


หน้าที่ 1 จาก 5

ชุดที ่๑ 

1.1  ระดับสัญญาบัตรโสด (ลือชา)                จ านวน       9   ราย 

1.2  ระดับประทวนครอบครัว (ลือชา)             จ านวน      13   ราย

ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล

1 ร.ต.ต.หญิง ณัฏฐ์จิรา ชีววัฒนกิจ ฝ่ายอ านวยการ ทพ. 2556

2 ร.ต.อ. ภูมิ ธรรมะ สน.สุทธิสาร 2560

3 ร.ต.อ.หญิง นงลักษณ์ พิมพา ฝอ.บก.สปพ. 2561

4 ร.ต.อ.หญิง ศิรินภา น้อยบุง่ค้า กอส.พฐก. 2561

5 พ.ต.ท. พีรพัฒน์ พิบูลย์ วส.สลก.ตร. 2561

6 ร.ต.ต. รวิช เมฆหมอก ฝปค.สฝจ.ปฏิบัติราชการ ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร. 2561

7 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ใจเร็ว ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต. 2561

8 พ.ต.ต.หญิง ยุวพา ธนาธาร ฝอ.สท. 2562

9 ร.ต.ต. เพิม่ยศ ตันสกุล กช.สงป. 2562

10 ส.ต.ต. ธงฉัตร แก้วตา ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 2559

11 ส.ต.ต.หญิง ฐิตารีย์ บุตรวิชัย สก.สกพ. 2559

12 ด.ต. อ านาจ เนียมขุนทด กก.ดส.บช.น. 2559

13 ด.ต. วัณชัย ผุดผาด กก.ดส.บช.น. 2559

14 ส.ต.ต.หญิง รังสิยา มงคลศรัทธากุล ฝส.1 สลก.ตร. 2559

15 ด.ต. พิชิต นาเครือ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 2561

16 ส.ต.ท. ฉัตรชัย แผนจันทร์ ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 2561

17 ด.ต. สมพงษ์ พันเหลา กก.สส.บก.น.1 2561

18 จ.ส.ต. สุวิจักขณ์ เฉลยสมัย ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 2561

19 ส.ต.ต.หญิง ศศิธร สุขบ าเพ็ญ ฝอ.สก. 2561

20 ส.ต.ท. ธนายศ คุณอุ่น ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 2561

21 ด.ต. จักรพงษ์ โคกเกษม สก.สกพ. 2561

22 ด.ต.หญิง ฐิติรัตน์ พัชรวรพันธุ์ ฝอ.บก.สกส.บช.ปส. 2562

บัญชรีายชื่อขา้ราชการต ารวจทีย่ื่นค าร้องสมคัรใจขอซ่อมแซมห้องช ารุดเอง

ในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.  รวมจ านวนทัง้สิ้น  78  ราย

ล าดบั
รายชื่อผู้รับอนุมตัจิัดสรรห้องพัก

สังกัด บัญชปีี



หน้าที่ 2 จาก 5

ชุดที ่2

2.1  ระดับสัญญาบัตรโสด  (วิภาวดี)           จ านวน    2    ราย

2.2  ระดับประทวนครอบครัว (วิภาวดี)        จ านวน    3   ราย

ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล

1 ร.ต.ต.หญิง เขมวดี ขาวแก้ว ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 2562

2 ร.ต.อ. ไพรัช ไชยสลี กก.6 บก.ส.1 2562

3 ส.ต.ต. ณัฐพล วงษ์ชาลีธนัฐ สน.พหลโยธิน 2561

4 จ.ส.ต. ทศวร รัตนวงศ์ สน.พหลโยธิน 2562

5 ด.ต. สุเทพ แสนสุข กก.4 บก.ปคบ. 2562

ชุดที ่3  ระดับสัญญาบัตรครอบครัว  (ลาดยาว)    จ านวน    4  ราย

ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล

1 พ.ต.ท.หญิง ยอดขวัญ คงทัพ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 2558

2 ร.ต.อ. กิตติคม เหมือนทอง สน.บางเขน 2559
3 ร.ต.อ. วัชริทร์ ศรีราม สน.ลาดพร้าว 2562

4 ร.ต.อ.หญิง พรนภา กันแก้ว กก.2 บก.ตม.1 2562

ชุดที ่4  

4.1  ระดับสัญญาบัตรโสด  (ลาดยาว)           จ านวน    3    ราย

4.2  ระดับประทวนครอบครัว (ลาดยาว)        จ านวน    3   ราย

ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล

1 ร.ต.อ. ประทีป พุกประทุม งชอ.บ.ตร. 2561

2 ร.ต.อ. วิศรุต ไทยจันอัด กก.2 บก.ปอศ. 2561
3 ร.ต.ท. กฤษฎา แซมล าเจียก บก.อก.บช.ปส. 2561
4 ด.ต. ธนสาร จ าปาสอน กก.ดส. 2562

5 ส.ต.ท.หญิง ธุสาวดี ม่วงงาม ฝอ.สก. 2562

6 ด.ต. สมานชัย หลอดศิลป์ สน.วังทองหลาง 2562

ล าดบั
รายชื่อผู้รับอนุมตัจิัดสรรห้องพัก

สังกัด บัญชปีี

ล าดบั
รายชื่อผู้รับอนุมตัจิัดสรรห้องพัก

สังกัด บัญชปีี

ล าดบั
รายชื่อผู้รับอนุมตัจิัดสรรห้องพัก

สังกัด บัญชปีี



หน้าที่ 3 จาก 5

ชุดที ่ 5   ระดับประทวนโสด  (ลาดยาว)     จ านวน   13  ราย

ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล

1 ส.ต.ต.หญิง เดือน ยุคจร ผบ.หมู่ ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต. 2559

2 ส.ต.ต.หญิง พัทรศยา วัดล้อม กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 2559

3 ส.ต.ต. วรุฒ ธิติทรัพย์ ผบ.หมู่ วิจัยฯ สสท. 2561

4 ส.ต.ต.หญิง พัชรพรรณ ชงกุล ผก.สยศ.ตร. 2561

5 ส.ต.ต. กิตติศักด์ิ บุญประกอบ บก.อก.บช.ปส. 2561

6 ส.ต.อ. เอกวุฒิ เชื้อโชติ บก.สส.บช.น. 2561

7 ส.ต.ต. สิริวัฒน์ เงินพิมาย ผบ.หมู่ กลุ่มงานฯ ฐานข้อมูล ศทก. 2562

8 ส.ต.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ บุรีรัตน์ งป.สงป. 2562

9 ส.ต.ท.หญิง หัสยา พันธุม์ณี งป.สงป. 2562

10 ส.ต.ต. วัชระ ชัยธนะภิญโญ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 2562

11 ส.ต.ท.หญิง สโรชา ศรีวิชัย ฝ่ายรับเร่ืองราวร้องทุกข์ จต. 2562

12 ส.ต.ต. นฤดล ค าฟูบุตร กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 2562

13 ส.ต.ต. พีระพล มนต์แก้ว กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 2562

ชุดที ่6   ระดับสัญญาบัตรครอบครัว  (ทุง่สองห้อง)     จ านวน   2  ราย

ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล

1 ร.ต.อ. สิวิชัย บุตรจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) กก.๓ บก.ป. 2561

2 พ.ต.ต. จักรวุฒิ พรมแดง กก.ต่อต้านฯ บก.สปพ. 2561

ล าดบั
รายชื่อผู้รับอนุมตัจิัดสรรห้องพัก

สังกัด บัญชปีี

ล าดบั
รายชื่อผู้รับอนุมตัจิัดสรรห้องพัก

สังกัด บัญชปีี



หน้าที่ 4 จาก 5

ชุดที ่7  

7.1  ระดับสัญญาบัตรโสด  (ทุง่สองห้อง)           จ านวน    6    ราย

7.2  ระดับประทวนครอบครัว (ทุง่สองห้อง)        จ านวน    6   ราย

ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล

1 พ.ต.ท.หญิง เพ็ญ อารีรัตน์ รอง ผกก.ฝกบ.บก.อก.บช.ส. 2561

2 ร.ต.ท.หญิง สนธยา เพ็ชรแสง ฝอ.บก.ปส.4 2562

3 พ.ต.ต.หญิง เขมณัฏฐ์ ชุตินันท์วินิจ บก.ขส.บช.ปส. 2562

4 ร.ต.ต. สุธรรม สุแพง กก.4 บก.ส.1 2562

5 พ.ต.ต. จักรวาล สุขสุพลศิริ กก.1 บก.ปส.2 บช.ปส. 2562

6 พ.ต.ต.หญิง นฤมล เพ็งโตวงศ์ กลุ่มงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ยศ. 2562

7 ส.ต.ท. ทศพล สุริยา กก.1 บก.จร. 2562

8 ส.ต.ท. นนทชา แสงสม กก.1 บก.จร. 2562

9 ส.ต.ท. กิตติพงศ์ บุญส่ง กองร้อยที ่1 บก.อคฝ. 2562

10 ส.ต.ท. หัสฎายุทธ เมืองสง กก.1 บก.จร. 2562

11 ส.ต.อ.หญิง ดาราวรรณ วงษ์นุ่ม บก.ขส.บช.ปส. 2562

12 ด.ต.หญิง บัวขาว มโนวรรณา กก.3 บก.ส.1 2562

ชุดที ่8   ระดับประทวนโสด  (ทุง่สองห้อง)     จ านวน  12  ราย

ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล

1 ส.ต.ต. วรฉัตร วงศ์ปัญญา สทส. 2560

2 ส.ต.ต. ตริณพัฏฐ์ ศรีบุญเรือง สน.พหลโยธิน 2561

3 จ.ส.ต.หญิง ชนวีร์ เวชสาร บก.อก.บช.ปส. 2561

4 ด.ต. ประทีป มะโนวัง กก.4 บก.ปคม. 2561

5 ส.ต.ท. ฉัตรชัย เดชพ่วง กก.4 บก.ปคม. 2561

6 ส.ต.ท. พงษ์ดนัย บานเย็น กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 2561

7 ด.ต. ศุภชัย กุประดิษฐ์ ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.1 2561

8 ส.ต.ต.หญิง ฐิตาภรณ์ พัว่งาม กลุ่มงานฯ ฐานข้อมูล ศทก. 2561

9 ส.ต.ต. วรัทภพ ศรีบุญนาค กลุ่มงานฯ ฐานข้อมูล ศทก. 2561

10 ส.ต.ต. พัสกร ก้อนแก้ว ฝอ.ศพข.บช.ส. 2562

11 ส.ต.ต.หญิง นิสาลักษณ์ ทาเครือ ฝอ.ศพข.บช.ส. 2562

12 ส.ต.ต. สุตทยา ประพันธ์พจน์ ฝอ.ศพข.บช.ส. 2562

ล าดบั
รายชื่อผู้รับอนุมตัจิัดสรรห้องพัก

สังกัด บัญชปีี

ล าดบั
รายชื่อผู้รับอนุมตัจิัดสรรห้องพัก

สังกัด บัญชปีี



หน้าที่ 5 จาก 5

ชุดที ่9  ระดับสัญญาบัตรครอบครัว  (ถนอมมิตร)    จ านวน    2  ราย

ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล

1 ร.ต.อ. อนุสรณ์ สังคะรัมย์ สน.บึงกุ่ม 2560

2 ร.ต.ท. วิทยา ทิศทาพวน สน.บึงกุ่ม 2560

หมายเหตุ  :  การจัดสรรห้องพัก ชุดที ่1 - 9  ดังกล่าวข้างต้นเป็นการพิจารณาจัดสรรห้องพักได้ยึดถือตามสถานภาพและ

                 ค าร้องของผู้ยื่นค าร้องเป็นหลัก

ล าดบั
รายชื่อผู้รับอนุมตัจิัดสรรห้องพัก

สังกัด บัญชปีี


