
 
คําสั่ง  โรงพยาบาลตํารวจ 

ท่ี  1202/2563 
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  87  ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อท่ีแนบท#ายคําสั่งนี้ 

ท้ังนี้ ต้ังแต วันท่ี 22 ธันวาคม 2563 เปDนต#นไป โดยให#โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปต้ังจ าย
สําหรับตําแหน งใหม  ต้ังแต วันท่ี 1 มกราคม 2564 หรือให#ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม 
ต้ังแต วันท่ี 22 ธันวาคม 2563 เปDนต#นไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 
 

                                        ( ลงชื่อ) พลตํารวจโท  โสภณรัชต< สิงหจารุ 
               (โสภณรัชต< สิงหจารุ) 

                        นายแพทย<ใหญ  (สบ 8) 
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(สําเนา) 

(สําเนาคู ฉบับ) 

                              สําเนาถูกต#อง 
 
  พันตํารวจเอก   
                    (ฉัตรชัย คําวิลัย) 
           ผู#กํากับการ ฝKายธุรการกําลังพล  
  กองบังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ 
 



ลําดับ ยศ ชื่อ   ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
1 พ.ต.ท. หญิง ยุวดี แตรประสิทธิ์ อาจารย� (สบ 2) กลุ!มงานอาจารย� วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0111 ผู)ช!วยศาสตราจารย� (สบ 2) กลุ!มงานอาจารย� วพ.รพ.ตร. 3102 31377 0111
2 ร.ต.อ. หญิง กนกนาถ หอมชู พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0153 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0153
3 ร.ต.อ. หญิง กรรณิการ� แซ!โต2ะ พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0168 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0168
4 ร.ต.อ. กฤตภาส จุลกทัพพะ นายแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0068 นายแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0068
5 ร.ต.อ. หญิง กัญจนพร รอดบางยาง นายแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. 3114 39405 0042 นายแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. 3114 39405 0042
6 ร.ต.อ. หญิง กัญญพร ศรีแก!บ)าน พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0115 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0115
7 ร.ต.อ. หญิง กัญธนัช เครือสบจาง พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0752 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0752
8 ร.ต.อ. หญิง กุมุทินี สังข�กรด พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0104 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0104
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8 ร.ต.อ. หญิง กุมุทินี สังข�กรด พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0104 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0104
9 ร.ต.อ. เกรียงศักดิ์ ทองอินทร� นายแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. 3114 39405 0037 นายแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. 3114 39405 0037

10 ร.ต.อ. หญิง เกวรินทร� มาตนอก พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0234 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0234
11 ร.ต.อ. หญิง ขนิษฐา บุญดําเนิน พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0239 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0239
12 ร.ต.อ. หญิง ขวัญหทัย บุญแรง พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0260 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0260
13 ร.ต.อ. คนธ�พงษ� บุญขํา ทันตแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานทันตกรรม รพ.ตร. 3108 31409 0014 ทันตแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานทันตกรรม รพ.ตร. 3108 31409 0014
14 ร.ต.อ. หญิง จริยา สุขสําราญ พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0265 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0265
15 ร.ต.อ. หญิง จันทิมา โอบอ)อม พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0307 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0307

                     ตรวจแล)วถูกต)อง

  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  
                     (ฉัตรชัย คําวิลัย)
        ผกก.ฝCายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.
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16 ร.ต.อ. หญิง จันอุมา คํามี พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0315 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0315
17 ร.ต.อ. หญิง จิตรลดา มณีมะเริง พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0353 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0353
18 ร.ต.อ. หญิง ชนาภา นาคอาทิตย� พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0130 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0130
19 ร.ต.อ. หญิง ชลธิชา ปDนส!วน พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0372 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0372
20 ร.ต.อ. หญิง ฐานิยา บรรจงจิตร นายแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร. 3105 31405 0025 นายแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร. 3105 31405 0025
21 ร.ต.อ. หญิง ณัฐสิมา ศรีสุวรรณ พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0388 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0388
22 ร.ต.อ. หญิง ดาดนุช ศาสตระรุจิ นายแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0048 นายแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0048
23 ร.ต.อ. ตรีศักดิ์ เจตสุรกานต� เภสัชกร (สบ 1) กลุ!มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 0041 เภสัชกร (สบ 2) กลุ!มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 004123 ร.ต.อ. ตรีศักดิ์ เจตสุรกานต� เภสัชกร (สบ 1) กลุ!มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 0041 เภสัชกร (สบ 2) กลุ!มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 0041
24 ร.ต.อ. หญิง ธนภรณ� อภิรักษาภรณ� นายแพทย� (สบ 1) ดร.รพ.ตร. 3125 39405 0048 นายแพทย� (สบ 2) ดร.รพ.ตร. 3125 39405 0048
25 ร.ต.อ. หญิง ธนวดี สิทธิผลกุล นายแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0051 นายแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0051
26 ร.ต.อ. หญิง ธวัลรัตน� แก)วเจ2ก พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0424 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0424
27 ร.ต.อ. หญิง ธันย�ชนก  ปEFนปDก นายแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0046 นายแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 3124 39405 0046
28 ร.ต.อ. ธันวัน เจริญไชยเนาว� นายแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร. 3105 31405 0024 นายแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร. 3105 31405 0024
29 ร.ต.อ. ธีระพันธ� แสงฉวี นักรังสีการแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. 3114 31413 0012 นักรังสีการแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. 3114 31413 0012
30 ร.ต.อ. หญิง นงพะงา อักษรเมศ พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0143 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0143

                     ตรวจแล)วถูกต)อง

  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  
                     (ฉัตรชัย คําวิลัย)
        ผกก.ฝCายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.
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31 ร.ต.อ. หญิง นริศรา ศิริสุวรรณ พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0113 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0113
32 ร.ต.อ. หญิง นวพร บัวขาว พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0144 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0144
33 ร.ต.อ. หญิง นัตชา อินถา พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0133 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0133
34 ร.ต.อ. หญิง นิรัชพร เกิดสุข พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0131 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0131
35 ร.ต.อ. หญิง ปาริชาติ สุใจยา พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0172 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0172
36 ร.ต.อ. หญิง ปาริชาติ คําผุย พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0151 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0151
37 ร.ต.อ. หญิง ปาริชาติ เหล็กแข็ง เภสัชกร (สบ 1) กลุ!มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 0040 เภสัชกร (สบ 2) กลุ!มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 3112 31407 0040
38 ร.ต.อ. หญิง ปEยภรณ� บุญสะกันต� พยาบาล (สบ 1) ยส.รพ.ตร. 3127 31420 0020 พยาบาล (สบ 2) ยส.รพ.ตร. 3127 31420 002038 ร.ต.อ. หญิง ปEยภรณ� บุญสะกันต� พยาบาล (สบ 1) ยส.รพ.ตร. 3127 31420 0020 พยาบาล (สบ 2) ยส.รพ.ตร. 3127 31420 0020
39 ร.ต.อ. หญิง ปEยะจิตต� เพชรประเสริฐ นักเทคนิคการแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานชีวเคมี รพ.ตร. 3106 33427 0023 นักเทคนิคการแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานชีวเคมี รพ.ตร. 3106 33427 0023
40 ร.ต.อ. หญิง ปEยะฉัตร อมรการ พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0192 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0192
41 ร.ต.อ. หญิง พชรพร คงคะดี พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0236 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0236
42 ร.ต.อ. หญิง พนัสดา พงษ�จีน พยาบาล (สบ 1) ยส.รพ.ตร. 3127 31420 0021 พยาบาล (สบ 2) ยส.รพ.ตร. 3127 31420 0021
43 ร.ต.อ. หญิง พรรณนิสา กองแก)ว พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0244 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0244
44 ร.ต.อ. หญิง พรสวรรค� สุทธมงคล พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0247 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0247
45 ร.ต.อ. หญิง พัชรีภรณ� สายสม พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0268 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0268

                     ตรวจแล)วถูกต)อง

  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  
                     (ฉัตรชัย คําวิลัย)
        ผกก.ฝCายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.
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46 ร.ต.อ. หญิง พัสตาภรณ� วัฒนพิมล พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0272 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0272
47 ร.ต.อ. พิภัทร� ปรีดา พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0014 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0014
48 ร.ต.อ. หญิง พิมพัชรินทร� วิสมล นายแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 39405 0032 นายแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 39405 0032
49 ร.ต.อ. หญิง เพชรรัตน� แสงทอง นายแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานหู คอ จมูก รพ.ตร. 3122 31405 0023 นายแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานหู คอ จมูก รพ.ตร. 3122 31405 0023
50 ร.ต.อ. หญิง เพชรัตน� กล!อมเมฆ พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0278 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0278
51 ร.ต.อ. หญิง ไพลิน สุวลัย พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0303 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0303
52 ร.ต.อ. หญิง ภัสราภรณ� ไชยวงศ�คต พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0333 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0333
53 ร.ต.อ. หญิง ภัสสิริ บุญธรรม พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0339 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 033953 ร.ต.อ. หญิง ภัสสิริ บุญธรรม พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0339 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0339
54 ร.ต.อ. ภาณุพงศ� ดําเกิงขจรวงศ� นายแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานผู)ปCวยนอก รพ.ตร. 3109 39405 0035 นายแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานผู)ปCวยนอก รพ.ตร. 3109 39405 0035
55 ร.ต.อ. ภาณุรักษ� รัตนไพศร นายแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 31405 0061 นายแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 31405 0061
56 ร.ต.อ. หญิง ภิญญาพัชญ� เต็มพุฒิ พยาบาล (สบ 1) ยส.รพ.ตร. 3127 31420 0029 พยาบาล (สบ 2) ยส.รพ.ตร. 3127 31420 0029
57 ร.ต.อ. หญิง มัลลิกา ยาแก)ว พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0343 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0343
58 ร.ต.อ. หญิง ยุวา ทุ!งอ!วน โภชนากร (สบ 1) กลุ!มงานโภชนาการ รพ.ตร. 3113 32417 0004 โภชนากร (สบ 2) กลุ!มงานโภชนาการ รพ.ตร. 3113 32417 0004
59 ร.ต.อ. หญิง รจิต อุดมเฉลิมเดช นายแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานหู คอ จมูก รพ.ตร. 3122 39405 0018 นายแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานหู คอ จมูก รพ.ตร. 3122 39405 0018
60 ร.ต.อ. หญิง รพีพรรณ ศรีสุข พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0346 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0346

                     ตรวจแล)วถูกต)อง

  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  
                     (ฉัตรชัย คําวิลัย)
        ผกก.ฝCายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.
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61 ร.ต.อ. หญิง ระวิวรรณ� พรหมสนิท พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0351 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0351
62 ร.ต.อ. ระวีวัชร� บรรณรักษ�ณา นายแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 39405 0035 นายแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 39405 0035
63 ร.ต.อ. หญิง รัชกร อนันต�ภาดา นายแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 39405 0034 นายแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 39405 0034
64 ร.ต.อ. รุจน� เจริญพงศ�พูล นายแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0059 นายแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 3118 39405 0059
65 ร.ต.อ. หญิง วรรณนรี คําชัย พยาบาล (สบ 1) นย.รพ.ตร. 3126 31420 0034 พยาบาล (สบ 2) นย.รพ.ตร. 3126 31420 0034
66 ร.ต.อ. หญิง วลัย ชัยแก)ว พยาบาล (สบ 1) ยส.รพ.ตร. 3127 31420 0024 พยาบาล (สบ 2) ยส.รพ.ตร. 3127 31420 0024
67 ร.ต.อ. วันปรีดี พรหมเพชร นายแพทย� (สบ 1) ยส.รพ.ตร. 3127 39405 0049 นายแพทย� (สบ 2) ยส.รพ.ตร. 3127 39405 0049
68 ร.ต.อ. หญิง วิชัชพร สว!างวงศ� ทันตแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานทันตกรรม รพ.ตร. 3108 31409 0005 ทันตแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานทันตกรรม รพ.ตร. 3108 31409 000568 ร.ต.อ. หญิง วิชัชพร สว!างวงศ� ทันตแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานทันตกรรม รพ.ตร. 3108 31409 0005 ทันตแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานทันตกรรม รพ.ตร. 3108 31409 0005
69 ร.ต.อ. หญิง วิลาวัณย� นาคปลัด พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0360 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0360
70 ร.ต.อ. หญิง ศราวดี ทีนาคะ พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0015 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0015
71 ร.ต.อ. หญิง ศิริประภา มีบัวทอง นักวิทยาศาสตร� (สบ 1) กลุ!มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม!าดินปLน นต.รพ.ตร. 3103 31450 0057 นักวิทยาศาสตร� (สบ 2) กลุ!มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม!าดินปLน นต.รพ.ตร. 3103 31450 0057
72 ร.ต.อ. หญิง ศิริพรรณ แก)วทองมา พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0046 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0046
73 ร.ต.อ. หญิง ศุภลักษณ� หาบสา พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0021 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0021
74 ร.ต.อ. สันติ พันประสิทธิ์ นักเทคนิคการแพทย� (สบ 1) กลุ!มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 31427 0012 นักเทคนิคการแพทย� (สบ 2) กลุ!มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. 3110 31427 0012
75 ร.ต.อ. หญิง สาวิตรี จันทร พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0448 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0448

                     ตรวจแล)วถูกต)อง

  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  
                     (ฉัตรชัย คําวิลัย)
        ผกก.ฝCายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.
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76 ร.ต.อ. หญิง สินีนาฏ จะยันรัมย� พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0469 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0469
77 ร.ต.อ. หญิง สุชาวดี โพธิมาศ พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0486 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0486
78 ร.ต.อ. หญิง สุดารัตน� ประดิษฐพัสตรา พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0512 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0512
79 ร.ต.อ. หญิง สุทธภา สมจิต พยาบาล (สบ 1) ยส.รพ.ตร. 3127 31420 0022 พยาบาล (สบ 2) ยส.รพ.ตร. 3127 31420 0022
80 ร.ต.อ. หญิง สุทินพร ธรรมลังกา พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0519 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0519
81 ร.ต.อ. หญิง สุริสา วรรณาลัย พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0523 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0523
82 ร.ต.อ. หญิง อธิศ�วรินทร� เกตุกลิ่นหอม พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0316 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0316
83 ร.ต.อ. หญิง อภิษฎา อาจหาญ พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0527 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 052783 ร.ต.อ. หญิง อภิษฎา อาจหาญ พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0527 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0527
84 ร.ต.อ. หญิง อมรรัตน� ว!องไว พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0529 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0529
85 ร.ต.อ. หญิง อรวรรณ เพลินธรรมคุณ พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0540 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0540
86 ร.ต.อ. หญิง อลีนา ธนประสิทธิ์พัฒนา พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0549 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0549
87 ร.ต.อ. หญิง อินธิลาทิพย� มีชัย พยาบาล (สบ 1) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0627 พยาบาล (สบ 2) กลุ!มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0627

                     ตรวจแล)วถูกต)อง

  (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  
                     (ฉัตรชัย คําวิลัย)
        ผกก.ฝCายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.


