
 
คําสั่ง  โรงพยาบาลตํารวจ 

ท่ี  1167/2562 
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 จึ งแต� งต้ั งให!ข! าราชการตํารวจระดับผู! บั งคับหมู� 
จํานวน ๙ ราย ดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อท่ีแนบท!ายคําสั่งนี้ 

ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เปQนต!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 เปQนต!นไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ.2562 
 

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

                     นายแพทย�ใหญ� (สบ 8) 
 

       
 
 

          
 
 

 

ตรวจ 
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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. 
                   30 มิถุนายน 2562 
 



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
1 ด.ต.หญิง นพรัตน" พลเยี่ยม ผบ.หมู� ฝ'ายฝ(กอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0139 ผบ.หมู� บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0002
2 ด.ต.หญิง พิศมัย คุ�ยเบี้ยว ผู0ช�วยพยาบาล (ปท 1) นย.รพ.ตร. 3126 12414 0014 ผบ.หมู� นย.รพ.ตร. 3126 12301 0001
3 ด.ต. ภาณุชาญ อินทรักษา ผู0ช�วยพยาบาล (ปท 1) นย.รพ.ตร. 3126 12414 0011 ผบ.หมู� นย.รพ.ตร. 3126 12301 0004
4 ด.ต.หญิง รัตนาภรณ" ชัยโยบัว ผู0ช�วยพยาบาล (ปท 1) นย.รพ.ตร. 3126 12414 0021 ผบ.หมู� นย.รพ.ตร. 3126 12301 0003
5 ด.ต. วิทยา สงแสง ผู0ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0080 ผบ.หมู� ฝ'ายฝ(กอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0140
6 ส.ต.อ.หญิง ฉัตรวิภา เฉลิมพงษ"ชัย ผู0ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0010 ผบ.หมู� ฝ'ายฝ(กอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0142
7 ส.ต.อ.หญิง สุธนิดา อินชัย ผู0ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0071 ผู0ช�วยพยาบาล (ปท 1) ดร.รพ.ตร. 3125 12414 0013
8 ส.ต.ท.หญิง ธัญณภัสส" หาญนิธิพงศา ผู0ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0112 ผบ.หมู� กลุ�มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 12418 0036
9 ส.ต.ท.หญิง ปรียานุช จิณะไชย ผู0ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0107 ผบ.หมู� ฝ'ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0021

บัญชีแนบท0ายคําสั่ง โรงพยาบาลตํารวจ ที่ 1167/2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

9 ส.ต.ท.หญิง ปรียานุช จิณะไชย ผู0ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0107 ผบ.หมู� ฝ'ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0021

ตรวจ
ผกก.กพ.บก.อก.รพ.ตร.                     พ.ต.อ
...................................   .........มิ.ย.62

                         สําเนาถูกต0อง

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

                     ตรวจแล0วถูกต0อง

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

...................................   .........มิ.ย.62
รอง ผกก.กพ.บก.อก.รพ.ตร.        พ.ต.ท.หญิง

        รอง ผกก.ฝ'ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.


