดยาว)

ล าดับ

บญัชีรายชื่อผู้รอจดัสรร "ชั้นประทวนและลกูจา้งประจ า" ที่ยืน่ค ารอ้งขอสทิธิเข้าพักอาศัยในอาคารบา้นพักสว่นกลาง ตร.

31 ส.ต.ท. เสกสรร ละเอยีด ผบ.หมู่ ฝ่ายห้องสมุด กม. บัญชีปี 2559
32 ส.ต.ต.หญิง ณพชิญา มโนธรรม ผบ.หมู่ ฝอ.กมค. บัญชีปี 2559
33 ส.ต.ต. บริสุทธิ์ หมอยาดี กลุ่มงานผู้เชีย่วชาญด้านคดีอาญา คด. บัญชีปี 2559
34 ส.ต.ต.หญิง เอมนิกา ยาปัน ฝอ.ยศ. บัญชีปี 2559
35 ส.ต.ต.หญิง ภูนลิน ประชุมเวช กลุ่มงานวเิคราะห์ฯ ยศ. บัญชีปี 2559
36 ส.ต.ต. ณัฐพร บันลือโชคชัย สน.พระราชวงั บัญชีปี 2559
37 จ.ส.ต.หญิง กฤตยา สุขสบาย กก.ดส.บช.น. บัญชีปี 2559
38 ส.ต.ต. นัฐพงษ์ บุญราศี ฝอ.บก.อคฝ. บัญชีปี 2559
39 ส.ต.ต. ธรีะ ถาวรประเสริฐ กก.ควบคุมฯ 1 บก.อคฝ. บัญชีปี 2559
40 ส.ต.ต. พลกฤษณ์ มีแกว้ กก.ควบคุมฯ 1 บก.อคฝ. บัญชีปี 2559
41 ส.ต.ต.หญิง กลุญาภา ยศถามี ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. บัญชีปี 2559
42 ส.ต.ต. วฒิุชัย ปานต๊ะระษี ผบ.หมู่ กก.3 บก.ส.3 บัญชีปี 2559
43 ส.ต.ท. วรีะยุทธ คูณพากย์ ผบ.หมู่ กก.5 บก.ส.3 บัญชีปี 2559
44 ส.ต.ต.หญิง ธรีาภา เวชเพิ่ม  ฝอ.สลก.ตร. บัญชีปี 2559
45 จ.ส.ต.หญิง ภัทรานี เทศลงทอง ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บัญชีปี 2559
46 ส.ต.ท. อภิรักษ์ สุวรรณลิขิต วเิคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.๑ บัญชีปี 2559
47 ส.ต.ต.หญิง ระพพีร สมฤทธิ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายประวติับุคคล ทพ. บัญชีปี 2559
48 ส.ต.ต.หญิง นวภัสร์ จิตหาญ ผบ.หมู่ ฝ่ายประวติับุคคล ทพ. บัญชีปี 2559
49 ส.ต.ต.หญิง สริญญา กาญจนดิษฐ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายประวติับุคคล ทพ. บัญชีปี 2559
50 ส.ต.ต.หญิง อรอนงค์ ตันดุ ผบ.หมู่ ฝ่ายประวติับุคคล ทพ. บัญชีปี 2559
51 ส.ต.ต.หญิง พนิประภา จักรค า ผบ.หมู่ ฝ่ายประวติับุคคล ทพ. บัญชีปี 2559
52 ส.ต.ต.หญิง วราภรณ์ สุขมะโน กลุ่มงานวเิคราะห์ฯ ยศ. บัญชีปี 2559
53 ส.ต.ต.หญิง ภิญญ์ธาราธร ฟเูต็มวงศ์ กลุ่มงานแผนฯ ยศ. บัญชีปี 2559
54 ส.ต.ต. ณัชพล สมควร บก.สส.บช.น. บัญชีปี 2559
55 ส.ต.ต. อภิสิทธ ์ นามวงษา บก.สส.บช.น. บัญชีปี 2559
56 ส.ต.อ. วฑูิรย์ ดอนทองแดง สน.บางโพ บัญชีปี 2559
57 ส.ต.ต.หญิง ดวงแกว้ งามแกว้ ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร. บัญชีปี 2559
58 ส.ต.ต.หญิง พจนารถ มะโน ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร. บัญชีปี 2559
59 ส.ต.ต.หญิง ชนิสรา กล้าหาญ ฝนบ.สง.ก.ต.ช. บัญชีปี 2559
60 ส.ต.ต. วรีพล คลังทับ ผบ.หมู่ กก.1ปรก.ฝอ. บก.ส.3 บัญชีปี 2559
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ยศ สงักัด หมายเหตุชื่อ ชื่อสกุล

กรณีขอสทิธิปกติประเภทห้อง  "ประทวนโสด" ในอาคารบา้นพักสว่นกลาง ตร. (ลาดยาว)

ล าดับ

บญัชีรายชื่อผู้รอจดัสรร "ชั้นประทวนและลกูจา้งประจ า" ที่ยืน่ค ารอ้งขอสทิธิเข้าพักอาศัยในอาคารบา้นพักสว่นกลาง ตร.

61 ส.ต.ต.หญิง จันทิรา น้อยสีลา ฝส.1 สลก.ตร. บัญชีปี 2559
62 ด.ต. เจนภูมิ เอีย่มน้อย ผบ.หมู่ กก.1 บก.สส.สตม. บัญชีปี 2559
63 ส.ต.ต. ชินาธปิ โรจนไพบูลย์การ ผบ.หมู่ ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ. บัญชีปี 2559
64 ส.ต.ต.หญิง สุวมิล จริยศาธติ ผบ.หมู่ ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ. บัญชีปี 2559
65 ส.ต.ต.หญิง เดือน ยุคจร ผบ.หมู่ ฝ่ายควบคุมอตัราก าลัง อต. บัญชีปี 2559
66 ส.ต.ต.หญิง นิชาภา แกว้ทองมูลต ผบ.หมู่ ฝ่ายควบคุมอตัราก าลัง อต. บัญชีปี 2559
67 ส.ต.ต.หญิง กนิษฐา วเิชียรครุฑ ผบ.หมู่ ฝ่ายควบคุมอตัราก าลัง อต. บัญชีปี 2559
68 ส.ต.ต. ยุพราช สุโพธิ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายควบคุมอตัราก าลัง อต. บัญชีปี 2559
69 ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ มาพระลับ ผบ.หมู่ ฝ่ายควบคุมอตัราก าลัง อต. บัญชีปี 2559
70 ส.ต.ต.หญิง เกศินี ล้ิมศิริ(สังทรัพย)์ กลุ่มงานขับเคล่ือนฯ ยศ. บัญชีปี 2559
71 ส.ต.อ. ประเสริฐ จงบรรจบ สน.นางเล้ิง บัญชีปี 2559
72 ส.ต.ต. สุรศักด์ิ อนัสนั่น ฝอ.บก.อคฝ. บัญชีปี 2559
73 ส.ต.ต. จิรายุทธ ชวาลววิฒัน์ กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บัญชีปี 2559
74 ส.ต.ต.หญิง ทัศณียา บุญพลูเกดิ ฝอ.พฐก. บัญชีปี 2559
75 ส.ต.ต.หญิง ชฏาทิพย์ เชาวช์่างเหล็ก ฝนส.สง.ก.ต.ช. บัญชีปี 2559
76 ส.ต.ต.หญิง มานิตา พุ่งมณีสกลุ ฝนส.สง.ก.ต.ช. บัญชีปี 2559
77 ส.ต.ต.หญิง สิริรัตน์ ออ่นนิ่ม ผบ.หมู่ ฝงป. บก.อก.บช.ส. บัญชีปี 2559
78 ส.ต.ต.หญิง วรัญญา มโนกร กองวนิัย บัญชีปี 2559
79 ส.ต.ต.หญิง เจณิสตา พชัรวาสนันท์ กช.สงป. บัญชีปี 2559
80 ส.ต.ต. โชคชัย สีสะอาด กช.สงป. บัญชีปี 2559
81 ส.ต.ท.หญิง อจัฉรา จรัสสุนทรวงศ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.สตม. บัญชีปี 2559
82 ส.ต.อ. อภิชัย มานะคิด ผบ.หมู่ ฝอ.7 บก.อก.สตม. บัญชีปี 2559
83 ส.ต.ท. ธนพล หวงัพลายเจริญ ผบ.หมู่ ฝอ.7 บก.อก.สตม. บัญชีปี 2559
84 ส.ต.ต.หญิง พทัรศยา วดัล้อม กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. บัญชีปี 2559
85 ส.ต.ต. จักรพล เอกสุวรรณ กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน อต. บัญชีปี 2559
86 ส.ต.ต.หญิง นริศรา ชุม่วารี กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน อต. บัญชีปี 2559
87 ส.ต.ต.หญิง เมษยา อาจวเิชียร ฝ่ายการฌาปนกจิสงเคราะห์ สก. บัญชีปี 2559
88 ส.ต.ต.หญิง จิณห์นิภา ชารีชุม กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ สก. บัญชีปี 2559
89 ส.ต.ต.หญิง นริศรา มาศเมฆ กลุ่มงานวจิัยฯ 1 วจ. บัญชีปี 2559
90 ส.ต.ต. จิรพงศ์ ณ พทัลุง กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บัญชีปี 2559
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ยศ สงักัด หมายเหตุชื่อ ชื่อสกุล

กรณีขอสทิธิปกติประเภทห้อง  "ประทวนโสด" ในอาคารบา้นพักสว่นกลาง ตร. (ลาดยาว)

ล าดับ

บญัชีรายชื่อผู้รอจดัสรร "ชั้นประทวนและลกูจา้งประจ า" ที่ยืน่ค ารอ้งขอสทิธิเข้าพักอาศัยในอาคารบา้นพักสว่นกลาง ตร.

91 ด.ต. มงคล สิทธขิจรสกลุ บก.สส.บช.น. บัญชีปี 2559
92 ส.ต.ต. กฤชณัฎร์ จันทร์ตาฝ้ัน สน.พหลโยธนิ บัญชีปี 2559
93 ส.ต.ต. ปัณณทัต ตินันวากลุ กสก.พฐก. บัญชีปี 2559
94 ส.ต.ต. ทอมสัน ศรทอง กสก.พฐก. บัญชีปี 2559
95 ส.ต.ต. เทพประทาน พลเดชา กสก.พฐก. บัญชีปี 2559
96 ส.ต.ต. ทศพร บุตรรัตน์ ตป.สง.ก.ตร. บัญชีปี 2559
97 ส.ต.อ. อทิธพิล จันทร์มณี ผบ.หมู่ กก.1 บก.ส.1 บัญชีปี 2559
98 จ.ส.ต. สันติ หวงัโสะ ผบ.หมู่ กก.5 บก.ส.1 บัญชีปี 2559
99 ส.ต.ต. กติติวฒัน์ ตรีโอษฐ์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ส.3 บัญชีปี 2559

100 ส.ต.อ. ธดิารัตน์ ตรีเดช ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ป. บัญชีปี 2559
101 ส.ต.ต.หญิง พมิพภ์ัทร ชมภูบุญ กองวนิัย บัญชีปี 2559
102 ส.ต.ต.หญิง ชนกนันท์ ต่วนค่ า กองวนิัย บัญชีปี 2559
103 ส.ต.ต. ชนะพล ทรัพย์สม กองวนิัย บัญชีปี 2559
104 ส.ต.ต.หญิง นิศาชล พงษ์พานิช ฝส.1 สลก.ตร. บัญชีปี 2559
105 ส.ต.ต.หญิง ชิดชล คณฑา กช.สงป. บัญชีปี 2559
106 ส.ต.ต.หญิง จันทร์ทิพย์ สิริกลุอนันต์ กช.สงป. บัญชีปี 2559
107 ส.ต.ต.หญิง ศศิธร รัฐธรรม กช.สงป. บัญชีปี 2559
108 ส.ต.ต.หญิง วลัลภา สิทธชิัยมณีรัตน์ กง.สงป. บัญชีปี 2559
109 ด.ต.หญิง พทัธธ์นิดา รัตนคช ผบ.หมู่ กก.1 บก.ตม.2 บัญชีปี 2559
110 ด.ต.หญิง กานต์พชิชา ดาวงษ์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ตม.1 บัญชีปี 2559
111 ส.ต.ต. เกรียงศักด์ิ ทานาราช ฝ่ายสวสัดิการบ้านพกั สก. บัญชีปี 2559
112 ส.ต.ต.หญิง ศิรดา บุญมี กลุ่มงานคดีแพง่ คพ. บัญชีปี 2559
113 ส.ต.ต.หญิง สุภารัตน์ ภูน้ าเงิน กลุ่มงานคดีแพง่ คพ. บัญชีปี 2559
114 ส.ต.ต.หญิง รสสุคนธ์ มูลเม้า ฝอ.ผก. บัญชีปี 2559
115 ส.ต.ต.หญิง ธนพร ทองศรีนวล จร.ผก. บัญชีปี 2559
116 ส.ต.ต. อลุน ห้นแจ้ด กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. บัญชีปี 2559
117 ส.ต.ต. บรรจง กราบคุณ ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.3 บัญชีปี 2559
118 ส.ต.ท. ณัฐพงษ์ โพธา ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.3 บัญชีปี 2559
119 ด.ต. อทิธพิทัธ์ พงศ์เจษฏาพร ผบ.หมู่ ป. กก.๑ บก.ปคม. บัญชีปี 2559
120 ส.ต.ต. ศรัณย์กร ทองมี กองวนิัย บัญชีปี 2559
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121 ส.ต.ต. ปรมินทร์ เอยีดแกว้ กองวนิัย บัญชีปี 2559
122 ส.ต.ต.หญิง จิราภรณ์ เทียบจันทึก กองวนิัย บัญชีปี 2559
123 ส.ต.ต. อฐัวฒิุ ตีรณวฒันากลู กองวนิัย บัญชีปี 2559
124 ส.ต.ต. กอบกติต์ิ สุขวฒิุยา กองวนิัย บัญชีปี 2559
125 ส.ต.ต.หญิง ทิพย์พมิล ดวงจันทร์  ฝส.2 สลก.ตร. บัญชีปี 2559
126 ส.ต.ต.หญิง รัตนาวดี ขึมจันทร์ ผบ.หมู่ ฝอ.สส บัญชีปี 2559
127 ส.ต.ต. ประพนัธ์ มณีพนัธ์ กลุ่มงานวจิัยพฒันา ฯ บก.สสท. บัญชีปี 2559
128 ส.ต.ต. คณากร ชิราพฤกษ์ ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.สทส บัญชีปี 2559
129 ส.ต.ต. โกวทิ ค าแผน วน. บัญชีปี 2560
130 จ.ส.ต.หญิง อลิสา ยิม้เกตุ บอ.อก.บช.ปส. บัญชีปี 2560
131 ส.ต.อ. ประเสริฐ จงบรรจบ กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บัญชีปี 2560
132 ส.ต.ต. ณัฐพร อนุรักษนิยม กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บัญชีปี 2560
133 ส.ต.ต.หญิง ปวณ์ีกร จันทนเทศ ผบ.หมู่ ฝ่ายมาตรฐานฯ2 สศป. บัญชีปี 2560
134 ส.ต.ท. ชัยธวชั กกึกอ้ง สน.พหลโยธนิ บัญชีปี 2560
135 ส.ต.ต. ณพสิทธิ์ หาญโสต ฝอ.สกพ. บัญชีปี 2560
136 จ.ส.ต. ชูชาติ ศรีโนนบุญ ฝอ.2 บก.อก.บช.น. บัญชีปี 2560
137 ส.ต.ท. ศราวธุ พลสังข์ สน.บางเสาธง บัญชีปี 2560
138 ส.ต.ท. รัฐภูมิ ภารา สน.บางเสาธง บัญชีปี 2560
139 ส.ต.ต. อนุรักษ์ ศุภรัตร์คนนท์ ผบ.หมู่ กมค. บัญชีปี 2559 
140 ส.ต.ต.หญิง สุปรีด์ิ แกว้ปรารถนา งป.สงป. บัญชีปี 2559 ตัดโอนมาจาก ป.โสด อดุมสุข 

141 ส.ต.ต.หญิง จินตนา ดิฐกลุชัยมงคล งป.สงป. บัญชีปี 2559 ตัดโอนมาจาก ป.โสด อดุมสุข 

142 ส.ต.ต.หญิง กริณา ปัญญาพนูตระกลู ผบ.หมู่ วส.สลก.ตร. บัญชีปี 2560 ตัดโอนมาจาก ป.โสด อดุมสุข

143 ส.ต.ท.หญิง ธสุาวดี ม่วงงาม ฝอ.สก. บญัชีป ี2559 ตัดโอนมาจาก ป.โสด ทุ่งสองหอ้ง

144 ส.ต.ต. การัญ ทองนุช สก.สกพ. บัญชีปี 2561

145 ส.ต.ต. มนตรี เฮ็งเจริญสิงห์ สก.สกพ บัญชีปี 2561

146 ส.ต.ต. เอกวริิยะ ชุมภู ตท. บัญชีปี 2561

147 ส.ต.ต. ธรีโชติ สีสม ผบ.หมู่ ฝอ.คพ. บัญชีปี 2561

148 ส.ต.ท. วราวฒิุ แกว้ขาว ผบ.หมู่ กก.1 บก.สกส. บช.ปส. บัญชีปี 2561

149 ส.ต.ต.หญิง วรรณา เลิศศรีนภาพร ผบ.หมู่ ฝอ.กมค. บัญชีปี 2561

150 ส.ต.ต.หญิง  ประพมิพพ์ร เอโกบล ผบ.หมู่ ฝอ.กมค. บัญชีปี 2561
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151 ส.ต.ต.หญิง ณิชกานต์ แกว้ตา ผบ.หมู่ ฝอ.กมค. บัญชีปี 2561

152 ส.ต.ต.หญิง สุพตัรา กาญจนเวณุ ผอ. บัญชีปี 2561

153 ส.ต.ต. นลินทร์ นุวรรณ์ สน.พหลโยธนิ บัญชีปี 2561

154 ส.ต.ต. เจษฎายุทธ ลิสอน ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร. บัญชีปี 2561

155 ส.ต.ต. ณัฐพล ยิม้มาก ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร. บัญชีปี 2561

156 ส.ต.ต. วรุฒ ธติิทรัพย์ ผบ.หมู่ วจิัยฯ สสท. บัญชีปี 2561

157 ส.ต.ท. อภิศักด์ิ เขตรการณ์ ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 บัญชีปี 2561

158 ส.ต.ต. อภิศักด์ิ ทิพย์สุขุม ผบ.หมู่ ฝอ.กมค. บัญชีปี 2561

159 ส.ต.ต. อาทิตย์ อปุแกว้ ยศ. บัญชีปี 2561

160 ส.ต.ต.หญิง ชลนพรรณ ค ามั่น ผบ.หมู่ ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร. บัญชีปี 2561

161 ส.ต.ต.หญิง จุฑามาศ พึ่งหวาน ผบ.หมู่ ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร. บัญชีปี 2561

162 ส.ต.ต.หญิง วลิาสิณี อนิสอาด ผบ.หมู่ ฝกพ.บก.อก.บช.ส. บัญชีปี 2561

163 ด.ต. ศรัณย์พจน์ ทักษิณเตชกลุ ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ปทส. บัญชีปี 2561

164 ส.ต.ท.หญิง เบญจพร ชัยดรุน ฝอ.กง. บัญชีปี 2561

165 ส.ต.ต.หญิง ววิรรณดา ภู่ทอง กบ.บก.อก.รพ.ตร. บัญชีปี 2561

166 ส.ต.ต.หญิง สุจิตตรา เสริมกล่ิน กบ.บก.อก.รพ.ตร. บัญชีปี 2561

167 ส.ต.ต.หญิง ศิริลักษณ์ กองจักร์ ฝอ.ทพ. บัญชีปี 2561

168 ส.ต.ต. ปณิธาน บรรณกจิ ฝ่ายบรรจุ ทพ. บัญชีปี 2561

169 จ.ส.ต. ประจวบ ค าเปล ผบ.หมู่ กก.3 บก.ส.1 บัญชีปี 2561

170 ส.ต.ต. ธรีะพงศ์ บางโรย สน.พหลโยธนิ บัญชีปี 2561

171 ส.ต.ท. ปรเมศฆ์ แสงทอง สน.นางเล้ิง บัญชีปี 2561

172 ส.ต.ท. อดิศร บุญญาพงษ์พนั์ ฝอ.8 บก.อก.บช.น. บัญชีปี 2561

173 ส.ต.ต.หญิง อภิชญา ปราบสงคราม ผบ.หมู่ กลุ่มงานสารสนเทศฯ ศทก. บัญชีปี 2561

174 ส.ต.ต. สุปรีชา ตรีไชยกลุ ผบ.หมู่ กลุ่มงานสารสนเทศฯ ศทก. บัญชีปี 2561

175 ส.ต.ต.หญิง ฐิตาภรณ์ พั่วงาม กลุ่มงานฯ ฐานข้อมูล ศทก. บัญชีปี 2561

176 ส.ต.ต. วรภต ภูมิสุราษฎร์ ผบ.หมู่ วจิัยฯ สสท. บัญชีปี 2561

177 ส.ต.ต.หญิง ชาลิดา ชัยนันตา กก.ควบคุมฯ 1 บก.อคฝ. บัญชีปี 2561

178 ส.ต.ต.หญิง วราลักษณ์ ชัยโชติ กก.ควบคุมฯ 1 บก.อคฝ. บัญชีปี 2561

179 ส.ต.ต. ชาตรี แกว้รากมุข สน.สามเสน บัญชีปี 2561

180 ส.ต.ต. ภานุเมธ บุตรพรม สน.สามเสน บัญชีปี 2561
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181 ส.ต.ต. ไชยา ปากแข็ง สน.สามเสน บัญชีปี 2561

182 ส.ต.ต.หญิง จุฬาพร นาคเสม กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บัญชีปี 2561

183 จ.ส.ต. ณรัช สวสัดิชีวนิ สน.เตาปูน บัญชีปี 2561

184 ส.ต.ต. ธนกฤต จูเผ่ือน กก.2 บก.จร. บัญชีปี 2561

185 ส.ต.ต. พงษ์พนัธุ์ เพชรปฐมชล สน.พหลโยธนิ บัญชีปี 2561

186 ส.ต.ท. วราพล พุ่มพวง กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บัญชีปี 2561

187 ส.ต.ท. สิทธพิร ราญมีชัย ฝอ.บก.จร. บัญชีปี 2561

188 ส.ต.ต.หญิง ณัฐกมล โรจน์จันทร์ทา กช. บัญชีปี 2561

189 ส.ต.ท. สุรศักด์ิ บันลือหาญ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 บัญชีปี 2561

190 ส.ต.ต.หญิง สุภาภรณ์ สุ่มสกลุ ผบ.หมู่ ฝทส.บก.อก.บช.ส. บัญชีปี 2561
191 ส.ต.ต.หญิง อนงค์นาถ อปุเสน ผบ.หมู่ ฝทส.บก.อก.บช.ส. บัญชีปี 2561
192 ส.ต.ต.หญิง ทิชากร พรมจันทร์ ฝอ.2 บก.อก.สง.นรป. บัญชีปี 2559 

193 ส.ต.ท.หญิง ณัฏฐิดา พนัธมาศ กก.1 บก.จร. บัญชีปี 2561
194 ส.ต.ต. ก าพล จิตรอารีย์ ฝอ.บก.อคฝ. บัญชีปี 2559

195 ส.ต.ต.หญิง นภนิมมาน ค านนท์ กพ.บก.อก.รพ.ตร. บัญชีปี 2561

196 จ.ส.ต.หญิง วรรณิศา บุญแกว้เสือ บก.อก.ภ.1 บัญชีปี 2561

197 ส.ต.ต.หญิง ณัชนันท์ ข าต้ัง ทพ. บัญชีปี 2561

198 ส.ต.ต.หญิง ฐาน์วรี ยัง่ยืน อต. บัญชีปี 2561

199 ส.ต.ต.หญิง พชัรพรรณ ชงกลุ ผก.สยศ.ตร. บัญชีปี 2561

200 ส.ต.อ.หญิง พรทิพย์ จันทร์เนตร จต. บัญชีปี 2561

201 ส.ต.ต.หญิง ณัฐฐิญา ยศบุญเรือง ฝอ.วตร. บัญชีปี 2561

202 ส.ต.ต. ธรีพงศ์ นนทภา กก.2 บก.จร. บัญชีปี 2561

203 ส.ต.อ.หญิง ณชญาดา ชิตชลธาร รท.สง.ก.ตร. บัญชีปี 2561

204 ด.ต. กฤตภาส สุนทรารักษ์ กก.๒ บก.ป. บัญชีปี 2561

205 ส.ต.ต. กติติศักด์ิ บุญประกอบ บก.อก.บช.ปส. บัญชีปี 2561

206 ส.ต.ต.หญฺง ปิลันธน์ ชุมภู อต. บัญชีปี 2561

207 ส.ต.ท. ยุทธนา แกว้เขียว กก.1 บก.ทท.1 บัญชีปี 2561

208 ส.ต.ท. ชนัฏฐ์ เทพละออ ผบ.หมู่ ฝอ.8 บก.อก.สตม. บัญชีปี 2561

209 ส.ต.ต. เกยีรติฟา้ ปิยะสกลุ ผบ.หมู่ ฝอ.7 บก.อก.สตม. บัญชีปี 2561

210 ส.ต.ต.หญิง กาญจน์หทัย สิทธภิา ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.สตม. บัญชีปี 2561
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บญัชีรายชื่อผู้รอจดัสรร "ชั้นประทวนและลกูจา้งประจ า" ที่ยืน่ค ารอ้งขอสทิธิเข้าพักอาศัยในอาคารบา้นพักสว่นกลาง ตร.

211 ส.ต.ท. ทรงศักด์ิ เหล่าเจริญ ผบ.หมู่ กก.2 บก.ส.1 บัญชีปี 2561

212 ส.ต.ท. อรรถวฒิุ ประสงค์ดี กก.๕ บก.ปคม. บัญชีปี 2561

213 ด.ต. รัชกร วสิิทธิ์ กก.๒ บก.ปอศ. บัญชีปี 2561

214 ส.ต.ต.หญิง พชีญาภา ปาลวฒัน์ ผบ.หมู่ สทส. บัญชีปี 2561

215 ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ จันคลี กลุ่มงานวจิัยพฒันาฯ บก.สสท. บัญชีปี 2561

216 ส.ต.ต. วนัเฉลิม ดีวญิญา กลุ่มงานตรวจสอบและควบคุมฯ บก.สสท. บัญชีปี 2561

217 ส.ต.ท.หญิง จุฬาลักษณ์ ผ่านภพ กก.สส.บก.น.1 บัญชีปี 2561

218 จ.ส.ต. พสิิษฐ์ มณีจันทร์ ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. บัญชีปี 2561

219 ส.ต.ท. เอกวฒิุ เชือ้โชติ บก.สส.บช.น. บัญชีปี 2561

220 ส.ต.ท. กฤษฎา สุวรรณชัยวงศ์ ฝอ.บก.สปพ. บัญชีปี 2561

221 ส.ต.ต.หญิง ประภาศรี รัตนวจิิตร กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บัญชีปี 2561

222 ส.ต.ท. เพทาย ประสงค์เจริญ สน.ดินแดง บัญชีปี 2561

223 ส.ต.ต. ชลมารค อาษาสุข กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บัญชีปี 2561

224 ส.ต.ต. กนัติทัต วรยุทธกจิอดุม กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บัญชีปี 2561

225 ส.ต.ต. กรีติ อร่ามวงศ์ กก.2 บก.จร. บัญชีปี 2561

226 ส.ต.ต. ปกาศิต แสงจันทร์ กก.2 บก.จร. บัญชีปี 2561


