
 
 
 

 
 
 

(ส ำเนำ) 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ที่    ๙๕ /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 ๑๒๒ 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 ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

1 ร.ต.อ. หญิง กชมน รัตนอุบล พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0935 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0935

2 ร.ต.อ. หญิง กนกวรรณ สุดชา พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0936 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0936

3 พ.ต.ท. กฤษฎา ตันติไพบูลย์วงศ์ นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. 3116 39405 0024 นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. 3116 39405 0024

4 พ.ต.ท. กวิน อิสริยะโอภาส นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. 3109 39405 0029 นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. 3109 39405 0029

5 ร.ต.อ. หญิง กัลยาลักษณ์ ไชยศิริ พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0937 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0937

6 พ.ต.ท. กิตติพงศ์ เศรษฐไกรสิงห์ นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0024 นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0024

7 ร.ต.อ. หญิง กิตติยา แหนกลาง พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0939 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0939

8 ร.ต.อ. หญิง เกตุวรี วราสโย เภสัชกร (สบ 1) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 0039 เภสัชกร (สบ 2) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 0039
9 พ.ต.อ. เกริกกมล แย้มประยูร นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. 3116 39405 0021 นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. 3116 39405 0021

10 ร.ต.อ. หญิง เกษมณี ผกาศรี พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0969 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0969

11 ร.ต.อ. หญิง แก้วกันยา หัสจันทอง พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0940 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0940
12 พ.ต.อ. ขวัญชัย พิทักษ์อโนทัย นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0035 นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0035

13 พ.ต.อ. จารุวัตร เวชศิลป์ นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0037 นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0037

14 พ.ต.ท. หญิง จิตติมา เลิศชัยพร นักวิทยาศาสตร์ (สบ 2) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร. 3103 31450 0061 นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร. 3103 31450 0061

15 ร.ต.อ. หญิง จิตสุภา คุณาเศรษฐ นายแพทย์ (สบ 1) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ .ตร. 3121 39405 0033 นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ .ตร. 3121 39405 0033

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 95/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 95/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

16 ร.ต.อ. หญิง จินตนา ค ารัตน์ พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0941 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0941

17 พ.ต.ท. หญิง จินตนา วชิรกิติกุล นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร. 3122 39405 0016 นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร. 3122 39405 0016
18 พ.ต.อ. จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0042 นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0042

19 ร.ต.อ. หญิง จิราพร เพ็ญพิมพ์ พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0942 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0942

20 ร.ต.อ. หญิง จิราพร สุ่มมาตย์ พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0959 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0959

21 ร.ต.อ. หญิง จิราภรณ์ ปล้ืมใจ พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0943 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0943

22 ร.ต.อ. หญิง จุฑามาศ เกียรตินฤมล นายแพทย์ (สบ 1) ยส.รพ.ตร. 3127 39405 0052 นายแพทย์ (สบ 2) ยส.รพ.ตร. 3127 39405 0052
23 พ.ต.อ. จุมพฏ อุรุพงศา นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0052 นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0052

24 พ.ต.ท. เฉลิมเกียรติ รวีภควัต นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0044 นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0044

25 พ.ต.ท. หญิง ชนกนาถ สุวรรณรัตน์ นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 3107 39405 0022 นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 3107 39405 0022

26 พ.ต.ท. ชนะ จงโชคดี นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0037 นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0037

27 พ.ต.ท. ชยวัจน์ สีบุญเรือง นายแพทย์ (สบ 3) ดร.รพ.ตร. 3125 39405 0047 นายแพทย์ (สบ 4) ดร.รพ.ตร. 3125 39405 0047

28 ร.ต.อ. หญิง ชยุตรา สังข์เอ่ียม พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0957 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0957

29 พ.ต.ท. ช านาญ เอ่ียมศิริกุลมิตร นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0032 นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0032

30 ร.ต.อ. หญิง ณัฐธนาฒย์ เมฆาวรรณ์ พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0924 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0924



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 95/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

31 ร.ต.อ. หญิง ณัฐธิดา เพชรศรีชา พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0945 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0945

32 พ.ต.ท. ณัฐพล ปิตะนีละบุตร นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. 3109 39405 0034 นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. 3109 39405 0034

33 พ.ต.ท. หญิง ดวงฤทัย โนวฤทธ์ิ นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. 3109 39405 0022 นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. 3109 39405 0022

34 ร.ต.อ. หญิง ดวงหทัย พุทธวงศ์ พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. 3119 31420 0018 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. 3119 31420 0018

35 ร.ต.อ. ตะวัน พูลภิญโญ นายแพทย์ (สบ 1) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0041 นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0041
36 พ.ต.อ. ธงชัย ธีระจรรยาภรณ์ นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0036 นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0036

37 พ.ต.ท. ธนวัฒน์ อ าพันทรัพย์ นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0038 นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0038

38 ร.ต.อ. หญิง ธรรมรส หอมเย็น พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0960 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0960

39 ร.ต.อ. หญิง ธวัลรัตน์ ขาวสุด พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0964 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0964
40 พ.ต.อ. หญิง ธัญญะสุภางค์ กาญจนศุภศิริ ทันตแพทย์ (สบ 4) นย.รพ.ตร. 3126 31409 0014 ทันตแพทย์ (สบ 5) นย.รพ.ตร. 3126 31409 0014

41 ร.ต.อ. หญิง ธันยาภรณ์ กระจ่าง พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0927 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0927

42 ร.ต.อ. หญิง ธิดารัตน์ ไสสีสูบ พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0013 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0013

43 ร.ต.อ. หญิง นพรัตน์ ธิมากุล นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร. 3103 31450 0063 นักวิทยาศาสตร์ (สบ 2) กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 33450 0038

44 ร.ต.อ. นภาพงษ์ นิติวรางกูร นายแพทย์ (สบ 1) รพ.ตร. 3100 39405 0038 นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 31405 0072

45 พ.ต.ท. นรินทร์ เจนยุทธนา ทันตแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. 3108 31409 0011 ทันตแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. 3108 31409 0011



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 95/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

46 พ.ต.ท. นเรนทร์ สันติกุลานนท์ นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0038 นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0038

47 ร.ต.อ. หญิง นฤมล วิเศษสุวรรณภูมิ ทันตแพทย์ (สบ 1) ยส.รพ.ตร. 3127 31409 0008 ทันตแพทย์ (สบ 2) ยส.รพ.ตร. 3127 31409 0008

48 พ.ต.ท. หญิง น้ าฝน อัศวโรจน์พงษ์ นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 39405 0055 นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 39405 0055

49 พ.ต.ท. หญิง น้ าอ้อย ช่วยสระน้อย พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0681 พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0681

50 ร.ต.อ. หญิง นิจวรรณ วิเศษสิงห์ พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0930 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0930
51 พ.ต.อ. นิเวศ สิงห์วงษ์ นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. 3119 39405 0028 นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. 3119 39405 0028

52 พ.ต.อ. บัญชา ชีวะอิสระกุล นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0048 นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0048

53 พ.ต.อ. บันเจิด ฐิตาภิวัฒนกุล นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. 3109 39405 0032 นายแพทย์ (สบ 5) นย.รพ.ตร. 3126 39405 0046

54 พ.ต.อ. หญิง บุณฑริกา สุวรรณเวโช ทันตแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. 3108 31409 0012 ทันตแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. 3108 31409 0012

55 พ.ต.อ. หญิง เบญจวรรณ วุฒิวรวงศ์ นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 3107 39405 0019 นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 3107 39405 0019

56 พ.ต.ท. ปฐวี งามเลิศ นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. 3106 31427 0013 นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. 3106 31427 0013

57 ร.ต.อ. หญิง ปภาดา ณุวงษ์ศรี พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0963 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0963

58 ร.ต.อ. หญิง ปภาวินท์ วรรณค า พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0932 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0932

59 ร.ต.อ. หญิง ประภัสสร เสาะด้น พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0933 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0933

60 พ.ต.ท. หญิง ปริญญา แก้วสงค์ อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0085 อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0085



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 95/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

61 พ.ต.ท. หญิง ปัญจมาพร ชาตะคุณ ทันตแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. 3108 31409 0013 ทันตแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. 3108 31409 0013

62 พ.ต.ท. หญิง ปัทมา เหลืองวุฒิวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 2) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร. 3103 31450 0059 นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร. 3103 31450 0059

63 ร.ต.อ. ปาโมกข์ แสงศิรินาวิน นายแพทย์ (สบ 1) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0027 นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0027

64 ร.ต.อ. หญิง ปิยนุช พิจิตร พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0962 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0962

65 พ.ต.ท. หญิง ปุณณภาภัค สุขสงวน พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0703 พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0703

66 พ.ต.ท. พงศกร ฐิตโชติ นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร. 3103 39405 0093 นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร. 3103 39405 0093

67 ร.ต.อ. พงศกร ปานชัย เภสัชกร (สบ 1) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 0028 เภสัชกร (สบ 2) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 0028

68 พ.ต.ท. หญิง พรินทร์ดา หอมยก โภชนากร (สบ 2) กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร. 3113 32417 0007 โภชนากร (สบ 3) กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร. 3113 32417 0007

69 ร.ต.อ. หญิง พัชรินทร์ มิตรสันติสุข เภสัชกร (สบ 1) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 0037 เภสัชกร (สบ 2) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 0037

70 ร.ต.อ. หญิง พัชรี ยอดสุรพันธ์ พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0223 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0223

71 พ.ต.ท. หญิง พิชญา ดีประเสริฐวิทย์ นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 39405 0057 นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 39405 0057

72 ร.ต.อ. หญิง พินิจนันท์ มะโนแสน พยาบาล (สบ 1) นย.รพ.ตร. 3126 31420 0040 พยาบาล (สบ 2) นย.รพ.ตร. 3126 31420 0040

73 ร.ต.อ. หญิง พิภัทรา สายโลหิต นายแพทย์ (สบ 1) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0030 นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0030

74 พ.ต.ท. หญิง พิลาสินี ชปารังษี โภชนากร (สบ 2) กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร. 3113 32417 0006 โภชนากร (สบ 3) กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร. 3113 32417 0006

75 พ.ต.ท. พีรพงษ์ ปิยพิทยานันต์ นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0039 นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0039



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 95/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

76 ร.ต.อ. หญิง พีระญา บุญประชุม พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0481 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0481

77 พ.ต.ท. หญิง ไพรินทร์ ย้ิมนาโพธ์ิ พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0674 พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0674

78 พ.ต.ท. หญิง ภัทรมณ ยงพานิช เภสัชกร (สบ 2) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร. 3103 31407 0052 เภสัชกร (สบ 3) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร. 3103 31407 0052

79 พ.ต.ท. ภาวพันธน์ ดุลยพฤกษ์ นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร. 3103 39405 0103 นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร. 3103 39405 0103

80 พ.ต.ท. หญิง มงคลธิดา อัมพลเสถียร นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0053 นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0053
81 พ.ต.อ. หญิง ยอดขวัญ อภิกุลชาติกิจ นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. 3104 39405 0028 นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. 3104 39405 0028

82 ร.ต.อ. หญิง รพิดา พลทิพย์ พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0232 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0232

83 ร.ต.อ. หญิง รสสุคนธ์ ปักกังเวสัง พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0364 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0364

84 พ.ต.ท. หญิง รัชณัน ชินกุลกิจนิวัฒน์ นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. 3116 39405 0026 นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. 3116 39405 0026

85 พ.ต.ท. หญิง รัญญวรรณ โชตินิมิตรคุณ นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0058 นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0058

86 พ.ต.ท. หญิง รุ่งทิพย์ พลจรัส พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0613 พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0613

87 ร.ต.อ. หญิง ล้ินจ่ี จารุจิตร พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0521 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0521

88 ร.ต.อ. หญิง ลินดา มุกดาจารุจินดา พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0378 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0378

89 ร.ต.อ. หญิง วนิดา เทพมณี พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0537 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0537

90 พ.ต.ท. วรัญญู จิรามริทธ์ิ นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0054 นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0054



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 95/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

91 พ.ต.ท. หญิง วลัยลักษณ์ มีประถม นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0056 นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0056

92 พ.ต.ท. วสันต์ ซุนเฟ่ือง นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0063 นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0063

93 ร.ต.อ. หญิง วิริยา ชูมณี พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0400 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0400

94 ร.ต.อ. หญิง วีรวรรณ คงหอม พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0120 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0120

95 พ.ต.ท. หญิง ศรลดา ธเนศวร นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ .ตร. 3121 39405 0030 นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ .ตร. 3121 39405 0030

96 ร.ต.อ. หญิง ศันสนีย์ อุ่นใจ พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0898 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0898

97 พ.ต.ท. หญิง ศิริภรณ์ กาญจนมุสิก พยาบาล (สบ 2) ดร.รพ.ตร. 3125 31420 0034 พยาบาล (สบ 3) ดร.รพ.ตร. 3125 31420 0034

98 พ.ต.ท. หญิง ศิริลักษณ์ ทวินันท์ พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0740 พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0740

99 ร.ต.อ. หญิง ศิวพร กัณวเศรษฐ นายแพทย์ (สบ 1) กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 39405 0036 นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 39405 0036

100 ร.ต.อ. หญิง โศภิตา แหมา พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0949 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0949

101 ร.ต.อ. หญิง โศภิษฐ์ เหมะ พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0950 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0950

102 ร.ต.อ. หญิง สมปรารถนา ใจเดช พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0951 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0951

103 ร.ต.อ. หญิง สินีนาฏ สลุบพล พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0010 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0010

104 ร.ต.อ. หญิง สุกัญญา นิหะ พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0965 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0965

105 ร.ต.อ. หญิง สุดารัตน์ เรืออาจ พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0953 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0953



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 95/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

106 ร.ต.อ. หญิง สุดารัตน์ อุทัยรัตน์ พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0948 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0948

107 พ.ต.ท. สุภวิชช์ ธาราภูมิ นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ .ตร. 3121 39405 0035 นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ .ตร. 3121 39405 0035

108 ร.ต.อ. หญิง สุภัสสรา มโนวชิรสรรค์ นายแพทย์ (สบ 1) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 39405 0054 นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 3107 31405 0029

109 ร.ต.อ. หญิง สุภาพร พันพยัคฆ์ พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0954 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0954

110 พ.ต.ท. หญิง เสาวนีย์ กิจอุดมรัตน์ นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0045 นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0045

111 ร.ต.อ. หญิง เสาวลักษณ์ อินทะจักร พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0947 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0947

112 ร.ต.อ. หญิง โสภิดา ศรีศาสนา พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0967 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0967

113 ร.ต.อ. หญิง หยกแก้ว เพชรพลอย พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0038 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0038

114 ร.ต.อ. หญิง หัสญา ลอยเล่ือน พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0956 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0956

115 ร.ต.อ. อธิคม บูรณปัทมะ นายแพทย์ (สบ 1) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ .ตร. 3121 39405 0022 นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ .ตร. 3121 39405 0022

116 พ.ต.ท. อรรถพล วนาเดช นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0062 นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0062

117 พ.ต.ท. อัครพร ดีประเสริฐวิทย์ นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0049 นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0049

118 พ.ต.ท. หญิง อัญชุลี เพ็ชรรัตน์ นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ .ตร. 3105 39405 0016 นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร. 3105 39405 0016

119 ร.ต.อ. หญิง อาทิตยา พุ่มน้อย พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0958 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0958

120 พ.ต.ท. หญิง อาภารัตน์ คุณวุฒิ พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0312 พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0312



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 95/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

121 พ.ต.ท. อุกฤษฏ์ ฉวีวรรณากร นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0044 นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. 3123 39405 0044

122 ร.ต.อ. หญิง เอมนิการณ์ อัครศิรพันธ์ พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0944 พยาบาล (สบ 2) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0944


