




หน�าที่ 1 จาก 3

เลขประจําตัว เงินตอบแทน

ประชาชน พิเศษ
ระดับ ขั้น เงิน เบิกลด ระดับ ขั้น เงิน เบิกลด (บาท)

ระดับ รอง ผบก.หรือเทียบเท(า
1 พ.ต.อ.หญิง ยุภาวดี  วงศ,ประสิทธิ์ พยาบาล(สบ 5) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 3319900011840 ส.5 25.5 63810 - ส.5 26.5 65910 - - กรุงเทพฯ

2 พ.ต.อ. บัณฑิต  พรหมเมศร, นายแพทย,(สบ 5) กลุ(มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3100601374791 ส.5 20.5 54050 - ส.5 21.5 56000 - - "
3 พ.ต.อ. มณฑล  สมตระกูล นายแพทย,(สบ 5) กลุ(มงานเวชศาสตร,ครอบครัว รพ.ตร. 3770600762902 ส.5 15.5 45750 - ส.5 16.5 47380 - - "

เลื่อน 1 ขั้น (ปฏิบัติหน�าที่เข�าหลักเกณฑ�ตาม กฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.2556 ข�อ 6 และข�อ 7)

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน  และให�ได�รับเงินตอบแทนพิเศษ  ประจําปB 2558  ครั้งที่ 2  ครึ่งปBหลัง(1 ตุลาคม 2558)  ข�าราชการตํารวจในสังกัด โรงพยาบาลตํารวจ
แนบท�ายคําสั่ง  โรงพยาบาลตํารวจ  ที่   1999 / 2558  ลงวันที่  30  กันยายน  2558

ลําดับ ยศ    ชื่อ     ชื่อสกุล ตําแหน(ง
เลื่อนเงินเดือน

จังหวัดเลื่อนจากระดับ ขึ้นรับในระดับ

3 พ.ต.อ. มณฑล  สมตระกูล นายแพทย,(สบ 5) กลุ(มงานเวชศาสตร,ครอบครัว รพ.ตร. 3770600762902 ส.5 15.5 45750 - ส.5 16.5 47380 - - "

ระดับ ผกก.หรือเทียบเท(า
กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร.

4 พ.ต.อ.หญิง ลอองดาว  ศุกระกาญจน, พยาบาล(สบ 4) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 3101400624111 ส.4 27.5 55720 - ส.4 28.5 57500 - - กรุงเทพฯ

นต.รพ.ตร.
5 พ.ต.อ. วิรัช  เที่ยวมาพบสุข นักเทคนิคการแพทย,(สบ 4) กลุ(มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร. 3730100842770 ส.4 22 46560 - ส.4 23 48200 - - กรุงเทพฯ

ระดับ รอง ผกก.หรือเทียบเท(า
หน(วยขึ้นตรง รพ.ตร.

6 พ.ต.ท.หญิง ภัสพร  บูรณะวงศ, พยาบาล(สบ 3) กลุ(มงานศูนย,ส(งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. 3200500259120 ส.3 18 33000 - ส.3 19 34110 - - กรุงเทพฯ



หน�าที่ 2 จาก 3

เลขประจําตัว เงินตอบแทน

ประชาชน พิเศษ
ระดับ ขั้น เงิน เบิกลด ระดับ ขั้น เงิน เบิกลด (บาท)

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน  และให�ได�รับเงินตอบแทนพิเศษ  ประจําปB 2558  ครั้งที่ 2  ครึ่งปBหลัง(1 ตุลาคม 2558)  ข�าราชการตํารวจในสังกัด โรงพยาบาลตํารวจ
แนบท�ายคําสั่ง  โรงพยาบาลตํารวจ  ที่   1999 / 2558  ลงวันที่  30  กันยายน  2558

ลําดับ ยศ    ชื่อ     ชื่อสกุล ตําแหน(ง
เลื่อนเงินเดือน

จังหวัดเลื่อนจากระดับ ขึ้นรับในระดับ

กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร.
7 พ.ต.ท.หญิง ชุติมา  พุ(มชุมพล พยาบาล(สบ 3) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 3100701037991 ส.3 30 49830 - ส.3 31 51450 - - กรุงเทพฯ

8 พ.ต.ท.หญิง อุษณีย,  วิตGะกุล พยาบาล(สบ 3) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 3100701038008 ส.3 29 48200 - ส.3 30 49830 - - "
9 พ.ต.ท.หญิง วาสนา  หกเหลี่ยม พยาบาล(สบ 3) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 3100701035581 ส.3 28.5 47380 - ส.3 29.5 49010 - - "

10 พ.ต.ท.หญิง แก�วใจ  เกยูรวิเชียร พยาบาล(สบ 3) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 5100799010847 ส.3 25 41930 - ส.3 26 43300 - - "10 พ.ต.ท.หญิง แก�วใจ  เกยูรวิเชียร พยาบาล(สบ 3) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 5100799010847 ส.3 25 41930 - ส.3 26 43300 - - "
11 พ.ต.ท.หญิง วัชราพร  สิงหมณี พยาบาล(สบ 3) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 3309700007181 ส.3 24 40560 - ส.3 25 41930 - - "
12 พ.ต.ท.หญิง นภัทร  พนมน�อย พยาบาล(สบ 3) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 3100600609387 ส.3 17 31880 - ส.3 18 33000 - - "

ระดับ สว.หรือเทียบเท(า
หน(วยขึ้นตรง รพ.ตร.

13 พ.ต.ท.หญิง นพรัตน,  พุ(มพวง พยาบาล(สบ 2) นย.รพ.ตร. 3760700059286 ส.3 16.5 31340 - ส.3 17.5 32450 - - กรุงเทพฯ

ระดับ รอง สว.หรือเทียบเท(า
หน(วยขึ้นตรง รพ.ตร.

14 ร.ต.ท. พลิทธิ์  วิทยาพงษ, รอง สว.(อก.) กลุ(มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร. 3100700392789 ส.1 40 31880 - ส.1 41 33000 - - กรุงเทพฯ

15 ร.ต.ท.หญิง กัญญณัช  ทองธัญญะ รอง สว.(อก.) กลุ(มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร. 3100601168171 ส.1 39.5 31340 - ส.1 40.5 32450 - - "






