
หน�าที่ 1 จาก 2

ลําดับ ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ตําแหน�ง รอง สว. วันเกิด

1 ร.ต.อ. หญิง พัชรี สังหมื่นเบ�า พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 11/09/2556 22/05/2532

2 ร.ต.อ. หญิง ปรัชญาณี เกตุอินทร/ พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 11/09/2556 17/10/2532

3 ร.ต.อ. หญิง ศรัญธร ไชยรบ พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 11/09/2556 11/02/2533

4 ร.ต.อ. หญิง ณิญาพัณณ/ บริพัชร/ธนโชติ พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 11/09/2556 23/02/2533

5 ร.ต.อ. หญิง อรนิภา เจริญรุ�งกิจ พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 29/09/2532

6 ร.ต.อ. หญิง กชกร บุญนาค พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 15/01/2533

7 ร.ต.อ. หญิง ศิวาพร สิงห/อยู�วงษ/ พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 13/02/2533

8 ร.ต.อ. หญิง อภิญญา แดงเนียม พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 6/03/2533

ลําดับอาวุโสข�าราชการตํารวจระดับ รอง สว. ในสังกัด รพ.ตร. (พยาบาล)

8 ร.ต.อ. หญิง อภิญญา แดงเนียม พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 6/03/2533

9 ร.ต.อ. หญิง นุจเรศ หงษ/เวียงจันทร/ พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 12/05/2533

10 ร.ต.อ. หญิง นันทยา มหาวิริโยทัย พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 14/05/2533

11 ร.ต.อ. หญิง สุธินี แข็งขัน พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 3/08/2533

12 ร.ต.อ. หญิง จีรวรรณ คําโยง พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 15/08/2533

13 ร.ต.อ. หญิง สรัญรัตน/ แรกเรียง พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 31/08/2533

14 ร.ต.อ. หญิง วนิชา พูลทรัพย/ พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 8/10/2533

15 ร.ต.อ. หญิง ชนัณฐกานต/ ครองผล พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 27/10/2533

16 ร.ต.อ. หญิง จิรารัตน/ รองยาง พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 8/12/2533

17 ร.ต.อ. หญิง รัตนาภรณ/ สุขเกษมรัตน/ พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 12/12/2533

18 ร.ต.อ. หญิง ณัฐปภัสร/ พันธ/วิไล พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 24/01/2534

19 ร.ต.อ. หญิง มุขรวี ผดุงกุล พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 17/04/2534



หน�าที่ 2 จาก 2

ลําดับ ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล ตําแหน�ง รอง สว. วันเกิด

ลําดับอาวุโสข�าราชการตํารวจระดับ รอง สว. ในสังกัด รพ.ตร. (พยาบาล)

20 ร.ต.อ. หญิง ธัญญ/ณรัณ พิมลสกุล พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 22/04/2534

21 ร.ต.อ. หญิง สุภาวิณี สืบสุยะ พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 22/04/2534

22 ร.ต.อ. หญิง นิภาวรรณ สวัสดิ์ศรี พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 12/05/2534

23 ร.ต.อ. หญิง นุชจรียา ชาติชาตรี พยาบาล (สบ 1) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 30/05/2557 18/05/2534

                  ตรวจแล�วถูกต�อง

     พล.ต.ต.     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


