
 
คําสั่ง  โรงพยาบาลตํารวจ 

ท่ี  1203/2563 
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  17  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) 
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(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 เดไลล�าล� จันทรประสูตร รอง ผกก.ฝ�ายฝ กอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3101 09306 0109 รอง ผกก.ฝ�ายการศึกษา วพศ. 3128 09318 0025
2 พ.ต.ท. วริทธิ์ภัทร กัณหาวราเสฏฐ� รอง ผกก.ฝ�ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 3101 09305 0074 รอง ผกก.ฝ�ายพัฒนา 1 วพ.รพ.ตร. 3102 09329 0013
3 พ.ต.ท. สมเนตร� ดัดใจเที่ยง รอง ผกก.กลุ�มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 3103 09318 0014 รอง ผกก.ฝ�ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 09309 0050
4 พ.ต.ท. สังเวียน สิทธิเมือง รอง ผกก.ฝ�ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 09309 0049 รอง ผกก.กลุ�มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 3103 09318 0014
5 พ.ต.ท. หญิง ชลิดา อุป@ญญ� สว.ฝ�ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 3101 10305 0075 รอง ผกก.ฝ�ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 3101 09305 0074
6 พ.ต.ท. หญิง เนตรตรา คชเชนทร� สว.ฝ�ายพัฒนา 2 วพ.รพ.ตร. 3102 10306 0022 รอง ผกก.ฝ�ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3101 09334 0024
8 พ.ต.ท. สุพจน� ฉิมม�วง สว.ฝ�ายซ�อมบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 10322 0065 รอง ผกก.ฝ�ายอํานวยการ วพศ. 3128 09318 0006
9 พ.ต.ท. บุญธรรม ทองสมนึก สว.ฝ�ายฝ กอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3101 10306 0111 สว.ฝ�ายพัฒนา 2 วพ.รพ.ตร. 3102 10306 0022

บัญชีแนบท�ายคําสั่ง โรงพยาบาลตํารวจ ที่ 1203/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

9 พ.ต.ท. บุญธรรม ทองสมนึก สว.ฝ�ายฝ กอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3101 10306 0111 สว.ฝ�ายพัฒนา 2 วพ.รพ.ตร. 3102 10306 0022
10 พ.ต.ท. หญิง ศมพร ทิตติพรสุรภา สว.ยส.รพ.ตร. 3127 10304 0045 สว.ฝ�ายวิทยบริการ วพศ. 3128 10333 0016
10 พ.ต.ท. หญิง สุนิสา เกื้อกูลส�ง สว.ฝ�ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 10309 0054 สว.ฝ�ายการศึกษา วพศ. 3128 10333 0027
11 ร.ต.อ. คมกริช สุทธะสกุลดี รอง สว.ดร.รพ.ตร. 3125 11304 0037 สว.นย.รพ.ตร. 3126 10304 0028
12 ร.ต.อ.  ชัชวินธ� พรหมบุญ รอง สว.กลุ�มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 3103 11336 0021 สว.ฝ�ายซ�อมบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 10322 0065
13 ร.ต.อ. หญิง นาวา อันเสน รอง สว.ฝ�ายอํานวยการ วพ.รพ.ตร. 3102 11309 0011 สว.ฝ�ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 10304 0013
14 ร.ต.อ. หญิง ปาริชาติ บัวรอด รอง สว.ฝ�ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101 11326 0099 สว.ฝ�ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101 10326 0141
15 ร.ต.อ. หญิง ภาพิมล เปEาบFานเซ�า รอง สว.กลุ�มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 11304 0032 สว.ฝ�ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 10309 0054

                     ตรวจแลFวถูกตFอง

  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  
                     (ฉัตรชัย คําวิลัย)
        ผกก.ฝ�ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.



ลําดับ ยศ ชื่อ    ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
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16 ร.ต.อ. หญิง สุชาดา วงศ�ทอง รอง สว.ฝ�ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 11331 0061 สว.ฝ�ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 10331 0051
17 ร.ต.อ. เสริมศักดิ์ สีนวลแกFว รอง สว.ฝ�ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 3101 11305 0125 สว.ฝ�ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 3101 10305 0075

                     ตรวจแลFวถูกตFอง

  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  
                     (ฉัตรชัย คําวิลัย)
        ผกก.ฝ�ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.

                         สําเนาถูกตFอง

    พ.ต.ท.หญิง
                   ( สุนทรี  วัชระเกียรติศักดิ์ )
         รอง ผกก.ฝ�ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.

        ผกก.ฝ�ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.


