
 
 
 

 
 
 

(ส ำเนำ) 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ที่    ๙๓ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ 
................................................................................. 

 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 
เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้ งข้ ำรำชกำรต ำรวจ  จึงแต่งตั้ งข้ ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรง 
ต ำแหน่งต่ำง ๆ จ ำนวน ๕๘ รำย ปรำกฏตำมบัญชีรำยชื่อที่แนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขำดจำกอัตรำเงินเดือนเดิม 
ไปรับอัตรำเงินเดือนใหม่หรือให้ โอนอัตรำเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ำยส ำหรับต ำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 
๑ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที ่ ๒๕  กุมภำพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

                                                        
(ลงชื่อ) พลต ำรวจเอก  จกัรทิพย์ ชัยจินดำ 

                      ( จักรทิพย์ ชัยจินดำ ) 
          ผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแหง่ชำติ  
 
      
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ. วันท่ี  ก.พ. ๖๒ 

ผบช. พล.ต.ท. วันท่ี  ก.พ. ๖๒ 

รอง ผบช. พล.ต.ต. วันท่ี  ก.พ. ๖๒ 

ผบก. พล.ต.ต. วันท่ี  ก.พ. ๖๒ 

รอง ผบก. พ.ต.อ. วันท่ี  ก.พ. ๖๒ 

ผกก.     ว่ำท่ี         พ.ต.อ. วันท่ี  ก.พ. ๖๒ 

รอง ผกก. พ.ต.ท. วันท่ี  ก.พ. ๖๒ 

สว. พ.ต.ต. วันท่ี  ก.พ. ๖๒ 

รอง สว. ร.ต.อ.หญิง วันท่ี  ก.พ. ๖๒ 

 

ส ำเนำถูกต้อง 

พลต ำรวจตรี 
( วัชรินทร์ บุญคง ) 

ผู้บังคับกำร กองทะเบียนพล 
       มิถุนำยน ๒๕๖๐ 



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

1 พ.ต.อ. หญงิ กรกมล หยงสตาร์ พยาบาล (สบ 4) ดร.รพ.ตร. 3125 31420 0018 พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0019

2 พ.ต.ท. หญงิ กฤษณา พุกอิ่ม พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0136 พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0079

3 พ.ต.ท. หญงิ กญัญช์ิสา สุนทรมาลัย อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0096 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์(สบ 4) กลุ่มงานอาจารย ์วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0096

4 พ.ต.ท. กติติพงษ์ สงวนวงศ์ นักเทคนิคการแพทย ์(สบ 2) กลุ่มงานพยาธวิทิยา รพ.ตร. 3110 31427 0018 นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. 3106 33427 0017

5 พ.ต.ท. หญงิ ขนิษฐา พวงลูกอนิ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0566 พยาบาล (สบ 3) ดร.รพ.ตร. 3125 31420 0014

6 พ.ต.ท. หญงิ จันทนา นาคฉาย พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0023 พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0075

7 ร.ต.อ. หญงิ จุฑาภรณ์ จั่นวงศ์แกว้ นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. 3104 39405 0030 นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 31405 0073

8 พ.ต.ท.  ฉัตรชัย โรหติาภริมย์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0389 พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0082

9 พ.ต.ท. เฉลิมพล เนียมหอม นักเทคนิคการแพทย ์(สบ 2) กลุ่มงานพยาธวิทิยา รพ.ตร. 3110 31427 0022 นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. 3106 33427 0019

10 พ.ต.อ. หญงิ ชญานุช สุวรรณทศ พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0064 พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0016

11 ร.ต.อ. หญงิ ชนิกานต์ สีมนัตร นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. 3104 39405 0027 นายแพทย ์(สบ 2) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูรพ.ตร. 3117 31405 0039

12 พ.ต.ต. หญงิ ชวพร สุดโนรีกลู นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. 3119 39405 0031 นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 31405 0075

13 พ.ต.ต. ชานนท์ ภาคย์ภญิโญ นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. 3104 39405 0034 นายแพทย ์(สบ 2) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 31405 0060

14 พ.ต.ท. หญงิ ญาณิกา โตค านุช พยาบาล (สบ 3) ดร.รพ.ตร. 3125 31420 0030 พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0080

15 พ.ต.ท. หญงิ ณปภชั ทบวัลย์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0413 พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0083

บญัชแีนบทำ้ยค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิที ่93/๒๕๖๒ ลงวันที ่25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บญัชแีนบทำ้ยค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิที ่93/๒๕๖๒ ลงวันที ่25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

16 พ.ต.อ. หญงิ ณัฐฐินี อยู่ยง พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0045 พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0015

17 พ.ต.ต. หญงิ ณิชชา วงษ์ทิม นายแพทย์ (สบ 2) ดร.รพ.ตร. 3125 39405 0046 นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 3107 31405 0031

18 พ.ต.อ. หญงิ ดารณี พันธ์ศรี พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0026 พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0088

19 พ.ต.อ. หญงิ ดารารัตน์ หงษ์ทอง พยาบาล (สบ 4) รพ.ตร. 3100 31420 0016 พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0018

20 พ.ต.ต. หญงิ ธนาวจี เหมอืงหมอ้ พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0893 พยาบาล (สบ 2) ดร.รพ.ตร. 3125 31420 0017

21 พ.ต.อ. หญงิ นรพรรณ อณุหะนันทน์ พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0002 พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 07420 0001

22 พ.ต.อ. หญงิ นัคมน นิ่มนวล พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0019 พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0085

23 พ.ต.ท. หญงิ เนตรดาว พูลจันทร์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0103 พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0073

24 พ.ต.อ. หญงิ เบญจรัตน์ สมเกยีรติ พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0024 พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0087

25 พ.ต.ท. หญิง เบญจวรรณ ราชตนะพันธุ์ เภสัชกร (สบ 3) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 0013 เภสัชกร (สบ 4) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 0004

26 พ.ต.ต. หญงิ เบญญาภา สุรเกยีรติชานุกลู นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานผู้ปว่ยนอก รพ.ตร. 3109 39405 0021 นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 3107 31405 0025

27 พ.ต.ท. หญงิ ปฐมา ทักษิณานันท์ รอง ผกก.ประจ า ตท. 0102 09382 0155 พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0095

28 พ.ต.ต. หญงิ ปรียทรรศน์ ศุขโรจน์ นายแพทย์ (สบ 2) ดร.รพ.ตร. 3125 39405 0053 นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 3107 31405 0032

29 พ.ต.ท. หญงิ ปรียา นาคเพ็ชรพูล นักเทคนิคการแพทย ์(สบ 3) กลุ่มงานพยาธวิทิยา รพ.ตร. 3110 31427 0020 นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. 3106 33427 0018

30 พ.ต.ต. ปัญชรัช ปรีชาหาญ นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานรังสีวทิยา รพ.ตร. 3114 39405 0043 นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 3107 31405 0028



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บญัชแีนบทำ้ยค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิที ่93/๒๕๖๒ ลงวันที ่25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

31 พ.ต.อ. หญงิ ปาจรีย์ อนิเจริญ พยาบาล (สบ 4) ดร.รพ.ตร. 3125 31420 0015 พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0064

32 พ.ต.ท. หญงิ พรรณชลิตา นิสยันต์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0039 พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0808

33 พ.ต.ท. หญงิ พรอารีย์ บุนเทียม พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0129 พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0077

34 พ.ต.อ. หญงิ ภารดี ปิยะพันธุ์ พยาบาล (สบ 4) ดร.รพ.ตร. 3125 31420 0021 พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0020

35 พ.ต.ท. หญงิ มนัทนา วงค์ตะวัน นักเทคนิคการแพทย ์(สบ 3) กลุ่มงานพยาธวิทิยา รพ.ตร. 3110 31427 0015 นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. 3106 33427 0016

36 พ.ต.ท. หญงิ ยุพิน สีข า พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0255 พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0078

37 พ.ต.ท. หญงิ วรรณวิภา ชุณหข์จร พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0281 พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0076

38 พ.ต.ท. หญงิ วรัทยา เทีย่งดี พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0557 พยาบาล (สบ 3) ดร.รพ.ตร. 3125 31420 0018

39 พ.ต.อ. หญงิ วราวัลย์ ธรรมเขตต์ พยาบาล (สบ 4) ดร.รพ.ตร. 3125 31420 0017 พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0045

40 ร.ต.อ. หญงิ วริษฐา เตชเสนสกลุ ทันตแพทย์ (สบ 2) รพ.ตร. 3100 31409 0015 ทนัตแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานทนัตกรรม รพ.ตร. 3108 31409 0019

41 ร.ต.อ. หญงิ วริษฐา ไมตรีสถิต นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 39405 0035 นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 31405 0074

42 พ.ต.อ. หญงิ วันเพ็ญ วิวิธสิริ พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0022 พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0021

43 พ.ต.ท. หญงิ วารุลี ไชยวงศ์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0033 พยาบาล (สบ 3) ดร.รพ.ตร. 3125 31420 0021

44 พ.ต.อ. หญงิ วิสิฏฐ์ศรี เพ็ญโภไคย พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0057 พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0017

45 พ.ต.ท. หญงิ ศราวรณ์ คชโสภณ โภชนากร (สบ 3) กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร. 3113 32417 0003 โภชนากร (สบ 4) กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร. 3113 32417 0002



ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บญัชแีนบทำ้ยค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิที ่93/๒๕๖๒ ลงวันที ่25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

46 พ.ต.อ. หญงิ ศิริกลุ กฤตพิทยบูรณ์ พยาบาล (สบ 5) รพ.ตร. 3100 31420 0017 พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0002

47 พ.ต.ท. หญงิ ศิริรักษ์ วิรโชติกลุโรจน์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0098 พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0081

48 พ.ต.ต. สรัล ต้ังส าเริงวงศ์ นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานผู้ปว่ยนอก รพ.ตร. 3109 39405 0026 นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 31405 0076

49 พ.ต.ท. หญงิ สิวาภรณ์ เจริญวงค์ อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0120 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์(สบ 3) กลุ่มงานอาจารย ์วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0120

50 พ.ต.อ. หญงิ สุภารัตน์ ปัญญาปัตโชโต เภสัชกร(สบ 4) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 0004 เภสัชกร (สบ 5) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 0003

51 พ.ต.ท. หญงิ สุรางคณา ตรงธรรม นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 39405 0030 นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 3107 31405 0026

52 พ.ต.ท. สุวัฒน์ ปัญจสกลุวงศ์ นวท.(สบ 3) กลุ่มงานวิสัญญวีิทยา รพ.ตร. 3115 31450 0049 นวท.(สบ 4) กลุ่มงานวิสัญญวีิทยา รพ.ตร. 3115 31450 0049

53 พ.ต.อ. หญงิ โสภา ไกรวัฒนพงศ์ พยาบาล (สบ 5) นย.รพ.ตร. 3126 31420 0026 พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0022

54 พ.ต.ท. หญงิ อติภา ดีล้อม พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0171 พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0071

55 พ.ต.อ. หญงิ อรไท แดงชาติ พยาบาล (สบ 4) ดร.รพ.ตร. 3125 31420 0014 พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0057

56 พ.ต.ท. อคัรภพ ต้ังส าเริงวงศ์ นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานผู้ปว่ยนอก รพ.ตร. 3109 39405 0028 นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 3107 31405 0027

57 พ.ต.ท. หญงิ อไุรวัลย์ โกเสนตอ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0470 พยาบาล (สบ 3) ดร.รพ.ตร. 3125 31420 0015

58 ร.ต.อ. หญงิ เอมอร แสงศิรินาวิน นายแพทย ์(สบ 2) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0036 นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 3107 31405 0030


