
 
คําสั่ง  โรงพยาบาลตํารวจ 

ท่ี  1204/2563 
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 จิราภรณ� วงค�รักษ� ประจํา (สบ 3) สลก.ตร. 2601 09318 0180 รอง ผกก.ฝ'ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101 09326 0138
2 พ.ต.ท. หญิง กัญญา มากมาย สว.อก.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง 0905 12304 0085 รอง ผกก.ฝ'ายส1งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 09309 0049
3 พ.ต.ท. ธนพงษ� ทับกล่ํา สว.สภ.ดงป'าคํา จว.พิจิตร 0605 12201 0203 รอง ผกก.ฝ'ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 09318 0008
4 พ.ต.ท. หญิง วาสนา เขมะพานิช สว.ฝ'ายเฝ5าฟ7ง วิเคราะห� ติดตาม และรายงาน สท. 0103 10301 0092 รอง ผกก.ฝ'ายฝ9กอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3101 09306 0109
5 พ.ต.ท. หญิง สุทิพย� นวลจันทร� สว.อก.สภ.ป'าพะยอม จว.พัทลุง 0905 12304 0132 รอง ผกก.ฝ'ายวิทยบริการ วพศ. 3128 09318 0015
6 พ.ต.ท. หญิง เพ็ญสินี อินทรภิรมย� สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 10363 0296 สว.ฝ'ายพัฒนา 1 วพ.รพ.ตร. 3102 10329 0014
7 พ.ต.ท. หญิง ภัทรวดี มาตย�วิเศษ สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 10363 0199 สว.ฝ'ายการศึกษา วพศ.รพ.ตร. 3128 10329 0026
8 พ.ต.ท. หญิง วิชชุนัย ทองแสน ประจํา (สบ 2) สลก.ตร. 2601 10305 0161 สว.ฝ'ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3101 10334 0028

บัญชีแนบท�ายคําสั่ง โรงพยาบาลตํารวจ ที่ 1204/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

8 พ.ต.ท. หญิง วิชชุนัย ทองแสน ประจํา (สบ 2) สลก.ตร. 2601 10305 0161 สว.ฝ'ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3101 10334 0028
9 พ.ต.ท. หญิง ศิริญาพร จันทร�แฉ1งอัครภา สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 10202 0046 สว.ยส.รพ.ตร. 3127 10304 0045

10 พ.ต.ท. หญิง ศิรประภา ขวามาตย� ประจํา (สบ 2) สกพ. 2601 08318 0134 สว.ฝ'ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101 10326 0139
11 พ.ต.ท. เอกณกฤษ ดาบเพชร ประจํา (สบ 2) สทส. 2601 10318 0146 สว.ฝ'ายฝ9กอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3101 10306 0111
12 ร.ต.อ. หญิง แก1นจันทร� ชูเกต รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0042 สว.ฝ'ายยุทธศาสตร� บก.อก.รพ.ตร. 3101 10309 0039
13 ร.ต.อ. ธีรพงษ� บุตรสิมมา รอง สว.ฝ'ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6 ทว. 2703 11336 0120 สว.ฝ'ายอํานวยการ วพศ. 3128 10326 0008
14 ร.ต.อ. นิโรจน� บุญศิริ รอง สวป.สภ.ท1าศาลา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.517 นว.(สบ 2) พตร. 3100 10323 0019
15 ร.ต.อ. หญิง พอใจ ช1างไมF รอง สว.ตม.จว.ตราด 2404 11326 0255 สว.ฝ'ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101 10326 0140

                     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

บัญชีแนบท�ายคําสั่ง โรงพยาบาลตํารวจ ที่ 1204/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

16 ร.ต.อ. ภาณุวัช สุทธนะ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.แพร1 1508 11204 0031 สว.ฝ'ายอํานวยการ วพศ. 3128 10318 0007
17 ร.ต.อ. ศุขภฒ สุนนท�ชัย รอง สว.ฝ'ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6 ทว. 2703 11336 0117 สว.ฝ'ายวิทยบริการ วพศ. 3128 10310 0017

                         สําเนาถูกตFอง
                     ตรวจแลFวถูกตFอง

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


