
 
คําสั่ง  โรงพยาบาลตํารวจ 

ท่ี  2541/2562 
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  36  ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อท่ีแนบท!ายคําสั่งนี้ 

ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ี ๑3 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เปDนต!นไป โดยให!ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม         
ไปรับ อัตรา เ งิน เ ดือนใหม�หรื อ ให! โอน อัตรา เ งิน เ ดือนเ ดิมไป ต้ั งจ� ายสํ าหรับ ตําแหน� ง ใหม�  ต้ั งแต� 
วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖3 เปDนต!นไป  

   สั่ง  ณ  วันท่ี  29  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 
 

                                   ( ลงช่ือ) พลตํารวจโท  วิฑูรย�  นิติวรางกูร 
            ( วิฑูรย�  นิติวรางกูร ) 

                     นายแพทย�ใหญ� (สบ 8) 
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เจ!าหน!าท่ีพิมพ:/ทาน ร.ต.อ.กมินทร:ฯ 

(สําเนา) 

                              สําเนาถูกต!อง 
 
           พ.ต.อ. 
                   ( พงศธร  อุไรรักษ: ) 
        ผกก.ฝHายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 
                   29 พฤศจิกายน 2562 
 



ลําดับ ยศ ชื่อ   ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
1 พ.ต.ท. หญิง กานดา สุขมาก อาจารย$ (สบ 2) กลุ�มงานอาจารย$ วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0114 อาจารย$ (สบ 3) กลุ�มงานอาจารย$ วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0114
2 พ.ต.ท. หญิง ชนพัฒน$ วีระโสภณ โภชนากร (สบ 2) กลุ�มงานโภชนาการ รพ.ตร. 3113 32417 0005 โภชนากร (สบ 3) กลุ�มงานโภชนาการ รพ.ตร. 3113 32417 0005
3 พ.ต.ท. หญิง ชุติมา ฮากิม อาจารย$ (สบ 2) กลุ�มงานอาจารย$ วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0084 อาจารย$ (สบ 3) กลุ�มงานอาจารย$ วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0084
4 พ.ต.ท. หญิง ณัชชา ธนกิจสมบัติ นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานผู8ป:วยนอก รพ.ตร. 3109 39405 0025 นายแพทย$ (สบ 3) กลุ�มงานผู8ป:วยนอก รพ.ตร. 3109 39405 0025
5 พ.ต.ท. หญิง ดวงนภา เบญจวงศ$เสถียร นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0047 นายแพทย$ (สบ 3) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0047
6 พ.ต.ท. ประเสริฐ วังสตุรค นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานออร$โธป@ดิกส$ รพ.ตร. 3123 39405 0040 นายแพทย$ (สบ 3) กลุ�มงานออร$โธป@ดิกส$ รพ.ตร. 3123 39405 0040
7 พ.ต.ท. หญิง ปาริชาติ สุขสวัสดิพร อาจารย$ (สบ 2) กลุ�มงานอาจารย$ วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0087 อาจารย$ (สบ 3) กลุ�มงานอาจารย$ วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0087
8 พ.ต.ท. หญิง ป@Aนฉัตร ทองแพ นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0070 นายแพทย$ (สบ 3) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0070
9 พ.ต.ท. หญิง ป@ยะรัตน$ เลิศตระกูล นักเทคนิคการแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 31427 0023 นักเทคนิคการแพทย$ (สบ 3) กลุ�มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 31427 0023

10 พ.ต.ท. หญิง ภัสรา อังกินันทน$ นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0071 นายแพทย$ (สบ 3) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0071
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11 พ.ต.ท. หญิง มณฑาทิพย$ พินิจเวชการ นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0039 นายแพทย$ (สบ 3) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0039
12 พ.ต.ท. วรเทพ กิจทวี นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0056 นายแพทย$ (สบ 3) กลุ�มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0056
13 พ.ต.ท. หญิง วรพิชา โพธิ์ใบกุล นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0064 นายแพทย$ (สบ 3) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0064
14 พ.ต.ท. หญิง สุรางคณา ตรงธรรม นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานตา รพ.ตร. 3107 31405 0026 นายแพทย$ (สบ 3) กลุ�มงานตา รพ.ตร. 3107 31405 0026
15 พ.ต.ท. อรัณ ไตรตานนท$ นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. 3121 39405 0021 นายแพทย$ (สบ 3) กลุ�มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. 3121 39405 0021
16 พ.ต.ท. เอกพล ตั้งมานะสกุล นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานออร$โธป@ดิกส$ รพ.ตร. 3123 39405 0041 นายแพทย$ (สบ 3) กลุ�มงานออร$โธป@ดิกส$ รพ.ตร. 3123 39405 0041
17 ร.ต.อ. กันต$ โอโกโนกิ นายแพทย$ (สบ 1) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0044 นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0044
18 ร.ต.อ. จิรวีร$ จันทรานุกูล นายแพทย$ (สบ 1) กลุ�มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0055 นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0055
19 ร.ต.อ. หญิง ชุติรัตน$ ประมุขสรรค$ นายแพทย$ (สบ 1) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0040 นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0040

                     ตรวจแล8วถูกต8อง

  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  
                   ( พงศธร  อุไรรักษ$ )                   ( พงศธร  อุไรรักษ$ )
        ผกก.ฝ:ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.



ลําดับ ยศ ชื่อ   ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
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20 ร.ต.อ. หญิง ธนิญญา ลิขิตธนสมบัติ นักกายภาพบําบัด (สบ 1) กลุ�มงานเวชศาสตร$ฟLMนฟู รพ.ตร. 3117 31414 0020 นักกายภาพบําบัด (สบ 2) กลุ�มงานเวชศาสตร$ฟLMนฟู รพ.ตร. 3117 31414 0020
21 ร.ต.อ. ธัญวัจน$ ศาสนเกียรติกุล นายแพทย$ (สบ 1) กลุ�มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0040 นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0040
22 ร.ต.อ. หญิง ธีรญาพรรณ ศิลาอ�อน พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0961 พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0961
23 ร.ต.อ. หญิง นริสา จันทบุรี อาจารย$ (สบ 1) กลุ�มงานอาจารย$ วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0106 อาจารย$ (สบ 2) กลุ�มงานอาจารย$ วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0106
24 ร.ต.อ. ปNเฉลิม พิสนุแสน นายแพทย$ (สบ 1) กลุ�มงานผู8ป:วยนอก รพ.ตร. 3109 39405 0027 นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานศูนย$ส�งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. 3119 31405 0045
25 ร.ต.อ. หญิง พนิดา พาโส พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0971 พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0971
26 ร.ต.อ. พรพีระ จิตต$ประทุม นายแพทย$ (สบ 1) กลุ�มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0058 นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0058
27 ร.ต.อ. หญิง พัชระพรรณ พิมพา พยาบาล (สบ 1) นย.รพ.ตร. 3126 31420 0039 พยาบาล (สบ 2) นย.รพ.ตร. 3126 31420 0039
28 ร.ต.อ. ไพบูรย$ ศรีพงษ$สาร นายแพทย$ (สบ 1) กลุ�มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0042 นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0042
29 ร.ต.อ. หญิง มานา เสาร$สุวรรณ นายแพทย$ (สบ 1) กลุ�มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 39405 0033 นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 39405 0033
30 ร.ต.อ. หญิง เลอลักษณ$ ศักดาปรีชา นายแพทย$ (สบ 1) กลุ�มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 39405 0037 นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 39405 0037
31 ร.ต.อ. หญิง วริยา วงศ$ใหญ� นายแพทย$ (สบ 1) กลุ�มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. 3104 39405 0019 นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. 3104 39405 0019
32 ร.ต.อ. ศิวาวุธ เพ็ชรณรงค$ นักเทคนิคการแพทย$ (สบ 1) กลุ�มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 31427 0010 นักเทคนิคการแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 31427 0010
33 ร.ต.อ. อรชุน ศรีทวีพันธ$ ทันตแพทย$ (สบ 1) ยส.รพ.ตร. 3127 31409 0009 ทันตแพทย$ (สบ 2) ยส.รพ.ตร. 3127 31409 0009
34 ร.ต.อ. หญิง อารดา โอวาทตระกูล นายแพทย$ (สบ 1) ดร.รพ.ตร. 3125 39405 0052 นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0045
35 ร.ต.อ. หญิง อารยา ภาระจ�า พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0972 พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0972
36 ร.ต.อ. หญิง อุษาพรรณ รุ�งพิสุทธิพงษ$ นายแพทย$ (สบ 1) กลุ�มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. 3121 39405 0031 นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. 3121 39405 0031

ตรวจ                          สําเนาถูกต8อง

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

                     ตรวจแล8วถูกต8อง

  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  
                   ( พงศธร  อุไรรักษ$ )
        ผกก.ฝ:ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.


