
หน�าที่ 1 จาก 2

ลําดับ ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ตําแหน�ง สว. รอง สว. วันเกิด

1 พ.ต.ท. หญิง ณัชจักษณ& บุญศักดิ์เลิศ สว.ฝ)ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 20/11/2551 1/04/2538 9/03/2516

2 พ.ต.ท. หญิง จิระพัชร& หวังสุข สว.ฝ)ายพัฒนา 1 วพ.รพ.ตร. 20/11/2551 1/04/2539 29/08/2517

3 พ.ต.ท. สมศักดิ์ ดวงผุยทอง สว.ฝ)ายซ�อมบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 16/02/2553 1/04/2539 15/05/2513

4 พ.ต.ท. หญิง ปริญญาภรณ& อภัยพลชาญ สว.ฝ)ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 16/02/2553 20/08/2540 10/08/2514

5 พ.ต.ท. ปริญญา คําเบ�าเมือง สว.ฝ)ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 16/02/2553 1/04/2541 7/11/2517

6 พ.ต.ท. หญิง รําแพน วัดนก สว.ดร.รพ.ตร. 16/02/2553 6/05/2542 1/02/2511

7 พ.ต.ท. หญิง นาตยา นิลวงศ& สว.ฝ)ายอํานวยการ วพ.รพ.ตร. 16/02/2553 16/08/2542 7/09/2517

8 พ.ต.ท. ชยพัทธ& ศรีสวัสดิเตโชดม สว.ฝ)ายยุทธศาสตร& บก.อก.รพ.ตร. 16/02/2553 27/08/2544 4/03/2518

ลําดับอาวุโสข�าราชการตํารวจระดับ สว. ในสังกัด รพ.ตร. (อํานวยการ)

8 พ.ต.ท. ชยพัทธ& ศรีสวัสดิเตโชดม สว.ฝ)ายยุทธศาสตร& บก.อก.รพ.ตร. 16/02/2553 27/08/2544 4/03/2518

9 พ.ต.ท. หญิง ศิรประภา ขวามาตย& สว.ฝ)ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 16/02/2553 1/04/2545 14/01/2520

10 พ.ต.ท. ชุมกฤษฎิ์ โวหาร สว.กลุ�มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 10/02/2554 9/04/2545 2/08/2522

11 พ.ต.ท. หญิง วิชชุนัย ทองแสน สว.ฝ)ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 10/02/2554 1/04/2546 12/01/2524

12 พ.ต.ท. หญิง ศมพร ทิตติพรสุรภา สว.ฝ)ายวิทยบริการ วพศ.รพ.ตร. 5/04/2555 1/04/2536 4/11/2513

13 พ.ต.ท. บุญธรรม ทองสมนึก สว.ฝ)ายพัฒนา 2 วพ.รพ.ตร. 5/04/2555 1/04/2540 22/03/2516

14 พ.ต.ท. หญิง อัจฉรา ตั้งทัพพ&ปภา สว.ฝ)ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 5/04/2555 9/04/2545 28/06/2522

15 พ.ต.ท. หญิง สุนิสา เกื้อกูลส�ง สว.ฝ)ายการศึกษา วพศ.รพ.ตร. 6/12/2555 9/04/2545 30/01/2523

16 พ.ต.ท. สิริวัฒน& สิริพศุตม& สว.ฝ)ายอํานวยการ วพ.รพ.ตร. 6/12/2555 25/03/2548 13/01/2522

17 พ.ต.ท. หญิง สุวิมล รักชาติ สว.ฝ)ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 6/12/2555 1/04/2548 23/08/2523

18 พ.ต.ท. หญิง ศิริญาพร จันทร&แฉ�งอัครภา สว.ยส.รพ.ตร. 5/02/2557 16/08/2543 24/06/2510

19 พ.ต.ท. หญิง เพ็ญสินี อินทรภิรมย& สว.ฝ)ายพัฒนา 1 วพ.รพ.ตร. 15/01/2558 20/08/2540 7/03/2513



หน�าที่ 2 จาก 2

ลําดับ ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ตําแหน�ง สว. รอง สว. วันเกิด

ลําดับอาวุโสข�าราชการตํารวจระดับ สว. ในสังกัด รพ.ตร. (อํานวยการ)

20 พ.ต.ท. หญิง รัชดาภรณ& กระถินทอง สว.ฝ)ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 15/01/2558 16/07/2550 2/02/2515

21 พ.ต.ท. ฉัตรชัย ยูปานนท& สว.กลุ�มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 15/01/2558 25/12/2550 31/12/2517

22 พ.ต.ท. หญิง ภัทรวดี มาตย&วิเศษ สว.ฝ)ายการศึกษา วพศ.รพ.ตร. 16/05/2559 25/03/2548 6/11/2523

23 พ.ต.ท. ภาสวร เรืองรอง สว.ฝ)ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 16/05/2559 1/11/2550 15/12/2509

24 พ.ต.ท. ตฤษณะ ดีวิวัฒน& สว.ฝ)ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 16/05/2559 10/01/2551 28/06/2520

25 พ.ต.ท. หญิง น้ําทิพย& สรรพสุข สว.ฝ)ายอํานวยการ นต.รพ.ตร. 16/05/2559 10/03/2551 7/05/2515

26 พ.ต.ท. หญิง น้ําทิพย& โชติเดโชชัย สว.ฝ)ายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 16/05/2559 10/03/2551 30/12/2517

ตรวจ
ผบก.อก.รพ.ตร. พล.ต.ต.หญิง.....................................        ..........ก.ย.64
รอง ผบก.อก.รพ.ตร.        พ.ต.อ.....................................        ..........ก.ย.64
ผกก.กพ.บก.อก.รพ.ตร.                    พ.ต.อ.....................................        ..........ก.ย.64
รอง ผกก.กพ.บก.อก.รพ.ตร.       พ.ต.ท.หญิง...........................................   ...........ก.ย.64

                  ตรวจแล�วถูกต�อง

     พล.ต.ต.
                (ทวีศิลป� เวชวิทารณ�)
                 รอง พตร.รรท.พตร.


