
หน้าที่ 1 จาก 6

ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล อาคาร ชั้น ห้องเลขที่

1 พล.ต.อ. ไตรรัตน์ อมาตยกุล สง.นรป. ส.1 8 78/40

2 พล.ต.ต. นิทัศน์ ล้ิมศิริพันธ์ สตม. ส.2 2 78/47

3 พล.ต.ต. ชูฉัตร ธารีฉัตร สส.สตม. ส.3 2 78/90

4 พล.ต.ต. วิบูลย์ สีสุข บก.ยศ. ส.1 4 78/16

5 พล.ต.ต. สมชาย ชูชื่น บก.ผก. ส.3 2 78/87

6 พล.ต.ต. ศุภรักษ์ ไชยสังการณ์ กส. ส.1 2 78/4

7 พล.ต.ต. พันธุพ์งษ์ สุขศิริมัช ตชด. ส.1 8 78/39

8 พ.ต.อ. ลาภ ศรีส าอางค์ บก.สปพ. ส.3 2 78/89

9 พ.ต.อ. มานพ น่วมลิวงศ์ บก.น.4 ส.2 4 78/61

10 พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รอง ผบก.สท ส.1 3 78/9

11 พ.ต.อ. อุดร วงษ์ชื่น กก.ฝอ.จต. ส.3 5 78/110

12 พ.ต.อ. กมล สุทธิแพทย์ ตป.สง.ก.ตร. ส.1 4 78/17

13 พ.ต.อ. วิชัย ศรีศีลศิริกุล รอง ผบก.กช. ส.1 4 78/14

14 พ.ต.อ. ปกรณ์ กงเพชร สง.นรป. ส.3 2 78/88

15 พ.ต.อ. สายัณห์ ภูส่มบูรณ์ ฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. ส.3 4 78/101

16 พ.ต.อ. จักษ์ เพ็งสาธร กก.2 บก.ปปป. ส.1 4 78/15

17 พ.ต.อ. อานนท์ นามประเสริฐ สง.ผช.ผบ.ตร. ส.1 3 78/11

18 พ.ต.อ.หญิง กรรณิกา เหมือนรักษา กช.สงป. ส.3 4 78/99

19 พ.ต.อ.หญิง บุศรา จงรักชอบ บก.ปส.2 ส.1 6 78/25

20 พ.ต.อ. พันธุพ์ัฒน์ พรประสิทธิ์ สง.ก.ต.ช. ส.2 3 78/54

บัญชรีายชื่อขา้ราชการต ารวจผู้ไดร้ับการจัดสรรห้องพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา)

กรณีจัดสรรผู้ทีไ่ดร้ับสิทธิพักอาศัยในอาคาร 28 - 35 เพ่ือขึ้นตกึใหมเ่ฟส 1 ลือชา  จ านวน 72 ราย

กรณีขอสิทธิปกต ิจ านวน  31  ราย และกรณีขอสิทธิสูงขึ้น จ านวน 14  ราย รวมจ านวนทัง้สิ้น  117 ราย

ตามมตทิีป่ระชมุคณะอนุกรรมการสวัสดกิารอาคารบ้านพักส่วนกลาง ครั้งที ่3/2560  เมื่อ 11  ตลุาคม 2560

ล าดบั
รายชื่อผู้รับอนุมตัจิัดสรรห้องพัก

สังกัด
เลือกห้อง



หน้าที่ 2 จาก 6

ตอ่ชดุที ่1

ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล อาคาร ชั้น ห้องเลขที่

21 พ.ต.อ.หญิง วรภัทรา บูรณะกิจเจริญ บก.สศป. ส.1 2  78/2 

22 พ.ต.อ. ศตวรรษ จันทร์แป้น บก.ทว. ส.1 6 78/29

23 พ.ต.อ.หญิง กรกาญจน์ อรุณปลอด บช.ส. ส.3 3 78/94

24 พ.ต.อ.หญิง ณภัชนันท์ กวยรักษา บก.ปอท. ส.1 6 78/27

25 พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ เจิมจ ารูญ พยาบาล (สบ.3) ส.1 3 78/12

26 พ.ต.อ. สุชินทร์ ปรีดาสุริยชัย สง.นรป. ส.1 8 78/38

27 พ.ต.อ. วันธิกรณ์ ราชสิริเสนา สง.นรป. ส.2 2 78/46

28 พ.ต.อ.หญิง ส าลี ธีระกุล ฝอ.4 บก.อก.สง.นรป. ส.3 3 78/96

29 พ.ต.ท.หญิง ชลิดา สกุลโชติ บก.อก.บช.ปส. ส.3 5 78/108

30 พ.ต.ท.หญิง ดารณี พันธ์ศรี รพ.พต. ส.3 3 78/93

31 พ.ต.ท. บันดล(ภวัต) วงศ์ระร่ืน กก.1.สส.สตม. ส.1 8 78/41

32 พ.ต.ท.หญิง ยุพิน โพธิช์นะพันธุ์ บก.ตม.2 ส.1 5 78/21

33 พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐา โมกขจันทร์ บก.อต. ส.1 6 78/30

34 พ.ต.ท.หญิง วัชรี ปัน้ทอง บก.อก.สตม. ส.1 5 78/19

35 พ.ต.ท.หญิง ศิริเพ็ญ เกาะหวาย บก.วตร. ส.2 3 78/50

36 พ.ต.ท. สุพจน์ ปรุงธัญญะพฤกษ์ กต.5 จต. ส.1 5 78/22

37 พ.ต.ท.หญิง นฤมล ประเสริฐวิทย์ งานพยาบาล รพ.พต. ส.1 3 78/7

38 พ.ต.ท. ยุติธรรม มหานิล บก.อก.สทส. ส.1 4 78/13

39 พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ สิริพลังคานนท์ บก.ยธ. ส.2 2 78/44

40 พ.ต.ท. ณพัศ เนติวรรธนะ บก.ผก. ส.1 8 78/42

41 พ.ต.ท.หญิง สุทิศา รัตนเทวมาตย์ ทว. ส.2 3 78/55

42 พ.ต.ท.หญิง สิริพรรณ พูลสุข บก.สส.สทส. ส.1 7 78/32

43 พ.ต.ท. ณัฐพัฒนส์ ธรรมชุตินนท์ สน.มักกะสัน ส.1 5 78/24

44 พ.ต.ท.หญิง วัชราภรณ์ อ าพลพงษ์ บก.อก.รพ.ตร. ส.3 2 78/92

45 พ.ต.ท.หญิง ธนพร รัตนาธรรมวัฒน์ พยาบาล (สบ.3) ส.1 5 78/20

ล าดบั
รายชื่อผู้รับอนุมตัจิัดสรรห้องพัก

สังกัด
เลือกห้อง



หน้าที่ 3 จาก 6

ตอ่ชดุที ่1

ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล อาคาร ชั้น ห้องเลขที่

46 พ.ต.ท. มงคล มลิวงศ์ สว.วป.ผอ.สยศ.ตร. ส.3 5 78/106

47 พ.ต.ท.หญิง นลินรัตน์ ตัณฑ์โพธิป์ระสิทธิ์ พยาบาล (สบ 3) ส.3 5 78/109

48 พ.ต.ท.หญิง ชนิดา ฉัตรภูมิ บก.อก.รพ.ตร. ส.1 3 78/8

49 พ.ต.ท. ณฐพล แสนสดชื่น บก.กพ. ส.1 2 78/5

50 พ.ต.ท. เทิม ผิวข า บก.ปปป. ส.1 2 78/6

51 พ.ต.ท.หญิง สุกัญญา วิรยศิริ บก.กม. ส.3 4 78/104

52 พ.ต.ท.หญิง ผกามาศ เครือเนียม พยาบาล(สบ.2) รพ.ตร. ส.1 3 78/10

53 พ.ต.ต.หญิง กมนมาศ ชาญณรงค์ สพฐ.ตร. ส.2 3 78/53

54 พ.ต.ท.หญิง ศิรินทร์ กาญจนาภิรมย์ ตรวสอบส านวน 2 คด. ส.1 2 78/3

55 พ.ต.ต. อิทธิพล สังข์ประไพ กอ.รมน. ส.2 2 78/48

56 พ.ต.ท.หญิง จุฬนี สว่างลาภวงศ์ บก.สท. ส.1 6 78/28

57 พ.ต.ท. อัคฆนันท์ อศิรางกรู ณ อยุธยา กอ.รมน. ส.3 2 78/91

58 พ.ต.ต. เฉลิมพล เนียมหอม เทคนิคการแพทย์ ส.3 6 78/113

59 พ.ต.ต. ทักษ์ ธะกอง วน. ส.2 4 78/59

60 พ.ต.ต. เอกภณ พุทธิกุล บก.อก.บช.น. ส.3 4 78/103

61 ร.ต.อ. อาภากร มหาเกษมศรี บก.ตม.2 ส.1 2  78/1 

62 ร.ต.อ. อนันต์ยศ ปรัชญาวุฒิรัตน์ กก.2 บก.ตม.1 ส.3 3 78/98

63 ร.ต.อ. ภัณฑิลา บุญส่ง กก.2บก.ตม.1 ส.3 3 78/95

64 ร.ต.อ.หญิง สายพิน หล าโต บก.ทว. ส.2 3 78/52

65 ร.ต.อ.หญิง วิไลพร สัญจรโคกสูง รอง สว.สก. ส.3 3 78/97

ล าดบั
รายชื่อผู้รับอนุมตัจิัดสรรห้องพัก

สังกัด
เลือกห้อง



หน้าที่ 4 จาก 6

ตอ่ชดุที ่1

ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล อาคาร ชั้น ห้องเลขที่

66 ร.ต.อ.หญิง วีนัสริน มะยูนุ บก.ตม.1 ส.1 4 78/18

67 ร.ต.ท.หญิง พรศรี พึง่พงษ์ ฝอ.กม. ส.2 4 78/56

68 ร.ต.ท. สรายุทธ แรงสาริกิจ กก.5บก.ส.2 ส.2 4 78/60

69 ร.ต.ท. พงษ์พันธ์ เจียมศิริ สน.ปทุมวัน ส.2 4 78/58

70 ร.ต.อ.หญิง ปณิธาน ศิริชัย สง.ผบ.ตร. ส.2 4 78/57

71 ร.ต.ต.หญิง วสุนทรา เงินวัฒนะ บก.ตม.1 ส.1 5 78/23

72 ส.ต.ท. สุราษี ค าเหลือ บช.ศ. ส.2 2 78/49

ล าดบั
รายชื่อผู้รับอนุมตัจิัดสรรห้องพัก

สังกัด
เลือกห้อง



หน้าที่ 5 จาก 6

ชดุที ่2 

1.1  ระดบัสัญญาบัตรครอบครัว (ลือชา)                                  จ านวน    17  ราย 

1.2  ระดบัสัญญาบัตรโสด (ลือชา)                                         จ านวน    14  ราย

1.3  ระดบัสัญญาบัตรครอบครัว (ลือชา)   กรณีขอสิทธิสูงขึ้น         จ านวน    14  ราย

ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล อาคาร ชั้น ห้องเลขที่

1 พ.ต.อ. สิทธิชัย  ภุชฌงค์ ฝ่ายปฏบิัติการ ปภ.1 บก.อก.ปภ.สง.นรป. ส.3 8 78/126

2 พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ ประกอบผล กลุ่มงานพิเศษ นต.ฯ ปนท.งป.บก.อก.รพ.ตร. ส.2 7 78/75

3 พ.ต.ท. นพรัตน์ จุติรัตนะ ฝอ.นต.รพ.ตร. ส.2 7 78/76

4 ร.ต.อ. ยุทธนา   รัตแพทย์ สน.มีนบุรี ส.2 7 78/77

5 พ.ต.ต. บรรจง ทัพภูมี กก.สส.บก.น.8 ส.2 7 78/78

6 พ.ต.ท. ภูริทัต  สุวรรณจิตร์ นรป.(สบ3) สป.นรป. ส.2 3 78/51

7 พ.ต.ท. วีระพงษ์  คล้ายทอง บก.ปคบ. ส.3 5 78/107

8 พ.ต.อ. ศิลา  กาญจน์รักษ์ ฝ่ายปฏบิัติการ ปภ.2 บก.อก.ปภ. ส.3 5 78/105

9 พ.ต.ท.หญิง เสาวคนธ์ พูลเกื้อ ฝ่ายงบประมาณ 2 งป. ส.2 5 78/64

10 พ.ต.ท.หญิง กิติยาภรณ์ พูนนารถ นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 3) รพ.ตร. ส.3 7 78/121

11 พ.ต.ท.หญิง อรทัย จิตภักดี กลุ่มงานวิชาการ กม. ส.3 7 78/122

12 พ.ต.ต.หญิง วรลักษณ์ สุขตระกูล กอ.รมน.สกพ. ส.2 7 78/74

13 ร.ต.อ.หญิง จันทร์วิมล พวงขันแก้ว ฝอ.4 บก.อก.สง.นรป. ส.3 4 78/100

14 พ.ต.ท.หญิง วาสนา โพธิบุรี งป.สงป. ส.1 6 78/26

15 พ.ต.อ. มนตรี สีทอง กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานขอ้มูล ศทก. ส.1 7 78/36

16 พ.ต.ท. โกมล รุธิรบริสุทธิ์ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.2 ส.2 6 78/71

17 ร.ต.อ.หญิง เปรมปรีด์ิ สร้อยส าราญ ฝ่ายการประชุม 2 ตป. ส.2 8 78/81

18 ร.ต.อ.หญิง อร จันทนาอรพินท์ กองวินัย ส.1 7 78/35

19 ร.ต.อ.หญิง วรางคณา เจษฎารมย์ งป.สงป. ส.2 5 78/66

20 วา่ที่ ร.ต.ต.หญงิ ลัทธวรรณ นันทกิจวัฒนโชติ งป.สงป. ส.2 6 78/69

ล าดบั
รายชื่อผู้รับอนุมตัจิัดสรรห้องพัก

สังกัด
เลือกห้อง



หน้าที่ 6 จาก 6

ตอ่ชดุที ่2

ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล อาคาร ชั้น ห้องเลขที่

21 ร.ต.อ.หญิง นิติยา อ่อนค า ทพ. ส.2 6 78/70

22 พ.ต.ท. สรช ชาติทอง สว.ฝอ.2 บก.อก.สทส. ส.1 8 78/37

23 ร.ต.อ.หญิง ชุติมา หล้าจันทรา รอง สว.กลุ่มงานบริหารจดัการระบบฐานข้อมูล ศทก . ส.3 4 78/102

24 ร.ต.อ.หญิง พรสิริ สุทธิรักษ์ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม. ส.2 8 78/82

25 ร.ต.ท.หญิง ณัฐวรรณ สิตวรเวศย์ กองวินัย ส.1 7 78/34

26 ร.ต.อ.หญิง ฤทัยรัตน์ บุญปาน กช.สงป. ส.3 6 78/116

27 วา่ที่ ร.ต.ต.หญงิ ศณิศา นนธ์พละ กช.สงป. ส.2 6 78/72

28 ร.ต.ท.หญิง ธิดาพร วงศ์บุญ กพ.บก.อก.รพ.ตร. ส.2 8 78/83

29 พ.ต.ท. ศิริศักด์ิ พูลศิริ สว.ฝกบ.บก.อก.บช.ส. ส.2 2 78/45

30 ร.ต.อ. สมนึก ทิพย์คูนอก ศพข. ส.2 5 78/65

31 พ.ต.ท.หญิง สีนวล จ าค่ า กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. ส.2 6 78/73

32 ร.ต.อ. อิฐธิชา อินทร์จันทร์ บก.ปคบ. ส.3 6 78/112

33 พ.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ์ คงขาว คด. ส.3 6 78/114

34 ร.ต.อ.หญิง สุรีย์พร วัฒนะแสง ศทส.ตม. ส.1 7 78/31

35 พ.ต.อ.หญิง ลักขณา แพทยานันท์ อจ.พน.วพ.ตร. ส.3 7 78/117

36 ร.ต.ต.หญิง พัทธนันท์ จนัทร์จา้(จารธนาวรัตน์) กก.3บก.สส.สตม. ส.2 5 78/63

37 ร.ต.อ.หญิง ปิติกุล ต้ังมั่นคงวรกูล กก.2 บก.ตม.1 ส.2 7 78/79

38 ร.ต.อ.หญิง ภารดี ยางธิสาร ทว. ส.2 5 78/62

39 ร.ต.อ.หญิง กชกร โพธิหล้า ฝอ.งป. ส.3 7 78/118

40 ร.ต.ต.หญิง รภัสสรณ์ ศุภวณิชย์สกุล ตป. ส.2 5 78/67

41 ร.ต.อ. ณัฏฐ์นันทชัย กองอิ่น กก.6บก.ส.1 ส.3 7 78/119

42 ร.ต.อ.หญิง สุภา บุญสุขา ฝอ.บก.ป. ส.3 6 78/115

43 ร.ต.ท.หญิง ณิชากร นาคทอง ฝส.สท. ส.3 6 78/111

44 ร.ต.ท.หญิง พรธนา โรหิตรัตนะ ฝทว.2 ทว. ส.2 6 78/68

45 ร.ต.อ.หญิง สารินี ประยูร ฝ่ายการเงิน 5 กง. ส.3 7 78/120

ล าดบั
รายชื่อผู้รับอนุมตัจิัดสรรห้องพัก

สังกัด
เลือกห้อง


