
 
คําสั่ง  โรงพยาบาลตํารวจ 

ท่ี   205/2566 
เรื่อง   การแต�งต้ังข!าราชการตํารวจ 

------------------------------------ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 178 แห�งพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕65 
ประกอบมาตรา ๕๔ แห�งพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก!ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน!า        
คณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ี ๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ> ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบ           
การพิจารณาแต�ง ต้ังข!าราชการตํารวจ ประกอบคําสั่ งสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ท่ี  ๒๙๗/๒๕๖๒                      
ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแต�งต้ังให!ข!าราชการตํารวจระดับรองสารวัตร จํานวน 17 ราย            
ดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อท่ีแนบท!ายคําสั่งนี้ 

ท้ั งนี้  ต้ั งแต� วั น ท่ี  14 มีนาคม ๒๕๖6 เปFนต! นไป โดยให! โอน อัตรา เ งิน เ ดือนเ ดิม 
ไปต้ังจ�ายสําหรับตําแหน�งใหม�หรือให!ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเ งินเดือนใหม�  ต้ังแต� 
วันท่ี 14 มีนาคม ๒๕๖6 เปFนต!นไป  

   สั่ง  ณ  วันท่ี  10  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
 

                                      ( ลงชื่อ) พลตํารวจโท โสภณรัชต> สิงหจารุ 
           (โสภณรัชต> สิงหจาร)ุ 

                    นายแพทย>ใหญ� (สบ 8) 
 

            

 

                      
 

 

 

 

ตรวจ 
รอง ผกก.ฝKายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.          พ.ต.ท.…………………..………… วันท่ี  ….……มี.ค.66 
เจ!าหน!าท่ีพิมพ>/ทาน พ.ต.ท.กมินทร>ฯ 

(สําเนา) 

(สําเนาคู�ฉบับ) 

                                 สําเนาถูกต!อง 
 
           พ.ต.ท. 
                      (กมินทร> สว�างจิตต>) 
             สว.ฝKายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.  
                         10 มี.ค.66  
 



ลําดับ ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
1 ร.ต.อ. หญิง กมลวรรณ วานิชผดุงธรรม รอง สว.ฝ'ายบัญชี บก.อก.รพ.ตร. 3101 11327 0133 รอง สว.ฝ'ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101 11326 0103
2 ร.ต.อ. หญิง ฉัตรฑริกา สามัคคี พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0836 รอง สว.ฝ'ายพัฒนา 2 วพ.รพ.ตร. 3102 11419 0024
3 ร.ต.อ. หญิง ชนัญชิดา น7อยวิมล พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0721 อาจารย9 (สบ 1) กลุ�มงานอาจารย9 วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0116
4 ร.ต.อ. หญิง ชุติมณฑน9 ไขแสง พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0844 พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0039
5 ร.ต.อ. หญิง ณัฐธิดา สมหา พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0111 อาจารย9 (สบ 1) กลุ�มงานอาจารย9 วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0096
6 ร.ต.อ. หญิง ดาราพร สําเร็จพร รอง สว.ฝ'ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6 ทว. 2703 11336 0122 รอง สว.ฝ'ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3101 11304 0124
7 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์ ศิริหัตถศักดิ์ รอง สว.ฝ'ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 3101 11305 0079 รอง สว.ฝ'ายอํานวยการ นต.รพ.ตร. 3103 11304 0010
8 ร.ต.อ. หญิง ธนิศา กาวิละนันท9 พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0794 รอง สว.ฝ'ายการศึกษา วพศ.รพ.ตร. 3128 11333 0030
9 ร.ต.อ. หญิง เบญญาภา ทนต9ประเสริฐเวช พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0865 อาจารย9 (สบ 1) กลุ�มงานอาจารย9 วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0095

บัญชีแนบท7ายคําสั่ง โรงพยาบาลตํารวจ ที่  205/2566   ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

9 ร.ต.อ. หญิง พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0865 อาจารย9 (สบ 1) กลุ�มงานอาจารย9 วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0095
10 ร.ต.อ. ประเสริฐ เสนาวงศ9 พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0655 รอง สว.ฝ'ายพัฒนา 2 วพ.รพ.ตร. 3102 11419 0023
11 ร.ต.อ. หญิง ปรียาภรณ9 ดีลี พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0797 รอง สว.ฝ'ายวิทยบริการ วพศ.รพ.ตร. 3128 11333 0019
12 ร.ต.อ. หญิง พัชรวดี ชูสงค9 พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0879 อาจารย9 (สบ 1) กลุ�มงานอาจารย9 วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0121
13 ร.ต.อ. หญิง พิมพิกา มุขเพ็ชร พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0813 รอง สว.ฝ'ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 11304 0016
14 ร.ต.อ. หญิง มาศศุภางค9 พรมวิชัย พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0802 รอง สว.ฝ'ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 11304 0017
15 ร.ต.อ. หญิง สริยาภรณ9 อินทอง พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0929 รอง สว.ฝ'ายการศึกษา วพศ.รพ.ตร. 3128 11333 0031

                    ตรวจแล7วถูกต7อง

  (ลงชื่อ)พ.ต.ท. อุดมศักดิ์  จิตตธรรม
                  (อุดมศักดิ์  จิตตธรรม)
   รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝ'ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.

                     สําเนาถูกต7อง

         พ.ต.ท. 
                  (กมินทร9  สว�างจิตต9)
        สว.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 สลิลทิพย9 ดีดพิณ พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0826 อาจารย9 (สบ 1) กลุ�มงานอาจารย9 วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0118
17 ร.ต.อ. หญิง สุธาวัลย9 บัวเนียม พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0194 รอง สว.ฝ'ายวิทยบริการ วพศ.รพ.ตร. 3128 11333 0018

                     สําเนาถูกต7อง

         พ.ต.ท. 
                  (กมินทร9  สว�างจิตต9)
        สว.ฝ'ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.

                    ตรวจแล7วถูกต7อง

  (ลงชื่อ)พ.ต.ท. อุดมศักดิ์  จิตตธรรม
                  (อุดมศักดิ์  จิตตธรรม)
   รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝ'ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.        สว.ฝ'ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.    รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝ'ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.


