
หนา้ท่ี 1 จาก 6

ชุดท่ี 1   
1.1 ระดับสัญญาบัตรโสด (ลือชา)            จ านวน   26   ราย
1.1 ระดับประทวนครอบครัว (ลือชา)       จ านวน   11   ราย

หมายเหตุ
ยศ ชื่อ สกุล บญัชปีี

1 ร.ต.อ.หญิง พรทิพย์ ซ้อมพิมพ์ ฝอ.บก.สส.บช.น. ปี 2560

2 ร.ต.ท. ปฏิวัติ  ชัยน้อยสง่า กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. ปี 2561

3 ร.ต.ท.หญิง สุภัทรา หันสันเทียะ กลุ่มงานคดีปกครอง คพ. ปี 2561

4 ร.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ์ ทวี ผอ.สยศ.ตร. ปี 2561

5 พ.ต.ท.หญิง วราพรรณ สุราราษฎร์ กก.2 บก.ปอศ. ปี 2561

6 ร.ต.อ.หญิง ระวิวรรณ์ พรหมสนิท กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. ปี 2562

7 ร.ต.ท.หญิง จุฬารัตน์ ศรีสม กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. ปี 2562

8 ร.ต.ท. ทัตพล ฤกษ์นันท์ วผ.ผค. ปี 2562

9 ร.ต.ท. สันติกรณ์ อุประวรรณา กอส.พฐก. ปี 2562

10 ร.ต.อ. ศุภชัย ช่วงเพ็ชจินดา ฝอ.บก.ส.4 ปี 2562

11 ร.ต.อ.หญิง รัชนก เนตรโรจน์ ฝอ.บก.ส.4 ปี 2562

12 ร.ต.อ. สัมพันธ์ ชุมตรี บก.ส.4 ปี 2562

13 ร.ต.ท. ราชภัฏ ขอมปรางค์ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. ปี 2562

14 ร.ต.อ.หญิง ปวีย์ธิดาภา พัฒนา ทพ. ปี 2562

15 พ.ต.ท.หญิง ณัฐนันท์ เจริญแก้วพันสี ฝงป.4 งป. ปี 2562

16 พ.ต.ท. สิรวิชญ์ เนตรน้อย สก.สกพ. ปี 2562

17 พ.ต.ต.หญิง ณภัทปภา เหล่าจันทร์ ฝอ.วจ. ปี 2562

18 ร.ต.ต.หญิง ดวงหทัย อ่อนอินทร์ ฝอ.ผค. ปี 2562

19 พ.ต.อ. ทรงเอก พัชรวิชญ์ ฝอ.5 บก.อก.สตม. ปี 2562

20 พ.ต.ต.หญิง ภัทรินทร์ทิพย์ ธาระสิทธิ์ ฝุายพิธีการและการรับรอง ตท. ปี 2562

ล าดบั
รายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอซ่อมห้องเอง

สังกัด

ประกาศรายช่ือข้าราชการต ารวจที่ยื่นค าร้องสมัครใจขอซ่อมแซมหอ้งช ารุดเอง

(เฉพราะท่ีมีช่ือ website ของ สก.)  ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร. คร้ังที่ 2/2563

ในวันเสาร์ท่ี  9  พ.ค.63 เวลา 09.00 น. ณ ส านักงานผู้ปกครองอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร. แต่ละแหง่

รวมจ านวนทั้งส้ิน   107   ราย



หนา้ท่ี 2 จาก 6
21 ร.ต.ท.หญิง สุดารัตน์ พรมราช จร.ผค.สยศ.ตร. ปี 2563

22 ร.ต.ต.หญิง กชกร เกษแก้ว ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. ปี 2563

23 ร.ต.ต.หญิง รังสินี ลาภลาวัณย์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ ศทก. ปี 2563

24 ร.ต.ต. วัชร์ชัยนันท์ บุญไพโรจน์ จร.ผค.สยศ.ตร. ปี 2563

25 พ.ต.ท. กฤษดา สยังกูล ผู้ช่วย นว.(สบ 3) ตร. ปี 2563

26 ร.ต.ต.หญิง สลิลดา เวชภักด์ิ ฝอ.6 บก.อก.บช.น. ปี 2563

27 ด.ต. วรวุฒิ สาธร กก.1 บก.จร. ปี 2559

28 ด.ต. สุรดิษ เสาวภา ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 ปี 2561

29 ด.ต. ชัยทัศน์ ทิพรักษ์ กก.สส.บก.น.1 ปี 2562

30 ส.ต.ต.หญิง พุทธรักษา จงศิริ กนฝ.พฐก. ปี 2562

31 ส.ต.ท. ธนกฤต จิวลินทร ฝอ.บก.ส.4 ปี 2562

32 จ.ส.ต. อันนุวา อิสอ กก.5 บก.ส.3 ปี 2562

33 ส.ต.อ. อิทธพล กลางสุพรรณ กก.สส.บก.น.1 ปี 2563

34 ส.ต.ท. ธนาวิทย์ สับประสาน ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 ปี 2563

35 ส.ต.ท. ธงไท สมณา กก.2 บก.จร ปี 2563

36 ส.ต.ท. ศุภชัย สุธรรม สน.มักกะสัน ปี 2563

37 ส.ต.อ. ชัชวาล น้อยหว้า ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 ปี 2563

ชุดท่ี 2   
2.1 ระดับสัญญาบัตรโสด (วิภาวดี)            จ านวน   3   ราย
2.1 ระดับประทวนครอบครัว (วิภาวดี)       จ านวน   2   ราย

หมายเหตุ
ยศ ชื่อ สกุล บญัชปีี

1 ร.ต.อ. วินัย ชมพุฒ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. ปี 2558

2 ร.ต.อ. เสน่ห์ พงศาปาน กก.3 บก.ป. ปี 2563

3 ร.ต.อ. ฉัตรมงคล มิ่งเชื้อ บก.สกส.บช.ปส. ปี 2563

4 ด.ต. พันพัฒน์ เหล่าชัย กก.4 บก.ปทส. ปี 2561

5 ส.ต.ต. ศรีนรินทร์ ศักด์ิสิทธิ์ บก.อก.บช.ปส. ปี 2562

ล าดบั
รายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอซ่อมห้องเอง

สังกัด



หนา้ท่ี 3 จาก 6

ชุดท่ี 3   ระดับสัญญาบัตรครอบครัว (ลาดยาว)    จ านวน  1  ราย

หมายเหตุ
ยศ ชื่อ สกุล บญัชปีี

1 พ.ต.ท. พระเนียง พรมมี กก.1 บก.ปคม. ปี 2562

ชุดท่ี 4   
4.1 ระดับสัญญาบัตรโสด (ลาดยาว)            จ านวน    2  ราย
4.1 ระดับประทวนครอบครัว (ลาดยาว)       จ านวน    3  ราย

หมายเหตุ
ยศ ชื่อ สกุล บญัชปีี

1 พ.ต.ต. ยศวัฒน์ เอกกุล กก.4 บก.ปทส. ปี 2562

2 พ.ต.ท.หญิง นิศา มานาค อต. ปี 2563

3 ด.ต.หญิง สานิตรี ชูแก้ว ฝอ.4 บก.อก.ภ.1 ปี 2561

4 จ.ส.ต. สุทธินันท์ ศรีอาจ กก.๑ บก.ปปป. ปี 2561

5 ส.ต.ต.หญิง กุลปริยา ปราบไพรินทร์ ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. ปี 2563

ชุดท่ี 5   ระดับประทวนโสด (ลาดยาว)    จ านวน  14  ราย   

หมายเหตุ
ยศ ช่ือ สกลุ บัญชีปี

1 ส.ต.ต. อภิสิทธ์ นามวงษา บก.สส.บช.น. ปี 2559

2 ส.ต.ต.หญิง วรัญญา มโนกร ฝอ.วน. ปี 2559

3 ส.ต.ต. ศรัณย์กร ทองมี กองวินัย ปี 2559

4 ส.ต.ท.หญิง จินตนา ดิฐกุลชัยมงคล งป.สงป. ปี 2560

5 ส.ต.ท. ธวัชชัย จันตา ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. ปี 2560

ล าดบั
รายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอซ่อมห้องเอง

สังกัด

ล าดับ
รายช่ือผู้ยื่นค าร้องขอซ่อมห้องเอง

สังกดั

ล าดบั
รายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอซ่อมห้องเอง

สังกัด



หนา้ท่ี 4 จาก 6
6 ส.ต.ท. อาระยัน ตรีเลิศ ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 ปี 2562

7 ส.ต.ท. ณัฐ ช่ืนปรีชา กก.1 บก.ป. ปี 2562

8 ส.ต.ท. ศรัญย์ อู่ทรัพย์ กก.1 บก.ป. ปี 2562

9 ส.ต.ท. สรพจน์ แก้วพรายตา กก.2 บก.จร. ปี 2563

10 ส.ต.ต.หญิง ฉัตรสุดา สุวรรณราช ฝตส.1 ตส.1 ปี 2563

11 ส.ต.ต. อดิศร ยี่ศรี ฝุายฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส. ปี 2563

12 ส.ต.ต.หญิง เฟือ่งฟูา เครือวงค์ ฝอ.สท. ปี 2563

13 ส.ต.ต.หญิง พัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ ฝอ.สท. ปี 2563

14 ส.ต.ต. ศศิประภา กิติปัญญา ฝอ.สท. ปี 2563

ชุดท่ี 6   ระดับสัญญาบัตรครอบครัว (ทุ่งสองห้อง)  จ านวน  9 ราย   

หมายเหตุ
ยศ ชื่อ สกุล บญัชปีี

1 ร.ต.อ. พิษณุพงษ์ หนองซิว กก.๔ บก.ปคม. ปี 2560

2 ร.ต.อ. เสกสรร เสนาะโสตร์ ฝอ.บก.ปส.3 ปี 2561

3 พ.ต.ท. อภิชัย วารุณี กก.5 บก.ส.1 ปี 2561

4 ร.ต.อ. ธนยศ บวรเดชธกูล กลุ่มงานสอบสวน บก.ปส.1 บช.ปส. ปี 2562

5 พ.ต.ต.หญิง เจนจิรา ทองสาย ฝอ.บก.ส.3 ปี 2562

6 ร.ต.อ. บุญมี รินรุด ฝส.สท. ปี 2562

7 ร.ต.อ. ชรัณ ไชยธงรัตน์ กก.3 บก.ปคม. ปี 2562

8 ร.ต.ท.หญิง สุจิตรา นามคุณ บก.ขส.บช.ปส. ปี 2563

9 ร.ต.อ. วรธน รัตนติสร้อย กก.3 บก.ปส.2 บช.ปส. ปี 2563

ล าดบั
รายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอซ่อมห้องเอง

สังกัด



หนา้ท่ี 5 จาก 6

ชุดท่ี 7   
7.1 ระดับสัญญาบัตรโสด (ทุ่งสองห้อง)           จ านวน   7   ราย
7.1 ระดับประทวนครอบครัว (ทุ่งสองห้อง)       จ านวน   4   ราย

หมายเหตุ
ยศ ชื่อ สกุล บญัชปีี

1 ร.ต.อ.หญิง กมลชนก ตันเอี่ยม กก.2 บก.ปคม. ปี 2561

2 ร.ต.อ. อ านาจ เหลืองสนิท กก.4 บก.ปปป. ปี 2561

3 พ.ต.ต.หญิง สกุนี ชูราศรี กก.2 บก.ปคม. ปี 2561

4 ร.ต.ท. นิรวิทธิ์ แก้วสีอ่อน ฝอ.บก.ส.3 ปี 2562

5 พ.ต.ต. อ านวย วิชิตโสภณ กก.4 บก.ปปป. ปี 2562

6 ร.ต.ต. อนุวัฒน์ แก้วก ำแพง ตม.(ดอนเมือง) ปี 2563

7 ร.ต.อ. ยศสรัล ใจเสาร์ดี กก.3 บก.ปปป. ปี 2563

8 ด.ต. ศุภสวัสด์ิ มากบุญดี กก.3 บก.ส.1 ปี 2562

9 ส.ต.ต. วรุฒ ธิติทรัพย์ ผบ.หมู่ วิจัยฯ สสท. ปี 2563

10 ส.ต.ต. วันเฉลิม รอดกสิกรรม ผบ.หมู่ กลุ่มตรวจสอบฯ บก.สสท. ปี 2563

11 ส.ต.ท. ประจักษ์ บรรจง เก็บกู้ระเบิด บก.สปพ. ปี 2563

ชุดท่ี 8   ระดับประทวนโสด (ทุ่งสองห้อง)    จ านวน  23  ราย   

หมายเหตุ
ยศ ชื่อ สกุล บญัชปีี

1 ส.ต.ต. อดิศร ยี่ศรี ฝุายฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส. ปี 2560

2 ส.ต.ต.หญิง สุกัญญา ใจสมุทร ฝอ.บก.สสท. ปี 2561

3 ส.ต.ท.หญิง วรานันท์ เฟือ่งปรางค์ ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.สทส ปี 2561

4 ส.ต.ต. พิชชาวุธ ทองทา สงป. ปี 2561

5 ส.ต.ต.หญิง นรนาถ อ้นบ ารุง ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.สทส. ปี 2561

6 ส.ต.ต.หญิง ชุติมา สินไพบูลย์เลิศ กอส.พฐก. ปี 2562

ล าดบั
รายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอซ่อมห้องเอง

สังกัด

ล าดบั
รายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอซ่อมห้องเอง

สังกัด



หนา้ท่ี 6 จาก 6
7 ส.ต.ต.หญิง ปุญญพัฒน์ หล้าต้น ฝงป.บก.อก.บช.ส. ปี 2562

8 ด.ต.หญิง พิทยาภรณ์ คงจีน กก.1 บก.ปส.1 บช.ปส. ปี 2562

9 ส.ต.ต.หญิง วิลาสินี แท่นนิล ฝอ.บก.ส.3 ปี 2562

10 ส.ต.ต. ชัชวาล จับใจนาย ผบ.หมู่ กลุ่มตรวจสอบฯ บก.สสท. ปี 2562

11 ส.ต.ต. ธนากร ปิน่เย็น กลุ่มงานฯ ฐานข้อมูล ศทก. ปี 2562

12 ส.ต.ต. สรศักด์ิ ทรงแก้ว กลุ่มงานฯ ฐานข้อมูล ศทก. ปี 2562

13 ส.ต.อ. อริยะ มาลี กก.5 บก.ส.3 ปี 2562

14 ส.ต.ต.หญิง อภิชญา ปราบสงคราม ผบ.หมู่ กลุ่มงานสารสนเทศฯ ศทก. ปี 2563

15 ด.ต.หญิง ธารีรตา วิจารณ์ กก.1 บก.ปส.2 ปี 2563

16 ส.ต.ต. สุรชัย กงประโคน กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. ปี 2563

17 ส.ต.ต.หญิง พิตติยาภรณ์ พรจะโปะ ผบ.หมู่ ฝกพ.บก.อก.บช.ส. ปี 2563

18 ส.ต.ต.หญิง ชนินาถ ไชยปันดิ วป.ผอ.สยศ.ตร. ปี 2563

19 นาง กรกานต์ ศรีพาณิชย์ ศพข.บช.ส. ปี 2563

20 ส.ต.ต.หญิง กฤษนัฐ ลาเหลา อฎ.กมค. ปี 2563

21 ส.ต.ต. สิริวัฒน์ เงินพิมาย ผบ.หมู่ กลุ่มงานฯ ฐานข้อมูล ศทก. ปี 2563

22 ส.ต.ต.หญิง พจณาพร ศรีคมศักด์ิ ฝยศ.บก.อก.บช.ส. ปี 2563

23 ด.ต. ธนเดช ศรีสังข์ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ ปี 2563

ชุดท่ี 9   ระดับสัญญาบัตรครอบครัว (ถนอมมิตร)       จ านวน   1   ราย   

หมายเหตุ
ยศ ชื่อ สกุล บญัชปีี

1 พ.ต.ท. ฉกาจ เล็กอาราม กก.1 บก.ปส.1 บช.ปส. ปี 2562

ชุดท่ี 10   ระดับประทวนโสด (ถนอมมิตร)    จ านวน  1  ราย   

หมายเหตุ
ยศ ชื่อ สกุล บญัชปีี

1 ส.ต.ท. นฤเบศร์ จันทรา ฝุายบรรจุ ทพ. บัญชีปี 2561

ล าดบั
รายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอซ่อมห้องเอง

สังกัด

ล าดบั
รายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอซ่อมห้องเอง

สังกัด


