หน้าที่ 1 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
1 ด.ต. โสภณ สุคนธนิตย์
3 7301 01661 18 3

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.ภ.7
(1701 12301 0437)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 30 รอง สว.(อก.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.7
(30,790 บาท)
(1701 12301 0437)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

2 ด.ต. ธีรศักดิ์ เรือนทอง
3 7301 01038 55 9

ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.ภ.7
(1701 12301 0446)

ป.3 ขั้น 35.5 รอง สว.(อก.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.7
(36,400 บาท)
(1701 12301 0446)

ส.1 ขั้น 44.5
(36,400 บาท)

กดต.(ปป.)

3 ด.ต. นุชา
ถิ่นมาบแค
3 7301 00390 27 5

ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.ภ.7
(1701 12301 0467)

ป.3 ขั้น 0.5 ยย รอง สว.(อก.) ฝอ.5 บก.อก.ภ.7
(39,190 บาท)
(1701 12301 0467)

ส.1 ขั้น 0.5 ยย
(39,190 บาท)

กดต.(ปป.)

4 ด.ต. กุลภาค สงวนสัตย์
3 7301 00382 14 1

ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.ภ.7
(1701 12301 0503)

ป.3 ขั้น 31 รอง สว.(อก.) ฝอ.6 บก.อก.ภ.7
(31,880 บาท)
(1701 12301 0503)

ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

5 ด.ต. สินชัย พรดนุพล
3 7599 00123 37 7

ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.๗
(1703 12301 0008)

ป.3 ขั้น 21.5 รอง สว.(อก.) ฝอ.ศฝร.ภ.๗
(23,700 บาท)
(1703 12301 0008)

ส.1 ขั้น 30.5
(23,700 บาท)

กดต.(ปป.)

6 ด.ต. สุธรี ์
แตงจุ้ย
3 7301 00813 35 4

ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.๗
(1703 12301 0014)

ป.3 ขั้น 27.5 รอง สว.(อก.) ฝอ.ศฝร.ภ.๗
(28,430 บาท)
(1703 12301 0014)

ส.1 ขั้น 36.5
(28,430 บาท)

กดต.(อก.)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 2 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
ตาแหน่งเดิม
เลขประจาตัวประชาชน
(เลขที่ตาแหน่ง)
7 ด.ต. เชษฐา ชาญชัยเดชาชัย ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.๗
3 7301 00844 18 7
(1703 12202 0049)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ยย
ป.3 ขั้น 0.5 รอง สว.(ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.๗
(39,190 บาท)
(1703 12202 0049)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

8 ด.ต. ธานัท
พึ่งบาง
3 7402 00423 09 4

ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
(1702 12204 0088)

ป.3 ขั้น 36.5 รอง สว.(สส.)กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
(38,170 บาท)
(1702 12204 0088)

ส.1 ขั้น 45.5
(38,170 บาท)

กดต.(สส.)

9 ด.ต. บัญชา ใจเย็น
3 1499 00403 49 9

ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
(1702 12204 0142)

ป.3 ขั้น 1.5 ยย รอง สว.(สส.)กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
(40,560 บาท)
(1702 12204 0142)

ส.1 ขั้น 1.5 ยย
(40,560 บาท)

กดต.(สส.)

10 ด.ต. มีชัย
ขาวอุไร
3 7301 00829 14 5

ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
(1702 12204 0149)

ป.3 ขั้น 35 รอง สว.(สส.)กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
(36,400 บาท)
(1702 12204 0149)

ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)

กดต.(สส.)

11 ด.ต. คมกริช ประดิษฐ
5 7009 90000 81 2

ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
(1702 12204 0111)

ป.3 ขั้น 1.5 ยย รอง สว.(สส.)กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
(40,560 บาท)
(1702 12204 0111)

ส.1 ขั้น 1.5 ยย
(40,560 บาท)

กดต.(สส.)

12 ด.ต. วสันต์
ชื่นจิตร
3 7004 00289 09 0

ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
1702 12204 0128

ป.3 ขั้น 1 ยย รอง สว.(สส.)กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
(39,880 บาท)
1702 12204 0128

ส.1 ขั้น 1 ยย
(39,880 บาท)

กดต.(สส.)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 0.5ยย
(39,190 บาท

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 3 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
13 ด.ต. ณรงค์ คลังทรัพย์
3 7703 00453 44 1

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
1702 12204 0188

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 31 รอง สว.(สส.) กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
(31,880 บาท)
1702 12204 0188

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(สส.)

14 ด.ต. ทินกร ล้ําเหลือหลาย ผบ.หมู่ กก. วิเคราะห์ข่าวและเครือ่ งมือพิเศษ ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว.(สส.) กก. วิเคราะห์ขา่ วและเครือ่ งมือพิเศษ ส.1 ขั้น 43.5
3 7004 00837 49 6
บก.สส.ภ.7
(35,810 บาท)
บก.สส.ภ.7
(35,810 บาท)
1702 12204 0041
1702 12204 0041

กดต.(สส.)

15 ด.ต. ภิรมย์
ม่วงศิริ
3 7602 00061 99 1

ผบ.หมู่ กก.อป.บก.สส.ภ.7
1702 12202 0338

ป.3 ขั้น 31 รอง สว.(ป.) กก.อป.บก.สส.ภ.7
(31,880 บาท)
1702 12202 0338

ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

16 ด.ต.หญิง มยุรี โชติมูล
3 6002 00033 44 1

ผบ.หมู่ กก.อป.บก.สส.ภ.7
1702 12202 0454

ป.3 ขั้น 30 รอง สว.(ป.) กก.อป.บก.สส.ภ.7
(30,390 บาท)
1702 12202 0454

ส.1 ขั้น 39
(30,390 บาท)

กดต.(ปป.)

17 ด.ต. สมชาย อินทะศร
3 7305 00416 02 6

ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
1702 12202 0542

ป.3 ขั้น 32 รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
(33,000 บาท)
1702 12202 0542

ส.1 ขั้น 41
(33,000 บาท)

กดต.(ปป.)

18 ด.ต. พิสิทธิ์ พลายงาม
3 7301 00854 19 1

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.7
1702 12301 0023

ป.3 ขั้น 24.5 รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.สส.ภ.7
(25,890 บาท)
1702 12301 0023

ส.1 ขั้น 33.5
(25,890 บาท)

กดต.(อก.)

หน้าที่ 4 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
19 ด.ต. วีระ
แก้วสะอาด
3 7209 00049 85 3

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.1844)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 31 รอง สว.(ป.) สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี
(31,880 บาท)
(ปกจ.1844)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

20 ด.ต. ดนัย
สว่างเมฆ
3 6505 00253 18 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.1815)

ป.3 ขั้น 1ยย รอง สว.(ป.) สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี
(39,880 บาท)
(ปกจ.1815)

ส.1 ขั้น 1ยย
(39,880 บาท)

กดต.(ปป.)

21 ด.ต. พยนต์ พรามพิทักษ์
3 6506 00851 63 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สํารอง จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.893)

ป.3 ขั้น 33.5 รอง สว.(ป.) สภ.สํารอง จว.กาญจนบุรี
(34,680 บาท)
(ปกจ.893)

ส.1 ขั้น 42.5
(34,680 บาท)

กดต.(ปป.)

22 ด.ต. ศุภวิชญ์ แจ้งกิจ
3 7009 00122 30 5

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สํารอง จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.905)

ป.3 ขั้น 33 รอง สว.(ป.) สภ.สํารอง จว.กาญจนบุรี
(34,110 บาท)
(ปกจ.905)

ส.1 ขั้น 42
(34,110 บาท)

กดต.(ปป.)

23 ด.ต. สท้าน
อินทนิล
3 7099 00391 51 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สํารอง จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.911)

ป.3 ขั้น 29.5 รอง สว.(ป.) สภ.สํารอง จว.กาญจนบุรี
(30,220 บาท)
(ปกจ.911)

ส.1 ขั้น 38.5
(30,220 บาท)

กดต.(ปป.)

24 ด.ต. สันต์
สะลีมา
3 7007 00106 26 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สํารอง จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.921)

ป.3 ขั้น 31.5 รอง สว.(ป.) สภ.สํารอง จว.กาญจนบุรี
(32,450 บาท)
(ปกจ.921)

ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 5 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
25 ด.ต. จรัญ
คําจันทร์
3 7106 00014 93 1

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.980)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 35 รอง สว.(ป.) สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี
(36,400 บาท)
(ปกจ.980)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

26 ด.ต. พรต
เรืองฤทธิ์
3 7105 00676 42 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.966)

ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว.(ป.) สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี
(35,810 บาท)
(ปกจ.966)

ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)

กดต.(ปป.)

27 ด.ต. จําลอง สุขสุทิพย์
3 3007 00233 67 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี
(ปชย.1834)

ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี
(31,340 บาท)
(ปชย.1834)

ส.1 ขั้น 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

28 ด.ต. สมปอง ศรีนวล
3 7105 01118 43 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี
(ปชย.1840)

ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี
(31,340 บาท)
(ปชย.1840)

ส.1 ขั้น 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

29 ด.ต. สมศักดิ์ วุฒิพิมลวิทยา
3 7108 00003 66 5

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2600)

ป.3 ขั้น 31.5 รอง สว.(ป.) สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี
(32,450 บาท)
(ปกจ.2600)

ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

30 ด.ต. สุระกล บุญสะเดา
3 2403 00278 97 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2649)

ป.3 ขั้น 34 รอง สว.(ป.) สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี
(35,220 บาท)
(ปกจ.2649)

ส.1 ขั้น 43
(35,220 บาท)

กดต.(ปป.)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 6 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
31 ด.ต. ประทีป นาคน้อย
3 7605 00495 22 8

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2599)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี
(31,340 บาท)
(ปกจ.2599)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

32 ด.ต. องอาจ วัยนิพิฐพงษ์
3 7303 00462 97 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2603)

ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี
(31,340 บาท)
(ปกจ.2603)

ส.1 ขั้น 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

33 ด.ต. นเรศ
ทองย้อย
3 7107 00014 45 2

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2598)

ป.3 ขั้น 32.5 รอง สว.(ป.) สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี
(33,560 บาท)
(ปกจ.2598)

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

34 ด.ต. ประพัฒน์ ยิ้มน้อย
3 7105 00144 80 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี

ป.3 ขั้น 29.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี ส.1 ขั้น 38.5
(30,220 บาท)
(ปกจ.1628)
(30,220 บาท)

กดต.(ปป.)

35 ด.ต.หญิง อัจฉรา หงษาวดี
3 4805 00304 82 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี

ป.3 ขั้น 31.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี ส.1 ขั้น40.5
(32,450 บาท)
(ปกจ.1662)
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

36 ด.ต. ปราศัย ปฐมเพทาย
4 7101 00008 16 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี

ป.3 ขั้น 28 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี ส.1 ขั้น 37
(28,880 บาท)
(ปกจ.1646)
(28,880 บาท)

กดต.(ปป.)

(ปกจ.1628)

(ปกจ.1662)

(ปกจ.1646)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 39.5
(31,340 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 7 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
37 ด.ต. ไชยา
คงศีล
3 7101 00529 68 1

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั
อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
เงินเพิ่มพิเศษ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี ป.3 ขั้น 28.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี ส.1 ขั้น 37.5
(ปกจ.1650)
(29,110 บาท)
(ปกจ.1650)
(29,110 บาท)

38 ด.ต. นพรัตน์ ปัญจศิริ
3 8009 00641 25 5

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี

39 ด.ต. ปรีดา
เจียรนัย
3 7106 00151 20 2

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

ป.3 ขั้น 28 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี ส.1 ขั้น 37
(28,880 บาท)
(ปกจ.1659)
(28,880 บาท)

กดต.(ปป.)

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีสวัสดิ์ จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2262)

ป.3 ขั้น 36.5 รอง สว.(ป.) สภ.ศรีสวัสดิ์ จว.กาญจนบุรี
(38,170 บาท)
(ปกจ.2262)

ส.1 ขั้น 45.5
(38,170 บาท)

กดต.(ปป.)

40 ด.ต. ทวี
จํานงค์
3 7106 00173 44 3

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2141)

ป.3 ขั้น 35.5 รอง สว.(ป.) สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี
(36,990 บาท)
(ปกจ.2141)

ส.1 ขั้น 44.5
(36,990 บาท)

กดต.(ปป.)

41 ด.ต. พนม
สมบูรณ์
3 7106 00816 69 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2142)

ป.3 ขั้น 32.5 รอง สว.(ป.) สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี
(33,560 บาท)
(ปกจ.2142)

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

43 ด.ต. เสกสรร ครุฑชื่น
3 1201 00058 33 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2153)

ป.3 ขั้น 22.5 รอง สว.(ป.) สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี
(24,440 บาท)
(ปกจ.2153)

ส.1 ขั้น 31.5
(24,440 บาท)

กดต.(ปป.)

(ปกจ.1659)

หน้าที่ 8 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
43 ด.ต. ไพรัชพล ภมร
3 7501 00120 55 3

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2509)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี
(31,340 บาท)
(ปกจ.2509)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

44 ด.ต. บรรพต ขาวเงิน
3 7202 00700 47 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2545)

ป.3 ขั้น 34 รอง สว.(ป.) สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี
(35,220 บาท)
(ปกจ.2545)

ส.1 ขั้น 43
(35,220 บาท)

กดต.(ปป.)

45 ด.ต. พยุง
สําราญจิต
3 7305 00100 38 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2518)

ป.3 ขั้น 31 รอง สว.(ป.) สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี
(31,880 บาท)
(ปกจ.2518)

ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

46 ด.ต. ฉลอง
ช่างเรือนกุล
3 6398 00168 01 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2500)

ป.3 ขั้น 35 รอง สว.(ป.) สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี
(36,400 บาท)
(ปกจ.2500)

ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)

กดต.(ปป.)

47 ด.ต. กําธร
คงสวรรค
3 7105 00663 88 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.1050)

ป.3 ขั้น 35.5 รอง สว.(ป.) สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี
(36,990 บาท)
(ปกจ.1050)

ส.1 ขั้น 44.5
(36,990 บาท)

กดต.(ปป.)

48 ด.ต. ศักดิ์ชัย คชายุทธ
3 7109 00199 99 5

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด่านมะขามเตีย้ จว.กาญจนบุรี

ป.3 ขั้น 26 รอง สว.(ป.) สภ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี ส.1 ขั้น 35
(26,990 บาท)
(ปกจ.1461)
(26,990 บาท)

กดต.(ปป.)

(ปกจ.1461)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 39.5
(31,340 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 9 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
49 ด.ต. พรชัย
ศักดิยากรณ์
3 7199 00109 38 2

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั
อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
เงินเพิ่มพิเศษ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด่านมะขามเตีย้ จว.กาญจนบุรี ป.3 ขั้น 28.5 รอง สว.(ป.) สภ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี ส.1 ขั้น 37.5
(ปกจ.1456)
(29,110 บาท)
(ปกจ.1456)
(29,110 บาท)

50 ด.ต. วัลลภ
สายเทียน
3 7109 00605 61 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองขาว จว.กาญจนบุรี
(1704 12202 0110)

ป.3 ขั้น 34 รอง สว.(ป.) สภ.หนองขาว จว.กาญจนบุรี
(35,220 บาท)
(1704 12202 0110)

ส.1 ขั้น 43
(35,220 บาท)

กดต.(ปป.)

51 ด.ต. สุเมศร์ กิจธนากําจร
3 7106 00028 46 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองขาว จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2686)

ป.3 ขั้น 33 รอง สว.(ป.) สภ.หนองขาว จว.กาญจนบุรี
(34,110 บาท)
(ปกจ.2686)

ส.1 ขั้น 42
(34,110 บาท)

กดต.(ปป.)

52 ด.ต. กู้เกียรติ สายสุ่ม
3 1601 00460 63 9

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
(1704 12202 0137)

ป.3 ขั้น 32.5 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
(33,560 บาท)
(1704 12202 0137)

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

53 ด.ต. คงศักดิ์ ภูมีคง
5 8205 00001 80 8

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
(1704 12202 0071)

ป.3 ขั้น 33 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
(34,110 บาท)
(1704 12202 0071)
พสร.480 บาท

ส.1 ขั้น 42
(34,110 บาท)
พสร.480 บาท

กดต.(ปป.)

54 ด.ต. ไชยโย คุ้มนาน
3 7008 00097 16 3

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด่านแม่แฉลบ จว.กาญจนบุรี ป.3 ขั้น 32.5 รอง สว.(ป.) สภ.ด่านแม่แฉลบ จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.1163)
(33,560 บาท)
(ปกจ.1163)

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 10 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั
ชือ่
ชือ่ สกุล
ตาแหน่งเดิม
อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เลขประจาตัวประชาชน
(เลขที่ตาแหน่ง)
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
เงินเพิ่มพิเศษ
55 ด.ต. ไพบูลย์ จันทร์สุขเกษม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด่านแม่แฉลบ จว.กาญจนบุรี ป.3 ขั้น 31 รอง สว.(ป.) สภ.ด่านแม่แฉลบ จว.กาญจนบุรี
ส.1 ขั้น 40
3 7101 00933 07 4
(ปกจ.1169)
(31,880 บาท)
(ปกจ.1169)
(31,880 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

56 ด.ต. สาโรช พุ่มน้อย
3 7199 00241 52 3

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2413)

ป.3 ขั้น 33 รอง สว.(ป.) สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี
(34,110 บาท)
(ปกจ.2413)

ส.1 ขั้น 42
(34,110 บาท)

กดต.(ปป.)

57 ด.ต. นพรัตน์ อินทรอํานวย
3 7199 00302 68 9

ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี
(1704 12301 0040)

ป.3 ขั้น 27.5 รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี
(28,430 บาท)
(1704 12301 0040)

ส.1 ขั้น 36.5
(28,430 บาท)

กดต.(ปป.)

58 ด.ต. ภาคภูมิ พวงลําเจียก
3 7005 00651 41 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2055)

ป.3 ขั้น 33 รอง สว.(ป.) สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี
(34,110 บาท)
(ปกจ.2055)

ส.1 ขั้น 42
(34,110 บาท)

กดต.(ปป.)

59 ด.ต. ไพฑูล
โมเล็ก
3 7105 00880 47 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2057)

ป.3 ขั้น 30 รอง สว.(ป.) สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี
(30,790 บาท)
(ปกจ.2057)

ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

60 ด.ต. วินิจ
โชหนู
3 6205 00827 24 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2066)

ป.3 ขั้น 33.5 รอง สว.(ป.) สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี
(34,680 บาท)
(ปกจ.2066)

ส.1 ขั้น 42.5
(34,680 บาท)

กดต.(ปป.)

หน้าที่ 11 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
61 ด.ต. ประชิด ผานาค
3 7005 00177 06 4

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2091)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 35.5 รอง สว.(ป.) สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี
(36,990 บาท)
(ปกจ.2091)

62 ด.ต. สุขโชค พัวพันธ์พงษ์
3 7105 00157 37 3

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี

ป.3 ขั้น 34 รอง สว.(สส.) สภ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี ส.1 ขั้น 43
(35,220 บาท)
(ปกจ.1479)
(35,220 บาท)

กดต.(สส.)

63 ด.ต. วัฒนา ภิญโญ
3 7109 00622 79 1

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.1989)

ป.3 ขั้น 35 รอง สว.(สส.) สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี
(36,400 บาท)
(ปกจ.1989)

ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)

กดต.(สส.)

64 ด.ต. ศรพรหม สินคงเจริญ
3 7106 00401 64 1

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี

ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว.(สส.) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี
(35,810 บาท)
(ปกจ.1672)

ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)

กดต.(สส.)

65 ด.ต. กิตติสิทธิ์ เจริญทอง
3 7199 00036 43 1

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี

ป.3 ขั้น 32.5 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)
(ปกจ.1716)
(33,560 บาท)

กดต.(จร.)

66 ด.ต. เกษมศักดิ์ อึ๋งโฆษาชนะวานิช ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี ป.3 ขั้น 27 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี ส.1 ขั้น 36
3 7199 00259 90 2
(ปกจ.1697)
(27,960 บาท)
(ปกจ.1697)
(27,960 บาท)

กดต.(จร.)

(ปกจ.1479)

(ปกจ.1672)

(ปกจ.1716)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 44.5
(36,990 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 12 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
67 ด.ต. สําราญ เที่ยงตรง
3 7101 00813 75 3

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั
อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
เงินเพิ่มพิเศษ
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี ป.3 ขั้น 35 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี
ส.1 ขั้น 44
(ปกจ.1695)
(36,400 บาท)
(ปกจ.1695)
(36,400 บาท)

68 ด.ต. กิตติ
แก้วประดิษฐ์
3 7105 00409 90 9

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.1089)

ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(จร.) สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี
(31,340 บาท)
(ปกจ.1089)

ส.1 ขั้น 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(จร.)

69 ด.ต. วินัย
เปรมาสวัสดิ์
3 7106 00170 81 9

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี
(ปกจ.2125)

ป.3 ขั้น 31 รอง สว.(จร.) สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี
(31,880 บาท)
(ปกจ.2125)

ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)

กดต.(จร.)

70 ด.ต. สกล
ศศิธร
3 7199 00321 82 9

ผบ.หมู่ ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.กาญจนบุรี
(1704 12301 0041)

ป.3 ขั้น 27 รอง สว.(อก) ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี
(27,960 บาท)
(1704 12301 0041)

ส.1 ขั้น 36
(27,960 บาท)

กดต.(อก.)

71 ด.ต. นิธชิ ัย
เพชรป้อม
๓ ๗๓๐๕ ๐๐๔๐๗ ๐๕ ๑

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
(1705 12202 0070)

ป.3 ขั้น 26.5 รอง สว. (ป.) กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
(27,490 บาท)
(1705 12202 0070)

ส.1 ขั้น 35.5
(27,490 บาท)

กดต.(ปป.)

72 ด.ต. สุคน
โพธิ์สีดา
๓ ๗๓๐๑ ๐๐๕๔๘ ๓๒ ๔

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
(1705 12202 0095)

ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว. (ป.) กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
(31,340 บาท)
(1705 12202 0095)

ส.1 ขั้น 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

หมายเหตุ
กดต.(จร.)

หน้าที่ 13 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
73 ด.ต. สิริภพ แฝงเพ็ชร
๓ ๓๔๐๑ ๐๐๐๙๑ ๓๓ ๖

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
(1705 12202 0067)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 28 รอง สว. (ป.) กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
(28,880 บาท)
(1705 12202 0067)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

74 ด.ต. กสิณพจน์ พรนาคสีทอง
๓ ๗๓๙๙ ๐๐๓๓๑ ๒๗ ๑

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
(1705 12202 0077)

ป.3 ขั้น 33 รอง สว. (ป.) กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
(34,110 บาท)
(1705 12202 0077)

ส.1 ขั้น 42
(34,110 บาท)

กดต.(ปป.)

75 ด.ต. ปรีชา
มีกา่ํ
๓ ๗๓๐๑ ๐๑๕๐๔ ๘๗ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ป.3 ขั้น 32 รอง สว. (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
(ปนฐ.1815)
(33,000 บาท)
(ปนฐ.1815)

ส.1 ขั้น 41
(33,000 บาท)

กดต.(ปป.)

76 ด.ต. นิคม
เผือกแตงพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ป.3 ขั้น 33.5 รอง สว. (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
๓ ๗๓๐๑ ๐๐๒๒๗ ๒๖ ๙
(ปนฐ.1832)
(34,680 บาท)
(ปนฐ.1832)

ส.1 ขั้น 42.5
(34,680 บาท)

กดต.(ปป.)

77 ด.ต. โชติ
สุขสวัสดิ์
๓ ๗๓๐๖ ๐๐๓๓๑ ๐๖ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ป.3 ขั้น 34 รอง สว. (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
(ปนฐ.1840)
(35,220 บาท)
(ปนฐ.1840)

ส.1 ขั้น 43
(35,220 บาท)

กดต.(ปป.)

78 ด.ต. ปุรากร ปุรธนวัฒนกุล
๓ ๓๐๐๘ ๐๐๕๑๕ ๙๖ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ป.3 ขั้น 29 รอง สว. (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
ส.1 ขั้น 38
(ปนฐ.1857)
(29,680 บาท)
(ปนฐ.1857)
( 29,680 บาท)

กดต.(ปป.)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 37
(28,880 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 14 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
79 ด.ต. ยงธนัท ปุจฉาการณ์
๓ ๗๓๐๑ ๐๑๐๙๖ ๒๒ ๒

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
(ปนฐ.1859)

อัตราเงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ
ป.3 ขั้น 26.5
(27,490บาท)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
(เลขที่ตาแหน่ง)
เงินเพิ่มพิเศษ
รอง สว. (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ส.1 ขั้น 35.5
(ปนฐ.1859)
(27,490 บาท)

80 ด.ต. มานะ
มณีเทศ
๓ ๗๓๙๙ ๐๐๒๓๕ ๒๐ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ป.3 ขั้น 29 รอง สว. (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
(ปนฐ.1878)
(29,680 บาท)
(ปนฐ.1878)

ส.1 ขั้น 38
(29,680 บาท)

กดต.(ปป.)

81 ด.ต. จิรภัทร ภูสมศรี
๓ ๕๓๐๑ ๐๑๐๒๙ ๐๐ ๔

ยย.
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ป.3 ขั้น 0.5
รอง สว. (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
(ปนฐ.1881)
(39,190 บาท)
(ปนฐ.1881)

ส.1 ขั้น 0.5ยย.
(39,190 บาท)

กดต.(ปป.)

82 ด.ต. บรรเจิด ชูราศรี
๓ ๗๓๐๓ ๐๐๓๒๕ ๒๐ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ป.3 ขั้น 31 รอง สว. (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
(ปนฐ.1891)
(31,880 บาท)
(ปนฐ.1891)

ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

83 ด.ต. สมเกียรติ จีระวัฒน์
๓ ๗๓๐๑ ๐๐๕๘๗ ๙๕ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ป.3 ขั้น 30 รอง สว. (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
(ปนฐ.1892)
(30,790 บาท)
(ปนฐ.1892)

ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

84 ด.ต. ธเนศ
คําเกลี้ยง
๓ ๖๗๐๗ ๐๐๔๒๐ ๕๙ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ป.3 ขั้น 30 รอง สว. (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
(ปนฐ.1918)
(30,790 บาท)
(ปนฐ.1918)

ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 15 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
85 ด.ต. สุธรรม โคตวงษ์
๓ ๖๕๐๔ ๐๐๖๖๕ ๓๒ ๗

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั
ตาแหน่งเดิม
อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
(เลขที่ตาแหน่ง)
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
เงินเพิ่มพิเศษ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ป.3 ขั้น 29 รอง สว. (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
ส.1 ขั้น 38
(ปนฐ.1932)
(29,680 บาท)
(ปนฐ.1932)
(29,680 บาท)

86 ด.ต. ประจักษ์ เชิดโกทา
๓ ๔๐๑๐ ๐๐๔๘๗ ๗๗ ๗

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ป.3 ขั้น 34 รอง สว. (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
(ปนฐ.1965)
(35,220 บาท)
(ปนฐ.1965)

ส.1 ขั้น 43
(35,220 บาท)

กดต.(ปป.)

87 ด.ต. เริงชัย ลี้เจริญ
๓ ๑๕๙๙ ๐๐๐๗๓ ๒๐ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว. (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
(ปนฐ.1977)
(35,810 บาท)
(ปนฐ.1977)

ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)

กดต.(ปป.)

88 ด.ต. ชํานาญ ศรสุวรรณวุฒิ
๓ ๗๓๐๑ ๐๑๖๖๖ ๗๙ ๗

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ป.3 ขั้น 32.5 รอง สว. (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
(ปนฐ.1983)
(33,560 บาท)
(ปนฐ.1983)

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

89 ด.ต. สมชัย
สาระถี
๓ ๗๒๐๔ ๐๐๔๙๖ ๕๕ ๙

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ป.3 ขั้น 32.5 รอง สว. (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
(ปนฐ.1990)
(33,560 บาท)
(ปนฐ.1990)

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

90 ด.ต. อาวุธ
ครนิยม
๓ ๘๔๑๗ ๐๐๖๒๖ ๖๔ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ป.3 ขั้น 32.5 รอง สว. (ป.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
(ปนฐ.2014)
(33,560 บาท)
(ปนฐ.2014)

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 16 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
91 ด.ต. พินิจ
ฝีปากเพราะ
๓ ๕๕๐๙ ๐๐๑๙๗ ๕๘ ๗

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม
(ปนฐ.693)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว. (ป.) สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม
(35,810 บาท)
(ปนฐ.693)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

92 ด.ต. สุพจน์ ใยโฉม
๓ ๖๐๑๐ ๐๐๕๕๙ ๕๖ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม
(ปศ.477)

ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว. (ป.) สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม
(31,340 บาท)
(ปศ.477)

ส.1 ขั้น 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

93 ด.ต. สมพร ผลพัฒนาสกุลชัย
๓ ๗๓๐๔ ๐๐๒๔๖ ๓๒ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม
(ปนฐ.1488)

ป.3 ขั้น 28 รอง สว. (ป.) สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม
(28,880 บาท)
(ปนฐ.1488)

ส.1 ขั้น 37
(28,880 บาท)

กดต.(ปป.)

94 ด.ต. สันติ
คงอินใหญ่
๓ ๗๓๐๓ ๐๐๔๖๙ ๗๕ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม
(ปนฐ.1437)

ป.3 ขั้น 31 รอง สว. (ป.) สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม
(31,880 บาท)
(ปนฐ.1437)

ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

95 ด.ต. สุรชัย
คงบางพระ
๓ ๗๓๐๔ ๐๐๒๙๗ ๑๐ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม
(ปนฐ.1433)

ป.3 ขั้น 33.5 รอง สว. (ป.) สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม
(34,680 บาท)
(ปนฐ.1433)

ส.1 ขั้น 42.5
(34,680 บาท)

กดต.(ปป.)

96 ด.ต. อุทัย
ชาญประไพร
๓ ๔๐๑๐ ๐๐๓๒๓ ๖๕ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม
(ปนฐ.1490)

ป.3 ขั้น 31.5 รอง สว. (ป.) สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม
(32,450 บาท)
(ปนฐ.1490)

ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.2 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 17 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
97 ด.ต. บุญเลิศ เอี๊ยะเผ่าพันธ์
๓ ๗๓๐๑ ๐๑๕๙๕ ๖๘ ๗

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามพราน จว.นครปฐม
(ปศ.433)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 35 รอง สว. (ป.) สภ.สามพราน จว.นครปฐม
(36,400 บาท)
(ปศ.433)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

98 ด.ต. มติพงษ์ น้อยบุญมา
๓ ๖๓๐๑ ๐๐๓๐๑ ๐๐ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามพราน จว.นครปฐม
(ปนฐ.1152)

ป.3 ขั้น 32 รอง สว. (ป.) สภ.สามพราน จว.นครปฐม
(33,000 บาท)
(ปนฐ.1152)

ส.1 ขั้น 41
(33,000 บาท)

กดต.(ปป.)

99 ด.ต. สมชาย มีโชติ
๓ ๔๔๐๔ ๐๐๔๓๐ ๗๓ ๙

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามพราน จว.นครปฐม
(ปนฐ.1178)

ป.3 ขั้น 28.5 รอง สว. (ป.) สภ.สามพราน จว.นครปฐม
(29,110 บาท)
(ปนฐ.1178)

ส.1 ขั้น 37.5
(29,110 บาท)

กดต.(ปป.)

100 ด.ต. ทักษิณ อาราเม
๓ ๗๓๐๓ ๐๐๖๓๙ ๑๔ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม
(ปนฐ.2148)

ป.3 ขั้น 34 รอง สว. (ป.) สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม
(35,220 บาท)
(ปนฐ.2148)

ส.1 ขั้น 43
(35,220 บาท)

กดต.(ปป.)

101 ด.ต. กุศล
บรรเทา
๓ ๓๔๑๖ ๐๐๑๖๙ ๔๖ ๗

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม
(ปนฐ.2179)

ป.3 ขั้น 31.5 รอง สว. (ป.) สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม
(32,450 บาท)
(ปนฐ.2179)

ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

102 ด.ต. สมศักดิ์ หัสชู
๓ ๗๓๐๓ ๐๐๙๔๒ ๑๓ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม
(ปนฐ.2121)

ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว. (ป.) สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม
(35,810 บาท)
(ปนฐ.2121)

ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)

กดต.(ปป.)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 18 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
103 ด.ต. สุจิตร
ทัดเทียม
๓ ๓๓๑๐ ๐๐๓๙๗ ๑๘ ๓

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม
(ปนฐ.2156)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 29 รอง สว. (ป.) สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม
(29,680 บาท)
(ปนฐ.2156)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

104 ด.ต. บําเพ็ญ ปานอิน
๓ ๖๗๐๖ ๐๐๒๔๙ ๕๙ ๙

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม
(ปนฐ.2132)

ป.3 ขั้น 30 รอง สว. (ป.) สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม
(30,790 บาท)
(ปนฐ.2132)

ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

105 ด.ต. เฉลิมพล ถาวรเดช
๓ ๗๖๐๑ ๐๐๑๓๔ ๙๑ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม
(ปศ.412)

ป.3 ขั้น 32.5 รอง สว. (ป.) สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม
(33,560 บาท)
(ปศ.412)

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

106 ด.ต. ประสิทธิ์ สาธร
๓ ๔๖๐๖ ๐๐๐๘๔ ๒๖ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม
(ปนฐ.1024)

ป.3 ขั้น 27.5 รอง สว. (ป.) สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม
(28,430 บาท)
(ปนฐ.1024)

ส.1 ขั้น 36.5
(28,430 บาท)

กดต.(ปป.)

107 ด.ต. ปราโมทย์ แจ้งจิตร
๓ ๗๓๐๑ ๐๑๕๖๐ ๐๐ ๐

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม
(ปศ.430)

ป.3 ขั้น 30 รอง สว. (ป.) สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม
(30,790 บาท)
(ปศ.430)

ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

108 ด.ต. พิทักษ์พงศ์ สระทองอุ่น
๓ ๗๓๐๒ ๐๐๐๙๐ ๑๘ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม
(ปนฐ.1350)

ป.3 ขั้น 29.5 รอง สว. (ป.) สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม
(30,220 บาท)
(ปนฐ.1350)

ส.1 ขั้น 38.5
(30,220 บาท)

กดต.(ปป.)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 38
(29,680 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 19 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
109 ด.ต. รัตน์ชา เสืองามเอี่ยม
๐ ๓๗๐๒ ๐๐๘๐๙ ๘๗ ๑

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม
(ปนฐ.1304)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 35.5 รอง สว. (ป.) สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม
(36,990 บาท)
(ปนฐ.1304)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

110 ด.ต. สมชาย ทองเจริญทรัพย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม
๓ ๗๓๐๒ ๐๐๖๗๒ ๒๓ ๐
(ปนฐ.1353)

ป.3 ขั้น 30 รอง สว. (ป.) สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม
(30,790 บาท)
(ปนฐ.1353)

ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

111 ด.ต. สันติ
เอี่ยมเอกสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม
๓ ๗๓๐๑ ๐๐๐๕๖ ๒๙ ๔
(ปนฐ.1706)

ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว. (ป.) สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม
(35,810 บาท)
(ปนฐ.1706)

ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)

กดต.(ปป.)

112 ด.ต. กิตติศักดิ์ พันธจักร์
๓ ๕๕๐๗ ๐๐๑๕๗ ๙๘ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กระตีบ จว.นครปฐม
(ปนฐ.1758)

ป.3 ขั้น 33 รอง สว. (ป.) สภ.กระตีบ จว.นครปฐม
(34,110 บาท)
(ปนฐ.1758)

ส.1 ขั้น 42
(34,110 บาท)

กดต.(ปป.)

113 ด.ต. อัชสิทธิ์ ศักดิ์ศรีวนั
๓ ๔๘๐๙ ๐๐๓๗๔ ๖๓ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กระตีบ จว.นครปฐม
(ปนฐ.1764)

ป.3 ขั้น 32 รอง สว. (ป.) สภ.กระตีบ จว.นครปฐม
(33,000 บาท)
(ปนฐ.1764)

ส.1 ขั้น 41.5
(33,000 บาท)

กดต.(ปป.)

114 ด.ต. บัญชา ณ ไทร
๓ ๗๓๐๕ ๐๐๒๒๖ ๘๕ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางหลวง จว.นครปฐม
(ปนฐ.1628)

ป.3 ขั้น 34 รอง สว. (ป.) สภ.บางหลวง จว.นครปฐม
(35,220 บาท)
(ปนฐ.1628)

ส.1 ขั้น 43
(35,220 บาท)

กดต.(ปป.)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 45.5
(36,990 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 20 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
115 ด.ต. สมชาย แย้มดอนไพร
๓ ๑๐๐๖ ๐๐๔๖๒ ๐๖ ๘

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางหลวง จว.นครปฐม
(ปนฐ.1543)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 32 รอง สว. (ป.) สภ.บางหลวง จว.นครปฐม
(33,000 บาท)
(ปนฐ.1543)

116 ด.ต. มานพ รินนาศักดิ์
๓ ๖๗๐๗ ๐๑๐๑๐ ๔๓ ๕

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ป.3 ขั้น 34 รอง สว. (สส.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ส.1 ขั้น 43
(ปนฐ.2053)
(35,220 บาท)
(ปนฐ.2053)
(35,220 บาท)

กดต.(สส.)

117 ด.ต. จักรรินทร์ การีพัฒน์
๓ ๑๒๐๖ ๐๐๑๒๕ ๗๑ ๑

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม
(ปนฐ.754)

ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว. (สส.) สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม
(31,340 บาท)
(ปนฐ.754)

ส.1 ขั้น 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(สส.)

118 ด.ต. ปรีชา
แสนจู
๓ ๔๐๑๘ ๐๐๒๗๘ ๓๑ ๕

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สามพราน จว.นครปฐม
(ปนฐ.1251)

ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว. (สส.) สภ.สามพราน จว.นครปฐม
(35,810 บาท)
(ปนฐ.1251)

ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)

กดต.(สส.)

119 ด.ต. โสภณ พ่วงสมบัติ
๓ ๗๓๐๕ ๐๐๔๕๙ ๖๗ ๑

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางเลน จว.นครปฐม
(ปนฐ.1639)

ป.3 ขั้น 35 รอง สว. (สส.) สภ.บางเลน จว.นครปฐม
(36,400 บาท)
(ปนฐ.1639)

ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)

กดต.(สส.)

120 ด.ต. ไกรสร ลิ้มเอิบไทย
๓ ๗๓๐๑ ๐๑๑๖๙ ๒๒ ๐

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม ป.3 ขั้น 29.5 รอง สว. (สส.) สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม
(ปนฐ.675)
(30,220 บาท)
(ปนฐ.675)

ส.1 ขั้น 38.5
(30,220 บาท)

กดต.(สส.)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 41
(33,000 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 21 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
121 ด.ต. นิมิตร
สลิดกุล
๓ ๓๖๐๑ ๐๐๒๖๑ ๕๐ ๙

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั
ตาแหน่งเดิม
อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
(เลขที่ตาแหน่ง)
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
เงินเพิ่มพิเศษ
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ป.3 ขั้น 0.5ยย. รอง สว. (จร.) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ส.1 ขั้น 0.5ยย.
(ปนฐ.2077)
(39,190 บาท)
(ปนฐ.2077)
(39,190 บาท)

122 ด.ต. เมธี
ม่วงมัง่ มี
๓ ๗๓๐๓ ๐๐๙๐๒ ๕๐ ๔

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม
(ปนฐ.2214)

ป.3 ขั้น 36 รอง สว. (จร.) สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม
(37,580 บาท)
(ปนฐ.2214)

ส.1 ขั้น 45
(37,580 บาท)

กดต.(จร.)

123 ด.ต.หญิง ลดาวัลย์ ดอนจินดา
๓ ๑๐๐๙ ๐๑๐๓๘ ๑๔ ๑

ผบ.หมู่ ภ.จว.นครปฐม
(1705 12301 0002)

ป.3 ขั้น 32.5 รอง สว.(อก.) ภ.จว.นครปฐม
(33,560 บาท)
(1705 12301 0002)

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(อก.)

๑๒๔ ด.ต. สุชาติ
จินดาวัฒนวงศ์ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
๓ ๗๗๙๙ ๐๐๐๑๖ ๙๓ ๗
(๑๗๐๖ ๑๒๓๐๑ ๐๐๑๓)

ป.๓ ขั้น ๑.๕
รอง สว.(อก.)ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
(๔๐,๕๖๐ บาท)
(๑๗๐๖ ๑๒๓๐๑ ๐๐๑๓)

ส.๑ ขั้น ๑.๕ ยย.
(๔๐,๕๖๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๑๒๕ ด.ต. วราพันธ์ อรชุน
๓ ๗๗๙๙ ๐๐๑๒๘ ๑๗ ๔

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
(๑๗๐๖ ๑๒๒๐๒ ๐๐๗๔)

ป.๓ ขั้น ๓๔ รอง สว. (ป.) กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
(๓๕,๒๒๐ บาท)
(๑๗๐๖ ๑๒๒๐๒ ๐๐๗๔)

ส.๑ ขั้น ๔๓
(๓๕,๒๒๐ บาท)

กดต.(ปป.)

วรรณโร
๑๒๖ ด.ต. ชะลอ
๓ ๙๐๐๕ ๐๐๓๘๘ ๑๐ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๗๔๓)

ป.๓ ขั้น ๓๖ รอง สว. (ป.) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
(๓,๗๕๘๐ บาท) จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๗๔๓)

ส.๑ ขั้น ๔๕
(๓,๗๕๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ยย.

หมายเหตุ
กดต.(จร.)
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บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
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ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
ปั้นประดับ
๑๒๗ ด.ต. จํารูญ
๓ ๗๓๙๙ ๐๐๓๐๓ ๗๔ ๐

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
จว.ประจวบคีรีขันธ์
(๑๗๐๔ ๑๔๒๐๔ ๐๒๕๔)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขั้น ๓๔ รอง สว. (สส.) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
(๓๕,๒๒๐ บาท) จว.ประจวบคีรีขันธ์
(๑๗๐๔ ๑๔๒๐๔ ๐๒๕๔)

ผลขํา
๑๒๘ ด.ต. จรัญ
๓ ๗๑๙๙ ๐๐๐๙๖ ๙๗ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๗๒๒)

ป.๓ ขั้น ๓๑ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
(๓๑,๘๘๐ บาท) จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๗๒๒)

ส.๑ ขั้น ๔๐
(๓๑,๘๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๑๒๙ ด.ต. วีรวัฒน์ วิฬาร
๓ ๔๕๐๖ ๐๐๘๙๓ ๗๓ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๗๒๖)

ป.๓ ขั้น ๓๑.๕ รอง สว.(ป.)สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
(๓๒,๔๕๐ บาท) จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๗๒๖)

ส.๑ ขั้น ๔๐.๕
(๓๒,๔๕๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๑๓๐ ด.ต. พัฒนศักดิ์ โชติเรืองกิตต์
๓ ๗๗๐๑ ๐๐๑๕๖ ๒๐ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ป.๓ ขั้น ๓๓.๕ รอง สว.(ป.) สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.999)
(๓๔,๖๘๐ บาท
(ปปข.999)

ส.๑ ขั้น ๔๒.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท

กดต.(ปป.)

๑๓๑ ด.ต. ภาสกร กล่อมเกลี้ยง
๓ ๗๕๐๓ ๐๐๑๕๖ ๗๑ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ป.๓ ขั้น ๓๒.๕ รอง สว.(ป.) สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ส.๑ ขั้น ๔๑.๕
(ปปข.๙๗๙)
(๓๓,๕๖๐ บาท)
(ปปข.๙๗๙)
(๓๓,๕๖๐ บาท)

กดต.(ปป.)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขั้น ๔๓
(๓๕,๒๒๐ บาท)

หมายเหตุ
กดต.(สส.)
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ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
๑๓๒ ด.ต. ประเสริฐ ไม่น้อย
๓ ๗๗๙๙ ๐๐๑๓๑ ๔๒ ๖

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั
อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
เงินเพิ่มพิเศษ
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ป.๓ ขั้น ๓๑.๕ รอง สว.(สส.) สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ส.๑ ขั้น ๔๐.๕
(ปปข.๙๘๕)
(๓๒,๔๕๐ บาท)
(ปปข.๙๘๕)
(๓๒,๔๕๐ บาท)

๑๓๓ ด.ต. นพดล คงกระพันธ์
๓ ๗๗๐๔ ๐๐๕๑๒ ๙๔ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ป.๓ ขั้น ๒๙ รอง สว.(ป.) สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ส.๑ ขั้น ๓๘
(ปปข.๙๖๑)
(๒๙,๖๘๐ บาท)
(ปปข.๙๖๑)
(๒๙,๖๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๑๓๔ ด.ต. โกวิทย์ แก้วใหญ่
0 7702 90002 66 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๔๘๕)

ป.๓ ขั้น ๓๕.๕ รอง สว.(ป.) สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
(๓๖,๙๙๐ บาท)
(ปปข.๑๔๘๕)

ส.๑ ขั้น ๔๔.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๑๓๕ ด.ต. อัครเดช ชิณเทศ
๓ ๔๖๐๕ ๐๐๐๒๙ ๘๑ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
(๐๗๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๓๕)

ป.๓ ขั้น ๒๙.๕ รอง สว.(ป.) สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
(๓๐,๒๒๐ บาท)
(๐๗๐๔ ๑๔๒๐๒ ๐๑๓๕)

ส.๑ ขั้น ๓๘.๕
(๓๐,๒๒๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๑๓๖ ด.ต. อนุพงษ์ ถาวรนิติยกุล
๓ ๗๓๐๑ ๐๐๔๗๕ ๔๙ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหนองพลับ
จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๓๘๑)

ป.๓ ขั้น ๓๕.๕ รอง สว.(ป.) สภ.บ้านหนองพลับ
(๓๖,๙๙๐ บาท) จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๓๘๑)

ส.๑ ขั้น ๔๔.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ชุ่มน้อย
๑๓๗ ด.ต. กริสน์
๓ ๗๖๙๙ ๐๐๓๔๒ ๘๖ ๙

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหนองพลับ
จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปนม.๘๕๓๗)

ป.๓ ขั้น 33 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านหนองพลับ
(34,110 บาท) จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปนม.๘๕๓๗)

ส.๑ ขั้น 42
(34,110 บาท)

กดต.(ปป.)

หมายเหตุ
กดต.(สส.)
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ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
๑๓๘ ด.ต. เฉลิมชัย สุขสําราญ
๓ ๗๗๙๘ ๐๐๐๔๒ ๓๘ ๓

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหนองพลับ
จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๓๘๖)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขั้น ๓๑.๕ รอง สว.(ป.) สภ.บ้านหนองพลับ
(๓๒,๔๕๐ บาท) จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๓๘๖)

๑๓๙ ด.ต. จําเนียร อิ่มแสงจันทร์
๓ ๗๒๐๕ ๐๐๒๑๐ ๔๗ ๙

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากน้ําปราณ
จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๒๖๘)

ป.๓ ขั้น ๓๒ รอง สว.(ป.) สภ.ปากน้ําปราณ
(๓๓,๐๐๐ บาท) จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๒๖๘)

ส.๑ ขั้น ๔๑
(๓๓,๐๐๐ บาท)

กดต.(ปป.)

สระพรม
๑๔๐ ด.ต. อุดร
๓ ๗๗๐๓ ๐๐๕๓๖ ๕๓ ๒

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.สามร้อยยอด
จว.ประจวบคีรีขันธ์
(๐๗๐๔ ๑๔๒๐๕ ๐๐๗๗)

ป.๓ ขั้น ๓๓.๕ รอง สว.(จร.) สภ.สามร้อยยอด
(๓๔,๖๘๐ บาท) จว.ประจวบคีรีขันธ์
(๐๗๐๔ ๑๔๒๐๕ ๐๐๗๗)

ส.๑ ขั้น ๔๒.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)

กดต.(จร.)

เกตุเตี้ย
๑๔๑ ด.ต. มานัด
๓ ๗๗๐๒ ๐๐๒๑๕ ๑๕ ๗

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๙๔๐)

ป.๓ ขั้น ๓๓ รอง สว.(ป.) สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
(๓๔,๑๑๐ บาท)
(ปปข.๑๙๔๐)

ส.๑ ขั้น ๔๒
(๓๔,๑๑๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๑๔๒ ด.ต. ภัทรพงศ์ กล่อมศรี
๓ ๗๗๐๑ ๐๐๒๑๑ ๗๐ ๒

ผบ.หมู(่ ป.) สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๘๙๗)

ป.๓ ขั้น ๓๒ รอง สว.(ป.) สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
(๓๓,๐๐๐ บาท)
(ปปข.๑๘๙๗)

ส.๑ ขั้น ๔๑
(๓๓,๐๐๐ บาท)

กดต.(ปป.)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขั้น ๔๐.๕
(๓๒,๔๕๐ บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)
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หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
ตาแหน่งเดิม
เลขประจาตัวประชาชน
(เลขที่ตาแหน่ง)
เหมือนสุวรรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามกระทาย
๑๔๓ ด.ต. โชค
๓ ๗๗๐๒ ๐๐๓๙๐ ๗๓ ๑ จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๑๐๑)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขั้น ๓๐.๕ รอง สว.(ป.) สภ.สามกระทาย
(๓๑,๓๔๐ บาท) จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๑๐๑)

โชคสงวนทรัพย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามกระทาย
๑๔๔ ด.ต. พนอ
๓ ๗๒๐๙ ๐๐๔๔๒ ๖๖ ๑ จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๐๙๙)

ป.๓ ขั้น ๒๙ รอง สว.(ป.) สภ.สามกระทาย
(๒๙,๖๘๐ บาท) จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๐๙๙)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขั้น ๓๙.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

ส.๑ ขั้น ๓๘
(๒๙,๖๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ ป.๓ ขั้น ๓๒.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ ส.๑ ขั้น ๔๑.๕
(ปปข.๑๙๘๑)
(๓๓,๕๖๐ บาท)
(ปปข.๑๙๘๑)
(๓๓,๕๖๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๑๔๖ ด.ต. อิทธิเชษฐ์ กุลธนาไกรวัฒน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ ป.๓ ขั้น ๓๑.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ ส.๑ ขั้น ๔๐.๕
๔ ๗๗๐๓ ๐๐๐๐๒ ๔๙ ๘
(ปปข.๒๐๕๓)
(๓๒,๔๕๐ บาท)
(ปปข.๒๐๕๓)
(๓๒,๔๕๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๑๔๗ ด.ต. บุญเจิด ศรีนิล
๓ ๗๐๐๘ ๐๐๔๖๙ ๓๒ ๐

กดต.(ปป.)

๑๔๕ ด.ต. อภิชัย มุทธากาญจน์
๓ ๗๖๐๑ ๐๐๐๓๒ ๓๖ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ ป.๓ ขั้น ๓๓.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๑๑๖๑)
(๓๔,๖๘๐ บาท)
(ปปข.๑๑๖๑)

ส.๑ ขั้น ๔๒.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)

หน้าที่ 26 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
๑๔๘ ด.ต. ประสงค์ เกิดโต
๓ ๗๖๐๔ ๐๐๐๙๕ ๑๙ ๘

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั
ตาแหน่งเดิม
อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
(เลขที่ตาแหน่ง)
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
เงินเพิ่มพิเศษ
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ ป.๓ ขั้น ๒๘.๕ รอง สว.(สส.) สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ ส.๑ ขั้น ๓๗.๕
(๐๗๐๔ ๑๔๒๐๔ ๐๔๓๒)
(๒๙,๑๑๐ บาท)
(๐๗๐๔ ๑๔๒๐๔ ๐๔๓๒)
(๒๙,๑๑๐ บาท)

๑๔๙ ด.ต. ณัฐพงษ์ หัตถิยา
๓ ๘๐๐๔ ๐๐๑๕๙ ๘๐ ๒

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางสะพาน
จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๒๑๕๘)

ป.๓ ขั้น ๒๗ รอง สว.(สส.) สภ.บางสะพาน
(๒๗,๙๖๐ บาท) จว.ประจวบคีรีขันธ์
(ปปข.๒๑๕๘)

ส.๑ ขั้น ๓๖
(๒๗,๙๖๐ บาท)

กดต.(สส.)

150 ด.ต.หญิง บุญเอื้อม ศรีอินทร์
3 7605 00057 20 4

ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี
(0705 14301 0025)

ป.3 ขั้น 28 รอง สว(อก.) สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี
(28,880 บาท)
(0705 14301 0025)

ส.1 ขั้น 37
(28,880 บาท)

กดต.(อก.)

151 ด.ต.หญิง ทัศนา สีฟ้า
3 7699 00045 29 5

ผบ.หมู่ ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.เพชรบุรี
(1707 12301 0007)

ป.3 ขั้น 26 รอง สว.(อก.) ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.เพชรบุรี
(26,990 บาท)
(1707 12301 0007)

ส.1 ขั้น 35
(26,990 บาท)

กดต.(อก.)

152 ด.ต. ประทีป ปิ่นเพชร
3 7601 00474 73 8

ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี
(ปพบ.1884)

ป.3 ขั้น 24.5 รอง สว.(อก.) สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี
(25,890 บาท)
(ปพบ.1884)

ส.1 ขั้น 33.5
(25,890 บาท)

กดต.(อก.)

ป.3 ขั้น 35.5 รอง สว.(ป.) สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี
(36,990 บาท)
(ปพบ.1309)

ส.1 ขั้น 44.5
(36,990 บาท)

กดต.(ปป.)

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี
153 ด.ต. ประจักษ์ ม่วงศิริ
3 7606 00119 26 1
(ปพบ.1309)

หมายเหตุ
กดต.(สส.)

หน้าที่ 27 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
154 ด.ต. ศราวุธ กุลไทย
๓ ๗๖๐๖ ๐๐๐๔๑ ๙๕ ๔

ตาแหน่งเดิม
อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
(เลขที่ตาแหน่ง)
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี
ป.๓ ขั้น ๓๕ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี
( ปพบ.๑๑๐๙ )
( ปพบ.๑๑๐๙ )
( ๓๖,๔๐๐ บาท )

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

155 ด.ต. นเรศ
ขยายแย้ม
๓ ๗๖๐๒ ๐๐๑๕๗ ๘๙ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี
ป.๓ ขั้น ๓๔ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี
( ปพบ.๑๐๗๗ )
( ปพบ.๑๐๗๗ )
( ๓๕,๒๒๐ บาท )

ส.๑ ขั้น ๔๓
( ๓๕,๒๒๐ บาท)

กดต.(ปป.)

156 ด.ต. ทองพูน บุญกอง
3 7601 00444 68 5

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
( ปพบ.1606 )

ป.3 ขั้น 34 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
(35,220บาท)
( ปพบ.1606 )

ส.1 ขั้น 43
(35,220 บาท)

กดต.(ปป. )

157 ด.ต. ชโลธร ชูอรุณ
3 7503 00051 41 5

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี
(ปพบ.1817)

ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว.(ป.) สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี
(35,810 บาท)
(ปพบ.1817)

ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)

กดต.(ปป.)

158 ด.ต. มนตรี
วิเวกวรรณ์
๓ ๗๗๐๖ ๐๐๓๑๗ ๕๑ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี
( ปพบ.๑๐๗๔ )

ป.๓ ขั้น ๓๔ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี
( ปพบ.๑๐๗๔ )
( ๓๕,๒๒๐ บาท )

ส.๑ ขั้น ๔๓
(๓๕,๒๒๐ บาท)

กดต.(ปป.)

159 ด.ต. วิสุทธิ์
คล่องแคล่ว
3 1101 01029 33 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
( ปพบ.1595 )

ส.1 ขั้น 42.5
(34,680 บาท)

กดต.(ปป. )

ป.3 ขั้น 33.5 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
(34,680บาท)
( ปพบ.1595 )

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขั้น ๔๔
( ๓๖,๔๐๐ บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 28 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
160 ด.ต. บุญพฤทธิ์ เนียมมูล
3 3304 01469 17 6

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
( ปพบ.1567 )

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 33 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
( ปพบ.1567 )
(34,110บาท)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

161 ด.ต. สําเนา ศรีสวัสดิ์
3 7602 00146 04 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
( ปพบ.1591 )

ป.3 ขั้น 33.5 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
(34,680บาท)
( ปพบ.1591 )

ส.1 ขั้น 42.5
(34,680 บาท)

กดต.(ปป. )

162 ด.ต. ถนอม วาดประเวช
3 7604 00082 58 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี
(ปพบ.1916)

ป.3 ขั้น 33 รอง สว.(ป.) สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี
(34,110 บาท)
(ปพบ.1916)

ส.1 ขั้น 42
(34,110 บาท)

กดต.(ปป.)

163 ด.ต. รุ่งเรือง สงวนทรัพย์
3 7601 00532 81 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
( ปพบ.1631 )

ป.3 ขั้น 32.5 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
(33,560บาท)
( ปพบ.1631 )

กดต.(ปป. )

กดต.(ปป.)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 42
(34,110 บาท)

164 ด.ต. สุทิน
ศิลปศร
3 7605 00156 28 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี
(0705 14202 0030)

ป.3 ขั้น 32 รอง สว.(ป.) สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี
(33,000 บาท)
(0705 14202 0030)

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)
(พ.ป.ผ.๑,๘๙๐ บาท)
ส.1 ขั้น 41
(33,000 บาท)

165 ด.ต. ปรีชาชาญ หลอดทอง
3 7602 00089 48 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี
(0705 14202 0216)

ป.3 ขั้น 32 รอง สว.(ป.) สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี
(33,000บาท)
(0705 14202 0216)

ส.1 ขั้น 41
(33,000 บาท)

(พ.ป.ผ. ๑,๘๙๐ บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป. )

กดต.(ปป.)

หน้าที่ 29 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
166 ด.ต. บัญชา ยิ้มรอด
3 7606 00049 89 1

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี
(ปพบ.1831)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 31.5 รอง สว.(ป.) สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี
(32,450บาท)
(ปพบ.1831)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

167 ด.ต. ไพฑูรย์ ครึกครื้น
3 7606 00373 54 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
( ปพบ.1581 )

ป.3 ขั้น 31.5 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
(32,450บาท)
( ปพบ.1581 )

ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป. )

168 ด.ต. จารุภมู ิ อิ่มโอษฐ
3 7606 00492 70 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี
(ปพบ.1330)

ป.3 ขั้น 31 รอง สว.(ป.) สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี
(31,880 บาท)
(ปพบ.1330)

ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

169 ด.ต. เสน่ห์
ขาวผ่อง
5 7606 90010 26 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี
(ปพบ.1823)

ป.3 ขั้น 31 รอง สว.(ป.) สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี
(31,880 บาท)
(ปพบ.1823)

ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

170 ด.ต. วิทยา
บรรดาศักดิ์
3 7603 00028 85 5

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี
(ปพบ.763)

ป.3 ขั้น 31 รอง สว.(ป.) สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี
(31,880 บาท)
(ปพบ.763)

ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

171 ด.ต. เอนก
ฤทธิ์อ่อน
3 7601 00099 13 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตะบูน จว.เพชรบุรี
(ปพบ.721)

ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว(ป.) สภ.บางตะบูน จว.เพชรบุรี
(31,340 บาท)
(ปพบ.721)

ส.1 ขั้น 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 30 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
172 ด.ต. นิรุจน์
สมใจเพ็ง
3 7606 00151 07 5

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
( ปพบ.1596 )

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 30 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
(30,790บาท)
( ปพบ.1596 )

173 ด.ต. ธนัท
สว่างจิตต์
3 7601 00507 30 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี
(ปพบ.1811)

ป.3 ขั้น 30 รอง สว.(ป.) สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี
(30,790 บาท)
(ปพบ.1811)

174 ด.ต. พรชัย
เครือนาค
3 7601 00516 40 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดเจ้าสําราญ จว.เพชรบุรี ป.3 ขั้น 30 รอง สว.(ป.) สภ.หาดเจ้าสําราญ จว.เพชรบุรี
(ปพบ.1018)
(30,790 บาท)
(ปพบ.1018)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 39
(30,790บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป. )

ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

175 ด.ต. สุทธิ
เพ็ชราลดาคุณ ผบ.หมู่ กก.สส.จว.เพชรบุรี
3 7699 00136 26 6
(1707 12202 0082)

ป.3 ขั้น 30 รอง สว.(ป.) กก.สส.จว.เพชรบุรี
(30,790 บาท)
(1707 12202 0082)
(พ.ส.ร. 480 บาท)

ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)
(พ.ส.ร. 480 บาท)

กดต.(ปป.)

176 ด.ต. ประทวน ศรีสุข
3 7207 00750 62 1

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี
(1707 12428 0102)

ป.3 ขั้น 29.5 รอง สว.(ทค.) กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี
(30,220 บาท)
(1707 12428 0102)
(พ.ส.ร. 450 บาท)

ส.1 ขั้น 38.5
(30,220 บาท)
(พ.ส.ร. 450 บาท)

กดต.(ปป.)

177 ด.ต. วิชัย
ยอดทอง
3 7605 00684 87 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี
(ปพบ.1808)

ป.3 ขั้น 29.5 รอง สว.(ป.) สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี
(30,220 บาท)
(ปพบ.1808)

ส.1 ขั้น 38.5
(30,220 บาท)

กดต.(ปป.)

หน้าที่ 31 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
178 ด.ต. วิทยา
พานเพชร
๓ ๗๖๐๕ ๐๐๙๓๐ ๐๔ ๘

ตาแหน่งเดิม
อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
(เลขที่ตาแหน่ง)
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี ป.๓ ขั้น ๒๙.๕ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี
( ปพบ.๑๐๙๓ )
( ปพบ.๑๐๙๓ )
( ๓๐,๒๒๐ บาท )

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

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

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

179 ด.ต. อํานวย พราหมณ์น้อย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
3 7606 00202 06 1
( ปพบ.1613 )

ป.3 ขั้น 29 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
(29,680บาท)
( ปพบ.1613 )

ส.1 ขั้น 38
(29,680 บาท)

กดต.(ปป. )

180 ด.ต. ดิเรก
เอมกมล
3 7601 00116 65 3

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี
(ปพบ.1296)

ป.3 ขั้น 27.5 รอง สว.(ป.) สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี
(28,430 บาท)
(ปพบ.1296)

ส.1 ขั้น 36.5
(28,430 บาท)

กดต.(ปป.)

181 ด.ต. รณชัย พงษ์สุรียนันท์
๓ ๗๖๐๖ ๐๐๐๐๖ ๗๙ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี
ป.๓ ขั้น ๒๗ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี
( ปพบ.๑๑๗๑ )
( ปพบ.๑๑๗๑ )
( ๒๗,๙๖๐ บาท )

ส.๑ ขั้น ๓๖
( ๒๗,๙๖๐ บาท )

กดต.(ปป.)

182 ด.ต. วิชัย
จําปาหอม
3 7008 00203 30 3

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี
(ปพบ.1302)

ป.3 ขั้น 26.5 รอง สว.(ป.) สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี
(27,490 บาท)
(ปพบ.1302)

ส.1 ขั้น 35.5
(27,490 บาท)

กดต.(ปป.)

183 ด.ต. สุชาติ
ยู่ไล้
3 7007 00680 15 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี
(ปพบ.1698)

ป.3 ขั้น 35 รอง สว.(ป.) สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี
(36,400 บาท)
(ปพบ.1698)

ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)

กดต.(ปป.)

หน้าที่ 32 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
184 ด.ต. สมศักดิ์ อุยมา
3 7602 00095 58 5

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี
(ปพบ.1898)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 28 รอง สว.(ป.) สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี
(28,880 บาท)
(ปพบ.1898)

185 ด.ต. บัญชาชัย พยังเฆ
3 4410 00226 09 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี
(ปพบ.1934)

ป.3 ขั้น 25.5 รอง สว.(ป.) สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี
(26,630 บาท)
(ปพบ.1934)

ส.1 ขั้น 34.5
(26,630 บาท)

กดต.(ปป.)

186 ด.ต. ยศพล เข็มเมือง
3 7605 00306 04 2

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี
(ปพบ.906)

ป.3 ขั้น 27 รอง สว.(ป.) สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี
(27,960 บาท)
(ปพบ.906)

ส.1 ขั้น 36
(27,960 บาท)

กดต.(ปป.)

187 ด.ต. ศุภกวิน คุณาสันติวรกุล ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี
3 7605 00152 29 1
(0705 14202 0043)

ป.3 ขั้น 22.5 รอง สว.(ป.) สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี
(24,440 บาท)
(0705 14202 0043)

ส.1 ขั้น 31.5
(24,440 บาท)

กดต.(ปป.)

188 ด.ต. วิมล
ดวงเนตร
3 7602 00284 08 6

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี
(ปพบ.1361)

ป.3 ขั้น 1
รอง สว.(สส.) สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี
(39,880 บาท)
(ปพบ.1361)

ส.1 ขั้น 1
(39,880 บาท)

กดต.(สส.)

189 ด.ต. ประกาศ พลสงคราม
3 4502 00144 04 0

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
( ปพบ.1651 )

ป.3 ขั้น 33.5 รอง สว.(สส.) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
(34,680บาท)
( ปพบ.1651 )

ส.1 ขั้น 42.5
(34,680บาท)

กดต.(สส.)

ยย

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 37
(28,880 บาท)

ยย

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 33 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
190 ด.ต. พินิจ
กลมเกลียว
3 7707 00121 32 1

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี
(0705 14204 0126)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 33.5 รอง สว.(สส.) สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี
(34,680 บาท)
(0705 14204 0126)

191 ด.ต. เกรียงศักดิ์ สว่างจิตต์
3 7604 00005 14 8

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ท่าไม้รวก จว.เพชรบุรี
(0705 14204 0148)

ป.3 ขั้น 29.5 รอง สว.(สส.) สภ.ท่าไม้รวก จว.เพชรบุรี
(30,220 บาท)
(0705 14204 0148)

192 ด.ต. บรรจง นามปักษา
๓ ๗๖๐๑ ๐๐๕๙๒ ๙๖ ๐

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 42.5
(34,680 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(สส.)

ส.1 ขั้น 38.5
(30,220 บาท)

กดต.(สส.)

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี ป.๓ ขั้น ๓๖.๕ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี
( ปพบ.๑258 )
( ปพบ.๑258 )
( ๓๘,๑๗๐ บาท )

ส.๑ ขั้น ๔๕.๕
( ๓๘,๑๗๐ บาท )

กดต.(จร.)

193 ด.ต. ชูศักดิ์ บุญเลิศฟ้า
3 7304 00332 80 7

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี
(ปพบ.2044)

ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)

กดต.(จร.)

194 ด.ต. จักรกริช สุขสนาน
๓ ๗๖๐๕ ๐๐๒๔๙ ๗๒ ๓

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี ป.๓ ขั้น ๓๓.๕ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี
( ปพบ.๑๒๖๗ )
( ปพบ.๑๒๖๗ )
( ๓๔,๖๘๐ บาท )

ส.๑ ขั้น ๔๒.๕
( ๓๔,๖๘๐ บาท )

กดต.(จร.)

195 ด.ต. ปรเมศวร์ ใจยาว
๓ ๕๗๐๕ ๐๐๔๓๒ ๗๒ ๔

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี ป.๓ ขั้น ๒๗ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี
( ปพบ.๑๒๕๑ )
( ปพบ.๑๒๕๑ )
( ๒๗,๙๖๐ บาท )

ส.๑ ขั้น ๓๖
( ๒๗,๙๖๐ บาท )

กดต.(จร.)

ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว.(จร.) สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี
(35,810 บาท)
(ปพบ.2044)

หน้าที่ 34 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
196 ด.ต. บัญญัติ มิชสิน
3 7606 00477 62 1

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี
(ปพบ.2050)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 26.5 รอง สว.(จร.) สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี
(27,490 บาท)
(ปพบ.2050)
(พ.ส.ร. 410 บาท)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

197 ด.ต. สมหมาย บัวชุม
3 7006 00155 81 0

ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.จว.ราชบุรี
(1708 12428 0104)

ป.3 ขั้น 35.5 รอง สว.(ทค.) กก.สส. ภ.จว.ราชบุรี
(36,990 บาท)
(1708 12428 0104)

ส.1 ขั้น 44.5
(36,990 บาท)

กดต.(ปป.)

198 ด.ต. อภิชัย เอี่ยมวงค์
3 7006 00028 53 2

ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.จว.ราชบุรี
(1708 12202 0078)

ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(ป.) กก.สส. ภ.จว.ราชบุรี
(31,340 บาท)
(1708 12202 0078)

ส.1 ขั้น 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

199 ด.ต. เดชา
ศิริเรือง
3 7005 00727 82 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(ปรบ.1288)

ป.3 ขั้น 34 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(35,220 บาท)
(ปรบ.1288)

ส.1 ขั้น 43
(35,220 บาท)

กดต.(ปป.)

200 ด.ต. นริศ
จิตรงามขํา
3 7099 00427 66 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(ปรบ.1312)

ป.3 ขั้น 36 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(37,580 บาท)
(ปรบ.1312)

ส.1 ขั้น 45
(37,580 บาท)

กดต.(ปป.)

201 ด.ต. มิตร
เขียมสุวรรณ์
3 7001 00347 33 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(ปรบ.1319)

ป.3 ขั้น 32.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(33,560 บาท)
(ปรบ.1319)

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 35.5
(27,490 บาท)
(พ.ส.ร. 410 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(จร.)

หน้าที่ 35 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
202 ด.ต. อํานาจ ทวี
3 7099 00427 00 7

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(ปรบ.1356)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 28 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(28,880 บาท)
(ปรบ.1356)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

203 ด.ต. วิมล
กิรัมย์
3 3101 01642 77 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(ปรบ.1414)

ป.3 ขั้น 32 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(33,000 บาท)
(ปรบ.1414)

ส.1 ขั้น 41
(33,000 บาท)

กดต.(ปป.)

204 ด.ต. พยุง
ฟักเขียว
3 7002 00002 42 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(ปรบ.1482)

ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(35,810 บาท)
(ปรบ.1482)

ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)

กดต.(ปป.)

205 ด.ต. ไพรัตน์ กีรติวทิ ยาภรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
3 7005 00128 65 9
(0706 14202 0256)

ป.3 ขั้น 35.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(36,990 บาท)
(0706 14202 0256)

ส.1 ขั้น 44.5
(36,990 บาท)

กดต.(ปป.)

206 ด.ต. จําลอง ประเทืองผล
3 7008 00265 29 5

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(0706 14202 0276)

ป.3 ขั้น 31 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(31,880 บาท)
(0706 14202 0276)

ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

207 ด.ต. ชลอ
พยัพตรี
3 7002 00168 24 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี
(ปรบ.1739)

ป.3 ขั้น 28.5 รอง สว.(ป.) สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี
(29,110 บาท)
(ปรบ.1739)

ส.1 ขั้น 37.5
(29,110 บาท)

กดต.(ปป.)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 37
(28,880 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 36 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
208 ด.ต. วัลลภ
วงษ์วจิ ิตต์
3 7001 00227 78 1

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี
(ปรบ.1742)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 32 รอง สว.(ป.) สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี
(33,000 บาท)
(ปรบ.1742)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

209 ด.ต. ฉลาด
ดวงมาตพล
3 4403 00683 63 5

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี
(0706 14202 0310)

ป.3 ขั้น 27 รอง สว.(ป.) สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี
(27,960 บาท)
(0706 14202 0310)

ส.1 ขั้น 36
(27,960 บาท)

กดต.(ปป.)

210 ด.ต. อิศเรศ หอมหวาน
3 7008 00390 93 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วัดเพลง จว.ราชบุรี
(ปรบ.1839)

ป.3 ขั้น 22 รอง สว.(ป.) สภ.วัดเพลง จว.ราชบุรี
(24,070 บาท)
(ปรบ.1839)

ส.1 ขั้น 31
(24,070 บาท)

กดต.(ปป.)

211 ด.ต. อุดร
วังสุข
3 7002 00008 39 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี
(ปรบ.1897)

ป.3 ขั้น 28.5 รอง สว.(ป.) สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี
(29,110 บาท)
(ปรบ.1897)

ส.1 ขั้น 37.5
(29,110 บาท)

กดต.(ปป.)

212 ด.ต. บุญชู
เจริญลาภทวี
3 7001 00949 42 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี
(ปรบ.1921)

ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว.(ป.) สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี
(35,810 บาท)
(ปรบ.1921)

ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)

กดต.(ปป.)

213 ด.ต. ธัญญา เกิดกองทรัพย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี
3 7099 00211 80 2
(ปรบ.1933)

ป.3 ขั้น 33.5 รอง สว.(ป.) สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี
(34,680 บาท)
(ปรบ.1933)

ส.1 ขั้น 42.5
(34,680 บาท)

กดต.(ปป.)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 41
(33,000 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 37 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
214 ด.ต. สมศักดิ์ สวยงาม
3 7001 00234 49 4

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี
(0706 14202 0341)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 29 รอง สว.(ป.) สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี
(29,680 บาท)
(0706 14202 0341)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

215 ด.ต. ไพฑูรย์ ทองลิ่ม
3 7002 00056 28 8

ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี
(ปรบ.1974)

ป.3 ขั้น 32.5 รอง สว.(ป.) สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี
(33,560 บาท)
(ปรบ.1974)

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

216 ด.ต. วิลาศ
ปุลิมะ
3 7007 00232 63 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี
(ปรบ.2030)

ป.3 ขั้น 31.5 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี
(32,450 บาท)
(ปรบ.2030)

ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

217 ด.ต. รุ่งทิวา วิเทศโกสุม
3 7005 00830 43 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี
ปรบ.2000

ป.3 ขั้น 28 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี
(28,880 บาท)
ปรบ.2000

ส.1 ขั้น 37
(28,880 บาท)

กดต.(ปป.)

218 ด.ต. ณรงค์ นิ่มนวล
3 7001 00585 61 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี
(ปรบ.2216)

ป.3 ขั้น 35.5 รอง สว.(ป.) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี
(36,990 บาท)
(ปรบ.2216)

ส.1 ขั้น 44.5
(36,990 บาท)

กดต.(ปป.)

219 ด.ต. สมบัติ พุ่มเนย
3 7007 00730 43 3

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี
(ปรบ.2229)

ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี
(31,340 บาท)
(ปรบ.2229)

ส.1 ขั้น 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 38
(29,680 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 38 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
220 ด.ต. คมสันต์ วิเวกวรรณ์
3 7006 00032 11 4

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี
(ปรบ.2245)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 31 รอง สว.(ป.) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี
(31,880 บาท)
(ปรบ.2245)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

221 ด.ต. ไพฑูรย์ ปานเงิน
3 1906 00168 80 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี
(ปรบ.2306)
พ.ส.ร.550
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแพ จว.ราชบุรี
(ปรบ.2402)

ป.3 ขั้น 35 รอง สว.(ป.) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี
(36,400 บาท
(ปรบ.2306)

กดต.(ปป.)

ป.3 ขั้น 21 รอง สว.(ป.) สภ.บางแพ จว.ราชบุรี
(23,340 บาท)
(ปรบ.2402)

ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท
พ.ส.ร.550
ส.1 ขั้น 30
(23,340 บาท)

223 ด.ต. ธีรวัฒน์ เจนตาบรรหาร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแพ จว.ราชบุรี
3 7007 01090 65 9
(ปรบ.2415)

ป.3 ขั้น 35 รอง สว.(ป.) สภ.บางแพ จว.ราชบุรี
(36,400 บาท)
(ปรบ.2415)

ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)

กดต.(ปป.)

224 ด.ต. นุชา
นภาแสง
3 7004 00041 58 6

ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.ดําเนินสะดวก จว.ราชบุรี
(31,340 บาท)
(ปรบ.2543)

ส.1 ขั้น 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

ป.3 ขั้น 25.5 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านคา จว.ราชบุรี
(26,630 บาท)
(0706 14202 0027)

ส.1 ขั้น 34.5
(26,630 บาท)

กดต.(ปป.)

222 ด.ต. สิทธิภณ ขุนนคร
3 7006 00138 41 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดําเนินสะดวก จว.ราชบุรี
(ปรบ.2543)

225 ด.ต. ภานุวตั ร์ ยติรัตนกัญญา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านคา จว.ราชบุรี
3 7301 00448 91 5
(0706 14202 0027)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

กดต.(ปป.)

หน้าที่ 39 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
226 ด.ต. สุรินทร์ ฝางแก้ว
3 7302 00444 06 7

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี
(ปรบ.926)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 31.5 รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี
(32,450 บาท)
(ปรบ.926)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

227 ด.ต. วนิช
เรืองการุณ
3 7004 01003 10 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หลักห้า จว.ราชบุรี
(ปรบ.1032)

ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว.(ป.) สภ.หลักห้า จว.ราชบุรี
(35,810 บาท)
(ปรบ.1032)

ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)

กดต.(ปป.)

228 ด.ต. พิเชษฐ์ ตุ้ยจุน
3 7007 00424 09 0

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หลักห้า จว.ราชบุรี
(ปรบ.1035)

ป.3 ขั้น 26.5 รอง สว.(ป.) สภ.หลักห้า จว.ราชบุรี
(27,490 บาท)
(ปรบ.1035)

ส.1 ขั้น 35.5
(27,490 บาท)

กดต.(ปป.)

229 ด.ต. บุญพิศ แนบนุช
3 1020 02228 49 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หลักห้า จว.ราชบุรี
(ปรบ.1036)

ป.3 ขั้น 29 รอง สว.(ป.) สภ.หลักห้า จว.ราชบุรี
(29,680 บาท)
(ปรบ.1036)

ส.1 ขั้น 38
(29,680 บาท)

กดต.(ปป.)

230 ด.ต. ประยุทธ พงษ์เพ็ชร
3 7008 00416 88 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาดิน จว.ราชบุรี
(ปรบ.1100)

ป.3 ขั้น 27.5 รอง สว.(ป.) สภ.เขาดิน จว.ราชบุรี
(28,430 บาท
(ปรบ.1100)

ส.1 ขั้น 36.5
(28,430 บาท

กดต.(ปป.)

231 ด.ต. บรรจบ หาดี
3 7301 01183 39 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กรับใหญ่ จว.ราชบุรี
(ปรบ.895)

ป.3 ขั้น 30 รอง สว.(ป.) สภ.กรับใหญ่ จว.ราชบุรี
(30,790 บาท)
(ปรบ.895)

ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 40 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
232 ด.ต. เศรษฐพงศ์ เสือเฒ่า
3 7008 00308 43 1

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กรับใหญ่ จว.ราชบุรี
(ปนม.8487)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 32.5 รอง สว.(ป.) สภ.กรับใหญ่ จว.ราชบุรี
(33,560 บาท)
(ปนม.8487)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

233 ด.ต. สกล
รุ่งสว่าง
3 7007 00897 90 7

ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.จว.ราชบุรี
(1708 12204 0060)

ป.3 ขั้น 35 รอง สว.(สส.) กก.สส. ภ.จว.ราชบุรี
(36,400 บาท)
(1708 12204 0060)

ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)

กดต.(สส.)

234 ด.ต. วิเชียร สังข์ทอง
3 7105 00731 08 8

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(ปรบ.1506)

ป.3 ขั้น 35 รอง สว.(สส.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(36,400 บาท)
(ปรบ.1506)

ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)

กดต.(สส.)

235 ด.ต. บํารุง
มีคติธรรม
3 7005 00004 40 2

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี
(0706 14204 0246)

ป.3 ขั้น 30 รอง สว.(สส.) สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี
(30,790 บาท)
(0706 14204 0246)

ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)

กดต.(สส.)

236 ด.ต. ไชยา
บัวทอง
3 7006 00110 65 4

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(ปรบ.1547)

ป.3 ขั้น 33.5 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(34,680 บาท)
(ปรบ.1547)

ส.1 ขั้น 42.5
(34,680 บาท)

กดต.(จร.)

237 ด.ต. ไชยกุล กิจดนตรี
3 7099 00069 74 7

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(ปรบ.1552)

ป.3 ขั้น 32 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(33,000 บาท)
(ปรบ.1552)

ส.1 ขั้น 41
(33,000 บาท)

กดต.(จร.)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 41 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
238 ด.ต. วิโรจน์ ยอดบุรุษ
3 1906 00344 59 6

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(ปรบ.1553)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น35 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
(36,400 บาท
(ปรบ.1553)

239 ด.ต. สมหมาย จันเคน
3 7005 00178 76 1

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี
(ปรบ.2157)

ป.3 ขั้น 28.5 รอง สว.(จร.) สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี
(29,110 บาท)
(ปรบ.2157)

ส.1 ขั้น 37.5
(29,110 บาท)

กดต.(จร.)

240 ด.ต. สุดใจ
ผดุงลักษณ์
3 7005 00964 14 7

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี
(ปรบ.2159)

ป.3 ขั้น 27.5 รอง สว.(จร.) สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี
(28,430 บาท )
(ปรบ.2159)

ส.1 ขั้น 36.5
(28,430 บาท )

กดต.(จร.)

241 ด.ต. เอกราช พวกยะ
3 7004 00422 22 9

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ดําเนินสะดวก จว.ราชบุรี
(ปรบ.2585)

ป.3 ขั้น 30 รอง สว.(จร.) สภ.ดําเนินสะดวก จว.ราชบุรี
( 30,790 บาท)
(ปรบ.2585)

ส.1 ขั้น 39
( 30,790 บาท)

กดต.(จร.)

242 ด.ต. ธรรมรงค์ พวังคะพินธุ์
3 7599 00014 56 0

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
๑๗๐๙ ๑๒๒๐๒ ๐๐๖๗

ป.3 ขั้น ๒๕ รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
(26,270 บาท)
๑๗๐๙ ๑๒๒๐๒ ๐๐๖๗

ส.1 ขั้น 34
(26,270 บาท)

กดต.(ปป.)

243 ด.ต. ทรงวุฒิ เหลือวงศ์
3 7401 00222 09 7

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม
จว.สมุทรสงคราม
(ปสส.๕๑๖)

ป.3 ขั้น 1.๐ยย รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม
(39,880 บาท) จว.สมุทรสงคราม
(ปสส.๕๑๖)

ส.1 ขั้น 1.๐ยย
(39,880 บาท)

กดต.(ปป.)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท

หมายเหตุ
กดต.(จร.)

หน้าที่ 42 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
244 ด.ต. ไพบูลย์ ล้อมพงษ์
3 7501 00020 39 7

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม
จว.สมุทรสงคราม
(ปสส.4๖๑)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 26.๕ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม
(27,490 บาท) จว.สมุทรสงคราม
(ปสส.4๖๑)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

245 ด.ต. สมศักดิ์ จันทรกูล
3 7502 00298 18 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม
จว.สมุทรสงคราม
(๐๗๐๗ ๑๔๒๐๒ ๐๐๘๘)

ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม
(31,340 บาท) จว.สมุทรสงคราม
(๐๗๐๗ ๑๔๒๐๒ ๐๐๘๘)

ส.1 ขั้น 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

246 ด.ต. วิเชียร กิตติโสภณไพบูลย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม
3 7004 00832 38 9 จว.สมุทรสงคราม
(ปสส.๔๘๗)

ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม
(35,810 บาท) จว.สมุทรสงคราม
(ปสส.๔๘๗)

ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)

กดต.(ปป.)

247 ด.ต. ภูวดล
คําสนิท
3 4012 00550 51 1

ป.3 ขั้น 28.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม
(29,110 บาท) จว.สมุทรสงคราม
(ปสส.๕๓๖)

ส.1 ขั้น 37.5
(29,110 บาท)

กดต.(ปป.)

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม
จว.สมุทรสงคราม
(ปสส.๕๓๖)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 35.๕
(27,490 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 43 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
248 ด.ต. อนุชา
พิมพ์สราญ
3 3610 00409 08 4

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม
จว.สมุทรสงคราม
(ปสส.๔๒๕)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 28.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม
(29,110 บาท) จว.สมุทรสงคราม
(ปสส.๔๒๕)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

249 ด.ต. เกรียงศักดิ์ โพธิ์ผลิ
3 7501 00374 01 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม
จว.สมุทรสงคราม
(ปสส.๔๓๒)

ป.3 ขั้น 31.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม
(32,450 บาท) จว.สมุทรสงคราม
(ปสส.๔๓๒)

ส.1 ขั้น 40.5
(32,450 บาท)

กดต.(ปป.)

250 ด.ต. บุญชนะ อาทยะกุล
3 7501 00282 68 5

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม
จว.สมุทรสงคราม
(ปสส.๗๑๖)

ป.3 ขั้น 32.5 รอง สว.(ป.) สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม
(33,560 บาท) จว.สมุทรสงคราม
(ปสส.๗๑๖)

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

251 ด.ต. สมสกุล สุวรรณมงคล
3 5899 00040 40 6

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม ป.3 ขั้น 31.0 รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม
(ปสส.๖๕๔)
(31,880 บาท)
(ปสส.๖๕๔)

ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

252 ด.ต. สมศักดิ์ จินงี่
3 7303 00914 61 8

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร
(1710 12204 0052)

ส.1 ขั้น 1.5 (ยย.)
(40,560 บาท)

กดต.(สส.)

ป.3 ขั้น 1.5 (ยย.) รอง สว.(สส.)กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร
(40,560 บาท)
(1710 12204 0052)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 37.5
(29,110 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 44 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
253 ด.ต. ชุมพล เรืองเดช
3 1019 00559 46 7

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
จว.สมุทรสาคร
(ปสค.704)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 35.5 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
( 36,990 บาท) จว.สมุทรสาคร
(ปสค.704)

254 ด.ต. ชํานาญ พลชัย
3 7303 00092 03 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร
(ปสค.323)

ป.3 ขั้น 35 รอง สว.(ป.) สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร
(36,400 บาท)
(ปสค.323)

ส.1 ขั้น 44
(36,400 บาท)

กดต.(ปป.)

255 ด.ต. ดํารัส
พรหมนุช
3 8504 00112 26 1

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
จว.สมุทรสาคร
(0708 14205 0070)

ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
(35,810 บาท) จว.สมุทรสาคร
(0708 14205 0070)

ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)

กดต.(จร.)

256 ด.ต. บุญยง สังวาลย์เพ็ชร
3 7601 00231 82 7

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
จว.สมุทรสาคร
(ปสค.695)

ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
(35,810 บาท) จว.สมุทรสาคร
(ปสค.695)

ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)

กดต.(จร.)

257 ด.ต. พิเชษฐ์ บัวขาว
3 7002 00443 60 5

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
จว.สมุทรสาคร
(ปสค.666)

ป.3 ขั้น 34.5 รอง สว.(สส.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
(35,810 บาท) จว.สมุทรสาคร
(ปสค.666)

ส.1 ขั้น 43.5
(35,810 บาท)

กดต.(สส.)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 44.5
( 36,990 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(จร.)

หน้าที่ 45 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
258 ด.ต. เสกสรร ใจสุทธิ์
3 7306 00869 81 2

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กระทุ่มแบน
จว.สมุทรสาคร
(0708 14202 0159)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 33 รอง สว.(ป.) สภ.กระทุ่มแบน
(34,110 บาท) จว.สมุทรสาคร
(0708 14202 0159)

259 ด.ต. นนทพันธ์ บุญถนอม
3 7006 00081 59 0

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
จว.สมุทรสาคร
(ปสค.653)

ป.3 ขั้น 33 รอง สว.(สส.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
(34,110 บาท) จว.สมุทรสาคร
(ปสค.653)

ส.3 ขั้น 42
(34,110 บาท)

กดต.(สส.)

260 ด.ต. สมชาย อุทร
3 7303 00714 09 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
จว.สมุทรสาคร
(ปสค.611)

ป.3 ขั้น 33 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
(34,110 บาท) จว.สมุทรสาคร
(ปสค.611)

ส.1 ขั้น 42
(34,110 บาท)

กดต.(ปป.)

261 ด.ต. สมพร ขันธเสมา
3 7301 00093 49 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
จว.สมุทรสาคร
(ปสค.563)

ป.3 ขั้น 32.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
(33,560 บาท) จว.สมุทรสาคร
(ปสค.563)

ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

กดต.(ปป.)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 42
(34,110 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 46 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
262 ด.ต. สุวรรณ วารินทร์
3 6408 00093 89 4

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.กระทุ่มแบน
จว.สมุทรสาคร
(ปสค.882)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 32.5 รอง สว.(จร.) สภ.กระทุ่มแบน
(33,560 บาท) จว.สมุทรสาคร
(ปสค.882)

263 ด.ต. สิงห์ทอง เวชพันธ์
3 3418 00023 50 4

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กระทุ่มแบน
จว.สมุทรสาคร
(ปสค.764)

ป.3 ขั้น 32 รอง สว.(ป.) สภ.กระทุ่มแบน
(33,000 บาท) จว.สมุทรสาคร
(ปสค.764)

ส.1 ขั้น 41
(33,000 บาท)

กดต.(ปป.)

264 ด.ต. ประสาร สุวรรณสิงห์
3 7008 00142 76 2

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.กระทุ่มแบน
จว.สมุทรสาคร
(0708 14204 0186)

ป.3 ขั้น 32 รอง สว.(สส.) สภ.กระทุ่มแบน
(33,000 บาท) จว.สมุทรสาคร
(0708 14204 0186)

ส.1 ขั้น 41
(33,000 บาท)

กดต.(สส.)

ป.3 ขั้น 31 รอง สว.(ป.) สภ.กระทุ่มแบน
(31,880 บาท) จว.สมุทรสาคร
(ปสค.763)

ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)

กดต.(ปป.)

265 ด.ต. นิติพัฒน์ ศรีบุญเดชาชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กระทุ่มแบน
3 7301 01301 90 0 จว.สมุทรสาคร
(ปสค.763)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 41.5
(33,560 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(จร.)

หน้าที่ 47 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
266 ด.ต. บุญมา บุญเกิด
3 3405 00286 79 7

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
จว.สมุทรสาคร
(ปสค.615)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 31 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
(31,880 บาท) จว.สมุทรสาคร
(ปสค.615)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

267 ด.ต. ทวี
อ้นศิริ
3 7305 00606 19 4

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร
(1710 12202 0106)

ป.3 ขั้น 31 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร
(31,880 บาท
(1710 12202 0106)

ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท

กดต.(ปป.)

268 ด.ต. ณรงค์ ศรีวงษ์
5 7602 90000 25 9

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
จว.สมุทรสาคร
(0708 14202 0138)

ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
(31,340 บาท) จว.สมุทรสาคร
(0708 14202 0138)

ส.1 ขั้น 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

269 ด.ต. ประสิทธิ์ ครองยุติ
3 3404 00843 88 1

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
จว.สมุทรสาคร
(0708 14202 0153)

ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
(31,340 บาท) จว.สมุทรสาคร
(0708 14202 0153)

ส.1 ขั้น 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

270 ด.ต. สุรชัย
ฉายินทุ
3 7499 00339 38 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
จว.สมุทรสาคร
(ปสค.523)

ป.3 ขั้น 30.5 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
(31,340 บาท) จว.สมุทรสาคร
(ปสค.523)

ส.1 ขั้น 39.5
(31,340 บาท)

กดต.(ปป.)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 40
(31,880 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 48 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
271 ด.ต. จักรกริศน์ พุ่มศรีนิล
3 7503 00451 06 5

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
จว.สมุทรสาคร
(ปสค.646)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 30 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
(30,790 บาท) จว.สมุทรสาคร
(ปสค.646)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

272 ด.ต. นําพล แขวงสุคนธ์ทิพย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
3 7403 00660 14 4 จว.สมุทรสาคร
(ปสค.590)

ป.3 ขั้น 30 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
(30,790 บาท) จว.สมุทรสาคร
(ปสค.590)

ส.1 ขั้น 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

273 ด.ต. สุขุม
ทองสั้น
3 8001 00041 06 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
จว.สมุทรสาคร
(ปสค.634)

ป.3 ขั้น 30 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
(30,790 บาท) จว.สมุทรสาคร
(ปสค.634)

ส.3 ขั้น 39
(30,790 บาท)

กดต.(ปป.)

274 ด.ต. วงศ์วริศ ฐานิกากรกุล
3 7001 01150 73 1

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
จว.สมุทรสาคร
(ปสค.700)

ป.3 ขั้น 29.5 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
(30,220 บาท) จว.สมุทรสาคร
(ปสค.700)

ส.1 ขั้น 38.5
(30,220 บาท)

กดต.(จร.)

275 ด.ต. ขจัด
การินทร์
3 3508 00920 74 2

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร
(1710 12202 0064)

ป.3 ขั้น 29 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร
(29,680 บาท)
(1710 12202 0064)
พสร.430 บาท

ส.1 ขั้น 38
(29,680 บาท)
พสร.430 บาท

กดต.(ปป.)

หน้าที่ 49 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
276 ด.ต. ธีรวัฒน์ วันรักชาติ
3 7401 00650 68 4

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
จว.สมุทรสาคร
(ปสค.538)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.3 ขั้น 28 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
(28,880 บาท) จว.สมุทรสาคร
(ปสค.538)

277 ด.ต. ธนกร
อภิบาลคุรุกิจ
3 8407 00053 49 0

ผบ.หมู่ (ป. )สภ.เมืองสมุทรสาคร
จว.สมุทรสาคร
(ปสค.595)

ป.3 ขั้น 27 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
(27,960 บาท) จว.สมุทรสาคร
(ปสค.595)

ส.1 ขั้น 36
(27,960 บาท)

กดต.(ปป.)

278 ด.ต. ทวี
สุขสอาด
3 7208 00045 84 8

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร
จว.สมุทรสาคร
(ปสค.575)

ป.3 ขั้น 26 รอง สว.(ป. )สภ.เมืองสมุทรสาคร
(26,990 บาท) จว.สมุทรสาคร
(ปสค.575)

ส.1 ขั้น 35
(26,990 บาท)

กดต.(ปป.)

๒๗๙ ด.ต. ภัทรเทพ สุวรรณประทีป ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี
๓ ๗๒๐๖ ๐๐๒๗๙ ๗๘ ๑ จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๑๘๐ )

ป.๓ ขั้น ๒๘.๕ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี
(๒๙,๑๑๐ บาท) จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๑๘๐ )

ส.๑ ขั้น ๓๗.๕
(๒๙,๑๑๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๒๘๐ ด.ต. อิสรา
คล้ายมอญ
๓ ๖๐๐๙ ๐๐๖๐๔ ๖๙ ๖

ป.๓ ขั้น ๓๐ รอง สว.(สส.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี
(๓๐,๗๙๐ บาท) จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๓๐๖ )

ส.๑ ขั้น ๓๙
(๓๐,๗๙๐ บาท)

กดต.(สส.)

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี
จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๓๐๖ )

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.1 ขั้น 37
(28,880 บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 50 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
๒๘๑ ด.ต. หญิง เพียงใจ คําพา
๓ ๗๒๐๑ ๐๐๕๐๗ ๓๐ ๐

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.สระแก้ว จว.สุพรรณบุรี
( ปกจ.๑๙๐๔ )

๒๘๒ ด.ต. ภัควัฒน์ สิงห์เสวก
๓ ๗๒๙๙ ๐๐๒๒๕ ๙๑ ๙

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สระแก้ว จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๒๗๐๕ )

๒๘๓ ด.ต. ชัชวาลย์ โพธิ์โต
๓ ๗๒๐๒ ๐๐๒๗๗ ๒๑ ๗

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เดิมบางนางบวช
จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๒๑๓๗ )

๒๘๔ ด.ต. อะณุชิต มะหาดไทย
๓ ๖๖๐๒ ๐๐๑๐๐ ๓๕ ๑

๒๘๕ ด.ต. คํานวน จันทร์รูปงาม
๓ ๑๘๐๖ ๐๐๑๖๘ ๕๔ ๒

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขั้น ๓๓ รอง สว.(อก.) สภ.สระแก้ว จว.สุพรรณบุรี
(๓๔,๑๑๐ บาท)
( ปกจ.๑๙๐๔ )
ป.๓ ขั้น ๓๔
๓๕,๒๒๐

รอง สว.(สส.) สภ.สระแก้ว จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๒๗๐๕ )

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขั้น ๔๒
(๓๔,๑๑๐ บาท)

หมายเหตุ
กดต.(อก.)

ส.๑ ขั้น ๔๓
(๓๕,๒๒๐ บาท)

กดต.(สส.)

ป.๓ ขั้น ขั้น ๒๙ รอง สว.(ป.) สภ.เดิมบางนางบวช
(๒๙,๖๘๐ บาท) จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๒๑๓๗ )

ส.๑ ขั้น ๓๘
(๒๙,๖๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เดิมบางนางบวช
จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๒๑๖๙ )

ป.๓ ขั้น ๓๕ รอง สว.(ป.) สภ.เดิมบางนางบวช
(๓๖,๔๐๐ บาท) จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๒๑๖๙ )

ส.๑ ขั้น ๔๔
(๓๖,๔๐๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี
(ปสพ.๙๐๘ )

ป.๓ ขั้น ๓๑.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี
(๓๒,๔๕๐ บาท)
(ปสพ.๙๐๘ )
พ.ป.ผ. ๗๒๐ บาท

ส.๑ ขั้น ๔๐.๕
(๓๒,๔๕๐ บาท)
พ.ป.ผ. ๗๒๐ บาท

กดต.(ปป.)

หน้าที่ 51 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
๒๘๖ ด.ต. สวัสดิ์
แตงทอง
๓ ๗๒๐๒ ๐๐๕๓๑ ๑๗ ๒

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๙๑๕ )

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขั้น ๒๕.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี
(๒๖,๖๓๐ บาท)
( ปสพ.๙๑๕ )

๒๘๗ ด.ต. ธรรศ
อินทร์สกุล
๓ ๗๒๐๔ ๐๐๓๑๐ ๕๘ ๗

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๖๙๒ )

ป.๓ ขั้น ๓๐.๕ รอง สว.(ป.) สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี
(๓๑,๓๔๐ บาท)
( ปสพ.๑๖๙๒ )

ส.๑ ขั้น ๓๙.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๒๘๘ ด.ต. อํานาจ เลี้ยงเลข
๓ ๗๒๐๔ ๐๐๐๙๖ ๒๑ ๖

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๗๐๕ )

ป.๓ ขั้น ๓๑ รอง สว.(ป.) สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี
(๓๑,๘๘๐ บาท)
( ปสพ.๑๗๐๕ )

ส.๑ ขั้น ๔๐
(๓๑,๘๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๒๘๙ ด.ต. ประจักษ์ มาลัย
๓ ๗๒๐๔ ๐๐๕๒๔ ๓๒ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๗๑๗ )

ป.๓ ขั้น ๓๓ รอง สว.(ป.) สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี
(๓๔,๑๑๐ บาท)
( ปสพ.๑๗๑๗ )

ส.๑ ขั้น ๔๒
(๓๔,๑๑๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๒๙๐ ด.ต. ยศภูมิ นิลน้อย
๓ ๖๕๐๘ ๐๐๙๑๗ ๕๙ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๗๓๗ )

ป.๓ ขั้น ๒๙ รอง สว.(ป.) สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี
(๒๙,๖๘๐ บาท)
( ปสพ.๑๗๓๗ )
พ.ป.ผ. ๓๕๐ บาท

ส.๑ ขั้น ๓๘
(๒๙,๖๘๐ บาท)
พ.ป.ผ. ๓๕๐ บาท

กดต.(ปป.)

๒๙๑ ด.ต. สมยศ บุญจันทร์
๓ ๑๘๐๖ ๐๐๓๑๕ ๖๘ ๕

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี ป.๓ ขั้น ๓๐.๕ รอง สว.(สส.) สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๗๗๒ )
(๓๑,๓๔๐ บาท)
( ปสพ.๑๗๗๒ )

ส.๑ ขั้น ๓๙.๕
(๓๑,๓๔๐ บาท)

กดต.(สส.)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขั้น ๓๔.๕
(๒๖,๖๓๐ บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

หน้าที่ 52 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
๒๙๒ ด.ต. ดิเรก
สุขเกษม
๓ ๖๐๐๑ ๐๐๒๙๗ ๓๙ ๐

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั
ตาแหน่งเดิม
อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
(เลขที่ตาแหน่ง)
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
เงินเพิ่มพิเศษ
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี ป.๓ ขั้น ๓๑.๕ รอง สว.(สส.) สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี ส.๑ ขั้น ๔๐.๕
( ปสพ.๑๙๐๒ )
(๓๒,๔๕๐ บาท)
( ปสพ.๑๙๐๒ )
(๓๒,๔๕๐ บาท)

๒๙๓ ด.ต. บุญเลิศ บัวโพธิ์
๓ ๖๖๐๕ ๐๐๕๗๔ ๔๗ ๑

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี ป.๓ ขั้น ๑.๕ยย
รอง สว.(จร.) สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๙๒๑ )
(๔๐,๕๖๐ บาท)
( ปสพ.๑๙๒๑ )
พ.ป.ผ. ๖๙๐ บาท

ส.๑ ขั้น ๑.๕ยย
(๔๐,๕๖๐ บาท)
พ.ป.ผ. ๖๙๐ บาท

กดต.(จร.)

๒๙๔ ด.ต. สุภสั
เสวกมหารี
๓ ๖๖๐๖ ๐๐๒๐๒ ๐๘ ๘

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี ป.๓ ขั้น ๓๕.๕ รอง สว.(จร.) สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๙๒๔ )
(๓๖,๙๙๐ บาท)
( ปสพ.๑๙๒๔ )

ส.๑ ขั้น ๔๔.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)

กดต.(จร.)

๒๙๕ ด.ต. ไพรัตน์ ไกรกิจการ
๕ ๗๒๐๑ ๐๐๐๐๒ ๐๗ ๗

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๓๙๓ )

ป.๓ ขั้น ๒๙ รอง สว.(ป.) สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี
(๒๙,๖๘๐ บาท)
( ปสพ.๑๓๙๓ )

ส.๑ ขั้น ๓๘
(๒๙,๖๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๒๙๖ ด.ต. สมบัติ ธนโชติพงศา
๓ ๖๐๐๙ ๐๐๑๒๗ ๖๘ ๕

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๔๕๔ )

ป.๓ ขั้น ๓๕.๕ รอง สว.(ป.) สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี
(๓๖,๙๙๐ บาท)
( ปสพ.๑๔๕๔ )

ส.๑ ขั้น ๔๔.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๒๙๗ ด.ต. นริศ
ขําสุวรรณ
๓ ๗๒๐๘ ๐๐๕๓๓ ๕๔ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๒๐๑๐ )

ป.๓ ขั้น ๒๗ รอง สว.(ป.) สภ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี
(๒๗,๙๖๐ บาท)
( ปสพ.๒๐๑๐ )

ส.๑ ขั้น ๓๖
(๒๗,๙๖๐ บาท)

กดต.(ปป.)

หมายเหตุ
กดต.(สส.)

หน้าที่ 53 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
๒๙๘ ด.ต. จํานงค์ รุ่งเรืองดี
๓ ๗๒๐๙ ๐๐๔๒๑ ๕๐ ๗

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๕๑๖ )

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขั้น ๒๙ รอง สว.(ป.) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี
(๒๙,๖๘๐ บาท)
( ปสพ.๑๕๑๖ )

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

๒๙๙ ด.ต. สุเทพ
กิระสัทธานนท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี
๓ ๗๒๐๙ ๐๐๑๓๕ ๗๔ ๑
( ปสพ.๑๕๓๒ )

ป.๓ ขั้น ๓๕.๕ รอง สว.(ป.) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี
(๓๖,๙๙๐ บาท)
( ปสพ.๑๕๓๒ )

ส.๑ ขั้น ๔๔.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๓๐๐ ด.ต. ธณศรัญย์ ชุ่มชัยรัฐน์
๕ ๗๐๐๗ ๐๐๐๓๖ ๖๑ ๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๕๓๙ )

ป.๓ ขั้น ๓๒ รอง สว.(ป.) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี
(๓๓,๐๐๐ บาท)
( ปสพ.๑๕๓๙ )

ส.๑ ขั้น ๔๑
(๓๓,๐๐๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๓๐๑ ด.ต. มารุต
โพธิ์เอี่ยม
๓ ๑๖๐๘ ๐๐๐๔๒ ๓๘ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๕๕๙ )

ป.๓ ขั้น ๓๑ รอง สว.(ป.) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี
(๓๑,๘๘๐ บาท)
( ปสพ.๑๕๕๙ )

ส.๑ ขั้น ๔๐
(๓๑,๘๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๓๐๒ ด.ต. บุญส่ง สันตะพด
๓ ๗๒๐๗ ๐๐๐๙๓ ๐๙ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๕๖๘ )

ป.๓ ขั้น ๓๓.๕ รอง สว.(ป.) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี
(๓๔,๖๘๐ บาท)
( ปสพ.๑๕๖๘ )

ส.๑ ขั้น ๔๒.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๓๐๓ ด.ต. ปองพล ทับทองดี
๓ ๗๒๐๙ ๐๐๐๖๙ ๔๒ ๑

ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๖๔๙ )

ป.๓ ขั้น ๓๑ รอง สว.(ป.) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี
(๓๑,๘๘๐ บาท)
( ปสพ.๑๖๔๙ )

ส.๑ ขั้น ๔๐
(๓๑,๘๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

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

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)
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บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
๓๐๔ ด.ต. พงษ์ศักดิ์ พูลพิพัฒน์ศรี
๓ ๗๒๐๙ ๐๑๐๐๗ ๑๔ ๓

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๖๓๒ )

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขั้น ๓๕.๕ รอง สว.(สส.) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี
(๓๖,๙๙๐ บาท)
( ปสพ.๑๖๓๒ )

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

๓๐๕ ด.ต. ประพันธ์ อาจศรี
๓ ๖๖๐๕ ๐๐๒๔๔ ๕๖ ๑

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๑๖๕๖ )

ป.๓ ขั้น ๓๓.๕ รอง สว.(จร.) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี
(๓๔,๖๘๐ บาท)
( ปสพ.๑๖๕๖ )

ส.๑ ขั้น ๔๒.๕
(๓๔,๖๘๐ บาท)

กดต.(จร.)

๓๐๖ ด.ต. วัชรินทร์ ขวัญเมือง
๓ ๘๔๐๑ ๐๐๑๖๑ ๒๐ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี ป.๓ ขั้น ๒๗ รอง สว.(ป.) สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๒๕๙๕ )
(๒๗,๙๖๐ บาท)
( ปสพ.๒๕๙๕ )

ส.๑ ขั้น ๓๖
(๒๗,๙๖๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๓๐๗ ด.ต. เชาวลิต ทองน้อย
๓ ๗๓๐๑ ๐๐๖๑๑ ๒๑ ๒

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี ป.๓ ขั้น ๓๓ รอง สว.(สส.) สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๒๖๓๖ )
(๓๔,๑๑๐ บาท)
( ปสพ.๒๖๓๖ )

ส.๑ ขั้น ๔๒
(๓๔,๑๑๐ บาท)

กดต.(สส.)

๓๐๘ ด.ต. โชค
ศรีนวล
๓ ๗๒๐๗ ๐๐๙๒๕ ๖๙ ๒

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี ป.๓ ขั้น ๓๓ รอง สว.(จร.) สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๒๖๕๑ )
(๓๔,๑๑๐ บาท)
( ปสพ.๒๖๕๑ )

ส.๑ ขั้น 42
(๓๔,๑๑๐ บาท)

กดต.(จร.)

๓๐๙ ด.ต. อดุลย์ สิงห์สันต์
๓ ๗๒๑๐ ๐๐๒๓๖ ๘๕ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๒๓๒๘ )

ส.๑ ขั้น ๓๗
(๒๘,๘๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

ป.๓ ขั้น ๒๘ รอง สว.(ป.) สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี
(๒๘,๘๘๐ บาท)
( ปสพ.๒๓๒๘ )

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขั้น ๔๔.๕
(๓๖,๙๙๐ บาท)

หมายเหตุ
กดต.(สส.)

หน้าที่ 55 จาก 56
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ ภ.๗ ที่ 190/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักสูตร (กดต.) กลุม่ สายงานต่าง ๆ จานวน 317 ราย
ลาดับ ยศ

ชือ่
ชือ่ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
๓๑๐ ด.ต. ทศวรรษ คุณวงค์
๓ ๔๔๑๐ ๐๐๑๖๒ ๕๘ ๔

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๒๓๕๔ )

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขั้น ๓๐ รอง สว.(ป.) สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี
(๓๐,๗๙๐ บาท)
( ปสพ.๒๓๕๔ )

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั

๓๑๑ ด.ต. พลเพชร อินทร์ศรี
๓ ๗๒๐๓ ๐๐๑๕๒ ๘๓ ๑

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๒๓๖๕ )

ป.๓ ขั้น ๒๙.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี
(๓๐,๒๒๐ บาท)
( ปสพ.๒๓๖๕ )

ส.๑ ขั้น ๓๘.๕
(๓๐,๒๒๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๓๑๒ ด.ต. สุนันต์ เดชณรงค์
๓ ๗๒๐๕ ๐๐๕๗๑ ๔๑ ๒

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๒๓๘๘ )

ป.๓ ขั้น ๓๒.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี
(๓๓,๕๖๐ บาท)
( ปสพ.๒๓๘๘ )

ส.๑ ขั้น ๔๑.๕
(๓๓,๕๖๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๓๑๓ ด.ต. อนุพงศ์ แก้วสุนทร
๓ ๗๒๐๓ ๐๐๑๕9 ๒๖ ๐

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี
( ๐๗๐๙ ๑๔๒๐๒ ๐๒๔๙ )

ป.๓ ขั้น ๒๙.๕ รอง สว.(ป.) สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี
(๓๐,๒๒๐ บาท)
( ๐๗๐๙ ๑๔๒๐๒ ๐๒๔๙ )

ส.๑ ขั้น ๓๘.๕
(๓๐,๒๒๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๓๑๔ ด.ต. ฐนธัช
แก้วสระแสน
๓ ๗๒๑๐ ๐๐๓๗๗ ๒๔ ๓

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองหญ้าไซ จว.สุพรรณบุรี ป.๓ ขั้น ๒๘ รอง สว.(ป.) สภ.หนองหญ้าไซ จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๒๔๓๖ )
(๒๘,๘๘๐ บาท)
( ปสพ.๒๔๓๖ )

ส.๑ ขั้น ๓๗
(๒๘,๘๘๐ บาท)

กดต.(ปป.)

๓๑๕ ด.ต. สําเริง
เชี่ยวชาญ
๓ ๗๒๐๒ ๐๐๔๖๙ ๔๑ ๘

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองหญ้าไซ จว.สุพรรณบุรี ป.๓ ขั้น ๓๐ รอง สว.(ป.) สภ.หนองหญ้าไซ จว.สุพรรณบุรี
( ปสพ.๒๔๔๙ )
(๓๐,๗๙๐ บาท)
( ปสพ.๒๔๔๙ )

ส.๑ ขั้น ๓๙
(๓๐,๗๙๐ บาท)

กดต.(ปป.)

เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขั้น ๓๙
(๓๐,๗๙๐ บาท)

หมายเหตุ
กดต.(ปป.)

