
 
คําสั่ง  โรงพยาบาลตํารวจ 

ท่ี  206/2566 
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!าราชการตํารวจระดับผู! บังคับหมู�  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) 

                                 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 ด.ต. หญิง กรรณิกา ใจตรง ผู&ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0066 ผบ.หมู� กลุ�มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. 3114 12301 0010
2 ด.ต. หญิง ปริญาภรณ2 อักษรนิตย2 ผู&ช�วยพยาบาล (ปท 1) นย.รพ.ตร. 3126 12414 0017 ผบ.หมู� นย.รพ.ตร. 3126 12301 0002
3 ด.ต. ประพันธ2 นันตัง ผบ.หมู� ฝ8ายอํานวยการ กก.ตชด.ภาค 3 2504 12202 0270 ผบ.หมู� ดร.รพ.ตร. 3125 12301 0005
4 จ.ส.ต. ธีรวุฒิ มาตงามเมือง ผู&ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0009 ผบ.หมู� ฝ8ายวิทยบริการ วพศ.รพ.ตร. 3128 12301 0014
5 จ.ส.ต. นาวิน ซอสูงเนิน ผู&ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0050 ผบ.หมู� ฝ8ายอํานวยการ นต.รพ.ตร. 3103 12301 0008
6 จ.ส.ต. มนูญศักดิ์ คล�องดี ผบ.หมู� กลุ�มงานเวชศาสตร2ฟABนฟู รพ.ตร. 3117 12301 0002 ผบ.หมู� กลุ�มงานศูนย2ส�งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. 3119 12301 0014
7 จ.ส.ต. หญิง วรรณภา มากมี ผู&ช�วยทันตแพทย2 (ปท 1) กลุ�มงานทันตกรรม รพ.ตร. 3108 12416 0007 ผบ.หมู� กลุ�มงานทันตกรรม รพ.ตร. 3108 12301 0003
8 ส.ต.อ. หญิง กนกวรรณ สีหาฤทธิ์ ผู&ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0007 ผบ.หมู� กลุ�มงานอาจารย2 วพ.รพ.ตร. 3102 12301 0194
9 ส.ต.อ. หญิง กานดา งิมขุนทด ผู&ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0102 ผบ.หมู� ฝ8ายพัฒนา 1 วพ.รพ.ตร. 3102 12301 0175

บัญชีแนบท&ายคําสั่ง โรงพยาบาลตํารวจ ที่  206/2566   ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

9 ส.ต.อ. หญิง กานดา งิมขุนทด ผู&ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0102 ผบ.หมู� ฝ8ายพัฒนา 1 วพ.รพ.ตร. 3102 12301 0175
10 ส.ต.อ. หญิง เกตุฤดี นฤโสตร2 ผู&ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0032 ผบ.หมู� กลุ�มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. 3121 12301 0002
11 ส.ต.อ. หญิง ณิชาภัทร ตนะทิพย2 ผู&ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0086 ผบ.หมู� กลุ�มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. 3114 12301 0011
12 ส.ต.อ. หญิง นวลพรรณ กิตติกวินพงศ2 ผบ.หมู� กลุ�มงานศูนย2ส�งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. 3119 12301 0002 ผบ.หมู� ฝ8ายอํานวยการ นต.รพ.ตร. 3103 12301 0006
13 ส.ต.อ. หญิง นิภาพร แสงกุดเลาะ ผู&ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0105 ผบ.หมู� ฝ8ายอํานวยการ วพศ.รพ.ตร. 3128 12301 0007
14 ส.ต.อ. หญิง เพชรรัตน2 สุทธิชื่น ผบ.หมู� ฝ8ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0022 ผบ.หมู� ฝ8ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0069
15 ส.ต.อ. หญิง รัตติกาล ดีสีใส ผู&ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0142 ผบ.หมู� ฝ8ายการศึกษา วพศ.รพ.ตร. 3128 12301 0023

                     สําเนาถูกต&อง

         พ.ต.ท. 
                  (กมินทร2  สว�างจิตต2)
        สว.ฝ8ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.

                    ตรวจแล&วถูกต&อง

  (ลงชื่อ)พ.ต.ท. อุดมศักดิ์  จิตตธรรม
                  (อุดมศักดิ์  จิตตธรรม)
   รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝ8ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.



ลําดับ ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

บัญชีแนบท&ายคําสั่ง โรงพยาบาลตํารวจ ที่  206/2566   ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

16 ส.ต.อ. หญิง ศุกลแก&ว ทองดวง ผู&ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0135 ผบ.หมู� ฝ8ายวิทยบริการ วพศ.รพ.ตร. 3128 12301 0019
17 ส.ต.อ. หญิง สุกัญญา โสนาอุ�น ผู&ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0143 ผบ.หมู� ฝ8ายพัฒนา 2 วพ.รพ.ตร. 3102 12301 0182
18 ส.ต.อ. หญิง สุมาลี สัตบุตร ผู&ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0145 ผบ.หมู� ฝ8ายอํานวยการ นต.รพ.ตร. 3103 12301 0013
19 ส.ต.ท. กฤชพล แสงศรี ผู&ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0012 ผบ.หมู� กลุ�มงานศูนย2ส�งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. 3119 12301 0002
20 ส.ต.ท. หญิง ณัฏฐกัลย2 นวลจันทร2 ผบ.หมู� กลุ�มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 12301 0004 ผบ.หมู� ฝ8ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0012
21 ส.ต.ท. นัฐพงษ2 อินทะชัย ผบ.หมู� กลุ�มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 12301 0003 ผบ.หมู� ฝ8ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0006
22 ส.ต.ท. หญิง ปาริชาติ หอมหวล ผบ.หมู� กลุ�มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 12301 0010 ผบ.หมู� ฝ8ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0022
23 ส.ต.ท. หญิง พิไลลักษณ2 เพ็งกระแจ�ม ผู&ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0040 ผบ.หมู� ฝ8ายการศึกษา วพศ.รพ.ตร. 3128 12301 0022
24 ส.ต.ท. หญิง แพรวสิปาง สุขสบาย ผบ.หมู� กลุ�มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 12301 0011 ผบ.หมู� ฝ8ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 001524 ส.ต.ท. หญิง แพรวสิปาง สุขสบาย ผบ.หมู� กลุ�มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 12301 0011 ผบ.หมู� ฝ8ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0015
25 ส.ต.ท. หญิง สุพิชญา สดใส ผู&ช�วยพยาบาล (ปท 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0159 ผบ.หมู� นย.รพ.ตร. 3126 12301 0004

                     สําเนาถูกต&อง

         พ.ต.ท. 
                  (กมินทร2  สว�างจิตต2)
        สว.ฝ8ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.

                    ตรวจแล&วถูกต&อง

  (ลงชื่อ)พ.ต.ท. อุดมศักดิ์  จิตตธรรม
                  (อุดมศักดิ์  จิตตธรรม)
   รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝ8ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.


