( สำเนำ )
Z legokX

คำสั่งตำรวจภูธรภำค ๘
ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งว่ำที่ยศและแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ
…………………………..
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๔ มำตรำ ๒๖ มำตรำ ๕๒ และมำตรำ ๕๔
แห่งพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๕๗ ประกอบ กฎ ก.ตร.ว่ำด้วยกำรคัดเลือกและแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้ ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน และกำรคัดเลือกและแต่งตั้งข้ำรำชกำร
ตำรวจชั้นประทวนหรือชั้นพลตำรวจเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตร พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ระเบียบ ก.ต.ช.ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บัญชำกำรในฐำนะเป็น
อธิบดีห รือแทน ผู้บั ญชำกำรตำรวจแห่ งชำติ พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
มติ ก.ตร.ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๕๕ จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ
ชั้น ประทวนผู้ส ำเร็ จ กำรฝึกอบรมหลั กสู ตรกำรฝึ กอบรมข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนยศดำบตำรวจ
อำยุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญำบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสำยงำนต่ำง ๆ จำนวน ๑๒๗ รำย เป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตรมียศ
ว่ ำ ที่ ร้ อ ยต ำรวจตรี หรื อ ว่ ำ ที่ ร้ อ ยต ำรวจตรี ห ญิ ง แล้ ว แต่ ก รณี รั บ อั ต รำเงิ น เดื อ นและด ำรงต ำแหน่ ง
รองสำรวัตร ในสังกัดตำรวจภูธรภำค ๘ ตำมบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สำเนำถูกต้อง

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท เทศำ ศิริวำโท
( เทศำ ศิริวำโท )
(ตำแหน่ง)
ผู้บัญชำกำรตำรวจภูธรภำค ๘

พ.ต.ท.
( พนม สุวรรณโณ )
รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘
๒๘ มี.ค. ๕๙

ร.ต.อ.จำรุวัตร พิมพ์/ทำน

หน้าที่ 1 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

ฝึกอบรมหลักสูตร

1. ด.ต.ประสพโชค สุวรรณะ
3 9599 00156 01 0

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.8
(1802 12301 0004)

ป.3 ขัน้ 30.5
(31,340 บาท)

รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.สส.ภ.8
(1802 12301 0004)

ส.1 ขัน้ 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

2. ด.ต.หญิง ฐิตริ ัตน์ จันทวดีทิพย์
5 8008 00002 20 6

ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
(1802 12204 0068)

ป.3 ขัน้ 20.5
(22,980 บาท)

รอง สว.(สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
(1802 12204 0068)

ส.1 ขัน้ 29.5
(22,980 บาท)

กดต.(ปป.)

3. ด.ต.อรรถสิทธิ์ อินนุพัฒน์
3 9599 00167 39 9

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองกระบี่
(ปกบ.1070)

ป.3 ขัน้ 25
(26,270 บาท)

รอง สว.(จร.) สภ.เมืองกระบี่
(ปกบ.1070)

ส.๑ ขัน้ 34
(26,270 บาท)

กดต.(จร.)

4. ด.ต.ถาวร เกลือ่ นการ
3 9206 00064 14 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่
(ปกบ.1673)

ป.3 ขัน้ 24
(25,530 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่
(ปกบ.1673)

ส.๑ ขัน้ 33
(25,530 บาท)

กดต.(ปป.)

5. ด.ต.นิพนธ์ บุญตาม
3 3411 00158 81 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่
(ปกบ.1690)

ป.3 ขัน้ 24.๕
(25,890 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่
(ปกบ.1690)

ส.๑ ขัน้ 33.๕
(25,890 บาท)

กดต.(ปป.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 2 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

(เลขที่ตาแหน่ง)

(เลขที่ตาแหน่ง)

ฝึกอบรมหลักสูตร

รอง สว.(ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่
(ปกบ.169๒)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ 38
(29,680 บาท)

6. ด.ต.ประสิทธิ์ สัสดี
3 9105 00342 95 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่
(ปกบ.169๒)

เงินเพิ่มพิเศษ
ป.3 ขัน้ 29
(29,680 บาท)

7. ด.ต.ชิต นวนนิม่
3 9201 00289 43 2

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่
(ปกบ.1๗๐๐)

ป.3 ขัน้ 2๕
(26,270 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่
(ปกบ.1๗๐๐)

ส.๑ ขัน้ 34
(26,270 บาท)

กดต.(ปป.)

8. ด.ต.พิชัย เพชรสังข์
3 9304 00077 64 3

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่
(0802 14204 0116)

ป.3 ขัน้ 26
(26,990 บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่
(0802 14204 0116)

ส.๑ ขัน้ 3๕
(26,990 บาท)

กดต.(สส.)

9. ด.ต.สุทธิศกั ดิ์ หมัน่ มาก
3 7005 00840 18 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองท่อม จว.กระบี่
(ปกบ.1541)

ป.3 ขัน้ 32.๕
(33,560 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.คลองท่อม จว.กระบี่
(ปกบ.1541)

ส.๑ ขัน้ 4๑.๕
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

10. ด.ต.ทรงฤทธิ์ หนูสาย
3 8199 00007 59 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทรายขาว จว.กระบี่
(ปกบ.-743)

ป.3 ขัน้ ๑8
(21,140 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ทรายขาว จว.กระบี่
(ปกบ.-743)

ส.๑ ขัน้ 27
(21,140 บาท)

กดต.(ปป.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

กดต.(ปป.)

หน้าที่ 3 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

(เลขที่ตาแหน่ง)

(เลขที่ตาแหน่ง)

ฝึกอบรมหลักสูตร

รอง สว.(ป.) สภ.ทรายขาว จว.กระบี่
(ปกบ.-756)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ 3๕
(26,990 บาท)

11. ด.ต.สุทัศน์ นวลจันทร์
3 8101 00787 96 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทรายขาว จว.กระบี่
(ปกบ.-756)

เงินเพิ่มพิเศษ
ป.3 ขัน้ 26
(26,990 บาท)

12. ด.ต.เสรี สังข์แก้ว
3 9101 00268 98 2

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อ่าวลึก จว.กระบี่
(ปกบ.1265)

ป.3 ขัน้ 29.๕
(30,220 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.อ่าวลึก จว.กระบี่
(ปกบ.1265)

ส.๑ ขัน้ 38.๕
(30,220 บาท)

กดต.(ปป.)

13. ด.ต.ถาวร จันทราชา
3 9305 00265 69 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อ่าวลึก จว.กระบี่
(ปกบ.1355)

ป.3 ขัน้ 25.๕
(26,630 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.อ่าวลึก จว.กระบี่
(ปกบ.1355)

ส.๑ ขัน้ 34.๕
(26,630 บาท)

กดต.(ปป.)

14. ด.ต.ยุทธภูมิ แสงวิเชียร
3 8007 00101 41 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาพนม จว.กระบี่
(0802 14202 0168)

ป.3 ขัน้ 27
(27,960 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เขาพนม จว.กระบี่
(0802 14202 0168)

ส.๑ ขัน้ 36
(27,960 บาท)

กดต.(ปป.)

15. ด.ต.พัชรินทร์ นุมาศ
3 8004 00843 07 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาพนม จว.กระบี่
(ปกบ.1091)

ป.3 ขัน้ 28.๕
(29,110 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เขาพนม จว.กระบี่
(ปกบ.1091)

ส.๑ ขัน้ 37.๕
(29,110 บาท)

กดต.(ปป.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

กดต.(ปป.)

หน้าที่ 4 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

เลขบัตรประชาชน

(เลขที่ตาแหน่ง)

(เลขที่ตาแหน่ง)

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาพนม จว.กระบี่
(ปกบ.1103)

รอง สว.(ป.) สภ.เขาพนม จว.กระบี่
(ปกบ.1103)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ 4๑
(33,000 บาท)

ฝึกอบรมหลักสูตร

16. ด.ต.ปรีชา อุดมศรี
3 8102 00175 26 0

เงินเพิ่มพิเศษ
ป.3 ขัน้ 32
(33,000 บาท)

17. ด.ต.จรัญ พ่วงสะอาด
3 8601 00222 37 1

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่
(ปกบ.1253)

ป.3 ขัน้ 30
(30,790 บาท)

รอง สว.(จร.) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่
(ปกบ.1253)

ส.๑ ขัน้ 39
(30,790 บาท)

กดต.(จร.)

18. ด.ต.สมคิด ชมเชย
3 8101 00136 74 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่
(ปกบ.1188)

ป.3 ขัน้ 24.๕
(25,890 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่
(ปกบ.1188)

ส.๑ ขัน้ 33.๕
(25,890 บาท)

กดต.(ปป.)

19. ด.ต.สมโชค แสนพล
3 8099 00639 43 7

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ลาทับ จว.กระบี่
(ปกบ.1648)

ป.3 ขัน้ 24.๕
(25,890 บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.ลาทับ จว.กระบี่
(ปกบ.1648)

ส.๑ ขัน้ 33.๕
(25,890 บาท)

กดต.(สส.)

20. ด.ต.นคร สุทธิประภา
3 7199 00250 54 9

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.กระบี่
(1804122020065)

ป.3 ขัน้ 30.๕
(31,340 บาท)

รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.กระบี่
(1804122020065)

ส.๑ ขัน้ 39.๕
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

กดต.(ปป.)

หน้าที่ 5 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

ฝึกอบรมหลักสูตร

21. ด.ต.หญิง ดวงใจ นิรภัย
3 1020 01212 24 4

ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
(1805 12301 0019)

ป.3 ขัน้ 30.5
(31,340 บาท)

รอง สว.(อก.) ภ.จว.ชุมพร
(1805 12301 0019)

ส.1 ขัน้ 39.5
( 31,340 บาท)

กดต.(อก.)

22. ด.ต.ชวภณ พงษ์เสม
3860100502633

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.ชุมพร
(๑๘๐๕ 12202 0079)

ป.3 ขัน้ 24
(25,530 บาท)

รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ชุมพร
(๑๘๐๕ 12202 0079)

ส.1 ขัน้ 33
( 25,530 บาท)

กดต.(ปป.)

23. ด.ต.กฤชยศ น่วมอนงค์
3700600040818

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.ชุมพร
(1805 12202 0060)

รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ชุมพร
(1805 12202 0060)

ผบ.หมู่ (พงว.) กก.สส.ภ.จว.ชุมพร
(1805 12202 0106)

25. ด.ต.ปรีชา พรมเล็ก
3 8601 00343 31 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชุมพร
(ปชพ.1292)

ส.1 ขัน้ 37
(28,880 บาท)
พ.ส.ร. 540 บาท
ส.1 ขัน้ 37.5
(29,110 บาท)
พ.ส.ร. 540 บาท
ส.1 ขัน้ 37.5
(29,110 บาท)

กดต.(ปป.)

24. ด.ต.ชรินทร์ ใจโต
3900900347666

ป.3 ขัน้ 28
(28,880 บาท)
พ.ส.ร. 540 บาท
ป.3 ขัน้ 28.5
(29,110 บาท)
พ.ส.ร. 540 บาท
ป.3 ขัน้ 28.5
(29,110 บาท)

รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ชุมพร
(1805 12202 0106)
รอง สว.(ป.) สภ.เมืองชุมพร
(ปชพ.1292)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

กดต.(ปป.)

กดต.(ปป.)

หน้าที่ 6 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

ฝึกอบรมหลักสูตร

26. ด.ต.ธนวรรธก์ ภูภ่ กั ดีพันธ์
3 8098 00003 11 5

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชุมพร
(ปชพ.1339)

ป.3 ขัน้ 25.5
(26,630 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองชุมพร
(ปชพ.1339)

ส.1 ขัน้ 34.5
(26,630 บาท)

กดต.(ปป.)

27. ด.ต.ปริยะ สาระรักษ์
3 8013 00512 84 6

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บ้านวิสัยเหนือ จว.ชุมพร
(0803 14204 0105)

ป.3 ขัน้ 24.5
(25,890 บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.บ้านวิสัยเหนือ จว.ชุมพร
(0803 14204 0105)

ส.1 ขัน้ 33.5
(25,890 บาท)

กดต.(สส.)

28. ด.ต.ปรีชา รัตนะ
3 8605 00055 21 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวี จว.ชุมพร
(ปชพ.๑870)

ป.3 ขัน้ 26
(26,990 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.สวี จว.ชุมพร
(ปชพ.๑870)

ส.1 ขัน้ 35
(26,990 บาท)

กดต.(ปป.)

29. ด.ต.ประจวบ แก้วประไพ
3 8607 00394 14 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวี จว.ชุมพร
(ปชพ.๑906)

ป.3 ขัน้ 27.5
(28,430 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.สวี จว.ชุมพร
(ปชพ.๑906)

ส.1 ขัน้ 36.5
(28,430 บาท)

กดต.(ปป.)

30. ด.ต.สมชาย สุขศรีเพ็ง
3 9207 00090 26 2

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร
(ปชพ.1503)

ป.3 ขัน้ 29.5
(30,220 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร
(ปชพ.1503)

ส.1 ขัน้ 38.5
(30,220 บาท)

กดต.(ปป.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 7 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

ฝึกอบรมหลักสูตร

31. ด.ต.สมบูรณ์ หัดไทย
3 8603 00040 10 2

ผบ.หมู่ (ส.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร
(ปชพ.1564)

ป.3 ขัน้ 26.5
(27,490 บาท)

รอง สว.(ส.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร
(ปชพ.1564)

ส.1 ขัน้ 35.5
(27,490 บาท)

กดต.(ปป.)

32. ด.ต.วัชระ ไชยราช
3 4706 00034 80 2

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร
(ปชพ.1566)

ป.3 ขัน้ 25.5
(26,630 บาท)

รอง สว.(จร.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร
(ปชพ.1566)

ส.1 ขัน้ 34.5
(26,630 บาท)

กดต.(จร.)

33. ด.ต.สามารถ ใบมิเด็น
3 8099 00366 89 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านมาบอามฤต จว.ชุมพร
(ปชพ.1136)

ป.3 ขัน้ 23.5
(25,160 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.บ้านมาบอามฤต จว.ชุมพร
(ปชพ.1136)

ส.1 ขัน้ 32.5
(25,160 บาท)

กดต.(ปป.)

34. ด.ต.บุญรักษ์ คุม้ โรจนรัตน์
3 8602 00112 26 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านมาบอามฤต จว.ชุมพร
(ปชพ.1138)

ป.3 ขัน้ 24.5
(25,890 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.บ้านมาบอามฤต จว.ชุมพร
(ปชพ.1138)

ส.1 ขัน้ 33.5
(25,890 บาท)

กดต.(ปป.)

35. ด.ต.ประสิทธิ์ แดงประดับ
3 7699 00085 69 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านมาบอามฤต จว.ชุมพร
(ปชพ.1161)

ป.3 ขัน้ 23.5
(25,160 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.บ้านมาบอามฤต จว.ชุมพร
(ปชพ.1161)

ส.1 ขัน้ 32.5
(25,160 บาท)

กดต.(ปป.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 8 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

เลขบัตรประชาชน

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

ฝึกอบรมหลักสูตร

36. ด.ต.ภินนั ท์ สมเขาใหญ่
3 8601 00955 81 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
(ปชพ.1584)

ป.3 ขัน้ 31
(31,880 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
(ปชพ.1584)

ส.1 ขัน้ 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

37. ด.ต.กษิดเิ์ ดช มีล่อง
3 8001 01622 27 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
(ปชพ.1586)

ป.3 ขัน้ 25
(26,270 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
(ปชพ.1586)

ส.1 ขัน้ 34
(26,270 บาท)

กดต.(ปป.)

38. ด.ต.กาเนิด แก้ววารี
3 8602 00476 85 5

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
(ปชพ.1638)

ป.3 ขัน้ 25.5
(26,630 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร
(ปชพ.1638)

ส.1 ขัน้ 34.5
(26,630 บาท)

กดต.(ปป.)

39. ด.ต.ชนะ บุญญะ
3 8006 00181 68 2

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ละแม จว.ชุมพร
(ปชพ.2157)

ป.3 ขัน้ 29
(29,680 บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.ละแม จว.ชุมพร
(ปชพ.2157)

ส.1 ขัน้ 38
(29,680 บาท)

กดต.(สส.)

40. ด.ต.ธารง มูณี
3 8001 00648 79 4

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร
(ปชพ.1730)

ป.3 ขัน้ 28.5
(29,110 บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร
(ปชพ.1730)

ส.1 ขัน้ 37.5
(29,110 บาท)

กดต.(สส.)

ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 9 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

เลขบัตรประชาชน

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

ฝึกอบรมหลักสูตร

41. ด.ต.จรวด ชนก
3 1005 02798 02 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร
(ปชพ.1761)

ป.3 ขัน้ 29.5
(30,220 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร
(ปชพ.1761)

ส.1 ขัน้ 38.5
(30,220 บาท)

กดต.(ปป.)

42. ด.ต.ไสว รัตนารมย์
๓ ๘๐๐๑ ๐๐๑๓๔ ๙๑ ๐

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
(๑๘๐๖ ๑๒๒๐๒ ๐๑๑๖)

ป.๓ ขัน้ ๒๖.๕
(๒๗,๔๙๐ บาท)

รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
(๑๘๐๖ ๑๒๒๐๒ ๐๑๑๖)

ส.๑ ขัน้ ๓๕.๕
( ๒๗,๔๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

43. ด.ต.สมโชค พรหมแก้ว
๓ ๘๐๑๕ ๐๐๐๙๑ ๖๖ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
(๑๘๐๖ ๑๒๒๐๒ ๐๑๖๑)

ป.๓ ขัน้ ๒๙
(๒๙,๖๘๐ บาท)

รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
(๑๘๐๖ ๑๒๒๐๒ ๐๑๖๑)

ส.๑ ขัน้ ๓๘
( ๒๙,๖๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

44. ด.ต.ธีรพงษ์ บุญเกิน
๓ ๓๖๐๑ ๐๑๐๗๙ ๔๒ ๙

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(ปนศ.๒๙๐๖)

ป.๓ ขัน้ ๒๗
(๒๗,๙๖๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(ปนศ.๒๙๐๖)

ส.๑ ขัน้ ๓๖
( ๒๗,๙๖๐ บาท)

กดต.(ปป.)

45. ด.ต.สมโชติ ชอบธรรม
๓ ๘๐๐๑ ๐๑๘๔๓ ๔๓ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(ปนศ.๒๙๑๑)

ป.๓ ขัน้ ๒๙
(๒๙,๖๘๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(ปนศ.๒๙๑๑)

ส.๑ ขัน้ ๓๘
( ๒๙,๖๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 10 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

เลขบัตรประชาชน
46. ด.ต.ประสิทธิ์ นาคสวัสดิ์
๓ ๕๐๙๙ ๐๐๔๗๐ ๕๖ ๗

(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(ปนศ.๒๙๖๒)

เงินเพิ่มพิเศษ
ป.๓ ขัน้ ๒๗
(๒๗,๙๖๐ บาท)

(เลขที่ตาแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(ปนศ.๒๙๖๒)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๓๖
( ๒๗,๙๖๐ บาท)

ฝึกอบรมหลักสูตร
กดต.(ปป.)

47. ด.ต.สมจิตร์ คงแก้ว
๓ ๘๐๐๗ ๐๐๔๕๓ ๘๔ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๐๑๘)

ป.๓ ขัน้ ๒๖
(๒๖,๙๙๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๐๑๘)

ส.๑ ขัน้ ๓๕
( ๒๖,๙๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

48. ด.ต.วิโรจน์ บุญประเสริฐ
๓ ๘๐๐๘ ๐๐๘๔๓ ๐๒ ๖

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๒๙๘)

ป.๓ ขัน้ ๒๔.๕
(๒๕,๘๙๐ บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๒๙๘)

ส.๑ ขัน้ ๓๓.๕
( ๒๕,๘๙๐ บาท)

กดต.(สส.)

49. ด.ต.ไพรัช ดุลย์เภรี
๓ ๘๐๐๑ ๐๑๕๔๗ ๔๕ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๒๑๗)

ป.๓ ขัน ๒๖.๕
(๒๗,๔๙๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๒๑๗)

ส.๑ ขัน้ ๓๕.๕
( ๒๗,๔๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

50. ด.ต.จรวย พันธมาศ
๓ ๘๐๐๘ ๐๐๔๐๖ ๒๑ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๒๒๙)

ป.๓ ขัน้ ๒๗.๕
(๒๘,๔๓๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๒๒๙)

ส.๑ ขัน้ ๓๖.๕
( ๒๘,๔๓๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 11 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

เลขบัตรประชาชน
51. ด.ต.อักษร คาสุก
๔ ๒๐๐๑ ๐๐๐๐๙ ๕๔ ๐

(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบหมู่ (ส.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.4427)

เงินเพิ่มพิเศษ
ป.๓ ขัน้ ๒๙
(๒๙,๖๘๐ บาท)

(เลขที่ตาแหน่ง)
รอง สว.(ส.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.4427)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๓๘
( ๒๙,๖๘๐ บาท)

ฝึกอบรมหลักสูตร
กดต.(ปป.)

52. ด.ต.สุภร เที่ยวแสวง
๓ ๘๐๐๘ ๐๐๐๔๘ ๐๑ ๓

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.นบพิตา จว.นครศรีธรรมราช
(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๔ ๐๑๑๕)

ป.๓ ขัน้ ๒๙
(๒๙,๖๘๐ บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.นบพิตา จว.นครศรีธรรมราช
(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๔ ๐๑๑๕)

ส.๑ ขัน้ ๓๘
( ๒๙,๖๘๐ บาท)

กดต.(สส.)

53. ด.ต.สลูดนิ สาแล๊ะ
๓ ๙๕๐๑ ๐๐๐๒๒ ๗๖ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๖๒๔)

ป.๓ ขัน้ ๓๑
(๓๑,๘๘๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๖๒๔)

ส.๑ ขัน้ ๔๐
( ๓๑,๘๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

54. ด.ต.สมชัย มหรรณพ
๓ ๘๐๐๓ ๐๐๐๖๑ ๔๒ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๕๙๓)

ป.๓ ขัน้ ๓๐.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๕๙๓)

ส.๑ ขัน้ ๓๙.๕
( ๓๑,๓๔๐ บาท)

กดต.(ปป.)

55. ด.ต.สมพงศ์ สุพัฒน์
๓ ๘๐๐๓ ๐๐๑๗๕ ๑๘ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๕๗๐)

ป.๓ ขัน้ ๓๒
(๓๓,๐๐๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๕๗๐)

ส.๑ ขัน้ ๔๑
( ๓๓,๐๐๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 12 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

(เลขที่ตาแหน่ง)

(เลขที่ตาแหน่ง)
รอง สว.(สส.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช
(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๔ ๐๑๙๑)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๓๒.๕
( ๒๕,๑๖๐ บาท)

ฝึกอบรมหลักสูตร
กดต.(สส.)

เลขบัตรประชาชน
56. ด.ต.นิเวศน์ อมรชาติ
๓ ๘๐๐๑ ๐๑๕๐๔ ๒๑ ๔

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช

(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๔ ๐๑๙๑)

เงินเพิ่มพิเศษ
ป.๓ ขัน้ ๒๓.๕
(๒๕,๑๖๐ บาท)

57. ด.ต.วิโรจน์ มะลิแก้ว
๓ ๘๐๐๑ ๐๑๕๙๖ ๖๖ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช
(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๕๑)

ป.๓ ขัน้ ๒๕.๕
(๒๖,๖๓๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช
(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๕๑)

ส.๑ ขัน้ ๓๔.๕
( ๒๖,๖๓๐ บาท)

กดต.(ปป.)

58. ด.ต.ดาริห์ ศิริธรรม
๓ ๙๐๐๙ ๐๐๒๙๙ ๑๙ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๓๒๒)

ป.๓ ขัน้ ๒๙
(๒๙,๖๘๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๓๒๒)

ส.๑ ขัน้ ๓๘
( ๒๙,๖๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

59. ด.ต.ธวัชชัย ฮวดกุล
๓ ๘๔๑๒ ๐๐๒๔๐ ๔๗ ๐

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เปลีย่ น จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.2351)

ป.๓ ขัน้ ๒๘.๕
(๒๙,๑๑๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เปลีย่ น จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.2351)

ส.๑ ขัน้ ๓๗.๕
( ๒๙,๑๑๐ บาท)

กดต.(ปป.)

60. ด.ต.เฉลิมชัย สุทธิพูน
๓ ๘๐๐๙ ๐๐๘๘๕ ๖๒ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๑๔๕)

ป.๓ ขัน้ ๓๐
(๓๐,๗๙๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๑๔๕)

ส.๑ ขัน้ ๓๙
( ๓๐,๗๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 13 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

เลขบัตรประชาชน
61. ด.ต.อานวย พลอยมณี
๓ ๕๐๑๖ ๐๐๐๔๖ ๗๐ ๓

(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๑๗๖)

เงินเพิ่มพิเศษ
ป.๓ ขัน้ ๒๒.๕
(๒๔,๔๔๐ บาท)

(เลขที่ตาแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๑๗๖)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๓๑.๕
( ๒๔,๔๐๐ บาท)

ฝึกอบรมหลักสูตร
กดต.(ปป.)

62. ด.ต.หญิง จริยา ทองชัย
๓ ๘๐๐๑ ๐๐๖๒๖ ๕๖ ๑

ผบ.หมู่ (ส.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๒๖๓)

ป.๓ ขัน้ ๒๓.๕
(๒๕,๑๖๐ บาท)

รอง สว.(ส.) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๒๖๓)

ส๑ ขัน้ ๓๒.๕
( ๒๕,๑๖๐ บาท)

กดต.(อก.)

63. ด.ต.อาคม พงศาปาน
๓ ๙๓๐๕ ๐๐๑๑๖ ๔๙ ๗

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๕๗๓)

ป.๓ ขัน้ ๒๗.๕
(๒๘,๔๓๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๕๗๓)

ส.๑ ขัน้ ๓๖.๕
( ๒๘,๔๓๐ บาท)

กดต.(ปป.)

64. ด.ต.สมโชค นาบุญ
๓ ๘๐๑๑ ๐๐๓๗๓ ๓๐ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๕๙๙)

ป.๓ ขัน้ ๒๔.๕
(๒๕,๘๙๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๕๙๙)

ส.๑ ขัน้ ๓๓.๕
( ๒๕,๘๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

65. ด.ต.ฤทธิวุฒิ ชัยนุรักษ์
๓ ๘๐๑๑ ๐๐๐๘๙ ๗๑ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๕๔๓)

ป.๓ ขัน้ ๒๗.๕
(๒๘,๔๓๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๕๔๓)

ส.๑ ขัน้ ๓๖.๕
( ๒๘,๔๓๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 14 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

เลขบัตรประชาชน
66. ด.ต.สุรินทร์ เกือ้ มา
๓ ๘๐๑๖ ๐๐๐๐๑ ๖๓ ๔

(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๘๑๒)

เงินเพิ่มพิเศษ
ป.๓ ขัน้ ๒๕
(๒๖,๒๗๐ บาท)

(เลขที่ตาแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๘๑๒)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๓๔
( ๒๖,๒๗๐ บาท)

ฝึกอบรมหลักสูตร
กดต.(ปป.)

67. ด.ต.สามารถ ผลาชุม
๓ ๙๒๐๖ ๐๐๖๓๓ ๐๙ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๕๐๐๘)

ป.๓ ขัน้ ๓๐
(๓๐,๗๙๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๕๐๐๘)

ส.๑ ขัน้ ๓๙
( ๓๐,๗๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

68. ด.ต.อานวย จะรา
๓ ๘๐๐๔ ๐๐๙๒๔ ๕๕ ๐

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พิปนู จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๖๗๕)

ป.๓ ขัน้ ๒๘
(๒๘,๘๘๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.พิปนู จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๖๗๕)

ส.๑ ขัน้ ๓๗
( ๒๘,๘๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

69. ด.ต.สุริยะ สุวรรณชล
๓ ๘๐๐๑ ๐๐๖๕๕ ๘๓ ๙

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พิปนู จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๖๙๕)

ป.๓ ขัน้ ๒๑
(๒๓,๓๔๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.พิปนู จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๖๙๕)

ส.๑ ขัน้ ๓๐
( ๒๓,๓๔๐ บาท)

กดต.(ปป.)

70. ด.ต.อนันต์ เภรีกลุ
๓ ๘๐๐๑ ๐๑๕๕1 ๘๐ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-๒๒๖๗)

ป.๓ ขัน้ ๒๕.๕
(๒๖,๖๓๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-๒๒๖๗)

ส.๑ ขัน้ ๓๔.๕
( ๒๖,๖๓๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 15 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

เลขบัตรประชาชน
71. ด.ต.กิตติพศ ปัญจาระ
๓ ๘๐๑๒ ๐๐๕๒๖ ๘๕ ๓

(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๑๘๔)

เงินเพิ่มพิเศษ
ป.๓ ขัน้ ๒๙
(๒๙,๖๘๐ บาท)

(เลขที่ตาแหน่ง)
รอง สว.(จร.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๔๑๘๔)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๓๘
( ๒๙,๖๘๐ บาท)

ฝึกอบรมหลักสูตร
กดต.(จร.)

72. ด.ต.บุญสืบ แกล้วทนงค์
๓ ๙๓๙๙ ๐๐๐๘๒ ๓๒ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.4147)

ป.๓ ขัน้ ๒๘.๕
(๒๙,๑๑๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.4147)

ส.๑ ขัน้ ๓๗.๕
( ๒๙,๑๑๐ บาท)

กดต.(ปป.)

73. ด.ต.วีระวัฒน์ สุขสังข์
๓ ๘๐๙๘ ๐๐๑๗๐ ๐๕ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.4107)

ป.๓ ขัน้ ๒๗
(๒๗,๙๖๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.4107)

ส.๑ ขัน้ ๓๖
( ๒๗,๙๖๐ บาท)

กดต.(ปป.)

74. ด.ต.เศวต จิตตเจริญสกุล
๓ ๘๐๐๑ ๐๑๕๐๖ ๐๙ ๘

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.4168)

ป.๓ ขัน้ ๓๐
(๓๐,๗๙๐ บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.4168)

ส.๑ ขัน้ ๓๙
( ๓๐,๗๙๐ บาท)

กดต.(สส.)

75. ด.ต.สมจิตร บุญมากช่วย
๓ ๘๐๐๑ ๐๐๐๔๔ ๒๐ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๙๐๗)

ป.๓ ขัน้ ๓๐
(๓๐,๗๙๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๙๐๗)

ส.๑ ขัน้ ๓๙
( ๓๐,๗๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 16 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

เลขบัตรประชาชน
76. ด.ต.ประเวศ เมืองชู
๓ ๘๐๑๖ ๐๐๓๙๕ ๔๐ ๓

(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๘๙๕)

เงินเพิ่มพิเศษ
ป.๓ ขัน้ ๒๙.๕
(๓๐,๒๒๐ บาท)

(เลขที่ตาแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๓๘๙๕)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๓๘.๕
( ๓๐,๒๒๐ บาท)

ฝึกอบรมหลักสูตร
กดต.(ปป.)

77. ด.ต.จาเริญ ศรีนวลแก้ว
๓ ๘๐๑๒ ๐๐๙๘๕ ๙๘ ๐

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช
(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๔ ๐๕๖๙)

ป.๓ ขัน้ ๒๖
(๒๖,๙๙๐ บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช
(๐๘๐๔ ๑๔๒๐๔ ๐๕๖๙)

ส.๑ ขัน้ ๓๕
( ๒๖,๙๙๐ บาท)

กดต.(สส.)

78. ด.ต.ธิรายุทธ พูลสวัสดิ์
๓ ๘๐๐๘ ๐๐๒๖๑ ๒๕ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-๒๑๓๘)

ป.๓ ขัน้ ๒๘
(๒๘,๘๘๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-๒๑๓๘)

ส.๑ ขัน้ ๓๗
( ๒๘,๘๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

79. ด.ต.สมชาย คล้ายกุง้
๓ ๙๐๐๗ ๐๐๐๒๙๙ ๑๑ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-2427)

ป.๓ ขัน้ ๓๑.๕
(๓๒,๔๕๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-2427)

ส.๑ ขัน้ ๔๐.๕
( ๓๒,๔๕๐ บาท)

กดต.(ปป.)

80. ด.ต.สุรพงศ์ ขุนพรรณราย
๓ ๙๐๐๗ ๐๐๖๗๔ ๔๓ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-2454)

ป.๓ ขัน้ ๒๙
(๒๙,๖๘๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.-2454)

ส.๑ ขัน้ ๓๘
( ๒๙,๖๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 17 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

เลขบัตรประชาชน
81. ด.ต.สุมนต์ พุทธรอด
๓ ๘๐๑๒ ๐๐๖๑๘ ๓๓ ๒

(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๒๓๐๕)

เงินเพิ่มพิเศษ
ป.๓ ขัน้ ๒๕
(๒๖,๒๗๐ บาท)

(เลขที่ตาแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช
(ปนศ.๒๓๐๕)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขัน้ ๓๔
( ๒๖,๒๗๐ บาท)

ฝึกอบรมหลักสูตร
กดต.(ปป.)

82. ด.ต.หญิง เฉลิมศรี ดาษเวช
๓ ๘๐9๙ ๐๐๒๘๖ ๕๔ ๒

ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
(๑๘๐๖ ๑๒๓๐๑ ๐๐๒๕)

ป.๓ ขัน้ ๑๙
(๒๑,๘๘๐ บาท)

รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
(๑๘๐๖ ๑๒๓๐๑ ๐๐๒๕)

ส.๑ ขัน้ ๒๘
( ๒๑,๘๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

83. ด.ต.ชาญ นิลบดี
๕ ๗๐๐๗ ๐๐๐๒๕ ๑๒ ๔

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองพังงา
(ปพง.๑๐๕๓)

ป.๓ ขัน้ ๒๙
(๒๙,๖๘๐ บาท)

รอง สว.(จร.) สภ.เมืองพังงา
(ปพง.๑๐๕๓)

ส.1 ขัน้ ๓๘
(๒๙,๖๘๐ บาท)

กดต.(จร.)

84. ด.ต.ถาวร ณ นคร
๓ ๙๐๐๙ ๐๐๖๑๔ ๓๓ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะปง จว.พังงา
(ปพง.๑๔๑๘)

ป.๓ ขัน้ ๒๒.๕
(๒๔,๔๔๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.กะปง จว.พังงา
(ปพง.๑๔๑๘)

ส.1 ขัน้ 3๑.5
(๒๔,๔๔๐ บาท)

กดต.(ปป.)

85. ด.ต.มณี นิลสนธิ์
๓ ๑๐๑๙ ๐๐๗๗๑ ๖๕ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะปง จว.พังงา
(ปพง.๑๔๒๙)

ป.๓ ขัน้ ๒๓.๕
(๒๕,๑๖๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.กะปง จว.พังงา
(ปพง.๑๔๒๙)

ส.๑ ขัน้ ๓๒.๕
(๒๕,๑๖๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 18 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

ฝึกอบรมหลักสูตร

86. ด.ต.สมานมิตร เพ็งสกุล
๓ ๘๐๐๔ ๐๐๖๐๔ ๖๓ ๖

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ตะกัว่ ทุ่ง จว.พังงา
(ปพง.๑๒๙๕)

ป.๓ ขัน้ ๒๔
(๒๕,๕๓๐ บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.ตะกัว่ ทุ่ง จว.พังงา
(ปพง.๑๒๙๕)

ส.1 ขัน้ 3๓
(๒๕,๕๓๐ บาท)

กดต.(สส.)

87. ด.ต.เอกชัย สวัสดิชัย
๓ ๘๐๙๙ ๐๐๑๐๔ ๖๓ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.พังงา
(1807 12202 00๙๐)

ป.๓ ขัน้ ๒๓
(๒๔,๘๐๐ บาท)

รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.พังงา
(1807 12202 00๙๐)

ส.๑ ขัน้ ๓๒
(๒๔,๘๐๐ บาท)

กดต.(ปป.)

88. ด.ต.สุธน ภักดี
๓ ๙๐๙๙ ๐๐๕๐๑ ๒๙ ๙

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองภูเก็ต
(๐๘๐๖ ๑๔๒๐๔ ๐๒๒๘)

ป.3 ขัน้ ๓๑
(๓๑,๘๘๐ บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.เมืองภูเก็ต
(๐๘๐๖ ๑๔๒๐๔ ๐๒๒๘)

ส.1 ขัน้ ๔๐
(๓๑,๘๘๐ บาท)

กดต.(สส.)

89. ด.ต.โกศล แก่นทอง
๓ ๘๐๑๔ ๐๐๕๗๐ ๔๙ ๐

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต
(ปภก.๘๒๙)

ป.3 ขัน้ ๓๑
(๓๑,๘๘๐ บาท)

รอง สว.(จร.) สภ.เมืองภูเก็ต
(ปภก.๘๒๙)

ส.1 ขัน้ ๔๐
(๓๑,๘๘๐ บาท)

กดต.(จร.)

90. ด.ต.ประดับ คาวิเศษณ์
๓ ๘๓๐๓ ๐๐๓๙๑ ๘๓ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต
(ปภก.๕๐๘)

ป.3 ขัน้ ๓๐.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต
(ปภก.๕๐๘)

ส.๑ ขัน้ ๓๙.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 19 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

เลขบัตรประชาชน
91. ด.ต.อัครเดช ครองยุติ
3 ๘๒๐๓ ๐๐๐๖๑ ๘๔ ๓

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

(เลขที่ตาแหน่ง)
รอง สว.(ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต
(ปภก.-๔๔๕)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขัน้ ๓๖.5
(๒๘,๔๓๐ บาท)

ฝึกอบรมหลักสูตร

(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต
(ปภก.-๔๔๕)

เงินเพิ่มพิเศษ
ป.3 ขัน้ ๒๗.๕
(๒๘,๔๓๐ บาท)

92. ด.ต.ประวิทย์ ศรีสุขใส
๔ ๗๓๙๙ ๐๐๐๐๒ ๖๔ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต
(๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๒๒๗)

พ.ส.ร.๕๖๐ บาท
ป.3 ขัน้ 2๘
(๒๘,๘๘๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต
(๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๒๒๗)

พ.ส.ร.๕๖๐ บาท
ส.1 ขัน้ ๓๗
(๒๘,๘๘๐ บาท)

93. ด.ต.วีรวัจน์ ล่าสกุล
๓ ๘๔๑๗ ๐๐๖๒๗ ๑๕ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต
(๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐6๗๒)

ป.3 ขัน้ 23.5
(๒๕,๑๖๐ บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต
(๐๘๐๖ ๑๔๒๐๒ ๐6๗๒)

ส.1 ขัน้ ๓๒.๕
(๒๕,๑๖๐ บาท)

กดต.(ปป.)

94. ด.ต.นิวัตร เกษมสันต์ ณ อยุธยา
๓ ๒๐๐๑ ๐๑๓๒๕ ๑๔ ๕

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต
(๑๘๐๘ ๑๒๒๐๔ ๐๑๙๒)

ป.3 ขัน้ 2๘.๕
(29,110 บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต
(๑๘๐๘ ๑๒๒๐๔ ๐๑๙๒)

ส.1 ขัน้ 37.๕
(29,110 บาท)

กดต.(สส.)

95. ด.ต.ปริญญา ทองดารา
๔ ๒๐๐๑ ๐๐๐๑๐ ๗๒ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต
(๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๑๔๓)

ป.3 ขัน้ 2๐

รอง สว.(ป.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต
(๑๘๐๘ ๑๒๒๐๒ ๐๑๔๓)

ส.1 ขัน้ ๒๙

กดต.(ปป.)

(2๒,๖๐๐ บาท)

(2๒,๖๐๐ บาท)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

กดต.(ปป.)

กดต.(ปป.)

หน้าที่ 20 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

เลขบัตรประชาชน

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

ฝึกอบรมหลักสูตร

96. ด.ต.สุชาติ วังบุญคง
3 8013 00427 66 1

ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.ภ.จว.ระนอง
(1809 12204 0043)

ป.3 ขัน้ 23.5
(25,160 บาท)

รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.ระนอง
(1809 12204 0043)

ส.1 ขัน้ 32.5
(25,160 บาท)

กดต.(สส.)

97. ด.ต.ประเสริฐ์ ทัวะนาพญา
3 8604 00533 46 1

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.ระนอง
(1809 12202 0086)

ป.3 ขัน้ 28
(28,880 บาท)

รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ระนอง
(1809 12202 0086)

ส.1 ขัน้ 37
( 28,880 บาท)

กดต.(ปป.)

98. ด.ต.สัญญา พูลเดช
3 8501 00182 19 1

ผบ.หมู่ (พงว.) กก.สส.ภ.จว.ระนอง
(1809 12202 0116)

ป.3 ขัน้ 24
(25,530 บาท)

รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ระนอง
(1809 12202 0116)

ส.1 ขัน้ 33
( 25,530 บาท)

กดต.(ปป.)

99. ด.ต.วาทิน ปราบไกรสีห์
3 8009 00722 77 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองระนอง
(ปรน.887)

ป.3 ขัน้ 27.5
(28,430บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองระนอง
(ปรน.887)

ส.1 ขัน้ 36.5
( 28,430 บาท)

กดต.(ปป.)

100. ด.ต.ธเนต ศิลปศร
3 8501 00078 37 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองระนอง
(ปรน.905)

ป.3 ขัน้ 23
(24,800บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองระนอง
(ปรน.905)

ส.1 ขัน้ 32
( 24,800 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 21 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

ฝึกอบรมหลักสูตร

101. ด.ต.นรินทร์ บันจุน
3 7401 00448 64 8

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.กระบุรี จว.ระนอง
(ปรน.1061)

ป.3 ขัน้ 26.5
(27,490 บาท)

รอง สว.(จร.) สภ.กระบุรี จว.ระนอง
(ปรน.1061)

ส.1 ขัน้ 35.5
( 27,490 บาท)

กดต.(จร.)

102. ด.ต.ประเสริฐ อ่อนรักษ์
3 9009 00352 17 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ละอุน่ จว.ระนอง
(ปรน.1160)

ป.3 ขัน้ 24
(25,530 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ละอุน่ จว.ระนอง
(ปรน.1160)

ส.1 ขัน้ 33
( 25,530 บาท)

กดต.(ปป.)

103. ด.ต.จรัญ เรืองรักษ์
3 8013 00538 18 7

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ปากจัน่ จว.ระนอง
(ปรน.-๖๖4)

ป.3 ขัน้ 30.5
(31,340 บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.ปากจัน่ จว.ระนอง
(ปรน.-664)

ส.1 ขัน้ 39.5
( 31,340 บาท)

กดต.(สส.)

104. ด.ต.วิฑิต พิทักษ์วงศ์
๓ ๘๐๐๑ ๐๐๒๐๔ ๖๑ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๒๒๒๖)

ป.3 ขัน้ 31.5
(32,450 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๒๒๒๖)

ส.1 ขัน้ 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

105. ด.ต.อาทิตย์ ศรีบงการ
๓ ๘๐๙๙ ๐๐๖๕๗ ๖๘ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๒๒๔๐)

ป.3 ขัน้ 30.5
(31,340 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๒๒๔๐)

ส.1 ขัน้ 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 22 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

เลขบัตรประชาชน

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

ฝึกอบรมหลักสูตร

106. ด.ต.อานาจ เอียดปราบ
๓ ๙๓๐๘ ๐๐๑๑๑ ๕๓ ๙

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๒๒๘๙)

ป.3 ขัน้ 19
(21,880 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๒๒๘๙)

ส.1 ขัน้ 28
(21,880 บาท)

กดต.(ปป.)

107. ด.ต.ธีระ คาสุวรรณ
๓ ๑๐๒๐ ๐๐๔๗๐ ๒๗ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๒๘๑๓)

ป.3 ขัน้ 28.5
(29,110 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๒๘๑๓)

ส.1 ขัน้ 37.5
(29,110 บาท)

กดต.(ปป.)

108. ด.ต.สุรพล เทพเลือ่ น
๓ ๘๔๐๒ ๐๐๖๗๑ ๔๖ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขานิพันธ์ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๑๘๑๖)

ป.3 ขัน้ 26
(26,990 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เขานิพันธ์ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๑๘๑๖)

ส.1 ขัน้ 35
(26,990 บาท)

กดต.(ปป.)

109. ด.ต.อานวย ศรีดา
๓ ๘๔๐๑ ๐๐๕๒๘ ๐๕ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๒๖๑)

ป.3 ขัน้ 32
(33,000 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๒๖๑)

ส.1 ขัน้ 41
(33,000 บาท)

กดต.(ปป.)

110. ด.ต.เลขา บุญญานุวัตร
๓ ๙๓๐๑ ๐๐๖๐๙ ๒๙ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๒๖๔๕)

ป.3 ขัน้ 26.5
(27,490 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๒๖๔๕)

ส.1 ขัน้ 35.5
(27,490 บาท)

กดต.(ปป.)

ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 23 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

ฝึกอบรมหลักสูตร

111. ด.ต.มงคล แก้วสุวรรณ
๓ ๘๐๐๒ ๐๐๒๘๑ ๒๒ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๔๒๕๐)

ป.3 ขัน้ 31
(31,880 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๔๒๕๐)

ส.1 ขัน้ 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

112. ด.ต.ฉลาด เจริญรูป
๓ ๘๐๐๔ ๐๐๖๖๖ ๓๐ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๘๒๓)

ป.3 ขัน้ 30
(30,790 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๘๒๓)

ส.1 ขัน้ 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

113. ด.ต.มาโนช อักษรชืน่
๓ ๘๔๐๖ ๐๐๒๙๒ ๖๓ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าฉาง จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๒๘๙๐)

ป.3 ขัน้ 27.5
(28,430 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.ท่าฉาง จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๒๘๙๐)

ส.1 ขัน้ 36.5
(28,430 บาท)

กดต.(ปป.)

114. ด.ต.ชัยวัฒน์ นุย้ ธารา
๓ ๙๕๙๙ ๐๐๑๑๙ ๐๐ ๙

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๓๓๖)

ป.3 ขัน้ 27.5
(28,430 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๓๓๖)

ส.1 ขัน้ 36.5
(28,430 บาท)

กดต.(ปป.)

115. ด.ต.สมศักดิ์ ช่วงเสน
๓ ๘๔๐๒ ๐๐๓๑๐ ๐๐ ๑

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๔๒๗)

ป.3 ขัน้ 29
(29,680 บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๔๒๗)

ส.1 ขัน้ 38
(29,680 บาท)

กดต.(สส.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 24 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

ฝึกอบรมหลักสูตร

116. ด.ต.อัฏฐพล อานัทสฤษฎ์
๓ ๙๒๐๑ ๐๑๐๕๒ ๐๐ ๒

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๖๔๙)

ป.3 ขัน้ 29
(29,680 บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๖๔๙)

ส.1 ขัน้ 38
(29,680 บาท)

กดต.(สส.)

117. ด.ต.สุชาติ เพชรประดับ
๓ ๙๐๐๗ ๐๐๓๗๑ ๖๔ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๒๒๗)

ป.3 ขัน้ 24.5
(25,890 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๒๒๗)

ส.1 ขัน้ 33.5
(25,890 บาท)

กดต.(ปป.)

118. ด.ต.บารุง มาไข่
๓ ๙๓๐๕ ๐๑๐๒๘ ๙๒ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๖๘๖)

ป.3 ขัน้ 32.5
(33,560 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๖๘๖)

ส.1 ขัน้ 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

119. ด.ต.เอนก จันทร์โสภา
๓ ๑๔๐๓ ๐๐๒๘๗ ๙๓ ๗

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๗๔๙)

ป.3 ขัน้ 29
(29,680 บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๗๔๙)

ส.1 ขัน้ 38
(29,680 บาท)

กดต.(สส.)

120. ด.ต.สุธรรม สุขเกษม
๕ ๘๔๑๗ ๐๐๐๐๔ ๔๐ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางมะเดือ่ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๑๘๖๘)

ป.3 ขัน้ 24.5
(25,890 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.บางมะเดือ่ จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๑๘๖๘)

ส.1 ขัน้ 33.5
(25,890 บาท)

กดต.(ปป.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 25 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

ฝึกอบรมหลักสูตร

121. ด.ต.สฤษฎิช์ ัย วัฒนประดิษฐ์
๓ ๘๔๙๙ ๐๐๑๑๑ ๔๕ ๙

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๘๖๔)

ป.3 ขัน้ 28.5
(29,110 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๘๖๔)

ส.1 ขัน้ 37.5
(29,110 บาท)

กดต.(ปป.)

122. ด.ต.ศิลา ลัดดาวรากรณ์
๓ ๑๐๐๖ ๐๐๖๒๙ ๙๙ ๐

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๔๑๑๐)

ป.3 ขัน้ 30.5
(31,340 บาท)

รอง สว.(สส.) สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๔๑๑๐)

ส.1 ขัน้ 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

123. ด.ต.ณรงค์ ซ้ายเกลีย้ ง
๔ ๘๐๑๖ ๐๐๐๐๑ ๓๙ ๐

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๔๐๘๒)

ป.3 ขัน้ 26
(26,990 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๔๐๘๒)

ส.1 ขัน้ 35
(26,990 บาท)

กดต.(ปป.)

124. ด.ต.ธีระพงษ์ หนูนวล
๕ ๘๔๐๑ ๐๐๐๑๙ ๕๒ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๒๙๗๗)

ป.3 ขัน้ 30.5
(31,340 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๒๙๗๗)

ส.1 ขัน้ 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

125. ด.ต.ชาญวิทย์ จันทร์มาศ
๓ ๘๐๐๑ ๐๐๑๑๑ ๑๕ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๔๑๖๒)

ป.3 ขัน้ 24
(25,530 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๔๑๖๒)

ส.1 ขัน้ 33
(25,530 บาท)

กดต.(ปป.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

หน้าที่ 26 จาก 26 หน้า

บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๘ ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕9 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลือ่ นตาแหน่งและเลือ่ นยศแบบเลือ่ นไหลเป็นชัน้ สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 127 ราย
ลาดับ

ยศ ชือ่

ชือ่ สกุล

เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่งเดิม

อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตัง้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สาเร็จการ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

(เลขที่ตาแหน่ง)

เงินเพิ่มพิเศษ

ฝึกอบรมหลักสูตร

126. ด.ต.ศักดา มะเล็ก
๓ ๘๔๐๖ ๐๐๑๗๘ ๙๔ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
(๑๘๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๐๗๙)

ป.3 ขัน้ 27.5
(28430 บาท)

รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
(๑๘๑๐ ๑๒๒๐๒ ๐๐๗๙)

ส.1 ขัน้ 36.5
(28,430 บาท)

กดต.(ปป.)

127. ด.ต.หญิง สุวดี นาคทุ่งเตา
๓ ๘๔๙๘ ๐๐๐๐๕ ๙๐ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๗๗๑)

ป.3 ขัน้ 21.5
(23,700 บาท)

รอง สว.(ป.) สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี
(ปสฎ.๓๗๗๑)

ส.1 ขัน้ 30.5
(23,700 บาท)

กดต.(ปป.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. ชโยดม จินตวิโรจน์
( ชโยดม จินตวิโรจน์ )
ผบก.อก.ภ.8

๒๘ มี.ค.๕๙

