
หน�าที่ 1 จาก 5

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

1 พ.ต.ท. หญิง นุกูล สิทธินันท& พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/02/2544 1/04/2528 27/06/2505

2 พ.ต.ท. หญิง บัวทิพย& สุกางโฮง พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/02/2544 2/04/2533 21/03/2511

3 พ.ต.ท. หญิง ภัทรชนก ธีระกาญจน& พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/02/2544 1/04/2536 3/08/2513

4 พ.ต.ท. หญิง วราภรณ& ทัฬหกร พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 1/05/2544 1/04/2532 11/12/2510

5 พ.ต.ท. หญิง วันเพ็ญ ศรศิลป พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 1/05/2544 1/04/2536 19/04/2513

6 พ.ต.ท. หญิง ศศิมา โอภานุรักษ& พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 1/11/2548 1/04/2535 18/10/2512

7 พ.ต.ท. หญิง อรัญญา ฤดีนรเวท พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 1/11/2549 1/04/2531 27/03/2508

8 พ.ต.ท. หญิง บุษบา วัฒนจํานงค& พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 1/11/2549 1/04/2538 24/10/2512

9 พ.ต.ท. หญิง ธนพร นาคขําพันธ& พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 1/11/2549 1/04/2538 17/09/2516

ลําดับอาวุโสข�าราชการตํารวจระดับ สว. ในสังกัด รพ.ตร.

9 พ.ต.ท. หญิง ธนพร นาคขําพันธ& พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 1/11/2549 1/04/2538 17/09/2516

10 พ.ต.ท. หญิง วิไล มีก�าน พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 1/11/2549 1/04/2539 22/09/2516

11 พ.ต.ท. จีระพันธุ& สุขสวัสดิ์วงษ& พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 1/11/2549 1/04/2540 26/09/2517

12 พ.ต.ท. หญิง ณิชชาภัทร ลภัสกุลจิรา พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 1/11/2549 1/04/2540 14/10/2517

13 พ.ต.ท. หญิง วิจิตรา จุลเทพ พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานศูนย&ส�งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. 1/11/2549 1/04/2541 5/03/2517

14 พ.ต.ท. หญิง ธรารินทร& ถิราเสือสุวรรณ พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 1/11/2549 1/04/2541 8/02/2520

15 พ.ต.ท. หญิง ผกามาศ เครือเนียม พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานศูนย&ส�งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. 1/11/2549 1/04/2542 25/03/2519

16 พ.ต.ท. หญิง อรพิน วงศ&ละคร พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 22/06/2550 1/04/2542 13/08/2519

17 พ.ต.ท. หญิง มาลี คชรัตน& พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 1/12/2550 1/04/2541 8/07/2518

18 พ.ต.ท. หญิง นิภาพร มาสวนิช พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 1/12/2550 1/04/2542 22/11/2519

19 พ.ต.ท. หญิง มนัสนันท& โคตรประทุม พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 1/12/2550 1/04/2542 28/12/2519

20 พ.ต.ท. หญิง สุรีย& ชอบงาม พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 10/10/2551 1/04/2539 25/08/2516

21 พ.ต.ท. หญิง วันดี ศิลปกาลประดิษฐ พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 10/10/2551 1/04/2541 4/11/2518
              



หน�าที่ 2 จาก 5

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

ลําดับอาวุโสข�าราชการตํารวจระดับ สว. ในสังกัด รพ.ตร.

22 พ.ต.ท. หญิง สุดากาญจน& ธีรสานต& พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 10/10/2551 1/04/2541 17/12/2518

23 พ.ต.ท. หญิง สุดสาคร นิลสนธิ พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 10/10/2551 1/04/2542 24/08/2519

24 พ.ต.ท. หญิง จริยาภรณ& โสพิลา พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 10/10/2551 3/04/2543 5/02/2520

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

26 พ.ต.ท. หญิง จิระพัชร& หวังสุข สว.ฝGายพัฒนา 1 วพ.รพ.ตร. 20/11/2551 1/04/2539 29/08/2517

27 พ.ต.ท. หญิง วันน�อย วงศ&วัฒนาอารี พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/02/2553 1/02/2536 9/02/2506

28 พ.ต.ท. หญิง วาริณี ขันธสิทธิ์ นักสังคมสงเคราะห& (สบ 2) กลุ�มงานสังคมสงเคราะห& รพ.ตร. 16/02/2553 1/12/2536 27/04/2512

29 พ.ต.ท. สมศักดิ์ ดวงผุยทอง สว.ฝGายซ�อมบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 16/02/2553 1/04/2539 15/05/2513

30 พ.ต.ท. หญิง นภาดา สิริปณิธานเวช พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/02/2553 1/04/2540 25/11/251730 พ.ต.ท. หญิง นภาดา สิริปณิธานเวช พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/02/2553 1/04/2540 25/11/2517

31 พ.ต.ท. หญิง ปริญญาภรณ& อภัยพลชาญ สว.ฝGายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 16/02/2553 20/08/2540 10/08/2514

32 พ.ต.ท. ปริญญา คําเบ�าเมือง สว.ฝGายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 16/02/2553 1/04/2541 7/11/2517

33 พ.ต.ท. หญิง สาวิตรี นนท&ชนะ พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/02/2553 1/04/2542 14/08/2519

34 พ.ต.ท. หญิง จุรีย&พร สุขวุฒิ พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/02/2553 1/04/2542 4/05/2521

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

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

37 พ.ต.ท. หญิง พิชญา นพมาก พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/02/2553 3/04/2543 25/01/2517

38 พ.ต.ท. หญิง จันทร&จิรา เอกศิริ พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/02/2553 3/04/2543 10/05/2520

39 พ.ต.ท. หญิง นงรัตน& ทิดไชย พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/02/2553 3/04/2543 18/07/2520

40 พ.ต.ท. หญิง นิตยา บุญลักษณ& พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/02/2553 28/05/2544 1/01/2520

41 พ.ต.ท. ชยพัทธ& ศรีสวัสดิเตโชดม สว.ฝGายยุทธศาสตร& บก.อก.รพ.ตร. 16/02/2553 27/08/2544 4/03/2518

42 พ.ต.ท. หญิง ศิรประภา ขวามาตย& สว.ฝGายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 16/02/2553 1/04/2545 14/01/2520
              



หน�าที่ 3 จาก 5

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

ลําดับอาวุโสข�าราชการตํารวจระดับ สว. ในสังกัด รพ.ตร.

43 พ.ต.ท. หญิง ชญานุช คุ�มจันทึก พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/02/2553 9/04/2545 27/08/2523

44 พ.ต.ท. หญิง บุศรินทร& ธัญญาฤทธิ์ พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/02/2553 9/04/2545 15/01/2524

45 พ.ต.ท. หญิง รวิพร กาบแก�ว พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 10/02/2554 1/04/2539 17/10/2514

46 พ.ต.ท. หญิง อชรพรรณ นิยมวานิช พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 10/02/2554 1/04/2542 26/05/2518

47 พ.ต.ท. หญิง ชุติมา คนคล�อง พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 10/02/2554 18/05/2544 13/09/2520

48 พ.ต.ท. หญิง อัจฉรา สังข&ห�อ พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 10/02/2554 18/05/2544 12/02/2521

49 พ.ต.ท. หญิง อรอุมา สังขํา พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 10/02/2554 18/05/2544 27/10/2521

50 พ.ต.ท. หญิง ประภัสสร พุทธลา พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 10/02/2554 28/05/2544 10/08/2518

51 พ.ต.ท. ชุมกฤษฎิ์ โวหาร สว.กลุ�มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 10/02/2554 9/04/2545 2/08/252251 พ.ต.ท. ชุมกฤษฎิ์ โวหาร สว.กลุ�มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 10/02/2554 9/04/2545 2/08/2522

52 พ.ต.ท. หญิง ธิดารัตน& เนตรสว�าง พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 10/02/2554 1/04/2546 11/06/2523

53 พ.ต.ท. หญิง มินทร&ลดา หมายชอบ พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 10/02/2554 1/04/2546 30/10/2523

54 พ.ต.ท. หญิง วิชชุนัย ทองแสน สว.ฝGายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 10/02/2554 1/04/2546 12/01/2524

55 พ.ต.ท. หญิง นันทิยา ม�วงรอง พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 10/02/2554 1/04/2546 24/01/2524

56 พ.ต.ท. หญิง ศมพร ทิตติพรสุรภา สว.ฝGายวิทยบริการ วพศ.รพ.ตร. 5/04/2555 1/04/2536 4/11/2513

57 พ.ต.ท. บุญธรรม ทองสมนึก สว.ฝGายพัฒนา 2 วพ.รพ.ตร. 5/04/2555 1/04/2540 22/03/2516

58 พ.ต.ท. หญิง อัจฉรา ตั้งทัพพ&ปภา สว.ฝGายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 5/04/2555 9/04/2545 28/06/2522

59 พ.ต.ท. หญิง กานต&กนก สายสิน พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 6/12/2555 3/04/2543 19/08/2520

60 พ.ต.ท. หญิง สุนิสา เกื้อกูลส�ง สว.ฝGายการศึกษา วพศ.รพ.ตร. 6/12/2555 9/04/2545 30/01/2523

61 พ.ต.ท. สิริวัฒน& สิริพศุตม& สว.ฝGายอํานวยการ วพ.รพ.ตร. 6/12/2555 25/03/2548 13/01/2522

62 พ.ต.ท. หญิง สุวิมล รักชาติ สว.ฝGายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 6/12/2555 1/04/2548 23/08/2523

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



หน�าที่ 4 จาก 5

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

ลําดับอาวุโสข�าราชการตํารวจระดับ สว. ในสังกัด รพ.ตร.

64 พ.ต.ท. หญิง เพ็ญสินี อินทรภิรมย& สว.ฝGายพัฒนา 1 วพ.รพ.ตร. 15/01/2558 20/08/2540 7/03/2513

65 พ.ต.ท. หญิง ประทุมพร เนตรบํารุง พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 15/01/2558 3/04/2543 3/08/2520

66 พ.ต.ท. หญิง ธิดารัตน& เลิศธีรกุล อาจารย& (สบ 2) กลุ�มงานอาจารย& วพ.รพ.ตร. 15/01/2558 29/07/2545 14/06/2523

67 พ.ต.ท. หญิง เขมิกา ปาหา อาจารย& (สบ 2) กลุ�มงานอาจารย& วพ.รพ.ตร. 15/01/2558 1/04/2546 17/11/2523

68 พ.ต.ท. หญิง รัชดาภรณ& กระถินทอง สว.ฝGายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 15/01/2558 16/07/2550 2/02/2515

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

70 พ.ต.ท. หญิง อรณิชา หาสาสน&ศรี นักจิตวิทยา (สบ 2) กลุ�มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร. 15/01/2558 25/12/2550 6/07/2521

71 พ.ต.ท. หญิง ปนัดดา งามโรจนวณิชย& พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/05/2559 18/05/2544 5/09/2521

72 พ.ต.ท. หญิง ภัทรวดี มาตย&วิเศษ สว.ฝGายการศึกษา วพศ.รพ.ตร. 16/05/2559 25/03/2548 6/11/252372 พ.ต.ท. หญิง ภัทรวดี มาตย&วิเศษ สว.ฝGายการศึกษา วพศ.รพ.ตร. 16/05/2559 25/03/2548 6/11/2523

73 พ.ต.ท. ภาสวร เรืองรอง สว.ฝGายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 16/05/2559 1/11/2550 15/12/2509

74 พ.ต.ท. หญิง วิยะดา สมพล นักเทคนิคการแพทย& (สบ 2) ดร.รพ.ตร. 16/05/2559 25/12/2550 19/10/2519

75 พ.ต.ท. ตฤษณะ ดีวิวัฒน& สว.ฝGายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 16/05/2559 10/01/2551 28/06/2520

76 พ.ต.ท. หญิง น้ําทิพย& สรรพสุข สว.ฝGายอํานวยการ นต.รพ.ตร. 16/05/2559 10/03/2551 7/05/2515

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

78 พ.ต.ท. หญิง กมณชลัท อภิรมย&ยานนท& นักรังสีการแพทย& (สบ 2) กลุ�มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. 16/05/2559 10/03/2551 4/01/2525

79 พ.ต.ท. หญิง อรัญญา พรหมคีรี โภชนากร (สบ 2) กลุ�มงานโภชนาการ รพ.ตร. 16/05/2559 1/09/2551 10/03/2513

80 พ.ต.ท. หญิง นันทินี บัตรมาตย& เจ�าหน�าที่สาธารณสุข (สบ 2) กลุ�มงานเวชศาสตร&ครอบครัว รพ.ตร16/05/2559 1/09/2551 29/04/2524

81 พ.ต.ท. หญิง ลําปาง คมกล�า เจ�าหน�าที่สาธารณสุข (สบ 2) กลุ�มงานเวชศาสตร&ครอบครัว รพ.ตร16/05/2559 1/09/2551 1/12/2524

82 พ.ต.ท. หญิง ณัฐณิชา พีพืช พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/05/2559 1/09/2551 7/03/2525

83 พ.ต.ท. หญิง วริฐธิ์ ปMยะพันธุ& พยาบาล (สบ 2) ดร.รพ.ตร. 16/05/2559 1/09/2551 7/04/2525

84 พ.ต.ท. หญิง สุชาดา แสงสว�าง พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/05/2559 1/09/2551 14/04/2525
              



หน�าที่ 5 จาก 5

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

ลําดับอาวุโสข�าราชการตํารวจระดับ สว. ในสังกัด รพ.ตร.

85 พ.ต.ท. หญิง สุภาพร พิลา พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/05/2559 1/09/2551 19/08/2525

86 พ.ต.ท. หญิง วัชรี รูปสูง พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/05/2559 1/09/2551 10/02/2526

87 พ.ต.ท. หญิง อรทัย กฤษณานุวัฒน& นักเทคนิคการแพทย& (สบ 2) กลุ�มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร. 16/05/2559 20/02/2552 6/01/2523

88 พ.ต.ท. หญิง จรัญญา สามสุวรรณ นักวิทยาศาสตร& (สบ 2) กลุ�มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม�าดินปNน นต16/05/2559 20/02/2552 21/07/2527

89 พ.ต.ท. อภิสิทธิ์ ตามสัตย& อาจารย& (สบ 2) กลุ�มงานอาจารย& วพ.รพ.ตร. 16/05/2559 14/07/2552 16/02/2529

90 พ.ต.ท. หญิง ยุวดี แตรประสิทธิ์ ผู�ช�วยศาสตราจารย& (สบ 2) กลุ�มงานอาจารย& วพ.รพ.ตร. 16/05/2559 14/07/2552 11/02/2530

91 พ.ต.ท. หญิง วันวิสาข& คงพรหม& เภสัชกร (สบ 2) กลุ�มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 16/05/2559 31/07/2552 6/05/2525

92 พ.ต.ท. หญิง จิตลดา พินิจชอบ เภสัชกร (สบ 2) กลุ�มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 16/05/2559 22/01/2553 26/11/2527

93 พ.ต.ท. สุธรรม สุธาพร นายแพทย& (สบ 2) กลุ�มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. 16/05/2559 21/03/2556 4/02/252993 พ.ต.ท. สุธรรม สุธาพร นายแพทย& (สบ 2) กลุ�มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. 16/05/2559 21/03/2556 4/02/2529

94 พ.ต.ท. พฤทธิพันธ& แพรกทอง นายแพทย& (สบ 2) กลุ�มงานออร&โธปMดิกส& รพ.ตร. 16/05/2559 26/03/2556 29/11/2521

95 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ โยธินอุปไมย นายแพทย& (สบ 2) กลุ�มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร. 16/05/2559 20/05/2556 30/11/2531

96 พ.ต.ท. หญิง ชวพร สุดโนรีกูล นายแพทย& (สบ 2) กลุ�มงานอายุรกรรม รพ.ตร. 16/05/2559 9/07/2556 14/04/2529

97 พ.ต.ท. หญิง ณิชชา วงษ&ทิม นายแพทย& (สบ 2) กลุ�มงานตา รพ.ตร. 16/05/2559 7/01/2557 18/12/2530

98 พ.ต.ท. หญิง ญาดา พวงสอาด ทันตแพทย& (สบ 2) กลุ�มงานทันตกรรม รพ.ตร. 16/05/2559 6/02/2557 21/04/2525

99 พ.ต.ท. หญิง ชัญภัทร แก�วแสงเอก นายแพทย& (สบ 2) กลุ�มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 16/05/2559 23/05/2557 18/08/2532

100 พ.ต.ท. หญิง ปณิดา ลิ่มสุวรรณ& นายแพทย& (สบ 2) กลุ�มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. 16/05/2559 12/06/2557 22/07/2526

                  ตรวจแล�วถูกต�อง

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

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                  รอง พตร.รรท.พตร.รอง ผกก.กพ.บก.อก.รพ.ตร.       พ.ต.ท.หญิง...........................................   ...........ก.ย.64

              


