




หน�าที่ 1 จาก 9

ตําแหน�ง เลขประจําตัว เงินตอบแทน

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

ระดับ สว.หรือเทียบเท�า
1 พ.ต.ท. ปริญญา  คําเบ�าเมือง สว. ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3471500005607 ส.3 16 30790 - ส.3 17.5 32450 - - กรุงเทพฯ

ระดับ รอง สว.หรือเทียบเท�า
2 ร.ต.ท. กมินทร8  สว�างจิตต8 รอง สว. ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3769800120562 ส.1 28 21880 - ส.1 29.5 22980 - -

เลื่อนรวมทั้งป� 2 ขั้น(เลื่อน 1.5 ขั้น ณ 1 ตุลาคม) (ปฏิบัติหน!าที่เข!าหลักเกณฑ%ตามกฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.2556 ข!อ 6 ,ข!อ 7 และข!อ 9 วรรคสาม)

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน  และให�ได�รับเงินตอบแทนพิเศษ  ประจําป= 2558  ครั้งที่ 2  ครึ่งป=หลัง(1 ตุลาคม 2558)  ข�าราชการตํารวจในสังกัด กองบังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ
แนบท�ายคําสั่ง  กองบังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ  ที่   261 / 2558  ลงวันที่  30  กันยายน  2558

ลําดับ ยศ    ชื่อ     ชื่อสกุล
เลื่อนเงินเดือน

จังหวัดเลื่อนจากระดับ ขึ้นรับในระดับ

2 ร.ต.ท. กมินทร8  สว�างจิตต8 รอง สว. ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3769800120562 ส.1 28 21880 - ส.1 29.5 22980 - - กรุงเทพฯ

3 ร.ต.ท.หญิง ภัทรวดี  อัคลา รอง สว. ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 1440600113749 ส.1 27.5 21500 - ส.1 29 22600 - - "
4 ร.ต.ท. ศุขภฒ  สุนนท8ชัย รอง สว. ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 1411200107629 ส.1 21.5 17200 - ส.1 23 18230 - - "
5 ร.ต.ท.หญิง ดาราพร  ทองคํา รอง สว. ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 1841600010882 ส.1 21 16880 - ส.1 22.5 17890 - - "

ระดับ ผบ.หมู� ลงมา
6 ด.ต.หญิง ธัญญรัตน8  คําศูนย8 ผบ.หมู� ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3301600503553 ป.3 19.5 22230 - ป.3 21 23340 - - กรุงเทพฯ

7 ด.ต.หญิง สุลารัตน8  นกพรม ผบ.หมู� ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3320101719983 ป.3 18 21140 - ป.3 19.5 22230 - - "
8 ด.ต. ณัฐวุฒิ  อ�วมสอาด ผบ.หมู� ฝ-ายยุทธศาสตร8 บก.อก.รพ.ตร. 3110100259239 ป.3 15 18480 - ป.3 16.5 20040 - - "
9 จ.ส.ต.หญิง สุภารัตน8  สุขสวัสดิ์ ผบ.หมู� ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3650500334951 ป.2 22 17270 - ป.2 23.5 18190 - - "

ระดับ รอง ผกก.หรือเทียบเท�า
10 พ.ต.ท.หญิง ปIยอร  คงวุธ รอง ผกก. ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3110102418423 ส.3 30.5 50640 - ส.3 31.5 52260 - - กรุงเทพฯ

11 พ.ต.ท. กฤษณพงศ8  กฤษณสุวรรณ รอง ผกก. ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3100701037630 ส.3 29.5 49010 - ส.3 30.5 50640 - - "

เลื่อน 1 ขั้น (ปฏิบัติหน!าที่เข!าหลักเกณฑ%ตามกฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.2556 ข!อ 6 และข!อ 7 )



หน�าที่ 2 จาก 9

ตําแหน�ง เลขประจําตัว เงินตอบแทน

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

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน  และให�ได�รับเงินตอบแทนพิเศษ  ประจําป= 2558  ครั้งที่ 2  ครึ่งป=หลัง(1 ตุลาคม 2558)  ข�าราชการตํารวจในสังกัด กองบังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ
แนบท�ายคําสั่ง  กองบังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ  ที่   261 / 2558  ลงวันที่  30  กันยายน  2558

ลําดับ ยศ    ชื่อ     ชื่อสกุล
เลื่อนเงินเดือน

จังหวัดเลื่อนจากระดับ ขึ้นรับในระดับ

12 พ.ต.ท. มิ่งพันธ8  ฉัตรวชิระวงษ8 รอง ผกก. ฝ-ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 3100701039161 ส.3 29.5 49010 - ส.3 30.5 50640 - - กรุงเทพฯ

13 พ.ต.ท. วิฑูรย8  กันณะ รอง ผกก. ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3100701037648 ส.3 28.5 47380 - ส.3 29.5 49010 - - "
14 พ.ต.ท. สมเนตร8  ดัดใจเที่ยง รอง ผกก. ฝ-ายซ�อมบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3100701039209 ส.3 26.5 44130 - ส.3 27.5 45750 - - "
15 พ.ต.ท.หญิง สุพร  ขําอ�อน รอง ผกก. ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3200900450005 ส.3 25.5 42620 - ส.3 26.5 44130 - - "
16 พ.ต.ท.หญิง ขวัญเรือน  โพดาพล รอง ผกก. ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3450700225651 ส.3 23 39190 - ส.3 24 40560 - - "
17 พ.ต.ท.หญิง นิติมา  สายสุวรรณ รอง ผกก. ฝ-ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. 3100700788330 ส.3 23 39190 - ส.3 24 40560 - - "17 พ.ต.ท.หญิง นิติมา  สายสุวรรณ รอง ผกก. ฝ-ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. 3100700788330 ส.3 23 39190 - ส.3 24 40560 - - "
18 พ.ต.ท. สมพงษ8  สาธิตพิเคราะห8 รอง ผกก. ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3102000548541 ส.3 21 36450 - ส.3 22 37830 - - "
19 พ.ต.ท.หญิง ณัฐกฤตา  โพนทอง รอง ผกก. ฝ-ายฝOกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3100903992560 ส.3 19 34110 - ส.3 20 35220 - - "
20 พ.ต.ท. สังเวียน  สิทธิเมือง รอง ผกก. ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3630600092096 ส.3 18.5 33560 - ส.3 19.5 34680 - - "
21 พ.ต.ท.หญิง ทิพย8สุดา  ขวัญอยู� รอง ผกก. ฝ-ายยุทธศาสตร8 บก.อก.รพ.ตร. 3100202947215 ส.3 18.5 33560 - ส.3 19.5 34680 - - "

ระดับ สว.หรือเทียบเท�า
22 พ.ต.ท.หญิง นวรัตน8  เอี่ยมวสันต8 สว. ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3200500016570 ส.3 22 37830 - ส.3 23 39190 - - กรุงเทพฯ

23 พ.ต.ท.หญิง ณสุรางค8  ศรีวิลัย สว. ฝ-ายฝOกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3100200860384 ส.3 20 35220 - ส.3 21 36450 - - "
24 พ.ต.ท.หญิง สุธิดา  ตัณฑดิลก สว. ฝ-ายยุทธศาสตร8 บก.อก.รพ.ตร. 3160100232381 ส.3 19.5 34680 - ส.3 20.5 35760 - - "
25 พ.ต.ท. สมศักดิ์  ดวงผุยทอง สว. ฝ-ายซ�อมบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3409700048749 ส.3 17.5 32450 - ส.3 18.5 33560 - - "
26 พ.ต.ท.หญิง ทิพย8ธิดา  เภกะนันทน8 สว. ฝ-ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. 3101401132468 ส.3 17.5 32450 - ส.3 18.5 33560 - - "
27 พ.ต.ท.หญิง ปPทมาพร  หอมกรุ�น สว. ฝ-ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. 3100904068319 ส.3 17.5 32450 - ส.3 18.5 33560 - - "
28 พ.ต.ท.หญิง สุนทรี  วัชระเกียรติศักดิ์ สว. ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3769900065717 ส.3 17.5 32450 - ส.3 18.5 33560 - - "
29 พ.ต.ท. กฤษณะ  ก�ามสันเทียะ สว. ฝ-ายฝOกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3160400035956 ส.3 17 31880 - ส.3 18 33000 - - "



หน�าที่ 3 จาก 9

ตําแหน�ง เลขประจําตัว เงินตอบแทน

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

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน  และให�ได�รับเงินตอบแทนพิเศษ  ประจําป= 2558  ครั้งที่ 2  ครึ่งป=หลัง(1 ตุลาคม 2558)  ข�าราชการตํารวจในสังกัด กองบังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ
แนบท�ายคําสั่ง  กองบังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ  ที่   261 / 2558  ลงวันที่  30  กันยายน  2558

ลําดับ ยศ    ชื่อ     ชื่อสกุล
เลื่อนเงินเดือน

จังหวัดเลื่อนจากระดับ ขึ้นรับในระดับ

30 พ.ต.ท.หญิง ณัชจักษณ8  บุญศักดิ์เลิศ สว. ฝ-ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 3100905744580 ส.3 16 30790 - ส.3 17 31880 - - กรุงเทพฯ

31 พ.ต.ท.หญิง ปริญญาภรณ8  อภัยพลชาญ สว. ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101600202997 ส.3 16 30790 - ส.3 17 31880 - - "
32 พ.ต.ท. จิราเดช  ปานแย�ม สว. ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3659900808371 ส.3 14.5 29110 - ส.3 15.5 30220 - - "
33 พ.ต.ท. บุญธรรม  ทองสมนึก สว. ฝ-ายฝOกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3760600261831 ส.3 14.5 29110 - ส.3 15.5 30220 - - "
34 พ.ต.ท. สุพจน8  ฉิมม�วง สว. ฝ-ายซ�อมบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3102101178897 ส.3 14.5 29110 - ส.3 15.5 30220 - - "
35 พ.ต.ท.หญิง เอกสุปวีณ8  ชาตินักรบ สว. ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3120600732588 ส.3 14.5 29110 - ส.3 15.5 30220 - - "35 พ.ต.ท.หญิง เอกสุปวีณ8  ชาตินักรบ สว. ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3120600732588 ส.3 14.5 29110 - ส.3 15.5 30220 - - "
36 พ.ต.ท. วงศ8ชญาน8  ศรีสวัสดิ์ สว. ฝ-ายยุทธศาสตร8 บก.อก.รพ.ตร. 3240200151731 ส.3 13.5 28030 - ส.3 14.5 29110 - - "
37 พ.ต.ท.หญิง อัจฉรา  ตั้งทัพพ8ปภา สว. ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3529900346980 ส.3 12.5 26980 - ส.3 13.5 28030 - - "
38 พ.ต.ท.หญิง ณณัฏฐิ์ฐา  น�อยบุรี สว. ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101203613401 ส.3 12 26460 - ส.3 13 27480 - - "
39 พ.ต.ท.หญิง สุนิสา  เกื้อกูลส�ง สว. ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3801200875441 ส.3 11 25470 - ส.3 12 26460 - - "
40 พ.ต.ท.หญิง ชลิดา  อุปPญญ8 สว. ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3490500416622 ส.3 10.5 24970 - ส.3 11.5 25970 - - "
41 พ.ต.ท.หญิง เดไลล�าล8  บุญญาชลสินธุ8 สว. ฝ-ายยุทธศาสตร8 บก.อก.รพ.ตร. 3909900409465 ส.3 10.5 24970 - ส.3 11.5 25970 - - "
42 พ.ต.ต.  ฉัตรชัย  ยูปานนท8 สว. ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3100603172907 ส.2 17 26120 - ส.2 18 27030 - - "
43 พ.ต.ต.หญิง สุวิมล  รักชาติ สว. ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3100902346354 ส.2 15 24270 - ส.2 16 25190 - - "
44 พ.ต.ต.หญิง รัชดา  หุณฑสุต สว. ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101203599254 ส.2 13.5 22920 - ส.2 14.5 23820 - - "
45 พ.ต.ต.หญิง รัชดาภรณ8  กระถินทอง สว. ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3740300538314 ส.2 13.5 22920 - ส.2 14.5 23820 - - "
46 พ.ต.ต.  ดํารงพล  คุณานพรัตน8 สว. ฝ-ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 1100400011163 ส.2 12.5 22040 - ส.2 13.5 22920 - - "



หน�าที่ 4 จาก 9

ตําแหน�ง เลขประจําตัว เงินตอบแทน

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

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน  และให�ได�รับเงินตอบแทนพิเศษ  ประจําป= 2558  ครั้งที่ 2  ครึ่งป=หลัง(1 ตุลาคม 2558)  ข�าราชการตํารวจในสังกัด กองบังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ
แนบท�ายคําสั่ง  กองบังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ  ที่   261 / 2558  ลงวันที่  30  กันยายน  2558

ลําดับ ยศ    ชื่อ     ชื่อสกุล
เลื่อนเงินเดือน

จังหวัดเลื่อนจากระดับ ขึ้นรับในระดับ

ระดับ รอง สว.หรือเทียบเท�า
47 ร.ต.อ.หญิง จุฑาทิพย8  สุวภาพ นว.(สบ 1) ผบก.อก.รพ.ตร. 3451001039972 ส.1 36.5 28430 - ส.1 37.5 29110 - - กรุงเทพฯ

48 ร.ต.อ.หญิง น้ําทิพย8  โชติเดโชชัย รอง สว. ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3341901524193 ส.1 33 25530 - ส.1 34 26270 - - "
49 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท8  วิหคสนธยา รอง สว. ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3700500369389 ส.1 28.5 22230 - ส.1 29.5 22980 - - "
50 ร.ต.อ. ตฤษณะ  ดีวิวัฒน8 รอง สว. ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3101701880168 ส.1 27 21140 - ส.1 28 21880 - - "
51 ร.ต.อ. สุระพงษ8  ราชพฤกษ8 รอง สว. ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3120101524378 ส.1 26 20400 - ส.1 27 21140 - - "51 ร.ต.อ. สุระพงษ8  ราชพฤกษ8 รอง สว. ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3120101524378 ส.1 26 20400 - ส.1 27 21140 - - "
52 ร.ต.อ. นัฐพร  แสงจันทร8 รอง สว. ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 1401400043586 ส.1 25 19660 - ส.1 26 20400 - - "
53 ร.ต.ท. อนันต8  อ�อนละมูล รอง สว. ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3700700619125 ส.1 39.5 31340 - ส.1 40.5 32450 - - "
54 ร.ต.ท.หญิง มยุรี  น้ําทิพย8 รอง สว.(อก.) ฝ-ายยุทธศาสตร8 บก.อก.รพ.ตร. 3130100609892 ส.1 39.5 31340 - ส.1 40.5 32450 - - "
55 ร.ต.ท.หญิง กําไล  อังกระโทก รอง สว.(อก.) ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 5101400013208 ส.1 39 30790 - ส.1 40 31880 - - "
56 ร.ต.ท.หญิง สันธนีย8  เจียรณัย รอง สว. ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3120600105460 ส.1 38.5 30220 - ส.1 39.5 31340 - - "
57 ร.ต.ท. คํานึง  จุลผดุง รอง สว. ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3930100109434 ส.1 38 29680 - ส.1 39 30790 - - "
58 ร.ต.ท.หญิง มรกต  หงษ8ทอง รอง สว.(อก.) ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3700100607860 ส.1 38 29680 - ส.1 39 30790 - - "
59 ร.ต.ท. รัศมี  สหายแก�น รอง สว. ฝ-ายยุทธศาสตร8 บก.อก.รพ.ตร. 3470400407982 ส.1 37 28880 - ส.1 38 29680 - - "
60 ร.ต.ท. สุวรรณ  แปSะจัตุรัส รอง สว. ฝ-ายยุทธศาสตร8 บก.อก.รพ.ตร. 5360700036324 ส.1 36.5 28430 - ส.1 37.5 29110 - - "
61 ร.ต.ท. โสภณ  สุริยาบุตร รอง สว. ฝ-ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 3190500019791 ส.1 36 27960 - ส.1 37 28880 - - "
62 ร.ต.ท.หญิง ธัญญลักษณ8  ภูมิแสนรัศมิ์ รอง สว. ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3359900004029 ส.1 36 27960 - ส.1 37 28880 - - "
63 ร.ต.ท. สมศักดิ์  สุพรรณโรจน8 รอง สว. ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3720500218747 ส.1 35.5 27490 - ส.1 36.5 28430 - - "
64 ร.ต.ท.หญิง ธัญวลัย  อุลิศ รอง สว. ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101702413784 ส.1 35.5 27490 - ส.1 36.5 28430 - - "
65 ร.ต.ท.หญิง สุชัญญา  ศรีมะโรง รอง สว. ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3460100488278 ส.1 35.5 27490 - ส.1 36.5 28430 - - "
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บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน  และให�ได�รับเงินตอบแทนพิเศษ  ประจําป= 2558  ครั้งที่ 2  ครึ่งป=หลัง(1 ตุลาคม 2558)  ข�าราชการตํารวจในสังกัด กองบังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ
แนบท�ายคําสั่ง  กองบังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ  ที่   261 / 2558  ลงวันที่  30  กันยายน  2558
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จังหวัดเลื่อนจากระดับ ขึ้นรับในระดับ

66 ร.ต.ท. นิรันดร8  ชื่นอารมณ8 รอง สว. ฝ-ายซ�อมบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3100701037184 ส.1 34.5 26630 - ส.1 35.5 27490 - - กรุงเทพฯ

67 ร.ต.ท.หญิง สุภา  เดชคง รอง สว. ฝ-ายยุทธศาสตร8 บก.อก.รพ.ตร. 3100904015304 ส.1 34 26270 - ส.1 35 26990 - - "
68 ร.ต.ท. อิทธิศักดิ์  หอยตะคุ รอง สว. ฝ-ายยุทธศาสตร8 บก.อก.รพ.ตร. 3300100239872 ส.1 33.5 25890 - ส.1 34.5 26630 - - "
69 ร.ต.ท.หญิง อุบลรญา  ผุดผ�อง รอง สว. ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3350800445254 ส.1 33.5 25890 - ส.1 34.5 26630 - - "
70 ร.ต.ท.หญิง นุชนารถ  ไกรวงษา รอง สว. ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3400101110759 ส.1 33 25530 - ส.1 34 26270 - - "
71 ร.ต.ท.หญิง จุรีย8  พงศาปาน รอง สว. ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3100500003185 ส.1 32 24800 - ส.1 33 25530 - - "71 ร.ต.ท.หญิง จุรีย8  พงศาปาน รอง สว. ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3100500003185 ส.1 32 24800 - ส.1 33 25530 - - "
72 ร.ต.ท.หญิง อัญชลิกา  ดวงรัตน8 รอง สว. ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3102200246696 ส.1 32 24800 - ส.1 33 25530 - - "
73 ร.ต.ท.หญิง มะลิวรรณ8  เจริญศิลปT รอง สว. ฝ-ายฝOกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3420900034611 ส.1 31.5 24440 - ส.1 32.5 25160 - - "
74 ร.ต.ท. ลือชัย  พันธา รอง สว. ฝ-ายซ�อมบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3730100457841 ส.1 30.5 23700 - ส.1 31.5 24440 - - "
75 ร.ต.ท. พิเชษฐ8  คุ�มบัณฑิตย รอง สว. ฝ-ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 1101400412002 ส.1 29 22600 - ส.1 30 23340 - - "
76 ร.ต.ท. อรรณพ  ชุมเชิงกาญจน8 รอง สว. ฝ-ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 1100999015351 ส.1 29 22600 - ส.1 30 23340 - - "
77 ร.ต.ท.หญิง ญาณิศา  ไข�ทา รอง สว. ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3559900081731 ส.1 28.5 22230 - ส.1 29.5 22980 - - "
78 ร.ต.ท.หญิง สุวลักษ8  ศรีชื่น รอง สว. ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 1620100097980 ส.1 28.5 22230 - ส.1 29.5 22980 - - "
79 ร.ต.ท.  ต�อเกียรติ  ตุลาธร รอง สว. ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3319900115033 ส.1 28 21880 - ส.1 29 22600 - - "
80 ร.ต.ท. ชาตรี  คําปล�อง รอง สว. ฝ-ายซ�อมบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3530600002195 ส.1 28 21880 - ส.1 29 22600 - - "
81 ร.ต.ท. ธานินทร8  เทพชารี รอง สว. ฝ-ายฝOกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3440900104385 ส.1 28 21880 - ส.1 29 22600 - - "
82 ร.ต.ท. เสริมศักดิ์  สีนวลแก�ว รอง สว. ฝ-ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 3841600145661 ส.1 28 21880 - ส.1 29 22600 - - "
83 ร.ต.ท.หญิง ยุวดี  ศรีทัยแก�ว รอง สว. ฝ-ายฝOกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3930500810431 ส.1 28 21880 - ส.1 29 22600 - - "
84 ร.ต.ท.หญิง กัญญา  ลีลาพจน8สกุล รอง สว. ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101701815978 ส.1 27 21140 - ส.1 28 21880 - - "
85 ร.ต.ท.หญิง ทิชากร  พิณพรมราช รอง สว. ฝ-ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. 3309900479396 ส.1 27 21140 - ส.1 28 21880 - - "
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86 ร.ต.ท.หญิง ปาริชาติ  บัวรอด รอง สว. ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3489900048181 ส.1 27 21140 - ส.1 28 21880 - - กรุงเทพฯ

87 ร.ต.ท.หญิง ธัณย8จิรา  สุวรรณพาหุ รอง สว. ฝ-ายซ�อมบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3550600342387 ส.1 26.5 20770 - ส.1 27.5 21500 - - "
88 ร.ต.ท. ฤทัย  พรหมมีเดช รอง สว. ฝ-ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. 3311100679164 ส.1 25.5 20040 - ส.1 26.5 20770 - - "
89 ร.ต.ท.หญิง ธิดาพร  วงศ8บุญ รอง สว. ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3120600499310 ส.1 24 18950 - ส.1 25 19660 - - "
90 ร.ต.ต.หญิง ธนลักษณ8  เจตน8เจริญ รอง สว.(อก.) ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3100701034762 ส.1 40 31880 - ส.1 41 33000 - - "
91 ร.ต.ต.หญิง คนึง  บุตรพลับ รอง สว.(อก.)ฝ-ายฝOกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3100200942861 ส.1 38 29680 - ส.1 39 30790 - - "91 ร.ต.ต.หญิง คนึง  บุตรพลับ รอง สว.(อก.)ฝ-ายฝOกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3100200942861 ส.1 38 29680 - ส.1 39 30790 - - "
92 ร.ต.ต. กิตติพงศ8  คามะปะใน รอง สว. ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 5440900032801 ส.1 32 24800 - ส.1 33 25530 - - "
93 ร.ต.ต.หญิง ตวงทอง  เนาว8อยู�คุ�ม รอง สว.(อก.) ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3110400900517 ส.1 31.5 24440 - ส.1 32.5 25160 - - "
94 ร.ต.ต.หญิง สุนัตตา  โฉมงาม รอง สว. ฝ-ายซ�อมบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3180500247114 ส.1 31.5 24440 - ส.1 32.5 25160 - - "
95 ร.ต.ต.หญิง ยุพา  รามฤทธิ์ รอง สว. ฝ-ายฝOกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3471200212259 ส.1 27.5 21500 - ส.1 28.5 22230 - - "
96 ร.ต.ต.หญิง ละเอียด  สุมาลี รอง สว.(อก.) ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101400608922 ส.1 26.5 20770 - ส.1 27.5 21500 - - "
97 ร.ต.ต.หญิง วิมล  โนUตชัยยา รอง สว.(อก.) ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 5730500041002 ส.1 26.5 20770 - ส.1 27.5 21500 - - "
98 ร.ต.ต.  ชินเชาวน8  เอื้ออารีตระกูล รอง สว. ฝ-ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 3309900181516 ส.1 22 17550 - ส.1 23 18230 - - "
99 ร.ต.ต.หญิง กันต8ฐิชรีย8  มณีเกิด รอง สว. ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 1909800089454 ส.1 18.5 15290 - ส.1 19.5 15920 - - "

ระดับ ผบ.หมู� ลงมา
100 ด.ต.หญิง สุภี  ทรงเจริญ ผบ.หมู� ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3100701034517 ป.3 29.5 30220 - ป.3 30.5 31340 - - กรุงเทพฯ

101 ด.ต.หญิง ฐิตารีย8  ฐิติอุดมพงศ8 ผบ.หมู� ฝ-ายยุทธศาสตร8 บก.อก.รพ.ตร. 3100701039501 ป.3 29 29680 - ป.3 30 30790 - - "
102 ด.ต.หญิง นิยะรัตน8  งามลาภ ผบ.หมู� ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3100701037117 ป.3 28 28880 - ป.3 29 29680 - - "
103 ด.ต.หญิง ปราณี  อาริยะ ผบ.หมู� บก.อก.รพ.ตร. 3100602301410 ป.3 28 28880 - ป.3 29 29680 - - "
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104 ด.ต.หญิง ปราถนา  สุขพรม ผบ.หมู� ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3100701039594 ป.3 28 28880 - ป.3 29 29680 - - กรุงเทพฯ

105 ด.ต.หญิง พัทยา  พัฒนวิบูลย8 ผบ.หมู� ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3759900324062 ป.3 26.5 27490 - ป.3 27.5 28430 - - "
106 ด.ต. สานิตย8  สมชุม ผบ.หมู� ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3119900013291 ป.3 26 26990 - ป.3 27 27960 - - "
107 ด.ต.หญิง กนกศรี  สวัสดิ์โรจน8 ผบ.หมู� ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3200500231608 ป.3 25.5 26630 - ป.3 26.5 27490 - - "
108 ด.ต. วุฒิวงศ8  ร�างน�อย ผบ.หมู� ฝ-ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 3769900304738 ป.3 23.5 25160 - ป.3 24.5 25890 - - "
109 ด.ต. บัญญัติ  ศรประพันธ8 ผบ.หมู� ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3100200776502 ป.3 21.5 23700 - ป.3 22.5 24440 - - "109 ด.ต. บัญญัติ  ศรประพันธ8 ผบ.หมู� ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3100200776502 ป.3 21.5 23700 - ป.3 22.5 24440 - - "
110 ด.ต. สุภกร  เพ็ชรอุดม ผบ.หมู� ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3160800069149 ป.3 21 23340 - ป.3 22 24070 - - "
111 ด.ต. ขจรศักดิ์  วงศ8พัฒน8 ผบ.หมู� ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3669900172301 ป.3 20.5 22980 - ป.3 21.5 23700 - - "
112 ด.ต.หญิง สุดใจ  ทองมี ผบ.หมู� ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3650800520636 ป.3 20.5 22980 - ป.3 21.5 23700 - - "
113 ด.ต. ชัยพร  นัทธี ผบ.หมู� ฝ-ายซ�อมบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3190800070007 ป.3 20 22600 - ป.3 21 23340 - - "
114 ด.ต.หญิง เบญจวรรณ  ปPกษี ผบ.หมู� ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3201000246470 ป.3 20 22600 - ป.3 21 23340 - - "
115 ด.ต. ถาวร  เกียรติโพธิ์ ผบ.หมู� บก.อก.รพ.ตร. 3300100809113 ป.3 19.5 22230 - ป.3 20.5 22980 - - "
116 ด.ต.หญิง นพรัตน8  พลเยี่ยม ผบ.หมู� ฝ-ายฝOกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3450700331493 ป.3 19.5 22230 - ป.3 20.5 22980 - - "
117 ด.ต.หญิง รุ�งฤดี  พรมจันทร8 ผบ.หมู� ฝ-ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. 3350800599359 ป.3 19.5 22230 - ป.3 20.5 22980 - - "
118 ด.ต.หญิง ลักษมี  เล็ทส8ชาร8ท ผบ.หมู� ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3309901082066 ป.3 19.5 22230 - ป.3 20.5 22980 - - "
119 ด.ต.หญิง ศิริกุล  คิดการ ผบ.หมู� ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3310701029660 ป.3 19.5 22230 - ป.3 20.5 22980 - - "
120 ด.ต.หญิง สุพานี  ศิริวงศ8 ณ อยุธยา ผบ.หมู� ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3830300003274 ป.3 19.5 22230 - ป.3 20.5 22980 - - "
121 ด.ต.หญิง สุภาพร  อินทมุสิก ผบ.หมู� ฝ-ายฝOกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3700800474935 ป.3 19.5 22230 - ป.3 20.5 22980 - - "
122 ด.ต.หญิง บุญชู  รสรื่น ผบ.หมู� ฝ-ายยุทธศาสตร8 บก.อก.รพ.ตร. 3101900089975 ป.3 19 21880 - ป.3 20 22600 - - "
123 ด.ต.หญิง สุภาภรณ8  เลิศฤทธิ์จรัสกิจ ผบ.หมู� ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3100700067756 ป.3 18 21140 - ป.3 19 21880 - - "
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ตําแหน�ง เลขประจําตัว เงินตอบแทน

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

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน  และให�ได�รับเงินตอบแทนพิเศษ  ประจําป= 2558  ครั้งที่ 2  ครึ่งป=หลัง(1 ตุลาคม 2558)  ข�าราชการตํารวจในสังกัด กองบังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ
แนบท�ายคําสั่ง  กองบังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ  ที่   261 / 2558  ลงวันที่  30  กันยายน  2558

ลําดับ ยศ    ชื่อ     ชื่อสกุล
เลื่อนเงินเดือน

จังหวัดเลื่อนจากระดับ ขึ้นรับในระดับ

124 ด.ต.หญิง ติระภัทร8  ศิลา ผบ.หมู� ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3401500543609 ป.3 16.5 20040 - ป.3 17.5 20770 - - กรุงเทพฯ

125 จ.ส.ต. สถาพร  อินตานอน ผบ.หมู� ฝ-ายซ�อมบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3659900718291 ป.2 23.5 18190 - ป.2 24.5 18790 - - "
126 จ.ส.ต.หญิง ชลาลัย  อุทัยวัตร ผบ.หมู� ฝ-ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. 3219900254808 ป.2 23 17880 - ป.2 24 18480 - - "
127 จ.ส.ต.หญิง เสาวคนธ8  ขุนไกร ผบ.หมู� ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101000214382 ป.2 23 17880 - ป.2 24 18480 - - "
128 จ.ส.ต.  จิรวัฒน8  เรืองวงษ8 ผบ.หมู� ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3739900478418 ป.2 18.5 14810 - ป.2 19.5 15290 - - "
129 จ.ส.ต. อัครัช  ผ�องบุรุษ ผบ.หมู� ฝ-ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 3180300069000 ป.2 18 14560 - ป.2 19 15060 - - "129 จ.ส.ต. อัครัช  ผ�องบุรุษ ผบ.หมู� ฝ-ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 3180300069000 ป.2 18 14560 - ป.2 19 15060 - - "
130 ส.ต.อ.หญิง รัตนา  สีมาวงษ8 ผบ.หมู� ฝ-ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 1440500016687 ป.1 36 19020 - ป.1 37 19520 - - "
131 ส.ต.อ.หญิง ศรัณย8รัตน8  สืบสุนทร ผบ.หมู� ฝ-ายซ�อมบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3440900213524 ป.1 34.5 18270 - ป.1 35.5 18770 - - "
132 ส.ต.อ.หญิง ศิริพร  สมเสนาะ ผบ.หมู� ฝ-ายยุทธศาสตร8 บก.อก.รพ.ตร. 1909800091653 ป.1 34.5 18270 - ป.1 35.5 18770 - - "
133 ส.ต.อ.หญิง พัทธภรณ8  ปุกเสาร8 ผบ.หมู� ฝ-ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 1510200003805 ป.1 33.5 17790 - ป.1 34.5 18270 - - "
134 ส.ต.ท.  สานุ  คุ�มสกุล ผบ.หมู� ฝ-ายยุทธศาสตร8 บก.อก.รพ.ตร. 3100901323326 ป.1 31 16540 - ป.1 32 17050 - - "
135 ส.ต.ท.  วัฒนพงศ8  ภักดิ์พล ผบ.หมู� ฝ-ายซ�อมบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3330400743452 ป.1 20 11180 - ป.1 21 11630 - - "
136 ส.ต.ท.หญิง แวววาว  จันทรา ผบ.หมู� ฝ-ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 1100700462837 ป.1 19 10760 - ป.1 20 11180 - - "
137 ส.ต.ท.หญิง ภาวิณี  เฉลียวศิลปT ผบ.หมู� ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 1320100134373 ป.1 18.5 10540 - ป.1 19.5 10970 - - "

ระดับ รอง ผกก.หรือเทียบเท�า
138 พ.ต.ท.หญิง เจติยา  แสงทน รอง ผกก. ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3130700190256 ส.3 20.5 35760 - ส.3 21 36450 - - กรุงเทพฯ

เลื่อน 0.5 ขั้น (ปฏิบัติหน!าที่เข!าหลักเกณฑ%ตามกฎ ก.ตร.ฯ พ.ศ.2556 ข!อ 6 )






