


หน�าที่ 1 จาก 3

เลขประจําตัว เงินตอบแทน

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

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

1 ร.ต.อ.หญิง ปรกชล เมธีโกศล รอง สว. (อก.) กลุ(มงานเวชศาสตร/ครอบครัว รพ.ตร. 3100502573698 ส.1 0.5ยย
39190 - ส.1 2ยย

41250 - - กรุงเทพฯ

กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร.
ยย ยย

เลื่อนเงินเดือน
จังหวัดเลื่อนจากระดับ ขึ้นรับในระดับ

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน ประจําป< 2563 ครั้งที่ 2 ครึ่งป<หลัง (1 ตุลาคม 2563) ข�าราชการตํารวจในสังกัด โรงพยาบาลตํารวจ
แนบท�ายคําสั่ง โรงพยาบาลตํารวจ ที่       925 /2563      ลงวันที่   25    กันยายน 2563

ลําดับ ยศ    ชื่อ     ชื่อสกุล ตําแหน(ง

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)

2 ร.ต.อ.หญิง พนิดา จิตรชอบค�า รอง สว.(ทค.) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 3101401534639 ส.1 1.5ยย
40560 - ส.1 3ยย

42620 - - กรุงเทพฯ

ระดับ รอง ผบก.หรือเทียบเท(า

3 พ.ต.อ.หญิง ฐานิศรา เมืองนารถ พยาบาล (สบ 5) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 3100701037974 ส.5 28 69040 - ส.5 1ยย
72060 - - กรุงเทพฯ

4 พ.ต.อ.หญิง ภารดี ปGยะพันธุ/ พยาบาล (สบ 5) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 3100701033791 ส.5 27.5 68000 - ส.5 0.5ยย
70360 - - "

5 พ.ต.อ.หญิง นพมาศ ขําสมบัติ พยาบาล (สบ 5) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 3100701035238 ส.5 27 66960 - ส.5 28 69040 - - "

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

6 พ.ต.อ.หญิง ชัญญาพัชญ/ ปุยะกุล พยาบาล (สบ 4) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 3100701033529 ส.4 4ยย 66960 - ส.4 5ยย 69040 - - กรุงเทพฯ

7 พ.ต.อ.หญิง อัธยา รุ(งอุทัย พยาบาล (สบ 4) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 3100202808231 ส.4 3ยย 64860 - ส.4 4ยย 66960 - - "
8 พ.ต.อ.หญิง พิณลดา ไกรวิลาศ พยาบาล (สบ 4) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 3100701035041 ส.4 4.5ยย 68000 - ส.4 5.5ยย 70360 - - "
9 พ.ต.อ.หญิง ศรีลาวัลย/ สัจจะสกุลชัย พยาบาล (สบ 4) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 3100701034983 ส.4 4.5ยย 68000 - ส.4 5.5ยย 70360 - - "

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



หน�าที่ 2 จาก 3

เลขประจําตัว เงินตอบแทน

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

เลื่อนเงินเดือน
จังหวัดเลื่อนจากระดับ ขึ้นรับในระดับ

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน ประจําป< 2563 ครั้งที่ 2 ครึ่งป<หลัง (1 ตุลาคม 2563) ข�าราชการตํารวจในสังกัด โรงพยาบาลตํารวจ
แนบท�ายคําสั่ง โรงพยาบาลตํารวจ ที่       925 /2563      ลงวันที่   25    กันยายน 2563

ลําดับ ยศ    ชื่อ     ชื่อสกุล ตําแหน(ง

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

10 พ.ต.ท.หญิง ปJญญาพร รุ(งโรจน/วุฒิกุล พยาบาล (สบ 3) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 3100701033766 ส.3 1ยย 56610 - ส.3 2ยย 58390 - - กรุงเทพฯ

11 พ.ต.ท.หญิง อารีย/ บุตรพรหม พยาบาล (สบ 3) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 3100701033651 ส.3 33 54820 - ส.3 1ยย 56610 - - "

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

12 พ.ต.ท. เชาวลิต พิทักษ/วงศ/ สว.นย.รพ.ตร. 3841200373372 ส.3 23.5 39880 - ส.3 24.5 41250 - - กรุงเทพฯ

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

13 ร.ต.อ.หญิง นิรมล แสงสวัสดิ์ รอง สว. (อก.) กลุ(มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3191100590696 ส.1 2ยย
41250 - ส.1 3ยย

42620 - - กรุงเทพฯ

14 ร.ต.อ.หญิง อรพิณ โพธิ์กลิ่น รอง สว. (อก.) กลุ(มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3101400966756 ส.1 43 35220 - ส.1 44 36400 - - "
กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร.

15 ร.ต.อ.หญิง ณัฐสุมน ดําขํา รอง สว.(ทค.) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 3100701033596 ส.1 1.5ยย
40560 - ส.1 2.5ยย

41930 - - กรุงเทพฯ

16 ร.ต.อ.หญิง อารมณ/ นิลขํา รอง สว.(ทค.) กลุ(มงานพยาบาล รพ.ตร. 3100901461133 ส.1 1ยย
39880 - ส.1 2ยย

41250 - - "






