(สำเนำ)

คำสั่งตำรวจภูธรภำค 8
ที่ 150 / 25๖๐
เรื่อง แต่งตั้งว่ำที่ยศ และแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๔ มำตรำ ๒๖ มำตรำ ๕๒ และมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติ
ตำรวจแห่ งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำสั่ งหั ว หน้ ำคณะรั กษำควำมสงบแห่ งชำติ ที่ ๗/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ ระเบียบ
ก.ต.ช.ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บัญชำกำรในฐำนะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชำกำรตำรวจ
แห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ คำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๗ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมำยผู้มีอำนำจสั่งแต่งตั้งเลื่อนชั้นข้ำรำชกำรตำรวจ กฎ ก.ตร.
ว่ำด้วยกำรคัดเลือกและแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนและกำร
คัดเลือกและแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนหรือชั้นพลตำรวจเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตร
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ มติ ก.ตร.ในกำรประชุ ม ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวั น ที่
๒๔ มกรำคม ๒๕๕๕ จึงแต่งตั้งว่ำที่ยศตำรวจชั้นสัญญำบัตรให้กับข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรกำรฝึกอบรมข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนยศดำบตำรวจ อำยุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อน
ตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญำบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก (หลักสูตร กดต.) กลุ่มสำยงำน
ต่ำง ๆ จำนวน ๒๓6 รำย มียศเป็น ว่ำที่ร้อยตำรวจตรี หรือ ว่ำที่ร้อยตำรวจตรีหญิง แล้วแต่กรณีและแต่งตั้ง
เป็ น ข้ ำ รำชกำรต ำรวจชั้ น สั ญ ญำบั ต ร รั บ อั ต รำเงิ น เดื อ นและด ำรงต ำแหน่ ง ต่ ำ ง ๆ ในสั ง กั ด ตำมบั ญ ชี
รำยละเอียดแนบท้ำยนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 มีนำคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
สำเนำถูกต้อง

(ตำแหน่ง)

พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

พลตำรวจโท เทศำ ศิริวำโท
( เทศำ ศิริวำโท )
ผู้บญ
ั ชำกำรตำรวจภูธรภำค ๘

ร.ต.อ.จำรุวัตร คัด/ทำน

หน้าที่ 1 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
ด.ต.ปฏิพล เบ้าทอง
3 6407 00428 77 1

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
(1802 12204 0018)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 32 รอง สว.(สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
(33,000 บาท) (1802 12204 0018)

อัตราเงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขัน้ 41
(33,000 บาท)

2.

ด.ต.หญิง จิราพร สุดสาคร
3 8498 00077 24 1

ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
(1802 12204 0046)

ป.3 ขัน้ 32.5 รอง สว.(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
(33,560 บาท) (1802 12204 0046)

ส.1 ขัน้ 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(สส.)

3.

ด.ต.สถาพร เกือ้ ด้วง
3 8408 00119 19 1

ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
(1802 12204 0054)

ป.3 ขัน้ 31 รอง สว.(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
(31,880 บาท) (1802 12204 0054)

ส.1 ขัน้ 40
(31,880 บาท)

กดต.(สส.)

4.

ด.ต.เฉลิม หนูขาว
3 9306 00155 02 8

ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.ภ.8
(1802 12204 0100)

ป.3 ขัน้ 23.5 รอง สว.(สส.) กก.สส.3 บก.สส.ภ.8
(26,630 บาท) (1802 12204 0100)

ส.1 ขัน้ 34.5
(26,630 บาท)

กดต.(สส.)

5.

ด.ต.ประดับ ขาวเต็มดี
4 8604 00001 32 8

ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.8
(1802 12202 0141)

ป.3 ขัน้ 28 รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.8
(28,880 บาท) (1802 12202 0141)

ส.1 ขัน้ 37
(28,880 บาท)

กดต.(สส.)

6.

ด.ต.วุฒิ เขียวชัย
5 8007 90000 54 1

ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.8
(1802 12202 0184)

ป.3 ขัน้ 30 รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.8
(30,790 บาท) (1802 12202 0184)

ส.1 ขัน้ 39
(30,790 บาท)

กดต.(สส.)

ลาดับ
1.

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(สส.)

หน้าที่ 2 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
ด.ต.สุชาติ ภูมชิ าติ
3 8001 00224 75 7

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.8
(1802 12202 0165)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 31 รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.8
(31,880 บาท) (1802 12202 0165)

8.

ด.ต.จรัญ ประสานไทย
3 8417 00652 97 1

ผบ.หมู่ (รักษาการณ์) ฝอ.ศฝร.ภ.8
(1803 12202 0073)

ป.3 ขัน้ 34 รอง สว.(ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.8
(35,220 บาท) (1803 12202 0073)

ส.1 ขัน้ 43
(35,220 บาท)

กดต.(ปป.)

9.

ด.ต.ศุภวิชญ์ ชูวารี
3 8408 00217 55 9

ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
(1803 12301 0006)

ป.3 ขัน้ 32 รอง สว.(อก.) ฝอ.ศฝร.ภ.8
(33,000 บาท) (1803 12301 0006)

ส.1 ขัน้ 41
(33,000 บาท)

กดต.(ปป.)

10. ด.ต.จารัส วงค์ปาน
4 8499 00003 35 2

ผบ.หมู่ (รักษาการณ์) ฝอ.ศฝร.ภ.8
(1803 12202 0038)

ป.3 ขัน้ 31.5 รอง สว.(ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.8
(32,450 บาท) (1803 12202 0038)

ส.1 ขัน้ 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

11. ด.ต.ทวีศกั ดิ์ เพชรหนู
3 8402 00327 06 0

ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8
(1803 12310 0127)

ป.3 ขัน้ 31 รอง สว.(อก.) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8
(31,880 บาท) (1803 12310 0127)

ส.1 ขัน้ 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

12. ด.ต.พิทักษ์ งาคม
3 3601 00771 34 5

ผบ.หมู่ (รักษาการณ์) ฝอ.ศฝร.ภ.8
(1803 12202 0062)

ป.3 ขัน้ 29 รอง สว.(ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.8
(29,680 บาท) (1803 12202 0062)

ส.1 ขัน้ 38
(29,680 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ
7.

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขัน้ 40
(31,880 บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(สส.)

หน้าที่ 3 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
13. ด.ต.ชยพล รอดศรีนาค
5 8411 00016 23 0

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (รักษาการณ์) ฝอ.ศฝร.ภ.8
(1803 12202 0066)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 20.5 รอง สว.(ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.8
(22,980 บาท) (1803 12202 0066)

14. ด.ต.วีรวัตร คชฉิม
5 8199 90000 66 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกระบี่
(ปกบ.944)

ป.3 ขัน้ 32 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองกระบี่
(33,000 บาท) (ปกบ.944)

ส.๑ ขัน้ 41
(33,000 บาท)

กดต.(ปป.)

15. ด.ต.บุญเสริม พริกศรี
3 5307 00490 46 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกระบี่
(ปกบ.949)

ป.3 ขัน้ 31 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองกระบี่
(31,880 บาท) (ปกบ.949)

ส.๑ ขัน้ 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

16. ด.ต.วิรัช ชนะสิทธิ์
3 2203 00544 78 5

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกระบี่
(ปกบ.963)

ป.3 ขัน้ 30 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองกระบี่
(30,790 บาท) (ปกบ.963)

ส.๑ ขัน้ 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

17. ด.ต.สุพจน์ อามาตย์
3 4403 00538 36 8

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองกระบี่
(ปกบ.1033)

ป.3 ขัน้ 29 รอง สว.(สส.) สภ.เมืองกระบี่
(29,680 บาท) (ปกบ.1033)

ส.๑ ขัน้ 38
(29,680 บาท)

กดต.(สส.)

18. ด.ต.ถวิล จันทสุวรรณ
3 8199 00058 94 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่
(ปกบ.1677)

ป.3 ขัน้ 33.๕ รอง สว.(ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่
(34,680 บาท) (ปกบ.1677)

ส.๑ ขัน้ 42.5
(34,680 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขัน้ 29.5
(22,980 บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 4 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
19. ด.ต.สมพร สว่างแสงใส
4 2001 00009 35 3

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่
(ปกบ.1679)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 32.5 รอง สว.(ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่
(33,560 บาท) (ปกบ.1679)

20. ด.ต.สมพร คงด้วง
3 9001 00052 84 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่
(ปกบ.1689)

ป.3 ขัน้ 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่
(31,340 บาท) (ปกบ.1689)

ส.๑ ขัน้ 39.๕
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

21. ด.ต.อดุลเดช บุญมูสิก
4 9599 00005 66 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองขนาน จว.กระบี่
(ปกบ-796)

ป.3 ขัน้ 32.5 รอง สว.(ป.) สภ.คลองขนาน จว.กระบี่
(33,560 บาท) (ปกบ-796)

ส.๑ ขัน้ 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(สส.)

22. ด.ต.วิชาญ วิชัยดิษฐ์
3 8199 00024 50 5

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองท่อม จว.กระบี่
(ปกบ.1512)

ป.3 ขัน้ 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.คลองท่อม จว.กระบี่
(31,340 บาท) (ปกบ.1512)

ส.๑ ขัน้ 39.๕
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

23. ด.ต.สฤษดิ์ พืชผล
3 8408 00321 77 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองท่อม จว.กระบี่
(ปกบ.1523)

ป.3 ขัน้ 33 รอง สว.(ป.) สภ.คลองท่อม จว.กระบี่
(34,110 บาท) (ปกบ.1523)

ส.๑ ขัน้ 42
(34,110 บาท)

กดต.(ปป.)

24. ด.ต.ณรงค์ สายนาค
3 8607 00469 71 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองท่อม จว.กระบี่
(ปกบ.1527)

ป.3 ขัน้ 27 รอง สว.(ป.) สภ.คลองท่อม จว.กระบี่
(27,960 บาท) (ปกบ.1527)

ส.๑ ขัน้ 36
(27,960 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ 41.๕
(33,560 บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 5 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
25. ด.ต.ประภาส ทองแก้ว
3 8608 00093 00 1

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองท่อม จว.กระบี่
(ปกบ.1530)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 33.5 รอง สว.(ป.) สภ.คลองท่อม จว.กระบี่
(34,680 บาท) (ปกบ.1530)

26. ด.ต.พิจักษณ์ ปันสุวรรณ
3 1016 00678 20 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อ่าวลึก จว.กระบี่
(ปกบ.1331)

ป.3 ขัน้ 30 รอง สว.(ป.) สภ.อ่าวลึก จว.กระบี่
(30,790 บาท) (ปกบ.1331)

ส.๑ ขัน้ 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

27. ด.ต.สมชาย กองแก้ว
3 8601 00374 75 9

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่
(ปกบ.1472)

ป.3 ขัน้ 31.5 รอง สว.(สส.) สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่
(32,450 บาท) (ปกบ.1472)

ส.๑ ขัน้ 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(สส.)

28. ด.ต.เจริญ เพชรคง
3 9007 00616 28 1

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เขาพนม จว.กระบี่
(ปกบ.1166)

ป.3 ขัน้ 28 รอง สว.(จร.) สภ.เขาพนม จว.กระบี่
(28,880 บาท) (ปกบ.1166)

ส.๑ ขัน้ 37
(28,880 บาท)

กดต.(จร.)

29. ด.ต.สาคร ขวัญเทพ
3 8013 00619 30 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาพนม จว.กระบี่
(ปกบ.1095)

ป.3 ขัน้ 24.5 รอง สว.(ป.) สภ.เขาพนม จว.กระบี่
(25,890 บาท) (ปกบ.1095)

ส.๑ ขัน้ 33.๕
(25,890 บาท)

กดต.(ปป.)

30. ด.ต.ดารงณ์ จันทร์เกตุ
5 8001 90009 59 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาพนม จว.กระบี่
(ปกบ.1138)

ป.3 ขัน้ 28.5 รอง สว.(ป.) สภ.เขาพนม จว.กระบี่
(29,110 บาท) (ปกบ.1138)

ส.๑ ขัน้ 37.๕
(29,110 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ 42.5
(34,680 บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 6 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
31. ด.ต.ภานุกรณ์ เดชฤกษ์ปาน
3 9305 00860 18 8

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่
(ปกบ.1178)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 31 รอง สว.(ป.) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่
(31,880 บาท) (ปกบ.1178)

32. ด.ต.เลิศไพศาล สมานราษฎร์
3 2010 00005 92 8

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.กระบี่
(1804 12202 0189)

ป.3 ขัน้ 24.๕ รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.กระบี่
(25,890 บาท) (1804 12202 0189)

ส.๑ ขัน้ 33.๕
(25,890 บาท)

กดต.(ปป.)

33. ด.ต.สมพล ภิญโญสโมสร
4 2001 00009 72 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อ่าวนาง จว.กระบี่
(1804 12202 0209)

ป.3 ขัน้ 31 รอง สว.(ป.) สภ.อ่าวนาง จว.กระบี่
(31,880 บาท) (1804 12202 0209)

ส.๑ ขัน้ 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

34. ด.ต.ประสาท คาทรง
3 3604 00479 39 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่
(1804 12202 0282)

ป.3 ขัน้ 25.5 รอง สว.(ป.) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่
(26,630 บาท) (1804 12202 0282)

ส.๑ ขัน้ 34.5
(26,630 บาท)

กดต.(ปป.)

35. ด.ต.โอภาษ อินทรมาตย์
3 8601 00814 69 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่
(1804 12202 0291)

ป.3 ขัน้ 32 รอง สว.(ป.) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่
(33,000 บาท) (1804 12202 0291)

ส.๑ ขัน้ 41
(33,000 บาท)

กดต.(ปป.)

36. ด.ต.สมชาย พนัสนาชี
3 8602 00331 73 3

ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
(1805 12301 0015)

ป.3 ขัน้ 28 รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
(28,880 บาท) (1805 12301 0015)

ส.1 ขัน้ 37
(28,880 บาท)

กดต.(อก.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ 40
(31,880 บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 7 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
37. ด.ต.พรเทพ สุทธิ
3 8412 00306 80 2

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.ภ.จว.ชุมพร
(1805 12204 0048)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 31.5 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.ชุมพร
(32,450 บาท) (1805 12204 0048)

38. ด.ต.ถนอม พิณวานิช
3 8601 00124 74 4

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.ชุมพร
(1805 12202 0066)

ป.3 ขัน้ 28.5 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ชุมพร
(29,110 บาท) (1805 12202 0066)

ส.1 ขัน้ 37.5
(29,110 บาท)

กดต.(ปป.)

39. ด.ต.สมชาติ ชูโชติ
4 8601 00003 04 0

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.ชุมพร
(1805 12202 0067)

ป.3 ขัน้ 34.5 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ชุมพร
(35,810 บาท) (1805 12202 0067)

ส.1 ขัน้ 43.5
(35,810 บาท)

กดต.(ปป.)

40. ด.ต.วราวุธ สมศักดิ์
3 9199 00259 33 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชุมพร
(ปชพ.1303)

ป.3 ขัน้ 30 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองชุมพร
(30,790 บาท) (ปชพ.1303)
พ.ส.ร. 500 บาท

ส.1 ขัน้ 39
(30,790 บาท)
พ.ส.ร. 500 บาท

กดต.(ปป.)

41. ด.ต.อานนท์ กาญจนวิวิญ
3 8001 01717 23 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชุมพร
(ปชพ.1307)

ป.3 ขัน้ 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองชุมพร
(31,340 บาท) (ปชพ.1307)

ส.1 ขัน้ 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

42. ด.ต.สารวย ผูกประยูร
3 8602 00339 92 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชุมพร
(ปชพ.1331)

ป.3 ขัน้ 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองชุมพร
(31,340 บาท) (ปชพ.1331)

ส.1 ขัน้ 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขัน้ 40.5
(32,450 บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(สส.)

หน้าที่ 8 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
43. ด.ต.ยรรยง ไชยรักษ์
3 1014 03485 41 4

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชุมพร
(ปชพ.1346)

44. ด.ต.สิทธิชัย น้าจันทร์
3 7202 00067 56 5

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชุมพร
(ปชพ.1347)

ป.3 ขัน้ 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองชุมพร
(31,340 บาท) (ปชพ.1347)
พ.ส.ร. 1,080 บาท

ส.1 ขัน้ 39.5
(31,340 บาท)
พ.ส.ร. 1,080 บาท

กดต.(ปป.)

45. ด.ต.ประทีป เฉียบแหลม
3 9301 00891 47 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชุมพร
(ปชพ.1350)

ป.3 ขัน้ 29 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองชุมพร
(29,680 บาท) (ปชพ.1350)

ส.1 ขัน้ 38
(29,680 บาท)

กดต.(ปป.)

46. ด.ต.ชูชีพ กรดกางกัน้
3 8002 00112 13 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชุมพร
(ปชพ.1367)

ป.3 ขัน้ 26 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองชุมพร
(26,990 บาท) (ปชพ.1367)

ส.1 ขัน้ 35
(26,990 บาท)

กดต.(ปป.)

47. ด.ต.สมศักดิ์ เผดิม
3 8699 00062 04 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชุมพร
(ปชพ.1383)

ป.3 ขัน้ 29.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองชุมพร
(30,220 บาท) (ปชพ.1383)

ส.1 ขัน้ 38.5
(30,220 บาท)

กดต.(ปป.)

48. ด.ต.บุญล้น ยามี
3 4001 01016 34 5

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชุมพร
(0803 14202 0266)

ป.3 ขัน้ 32.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองชุมพร
(33,560 บาท) (0803 14202 0266)
พ.ส.ร. 3,840 บาท

ส.1 ขัน้ 41.5
(33,560 บาท)
พ.ส.ร. 3,840 บาท

กดต.(ปป.)

ลาดับ

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 29 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองชุมพร
(29,680 บาท) (ปชพ.1346)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขัน้ 38
(29,680 บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 9 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
49. ด.ต.แสงชัย สุทธิงาม
3 7106 00151 26 1

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองชุมพร
(ปชพ.1435)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 31 รอง สว.(สส.) สภ.เมืองชุมพร
(31,880 บาท) (ปชพ.1435)

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขัน้ 40
(31,880 บาท)

50. ด.ต.นิยม แก้วยาว
3 8607 00313 03 3

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากน้าชุมพร จว.ชุมพร
(ปชพ.874)

ป.3 ขัน้ 31 รอง สว.(ป.) สภ.ปากน้าชุมพร จว.ชุมพร
(31,880 บาท) (ปชพ.874)

ส.1 ขัน้ 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

51. ด.ต.สาโรช องคไทร
3 7305 00228 31 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากน้าชุมพร จว.ชุมพร
(ปชพ.878)

ป.3 ขัน้ 26 รอง สว.(ป.) สภ.ปากน้าชุมพร จว.ชุมพร
(26,990 บาท) (ปชพ.878)

ส.1 ขัน้ 35
(26,990 บาท)

กดต.(ปป.)

52. ด.ต.สุชาติ อินทร์ช่วย
3 8501 00142 75 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านวิสัยเหนือ จว.ชุมพร
(ปชพ.-827)

ป.3 ขัน้ 27 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านวิสัยเหนือ จว.ชุมพร
(27,960 บาท) (ปชพ.-827)

ส.1 ขัน้ 36
(27,960 บาท)

กดต.(ปป.)

53. ด.ต.คม ยาป่าคาย
3 5309 00076 44 5

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านวิสัยเหนือ จว.ชุมพร
(ปชพ.-839)

ป.3 ขัน้ 30 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านวิสัยเหนือ จว.ชุมพร
(30,790 บาท) (ปชพ.-839)

ส.1 ขัน้ 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

54. ด.ต.ประเสริฐ คงท่าเรือ
3 8604 00239 53 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร
(ปชพ.1957)

ป.3 ขัน้ 32.5 รอง สว.(ป.) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร
(33,560 บาท) (ปชพ.1957)

ส.1 ขัน้ 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(สส.)

หน้าที่ 10 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
55. ด.ต.อานาจ ฤทธิชัย
3 8699 00067 15 8

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร
(ปชพ.1996)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 27.5 รอง สว.(ป.) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร
(28,430 บาท) (ปชพ.1996)

56. ด.ต.สมมิตร หมืน่ ศรี
3 8604 00388 02 0

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ปากน้าหลังสวน จว.ชุมพร
(ปชพ.-1022)

ป.3 ขัน้ 27 รอง สว.(จร.) สภ.ปากน้าหลังสวน จว.ชุมพร
(27,960 บาท) (ปชพ.-1022)

ส.1 ขัน้ 36
(27,960 บาท)

กดต.(จร.)

57. ด.ต.อดิศยั สังข์ชัย
3 8608 00013 59 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านในหูต จว.ชุมพร
(ปชพ.-944)

ป.3 ขัน้ 32 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านในหูต จว.ชุมพร
(33,000 บาท) (ปชพ.-944)

ส.1 ขัน้ 41
(33,000 บาท)

กดต.(ปป.)

58. ด.ต.อุดร บุญตัง้
3 3412 00002 70 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวี จว.ชุมพร
(ปชพ.1868)

ป.3 ขัน้ 30 รอง สว.(ป.) สภ.สวี จว.ชุมพร
(30,790 บาท) (ปชพ.1868)

ส.1 ขัน้ 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

59. ด.ต.สาทร รักดี
3 7105 00562 00 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร
(ปชพ.1516)

ป.3 ขัน้ 27 รอง สว.(ป.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร
(27,960 บาท) (ปชพ.1516)

ส.1 ขัน้ 36
(27,960 บาท)

กดต.(ปป.)

60. ด.ต.จิตวัตร กมลวิริยะวัฒน์
3 8601 00101 26 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร
(ปชพ.1519)

ป.3 ขัน้ 25.5 รอง สว.(ป.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร
(26,630 บาท) (ปชพ.1519)
พ.ส.ร. 430 บาท

ส.1 ขัน้ 34.5
(26,630 บาท)
พ.ส.ร. 430 บาท

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขัน้ 36.5
(28,430 บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 11 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
61. ด.ต.พิทักษ์ รักดี
4 8603 00001 25 3

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านมาบอามฤต จว.ชุมพร
(ปชพ.-1135)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 31 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านมาบอามฤต จว.ชุมพร
(31,880 บาท) (ปชพ.-1135)

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขัน้ 40
(31,880 บาท)

62. ด.ต.ประจักร จันทเณร
3 8603 00092 85 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านมาบอามฤต จว.ชุมพร
(ปชพ.-1160)

ป.3 ขัน้ 31 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านมาบอามฤต จว.ชุมพร
(31,880 บาท) (ปชพ.-1160)

ส.1 ขัน้ 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

63. ด.ต.จารึก กุวลัยรัตน์
3 8601 00437 25 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านมาบอามฤต จว.ชุมพร
(ปชพ.-1171)

ป.3 ขัน้ 28 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านมาบอามฤต จว.ชุมพร
(28,880 บาท) (ปชพ.-1171)

ส.1 ขัน้ 37
(28,880 บาท)

กดต.(ปป.)

64. ด.ต.รงฤทธิ์ ถิน่ หนองโคลน
3 8602 00117 38 3

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
(ปชพ.1640)

ป.3 ขัน้ 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
(31,340 บาท) (ปชพ.1640)
พ.ส.ร. 390 บาท

ส.1 ขัน้ 39.5
(31,340 บาท)
พ.ส.ร. 390 บาท

กดต.(ปป.)

65. ด.ต.ชัยวัฒน์ บัวดา
3 9002 00330 75 2

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
(ปชพ.1642)

ป.3 ขัน้ 27.5 รอง สว.(ป.) สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
(28,430 บาท) (ปชพ.1642)
พ.ส.ร. 1,860 บาท

66. ด.ต.สมโชค สระศรีสุวรรณ
3 8012 00185 87 8

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
(ปชพ.1645)

ลาดับ

ป.3 ขัน้ 32.5 รอง สว.(สส.) สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
(33,560 บาท) (ปชพ.1645)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

ส.1 ขัน้ 36.5
กดต.(ปป.)
(28,430 บาท)
พ.ส.ร. 1,860 บาท
ส.1 ขัน้ 41.5
(33,560 บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

กดต.(สส.)

หน้าที่ 12 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
67. ด.ต.ทวีศกั ดิ์ ฤทธิจักร์
3 8599 00113 14 1

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สลุย จว.ชุมพร
(ปชพ.-1034)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 28.5 รอง สว.(ป.) สภ.สลุย จว.ชุมพร
(29,110 บาท) (ปชพ.-1034)

68. ด.ต.วีระ วงศ์เพชร
5 8699 90000 39 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สลุย จว.ชุมพร
(ปชพ.-1040)

ป.3 ขัน้ 24.5 รอง สว.(ป.) สภ.สลุย จว.ชุมพร
(25,890 บาท) (ปชพ.-1040)

ส.1 ขัน้ 33.5
(25,890 บาท)

กดต.(ปป.)

69. ด.ต.ชนาธิป พรหมดนตรี
3 8010 00023 35 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สลุย จว.ชุมพร
(ปชพ.-1044)

ป.3 ขัน้ 27 รอง สว.(ป.) สภ.สลุย จว.ชุมพร
(27,960 บาท) (ปชพ.-1044)

ส.1 ขัน้ 36
(27,960 บาท)

กดต.(ปป.)

70. ด.ต.ชานาญ มะลิวัลย์
3 7205 00356 10 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สลุย จว.ชุมพร
(ปชพ.-1058)

ป.3 ขัน้ 28 รอง สว.(ป.) สภ.สลุย จว.ชุมพร
(28,880 บาท) (ปชพ.-1058)

ส.1 ขัน้ 37
(28,880 บาท)

กดต.(ปป.)

71. ด.ต.สุทธิพงษ์ ชัยมงคล
3 7008 00313 92 3

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ละแม จว.ชุมพร
(ปชพ.2127)

ป.3 ขัน้ 31 รอง สว.(ป.) สภ.ละแม จว.ชุมพร
(31,880 บาท) (ปชพ.2127)

ส.1 ขัน้ 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

72. ด.ต.การุณ เพ็งยีส่ น
3 8606 00038 54 5

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร
(ปชพ.1688)

ป.3 ขัน้ 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร
(31,340 บาท) (ปชพ.1688)

ส.1 ขัน้ 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขัน้ 37.5
(29,110 บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 13 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
73. ด.ต.จักรี อนันตพืช
๓ ๘๐๐๑ ๐๑๖๕๖ ๑๑ ๑

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
(๑๘๐๖ ๑๒๓๐๑ ๐๐๑๒)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขัน้ ๒๕.๕ รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
(๒๖,๖๓๐ บาท) (๑๘๐๖ ๑๒๓๐๑ ๐๐๑๒)

74. ด.ต.ชาตรี นันทศรี
๔ ๒๐๐๑ ๐๐๐๐๙ ๙๘ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๔๖๔)

ป.๓ ขัน้ ๓๑ รอง สว.(ป.) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช
(๓๑,๘๘๐ บาท) (ปนศ.๔๔๖๔)

ส.๑ ขัน้ ๔๐
(๓๑,๘๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

75. ด.ต.ธีรภัทร คงเกิด
๓ ๑๒๐๑ ๐๑๐๔๗ ๕๑ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(ปนศ.๒๘๐๐)

ป.๓ ขัน้ ๒๙.๕ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(๓๐,๒๒๐ บาท) (ปนศ.๒๘๐๐)

ส.๑ ขัน้ ๓๘.๕
(๓๐,๒๒๐ บาท)

กดต.(ปป.)

76. ด.ต.สาเริง บุญต่อ
๓ ๘๐๐๓ ๐๐๒๕๕ ๘๙ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(ปนศ.๒๘๖๓)

ป.๓ ขัน้ ๒๗ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(๒๗,๙๖๐ บาท) (ปนศ.๒๘๖๓)

ส.๑ ขัน้ ๓๖
(๒๗,๙๖๐ บาท)

กดต.(ปป.)

77. ด.ต.จิรวัชร บุญญา
๓ ๙๐๙๘ ๐๑๐๕๙ ๗๔ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(ปนศ.๒๘๙๘)

ป.๓ ขัน้ ๒๕ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(๒๖,๒๗๐ บาท) (ปนศ.๒๘๙๘)

ส.๑ ขัน้ ๓๔
(๒๖,๒๗๐ บาท)

กดต.(ปป.)

78. ด.ต.ประสม คงพินจิ
๓ ๙๒๐๖ ๐๐๗๗๕ ๐๐ ๐

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(ปนศ.๒๙๗๓)

ป.๓ ขัน้ ๓๐ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(๓๐,๗๙๐ บาท) (ปนศ.๒๙๗๓)

ส.๑ ขัน้ ๓๙
(๓๐,๗๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๓๔.๕
(๒๖,๖๓๐ บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 14 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
79. ด.ต.สุนนั ท์ โพธิ์ทอง
๓ ๘๖๐๗ ๐๐๐๘๖ ๗๓ ๘

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(ปนศ.๒๙๘๙)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขัน้ ๒๖ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(๒๖,๙๙๐ บาท) (ปนศ.๒๙๘๙)

80. ด.ต.จีรวัฒน์ สาลัย
๓ ๙๖๑๑ ๐๐๑๒๕ ๒๙ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๖๕๐)

ป.๓ ขัน้ ๒๖.๕ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(๒๗,๔๙๐ บาท) (๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๖๕๐)

ส.๑ ขัน้ ๓๕.๕
(๒๗,๔๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

81. ด.ต.ฉัตรชัย เมฆาวรรณ์
๓ ๘๐๐๑ ๐๐๒๖๔ ๘๐ ๕

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๐๒๓)

ป.๓ ขัน้ ๒๖.๕ รอง สว.(สส.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(๒๗,๔๙๐ บาท) (ปนศ.๓๐๒๓)

ส.๑ ขัน้ ๓๕.๕
(๒๗,๔๙๐ บาท)

กดต.(สส.)

82. ด.ต.วุฒิศริ ิ ศิริวงษ์ขันธ์
๓ ๔๑๑๖ ๐๐๒๗๙ ๓๖ ๙

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๓๕๖)

ป.๓ ขัน้ ๒๙.๕ รอง สว.(ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช
(๓๐,๒๒๐ บาท) (ปนศ.๔๓๕๖)

ส.๑ ขัน้ ๓๘.๕
(๓๐,๒๒๐ บาท)

กดต.(ปป.)

83. ด.ต.ธนิต โอ่เรือง
๓ ๘๐๙๘ ๐๐๑๖๔ ๙๖ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๓๔๖)

ป.๓ ขัน้ ๓๐.๕ รอง สว.(ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช
(๓๑,๓๔๐ บาท) (ปนศ.๔๓๔๖)

ส.๑ ขัน้ ๓๙.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท)

กดต.(ปป.)

84. ด.ต.จรวย ศักดิศ์ รี
๕ ๘๐๑๙ ๐๐๐๐๐ ๑๓ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๓๖๙)

ป.๓ ขัน้ ๒๓ รอง สว.(ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช
(๒๔,๘๐๐ บาท) (ปนศ.๔๓๖๙)

ส.๑ ขัน้ ๓๒
(๒๔,๘๐๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๓๕
(๒๖,๙๙๐ บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 15 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
85. ด.ต.สมพงศ์ บุญศรี
๓ ๘๐๐๗ ๐๐๖๖๘ ๘๑ ๘

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นบพิตา จว.นครศรีธรรมราช
(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๐๙๒)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขัน้ ๓๐.๕ รอง สว.(ป.) สภ.นบพิตา จว.นครศรีธรรมราช
(๓๑,๓๔๐ บาท) (๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๐๙๒)

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๓๙.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท)

86. ด.ต.ณภพ เฉลิมวรรณ
๓ ๘๐๐๒ ๐๐๒๔๑ ๗๑ ๘

ผบ.หมู่ (ส.) สภ.นบพิตา จว.นครศรีธรรมราช
(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๒๘)

ป.๓ ขัน้ ๒๙.๕ รอง สว.(ส.) สภ.นบพิตา จว.นครศรีธรรมราช
(๓๐,๒๒๐ บาท) (๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๒๘)

ส.๑ ขัน้ ๓๘.๕
(๓๐,๒๒๐ บาท)

กดต.(ปป.)

87. ด.ต.สมเกียรติ ระวังวงศ์
๓ ๘๑๙๙ ๐๐๐๐๙ ๐๙ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นบพิตา จว.นครศรีธรรมราช
(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๗๕๗)

ป.๓ ขัน้ ๓๑ รอง สว.(ป.) สภ.นบพิตา จว.นครศรีธรรมราช
(๓๑,๘๘๐ บาท) (๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๗๕๗)

ส.๑ ขัน้ ๔๐
(๓๑,๘๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

88. ด.ต.วีระ ฉัตรมณี
๓ ๙๐๐๑ ๐๐๓๔๐ ๙๘ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นบพิตา จว.นครศรีธรรมราช
(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๐๙๖)

ป.๓ ขัน้ ๒๘.๕ รอง สว.(ป.) สภ.นบพิตา จว.นครศรีธรรมราช
(๒๙,๑๑๐ บาท) (๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๐๙๖)

ส.๑ ขัน้ ๓๗.๕
(๒๙,๑๑๐ บาท)

กดต.(ปป.)

89. ด.ต.ประจวบ หนูทอง
๓ ๘๐๐๗ ๐๐๒๓๐ ๑๙ ๗

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นบพิตา จว.นครศรีธรรมราช
(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๐๙๔)

ป.๓ ขัน้ ๓๐ รอง สว.(ป.) สภ.นบพิตา จว.นครศรีธรรมราช
(๓๐,๗๙๐ บาท) (๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๐๙๔)

ส.๑ ขัน้ ๓๙
(๓๐,๗๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

90. ด.ต.ยอดรัก เพชรเรือง
๓ ๘๐๐๗ ๐๐๓๓๐ ๙๕ ๗

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นบพิตา จว.นครศรีธรรมราช
(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๑๑)

ป.๓ ขัน้ ๓๑ รอง สว.(ป.) สภ.นบพิตา จว.นครศรีธรรมราช
(๓๑,๘๘๐ บาท) (๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๑๑)

ส.๑ ขัน้ ๔๐
(๓๑,๘๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 16 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
91. ด.ต.นรชัย ชูสุวรรณ์
๓ ๘๐๐๑ ๐๐๔๐๙ ๗๗ ๓

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๕๗๒)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
อัตราเงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ป.๓ ขัน้ ๒๘.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช
ส.๑ ขัน้ ๓๗.๕
(๒๙,๑๑๐ บาท) (ปนศ.๓๕๗๒)
(๒๙,๑๑๐ บาท)

92. ด.ต.สมพร อากาศโชติ
๓ ๘๐๐๑ ๐๑๒๑๕ ๓๔ ๔

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๖๕๘)

ป.๓ ขัน้ ๒๗ รอง สว.(จร.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช
(๒๗,๙๖๐ บาท) (ปนศ.๓๖๕๘)

ส.๑ ขัน้ ๓๖
(๒๗,๙๖๐ บาท)

กดต.(จร.)

93. ด.ต.พิสิษฐ์ หนูทอง
๓ ๘๐๑๖ ๐๐๔๕๔ ๗๖ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช
(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๓๙)

ป.๓ ขัน้ ๒๗.๕ รอง สว.(ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช
(๒๘,๔๓๐ บาท) (๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๓๙)

ส.๑ ขัน้ ๓๖.๕
(๒๘,๔๓๐ บาท)

กดต.(ปป.)

94. ด.ต.รุจิเรศ น้อยกูด
๓ ๙๐๐๘ ๐๐๑๔๕ ๘๔ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช
(0804 14202 0019)

ป.๓ ขัน้ ๒๙ รอง สว.(ป.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช
(๒๙,๖๘๐ บาท) (0804 14202 0019)

ส.๑ ขัน้ ๓๘
(๒๙,๖๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

95. ด.ต.มนตรี ตรีตรง
๓ ๘๐๑๒ ๐๐๘๕๓ ๖๘ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช
(0804 14202 0040)

ป.๓ ขัน้ ๓๓.๕ รอง สว.(ป.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช
(๓๔,๖๘๐ บาท) (0804 14202 0040)

ส.๑ ขัน้ ๔๒.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

96. ด.ต.โกโมทย์ สุวรรณเรืองศรี
๕ ๘๐๐๓ ๐๐๐๑๙ ๙๔ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช
(0804 14202 0035)

ป.๓ ขัน้ ๓๐ รอง สว.(ป.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช
(๓๐,๗๙๐ บาท) (0804 14202 0035)

ส.๑ ขัน้ ๓๙
(๓๐,๗๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 17 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
97. ด.ต.ปราโมทย์ ชุมปาน
๓ ๙๐๙๘ ๐๐๙๐๗ ๓๕ ๘

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช
(0804 14205 0068)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
อัตราเงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ป.๓ ขัน้ ๒๙.๕ รอง สว.(จร.) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช
ส.๑ ขัน้ ๓๘.๕
(๓๐,๒๒๐ บาท) (0804 14205 0068)
(๓๐, ๒๒๐ บาท)

98. ด.ต.สมศักดิ์ นวลมังสอ
๓ ๘๐๐๒ ๐๐๑๑๖ ๓๐ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๖๗๔)

ป.๓ ขัน้ ๓๐.๕ รอง สว.(ป.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช
(๓๑,๓๔๐ บาท) (ปนศ.๓๖๗๔)

ส.๑ ขัน้ ๓๙.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท)

กดต.(ปป.)

99. ด.ต.สุเทพ กาพลวรรณ์
๓ ๘๐๐๓ ๐๐๑๒๕ ๓๑ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.3695)

ป.๓ ขัน้ ๒๕.๕ รอง สว.(ป.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช
(๒๖,๖๓๐ บาท) (ปนศ.3695)

ส.๑ ขัน้ ๓๔.๕
(๒๖,๖๓๐ บาท)

กดต.(ปป.)

100. ด.ต.สุธี มัจฉาชาญ
๓ ๘๐๐๒ ๐๐๑๗๔ ๔๒ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.3723)

ป.๓ ขัน้ ๒๕ รอง สว.(ป.) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช
(๒๖,๒๗๐ บาท) (ปนศ.3723)

ส.๑ ขัน้ ๓๔
(๒๖,๒๗๐ บาท)

กดต.(ปป.)

101. ด.ต.เฉลียว พรหมรัตน์
๓ ๘๐๐๗ ๐๐๔๙๐ ๐๕ ๙

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๓๓๕)

ป.๓ ขัน้ ๒๙.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช
(๓๐,๒๒๐ บาท) (ปนศ.๓๓๓๕)

ส.๑ ขัน้ ๓๘.๕
(๓๐,๒๒๐ บาท)

กดต.(ปป.)

102. ด.ต.คนอง ภาษี
๓ ๘๐๐๖ ๐๐๔๗๑ ๑๘ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เปลีย่ น จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-2360)

ป.๓ ขัน้ ๓๐ รอง สว.(ป.) สภ.เปลีย่ น จว.นครศรีธรรมราช
(๓๐,๗๙๐ บาท) (ปนศ.-2360)

ส.๑ ขัน้ ๓๙
(๓๐,๗๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(จร.)

หน้าที่ 18 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
103. ด.ต.วินจิ ไพยศาสตร์
๓ ๙๐๑๑ ๐๐๕๕๔ ๗๓ ๑

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เปลีย่ น จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-2343)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขัน้ ๒๔.๕ รอง สว.(ป.) สภ.เปลีย่ น จว.นครศรีธรรมราช
(๒๕,๘๙๐ บาท) (ปนศ.-2343)

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๓๓.๕
(๒๕,๘๙๐ บาท)

104. ด.ต.สมพงศ์ สมประดิษฐ์
๓ ๘๐๐๑ ๐๐๖๗๕ ๖๙ ๔

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-1989)

ป.๓ ขัน้ ๓๑ รอง สว.(สส.) สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช
(๓๑,๘๘๐ บาท) (ปนศ.-1989)

ส.๑ ขัน้ ๔๐
(๓๑,๘๘๐ บาท)

กดต.(สส.)

105. ด.ต.อรุณ อนุศลิ ป์
๓ ๘๐๐๑ ๐๑๑๖๘ ๘๙ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-1973)

ป.๓ ขัน้ ๒๓.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช
(๒๕,๑๖๐ บาท) (ปนศ.-1973)

ส.๑ ขัน้ ๓๒.๕
(๒๕,๑๖๐ บาท)

กดต.(ปป.)

106. ด.ต.วิมนต์ ปานจันทร์
๔ ๘๐๐๙ ๐๐๐๐๒ ๗๘ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ 0685)

ป.๓ ขัน้ ๓๒ รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
(๓๓,๐๐๐ บาท) (๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ 0685)

ส.๑ ขัน้ ๔๑
(๓๓,๐๐๐ บาท)

กดต.(ปป.)

107. ด.ต.วันชัย นะมาเส
๓ ๙๐๙๙ ๐๐๗๗๓ ๙๒ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๑๔๑)

ป.๓ ขัน้ ๒๔.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
(๒๕,๘๙๐ บาท) (ปนศ.๓๑๔๑)

ส.๑ ขัน้ ๓๓.๕
(๒๕,๘๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

108. ด.ต.วันชัย พรหมเกิด
๓ ๘๐๙๙ ๐๐๖๔๐ ๘๐ ๐

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๒๕๙)

ป.๓ ขัน้ ๓๑.๕ รอง สว.(สส.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
(๓๒,๔๕๐ บาท) (ปนศ.๓๒๕๙)

ส.๑ ขัน้ ๔๐.๕
(๓๒,๔๕๐ บาท)

กดต.(สส.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 19 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
109. ด.ต.นุกจิ คดีพิศาล
๓ ๘๐๐๙ ๐๐๙๑๓ ๔๕ ๐

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๒๙๒)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขัน้ ๓๑.๕ รอง สว.(จร.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
(๓๒,๔๕๐ บาท) (ปนศ.๓๒๙๒)

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๔๐.๕
(๓๒,๔๕๐ บาท)

110. ด.ต.หญิง ภาณี สุมงคล
๓ ๘๐๐๙ ๐๐๒๒๘ ๑๖ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ 0662)

ป.๓ ขัน้ ๒๓.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
(๒๕,๑๖๐ บาท) (๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ 0662)

ส.๑ ขัน้ ๓๒.๕
(๒๕,๑๖๐ บาท)

กดต.(ปป.)

111. ด.ต.จรูญ ถิน่ หนองจิก
๓ ๘๑๐๑ ๐๐๒๓๑ ๐๖ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๕๖๗)

ป.๓ ขัน้ ๓๐.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช
(๓๑,๓๔๐ บาท) (ปนศ.๔๕๖๗)

ส.๑ ขัน้ ๓๙.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท)

กดต.(ปป.)

112. ด.ต.สุชาติ สุทธินนท์
๓ ๙๒๐๓ ๐๐๔๓๗ ๖๗ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ. ๔๕๘๒)

ป.๓ ขัน้ ๓๐ รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช
(๓๐,๗๙๐ บาท) (ปนศ. ๔๕๘๒)

ส.๑ ขัน้ ๓๙
(๓๐,๗๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

113. ด.ต.ยรรยง ธรรมโม
๓ ๙๐๐๗ ๐๐๗๗๖ ๗๕ ๐

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.4762)

ป.๓ ขัน้ ๒๙ รอง สว.(ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช
(๒๙,๖๘๐ บาท) (ปนศ.4762)

ส.๑ ขัน้ ๓๘
(๒๙,๖๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

114. ด.ต.สุพัฒ พรายพรรณ์
๓ ๙๒๐๖ ๐๐๑๕๑ ๔๑ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.4784)

ป.๓ ขัน้ ๒๗.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช
(๒๘,๔๓๐ บาท) (ปนศ.4784)

ส.๑ ขัน้ ๓๖.๕
(๒๘,๔๓๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(จร.)

หน้าที่ 20 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
115. ด.ต.นเรศ เนาวรัตน์
๔ ๘๐๐๙ ๐๐๐๐๑ ๘๗ ๔

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช
(0804 14202 0722)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขัน้ ๓๑.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช
(๓๒,๔๕๐ บาท) (0804 14202 0722)

116. ด.ต.ธนากร พรหมแก้ว
๓ ๘๐๙๙ ๐๐๓๑๒ ๑๑ ๐

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.4838)

ป.๓ ขัน้ ๒๘.๕ รอง สว.(สส.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช
(๒๙,๑๑๐ บาท) (ปนศ.4838)

ส.๑ ขัน้ ๓๗.๕
(๒๙,๑๑๐ บาท)

กดต.(สส.)

117. ด.ต.หญิง บุญสม เหมือนสังข์
๓ ๘๐๑๓ ๐๐๒๑๘ ๑๙ ๑

ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ร่อนพิบลู ย์ จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๔๕๓)

ป.๓ ขัน้ ๒๘ รอง สว.(อก.) สภ.ร่อนพิบลู ย์ จว.นครศรีธรรมราช
(๒๘,๘๘๐ บาท) (ปนศ.๓๔๕๓)

ส.๑ ขัน้ ๓๗
(๒๘,๘๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

118. ด.ต.หญิง ทัศนีย์ สุวรรณประเสริฐ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ช้างกลาง จว.นครศรีธรรมราช
๓ ๑๐๑๖ ๐๐๖๒๗ ๕๒ ๑
(0804 14202 0240)

ป.๓ ขัน้ ๒๖.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ช้างกลาง จว.นครศรีธรรมราช
(๒๗,๔๙๐ บาท) (0804 14202 0240)

ส.๑ ขัน้ ๓๕.๕
(๒๗,๔๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

119. ด.ต.พีระ เรืองช่วย
๔ ๘๐๐๗ ๐๐๐๐๑ ๒๔ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.2042)

ป.๓ ขัน้ ๓๐ รอง สว.(ป.) สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช
(๓๐,๗๙๐ บาท) (ปนศ.2042)

ส.๑ ขัน้ ๓๙
(๓๐,๗๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

120. ด.ต.นิวัฒ วัยทอง
๓ ๘๐๐๘ ๐๐๘๒๓ ๖๗ ๐

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.2024)

ป.๓ ขัน้ ๒๕.๕ รอง สว.(ป.) สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช
(๒๖,๖๓๐ บาท ) (ปนศ.2024)

ส.๑ ขัน้ ๓๔.๕
(๒๖,๖๓๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๔๐.๕
(๓๒,๔๕๐ บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 21 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
121. ด.ต.รณกร ศรีเจ้า
๓ ๘๔๑๐ ๐๐๐๙๑ ๙๕ ๑

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ส.) สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.2061)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
อัตราเงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ป.๓ ขัน้ ๒๐.๕ รอง สว.(ส.) สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช
ส.๑ ขัน้ ๒๙.๕
(๒๒,๙๘๐ บาท) (ปนศ.2061)
(๒๒,๙๘๐ บาท)

122. ด.ต.สมใจ ทองเพ็ชร
๓ ๘๐๐๗ ๐๐๓๕๗ ๑๑ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.2016)

ป.๓ ขัน้ ๓๓.๕ รอง สว.(ป.) สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช
(๓๔,๖๘๐ บาท) (ปนศ.2016)

ส.๑ ขัน้ ๔๒.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

123. ด.ต.ประยูร สุขแก้ว
๓ ๙๐๙๙ ๐๐๒๕๕ ๑๖ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ. 4976)

ป.๓ ขัน้ ๓๐ รอง สว.(ป.) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช
(๓๐,๗๙๐ บาท) (ปนศ. 4976)

ส.๑ ขัน้ ๓๙
(๓๐,๗๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

124. ด.ต.ปรีชา สุขจันทร์
๓ ๘๐๑๒ ๐๐๒๖๑ ๓๖ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ถ้าพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๒๗๒๐)

ป.๓ ขัน้ ๒๘ รอง สว.(ป.) สภ.ถ้าพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช
(๒๘,๘๘๐ บาท ) (ปนศ.๒๗๒๐)

ส.๑ ขัน้ ๓๗
(๒๘,๘๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

125. ด.ต.สมเชษ สายพือ
๓ ๘๐๐๗ ๐๐๓๐๔ ๓๘ ๗

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ถ้าพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๒๗๐๐)

ป.๓ ขัน้ ๓๓.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ถ้าพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช
(๓๔,๖๘๐ บาท) (ปนศ.๒๗๐๐)

ส.๑ ขัน้ ๔๒.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

126. ด.ต.สิงห์ชัย วิเชียร
๓ ๘๐๐๑ ๐๐๐๓๔ ๙๓ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พิปนู จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๖๕๔)

ป.๓ ขัน้ ๓๒.๕ รอง สว.(ป.) สภ.พิปนู จว.นครศรีธรรมราช
(๓๓,๕๖๐ บาท) (ปนศ.๔๖๕๔)

ส.๑ ขัน้ ๔๑.๕
(๓๓,๕๖๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(อก.)

หน้าที่ 22 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
127. ด.ต.สุรัตน์ หลวงนา
๓ ๑๐๐๖ ๐๑๓๖๖ ๔๒ ๙

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พิปนู จว.นครศรีธรรมราช
(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๔ ๐๕๑๑)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขัน้ ๓๑ รอง สว.(สส.) สภ.พิปนู จว.นครศรีธรรมราช
(๓๑,๘๘๐ บาท) (๐๘๐๔ ๑๔๒๐๔ ๐๕๑๑)

128. ด.ต.จารึก จันทร์ดา
๓ ๘๔๐๓ ๐๐๐๘๗ ๔๕ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พิปนู จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๖๕๗)

ป.๓ ขัน้ ๒๖ รอง สว.(ป.) สภ.พิปนู จว.นครศรีธรรมราช
(๒๖,๙๙๐ บาท) (ปนศ.๔๖๕๗)

ส.๑ ขัน้ ๓๕
(๒๖,๙๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

129. ด.ต.ศักดิช์ ัย กิยาหัตย์
๕ ๘๐๑๐ ๙๐๐๐๒ ๙๓ ๒

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๙๓๕)

ป.๓ ขัน้ ๒๖ รอง สว.(สส.) สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช
(๒๖,๙๙๐ บาท) (ปนศ.๔๙๓๕)

ส.๑ ขัน้ ๓๕
(๒๖,๙๙๐ บาท)

กดต.(สส.)

130. ด.ต.ห่วง จิตร์วิรัตน์
๓ ๘๐๑๒ ๐๐๓๓๑ ๔๗ ๕

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-๒๑๑๓)

ป.๓ ขัน้ ๒๗.๕ รอง สว.(สส.) สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมราช
(๒๘,๔๓๐ บาท) (ปนศ.-๒๑๑๓)

ส.๑ ขัน้ ๓๖.๕
(๒๘,๔๓๐ บาท)

กดต.(สส.)

131. ด.ต.วีระ สุวรรณโน
๔ ๘๐๐๔ ๐๐๐๐๑ ๐๐ ๐

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-๒097)

ป.๓ ขัน้ ๓๑.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมราช
(๓๒,๔๕๐ บาท) (ปนศ.-๒097)

ส๑ ขัน้ ๔๐.๕
(๓๒,๔๕๐ บาท)

กดต.(ปป.)

132. ด.ต.ปรีชา คงรอด
๕ ๘๐๐๙ ๐๐๐๐๓ ๓๔ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.4144)

ป.๓ ขัน้ ๓๔ รอง สว.(ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช
(๓๕,๒๒๐ บาท) (ปนศ.4144)

ส.๑ ขัน้ ๔๓
(๓๕,๒๒๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๔๐
(๓๑,๘๘๐ บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(สส.)

หน้าที่ 23 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
133. ด.ต.สุชีพ รักจันทร์
๓ ๙๓๐๑ ๐๐๔๖๕ ๘๖ ๙

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.4061)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
อัตราเงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ป.๓ ขัน้ ๒๙.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช
ส.๑ ขัน้ ๓๘.๕
(๓๐,๒๒๐ บาท) (ปนศ.4061)
(๓๐,๒๒๐ บาท)

134. ด.ต.วุฒิชัย ดาวัฒน์
๓ ๘๐๑๒ ๐๐๑๒๒ ๐๔ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๙๔๙)

ป.๓ ขัน้ ๒๗ รอง สว.(ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช
(๒๗,๙๖๐ บาท) (ปนศ.๓๙๔๙)

ส.๑ ขัน้ ๓๖
(๒๗,๙60 บาท)

กดต.(ปป.)

135. ด.ต.วิรัตน์ กลับนวล
๓ ๙๐๐๗ ๐๐๖๑๓ ๒๗ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๙๐๔)

ป.๓ ขัน้ ๒๖ รอง สว.(ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช
(๒๖,๙๙๐ บาท) (ปนศ.๓๙๐๔)

ส.๑ ขัน้ ๓๕
(๒๖,๙๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

136. ด.ต.ชัยรัตน์ ปิตริ ัตนวรนาท
๓ ๘๐๑๖ ๐๐๔๘๒ ๓๗ ๓

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๙๗๖)

ป.๓ ขัน้ ๓๑.๕ รอง สว.(สส.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช
(๓๒,๔๕๐ บาท) (ปนศ.๓๙๗๖)

ส.๑ ขัน้ ๔๐.๕
(๓๒,๔๕๐ บาท )

กดต.(สส.)

137. ด.ต.อานวย มากจงดี
๓ ๙๕๙๙ ๐๐๑๒๔ ๔๐ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๙๒๕)

ป.๓ ขัน้ ๒๖.๕ รอง สว.(ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช
(๒๗,๔๙๐ บาท) (ปนศ.๓๙๒๕)

ส.๑ ขัน้ ๓๕.๕
(๒๗,๔๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

138. ด.ต.สัมฤทธิ์ แสงศรี
๓ ๘๐๑๑ ๐๐๒๑๘ ๙๒ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๘๒๓)

ป.๓ ขัน้ ๒๙ รอง สว.(ป.) สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช
(๒๙,๖๘๐ บาท) (ปนศ.๓๘๒๓)

ส.๑ ขัน้ ๓๘
(๒๙,๖๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 24 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
139. ด.ต.รณชัย ทิพย์พืช
๓ ๘๐๐๑ ๐๐๕๓๕ ๒๗ ๒

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๘๕๗)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
อัตราเงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ป.๓ ขัน้ ๓๐.๕ รอง สว.(ป.) สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช
ส.๑ ขัน้ ๓๙.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท) (ปนศ.๓๘๕๗)
(๓๑,๓๔๐ บาท)

140. ด.ต.สมโชค ไทยราษฎร์
๓ ๑๐๐๑ ๐๐๙๗๖ ๐๕ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-๒๑๖๖)

ป.๓ ขัน้ ๒๗ รอง สว.(ป.) สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช
(๒๗,๙๖๐ บาท) (ปนศ.-๒๑๖๖)

ส.๑ ขัน้ ๓๖
(๒๗,๙๖๐ บาท)

กดต.(ปป.)

141. ด.ต.ศรีเมก ปานแก้ว
๓ ๙๓๐๕ ๐๐๑๘๕ ๕๕ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-๒๑๓๙)

ป.๓ ขัน้ ๒๕ รอง สว.(ป.) สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช
(๒๖,๒๗๐ บาท) (ปนศ.-๒๑๓๙)

ส.๑ ขัน้ ๓๔
(๒๖,๒๗๐ บาท)

กดต.(ปป.)

142. ด.ต.อรุณ ศิริโชติ
๓ ๘๐๑๓ ๐๐๖๕๒ ๒๓ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-๒๑๔๙)

ป.๓ ขัน้ ๒๕ รอง สว.(ป.) สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช
(๒๖,๒๗๐ บาท) (ปนศ.-๒๑๔๙)

ส.๑ ขัน้ ๓๔
(๒๖,๒๗๐ บาท)

กดต.(ปป.)

143. ด.ต.วิชัย หิรัญประจักษ์
๓ ๙๐๐๗ ๐๐๖๒๙ ๘๔ ๖

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-2457)

ป.๓ ขัน้ ๓๑ รอง สว.(สส.) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช
(๓๑,๘๘๐ บาท) (ปนศ.-2457)

ส.๑ ขัน้ ๔๐
(๓๑,๘๘๐ บาท)

กดต.(สส.)

144. ด.ต.ไพศาล ชูชนื่
๓ ๙๐๐๗ ๐๐๔๓๙ ๐๑ ๐

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-2461)

ป.๓ ขัน้ ๒๔ รอง สว.(สส.) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช
(๒๕,๕๓๐ บาท) (ปนศ.-2461)

ส.๑ ขัน้ ๓๓
(๒๕,๕๓๐ บาท

กดต.(สส.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 25 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
145. ด.ต.นิพัฒน์ สังข์วิเศษสุทธิ์
๕ ๙๓๙๙ ๙๐๐๐๐ ๒๖ ๖

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ขอนหาด จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-๒๑๘๔)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
อัตราเงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ป.๓ ขัน้ ๒๖.๕ รอง สว.(อก.) สภ.ขอนหาด จว.นครศรีธรรมราช
ส.๑ ขัน้ ๓๕.๕
(๒๗,๔๙๐ บาท) (ปนศ.-๒๑๘๔)
(๒๗,๔๙๐ บาท)

146. ด.ต.กาจัด สุขเผือก
๓ ๙๓0๑ ๐๐๒๙๒ ๖๔ ๖

ผบ.หมู่ (ส.) สภ.ขอนหาด จว.นครศรีธรรมราช
(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๖๐๙)

ป.๓ ขัน้ ๓๐.๕ รอง สว.(ส.) สภ.ขอนหาด จว.นครศรีธรรมราช
(๓๑,๓๔๐ บาท) (๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๖๐๙)

ส.๑ ขัน้ ๓๙.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท)

กดต.(ปป.)

147. ด.ต.อดุลย์ สุขห่อ
๕ ๙๕๙๙ ๐๐๐๑๖ ๗๔ ๕

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-๒๓๓๕)

ป.๓ ขัน้ ๓๒.๕ รอง สว.(สส.) สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช
(๓๓,๕๖๐ บาท) (ปนศ.-๒๓๓๕)

ส.๑ ขัน้ ๔๑.๕
(๓๓,๕๖๐ บาท)

กดต.(สส.)

148. ด.ต.สุวรรณ์ ปานเกลีย้ ง
๓ ๘๐๑๒ ๐๐๓๒๙ ๖๓ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-๒๓๑๙)

ป.๓ ขัน้ ๒๓ รอง สว.(ป.) สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช
(๒๔,๘๐๐ บาท) (ปนศ.-๒๓๑๙)

ส.๑ ขัน้ ๓๒
(๒๔,๘๐๐ บาท)

กดต.(ปป.)

149. ด.ต.กมลภัทร์ แก้วพรรณราย
๓ ๘๑๙๙ ๐๐๐๐๘ ๖๖ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
(1806 12202 0137)

ป.๓ ขัน้ ๒๘.๕ รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
(๒๙,๑๑๐ บาท) (1806 12202 0137)

ส.๑ ขัน้ ๓๗.๕
(๒๙,๑๑๐ บาท)

กดต.(ปป.)

150. ด.ต.พรชัย อัตรา
๓ ๘๐๐๑ ๐๐๕๔๗ ๕๙ ๙

ผบ.หมู่ (เก็บกูฯ้ ) กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
(๑๘๐๖ ๑๒๔๒๘ ๐๑๔๑)

ป.๓ ขัน้ ๒๓.๕ รอง สว.(เก็บกูฯ้ ) กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
(๒๕,๑๖๐ บาท) (๑๘๐๖ ๑๒๔๒๘ ๐๑๔๑)

ส.๑ ขัน้ ๓๒.๕
(๒๕,๑๖๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 26 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
151. ด.ต.ณัชพล ปาณิญา
๓ ๒๒๐๒ ๐๐๐๐๓ ๕๗ ๐

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เกาะยาว จว.พังงา
(ปพง.๑๕๓๕)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขัน้ ๓๒ รอง สว.(สส.) สภ.เกาะยาว จว.พังงา
(๓๓,๐๐๐ บาท) (ปพง.๑๕๓๕)

152. ด.ต.ถนอม แห่สถิตย์
๓ ๔๕๑๐ ๐๑๐๙๓ ๘๘ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพังงา
(๐๘๐๕ ๑๔๒๐๒ ๐๑๒๗)

ป.๓ ขัน้ ๓๑.๕ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองพังงา
(๓๒,๔๕๐ บาท) (๐๘๐๕ ๑๔๒๐๒ ๐๑๒๗)

ส.๑ ขัน้ ๔๐.๕
(๓๒,๔๕๐ บาท)

กดต.(ปป.)

153. ด.ต.ธวัช ยิม้ ละมัย
๓ ๗๖๐๒ ๐๐๑๐๑ ๖๕ ๘

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.โคกกลอย จว.พังงา
(ปพง.-๘๑๘)

ป.๓ ขัน้ ๒๘.๕ รอง สว.(สส.) สภ.โคกกลอย จว.พังงา
(๒๙,๑๑๐ บาท) (ปพง.-๘๑๘)

ส.๑ ขัน้ ๓๗.๕
(๒๙,๑๑๐ บาท)

กดต.(สส.)

154. ด.ต.นิกร สุขขาว
๓ ๙๔๐๒ ๐๐๓๑๖ ๑๑ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกกลอย จว.พังงา
(ปพง.-๗๙๕)

ป.๓ ขัน้ ๒๗.๕ รอง สว.(ป.) สภ.โคกกลอย จว.พังงา
(๒๘,๔๓๐ บาท) (ปพง.-๗๙๕)

ส.๑ ขัน้ ๓๖.๕
(๒๘,๔๓๐ บาท)

กดต.(ปป.)

155. ด.ต.มนต์ชัย ธรรมชาติ
๓ ๘๐๑๒ ๐๐๑๕๔ ๐๓ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะกัว่ ทุ่ง จว.พังงา
(ปพง.๑๒๘๒)

ป.๓ ขัน้ ๒๗.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ตะกัว่ ทุ่ง จว.พังงา
(๒๘,๔๓๐ บาท) (ปพง.๑๒๘๒)

ส.๑ ขัน้ ๓๖.๕
(๒๘,๔๓๐ บาท)

กดต.(ปป.)

156. ด.ต.ยงยุทธ ใจกระจ่าง
๓ ๘๑๐๕ ๐๐๑๕๑ ๗๘ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพังงา
(ปพง.๙๖๕)

ป.๓ ขัน้ ๒๘.๕ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองพังงา
(๒๙,๑๑๐ บาท) (ปพง.๙๖๕)

ส.๑ ขัน้ 37.5
(๒๙,๑๑๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๔๑
(๓๓,๐๐๐ บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(สส.)

หน้าที่ 27 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
157. ด.ต.วิราช อินทร์บญ
ุ สังข์
๓ ๘๐๑๑ ๐๐๒๑๘ ๙๐ ๑

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ตะกัว่ ทุ่ง จว.พังงา
(ปพง.๑๓๑๘)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขัน้ ๓๑.๕ รอง สว.(จร.) สภ.ตะกัว่ ทุ่ง จว.พังงา
(๓๒,๔๕๐ บาท) (ปพง.๑๓๑๘)

158. ด.ต.วิโรจน์ บุญดา
๓ ๙๓๙๙ ๐๐๒๘๗ ๖๘ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.พังงา
(๑๘๐๗ ๑๒๒๐๒ ๐๐๖๙)

ป.๓ ขัน้ ๒๕ รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.พังงา
(๒๖,๒๗๐ บาท) (๑๘๐๗ ๑๒๒๐๒ ๐๐๖๙)

ส.๑ ขัน้ ๓๔
(๒๖,๒๗๐ บาท)

กดต.(ปป.)

159. ด.ต.วิสุทธิ์ จีนเจือ
๓ ๘๑๐๕ ๐๐๑๖๓ ๓๓ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.พังงา
(๑๘๐๗ ๑๒๒๐๒ ๐๐๗๒)

ป.๓ ขัน้ ๒๙ รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.พังงา
(๒๙,๖๘๐ บาท) (๑๘๐๗ ๑๒๒๐๒ ๐๐๗๒)

ส.๑ ขัน้ ๓๘
(๒๙,๖๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

160. ด.ต.อนันต์ หอมจันทร์
๕ ๘๒๙๙ ๐๐๐๑๖ ๐๓ ๗

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพังงา
(ปพง.๑๐๒๐)

ป.๓ ขัน้ ๒๙ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองพังงา
(๒๙,๖๘๐ บาท) (ปพง.๑๐๒๐)

ส.๑ ขัน้ ๓๘
(๒๙,๖๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

161. ด.ต.อานวย ด่านสกุลรัตน์
๓ ๙๓๐๕ ๐๐๐๒๖ ๔๔ ๗

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.พังงา
(๑๘๐๗ ๑๒๒๐๒ ๐๐๘๑)

ป.๓ ขัน้ ๒๖.๕ รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.พังงา
(๒๗,๔๙๐ บาท) (๑๘๐๗ ๑๒๒๐๒ ๐๐๘๑)

ส.๑ ขัน้ ๓๕.๕
(๒๗,๔๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

162. ด.ต.วุฒิยา บรรลุสุข
3 3206 00713 30 1

ผบ.หมู่ กลุม่ งานสอบสวน ภ.จว.ภูเก็ต
(๑๘๐๘ ๑๒๓๐๑ ๐๑๓๒)

ป.๓ ขัน้ ๓๑ รอง สว.(อก.) กลุม่ งานสอบสวน ภ.จว.ภูเก็ต
(๓๑,๘๘๐ บาท) (๑๘๐๘ ๑๒๓๐๑ ๐๑๓๒)

ส.๑ ขัน้ ๔๐
(๓๑,๘๘๐ บาท)

กดต.(อก.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๔๐.๕
(๓๒,๔๕๐ บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(จร.)

หน้าที่ 28 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
163. ด.ต.มงคล บุญประเสริฐ
3 8012 00820 01 8

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ป่าตอง.จว.ภูเก็ต
(๐๘๐๖ ๑๔๒๐๕ ๐๓๒๙)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขัน้ ๒๗.๕ รอง สว.(จร.) สภ.ป่าตอง.จว.ภูเก็ต
(๒๘,๔๓๐ บาท) (๐๘๐๖ ๑๔๒๐๕ ๐๓๒๙)

164. ด.ต.จรินทร์ ย่องนุน่
3 8099 00160 45 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าตอง.จว.ภูเก็ต
(ปภก.๘๙๘)

ป.๓ ขัน้ ๓1.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ป่าตอง.จว.ภูเก็ต
(๓๒,๔๕๐ บาท) (ปภก.๘๙๘)

ส.๑ ขัน้ ๔๐.๕
(๓๒,๔๕๐ บาท)

กดต.(ปป.)

165. ด.ต.วินยั ยกพรหม
3 9308 00034 03 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ถลาง.จว.ภูเก็ต
(ปภก.๑๐๖๒)

ป.๓ ขัน้ ๒๘ รอง สว.(ป.) สภ.ถลาง.จว.ภูเก็ต
(๒๘,๘๘๐ บาท) (ปภก.๑๐๖๒)

ส.๑ ขัน้ ๓๗
(๒๘,๘๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

166. ด.ต.สุทธิวุฒิ สงขาว
3 9305 01032 25 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ถลาง.จว.ภูเก็ต
(ปภก.๑๐๐๕)

ป.๓ ขัน้ ๒๕.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ถลาง.จว.ภูเก็ต
(๒๖,๖๓๐ บาท) (ปภก.๑๐๐๕)

ส.๑ ขัน้ ๓๔.๕
(๒๖,๖๓๐ บาท)

กดต.(ปป.)

167. ด.ต.ศิวกร อธิกเมธากุล
3 1022 01604 61 8

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต
(๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๐๗๑)

ป.๓ ขัน้ ๒๗ รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต
(๒๗,๙๖๐ บาท) (๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๐๗๑)

ส.๑ ขัน้ ๓๔
(๒๗,๙๖๐ บาท)

กดต.(ปป.)

168. ด.ต.จานงค์ ลักษณะชู
3 8499 00285 26 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต
(๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๕๙๗)

ป.๓ ขัน้ ๒๔.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต
(๒๕,๘๙๐ บาท) (๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๕๙๗)

ส.๑ ขัน้ ๓๓.๕
(๒๕,๘๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๓๖.๕
(๒๘,๔๓๐ บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(จร.)

หน้าที่ 29 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
169. ด.ต.เชวง สมัครแก้ว
3 8101 00082 57 0

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต
(๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๖๑๘)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขัน้ ๒๖.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต
(๒๗,๔๙๐ บาท) (๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐๖๑๘)

170. ด.ต.นิธิเดช สามะอาลี
3 9403 00062 51 2

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต
(ปภก.๖6๙)

ป.๓ ขัน้ ๒๘ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองภูเก็ต
(๒๘,๘๘๐ บาท) (ปภก.๖6๙)

ส.๑ ขัน้ ๓๗
(๒๘,๘๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

171. ด.ต.สัจจะ ภูศรี
3 7301 01516 72 8

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต
(ปภก.๘๖๙)

ป.๓ ขัน้ ๓๒.๕ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองภูเก็ต
(๓๓,๕๖๐ บาท) (ปภก.๘๖๙)

ส.๑ ขัน้ ๔๑.๕
(๓๓,๕๖๐ บาท)

กดต.(จร.)

172. ด.ต.สมเกียรติ ขาชุม
4 9308 00001 39 1

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองภูเก็ต
(ปภก.๗๘๔)

ป.๓ ขัน้ ๓๒ รอง สว.(สส.) สภ.เมืองภูเก็ต
(๓๓,๐๐๐ บาท) (ปภก.๗๘๔)

ส.๑ ขัน้ ๔๑
(๓๓,๐๐๐ บาท)

กดต.(สส.)

173. ด.ต.จาเนียร เขตคีรี
4 2001 00011 75 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต
(ปภก.๗๖๕)

ป.๓ ขัน้ ๒๙.๕ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองภูเก็ต
(๓๐,๒๒๐ บาท) (ปภก.๗๖๕)

ส.๑ ขัน้ ๓๘.๕
(๓๐,๒๒๐ บาท)

กดต.(ปป.)

174. ด.ต.พรประสิทธิ์ แว่นทอง
4 2001 00009 42 6

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองภูเก็ต
(๐๘๐๖ ๑๔๒๐๔ ๐๒๓๑)

ป.๓ ขัน้ ๒๘ รอง สว.(สส.) สภ.เมืองภูเก็ต
(๒๘,๘๘๐ บาท) (๐๘๐๖ ๑๔๒๐๔ ๐๒๓๑)

ส.๑ ขัน้ ๓๗
(๒๘,๘๘๐ บาท)

กดต.(สส.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๓๕.๕
(๒๗,๔๙๐ บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 30 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
175. ด.ต.นิยม ทองสงค์
4 8009 00002 50 1

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต
(ปภก.๖๕๒)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขัน้ ๓๔ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองภูเก็ต
(๓๕,๒๒๐ บาท) (ปภก.๖๕๒)

176. ด.ต.ตรีเทพ มูสิกะปาละ
3 9301 00197 40 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต
(ปภก.๖๖๘)

ป.๓ ขัน้ ๒๙.๕ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองภูเก็ต
(๓๐,๒๒๐ บาท) (ปภก.๖๖๘)

ส.๑ ขัน้ ๓๘.๕
(๓๐,๒๒๐ บาท)

กดต.(ปป.)

177. ด.ต.ณัฐนันท์ พฤตประพัฒน์พร
3 1007 00523 61 1

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต
(๐๘๐๖ ๑๔๒๐5 ๐๒๔๒)

ป.๓ ขัน้ ๓๒.๕ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองภูเก็ต
(๓๓,๕๖๐ บาท) (๐๘๐๖ ๑๔๒๐5 ๐๒๔๒)

ส.๑ ขัน้ ๔๑.๕
(๓๓,๕๖๐ บาท)

กดต.(จร.)

178. ด.ต.สมโภชน์ จันทะภาโส
3 9098 00774 18 8

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองภูเก็ต
(๐๘๐๖ ๑๔๒๐4 ๐2๓๐)

ป.๓ ขัน้ ๒๗.๕ รอง สว.(สส.) สภ.เมืองภูเก็ต
(๒๘,๔๓๐ บาท) (๐๘๐๖ ๑๔๒๐4 ๐2๓๐)

ส.๑ ขัน้ ๓๖.๕
(๒๘,๔๓๐ บาท)

กดต.(สส.)

179. ด.ต.บรรเจิด เพชรป้อม
3 7304 00288 78 6

ผบ.หมู่ ภ.จว.ระนอง
(1809 12301 0002)

ป.3 ขัน้ 28 รอง สว.(อก.) ภ.จว.ระนอง
(28,880 บาท) (1809 12301 0002)

ส.1 ขัน้ 37
(28,880 บาท)

กดต.(อก.)

180. ด.ต.วิชยุทธ บุญชัย
3 8606 00073 38 3

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.ระนอง
(1809 12202 0064)

ป.3 ขัน้ 29 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ระนอง
(29,680 บาท) (1809 12202 0064)

ส.1 ขัน้ 38
(29,680 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๔๓
(๓๕,๒๒๐ บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 31 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
181. ด.ต.วีระ เสลา
3 8408 00149 71 5

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองระนอง
(ปรน.830)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 23.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองระนอง
(25,160 บาท) (ปรน.830)

182. ด.ต.สุชาติ โพธานุช
5 7703 00018 93 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองระนอง
(ปรน.843)

ป.3 ขัน้ 29.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองระนอง
(30,220 บาท) (ปรน.843)

ส.1 ขัน้ 38.5
(30,220 บาท)

กดต.(ปป.)

183. ด.ต.มาโนช ผดุงสัตย์
3 8001 00126 59 3

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองระนอง
(ปรน.857)

ป.3 ขัน้ 26 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองระนอง
(26,990 บาท) (ปรน.857)

ส.1 ขัน้ 35
(26,990 บาท)

กดต.(ปป.)

184. ด.ต.สมคิด สุวรรณน้อย
3 9099 00573 58 3

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.กระบุรี จว.ระนอง
(ปรน.1046)

ป.3 ขัน้ 26 รอง สว.(สส.) สภ.กระบุรี จว.ระนอง
(26,990 บาท) (ปรน.1046)

ส.1 ขัน้ 35
(26,990 บาท)

กดต.(สส.)

185. ด.ต.จุตพิ ร ใจรอด
3 8501 00217 67 0

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.กะเปอร์ จว.ระนอง
(ปรน.1127)

ป.3 ขัน้ 31.5 รอง สว.(สส.) สภ.กะเปอร์ จว.ระนอง
(32,450 บาท) (ปรน.1127)

ส.1 ขัน้ 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(สส.)

186. ด.ต.เสนาะ พรมเฮียง
3 3601 01336 18 9

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.กะเปอร์ จว.ระนอง
(ปรน.1142)

ป.3 ขัน้ 29.5 รอง สว.(จร.) สภ.กะเปอร์ จว.ระนอง
(30,220 บาท) (ปรน.1142)

ส.1 ขัน้ 38.5
(30,220 บาท)

กดต.(จร.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขัน้ 32.5
(25,160 บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 32 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
187. ด.ต.นิรันย์ พุ่มกร
3 8501 00005 11 7

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุขสาราญ จว.ระนอง
(ปรน.1255)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 27 รอง สว.(ป.) สภ.สุขสาราญ จว.ระนอง
(27,960 บาท) (ปรน.1255)

188. ด.ต.ประสาร ประดุจพันธ์
4 2001 00010 48 3

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากน้า จว.ระนอง
0807 14202 0170

ป.3 ขัน้ 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.ปากน้า จว.ระนอง
(31,340 บาท) 0807 14202 0170

ส.1 ขัน้ 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

189. ด.ต.สวาท เจริญผล
5 8606 90000 55 7

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ปากน้า จว.ระนอง
(ปพง.1032)

ป.3 ขัน้ 27 รอง สว.(จร.) สภ.ปากน้า จว.ระนอง
(27,960 บาท) (ปพง.1032)

ส.1 ขัน้ 36
(27,960 บาท)

กดต.(จร.)

190. ด.ต.ชวัธย์ อินทรวิชัย
3 2002 00518 04 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากจัน่ จว.ระนอง
(ปรน.-638)

ป.3 ขัน้ 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.ปากจัน่ จว.ระนอง
(31,340 บาท) (ปรน.-638)

ส.1 ขัน้ 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

191. ด.ต.อภิเดชรัสม์ สุวรรณกุลภัทร์
3 8504 00132 84 0

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ปากจัน่ จว.ระนอง
0807 14204 0120

ป.3 ขัน้ 26 รอง สว.(สส.) สภ.ปากจัน่ จว.ระนอง
(26,990 บาท) 0807 14204 0120

ส.1 ขัน้ 35
(26,990 บาท)

กดต.(สส.)

192. ด.ต.ทวี หินเหล็ก
4 2001 00009 71 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง
(ปรน.-569)

ป.3 ขัน้ 29 รอง สว.(ป.) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง
(29,680 บาท) (ปรน.-569)

ส.1 ขัน้ 38
(29,680 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขัน้ 36
(27,960 บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 33 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
193. ด.ต.วิษณุ ผิวนวล
3 8501 00009 00 7

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว จว.ระนอง
(ปรน.-612)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 24.5 รอง สว.(ป.) สภ.บางแก้ว จว.ระนอง
(25,890 บาท) (ปรน.-612)

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขัน้ 33.5
(25,890 บาท)

194. ด.ต.เดชา ธรรมาภิรักษ์
๓ ๘๔๑๑ ๐๐๑๖๑ ๘๘ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โมถ่าย จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.-1785)

ป.3 ขัน้ 29.5 รอง สว.(ป.) สภ.โมถ่าย จว.สุราษฎร์ธานี
(30,220 บาท) (ปสฎ.-1785)

ส.1 ขัน้ 38.5
(30,220 บาท)

กดต.(ปป.)

195. ด.ต.วิเชียร วัดโพธิ์
๓ ๖๗๐๘ ๐๐๒๗๓ ๘๘ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โมถ่าย จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.-1780)

ป.3 ขัน้ 27 รอง สว.(ป.) สภ.โมถ่าย จว.สุราษฎร์ธานี
(27,960 บาท) (ปสฎ.-1780)

ส.1 ขัน้ 36
(27,960 บาท)

กดต.(ปป.)

196. ด.ต.คณาธิป ศรีไสยเพชร
๓ ๘๐๐๖ ๐๐๓๗๔ ๕๘ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.4173)

ป.3 ขัน้ 31.5 รอง สว.(ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี
(32,450 บาท) (ปสฎ.4173)

ส.1 ขัน้ 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

197. ด.ต.พร่างเพชร ใหญ่กว่าวงศ์
๓ ๗๖๐๗ ๐๐๐๒๘ ๓๘ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.4175)

ป.3 ขัน้ 30 รอง สว.(ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี
(30,790 บาท) (ปสฎ.4175)

ส.1 ขัน้ 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

198. ด.ต.โสภณ ศรีวิกะ
๓ ๘๐๑๓ ๐๐๘๗๖ ๔๓ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.4187)

ป.3 ขัน้ 25.5 รอง สว.(ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี
(26,630 บาท) (ปสฎ.4187)

ส.1 ขัน้ 34.5
(26,630 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 34 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
199. ด.ต.ดารงค์ เจริญศิลป์
๔ ๒๐๐๑ ๐๐๐๑๑ ๕๖ ๑

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.3551)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
อัตราเงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ป.3 ขัน้ 27 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี
ส.1 ขัน้ 36
(27,960 บาท) (ปสฎ.3551)
(27,960 บาท)

200. ด.ต.สมพงศ์ ระวังวงศ์
๓ ๘๐๐๒ ๐๐๑๖๒ ๕๗ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.3555)

ป.3 ขัน้ 29.5 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี
(30,220 บาท) (ปสฎ.3555)

ส.1 ขัน้ 38.5
(30,220 บาท)

กดต.(ปป.)

201. ด.ต.พโยม ติยจันทร์
๓ ๘๐๐๒ ๐๐๒๓๖ ๖๔ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าชี จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.-1895)

ป.3 ขัน้ 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.ท่าชี จว.สุราษฎร์ธานี
(31,340 บาท) (ปสฎ.-1895)

ส.1 ขัน้ 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

202. ด.ต.ทินพัฒน์ สุรทิน
๓ ๘๔๙๙ ๐๐๒๖๕ ๒๙ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสวียด จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.-1751)

ป.3 ขัน้ 32 รอง สว.(ป.) สภ.เสวียด จว.สุราษฎร์ธานี
(33,000 บาท) (ปสฎ.-1751)

ส.1 ขัน้ 41
(33,000 บาท)

กดต.(ปป.)

203. ด.ต.บรรเจิด รัตนะ
๓ ๘๔๐๒ ๐๐๗๓๙ ๖๓ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสวียด จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.-1748)

ป.3 ขัน้ 29 รอง สว.(ป.) สภ.เสวียด จว.สุราษฎร์ธานี
(29,680 บาท) (ปสฎ.-1748)

ส.1 ขัน้ 38
(29,680 บาท)

กดต.(ปป.)

204. ด.ต.ระเบียบ สุวรรณรัตน์
๔ ๘๖๐๕ ๐๐๐๐๑ ๑๐ ๙

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.3792)

ป.3 ขัน้ 28.5 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี
(29,110 บาท) (ปสฎ.3792)

ส.1 ขัน้ 37.5
(29,110 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 35 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
205. ด.ต.สมชาย โชติช่วง
๓ ๙๒๐๒ ๐๐๑๗๙ ๗๗ ๙

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.3813)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 26 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี
(26,990 บาท) (ปสฎ.3813)

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขัน้ 35
(26,990 บาท)

206. ด.ต.วินยั ไชยโย
๓ ๗๐๙๙ ๐๐๑๘๓ ๐๖ ๐

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางมะเดือ่ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.-1845)

ป.3 ขัน้ 27 รอง สว.(ป.) สภ.บางมะเดือ่ จว.สุราษฎร์ธานี
(27,960 บาท) (ปสฎ.-1845)

ส.1 ขัน้ 36
(27,960 บาท)

กดต.(ปป.)

207. ด.ต.สุมนต์ จงจิตร
๔ ๘๐๐๔ ๐๐๐๐๑ ๓๗ ๙

ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.บางมะเดือ่ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.-1882)

ป.3 ขัน้ 28 รอง สว.(คผศ.) สภ.บางมะเดือ่ จว.สุราษฎร์ธานี
(28,880 บาท) (ปสฎ.-1882)

ส.1 ขัน้ 37
(28,880 บาท)

กดต.(ปป.)

208. ด.ต.สันติ นิลอรุณ
๓ ๘๔๑๑ ๐๐๐๒๙ ๒๕ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าฉาง จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.2887)

ป.3 ขัน้ 28 รอง สว.(ป.) สภ.ท่าฉาง จว.สุราษฎร์ธานี
(28,880 บาท) (ปสฎ.2887)

ส.1 ขัน้ 37
(28,880 บาท)

กดต.(ปป.)

209. ด.ต.สุรพล วัฒนสิทธิ์
๓ ๘๐๐๑ ๐๑๓๔๓ ๔๔ ๐

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ่อผุด จว.สุราษฎร์ธานี
(0808 14207 0347)

ป.3 ขัน้ 25 รอง สว.(ป.) สภ.บ่อผุด จว.สุราษฎร์ธานี
(26,270 บาท) (0808 14207 0347)

ส.1 ขัน้ 34
(26,270 บาท)

กดต.(ปป.)

210. ด.ต.วิชัย บุญนวล
๓ ๘๔๑๕ ๐๐๐๙๑ ๐๖ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.2541)

ป.3 ขัน้ 34 รอง สว.(ป.) สภ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี
(35,220 บาท) (ปสฎ.2541)

ส.1 ขัน้ 43
(35,220 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 36 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
211. ด.ต.วันชัย กาญจนะ
๔ ๘๔๐๘ ๐๐๐๐๑ ๘๙ ๙

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
(1810 12301 0004)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 32 รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
(33,000 บาท) (1810 12301 0004)

212. ด.ต.เอกสิทธิ์ แย้มจิตร
๓ ๘๐๙๘ ๐๐๐๓๒ ๓๘ ๗

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.2296)

ป.3 ขัน้ 28.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
(29,110 บาท) (ปสฎ.2296)

ส.1 ขัน้ 37.5
(29,110 บาท)

กดต.(ปป.)

213. ด.ต.รณชัย จันทวงค์
๓ ๘๐๑๔ ๐๐๓๙๕ ๕๙ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.2359)

ป.3 ขัน้ 26.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
(27,490 บาท) (ปสฎ.2359)

ส.1 ขัน้ 35.5
(27,490 บาท)

กดต.(ปป.)

214. ด.ต.สุนทร ศรีหริ ัญ
๓ ๑๙๙๗ ๐๐๐๒๑ ๑๑ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
(0808 14202 0460)

ป.3 ขัน้ 25.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
(26,630 บาท) (0808 14202 0460)

ส.1 ขัน้ 34.5
(26,630 บาท)

กดต.(ปป.)

215. ด.ต.สัมฤทธิ์ สุวรรณรัตน์
๓ ๘๔๑๖ ๐๐๐๘๐ ๐๔ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
(0808 14202 0464)

ป.3 ขัน้ 25 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
(26,270 บาท) (0808 14202 0464)

ส.1 ขัน้ 34
(26,270 บาท)

กดต.(ปป.)

216. ด.ต.วิรัตน์ ไข่ช่วย
๓ ๙๓๐๕ ๐๐๙๔๖ ๗๖ ๗

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.2425)

ป.3 ขัน้ 30 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
(30,790 บาท) (ปสฎ.2425)

ส.1 ขัน้ 39
(30,790 บาท)

กดต.(จร.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขัน้ 41
(33,000 บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 37 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
217. ด.ต.กิตติพงศ์ งามขา
๓ ๘๐๑๔ ๐๐๐๘๙ ๑๖ ๓

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.3712)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 24 รอง สว.(ป.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี
(25,530 บาท) (ปสฎ.3712)

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขัน้ 33
(25,530 บาท)

218. ด.ต.ทวี มณีฉาย
๓ ๘๐๑๐ ๐๐๑๗๒ ๐๑ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.3739)

ป.3 ขัน้ 30 รอง สว.(ป.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี
(30,790 บาท) (ปสฎ.3739)

ส.1 ขัน้ 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

219. ด.ต.ทรงธรรม สุขศรี
๓ ๗๐๐๙ ๐๐๑๑๖ ๘๗ ๙

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.3708)

ป.3 ขัน้ 24.5 รอง สว.(ป.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี
(25,890 บาท) (ปสฎ.3708)

ส.1 ขัน้ 33.5
(25,890 บาท)

กดต.(ปป.)

220. ด.ต.นภดล นวลใย
๓ ๑๐๑๕ ๐๒๓๓๒ ๑๑ ๐

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.3751)

ป.3 ขัน้ 25.5 รอง สว.(สส.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี
(26,630 บาท) (ปสฎ.3751)

ส.1 ขัน้ 34.5
(26,630 บาท)

กดต.(สส.)

221. ด.ต.พัทธนันท์ พิศพรรณ
๕ ๘๔๑๕ ๐๐๐๒๗ ๑๖ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.3725)

ป.3 ขัน้ 31 รอง สว.(ป.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี
(31,880 บาท) (ปสฎ.3725)

ส.1 ขัน้ 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

222. ด.ต.นรินทร์ คงแคล้ว
๓ ๙๐๐๗ ๐๐๖๙๓ ๔๗ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านตาขุน จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.3949)

ป.3 ขัน้ 28 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านตาขุน จว.สุราษฎร์ธานี
(28,880 บาท) (ปสฎ.3949)

ส.1 ขัน้ 37
(28,880 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 38 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
223. ด.ต.พรศักดิ์ นิกมุ เพชร
๓ ๘๔๐๑ ๐๐๒๓๘ ๕๔ ๕

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี
(0808 14202 0546)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 18.5 รอง สว.(ป.) สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี
(21,500 บาท) (0808 14202 0546)

224. ด.ต.สหาด พรชัย
๓ ๘๔๐๖ ๐๐๑๘๐ ๒๖ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.2644)

ป.3 ขัน้ 29 รอง สว.(ป.) สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี
(29,680 บาท) (ปสฎ.2644)

ส.1 ขัน้ 38
(29,680 บาท)

กดต.(ปป.)

225. ด.ต.ทินกร สองวิหค
๓ ๘๔๐๒ ๐๐๐๖๓ ๒๒ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.3913)

ป.3 ขัน้ 29 รอง สว.(ป.) สภ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี
(29,680 บาท) (ปสฎ.3913)

ส.1 ขัน้ 38
(29,680 บาท)

กดต.(ปป.)

226. ด.ต.บุลากร เกตุมณี
๓ ๗๖๐๒ ๐๐๓๓๖ ๑๐ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี
(0808 14202 0590)

ป.3 ขัน้ 33.5 รอง สว.(ป.) สภ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี
(34,680 บาท) (0808 14202 0590)

ส.1 ขัน้ 42.5
(34,680 บาท)

กดต.(ปป.)

227. ด.ต.ชัยวุฒิ ไชยจันทร์
๓ ๘๔๐๒ ๐๐๗๗๐ ๙๘ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.3352)

ป.3 ขัน้ 12 รอง สว.(ป.) สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี
(16,650 บาท) (ปสฎ.3352)

ส.1 ขัน้ 22
(17,550 บาท)

กดต.(ปป.)

228. ด.ต.ชูชีพ ไชยจันทร์
๓ ๘๔๐๒ ๐๐๓๕๗ ๕๘ ๙

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.3399)

ป.3 ขัน้ 31 รอง สว.(ป.) สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี
(31,880 บาท) (ปสฎ.3399)

ส.1 ขัน้ 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขัน้ 27.5
(21,500 บาท)

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 39 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
229. ด.ต.หญิง ศรีกาญจนา ทองหวั่น
๓ ๘๔๐๒ ๐๐๒๓๑ ๙๘ ๔

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี
(0808 14202 0618)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
อัตราเงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ป.3 ขัน้ 21 รอง สว.(ป.) สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี
ส.1 ขัน้ 30
(23,340 บาท) (0808 14202 0618)
(23,340 บาท)

230. ด.ต.สุรพล วรรณโชติ
๕ ๘๔๑๕ ๙๐๐๐๔ ๐๙ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.2746)

ป.3 ขัน้ 29.5 รอง สว.(ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี
(30,220 บาท) (ปสฎ.2746)

ส.1 ขัน้ 38.5
(30,220 บาท)

กดต.(ปป.)

231. ด.ต.ธนัช ขวัญทอง
๓ ๙๒๐๑ ๐๐๙๔๙ ๕๔ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.2731)

ป.3 ขัน้ 29.5 รอง สว.(ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี
(30,220 บาท) (ปสฎ.2731)

ส.1 ขัน้ 38.5
(30,220 บาท)

กดต.(ปป.)

232. ด.ต.สมปอง กลับแก้ว
๓ ๘๔๑๗ ๐๐๕๓๘ ๗๓ ๗

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.2820)

ป.3 ขัน้ 13.5 รอง สว.(ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี
(17,570 บาท) (ปสฎ.2820)

ส.1 ขัน้ 23.5
(18,590 บาท)

กดต.(ปป.)

233. ด.ต.นิวัฒน์ ภูพ่ วง
๓ ๗๖๐๑ ๐๐๖๗๙ ๐๒ ๐

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขานิพันธ์ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.1822)

ป.3 ขัน้ 29.5 รอง สว.(ป.) สภ.เขานิพันธ์ จว.สุราษฎร์ธานี
(30,220 บาท) (ปสฎ.1822)

ส.1 ขัน้ 38.5
(30,220 บาท)

กดต.(ปป.)

234. ด.ต.เดชา อมรจรรยาพันธ์
๓ ๘๐๐๘ ๐๐๙๘๘ ๔๒ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.3206)

ป.3 ขัน้ 24.5 รอง สว.(ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี
(25,890 บาท) (ปสฎ.3206)

ส.1 ขัน้ 33.5
(25,890 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 40 จาก 40 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.8 ที่ 150/2560 ลง 30 มีนาคม 2560
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 236 ราย
ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
235. ด.ต.มีศกั ดิ์ จรดา
๓ ๘๔๑๓ ๐๐๑๕๗ ๖๙ ๘

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.4309)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขัน้ 24.5 รอง สว.(ป.) สภ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี
(25,890 บาท) (ปสฎ.4309)

อัตราเงินเดือน
๓๐ มี.ค.60เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขัน้ 33.5
(25,890 บาท)

236. ด.ต.เปรม อินทรบุรี
๓ ๖๖๐๘ ๐๐๑๙๓ ๕๖ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.4246)

ป.3 ขัน้ 23.5 รอง สว.(ป.) สภ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี
(25,160 บาท) (ปสฎ.4246)

ส.1 ขัน้ 32.5
(25,160 บาท)

ลาดับ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ .ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ
( สมชาย สรรประเสริฐ )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

สำเนำถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
( มิรันดำ พรหมมำศ )
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
๓๐ มี.ค.60

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

กดต.(ปป.)

