
หน้าที ่1 จาก 3               

1 ร.ต.อ.หญิง ฐิตาภรณ์ คณเกณฑ์ ฝอ.บก.น.6 บญัชีป ี2558

2 ร.ต.ท.หญิง พนดิา กรเพ็ชร ฝ่ายวิชาการฯ บก.อก.สกบ. บญัชีป ี2558

3 ร.ต.ท. สัญชัย แสนพันธ์ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บญัชีป ี2558

4 ร.ต.อ.หญิง รุ่งทิพย์ ทิพรักษ์ รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.สตม. บญัชีป ี2558

5 ร.ต.ต. ธรรมวัฒน์ สถานสถิตย์ รอง สว.กก.4 บก.ส.2    บญัชีป ี2558

6 ร.ต.ต.หญิง สาวิตรี เมืองสิทธิ์ รอง สว.กก.2 บก.ส.2 บญัชีป ี2558

7 ร.ต.ต.หญิง กรกานต์ ทองยัง รอง สว.ฝอ.บก.รฟ. บญัชีป ี2558

8 พ.ต.อ. อนนัต์ กลมทุกส่ิง พงส.ผทค.กก.๔ บก.ปปป. บญัชีป ี2558

9 พ.ต.ต. เรวัตร ไกรทอง สว.กก.๕ บก.ปคม. บญัชีป ี2558

10 พ.ต.ท. ทวีศักด์ิ เชื่อมสกุลรัตน์ พงส.ผนพ.กก.3 บก.ปคบ. บญัชีป ี2558

11 ร.ต.ท. ไวพจน์ สุวรรณมุข รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3 บญัชีป ี2558

12 ร.ต.ท.หญิง กชพรรณ พิชิตยุทธการ ฝอ.5 บก.อก.บช.น. บญัชีป ี2558

13 ร.ต.ท. ณัตจักร์ โตชนกธรรม รอง สว.กก.2 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

14 ร.ต.ท. สุนทร ตรีศักด์ิ รอง สว.กก.3 บก.ปปป. บญัชีป ี2558

15 ร.ต.ท. ชินกร บญุสีทุม รอง สว.กก.4 บก.ปปป. บญัชีป ี2558

16 ร.ต.ท. คณาธิป จันทสิงห์ รอง สว.ฝอ.บก.ปคม. บญัชีป ี2558

17 ร.ต.ท. วิสันต์ จิตพิมพ์ พงส.กก.2 บก.ปอท. บญัชีป ี2558

18 ร.ต.อ. วีระศักด์ิ ประพันธ์วิทย์ รอง สว.กก.๖ บก.ปคม. บญัชีป ี2558

19 ร.ต.ท. ศิวากร ศิวานา ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ.สกบ. บญัชีป ี2558

20 พ.ต.ท.หญิง ประณยา ศรีเรือง สบร. บญัชีป ี2559

21 ร.ต.ต. สมชาย หว้ยหงษ์ทอง รอง สว.กก.6 บก.ส.3 บญัชีป ี2558 ตัดโอนมาจาก สค.ลาดยาว

22 ร.ต.ต. หมัน่ หมัน่มานะสุข รอง สว.กก.1 บก.ส.3 บญัชีป ี2558 ตัดโอนมาจาก ส.โสด ทุ่งสองหอ้ง

23 ร.ต.ท.หญิง อรทัย สิงหท์อง ฝ่ายอ านวยการ สก. บญัชีป ี2559
24 ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ศิริจ าปา กก.ดส.บช.น. บญัชีป ี2559
25 ร.ต.อ. วิเชียร นวลจันทร์ รอง สว.ฝ่ายปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส. บญัชีป ี2559
26 ร.ต.ท. น าเกียรติ อภยัรัตน์ รอง สว.กก.1 บก.ส.2 บญัชีป ี2559
27 ร.ต.ท. ประมุข ภริมย์เจียว รอง สว.กก.๓ บก.ปอท. บญัชีป ี2559
28 ว่าที่ ร.ต.อ. ตฤณ พ่วงโสม รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ปส. บญัชีป ี2559

ล าดบั ยศ ชือ่ ชือ่สกุล สังกัด หมายเหตุ

บญัชรีายชือ่ผู้รอการจัดสรรทีย่ื่นค าร้องขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร.ระดบัชัน้สัญญาบตัร

กรณขีอสิทธปิกตปิระเภทหอ้ง "สัญญาบตัรครอบครัว" ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร.(ทุง่สองหอ้ง)
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ล าดบั ยศ ชือ่ ชือ่สกุล สังกัด หมายเหตุ

บญัชรีายชือ่ผู้รอการจัดสรรทีย่ื่นค าร้องขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร.ระดบัชัน้สัญญาบตัร

กรณขีอสิทธปิกตปิระเภทหอ้ง "สัญญาบตัรครอบครัว" ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร.(ทุง่สองหอ้ง)

29 ร.ต.อ. ธีรโชติ นุม่สพ รอง สว.กก.๕ บก.ปอศ. บญัชีป ี2559
30 ร.ต.อ. พุฒิเศรษฐ์ ใหลประเสริฐ รอง สว.กก.๒ บก.ปอท. บญัชีป ี2559
31 ร.ต.ท. ธวัชชัย มณีมงคล รอง สว.ฝ่ายกจิการต่างประเทศ บก.อก.บช.ปส. บญัชีป ี2559
32 ร.ต.ท. หญิง อรนชุ ธรรมพิทักษ์ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๑ บญัชีป ี2559
33 ร.ต.ท.หญิง ลิลันญา โพธิ์พันธ์ รอง สว.ฝ่ายธุรการและก าลังพล บก.อก.บช.ปส. บญัชีป ี2559
34 ร.ต.ท. สาคร แสงศร สน.ท่าเรือ บญัชีป ี2559
35 ร.ต.อ. จักรภพ เชื้อสาย รอง สว.(สอบสวน) กก.๒ บก.ปคม. บญัชีป ี2559
36 ร.ต.อ. นริฏฐ์ จันโสดา รอง สว.กก.3 บก.ปส.1 บช.ปส. บญัชีป ี2559
37 ร.ต.อ. ยิ่งยศ ใกล้สมจิตต์ รอง สว.กก.๕ บก.ปคม. บญัชีป ี2559
38 ร.ต.อ. ธนทักฤตย์ ธรรมเจริญ รอง สว.(สอบสวน) กก.๕ บก.ปคม. บญัชีป ี2559
39 ร.ต.อ. มนพ ทองใบ รอง สว.(สอบสวน) กก.๔ บก.ปทส. บญัชีป ี2559
40 ว่าที่ พ.ต.ต. อานนท์ อินทร์ฟอง สว.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. บญัชีป ี2559
41 ร.ต.ท.หญิง สายสุณีย์ จันทร รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ บก.ปส.1 บช.ปส. บัญชีปี 2559 ตัดโอนมาจาก ส.โสดทุ่งสองห้อง

42 ร.ต.ท.หญิง ฐิติกานต์ ทองทวี ฝอ.10 บก.อก.บช.น. บญัชีป ี2560

43 ร.ต.อ. ดอน เพขราบรรพ์ รอง สว.ฝ่ายปกครองฯ ศพข.บชข.ส. บญัชีป ี2560

44 ร.ต.ท. ประทีป พงษ์ไธสง รอง สว.ฝอ.บก.ปคม. บญัชีป ี2560

45 พ.ต.ต. นพินธ์ แปกลาง สว.กก.2บก.ส.1 บญัชีป ี2560

46 ร.ต.ท. ประเสริฐ เตาะไทสงค์ รอง สว.กก.ปพ.บช.ปส. บญัชีป ี2560

47 ร.ต.ท. เสนยี์ มัน่ใหญ่ รอง สว.กก.ปพ.บช.ปส. บญัชีป ี2560

48 ร.ต.ท. ธนติ ผิวแดง สน.บางยี่ขัน บญัชีป ี2560

49 ร.ต.อ. ชนะชนม์ วงศ์นุน่ กก.๑ บก.ปคบ. บญัชีป ี2560

50 พ.ต.ท. ทัตพล อริยานนท์ สว.สว.กก.ปพ.บช.ปส. บญัชีป ี2560

51 ร.ต.อ. พิษณุพงษ์ หนองซิว รอง สว.กก.๔ บก.ปคม. บญัชีป ี2560

52 ร.ต.อ. จักรพงษ์ แดงสนัน่ รอง สว.กก.๔ บก.ปคม. บญัชีป ี2560
53 ว่าที่ ร.ต.ต.หญงิ นภสัวรรณ สุขผล กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. บญัชีป ี2556
54 ร.ต.อ. สิวิชัย บตุรจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) กก.๓ บก.ป. บญัชีป ี2561

55 พ.ต.ต. ชัยพันธ์ เดชอิ่ม (ปฏบิติังาน กอ.รมน.) สกพ. บญัชีป ี2561

56 พ.ต.ท.หญิง วิภาลักษณ์ นนัตา (ปฏบิติังาน กอ.รมน.) สกพ. บญัชีป ี2561
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ล าดบั ยศ ชือ่ ชือ่สกุล สังกัด หมายเหตุ

บญัชรีายชือ่ผู้รอการจัดสรรทีย่ื่นค าร้องขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร.ระดบัชัน้สัญญาบตัร

กรณขีอสิทธปิกตปิระเภทหอ้ง "สัญญาบตัรครอบครัว" ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร.(ทุง่สองหอ้ง)

57 ร.ต.อ. จักรวุฒิ พรมแดง กก.ต่อต้านฯ บก.สปพ. บญัชีป ี2561

58 พ.ต.ท. จารึก ช่างศรี รอง ผกก.ฝอ.พฐก. บญัชีป ี2561

59 ว่าที่ พ.ต.ต. ชุมพร ค าลือ สว.ฝอ.1 บก.อก.สทส. บญัชีป ี2561

60 ร.ต.อ. พศิน ศรีปตัเนตร ยศ. บญัชีป ี2561

61 ร.ต.อ. ชัยนวิัฒน์ เพชรทรัพย์สกุล รอง สว.กก.3 บก.ปส.4 บญัชีป ี2561

62 พ.ต.ท. ดุสิต ส่งแสง สว.กก.3 บก.ส.2 บญัชีป ี2561
63 ร.ต.ท. วัชรากร บษุราคัม กก.1 บก.ทท.1 บญัชีป ี2561


