(สำเนำ)
คาสั่ง ตารวจภูธรภาค 1
ที่ 67/2562
เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตารวจ
-----------------------------อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๔
แห่งพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องการปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการตารวจ ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็น
อธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คาสั่งสานักงานตารวจ
แห่ งชาติ ที่ 150/2560 ลงวั นที่ 27 มีน าคม พ.ศ.2560 เรื่อ ง การมอบอ านาจแต่ง ตั้ งเลื่ อนชั้ น
ข้ า ราชการต ารวจ กฎ ก.ตร.ว่ า ด้ ว ยการคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการต ารวจชั้ น ประทวนหรื อ
ชั้ น พลต ารวจเป็ น ข้ า ราชการต ารวจชั้ น สั ญ ญาบั ต ร พ.ศ.2547 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกอ บกั บ
มติ ก.ตร. ในการประชุ มครั้ งที่ 1/2555 เมื่ อ วัน ที่ 24 มกราคม 2555 จึง แต่ง ตั้ งว่ า ที่ย ศตารวจ
ชั้นสัญญาบัตรให้กับข้าราชการตารวจชั้นประทวนผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการ
ตารวจชั้นประทวนยศดาบตารวจอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็น
ชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตารวจเอก (หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย มียศเป็น
ว่ า ที่ ร้ อ ยต ารวจตรี หรื อ ว่ า ที่ ร้ อ ยต ารวจตรี ห ญิ ง แล้ ว แต่ ก รณี และแต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการต ารวจ
ชั้นสัญญาบัตร รับอัตราเงินเดือน และดารงตาแหน่งต่างๆ ในสังกัดตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕62 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562
(ลงชื่อ) พลตารวจโท อาพล บัวรับพร
( อาพล บัวรับพร )
ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค 1

สาเนาถูกต้อง
พันตารวจโทหญิง
( ลัดดา แตงอ่อน )
สารวัตร ฝ่ายอานวยการ 1
กองบังคับการอานวยการ ตารวจภูธรภาค 1

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
1 ด.ต. กมล ดารงชีพ
๓ ๒๔๐๑ ๐๐๐๔๔ ๖๗ ๓

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ป.3 ขั้น 1 ยย. รอง สว.(สส.) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 1 ยย.
กดต.(สส.)
ปสป.1698
(39,880 บาท)
ปสป.1698
(39,880 บาท)

2 ด.ต. สมปอง นารี
๓ ๒๔๐๑ ๐๐๑๘๘ ๖๕ ๙

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

ป.3 ขั้น 35.5 รอง สว.(สส.) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 44.5
(36,990 บาท)
ปสป.1694
(36,990 บาท)

กดต.(สส.)

3 ด.ต. อุเทน มกกงไผ่
๓ ๒๔๐๕ ๐๐๐๖๒ ๐๖ ๗

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สาโรงใต้ จว.สมุทรปราการ ป.3 ขั้น 35 รอง สว.(สส.) สภ.สาโรงใต้ จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 44
ปสป.955
(36,400 บาท)
ปสป.955
(36,400 บาท)

กดต.(สส.)

ลาดับ

ยศ

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)

ปสป.1694

4 ด.ต. ผาติ ศิลประเสริฐ
๓ ๑๗๐๑ ๐๐๑๓๗ ๙๑ ๕

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ
0107 14204 0833

5 ด.ต. สมหมาย ทองก้อน
๓ ๑๑๐๑ ๐๑๒๖๘ ๑๙ ๓

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

6 ด.ต. จาลอง โทรัตน์
๓ ๘๐๑๓ ๐๑๐๑๓ ๖๒ ๒

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

ปสป.1566

0107 14205 0284

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ

หน้าที่ 1

ป.3 ขั้น 30.5
(31,880 บาท)

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)

รอง สว.(สส.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ
0107 14204 0833

ส.1 ขั้น 39.5
(31,880 บาท)

กดต.(สส.)

ป.3 ขั้น 35 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)
ปสป.1566
(36,400 บาท)

กดต.(จร.)

ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว.(จร.) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)
0107 14205 0284
(35,810 บาท)

กดต.(จร.)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย

หน้าที่ 2

ชื่อ ชื่อสกุล
ตาแหน่งเดิม
อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เลขบัตรประชาชน
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
7 ด.ต. เลิศรัตน์ สถาปนรัตน์กุล ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ ป.3 ขั้น 34 รอง สว.(จร.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 43
กดต.(จร.)
๓ ๓๐๙๘ ๐๐๓๑๘ ๒๙ ๓
ปสป.2260
(35,220 บาท)
ปสป.2260
(35,220 บาท)

ลาดับ

ยศ

8 ด.ต. พงศกร กุลประยงค์
๓ ๒๐๐๕ ๐๐๓๑๓ ๐๔ ๓

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

ป.3 ขั้น 31.5 รอง สว.(จร.) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)
ปสป.1747
(32,450 บาท)

กดต.(จร.)

9 ด.ต. สุบิน สันถวะโกมล
๓ ๑๐๐๙ ๐๓๒๐๐ ๘๒ ๕

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

ป.3 ขั้น 31.5 รอง สว.(จร.) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)
ปสป.1759
(32,450 บาท)

กดต.(จร.)

10 ด.ต. เล็ก ผ่องแผ้ว
๓ ๑๑๐๑ ๐๐๙๕๓ ๖๖ ๖

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.สาโรงใต้ จว.สมุทรปราการ ป.3 ขั้น 29 รอง สว.(จร.) สภ.สาโรงใต้ จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 38
ปสป.978
(29,680 บาท)
ปสป.978
(29,680 บาท)

กดต.(จร.)

11 ด.ต. พิทยายุทธ ชาวงษ์
๓ ๔๕๐๒ ๐๐๐๔๐ ๕๗ ๑

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

ป.3 ขั้น 28.5 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 37.5
(29,110 บาท)
ปสป.1545
(29,110 บาท)

กดต.(จร.)

12 ด.ต. กิตติศักดิ์ สุขดี
๓ ๑๗๐๒ ๐๐๓๑๕ ๘๘ ๒

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

ป.3 ขั้น 28 รอง สว.(จร.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 37
(28,880 บาท)
ปสป.2014
(28,880 บาท)

กดต.(จร.)

ปสป.1747

ปสป.1759

ปสป.1545

ปสป.2014

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
13 ด.ต. สุรพล สิทธิโสม
๓ ๓๔๐๒ ๐๐๐๘๓ ๙๑ ๒

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ
ป.3 ขั้น 27 รอง สว.(จร.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 36
กดต.(จร.)
ปสป.2015
(27,960 บาท)
ปสป.2015
(27,960 บาท)

14 ด.ต. จักรพันณ์ เกตุวัตถา
๓ ๒๐๐๓ ๐๐๑๖๙ ๔๙ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ
ปสป.2160

ป.3 ขั้น 1 ยย.
(39,880 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ
ปสป.2160

ส.1 ขั้น 1 ยย.
(39,880 บาท)

กดต.(ปป.)

15 ด.ต. วรเศรษฐ์ ทิพย์ภรสุข
๓ ๑๑๐๑ ๐๐๔๓๐ ๗๙ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ
0107 14202 1139

ป.3 ขั้น 35
(36,400 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ
0107 14202 1139

ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)

กดต.(ปป.)

16 ด.ต. อภิชา แสงเพิม่
๓ ๒๐๐๒ ๐๐๖๖๔ ๑๙ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

ป.3 ขั้น 35 รอง สว.(ป.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)
ปสป.1835
(36,400 บาท)

กดต.(ปป.)

17 ด.ต. ประเสริฐ จ่าเพ็ง
๕ ๑๑๐๕ ๙๘๐๑๐ ๔๖ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

ป.3 ขั้น 35 รอง สว.(ป.) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)
ปสป.2295
(36,400 บาท)

กดต.(ปป.)

18 ด.ต. สุขพัฒน์ พุม่ ภชาติ
๓ ๑๑๐๔ ๐๐๕๐๐ ๓๐ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ
0107 14207 0814

ป.3 ขั้น 34.5
(35,810 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 3

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)

ปสป.1835

ปสป.2295

รอง สว.(ป.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ
0107 14207 0814

ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
19 ด.ต. สนธยา ตันตระชนิดา
๓ ๒๑๐๖ ๐๐๐๙๔ ๒๓ ๘

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว.(ป.) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 43.5
กดต.(ปป.)
ปศ.4713
(35,810 บาท)
ปศ.4713
(35,810 บาท)

20 ด.ต. สมจันทร์ หาญจันทร์
๓ ๒๕๑๐ ๐๐๑๕๖ ๔๘ ๙

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 4

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)

ส.1 ขั้น 43
(35,220 บาท)

กดต.(ปป.)

21 ด.ต. พงศ์ณภัทร ศิลปชัยทวีพร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ ป.3 ขั้น 33 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ ส. 1 ขั้น 42
๓ ๗๒๐๒ ๐๐๖๑๑ ๒๔ ๙
ปพธ.1222
(34,110 บาท)
ปพธ.1222
(34,110 บาท)

กดต.(ปป.)

22 ด.ต. จิราวัฒน์ นิลเศษกุลวัฒน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ
๓ ๖๒๐๔ ๐๐๖๙๗ ๓๒ ๖
0107 14202 0468

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

23 ด.ต. อุกฤษฎ์พงษ์ เรืองคาวิชิต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ ป.3 ขั้น 32 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 41
๓ ๒๕๐๕ ๐๐๑๕๗ ๐๓ ๓
ปสป.1462
(33,000 บาท)
ปสป.1462
(33,000 บาท)

กดต.(ปป.)

24 ด.ต. สมบูรณ์ นาวงษ์
๓ ๔๐๑๒ ๐๐๑๐๗ ๙๖ ๐

กดต.(ปป.)

1109 12202 0149

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

ปสป.1356

ป.3 ขั้น 34
(35,220 บาท)

ป.3 ขั้น 32.5
(33,560 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1109 12202 0149

รอง สว.(ป.) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ
0107 14202 0468

ป.3 ขั้น 31.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)
ปสป.1356
(32,450 บาท)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
25 ด.ต. ทวีชัย ธนูทอง
๓ ๓๔๑๐ ๐๐๕๒๑ ๗๑ ๒

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ ป.3 ขั้น 31.5 รอง สว.(ป.) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 40.5
กดต.(ปป.)
ปศ.4712
(32,450 บาท)
ปศ.4712
(32,450 บาท)

26 ด.ต. ภานุวัฒน์ ราชสมัคร
๓ ๔๕๐๖ ๐๐๐๒๗ ๘๖ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สาโรงใต้ จว.สมุทรปราการ
ปสป.947

ป.3 ขั้น 31.5
(32,450 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.สาโรงใต้ จว.สมุทรปราการ
ปสป.947

ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

27 ด.ต. อเนก นกแก้ว
๓ ๗๗๐๔ ๐๐๓๓๑ ๕๘ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สาโรงใต้ จว.สมุทรปราการ
ปสป.920

ป.3 ขั้น 31
(31,880 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.สาโรงใต้ จว.สมุทรปราการ
ปสป.920

ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

28 ด.ต. วิสัน นาคทับ
๓ ๑๑๐๑ ๐๐๖๕๕ ๙๗ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ
0107 14207 0745

ป.3 ขั้น 30
(30,790 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ
0107 14207 0745

ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

29 ด.ต. สุวินันท์ วิริยะประสพสุข ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ป.3 ขั้น 29.5 รอง สว.(ป.) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 38.5
๓ ๒๐๐๑ ๐๐๓๗๗ ๒๐ ๖
ปสป.1652
(30,220 บาท)
ปสป.1652
(30,220 บาท)

กดต.(ปป.)

30 ด.ต. สมคิด สมสุข
๓ ๑๔๐๑ ๐๐๓๓๒ ๕๖ ๔

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 5

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

ปสป.1640

ป.3 ขั้น 29.5 รอง สว.(ป.) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 38.5
(30,220 บาท)
ปสป.1640
(30,220 บาท)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
31 ด.ต. สานิต จินดามณี
๓ ๕๔๐๔ ๐๐๐๑๖ ๒๕ ๗

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ
ป.3 ขั้น 29 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 38
กดต.(ปป.)
ปสป.1348
(29,680 บาท)
ปสป.1348
(29,680 บาท)

32 ด.ต. วิชาญ คชชารีย์
๓ ๑๐๐๙ ๐๐๖๙๒ ๔๙ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ ป.3 ขั้น 28.5 รอง สว.(ป.) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 37.5
0107 14202 0013
(29,110 บาท)
0107 14202 0013
(29,110 บาท)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 6

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)

กดต.(ปป.)

33 ด.ต. พลกฤต พรมจารี
๓ ๓๑๐๗ ๐๐๓๒๐ ๒๑ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ
0107 14207 0767

ป.3 ขั้น 28
(28,880 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ
0107 14207 0767

ส.1 ขั้น 37
(28,880 บาท)

กดต.(ปป.)

34 ด.ต. ประทีป พันพวง
๓ ๑๗๐๓ ๐๐๐๕๘ ๒๕ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ
ปสป.2151

ป.3 ขั้น 28
(28,880 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ
ปสป.2151

ส.1 ขั้น 37
(28,880 บาท)

กดต.(ปป.)

35 ด.ต. ศักดิ์ชัย ศิรินันท์
๕ ๑๑๐๒ ๙๙๐๐๗ ๕๓ ๗

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางพลีนอ้ ย จว.สมุทรปราการ

ป.3 ขั้น 28 รอง สว.(ป.) สภ.บางพลีนอ้ ย จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 37
(28,880 บาท)
ปสป.1081
(28,880 บาท)

กดต.(ปป.)

36 ด.ต. นิติกร ยืนยาว
๓ ๓๔๐๕ ๐๐๔๐๐ ๙๕ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ
ปสป.1113

ป.3 ขั้น 28
(28,880 บาท)

กดต.(ปป.)

ปสป.1081

รอง สว.(ป.) สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ
ปสป.1113

ส.1 ขั้น 37
(28,880 บาท)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
37 ด.ต. สุนทร ปฏิขานัง
๓ ๖๗๐๕ ๐๐๕๙๘ ๔๓ ๕

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ
ปสป.2162

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 26.5
(27,490 บาท)

38 ด.ต. ชัยสิทธิ์ บุญยะเพ็ญ
๓ ๔๔๐๒ ๐๐๒๐๖ ๒๖ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

ป.3 ขั้น 26 รอง สว.(ป.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 35
(26,990 บาท)
ปสป.1841
(26,990 บาท)

กดต.(ปป.)

39 ด.ต. ธนรัตน์ บุญต่อ
๓ ๓๓๐๑ ๐๐๕๗๔ ๓๒ ๙

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

ป.3 ขั้น 23.5 รอง สว.(ป.) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 32.5
(25,160 บาท)
ปสป.2313
(25,160 บาท)

กดต.(ปป.)

40 ด.ต. วชิระ เล็กคา
๓ ๖๖๐๑ ๐๐๑๕๒ ๑๒ ๐

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ ป.3 ขั้น 22.5 รอง สว.(ป.) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 31.5
0107 14202 0239
(24,440 บาท)
0107 14202 0239
(24,440 บาท)

กดต.(ปป.)

41 ด.ต. เทพพนม ศรีพนม
๕ ๓๑๐๔ ๐๐๐๑๙ ๗๕ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ ป.3 ขั้น 21 รอง สว.(ป.) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 30
0107 14202 0221
(23,340 บาท)
0107 14202 0221
(23,340 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 7

42 ด.ต. วิเชียร แสงจันทร์
๓ ๔๐๐๕ ๐๐๖๔๘ ๙๓ ๑

ปสป.1841

ปสป.2313

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี
1105 12202 0184

ป.3 ขั้น 30.5
31,340 บาท

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
รอง สว.(ป.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ ส.1 ขั้น 35.5
กดต.(ปป.)
ปสป.2162
(27,490 บาท)

รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี
1105 12202 0184

ส.1 ขั้น 39.5
31,340 บาท

กดต.(ปป.)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
43 ด.ต. อุทัย ภาพันธ์
๓ ๓๕๐๖ ๐๐๐๘๐ ๔๒ ๒

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี
ปนบ.1910

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 30
30,790 บาท

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
รอง สว.(ป.) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี
ส.1 ขั้น 39
กดต.(ปป.)
ปนบ.1910
30,790 บาท

44 ด.ต. รัชชาพงษ์ บุญประคอง
๓ ๗๓๐๖ ๐๐๑๐๕ ๐๘ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี
1105 12202 0204

ป.3 ขั้น 26.5
27,490 บาท

รอง สว.(ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี
1105 12202 0204

ส.1 ขั้น 35.5
27,490 บาท

กดต.(ปป.)

45 ด.ต. สมาน โพธิศ์ รี
๓ ๑๒๙๙ ๐๐๒๓๗ ๑๒ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี
1105 12202 0214

ป.3 ขั้น 32
33,000 บาท

รอง สว.(ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี
1105 12202 0214

ส.1 ขั้น 41
33,000 บาท

กดต.(ปป.)

46 ด.ต. ธรรมวิชัย คานแก้ว
๓ ๓๑๐๙ ๐๐๓๐๔ ๔๑ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี
1105 12202 0218

ป.3 ขั้น 30.5
31,340 บาท

รอง สว.(ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี
1105 12202 0218

ส.1 ขั้น 39.5
31,340 บาท

กดต.(ปป.)

47 ด.ต. สมโชค โกสุมพันธ์
๓ ๘๐๑๔ ๐๐๓๔๐ ๑๒ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี
1105 12202 0240

ป.3 ขั้น 27
27,960 บาท

รอง สว.(ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี
1105 12202 0240

ส.1 ขั้น 36
27,960 บาท

กดต.(ปป.)

48 ด.ต. ปราโมทย์ มั่นคง
๓ ๑๐๑๗ ๐๒๑๔๕ ๕๔ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี
1105 12202 0257

ป.3 ขั้น 30.5
31,340 บาท

รอง สว.(ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี
1105 12202 0257

ส.1 ขั้น 39.5
31,340 บาท

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 8

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
49 ด.ต. ศุภชัย ปานโชติ
๓ ๗๑๐๖ ๐๐๘๙๙ ๘๕ ๑

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี
1105 12204 0315

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 28.5
29,110 บาท

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
รอง สว.(สส.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี ส.1 ขั้น 37.5
กดต.(สส.)
1105 12204 0315
29,110 บาท

50 ด.ต. วิชิตชัย อัครภาร
๔ ๗๑๐๑ ๐๐๐๐๙ ๔๘ ๑

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี
1105 12205 0340

ป.3 ขั้น 34.5
35,810 บาท

รอง สว.(จร.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี
1105 12205 0340

ส.1 ขั้น 43.5
35,810 บาท

กดต.(จร.)

51 ด.ต. เสวียน ฉิมพลี
๓ ๓๒๐๓ ๐๐๑๓๓ ๙๐ ๓

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี
ปนบ.1560

ป.3 ขั้น 30.5
31,340 บาท

รอง สว.(จร.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี
ปนบ.1560

ส.1 ขั้น 39.5
31,340 บาท

กดต.(จร.)

52 ด.ต. นพดล ปัญญาครอง
๓ ๖๓๐๑ ๐๐๓๒๒ ๑๓ ๑

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี
ปนบ.1565

ป.3 ขั้น 35
36,400 บาท

รอง สว.(จร.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี
ปนบ.1565

ส.1 ขั้น 44
36,400 บาท

กดต.(จร.)

53 ด.ต. ประสิทธิ์ สินธุ
๓ ๑๒๐๑ ๐๐๙๓๒ ๗๙ ๑

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี
ปนบ.2624

ป.3 ขั้น 0.5ยย
39,190 บาท

รอง สว.(สส.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี
ปนบ.2624

ส.1 ขั้น 0.5ยย
39,190 บาท

กดต.(สส.)

54 ด.ต. นคร พะวา
๓ ๖๑๐๒ ๐๐๒๑๕ ๖๐ ๓

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี
ปนบ.2625

ป.3 ขั้น 32
33,000 บาท

รอง สว.(สส.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี
ปนบ.2625

ส.1 ขั้น 41
33,000 บาท

กดต.(สส.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 9

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
55 ด.ต. จักรพงษ์ โยธาทูล
๓ ๔๔๐๖ ๐๐๗๘๖ ๗๖ ๖

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี
ปนบ.2588

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 29
29,680 บาท

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
รอง สว.(ป.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี
ส.1 ขั้น 38
กดต.(ปป.)
ปนบ.2588
29,680 บาท

56 ด.ต. โมฬี จันคามิ
๓ ๔๔๙๙ ๐๐๑๙๕ ๐๖ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี
ปนบ.2593

ป.3 ขั้น 31.5
32,450 บาท

รอง สว.(ป.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี
ปนบ.2593

ส.1 ขั้น 40.5
32,450 บาท

กดต.(ปป.)

57 ด.ต. สักสกล ธรรมคุณ
๓ ๓๓๐๖ ๐๐๒๙๐ ๕๐ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี
ปนบ.2320

ป.3 ขั้น 27.5
28,430 บาท

รอง สว.(ป.) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี
ปนบ.2320

ส.1 ขั้น 36.5
28,430 บาท

กดต.(ปป.)

58 ด.ต. บุญเลิศ ศรีกุญชร
๓ ๑๙๐๓ ๐๐๒๔๐ ๔๔ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี
ปนบ.2342

ป.3 ขั้น 31
31,880 บาท

รอง สว.(ป.) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี
ปนบ.2342

ส.1 ขั้น 40
31,880 บาท

กดต.(ปป.)

59 ด.ต. ปราโมทย์ สอ้าง
๓ ๑๗๐๒ ๐๐๒๖๘ ๘๗ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี
ปนบ.2308

ป.3 ขั้น 29
29,680 บาท

รอง สว.(ป.) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี
ปนบ.2308

ส.1 ขั้น 38
29,680 บาท

กดต.(ปป.)

60 ด.ต. ภักดี รักวงค์
๓ ๘๐๑๑ ๐๐๐๑๑ ๒๒ ๓

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี
ปนบ.2222

ป.3 ขั้น 32.5
33,560 บาท

รอง สว.(สส.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี
ปนบ.2222

ส.1 ขั้น 41.5
33,560 บาท

กดต.(สส.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 10

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
61 ด.ต. ช้อง สุขประเสริฐ
๓ ๗๖๐๖ ๐๐๔๙๘ ๒๔ ๕

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี
ปนบ.2173

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 30
30,790 บาท

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี
ปนบ.2173

62 ด.ต. พงศภัค ทองดี
๓ ๖๕๐๖ ๐๐๓๙๓ ๒๒ ๗

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี
ปนบ.2416

ป.3 ขั้น 31
31,880 บาท

รอง สว.(ป.) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี
ปนบ.2416

ส.1 ขั้น 40
31,880 บาท

กดต.(ปป.)

63 ด.ต. มนตรี มั่นเหมาะ
๓ ๕๔๐๔ ๐๐๓๗๙ ๑๔ ๗

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี
ปนบ.1012

ป.3 ขั้น 31
31,880 บาท

รอง สว.(ป.) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี
ปนบ.1012

ส.1 ขั้น 40
31,880 บาท

กดต.(ปป.)

64 ด.ต. กิตติพงษ์ ปุาเมือง
๓ ๕๔๐๑ ๐๐๘๒๕ ๕๖ ๗

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี
ปนบ.1030

ป.3 ขั้น 33
34,110 บาท

รอง สว.(ป.) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี
ปนบ.1030

ส.1 ขั้น 42
34,110 บาท

กดต.(ปป.)

65 ด.ต. โสภณ เตชะมานิ
๓ ๒๐๙๘ ๐๐๐๐๔ ๗๘ ๘

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี
ปศก.2453

ป.3 ขั้น 33.5
34,680 บาท

รอง สว.(สส.) สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี
ปศก.2453

ส.1 ขั้น 42.5
34,680 บาท

กดต.(สส.)

66 ด.ต. วสันต์ ดอกสร้อย
๓ ๗๐๐๕ ๐๐๑๐๗ ๐๒ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี
ปนบ.1060

ป.3 ขั้น 30
30,790 บาท

รอง สว.(ป.) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี
ปนบ.1060

ส.1 ขั้น 39
30,790 บาท

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 11

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 39
กดต.(ปป.)
30,790 บาท

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
67 ด.ต.หญิง ชวลิดา กุดสระน้อย
๓ ๓๐๑๔ ๐๐๘๖๓ ๖๓ ๗

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี
1106 12301 0006

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 36.5
(38,170 บาท)

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี
1106 12301 0006

วัชรี วงษ์ละมาย
๓ ๑๓๙๙ ๐๐๐๐๑ ๖๔ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี
1106 12202 0066

ป.3 ขั้น 0.5 ยย
(39,190 บาท)

รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี
1106 12202 0066

ส.1 ขั้น 0.5 ยย
(39,190 บาท)

กดต.(ปป.)

69 ด.ต. นที โยธาพันธ์
๓ ๒๕๐๓ ๐๐๒๙๔ ๙๓ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี
1106 12202 0077

ป.3 ขั้น 33.5
(34,680 บาท)

รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี
1106 12202 0077

ส.1 ขั้น 42.5
(34,680 บาท)

กดต.(ปป.)

70 ด.ต. ประจวบ อินทนนท์
๓ ๓๕๐๑ ๐๐๗๒๕ ๐๗ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี
1106 12202 0088

ป.3 ขั้น 35
(36,400 บาท)

รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี
1106 12202 0088

ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)

กดต.(ปป.)

71 ด.ต. ดุษฎี ชมรุ่ง
๓ ๑๓๙๙ ๐๐๐๔๐ ๗๖ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปทุมธานี
ปปท.1085

ป.3 ขั้น 20
(22,600 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองปทุมธานี
ปปท.1085

ส.1 ขั้น 29
(22,600 บาท)

กดต.(ปป.)

72 ด.ต. ไพรวัลย์ มังสั้น
๓ ๕๓๐๔ ๐๐๑๖๐ ๗๑ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปทุมธานี
ปปท.1112

ป.3 ขั้น 31.5
(32,450 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองปทุมธานี
ปปท.1112

ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

68
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ด.ต.หญิง

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 45.5
กดต.(อก.)
(38,170 บาท)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
73 ด.ต. ศิริพัฒน์ จินายน
๓ ๑๒๐๔ ๐๐๐๖๒ ๖๕ ๑

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปทุมธานี
ปปท.1124

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 31.5
(32,450 บาท)

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.เมืองปทุมธานี
ปปท.1124

74 ด.ต. ประพันธ์ ทิพย์รักษ์
๓ ๑๘๐๖ ๐๐๖๒๘ ๗๐ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปทุมธานี
ปปท.1208

ป.3 ขั้น 28.5
(29,110 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองปทุมธานี
ปปท.1208

ส.1 ขั้น 37.5
(29,110 บาท)

กดต.(ปป.)

75 ด.ต. ณัฐกานต์ สังกะสิงห์
๓ ๔๕๐๒ ๐๐๑๓๒ ๐๗ ๖

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองปทุมธานี
ปปท.1217

รอง สว.(สส.) สภ.เมืองปทุมธานี
ปปท.1217

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองปทุมธานี
ปปท.1253

ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)
พ.ป.ผ. 2,530
ส.1 ขั้น 46
(38,750 บาท)

กดต.(สส.)

76 ด.ต. ผลทิพย์ โปริสา
๓ ๓๔๑๕ ๐๐๕๗๒ ๕๙ ๖

ป.3 ขั้น 34.5
(35,810 บาท)
พ.ป.ผ. 2,530
ป.3 ขั้น 37
(38,750 บาท)

77 ด.ต. ชาญ ยอดปัญญา
๓ ๑๓๐๑ ๐๐๒๗๗ ๒๕ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี ป.3 ขั้น 24.5 รอง สว.(ป.) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี ส.1 ขั้น 33.5
ปปท.722
(25,890 บาท)
ปปท.722
(25,890 บาท)

กดต.(ปป.)

78 ด.ต. สมคิด บัวมาศ
๓ ๙๓๐๑ ๐๐๕๑๒ ๕๘ ๑

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

ป.3 ขั้น 34 รอง สว.(สส.) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี ส.1 ขั้น 43
(35,220 บาท)
ปปท.745
(35,220 บาท)

กดต.(สส.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 13

ปปท.745

รอง สว.(จร.) สภ.เมืองปทุมธานี
ปปท.1253

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 40.5
กดต.(ปป.)
(32,450 บาท)

กดต.(จร.)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
79 ด.ต. สุพจน์ แสงจันทร์
๓ ๖๐๐๓ ๐๐๐๖๕ ๐๒ ๖

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี
ปปท.680

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 35.5
(36,990 บาท)

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
รอง สว.(ป.) สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี ส.1 ขั้น 44.5
กดต.(ปป.)
ปปท.680
(36,990 บาท)

80 ด.ต. สาเริง อินทร์นุ่มพันธ์
๓ ๑๗๐๕ ๐๐๐๘๓ ๙๕ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี
ปปท.1831

ป.3 ขั้น 33.5
(34,680 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี
ปปท.1831

ส.1 ขั้น 42.5
(34,680 บาท)

กดต.(ปป.)

81 ด.ต. ธิติพัฒน์ ปิดตาระโพธิ์
๓ ๑๓๐๕ ๙๙๐๐๑ ๖๓ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี
ปปท.1834

ป.3 ขั้น 34.5
(35,810 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี
ปปท.1834

ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)

กดต.(ปป.)

82 ด.ต. อุไร ปานพูล
๓ ๔๐๑๕ ๐๐๒๗๕ ๒๘ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี
ปปท.1845

ป.3 ขั้น 31.5
(32,450 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี
ปปท.1845

ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

83 ด.ต. ราชัน สิงหโยธิน
๓ ๗๓๐๕ ๐๐๕๗๖ ๘๑ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี
ปปท.770

ป.3 ขั้น 31
(31,880 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี
ปปท.770

ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

84 ด.ต. วิมล พานแก้ว
๓ ๗๓๐๑ ๐๑๔๗๖ ๑๕ ๗

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี
0104 14205 0024

ป.3 ขั้น 29
(29,680 บาท)

รอง สว.(จร.) สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี
0104 14205 0024

ส.1 ขั้น 38
(29,680 บาท)

กดต.(จร.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 14

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
85 ด.ต. ชญานนท์ โตงาม
๓ ๑๕๐๕ ๐๐๐๒๓ ๒๙ ๑

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี
ปปท.1317

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 30
(30,790 บาท)

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี
ปปท.1317

86 ด.ต. รัตนศักดิ์ ธารแม้น
๓ ๔๐๐๑ ๐๐๒๓๖ ๖๐ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี
ปปท.1333

ป.3 ขั้น 32.5
(33,560 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี
ปปท.1333

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

87 ด.ต. พชร ยอดเมือง
๓ ๑๙๐๑ ๙๐๐๐๒ ๒๑ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี
0104 14202 0527

ป.3 ขั้น 35
(36,400 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี
0104 14202 0527

ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)

กดต.(ปป.)

88 ด.ต. ธวัชชัย มีทรัพย์
๓ ๓๔๑๖ ๐๐๖๑๗ ๖๕ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี
ปอล.59

ป.3 ขั้น 27.5
(28,430 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี
ปอล.59

ส.1 ขั้น 36.5
(28,430 บาท)

กดต.(ปป.)

89 ด.ต. สุริยันต์ จรุงจิต
๓ ๑๐๑๐ ๐๐๑๘๗ ๔๑ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ประตูน้าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

ป.3 ขั้น 26.5 รอง สว.(ป.) สภ.ประตูน้าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี ส.1 ขั้น 35.5
(27,490 บาท)
ปอบ.3217
(27,490 บาท)

กดต.(ปป.)

90 ด.ต. เทอดศักดิ์ เยาวโรจน์
๓ ๑๔๐๗ ๐๐๐๙๘ ๐๓ ๑

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ประตูนาจุ
้ ฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

ป.3 ขั้น 29 รอง สว.(สส.) สภ.ประตูน้าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี
ส.1 ขั้น 38
(29,680 บาท)
ปอบ.3223
(29,680 บาท)

กดต.(สส.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 15

ปอบ.3217

ปอบ.3223

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 39
กดต.(ปป.)
(30,790 บาท)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
91 ด.ต. สมชาย รอดเล็ก
๓ ๑๓๐๖ ๐๐๓๑๒ ๙๖ ๑

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลาลูกกา จว.ปทุมธานี
ปปท.1388

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 31.5
(32,450 บาท)

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.ลาลูกกา จว.ปทุมธานี
ปปท.1388

92 ด.ต. มานะ สมจิต
๓ ๘๐๑๔ ๐๐๓๐๙ ๗๕ ๙

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ลาลูกกา จว.ปทุมธานี
ปปท.1440

ป.3 ขั้น 36.5
(38,170 บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.ลาลูกกา จว.ปทุมธานี
ปปท.1440

ส.1 ขั้น 45.5
(38,170 บาท)

กดต.(สส.)

93 ด.ต. จีรศักดิ์ โพธิติ
๓ ๖๔๙๙ ๐๐๐๔๘ ๐๔ ๐

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี
ปปท.858

ป.3 ขั้น 30
(30,790 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี
ปปท.858

ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

94 ด.ต. วีระพันธ์ จันทร์สมุทร
๓ ๑๓๐๓ ๐๐๖๗๐ ๔๒ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี
ปอบ.3247

ป.3 ขั้น 31.5
(32,450 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี
ปอบ.3247

ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

95 ด.ต. พิทยา สามะลี
๓ ๔๐๑๖ ๐๐๖๔๗ ๖๓ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี
ปมค.1537

ป.3 ขั้น 30
(30,790 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี
ปมค.1537

ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

96 ด.ต. ปภังกร ปุณบุญเรือง
๓ ๘๑๐๕ ๐๐๑๐๖ ๑๐ ๗

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี
ปมค.1573

ป.3 ขั้น 32.5
(33,560 บาท)

รอง สว.(จร.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี
ปมค.1573

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(จร.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 16

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 40.5
กดต.(ปป.)
(32,450 บาท)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
97 ด.ต. สุรพล แก้วพุกก์
๓ ๖๓๐๑ ๐๐๒๙๖ ๖๗ ๙

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี
ปมค.1579

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 35
(36,400 บาท)

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(จร.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี
ปมค.1579

98

ผบ.หมู่ (ส.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี
ปมค.1568

ป.3 ขั้น 28.5
(29,110 บาท)

รอง สว.(อก.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี
ปมค.1568

ส.1 37.5
(29,110 บาท)

กดต.(อก.)

99 ด.ต. อรรถพล ภูมิประโคน
๓ ๓๑๐๗ ๐๐๖๘๘ ๘๐ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
ปปท.1477

ป.3 ขั้น 31.5
(32,450 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
ปปท.1477

ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

100 ด.ต. นิพนธ์ แสงทอง
๓ ๑๕๐๕ ๐๐๓๐๐ ๒๖ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
ปปท.1498

ป.3 ขั้น 36
(37,580 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
ปปท.1498

ส.1 ขั้น 45
(37,580 บาท)

กดต.(ปป.)

101 ด.ต. ปรีชา กลัดแปลง
๓ ๖๔๐๑ ๐๐๖๔๙ ๕๗ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
ปปท.1549

ป.3 ขั้น 29
(29,680 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
ปปท.1549

ส.1 ขั้น 38
(29,680 บาท)

กดต.(ปป.)

102 ด.ต. ภัทรพล มากกล่า
๓ ๖๔๐๓ ๐๐๓๘๗ ๑๑ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
ปกพ.50

ป.3 ขั้น 34.5
(35,810 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
ปกพ.50

ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 17

ด.ต.หญิง

ธณัฐฐา บุญส่ง
๓ ๑๓๐๖ ๐๐๒๒๙ ๖๗ ๓

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 44
กดต.(จร.)
(36,400 บาท)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
103 ด.ต. สมบัติ เนียมจันทร์
๓ ๖๖๐๑ ๐๐๙๐๑ ๐๔ ๑

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
ปสว.548

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 22.5
(24,440 บาท)

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
รอง สว.(ป.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
ส.1 ขั้น 31.5
กดต.(ปป.)
ปสว.548
(24,440 บาท)

104 ด.ต. สุรศักดิ์ พรหมศรีจันทร์
๓ ๔๒๐๑ ๐๐๖๕๘ ๙๘ ๐

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
ปปท.1601

ป.3 ขั้น 29.5
(30,220 บาท)

รอง สว.(จร.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
ปปท.1601

ส.1 ขั้น 38.5
(30,220 บาท)

กดต.(จร.)

105 ด.ต. ชารงค์ ท้วมตะเคียน
๓ ๑๔๐๗ ๐๐๓๐๒ ๖๙ ๑

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
0104 14205 0159

ป.3 ขั้น 34
(35,220 บาท)

รอง สว.(จร.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
0104 14205 0159

ส.1 ขั้น 43
(35,220 บาท)

กดต.(จร.)

106 ด.ต. ธนากร สุพลจิตร์
๓ ๑๘๐๓ ๐๐๒๖๑ ๒๙ ๖

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
0104 14204 0138

ป.3 ขั้น 32
(33,000 บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
0104 14204 0138

ส.1 ขั้น 41
(33,000 บาท)

กดต.(สส.)

107 ด.ต. บุญทวี โชติคุต
๓ ๘๖๐๑ ๐๐๓๗๒ ๒๔ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี
ปปท.802

ป.3 ขั้น 32
(33,000 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี
ปปท.802

ส.1 ขั้น 41
(33,000 บาท)

กดต.(ปป.)

นุสรา สุนนทราช
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี ป.3 ขั้น 27.5 รอง สว.(สส.) สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี ส.1 ขั้น 36.5
๓ ๒๖๐๔ ๐๐๓๒๙ ๒๐ ๗
ปปท.833
(28,430 บาท)
ปปท.833
(28,430 บาท)

กดต.(สส.)

ลาดับ

108

ยศ

หน้าที่ 18

ด.ต.หญิง

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
109 ด.ต. อานาจ สุขสาราญ
๓ ๑๓๐๒ ๐๐๔๕๘ ๕๘ ๖

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี
ปปท.1894

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 33.5
(34,680 บาท)

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
รอง สว.(ป.) สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี
ส.1 ขั้น 42.5
กดต.(ปป.)
ปปท.1894
(34,680 บาท)

110 ด.ต. สารี สีลาเกตุ
๓ ๔๕๐๑ ๐๐๗๔๑ ๗๐ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี
ปปท.1898

ป.3 ขั้น 32
(33,000 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี
ปปท.1898

111 ด.ต. คาณวน จารัส
3 6011 00488 54 3

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
1107 12202 0073

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 19

112 ด.ต. ประจวบ สุวรักษ์
๓ ๗๑๐๕ ๐๐๕๗๑ ๓๓ ๑

ส.1 ขั้น 41
(33,000 บาท)

กดต.(ปป.)

ป.3 ขั้น 29.5 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 38.5
(30,220 บาท)
1107 12202 0073
(30,220 บาท)
พ.ส.ร. 2,310 บาท
พ.ส.ร.2,310 บาท
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 43.5
๑๑๐๗ ๑๒๒๐๔ ๐๑๓๐
(35,810 บาท)
๑๑๐๗ ๑๒๒๐๔ ๐๑๓๐
(35,810 บาท)

กดต.(ปป.)

กดต.(สส.)

113 ด.ต. สุรชาติ คาแก้ว
3 1401 00082 98 3

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระนครศรีอยุธยา
ปอย.1480

ป.3 ขั้น 32.5
(33,560 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.พระนครศรีอยุธยา
ปอย.1480

ส.1 ขั้น 31.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

114 ด.ต. สมพงษ์ พรมจันทร์
3 6602 00158 04 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระนครศรีอยุธยา
ปอย.1509

ป.3 ขั้น 28
(28,880 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.พระนครศรีอยุธยา
ปอย.1509

ส.1 ขั้น 37
(28,880 บาท)

กดต.(ปป.)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
115 ด.ต. ประเสริฐ นิลนาก
3 6697 00009 54 7

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระนครศรีอยุธยา
ปอย.1531

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 28.5
(29,110 บาท)

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.พระนครศรีอยุธยา
ปอย.1531

116

ศุภัทรา ทับทอง
3 140 600438 37 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระนครศรีอยุธยา
ปอย.1541

ป.3 ขั้น 31.5
(32,450 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.พระนครศรีอยุธยา
ปอย.1541

ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

117 ด.ต. ยุทธพงษ์ ดาวสุข
3 4099 00566 01 8

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พระนครศรีอยุธยา
ปอย.1703

ป.3 ขั้น 30
(30,790 บาท)

รอง สว.(จร.) สภ.พระนครศรีอยุธยา
ปอย.1703

ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)

กดต.(จร.)

118 ด.ต. สมบัติ เจริญวงษ์
3 4603 00062 35 5

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พระนครศรีอยุธยา
ปอย.1710

ป.3 ขั้น 28.5
(29,110 บาท)

รอง สว.(จร.) สภ.พระนครศรีอยุธยา
ปอย.1710

ส.1 ขั้น 37.5
(29,110 บาท)

กดต.(จร.)

119 ด.ต. เรวัต วัฒนพลอย
3 6099 00313 51 7

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พระนครศรีอยุธยา
ปอย.1715

ป.3 ขั้น 0.5ยย
(39,190 บาท)

รอง สว.(จร.) สภ.พระนครศรีอยุธยา
ปอย.1715

ส.1 ขั้น 0.5ยย
(39,190 บาท)

กดต.(จร.)

120 ด.ต. ทรงวุฒิ แสนใจ
3 520 800254 74 1

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระนครศรีอยุธยา
ปอย.1669

ป.3 ขั้น 27
(27,960 บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.พระนครศรีอยุธยา
ปอย.1669

ส.1 ขั้น 36
(27,960 บาท)

กดต.(สส.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 20

ด.ต.หญิง

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 37.5
กดต.(ปป.)
(29,110 บาท)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
121 ด.ต. บุญเลิด นรากรณ์
3 6405 00627 18 4

ตาแหน่งเดิม
อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 39.5
กดต.(ปป.)
ปอย.1964
(31,340 บาท)
ปอย.1964
(31,340 บาท)

122 ด.ต. สมศักดิ์ นาควิจิตร
3 600 100499 60 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา ป.3 ขั้น 33.5 รอง สว.(ป.) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 42.5
ปอย.2005
(34,680 บาท)
ปอย.2005
(34,680 บาท)

กดต.(ปป.)

123 ด.ต. ยรรยง พิมพ์โพธิ์
3 4401 00417 13 3

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 39.5
ปอย.2012
(31,340 บาท)
ปอย.2012
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

124 ด.ต. ชลธิศ หมู่อาพันธ์
3 3604 00162 75 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา ป.3 ขั้น 35 รอง สว.(ป.) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 44
ปอย.2020
(36,400 บาท)
ปอย.2020
(36,400 บาท)

กดต.(ปป.)

125 ด.ต. ประทุม น้าดอกไม้
3 1702 00196 17 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

ป.3 ขั้น 31 รอง สว.(ป.) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)
ปอย.2982
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

126 ด.ต. ละเอียด ม่วงสังข์
3 1706 00121 53 8

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา ป.3 ขั้น 28.5

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 21

ปอย.2982

ปอย.2994

(29,110 บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 37.5

ปอย.2994

(29,110 บาท)

กดต.(สส.)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
127 ด.ต. เนติกร เรืองกิจ
5 1406 00030 47 4

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา ป.3 ขั้น 32.5 รอง สว.(ป.) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 41.5
กดต.(ปป.)
ปอย.2355
(33,560 บาท)
ปอย.2355
(33,560 บาท)

128 ด.ต. ธีรพล อินทนิน
3 6605 00017 88 2

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

129 ด.ต. สุนทร ไทยประยูร
5 1401 99007 57 8

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

130 ด.ต. ศักดิ์ชาย เสนาธรรม
3 5401 00019 33 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

131 ด.ต. สุชาติ เงางาม
3 1505 00304 03 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

132 ด.ต. กิตติศักดิ์ ริปูราป
3 6302 00026 10 0

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 22

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)

ป.3 ขั้น 34 รอง สว.(ป.) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 43
(35,220 บาท)
ปอย.2490
(35,220 บาท)

กดต.(ปป.)

ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(สส.) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 39.5
(31,340 บาท)
ปอย.2493
(31,340 บาท)

กดต.(สส.)

ป.3 ขั้น 29 รอง สว.(ป.) สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 38
(29,680 บาท)
0105 14202 0418
(29,680 บาท)

กดต.(ปป.)

ป.3 ขั้น 35 รอง สว.(ป.) สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)
ปอย.1400
(36,400 บาท)

กดต.(ปป.)

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา ป.3 ขั้น 27.5 รอง สว.(ป.) สภ.บางไทร ขจว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 36.5

กดต.(ปป.)

ปอย.2490

ปอย.2493

0105 14202 0418

ปอย.1400

ปอย.2186

(28,430 บาท)

ปอย.2186

(28,430 บาท)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
133 ด.ต. สงัด เขียวบุตร
3 5401 00894 49 6

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 39.5
กดต.(ปป.)
ปอย.1303
(31,340 บาท)
ปอย.1303
(31,340 บาท)

134 ด.ต. สุรชาติ ไชยพิศ
3 3303 00894 14 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

135 ด.ต. สัมพันธ์ พุม่ สุทัศน์
3 7205 00124 78 5

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 23

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)

ป.3 ขั้น 26.5 รอง สว.(ป.) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 35.5
(27,490 บาท)
ปอย.2814
(27,490 บาท)

กดต.(ปป.)

ป.3 ขั้น 30 รอง สว.(สส.) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)
ปอย.2885
(30,790 บาท)

กดต.(สส.)

136 ด.ต. สมภพ มูลประเสริฐ
3 6205 01055 69 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว.(ป.) สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 43.5
ปอย.3146
(35,810 บาท)
ปอย.3146
(35,810 บาท)

กดต.(ปป.)

137 ด.ต. นพดล สุขะจิระ
3 1404 00270 05 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 39.5
ปอย.3169
(31,340 บาท)
ปอย.3169
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

138 ด.ต. โกเมศ ลูกอินทร์
3 3499 00078 49 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา ป.3 ขั้น 28.5 รอง สว.(ป.) สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 37.5
ปอย.3178
(29,110 บาท)
ปอย.3178
(29,110 บาท)

กดต.(ปป.)

ปอย.2814

ปอย.2885

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
139 ด.ต. บุญจง นวลหงษ์
3 3308 00414 10 3

ตาแหน่งเดิม
อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา ป.3 ขั้น 28.5 รอง สว.(ป.) สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 37.5
กดต.(ปป.)
ปอย.3211
(29,110 บาท)
ปอย.3211
(29,110 บาท)

140 ด.ต. สารวย โคตรโสภา
5 4404 00003 39 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

141 ด.ต. สมเพาะ พรมเย็น
3 3419 00758 36 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

142 ด.ต. สยาม นิลสุวรรณ
3 7206 00330 82 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

143 ด.ต. บรรเจิด รักถนอม
3 1706 00377 71 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา

144 ด.ต. สุริยัน จริมา
3 4209 00340 18 6

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 24

ป.3 ขั้น 31 รอง สว.(ป.) สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)
ปอย.3323
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

ป.3 ขั้น 31 รอง สว.(ป.) สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)
ปอย.3329
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

ป.3 ขั้น 29 รอง สว.(ป.) สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 38
(29,680 บาท)
ปอย.3377
(29,680 บาท)

กดต.(ปป.)

ป.3 ขั้น 0.5ยย รอง สว.(ป.) สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 0.5ยย
(39,190 บาท)
ปอย.1242
(39,190 บาท)

กดต.(ปป.)

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา ป.3 ขั้น 28.5 รอง สว.(ป.) สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 37.5

กดต.(ปป.)

ปอย.3323

ปอย.3329

ปอย.3377

ปอย.1242

ปอย.1244

(29,110 บาท)

ปอย.1244

(29,110 บาท)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
145 ด.ต. ธีรศักดิ์ สุขแว่น
3 5012 00668 75 8

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา ป.3 ขั้น 30 รอง สว.(ป.) สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 39
กดต.(ปป.)
ปอย.2070
(30,790 บาท)
ปอย.2070
(30,790 บาท)

146 ด.ต. ทวีป อารีย์
3 6603 00062 52 3

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา

147 ด.ต. นิพันธ์ กาธรสิริพิริยะ
3 4301 00817 22 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา

148 ด.ต. ยุทธจักร ทับศรี
5 6501 00026 26 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 25

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)

ป.3 ขั้น 31.5 รอง สว.(ป.) สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)
ปอย.2122
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

ป.3 ขั้น 29 รอง สว.(ป.) สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 38.5
(29,680 บาท)
ปอย.2716
(29,680 บาท)

กดต.(ปป.)

ป.3 ขั้น 35 รอง สว.(ป.) สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)
ปอย.2729
(36,400 บาท)

กดต.(ปป.)

149 ด.ต. ประเยียม หิรัญรักษ์
3 1504 00432 14 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 39.5

กดต.(ปป.)

150 ด.ต. ปัญญา จาเนียรเงิน
3 1403 00022 66 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

ปอย.2122

ปอย.2716

ปอย.2729

ปอย.1023

ปอย.1858

(31,340 บาท)

ปอย.1023

(31,340 บาท)

ป.3 ขั้น 34 รอง สว.(ป.) สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 43
(35,220 บาท)
ปอย.1858
(35,220 บาท)

กดต.(ปป.)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
151 ด.ต. สมใจ คงมะลายู
3 1703 00033 82 0

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา ป.3 ขั้น 33 รอง สว.(ป.) สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 42
กดต.(ปป.)
ปอย.1862
(34,110 บาท
ปอย.1862
(34,110 บาท

152 ด.ต. เอกพล เงินแจ้ง
3 6506 00645 59 1

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา

ป.3 ขั้น 34 รอง สว.(สส.) สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 43
(35,220 บาท)
ปอย.3538
(35,220 บาท)

กดต.(สส.)

153 ด.ต. วงศ์เศรษฐ์ แก้วพันธ์
3 1801 00481 35 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 39.5

กดต.(ปป.)

154 ด.ต. นพดล เชิดชู
3 6407 00423 94 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา

155 ด.ต. ทวีศักดิ์ หนูเล็ก
3 1903 00541 84 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านขล้อ จว.พระนครศรีอยุธยา

156 ด.ต. ประชุม จิตรเพ็ชร์
3 7205 00258 94 3

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 26

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)

ปอย.3538

ปอย.1070

(31,340 บาท)

ปอย.1070

(31,340 บาท)

ป.3 ขั้น 36 รอง สว.(ป.) สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 45
(37,580 บาท)
ปอย.1075
(37,580 บาท)

กดต.(ปป.)

ป.3 ขั้น 31.5 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านขล้อ จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)
ปอย.1176
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จักราช จว.พระนครศรีอยุธยา ป.3 ขั้น 33.5 รอง สว.(ป.) สภ.จักราช จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 42.5

กดต.(ปป.)

ปอย.1075

ปอย.1176

ปอย.1115

(34,680 บาท)

ปอย.1115

(34,680 บาท)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
157 ด.ต. อุดมศักดิ์ สนเผือก
5 6005 00058 67 4

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 27

ตาแหน่งเดิม
อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา ป.3 ขั้น 33 รอง สว.(ป.) สภ.ท่าช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา ส.1 ขั้น 42
กดต.(ปป.)
0105 14202 0016
(34,110 บาท)
0105 14202 0016
(34,110 บาท)

๑๕๘ ด.ต. เกรียงศักดิ์ อุ่นกาศ
3 5404 00201 16 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางจัก จว.อ่างทอง
ปอท.671

ป.3 ขั้น 31
( 31,880 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.บางจัก จว.อ่างทอง
ปอท.671

ส.1 ขั้น 40
( 31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

๑๕๙ ด.ต. จรูญ ม่วงวงษ์
3 6409 00194 85 4

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.โพธิท์ อง จว.อ่างทอง
ปอท.1070

ป.3 ขั้น 34
( 35,220 บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.โพธิท์ อง จว.อ่างทอง
ปอท.1070

ส.1 ขั้น 43
( 35,220 บาท)

กดต.(สส.)

๑๖๐ ด.ต. ทองเพชร อนันตา
3 4501 00053 02 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอ่างทอง
ปอท.813

ป.3 ขั้น 27.5
( 28,430 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองอ่างทอง
ปอท.813

ส.1 ขั้น 36.5
( 28,430 บาท)

กดต.(ปป.)

๑๖๑ ด.ต. ธรรมไชย ชาตะรูป
3 6012 00015 81 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง
ปอท.1105

ป.3 ขั้น 36
( 37,580 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง
ปอท.1105

ส.1 ขั้น 45
( 37,580 บาท)

กดต.(ปป.)

๑๖๒ ด.ต. นันธวัฒน์ สมงาม
3 1605 00180 35 4

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ปุาโมก จว.อ่างทอง
ปอท.1595

ป.3 ขั้น 36.5
( 38,170 บาท)

รอง สว.(จร.) สภ.ปุาโมก จว.อ่างทอง
ปอท.1595

ส.1 ขั้น 45.5
( 38,170 บาท)

กดต.(จร.)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
๑๖๓ ด.ต. นิพิตฐพนธ์ รักษาถ้อย
3 1504 00161 91 9

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.โพธิท์ อง จว.อ่างทอง
ปอท.1082

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 24.5
( 25,890 บาท)

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.โพธิท์ อง จว.อ่างทอง
ปอท.1082

๑๖๔ ด.ต. ประเชิญ แจ่มใส
3 1604 00119 84 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอ่างทอง
ปอท.915

ป.3 ขั้น 34
( 35,220 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองอ่างทอง
ปอท.915

ส.1 ขั้น 43
( 35,220 บาท)

กดต.(ปป.)

165 ด.ต. ธนาชัย ธนาจิราวุธ
3 1303 00020 31 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธิท์ อง จว.อ่างทอง
ปอท.1054

ป.3 ขั้น 23
( 24,800 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.โพธิท์ อง จว.อ่างทอง
ปอท.1054

ส.1 ขั้น 32
( 24,800 บาท)

กดต.(ปป.)

๑๖๖ ด.ต. ศรรตวรรษ สุมานัส
3 6710 00203 85 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธิท์ อง จว.อ่างทอง
ปอท.998

ป.3 ขั้น 35.5
( 36,990 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.โพธิท์ อง จว.อ่างทอง
ปอท.998

ส.1 ขั้น 44.5
( 36,990 บาท)

กดต.(ปป.)

๑๖๗ ด.ต. เสนาะ เงินแถบ
3 1506 00217 85 3

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง
ปอท.1393

ป.3 ขั้น 33
( 34,110 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง
ปอท.1393

ส.1 ขั้น 42
( 34,110 บาท)

กดต.(ปป.)

๑๖๘ ด.ต. สุวิช วัชวงษ์
3 7207 00371 77 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอ่างทอง
ปอท.839

ป.3 ขั้น 34.5
( 35,810 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองอ่างทอง
ปอท.839

ส.1 ขั้น 43.5
( 35,810 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 28

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 33.5
กดต.(ปป.)
( 25,890 บาท)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
169 ด.ต.หญิง กุสุมา เปลี่ยนราศรี
3 7206 00375 49 6

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รามะสัก จว.อ่างทอง
ปอท.606

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 19.5
( 22,230 บาท)

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.รามะสัก จว.อ่างทอง
ปอท.606

170

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปุาโมก จว.อ่างทอง
ปอท.1493

ป.3 ขั้น 34.5
( 35,810 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ปุาโมก จว.อ่างทอง
ปอท.1493

ส.1 ขั้น 43.5
( 35,810 บาท)

กดต.(ปป.)

171 ด.ต. คณภณ เพ็ชรแก้ว
๓ ๑๐๒๐ ๐๐๙๒๓ ๘๔ ๘

ผบ.หมู(่ สส.) สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี
ปสห.1112

ป.๓ ขั้น 31.5
32,450

รอง สว.(สส.) สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี
ปสห.1112

ส.๑ ขั้น 40.5
32,450

กดต.(สส.)

172 ด.ต. จารัส คมขา
๓ ๑๗๐๑ ๐๐๐๖๒ ๑๔ ๑

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี
1111 12204 0085

ป.๓ ขั้น 32.5
33,560

รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี
1111 12204 0085

ส.1 ขั้น 41.5
33,560

กดต.(สส.)

173 ด.ต. เจษฎ์ ปัสตัน
๓ ๖๐๐๕ ๐๐๔๘๐ ๙๓ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี
ปสห.744

ป.๓ ขั้น 36.5
38,170

รอง สว.(ป.) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี
ปสห.744

ส.1 ขั้น 45.5
38,170

กดต.(ปป.)

174 ด.ต. ชานาญ เปรมปรี
๓ ๕๓๐๑ ๐๐๑๘๔ ๕๔ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี
ปสห.1071

ป.๓ ขั้น 36.5
38,170

รอง สว.(ป.) สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี
ปสห.1071

ส.1 ขั้น 45.5
38,170

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 29

น้าฝน จันทร์คง
3 6501 00280 59 4

ด.ต.หญิง

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 28.5
กดต.(ปป.)
( 22,230 บาท)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
175 ด.ต. ดนุพล ภูพ่ วง
๕ ๑๖๐๑ ๙๙๐๒๔ ๙๔ ๔

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี
1111 12204 0087

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.๓ ขั้น 31.5
32,450

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี
1111 12204 0087

176 ด.ต. ณัฐวุฒิ สุทนต์
๓ ๑๕๐๗ ๐๐๑๖๑ ๗๔ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี
ปสห.1146

ป.๓ ขั้น 30
30,790

รอง สว.(ป.) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี
ปสห.1146

ส.๑ ขั้น 39
30,790

กดต.(ปป.)

177 ด.ต. พนม ปิยะภาค
๓ ๖๐๐๑ ๐๑๑๙๐ ๘๕ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี
ปสห.963

ป.๓ ขั้น 31.5
32,450

รอง สว.(ป.) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี
ปสห.963

ส.1 ขั้น 40.5
32,450

กดต.(ปป.)

178 ด.ต. บุญธรรม ดวงนภา
๓ ๒๓๐๑ ๐๐๓๖๕ ๒๒ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี
ปสห.390

ป.๓ ขั้น 26.5
27,490

รอง สว.(ป.) สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี
ปสห.390

ส.๑ ขั้น 35.5
27,490

กดต.(ปป.)

179 ด.ต. ไมตรี ละม่อมอาภรณ์
๓ ๑๕๐๑ ๐๐๑๔๑ ๖๘ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี
ปสห.1171

ป.๓ ขั้น 35.5
36,990

รอง สว.(ป.) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี
ปสห.1171

ส.๑ ขั้น 44.5
36,990

กดต.(ปป.)

180 ด.ต. รุ่งชัย สอนสืบ
๓ ๖๐๑๒ ๐๐๓๐๕ ๑๖ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี
ปสห.1197

ป.๓ ขั้น 30
30,790

รอง สว.(ป.) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี
ปสห.1197

ส.๑ ขั้น 39
30,790

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 30

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.๑ ขั้น 40.5
กดต.(สส.)
32,450

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
181 ด.ต. วิโรจน์รัตน์ พันธุแ์ สง
๓ ๑๕๐๒ ๐๐๑๓๔ ๙๖ ๙

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี
ปสห.896

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.๓ ขั้น 32.5
33,560

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี
ปสห.896

182 ด.ต. สมนึก ชัยทาน
๓ ๑๗๐๔ ๐๐๒๑๙ ๔๐ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี
ปสห.1149

ป.๓ ขั้น 31.5
32,450

รอง สว.(ป.) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี
ปสห.1149

ส.๑ ขั้น 40.5
32,450

กดต.(ปป.)

183 ด.ต. สมยศ คาขวัญ
๓ ๖๐๐๕ ๐๐๒๕๘ ๖๕ ๑

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี
0109 14204 0058

ป.๓ ขั้น 31.5
32,450

รอง สว.(สส.) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี
0109 14204 0058

ส.๑ ขั้น 40.5
32,450

กดต.(สส.)

184 ด.ต. สุพรต ระวิวรรณ์
3 6001 00264 38 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชัยนาท
ปชน.895

ป.3 ขั้น 36
37,560 บาท

รอง สว.ป. สภ.เมืองชัยนาท
ปชน. 895

ส.1 ขั้น 45
37,580 บาท

กดต.(ปป.)

185 ด.ต. ชาณัฏฐ์ ศาสตร์ศรี
3 6001 01227 19 1

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองชัยนาท
ปชน.990

ป.3 ขั้น 32.5
33,560 บาท

รอง สว.(จร.) สภ.เมืองชัยนาท
ปชน.990

ส.1 ขั้น 41.5
33,560 บาท

กดต.(จร.)

186 ด.ต. วินัย คุ้มเฟือ่ ง
3 1801 00230 67 1

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หันคา จว.ชัยนาท
ปชน.1322

ป.3 ขั้น 32
33,000 บาท

รอง สว.(จร.) สภ.หันคา จว.ชัยนาท
ปชน.1322

ส.1 ขั้น 41
33,000 บาท

กดต.(จร.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 31

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.๑ ขั้น 41.5
กดต.(ปป.)
33,560

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
187 ด.ต. พยงค์ พลอยใหม่
3 1801 00411 20 1

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หันคา จว.ชัยนาท
ปชน. 1306

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 33.5
34,680 บาท

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(สส.) สภ.หันคา จว.ชัยนาท
ปชน.1306

188 ด.ต. ธวัช พุม่ เพ็ม
3 1806 00018 56 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หันคา จว.ชัยนาท
ปชน.1268

ป.3 ขั้น 29
29,680 บาท

รอง สว.(ป.) สภ.หันคา จว.ชัยนาท
ปชน.1268

ส.1 ขั้น 38
29,680 บาท

กดต.(ปป.)

189 ด.ต. ธีร์รัชช์ ศรีเดชาวงษ์
3 1806 00147 57 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หันคา จว.ชัยนาท
ปชน. 1252

ป.3 ขั้น 33.5
34,680 บาท

รอง สว.(ป.) สภ.หันคา จว.ชัยนาท
ปชน.1252

ส.1 ขั้น 42.5
34,680 บาท

กดต.(ปป.)

190 ด.ต. วิโรจน์ แก้วยศ
5 1898 99000 29 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท
ปชน.1346

ป.3 ขั้น 36
37,580 บาท

รอง สว.(ป.) สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท
ปชน.1346

ส.1 ขั้น 45
37,580 บาท

กดต.(ปป.)

191 ด.ต. นุโลม วัฒนพงษ์
3 6098 00014 03 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกสาโรง จว.ลพบุรี
ปลบ.2835

ป.3 ขั้น 31
(31,880 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.โคกสาโรง จว.ลพบุรี
ปลบ.2835

ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

192 ด.ต. ศรัณย์ หาทรัพย์
3 1603 01060 006

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกสาโรง จว.ลพบุรี
ปลบ.2882

ป.3 ขั้น 28.5
(29,1100 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.โคกสาโรง จว.ลพบุรี
ปลบ.2882

ส.1 ขั้น 37.5
(29,1100 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 32

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 42.5
กดต.(สส.)
34,680 บาท

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
193 ด.ต. พรชัย ธรรมวริทธิ์
3 1603 00229 261

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกสาโรง จว.ลพบุรี
ปลบ.2921

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 31.5
(32,450 บาท)

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.โคกสาโรง จว.ลพบุรี
ปลบ.2921

194 ด.ต. ชฎิล พรมดี
3 6707 00104 029

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกสาโรง จว.ลพบุรี
ปลบ.2923

ป.3 ขั้น 22.5
(24,440 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.โคกสาโรง จว.ลพบุรี
ปลบ.2923

ส.1 ขั้น 31.5
(24,440 บาท)

กดต.(ปป.)

195 ด.ต. มงคล สวัยษร
3 5402 00391 437

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี
ปลบ.1890

ป.3 ขั้น 26.5
(27,490 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี
ปลบ.1890

ส.1 ขั้น 35.5
(27,490 บาท)

กดต.(ปป.)

196 ด.ต. จาตุรงค์ แจ่มจรัส
3 4115 00205 991

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เพนียด จว.ลพบุรี
ปลบ.1601

ป.3 ขั้น 31.5
(32,450 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เพนียด จว.ลพบุรี
ปลบ.1601

ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

197 ด.ต. สมเพียร สง่าชาติ
3 6008 00236 628

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลาสนธิ จว.ลพบุรี
ปลบ.3004

ป.3 ขั้น 28
(28,880 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ลาสนธิ จว.ลพบุรี
ปลบ.3004

ส.1 ขั้น 37
(28,880 บาท)

กดต.(ปป.)

198 ด.ต. สุรพล สอนมานะ
3 1606 00560 841

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านข่อย จว.ลพบุรี
ปลบ.1103

ป.3 ขั้น 28.5
(29,110 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.บ้านข่อย จว.ลพบุรี
ปลบ.1103

ส.1 ขั้น 37.5
(29,110 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 33

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 40.5
กดต.(ปป.)
(32,450 บาท)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
199 ด.ต. ประสาน คล้ายแก้ว
3 1009 04614 57 7

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านเบิก จว.ลพบุรี
ปลบ.1683

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 28
(28,880 บาท)

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.บ้านเบิก จว.ลพบุรี
ปลบ.1683

200 ด.ต. สุรัตน์ สายบัว
3 3419 00571 651

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านกุ่ม จว.ลพบุรี
ปลบ.1164

ป.3 ขั้น 32.5
(33,560 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.บ้านกุ่ม จว.ลพบุรี
ปลบ.1164

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

201 ด.ต. ปรารถนา มาตรา
3 4402 00110 731

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
1108 12202 0050

รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
1108 12202 0050

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
1108 12202 0039

รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
1108 12202 0039

ส.1 ขั้น 45
(37,580 บาท)
พ.ส.ร. 440 บาท
ส.1 ขั้น 42.5
(34,680 บาท)

กดต.(ปป.)

202 ด.ต. ปัญญา ปรวัฒษ์
3 6697 00027 839

ป.3 ขั้น 36
(37,580 บาท)
พ.ส.ร. 440 บาท
ป.3 ขั้น 33.5
(34,680 บาท)

203 ด.ต. มานพ แจ้งไพร
3 3098 00359 275

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
1108 12204 0088

ป.3 ขั้น 37
(38,750 บาท)

รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
1108 12204 0088

ส.1 ขั้น 46
(38,750 บาท)

กดต.(สส.)

204 ด.ต. เพิม่ ศิลป์ ธีระวงษ์
3 1911 00061 243

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี
ปลบ.1982

ป.3 ขั้น 29
(29,680 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี
ปลบ.1982

ส.1 ขั้น 38
(29,680 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 34

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 37
กดต.(ปป.)
(28,880 บาท)

กดต.(ปป.)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
205 ด.ต. ทิพยา ภูเงิน
3 6708 00097 661

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี
ปลบ.1990

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 35.5
(36,990 บาท)

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี
ปลบ.1990

206 ด.ต. เอกภพ สมบูรณ์พงษ์กิจ
3 6507 00103 120

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี
ปลบ.2119

ป.3 ขั้น 36.5
(38,170 บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี
ปลบ.2119

ส.1 ขั้น 45.5
(38,170 บาท)

กดต.(สส.)

207 ด.ต. ชูชาติ รักซ้อน
3 6007 00509 428

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี
ปลบ.2152

ป.3 ขั้น 35
(36,400 บาท)

รอง สว.(จร.) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี
ปลบ.2152

ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)

กดต.(จร.)

208 ด.ต. หญิง ดวงพร ทิพรังศรี
3 1801 00284 217

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี
ปลบ.1937

ป.3 ขั้น 32.5
(33,560 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี
ปลบ.1937

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

209 ด.ต. หญิง พิสมัย คาสร้อย
3 1416 00003 358

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี
ปลบ.1953

ป.3 ขั้น 35.5
(36,990 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี
ปลบ.1953

ส.1 ขั้น 44.5
(36,990 บาท)

กดต.(ปป.)

210 ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ทองกุล
3 3404 00836 272

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าวุง้ จว.ลพบุรี
ปลบ.2475

ป.3 ขั้น 36.5
(38,170 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ท่าวุง้ จว.ลพบุรี
ปลบ.2475

ส.1 ขั้น 45.5
(38,170 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 35

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 44.5
กดต.(ปป.)
(36,990 บาท)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
211 ด.ต. อัมรินทร์ รัตนจันทร์
3 1605 00058 761

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าวุง้ จว.ลพบุรี
ปลบ.2429

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 33.5
(34,680 บาท)

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.ท่าวุง้ จว.ลพบุรี
ปลบ.2429

212 ด.ต. มงคล ทองเรือง
3 6007 00610 200

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี
ปลบ.2596

ป.3 ขั้น 32.5
(33,560 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี
ปลบ.2596

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

213 ด.ต. เฉลิมพันธ์ โทนทอง
3 1999 00253 471

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี
ปลบ.2600

รอง สว.(ป.) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี
ปลบ.2600

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี
ปลบ.2665

รอง สว.(ป.) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี
ปลบ.2665

ส.1 ขั้น 1.5ยย
(40,560 บาท)
พ.ส.ร. 1,080 บาท
ส.1 ขั้น 43
(35,220 บาท)

กดต.(ปป.)

214 ด.ต. ฤทธิศ์ ักดิ์ พรมจีน
3 6010 00429 481

ป.3 ขั้น 1.5ยย
(40,560 บาท)
พ.ส.ร. 1,080 บาท
ป.3 ขั้น 34
(35,220 บาท)

215 ด.ต. พรรษวัฒน์ สอนชัย
3 6708 00284 223

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี
ปลบ.2692

ป.3 ขั้น 32.5
(33,560 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี
ปลบ.2692

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

216 ด.ต. ฐนธัช แสงประจวบ
3 1601 00915 918

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี
ปลบ.2698

ป.3 ขั้น 30
(30,790 บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี
ปลบ.2698

ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)

กดต.(สส.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 36

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 42.5
กดต.(ปป.)
(34,680 บาท)

กดต.(ปป.)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
217 ด.ต. เจตน์ มีแสง
3 6501 00138 607

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี
ปลบ.2722

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 33
(34,110 บาท)

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(จร.) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี
ปลบ.2722

218 ด.ต. สนิท อ้นวงษ์
3 1603 00877 742

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี
ปลบ.1203

ป.3 ขั้น 31.5
(32,450 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี
ปลบ.1203

ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

219 ด.ต. ชาญชัย อุตชี
3 1601 01606 986

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี
ปลบ.1188

ป.3 ขั้น 27.5
(28,430 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี
ปลบ.1188

ส.1 ขั้น 36.5
(28,430 บาท)

กดต.(ปป.)

220 ด.ต. ทรงกรด คุ้มทรัพย์
3 1606 00063 678

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี
ปลบ.2240

ป.3 ขั้น 27
(27,960 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี
ปลบ.2240

ส.1 ขั้น 36
(27,960 บาท)

กดต.(ปป.)

221 ด.ต. มานะ โกสูงเนิน
3 3008 00948 281

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี
ปลบ.2243

ป.3 ขั้น 35.5
(36,990 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี
ปลบ.2243

ส.1 ขั้น 44.5
(36,990 บาท)

กดต.(ปป.)

222 ด.ต. สานิตย์ มุทุจัด
3 6601 00960 60 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี
ปลบ.2374

ป.3 ขั้น 31.5
(32,450 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี
ปลบ.2374

ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 37

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 42
กดต.(จร.)
(34,110 บาท)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
223 ด.ต. ยงยุทธ บัวพันธ์
3 6703 00049 38 1

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี
ปลบ.2402

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 30.5
(31,340 บาท)

224 ด.ต. เอนก เปตานนท์
3 5303 00216 882

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี
ปลบ.1478

ป.3 ขั้น 32
(33,000 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี
ปลบ.1478

ส.1 ขั้น 41
(33,000 บาท)

กดต.(ปป.)

225 ด.ต. เลื่อน บุญมาก
3 6012 00418 645

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี
ปลบ.2526

ป.3 ขั้น 31.5
(32,450 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี
ปลบ.2526

ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

226 ด.ต. ขจรศักดิ์ บุญเมฆ
3 6704 00079 339

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี
ปลบ.2575

ป.3 ขั้น 35.5
(36,990 บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี
ปลบ.2575

ส.1 ขั้น 44.5
(36,990 บาท)

กดต.(สส.)

227 ด.ต. ประดับ พรมหาลา
3 6704 00014 156

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี
ปลบ.2752

ป.3 ขั้น 31.5
(32,450 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี
ปลบ.2752

ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

228 ด.ต. สมชาย ยอดสง่า
3 4010 00993 36 2

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสระบุรี
ปสบ. 956

ป.3 ขั้น 30
( 30,790 บาท )

รอง สว. (ป.) สภ.เมืองสระบุรี
ปสบ. 956

ส.1 ขั้น 39
( 30,790 บาท )

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 38

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
รอง สว.(สส.) สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี
ส.1 ขั้น 39.5
กดต.(สส.)
ปลบ.2402
(31,340 บาท)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
229 ด.ต. วัลลภ อรุณเพ็ง
3 1901 00483 01 5

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสระบุรี
ปสบ.964

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 29
( 29,680 บาท )

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสระบุรี
ปสบ.964

230 ด.ต. เฉลิมศักดิ์ ดวงแก้ว
3 1909 00059 09 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสระบุรี
ปสบ.983

ป.3 ขั้น 32.5
( 33,560 บาท )

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสระบุรี
ปสบ.983

ส.1 ขั้น 41.5
( 33,560 บาท )

กดต.(ปป.)

231 ด.ต. อุดร ปัตวิชัย
3 3012 00822 76 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสระบุรี
ปสบ.1084

ป.3 ขั้น 31
( 31,880 บาท )

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสระบุรี
ปสบ.1084

ส.1 ขั้น 40
( 31,880 บาท )

กดต.(ปป.)

232

พรพิมล ศรีนิล
3 5201 01550 78 2

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสระบุรี
0108 14202 0266

ป.3 ขั้น 31.5
( 32,450 บาท )

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสระบุรี
0108 14202 0266

ส.1 ขั้น 40.5
( 32,450 บาท )

กดต.(ปป.)

233 ด.ต. สง่า มีชนะ
3 7206 00201 23 4

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสระบุรี
ปสบ.1149

ป.3 ขั้น 34
( 35,220 บาท )

รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสระบุรี
ปสบ.1149

ส.1 ขั้น 43
( 35,220 บาท )

กดต.(จร.)

234 ด.ต. ชนะ เอกอัศดร
3 1998 00023 23 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี
ปสบ.1172

ป.3 ขั้น 22
( 24,070 บาท )

รอง สว.(ป.) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี
ปสบ.1172

ส.1 ขั้น 31
( 24,070 บาท )

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 39

ด.ต.หญิง

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 38
กดต.(ปป.)
( 29,680 บาท )

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
235 ด.ต เฉลิมชัย เอี่ยมสอาด
3 6001 00449 99 8

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี
ปสบ. 1193

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 35
( 36,400 บาท )

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี
ปสบ. 1193

236 ด.ต. ยศวัจน์ อภิกิตติ์รัตนกุล
3 6199 00118 96 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี
ปสบ.1211

ป.3 ขั้น 21
( 23,340 บาท )

รอง สว.(ป.) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี
ปสบ.1211

ส.1 ขั้น 30
( 23,340 บาท )

กดต.(ปป.)

237 ด.ต. ปรีชา ดาส่งแสง
3 9306 00328 41 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี
ปสบ.1243

ป.3 ขั้น 30
( 30,790 บาท )

รอง สว.(ป.) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี
ปสบ.1243

ส.1 ขั้น 39
( 30,790 บาท )

กดต.(ปป.)

238 ด.ต. ระพีพัฒน์ กองสอน
3 5701 00979 45 8

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี
ปสบ.1266

ป.3 ขั้น 29
( 29,680 บาท )

รอง สว.(สส.) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี
ปสบ.1266

ส.1 ขั้น 38
( 29,680 บาท )

กดต.(สส.)

239 ด.ต. ชาญ ลอแท
3 3104 00190 62 3

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองแค จว.สระบุรี
ปสบ.1432

ป.3 ขั้น 35.5
( 36,990 บาท )

รอง สว.(ป.) สภ.หนองแค จว.สระบุรี
ปสบ.1432

ส.1 ขั้น 44.5
( 36,990 บาท )

กดต.(ปป.)

240 ด.ต. ไชยา ทาซ้าย
3 4012 00328 25 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองแค จว.สระบุรี
ปสบ.1391

ป.3 ขั้น 34
( 35,220 บาท )

รอง สว.(ป.) สภ.หนองแค จว.สระบุรี
ปสบ.1391

ส.1 ขั้น 43
( 35,220 บาท )

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 40

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 44
กดต.(ปป.)
( 36,400 บาท )

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
241 ด.ต. เกรียงไกร แก้วศรีหาบุตร
3 1902 00127 78 4

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หนองแค จว.สระบุรี
ปสบ.1448

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 35
( 36,400 บาท )

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(สส.) สภ.หนองแค จว.สระบุรี
ปสบ.1448

242 ด.ต. สมศักดิ์ สง่าแสง
3 1506 00589 19 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี
ปสบ.2086

ป.3 ขั้น 34.5
( 35,810 บาท )

รอง สว.(ป.) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี
ปสบ.2086

ส.1 ขั้น 43.5
( 35,810 บาท )

กดต.(ปป.)

243 ด.ต. สฤษฏ์พงศ์ กระบาย
3 6405 00452 92 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี
ปสบ.2094

ป.3 ขั้น 35
( 36,400 บาท )

รอง สว.(ป.) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี
ปสบ.2094

ส.1 ขั้น 44
( 36,400 บาท )

กดต.(ปป.)

244 ด.ต. สมศักดิ์ ผุลลาวงษ์
3 1903 00164 58 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี
ปสบ.1705

ป.3 ขั้น 32.5
( 33,560 บาท )

รอง สว.(ป.) สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี
ปสบ.1705

ส.1 ขั้น 41.5
( 33,560 บาท )

กดต.(ปป.)

245 ด.ต. ชัยณรงค์ เอี่ยมวิจารณ์
3 1506 00584 16 3

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี
ปสบ.1774

ป.3 ขั้น 33
( 34,110 บาท )

รอง สว.(สส.) สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี
ปสบ.1774

ส.1 ขั้น 42
( 34,110 บาท )

กดต.(สส.)

246 ด.ต. บุญประเสริฐ พรหมประสิทธิ์
3 1201 01036 81 1

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี
ปสบ.1865

ป.3 ขั้น 22.5
( 24,440 บาท )

รอง สว.(สส.) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี
ปสบ.1865

ส.1 ขั้น 31.5
( 24,440 บาท )

กดต.(สส.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 41

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 44
กดต.(สส.)
( 36,400 บาท )

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
247 ด.ต. สุนทร ดวงวาระ
3 1905 00044 75 2

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี
ปสบ.1808

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 31.5
( 32,450 บาท )

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี
ปสบ.1808

248 ด.ต. กฤษดา สีหนาท
3 9201 00687 20 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองโดน จว.สระบุรี
ปสบ.2044

ป.3 ขั้น 33.5
( 34680, บาท )

รอง สว.(ป.) สภ.หนองโดน จว.สระบุรี
ปสบ.2044

ส.1 ขั้น 42.5
( 34680, บาท )

กดต.(ปป.)

249 ด.ต. ไพโรจน์ ศรีชาติ
3 1909 00257 72 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองโดน จว.สระบุรี
ปสบ.2021

ป.3 ขั้น 33.5
( 34680, บาท )

รอง สว.(ป.) สภ.หนองโดน จว.สระบุรี
ปสบ.2021

ส.1 ขั้น 42.5
( 34680, บาท )

กดต.(ปป.)

250 ด.ต. พัสกร เล็กกุล
3 1909 00277 84 3

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี
ปสบ.667

ป.3 ขั้น 30
( 30,790 บาท )

รอง สว.(ป.) สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี
ปสบ.667

ส.1 ขั้น 39
( 30,790 บาท )

กดต.(ปป.)

251 ด.ต. อานาจ เปรมสุข
3 1999 00291 85 2

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
1110 12202 0060

ป.3 ขั้น 33
( 34,110 บาท )

รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
1110 12202 0060

ส.1 ขั้น 42
( 34,110 บาท )

กดต.(ปป.)

252 ด.ต. ภาสกร ปัญญาแก้ว
3 1999 00239 62 1

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
1110 12204 0075

ป.3 ขั้น 25
( 26,270 บาท )

รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
1110 12204 0075

ส.1 ขั้น 34
( 26,270 บาท )

กดต.(สส.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 42

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 40.5
กดต.(ปป.)
( 32,450 บาท )

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
253 ด.ต. สุริยนต์ ศิริพจนานนท์
3 1999 00037 47 6

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
1110 12204 0086

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 33
( 34,110 บาท )

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
1110 12204 0086

254 ด.ต. ไพสันติ ไชยดี
3 1904 00282 42 2

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี
ปสบ.1479

ป.3 ขั้น 29.5
( 30,220 บาท )

รอง สว.(ป.) สภ.วิหารแดง จว.สรบุรี
ปสบ.1479

ส.1 ขั้น 38.5
( 30,220 บาท )

กดต.(ปป.)

255 ด.ต. อภินันท์ วันฟู
3 6704 00435 05 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังม่วง จว.สระบุรี
ปสบ.905

ป.3 ขั้น 32
( 33,000 บาท )

รอง สว.(ป.) สภ.วังม่วง จว.สระบุรี
ปสบ.905

ส.1 ขั้น 41
( 33,000 บาท )

กดต.(ปป.)

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี ป.3 ขั้น 27.5 รอง สว.(จร.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี ส.1 ขั้น 36.5
0108 14205 0094
( 28,430 บาท )
0108 14205 0094
( 28,430 บาท )

กดต.(จร.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 43

256 ด.ต. ประยูร ศรีนิล
3 1910 00158 06 7

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 42
กดต.(สส.)
( 34,110 บาท )

257 ด.ต. สุรชาติ มันตะสูตร
3 6603 00027 74 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี
ปสบ.1637

ป.3 ขั้น 33.5
( 34680, บาท )

รอง สว.(ป.) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี
ปสบ.1637

ส.1 ขั้น 42.5
( 34680, บาท )

กดต.(ปป.)

258 ด.ต. เขม สิริสมเจตน์
3 4010 00132 22 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี
ปสบ.1596

ป.3 ขั้น 28.5
( 29,110 บาท )

รอง สว.(ป.) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี
ปสบ.1596

ส.1 ขั้น 37.5
( 29,110 บาท )

กดต.(ปป.)

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
259 ด.ต. มนเฑียร ทองเขียว
3 5501 00011 11 0

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี
ปสบ.1598

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 35.5
( 36,990 บาท )

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี
ปสบ.1598

260 ด.ต. ฉกรรจ์ ศาสตร์สัมฤทธิ์
3 1506 00088 63 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี
ปสบ.1599

ป.3 ขั้น 33
( 34,110 บาท )

รอง สว.(ป.) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี
ปสบ.1599

ส.1 ขั้น 42
( 34,110 บาท )

กดต.(ปป.)

261 ด.ต. วันชัย จันทร์ทอง
3 1021 00693 63 1

ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.ภ.1
1102 12204 0138

ป.3 ขั้น 35
(36,400 บาท)

รอง สว.(สส.) กก.สส.3 บก.สส.ภ.1
1102 12204 0138

ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)

กดต.(สส.)

262 ด.ต. วิโรจน์ มะยมหิน
3 6201 00653 53 6

ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.ภ.1
1102 12204 0143

ป.3 ขั้น 32.5
(33,560 บาท)

รอง สว.(สส.) กก.สส.3 บก.สส.ภ.1
1102 12204 0143

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(สส.)

263 ด.ต. ธนัท เจริญรูป
3 8099 00329 08 0

ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1
1102 12202 0230

ป.3 ขั้น 28 รอง สว.(ป.) กก.ปฏิบตั ิการพิเศษ บก.สส.ภ.1 ส.1 ขั้น 37
(28,880 บาท)
1102 12202 0230
(28,880 บาท)

กดต.(ปป.)

ประภาพร แพนพันธุ์อว้ น ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1
3 1016 00607 19 9
1102 12202 0192

ป.3 ขั้น 29.5 รอง สว.(ป.) กก.ปฏิบตั ิการพิเศษ บก.สส.ภ.1 ส.1 ขั้น 38.5
(30,220 บาท)
1102 12202 0192
(30,220 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

264

ยศ

หน้าที่ 44

ด.ต.หญิง

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 44.5
กดต.(ปป.)
( 36,990 บาท )

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
265 ด.ต. พันทิพย์ พงษ์ธัญกรณ์
3 6101 00154 77 7

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1
1102 12202 0251

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
(เลขทีต่ าแหน่ง)
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ป.3 ขั้น 33.5 รอง สว.(ป.) กก.ปฏิบตั ิการพิเศษ บก.สส.ภ.1 ส.1 ขั้น 42.5
กดต.(ปป.)
(34,680 บาท)
1102 12202 0251
(34,680 บาท)

266 ด.ต. สมศักดิ์ จารุกมูล
3 3401 01268 21 3

ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1
1102 12202 0215

ป.3 ขั้น 29.5 รอง สว.(ป.) กก.ปฏิบตั ิการพิเศษ บก.สส.ภ.1 ส.1 ขั้น 38.5
(30,220 บาท)
1102 12202 0215
(30,220 บาท)

กดต.(ปป.)

267 ด.ต. สุริชัย นารั้ง
3 4013 00072 08 4

ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1
1102 12202 0239

ป.3 ขั้น 29 รอง สว.(ป.) กก.ปฏิบตั ิการพิเศษ บก.สส.ภ.1 ส.1 ขั้น 38
(29,680 บาท)
1102 12202 0239
(29,680 บาท)

กดต.(ปป.)

268 ด.ต. อานาท การะเกษ
3 6011 00956 32 7

ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1
1102 12202 0224

ป.3 ขั้น 32.5 รอง สว.(ป.) กก.ปฏิบตั ิการพิเศษ บก.สส.ภ.1 ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)
1102 12202 0224
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

269 ด.ต. มงคล์ณพจน์ ผิวขา
๓ ๑๑๐๑ ๐๑๗๖๓ ๙๙ ๒

ผบ.หมู่ ฝุายอานวยการ 5 บก.อก.ภ.1
1101 12301 0386

ป.3 ขั้น 26.5 รอง สว.(อก.) ฝุายอานวยการ 5 บก.อก.ภ.1 ส.1 ขั้น 35.5
(27,490 บาท)
1101 12301 0386
(27,490 บาท)

กดต.(อก.)

270

ผบ.หมู่ ฝุายอานวยการ 5 บก.อก.ภ.1
1101 12301 0388

ป.3 ขั้น 28.5 รอง สว.(อก.) ฝุายอานวยการ 5 บก.อก.ภ.1 ส.1 ขั้น 37.5
(29,110 บาท)
1101 12301 0388
(29,110 บาท)

กดต.(อก.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 45

ฉันทนา บรมฤทธิ์
๓ ๒๔๐๔ ๐๐๓๒๗ ๑๒ ๓

ด.ต.หญิง

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 67/๒๕62 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพือ่ เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่างๆ จานวน 273 ราย
ชื่อ ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
271 ด.ต. จรัญ รัตนชวนนท์
3 6001 00608 94 8

ตาแหน่งเดิม
(เลขทีต่ าแหน่ง)
ผบ.หมู่ ฝุายอานวยการ ศฝร.ภ.๑
1103 12202 0079

อัตราเงินเดือน
เงินเพิม่ พิเศษ
ป.3 ขั้น 35.5
(36,990 บาท)

ตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(เลขทีต่ าแหน่ง)
รอง สว.(ป.) ฝุายอานวยการ ศฝร.ภ.๑
1103 12202 0079

272 ด.ต. ถวิล ไชยเยศ
3 4409 00810 13 1

ผบ.หมู่ ฝุายอานวยการ ศฝร.ภ.๑
1103 12202 0024

ป.3 ขั้น 25
(26,270 บาท)

รอง สว.(ป.) ฝุายอานวยการ ศฝร.ภ.๑
1103 12202 0024

ส.1 ขั้น 34
(26,270 บาท)

กดต.(ปป.)

273 ด.ต. อุบล เฉลยบุญ
3 1907 00073 60 8

ผบ.หมู่ ฝุายอานวยการ ศฝร.ภ.๑
1103 12202 0051

ป.3 ขั้น 0.5 ยย
(39,190 บาท)

รอง สว.(ป.) ฝุายอานวยการ ศฝร.ภ.๑
1103 12202 0051

ส.1 ขั้น 0.5 ยย
(39,190 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ

หน้าที่ 46

ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ต.ท.ประจักษ์ อินอารีย์
( ประจักษ์ อินอารีย์ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

สาเนาถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( ลัดดา แตงอ่อน )
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

อัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รับ สาเร็จการฝึกอบรม
เงินเพิม่ พิเศษ
หลักสูตร
ส.1 ขั้น 44.5
กดต.(ปป.)
(36,990 บาท)

