
หน้าที ่1 จาก 4

1 ด.ต. ชาลี บญุท้วม กก.4 บก.ปคบ. บญัชีป ี2554

2 ด.ต. ปริญญา   วงษาเคน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บญัชีป ี2554

3 จ.ส.ต. ปญัญา  บดุดีค า ฝ่ายปฏบิติัการ ปภ.2 บก.อก.ปภ. บญัชีป ี2554

4 ด.ต. สมโภชน์ แย้มรัศมี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สส.สตม. บญัชีป ี2554

5 ส.ต.ท. พิสิฐ ดอกค า ฝทว.5 ทว. บญัชีป ี2554

6 ร.ต.ต. วิษณุ แก้วหานาม บก.อคฝ. บญัชีป ี2554

7 ร.ต.ท. หตัถชัย นาคแก้ว สน.บางโพงพาง บญัชีป ี2554

8 ร.ต.ต. ชานนท์ แก้วสม สน.พญาไท บญัชีป ี2554

9 ส.ต.อ.หญิง อาทิตยา หนอ่ม๊อก กก.5 บก.ส.3 บญัชีป ี2554

10 ร.ต.ท. จีรศักด์ิ ศรีภทัรนธิิกุล (ศรีสุทธิญาณ)กก.2 บก.ป. บญัชีป ี2554

11 ส.ต.อ.หญิง สัจจาภรณ์ แจ่มสุวรรณ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บญัชีป ี2556

12 ด.ต.หญิง ประนอม คล่องแคล่ว งานเภสัชกรรม รพ.ตร. บญัชีป ี2556

13 ส.ต.ท.หญิง นฤดี แสนสุด ฝอ.สท. บญัชีป ี2556

14 ส.ต.ท.หญิง ดลยา แสงศรีจันทร์ ฝ่ายการจัดสวัสดิการ สก. บญัชีป ี2556

15 ส.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ บุญนันท์ (วิธีธรรม) ฝ่ายทะเบยีนประวัติอาชญากร 7 ทว. บญัชีป ี2556

16 ร.ต.ต. นนัทพงศ์ จ้อยโถ สน.ทุ่งสองหอ้ง บญัชีป ี2556

17 ส.ต.อ. จุฬาวุธ กองดวง ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2556

18 ด.ต.หญิง  กรสุดา ดวงแสนพุฒ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2556

19 ส.ต.ต.หญิง จินทิพย์ สิงหส์ถิตย์ ฝพ.สท. บญัชีป ี2556

20 ส.ต.ต.หญิง ศิริมา  วุฒิช่วย (จิตร์สม) ฝอ.กมค. บญัชีป ี2556

21 ด.ต. ทองเหมาะ พึ่งแย้ม สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2556

22 ส.ต.ท.หญิง ฐิตากานต์ (รุจิรา)กมลรัตนา ฝ่ายทะเบยีนประวัติอาชญากร 7 ทว. บญัชีป ี2556

23 ส.ต.ต. รัฐภมูิ ทองอินปนั ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห ์สก. บญัชีป ี2556

24 ด.ต. พีระศักด์ิ แก้วเปน็ทอง กก.2 บก.จร. บญัชีป ี2556

25 ส.ต.ต.หญิง สุนนัทา จุ้ยศิริ พฐก. บญัชีป ี2556

26 ส.ต.อ. จารึก นาสุข ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. บญัชีป ี2556

27 ส.ต.ต.หญิง ปฐมพร นอ้ยใจ นย.รพ.ตร. บญัชีป ี2556

28 ส.ต.ต. กิตติศักด์ิ อนสุรณ์บดี ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห ์สก. บญัชีป ี2556

29 ด.ต. จักรพันธ์ จันทร์เจนจบ กก.6 บก.จร.             บญัชีป ี2556

30 ด.ต.หญิง เสาวรส ศรีวิมล ฝอ.ทล.บก.ทล. บญัชีป ี2556

31 ส.ต.ท.หญิง สัจจาภรณ์ แจ่มสุวรรณ์ ผบ.หมู ่ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บญัชีป ี2558

หมายเหตุ

บญัชรีายชือ่ผู้รอจัดสรร "ชัน้ประทวนและลูกจ้างประจ า" ทีย่ื่นค าร้องขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร.

กรณีขอสิทธิปกติประเภทหอ้ง  "ประทวนครอบครัว" ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ)

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด



หน้าที ่2 จาก 4

หมายเหตุ

บญัชรีายชือ่ผู้รอจัดสรร "ชัน้ประทวนและลูกจ้างประจ า" ทีย่ื่นค าร้องขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร.

กรณีขอสิทธิปกติประเภทหอ้ง  "ประทวนครอบครัว" ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ)

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด

32 ด.ต. ยศวัตน ์ ดวงประภา กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2558

33 ด.ต. ธวัชชัย  จันทร์พวง สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2558

34 ส.ต.ท. ปรัชญา นงค์พรมมา ผบ.หมู ่กก.1 บก.ส.1 บญัชีป ี2558

35 ส.ต.ต.หญิง พรทิพย์ เนือ่งจากนว่ม กง.สงป. บญัชีป ี2558

36 ส.ต.ต.หญิง สุวรรณ คงประโคน กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2558

37 จ.ส.ต. ดุสิต  เหล่าหา สน.สุทธิสาร บญัชีป ี2558

38 จ.ส.ต.หญิง กฤษฏิพ์ัสวี บตุยะรัตน์ ทว. บญัชีป ี2558

39 ส.ต.ต.หญิง ดวงใจ เกตุวงษ์ อธ.สง.ก.ตร. บญัชีป ี2558

40 ส.ต.ต. ธีระพงษ์ รูปเหล่ียม ผบ.หมู ่กก.2 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

41 ด.ต. วานธิ ตรีธรรม ผบ.หมู ่กก.๒ บก.ปอศ. บญัชีป ี2558

42 ส.ต.ต.หญิง สายธาร ศรีเมือง ฝทว.7 ทว. บญัชีป ี2558

43 ส.ต.ต. ตุรงค์ฤทธิ์ ศรีอัมพร ผบ.หมู ่กก.2 บก.ส.3 บญัชีป ี2558

44 ด.ต.หญิง ศิริลักษณ์ เสริมสุขต่อ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สส.สตม. บญัชีป ี2558

45 ส.ต.ต.หญิง มัทธนาพร ชูมงคล กลุ่มงานห ูคอ จมูก รพ.ตร. บญัชีป ี2558

46 ส.ต.อ.หญิง อุมาพร เรืองเดช ยศ. บญัชีป ี2558

47 ด.ต. ชัยบดินทร์ ทองสวรรค์ ผบ.หมู ่ส.ทท.๒ กก.๑ บก.ทท. บญัชีป ี2558

48 ด.ต.หญิง สมใจ เผือกขาวผ่อง กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2558

49 ส.ต.ต.หญิง วนดิา สอนรอด กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2558

50 ส.ต.อ. สันติศักด์ิ สันง๊ะ กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2558

51 ส.ต.อ. สุรชาติ พราวศรี สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2558

52 ส.ต.อ. เวชวิชญ์ ชัยศิริ กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2558

53 ด.ต. วิเชียร กิตติชาญชัย กก.ดส.บช.น. บญัชีป ี2558

54 ด.ต. พานชิญ์ อาจต้น กก.ดส.บช.น. บญัชีป ี2558

55 ส.ต.อ.หญิง ชลัยรัตน์ ภกัดีนพรัตน์ ผบ.หมู ่พท.สกพ. บญัชีป ี2559

56 ด.ต. สายชล วงค์เกิด ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ส.4 บญัชีป ี2559

57 ด.ต. ประเสริฐ เชื้อดี ผบ.หมู ่กก.๑ บก.ปอศ. บญัชีป ี2559

58 ส.ต.ต.หญิง ศิริพร วงษ์สุวรรณ ผบ.หมู ่ฝอ.สส บญัชีป ี2559

59 จ.ส.ต. อรรถพล ช านาญปนื กก.สส.บก.น.5 บญัชีป ี2559

60 ด.ต. อิสราธรณ์ ผูกทอง ผบ.หมู ่กก.3 บก.ส.1 บญัชีป ี2559



หน้าที ่3 จาก 4

หมายเหตุ

บญัชรีายชือ่ผู้รอจัดสรร "ชัน้ประทวนและลูกจ้างประจ า" ทีย่ื่นค าร้องขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร.

กรณีขอสิทธิปกติประเภทหอ้ง  "ประทวนครอบครัว" ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ)

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด

61 ส.ต.อ. ศักด์ิชาย หวังสู้ศึก ผบ.หมู ่ฝอ.6 บก.อก.สตม. บญัชีป ี2559

62 ส.ต.ท. ภมีพัฒน ์ อุนจะน า ฝอ.พฐก. บญัชีป ี2559

63 ด.ต. คมสันต์ กัปโก ผบ.หมู ่ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ. บญัชีป ี2559

64 ด.ต. สามารถ ลอสุวรรณ ผบ.หมู ่กก.๕ บก.ป. บญัชีป ี2559

65 จ.ส.ต. พลสิทธิ์ กล่ินผล ผบ.หมู ่กก.๑ บก.ปคบ. บญัชีป ี2559

66 ด.ต.หญิง วนสันนัท์ พันมา ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ปคม. บญัชีป ี2559

67 ส.ต.ต.หญิง นฤมล บญุยืน  ฝส.2 สลก.ตร. บญัชีป ี2559

68 ด.ต.หญิง เรวดี หวังพลายเจริญ ผบ.หมู ่กก.1 บก.ตม.1 บญัชีป ี2559

69 ส.ต.ต.หญิง สุชาดา เอ้งฉ้วน ผบ.หมู ่ฝ่ายสวัสดิการบา้นพัก สก. บญัชีป ี2559

70 ส.ต.ท.หญิง ดาราวรรณ วงษ์นุม่ ฝอ.ผก. บญัชีป ี2559

71 ด.ต. วิชยุตม์ นาคพาณิชย์ ผบ.หมู ่กก.๕ บก.ปคม. บญัชีป ี2559

72 ด.ต. วีรวัฒน์ นามโชติ ฝอ. บก.กฝ.บช.ตชด. บญัชีป ี2559

73 ส.ต.ต. วทัญญู สีหามาตย์ สน.อุดมสุข บญัชีป ี2559 เดิมขอ ปค.อุดมสุข

74 ส.ต.ต. ณรงค์ชัย พะโส กก.ควบคุมฯ 1 บก.อคฝ. บญัชีป ี2559

75 ด.ต. เสรีชน ค้ าชู บก.สปพ. บญัชีป ี2560

76 ด.ต. ก าพล ล้อมวงษ์ ผบ.หมู ่กก.๑ บก.ปอศ. บญัชีป ี2560

77 ส.ต.ท. อภศัิกด์ิ นนทภา กก.วิเคราะหฯ์ บก.สส.บช.น. บญัชีป ี2560

78 ส.ต.ต. ณรงศักด์ิ บญุวงศ์ สน.สามเสน บญัชีป ี2560

79 ส.ต.ต.หญิง รุ่งนภาภรณ์ ชาญนวุงศ์ ผบ.หมู ่ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร. บญัชีป ี2560

80 ด.ต. มานพ ยิ้มประดิษฐ์ ผบ.หมู ่กก.๑ บก.ปอศ. บญัชีป ี2560

81 ส.ต.ท. วุฒิชัย สมัครการ ผบ.หมู ่ส.ทท.๑ กก.๑ บก.ทท. บญัชีป ี2560

82 ส.ต.ต. ชัชวาล แก้ววงษ์ กก.6 บก.จร. บญัชีป ี2560

83 ด.ต. ยุทธชัย ทองบญุชื่น ผบ.หมู ่กก.1 บก.ส.1 บญัชีป ี2560

84 ด.ต.หญิง สุจินดา สุทธิรักษ์ สน.บคุคโล บญัชีป ี2560

85 ส.ต.ต.หญิง ปติิพร ชิตเจริญธรรม งป.สงป. บัญชีปี 2556 ตัดโอนมาจาก ป.โสด เฉลิมลาภ

86 ส.ต.ต. อิสรภาพ ทองนอ้ย ผบ.หมู ่บริหารจัดการฯ ศทก. บญัชีป ี2561

87 ส.ต.ต.หญิง นติยา มุขธนสมบติั ผบ.หมู ่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม.บญัชีป ี2561

88 ส.ต.ต. กฤชพล แสงศรี กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. บญัชีป ี2561

89 ส.ต.ต. พิทยา ยอดทองดี กก.6 บก.จร. บญัชีป ี2561



หน้าที ่4 จาก 4

หมายเหตุ

บญัชรีายชือ่ผู้รอจัดสรร "ชัน้ประทวนและลูกจ้างประจ า" ทีย่ื่นค าร้องขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร.

กรณีขอสิทธิปกติประเภทหอ้ง  "ประทวนครอบครัว" ในอาคารบา้นพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ)

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด

90 ส.ต.ต. ไกรวิทย์ ยุวะบตุร กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. บญัชีป ี2561

91 ส.ต.ท. ธรรมนญู จันทร์แดง กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บญัชีป ี2561

92 จ.ส.ต. อาทิตย์ ค าใบ กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. บญัชีป ี2561

93 จ.ส.ต. ส ารวย แสนเพียร สน.บางซ่ือ บญัชีป ี2561

94 จ.ส.ต. พีระพล นนทสิงห์ สน.บางชื่อ บญัชีป ี2561
95 ส.ต.ท. ธนายศ คุณอุ่น ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 บญัชีป ี2561


