
 
 
 
 

คําสั่ง  โรงพยาบาลตํารวจ 
ท่ี  2542/2562 

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  20  ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อท่ีแนบท!ายคําสั่งนี้ 

ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ี ๑3 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เปDนต!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 มกราคม พ.ศ.๒๕๖3 เปDนต!นไป  

   สั่ง  ณ  วันท่ี  29  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 
 

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

                     นายแพทย�ใหญ� (สบ 8) 
 
 

                  

                   
 
 
 
ตรวจ 
ผกก.ฝHายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.       พ.ต.อ..…………..……………….. วันท่ี  ….……พ.ย.62 
รอง ผกก.ฝHายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.     พ.ต.ท.หญิง…………………..………… วันท่ี  ….……พ.ย.62 
สว.ฝHายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร.          พ.ต.ท…………..……………….… วันท่ี  ….……พ.ย.62 
เจ!าหน!าท่ีพิมพ:/ทาน ร.ต.อ.กมินทร:ฯ 
 
 

(สําเนา) 
(สําเนาคู�ฉบับ) 

                              สําเนาถูกต!อง 
 
           พ.ต.อ.   
                   ( พงศธร  อุไรรักษ: ) 
        ผกก.ฝHายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 
                   29 พฤศจิกายน 2562 
 



ลําดับ ยศ ชื่อ    ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
1 พ.ต.ท. สมเนตร! ดัดใจเที่ยง รอง ผกก.ฝ%ายซ�อมบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 09322 0064 รอง ผกก.กลุ�มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 3103 09318 0014
2 พ.ต.ท. หญิง ณณัฏฐิ์ฐา น5อยบุรี สว.ฝ%ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 10309 0053 รอง ผกก.ฝ%ายซ�อมบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 09322 0064
3 พ.ต.ท. ธนสิษฐ! ธนเศรษฐ!สุธี สว.ฝ%ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101 10326 0096 รอง ผกก.ฝ%ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101 09326 0092
4 พ.ต.ท. ศุภชาติ พันธุมณิ สว.ฝ%ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. 3101 10325 0084 รอง ผกก.ฝ%ายยุทธศาสตร! บก.อก.รพ.ตร. 3101 09309 0038
5 พ.ต.ท. หญิง กัญญา ทองแดง สว.ฝ%ายพัฒนา 2 วพ.รพ.ตร. 3102 10419 0021 สว.ฝ%ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3101 10334 0028
6 พ.ต.ท. หญิง นาตยา นิลวงศ! สว.ฝ%ายอํานวยการ วพ.รพ.ตร. 3102 10304 0008 สว.ฝ%ายอํานวยการ วพ.รพ.ตร. 3102 10326 0007
7 พ.ต.ท. ปริญญา คําเบ5าเมือง สว.ฝ%ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3101 10334 0028 สว.ฝ%ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3101 10403 0026
8 พ.ต.ท. สิริวัฒน! สิริพศุตม! สว.ฝ%ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 10304 0011 สว.ฝ%ายอํานวยการ วพ.รพ.ตร. 3102 10304 0008
9 ร.ต.อ. กมินทร! สว�างจิตต! รอง สว.ฝ%ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 11304 0017 สว.ฝ%ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 10304 0011

10 ร.ต.อ. หญิง กัญญา ลีลาพจน!สกุล รอง สว.ฝ%ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101 11326 0100 สว.ฝ%ายบัญชี บก.อก.รพ.ตร. 3101 10327 0130
11 ร.ต.อ. หญิง ทิชากร พิณพรมราช รอง สว.ฝ%ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. 3101 11325 0087 สว.ฝ%ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. 3101 10325 0084

บัญชีแนบท5ายคําสั่ง โรงพยาบาลตํารวจ ที่ 2542/2562 ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562

11 ร.ต.อ. หญิง ทิชากร พิณพรมราช รอง สว.ฝ%ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. 3101 11325 0087 สว.ฝ%ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. 3101 10325 0084
12 ร.ต.อ. หญิง ธัญญลักษณ! ภูมิแสนรัศมิ์ รอง สว.ฝ%ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 11331 0060 สว.ฝ%ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 10309 0053
13 ร.ต.อ. หญิง นิธิมา แมนเมธี นักสังคมสงเคราะห! (สบ 1) กลุ�มงานสังคมสงเคราะห! รพ.ตร. 3120 11332 0007 นักสังคมสงเคราะห! (สบ 2) กลุ�มงานสังคมสงเคราะห! รพ.ตร. 3120 10332 0005
14 ร.ต.อ. นิรันดร! ชื่นอารมณ! รอง สว.ฝ%ายซ�อมบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 11322 0071 สว.ฝ%ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. 3101 10325 0085
15 ร.ต.อ. หญิง นุชนารถ ไกรวงษา รอง สว.ฝ%ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101 11327 0121 สว.ฝ%ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101 10326 0096
16 ร.ต.อ. หญิง ประภาศิริ สีน5อย รอง สว.ฝ%ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 11309 0055 สว.ฝ%ายพัฒนา 2 วพ.รพ.ตร. 3102 10419 0021
17 ร.ต.อ. หญิง ภรณ!พิชยา แก5วสิงห! รอง สว.ฝ%ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 11304 0020 สว.ฝ%ายฝGกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3101 10306 0110
18 ร.ต.อ. หญิง วรรณิศา แสงโชติ นักจิตวิทยา (สบ 1) กลุ�มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร. 3105 11416 0010 นักจิตวิทยา (สบ 2) กลุ�มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร. 3105 10416 0007
19 ร.ต.อ. สุวรรณ แปHะจัตุรัส รอง สว.ฝ%ายยุทธศาสตร! บก.อก.รพ.ตร. 3101 11301 0045 สว.ฝ%ายยุทธศาสตร! บก.อก.รพ.ตร. 3101 10309 0041
20 ร.ต.อ. หญิง โสพิศ กรรณิการ! รอง สว.ดร.รพ.ตร. 3125 11327 0045 สว.ฝ%ายบัญชี บก.อก.รพ.ตร. 3101 10327 0131

                     ตรวจแล5วถูกต5อง

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


