
 
คําสั่ง  โรงพยาบาลตํารวจ 

ท่ี  1201/2563 
เรื่อง   การแต งต้ังข#าราชการตํารวจ 

------------------------------------ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห งพระราชบัญญัติตํารวจแห งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก#ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน#าคณะรักษาความสงบแห งชาติท่ี ๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ< ๒๕๖๐          
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต งต้ังข#าราชการตํารวจ ประกอบคําสั่ งสํานักงานตํารวจแห งชาติ 
ท่ี ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแต งต้ังให#ข#าราชการตํารวจดํารงตําแหน งต าง ๆ           
จํานวน  31  ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อท่ีแนบท#ายคําสั่งนี้ 

ท้ังนี้ ต้ังแต วันท่ี 22 ธันวาคม 2563 เปDนต#นไป โดยให#โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปต้ังจ าย
สําหรับตําแหน งใหม  ต้ังแต วันท่ี 1 มกราคม 2564 หรือให#ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม 
ต้ังแต วันท่ี 22 ธันวาคม 2563 เปDนต#นไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 
 

                                        ( ลงชื่อ) พลตํารวจโท  โสภณรัชต< สิงหจารุ 
               (โสภณรัชต< สิงหจารุ) 

                        นายแพทย<ใหญ  (สบ 8) 
 

 

                          
                  

                   

 

 
 

 
ตรวจ 
ผกก.ฝKายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.       พ.ต.อ..…………..……………….. วันท่ี  ….……พ.ย.62 
รอง ผกก.ฝKายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.     พ.ต.ท.หญิง…………………..………… วันท่ี  ….……พ.ย.62 
เจ#าหน#าท่ีพิมพ</ทาน ร.ต.อ.กมินทร<ฯ 
ฯ 
 

(สําเนา) 

(สําเนาคู ฉบับ) 

                              สําเนาถูกต#อง 
 
  พันตํารวจเอก   
                    (ฉัตรชัย คําวิลัย) 
           ผู#กํากับการ ฝKายธุรการกําลังพล  
  กองบังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ 
 



ลําดับ ยศ ชื่อ   ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
1 พ.ต.ท. หญิง กานดา นิลพยัคฆ� อาจารย� (สบ 3) กลุ�มงานอาจารย� วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0114 ผู'ช�วยศาสตราจารย� (สบ 3) กลุ�มงานอาจารย� วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0114
2 พ.ต.ท. หญิง พรพิมล โสฬสกุลางกูร พยาบาล (สบ 3) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0561 อาจารย� (สบ 3) กลุ�มงานอาจารย� วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0101
3 พ.ต.ท. กิตติพงษ� สงวนวงศ� นักเทคนิคการแพทย� (สบ 2) กลุ�มงานชีวเคมี รพ.ตร. 3106 33427 0017 นักเทคนิคการแพทย� (สบ 3) กลุ�มงานชีวเคมี รพ.ตร. 3106 33427 0017
4 พ.ต.ท. หญิง กุลภัทร ศรีสมทรัพย� นายแพทย� (สบ 2) กลุ�มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. 3104 39405 0025 นายแพทย� (สบ 3) กลุ�มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. 3104 39405 0025
5 พ.ต.ท.  ไกรฤกษ� เชษฐกุลานุรักษ� นายแพทย� (สบ 2) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0067 นายแพทย� (สบ 3) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0067
6 พ.ต.ท. หญิง ขวัญนภา ซุนเฟ:;อง นายแพทย� (สบ 2) กลุ�มงานหู คอ จมูก รพ.ตร. 3122 39405 0012 นายแพทย� (สบ 3) กลุ�มงานหู คอ จมูก รพ.ตร. 3122 39405 0012
7 พ.ต.ท. เฉลิมพล เนียมหอม นักเทคนิคการแพทย� (สบ 2) กลุ�มงานชีวเคมี รพ.ตร. 3106 33427 0019 นักเทคนิคการแพทย� (สบ 3) กลุ�มงานชีวเคมี รพ.ตร. 3106 33427 0019
8 พ.ต.ท. หญิง ชารียา ศรีราช พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0649 พยาบาล (สบ 3) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0649
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8 พ.ต.ท. หญิง ชารียา ศรีราช พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0649 พยาบาล (สบ 3) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0649
9 พ.ต.ท. หญิง ณปภัช ศรีทองอ�อน นักกายภาพบําบัด (สบ 2) กลุ�มงานเวชศาสตร�ฟ:Aนฟู รพ.ตร. 3117 31414 0018 นักกายภาพบําบัด (สบ 3) กลุ�มงานเวชศาสตร�ฟ:Aนฟู รพ.ตร. 3117 31414 0018

10 พ.ต.ท. ณพล จิตรศรีศักดา นายแพทย� (สบ 2) กลุ�มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. 3104 39405 0032 นายแพทย� (สบ 3) กลุ�มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. 3104 39405 0032
11 พ.ต.ท. หญิง นงลักษณ� ศิลขันธ� นักวิทยาศาสตร� (สบ 2) กลุ�มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม�าดินป:น นต.รพ.ตร. 3103 31450 0064 นักวิทยาศาสตร� (สบ 3) กลุ�มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม�าดินป:น นต.รพ.ตร. 3103 31450 0064
12 พ.ต.ท. หญิง ปาริมา จําลองรักษ� นักกายภาพบําบัด (สบ 2) กลุ�มงานเวชศาสตร�ฟ:Aนฟู รพ.ตร. 3117 31414 0017 นักกายภาพบําบัด (สบ 3) กลุ�มงานเวชศาสตร�ฟ:Aนฟู รพ.ตร. 3117 31414 0017
13 พ.ต.ท. ผดุงรัฐ เฮงเจริญ นายแพทย� (สบ 2) กลุ�มงานหู คอ จมูก รพ.ตร. 3122 39405 0015 นายแพทย� (สบ 3) กลุ�มงานหู คอ จมูก รพ.ตร. 3122 39405 0015
14 พ.ต.ท. หญิง พรรษรัตน� จารุรัตนกุล นักกายภาพบําบัด (สบ 2) ดร.รพ.ตร. 3125 31414 0011 นักกายภาพบําบัด (สบ 3) ดร.รพ.ตร. 3125 31414 0011
15 พ.ต.ท. หญิง พลอยแก'ว ตัณฑ�แสงงาม นายแพทย� (สบ 2) กลุ�มงานผู'ปGวยนอก รพ.ตร. 3109 39405 0031 นายแพทย� (สบ 3) กลุ�มงานผู'ปGวยนอก รพ.ตร. 3109 39405 0031

                     ตรวจแล'วถูกต'อง

  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  
                     (ฉัตรชัย คําวิลัย)
        ผกก.ฝGายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.
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16 พ.ต.ท. หญิง พวงเพชร นนตานอก นักเทคนิคการแพทย� (สบ 2) กลุ�มงานชีวเคมี รพ.ตร. 3106 31427 0010 นักเทคนิคการแพทย� (สบ 3) กลุ�มงานชีวเคมี รพ.ตร. 3106 31427 0010
17 พ.ต.ท. ภูวกร พรมนิกร นักรังสีการแพทย� (สบ 2) กลุ�มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. 3114 31413 0019 นักรังสีการแพทย� (สบ 3) กลุ�มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. 3114 31413 0019
18 พ.ต.ท. หญิง ยสุดามา ชัยมาด นักเทคนิคการแพทย� (สบ 2) กลุ�มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร. 3103 31427 0055 นักเทคนิคการแพทย� (สบ 3) กลุ�มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร. 3103 31427 0055
19 พ.ต.ท. หญิง วันวิสาข� นามวงษ� ทันตแพทย� (สบ 2) กลุ�มงานทันตกรรม รพ.ตร. 3108 31409 0001 ทันตแพทย� (สบ 3) กลุ�มงานทันตกรรม รพ.ตร. 3108 31409 0001
20 พ.ต.ท. วิศิษฏ� อ�อนเรือง นักเทคนิคการแพทย� (สบ 2) กลุ�มงานชีวเคมี รพ.ตร. 3106 31427 0012 นักเทคนิคการแพทย� (สบ 3) กลุ�มงานชีวเคมี รพ.ตร. 3106 31427 0012
21 พ.ต.ท. หญิง ศิริรัตน� พรหมหิตาธร เภสัชกร (สบ 2) กลุ�มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร. 3103 31407 0051 เภสัชกร (สบ 3) กลุ�มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร. 3103 31407 0051
22 พ.ต.ท. หญิง ศุภรดา อิงคนันท� นักเทคนิคการแพทย� (สบ 2) กลุ�มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 31427 0017 นักเทคนิคการแพทย� (สบ 3) กลุ�มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 31427 0017
23 พ.ต.ท. หญิง สวรส อัศณีทิพย�กุล เภสัชกร (สบ 2) กลุ�มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 0029 เภสัชกร (สบ 3) กลุ�มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 002923 พ.ต.ท. หญิง สวรส อัศณีทิพย�กุล เภสัชกร (สบ 2) กลุ�มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 0029 เภสัชกร (สบ 3) กลุ�มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 0029
24 พ.ต.ท. หญิง สายธาร สุขเกษม นักเทคนิคการแพทย� (สบ 2) กลุ�มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร. 3103 31427 0054 นักเทคนิคการแพทย� (สบ 3) กลุ�มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร. 3103 31427 0054
25 พ.ต.ท. หญิง สุธนา โพธิ์มณี นายแพทย� (สบ 2) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0069 นายแพทย� (สบ 3) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0069
26 พ.ต.ท. หญิง สุชัญญ�ญา มูลจันที อาจารย� (สบ 2) กลุ�มงานอาจารย� วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0097 อาจารย� (สบ 3) กลุ�มงานอาจารย� วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0097
27 พ.ต.ท. หญิง สุภาภรณ� ปลั่งกลาง พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0406 พยาบาล (สบ 3) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0406
28 พ.ต.ท. หญิง อภิชญา ทัศนพูนชัย นายแพทย� (สบ 2) กลุ�มงานผู'ปGวยนอก รพ.ตร. 3109 39405 0033 นายแพทย� (สบ 3) กลุ�มงานผู'ปGวยนอก รพ.ตร. 3109 39405 0033
29 พ.ต.ท. อภิวัฒน� จันทร�แสงฟNา นายแพทย� (สบ 2) กลุ�มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. 3104 39405 0033 นายแพทย� (สบ 3) กลุ�มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. 3104 39405 0033
30 พ.ต.ท. หญิง อรอนงค� อุทัย นักกายภาพบําบัด (สบ 2) กลุ�มงานเวชศาสตร�ฟ:Aนฟู รพ.ตร. 3117 31414 0019 นักกายภาพบําบัด (สบ 3) กลุ�มงานเวชศาสตร�ฟ:Aนฟู รพ.ตร. 3117 31414 0019

ตรวจ
                     ตรวจแล'วถูกต'อง

  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  
                     (ฉัตรชัย คําวิลัย)
        ผกก.ฝGายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.
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31 พ.ต.ท. อังกูร อนุวงศ� นายแพทย� (สบ 2) กลุ�มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0032 นายแพทย� (สบ 3) กลุ�มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0032

ตรวจ
                     ตรวจแล'วถูกต'อง

  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  
                     (ฉัตรชัย คําวิลัย)
        ผกก.ฝGายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.


