
 
คําสั่ง  โรงพยาบาลตํารวจ 

ท่ี  1166/2562 
เรื่อง   การแต�งต้ังข!าราชการตํารวจ 

------------------------------------ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห�งพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก!ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน!าคณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ี ๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๐ เรื่อง การ
ปรั บปรุ งระบบการพิจารณาแต� งต้ั งข! าราชการตํ ารวจ ประกอบ คํ าสั่ ง สํ า นั ก งาน ตํ า รวจแห� งช า ติ 
ท่ี  ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวัน ท่ี  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแต� งต้ั งให!ข! าราชการตํารวจระดับรองสารวัตร  
จํานวน 8 ราย ดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อท่ีแนบท!ายคําสั่งนี้ 

ท้ังนี้ ต้ังแต
วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป�นต�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 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป�นต�นไป สําหรับข�าราชการตํารวจท่ียังอยู
ภายใต�เง่ือนไขท�ายคําสั่งบรรจุ    
หรือแต
งต้ัง แล�วได�รับการแต
งต้ังไปดํารงตําแหน
งท่ีทําหน�าท่ีนายเวร หากต
อมาเม่ือได�รับการแต
งต้ังพ�นจาก
ตําแหน
งดังกล
าว ให�กลับไปดํารงตําแหน
งเดิมท่ีบรรจุหรือแต
งต้ังให�ครบกําหนดระยะเวลาตามเง่ือนไข 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ.2562 
 

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

                     นายแพทย�ใหญ� (สบ 8) 
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(สําเนา) 
(สําเนาคู�ฉบับ) 

                              สําเนาถูกต!อง 
 
           พ.ต.อ. 
                   ( พงศธร  อุไรรักษ: ) 
        ผกก.ฝHายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 
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ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
1 ร.ต.อ. ปฐมพงศ# พรมเกตุ พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0149 รอง สว.ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 11331 0059
2 ร.ต.อ.หญิง ประภาศิริ สีน3อย พยาบาล(สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0807 รอง สว.ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 11331 0057
3 ร.ต.อ.หญิง ภรณ#พิชยา แก3วสิงห# พยาบาล(สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0934 รอง สว. ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 11304 0020
4 ร.ต.อ. ยุทธนา ฉินทองประเสริฐ นว. (สบ 1) ผบก.ยธ. 0303 11323  0004 ผู3ช�วย นว. (สบ 1) ผบก.อก.รพ.ตร. 3101 11323 0006
5 ร.ต.อ.หญิง วรรณนรี คําชัย พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0356 พยาบาล (สบ 1) นย.รพ.ตร. 3126 31420 0034
6 ร.ต.อ. วันชัย กรวยสวัสดิ์ พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0743 รอง สว.ฝ-ายยุทธศาสตร# บก.อก.รพ.ตร. 3101 11309 0042
7 ร.ต.อ.หญิง สุชาดา วงศ#ทอง พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0478 รอง สว.ฝ-ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 11331 0061
8 ร.ต.อ. อธิวัฒน# วังนิเทศ พยาบาล(สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0744 รอง สว. ฝ-ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 3101 11305 0126

บัญชีแนบท3ายคําสั่ง โรงพยาบาลตํารวจ ที่ 1166/2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

                     ตรวจแล3วถูกต3อง

  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  
                   ( พงศธร  อุไรรักษ# )
        ผกก.ฝ-ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.
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                         สําเนาถูกต3อง

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


