
หน�าที่ 1 จาก 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ลําดับอาวุโสข�าราชการตํารวจระดับ สว. ในสังกัด รพ.ตร.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

              



หน�าที่ 2 จาก 6

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

ลําดับอาวุโสข�าราชการตํารวจระดับ สว. ในสังกัด รพ.ตร.

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

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

23 พ.ต.ท. หญิง ปริญญาภรณ$ อภัยพลชาญ สว.ฝFายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. 16/02/2553 20/08/2540 10/08/2514

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

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

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

27 พ.ต.ท. หญิง นาตยา นิลวงศ$ สว.ฝFายอํานวยการ วพ.รพ.ตร. 16/02/2553 16/08/2542 7/09/2517

28 พ.ต.ท. หญิง พิชญา นพมาก พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/02/2553 3/04/2543 25/01/251728 พ.ต.ท. หญิง พิชญา นพมาก พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/02/2553 3/04/2543 25/01/2517

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

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

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

32 พ.ต.ท. ชยพัทธ$ ศรีสวัสดิเตโชดม สว.ฝFายยุทธศาสตร$ บก.อก.รพ.ตร. 16/02/2553 27/08/2544 4/03/2518

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

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

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

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

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

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

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

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

              



หน�าที่ 3 จาก 6

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

ลําดับอาวุโสข�าราชการตํารวจระดับ สว. ในสังกัด รพ.ตร.

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

42 พ.ต.ท. หญิง วิชชุนัย สถิตย$มั่น สว.ฝFายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 10/02/2554 1/04/2546 12/01/2524

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

44 พ.ต.ท. นิพนธ$ จ�อยศรีเกตุ สว.ฝFายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 10/02/2554 1/02/2547 5/04/2510

45 พ.ต.ท. บุญธรรม ทองสมนึก สว.ฝFายการศึกษา วพศ.รพ.ตร. 5/04/2555 1/04/2540 22/03/2516

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

47 พ.ต.ท. หญิง สุนิสา เกื้อกูลส�ง สว.ฝFายส�งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 6/12/2555 9/04/2545 30/01/2523

48 พ.ต.ท. หญิง สุวิมล รักชาติ สว.ฝFายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 6/12/2555 1/04/2548 23/08/252348 พ.ต.ท. หญิง สุวิมล รักชาติ สว.ฝFายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 6/12/2555 1/04/2548 23/08/2523

49 พ.ต.ท. หญิง เพ็ญสินี อินทรภิรมย$ สว.ฝFายพัฒนา 1 วพ.รพ.ตร. 15/01/2558 20/08/2540 7/03/2513

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

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

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

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

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

55 พ.ต.ท. หญิง ภัทรวดี มาตย$วิเศษ สว.ฝFายการศึกษา วพศ.รพ.ตร. 16/05/2559 25/03/2548 6/11/2523

56 พ.ต.ท. ตฤษณะ ดีวิวัฒน$ สว.ฝFายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 16/05/2559 10/01/2551 28/06/2520

57 พ.ต.ท. หญิง น้ําทิพย$ สรรพสุข สว.ฝFายอํานวยการ นต.รพ.ตร. 16/05/2559 10/03/2551 7/05/2515

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

59 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

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

              



หน�าที่ 4 จาก 6

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

ลําดับอาวุโสข�าราชการตํารวจระดับ สว. ในสังกัด รพ.ตร.

61 พ.ต.ท. พวัสส$ พิพัฒน$วิรกุล สว.ฝFายอํานวยการ นต.รพ.ตร. 7/06/2560 10/03/2551 29/12/2520

62 พ.ต.ท. ธรรมนูญ หม�องอ�น สว.ฝFายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 7/06/2560 10/03/2551 28/08/2522

63 พ.ต.ท. หญิง กนกวรรณ กมลผาด พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 25/03/2527

64 พ.ต.ท. หญิง ศศิธร เปรมศรี พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 8/03/2528

65 พ.ต.ท. หญิง อภิรมย$ เลี่ยนเครือ อาจารย$ (สบ 2) กลุ�มงานอาจารย$ วพ.รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 17/03/2528

66 พ.ต.ท. หญิง นฤมล ทํานุ พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 11/04/2528

67 พ.ต.ท. หญิง วัชราพรรณ ทองมะลิ พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 10/07/2528

68 พ.ต.ท. หญิง ปภาวรินทร ณัฏฐภัทรกานต$พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 5/11/252868 พ.ต.ท. หญิง ปภาวรินทร ณัฏฐภัทรกานต$พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 5/11/2528

69 พ.ต.ท. หญิง ธัณย$สิตา เดชศิริพยัคฆ$ พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 28/11/2528

70 พ.ต.ท. หญิง ทิพวรรณ แสงอาทิตย$ พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 12/02/2529

71 พ.ต.ท. หญิง ปภัสราภร พลสุวรรณ พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 25/02/2529

72 พ.ต.ท. หญิง สุภาพร มะโหรี พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 14/03/2529

73 พ.ต.ท. หญิง อรอุมา เกลี้ยงส�ง พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 11/05/2529

74 พ.ต.ท. หญิง รัชฎาพร บุญสนอง พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 22/08/2529

75 พ.ต.ท. หญิง ดารุณี ประมูลจะโก พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 19/10/2529

76 พ.ต.ท. หญิง จิราภรณ$ พุทธิกุล พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 21/11/2529

77 พ.ต.ท. หญิง ฉวีวรรณ ประนางรอง พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 23/12/2529

78 พ.ต.ท. หญิง นิรมล มุขอาษา พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 31/12/2529

79 พ.ต.ท. หญิง สุธินี โสดาวัด พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 16/01/2530

80 พ.ต.ท. หญิง รัฐสุภา ประทีปโชติกุล พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 7/05/2530

              



หน�าที่ 5 จาก 6

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

ลําดับอาวุโสข�าราชการตํารวจระดับ สว. ในสังกัด รพ.ตร.

81 พ.ต.ท. หญิง สกาวเดือน พาหาทรัพย$อนันต$พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 31/08/2552 4/07/2528

82 พ.ต.ท. หญิง พยอม ศรีอุทธา พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 31/08/2552 16/08/2528

83 พ.ต.ท. หญิง อัญชนา จันทร$คุ�ม พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 31/08/2552 18/08/2528

84 พ.ต.ท. หญิง อรพรรณ ภูชัน พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 31/08/2552 3/02/2529

85 พ.ต.ท. หญิง มณีรัตน$ ชัชวาลย$ พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานศูนย$ส�งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 31/08/2552 15/05/2529

86 พ.ต.ท. หญิง กัญญา มงคลกุล พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 31/08/2552 7/09/2529

87 พ.ต.ท. หญิง เพราพนิต บุญยืน พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 31/08/2552 17/02/2530

88 พ.ต.ท. หญิง ธนันท$ชฎา กลั่นมา พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 31/08/2552 23/05/253088 พ.ต.ท. หญิง ธนันท$ชฎา กลั่นมา พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 31/08/2552 23/05/2530

89 พ.ต.ท. หญิง โชษิตา ศรีนิศากร พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 31/08/2552 21/08/2530

90 พ.ต.ท. หญิง ภัคหทัย เปNยภิรมย$ พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 31/08/2552 12/11/2530

91 พ.ต.ท. หญิง รัฐการ ปานมารศรี ช�างภาพการแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร. 7/06/2560 1/11/2552 18/03/2525

92 พ.ต.ท. หญิง สุภัค รักไทย พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 30/12/2552 24/05/2529

93 พ.ต.ท. หญิง กัญญณัช ชูใจ พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 30/12/2552 18/06/2530

94 พ.ต.ท. หญิง วัลลดา พุ�มไพศาลชัย เภสัชกร (สบ 2) ดร.รพ.ตร. 7/06/2560 21/01/2554 3/05/2529

95 พ.ต.ท. หญิง อิชยา ดีรุ�งโรจน$ เภสัชกร (สบ 2) กลุ�มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. 7/06/2560 19/10/2555 11/09/2527

96 พ.ต.ท. ณัฐพงศ$ กิตติโสภณพันธุ$ นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร. 7/06/2560 30/05/2557 31/01/2533

97 พ.ต.ท. หญิง ปรียทรรศน$ ศุขโรจน$ นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานตา รพ.ตร. 7/06/2560 17/11/2557 27/09/2523

98 พ.ต.ท. ถาวร ศิษยนเรนทร$ นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานออร$โธปOดิกส$ รพ.ตร. 7/06/2560 21/11/2557 24/06/2523

99 พ.ต.ท. หญิง ชุติมา จิตต$ประเสริฐงาม นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานตา รพ.ตร. 7/06/2560 24/11/2557 10/10/2518

100 พ.ต.ท. หญิง ณัฏฐ$อาภา กุลกนกวรรณ นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานผู�ปFวยนอก รพ.ตร. 7/06/2560 16/02/2558 18/09/2529

              



หน�าที่ 6 จาก 6

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

ลําดับอาวุโสข�าราชการตํารวจระดับ สว. ในสังกัด รพ.ตร.

101 พ.ต.ท. ภาคิน ภาคย$ภิญโญ นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานศัลยกรรม รพ.ตร. 7/06/2560 9/03/2558 9/08/2532

102 พ.ต.ท. ดิษพงศ$ ยังเจริญ ทันตแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานทันตกรรม รพ.ตร. 7/06/2560 20/03/2558 24/11/2525

103 พ.ต.ท. หญิง สุวิดา ตั้งจิตธรรม นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 7/06/2560 10/04/2558 4/08/2529

104 พ.ต.ท. หญิง บุษยณัฏฐ$ พวงศรีเจริญ นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. 7/06/2560 2/06/2558 30/08/2531

105 พ.ต.ท. ปPญชรัช ปรีชาหาญ นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานตา รพ.ตร. 7/06/2560 24/06/2558 24/06/2533

106 พ.ต.ท. หญิง ชนิกานต$ สีมันตร นายแพทย$ (สบ 2) กลุ�มงานเวชศาสตร$ฟRSนฟู รพ.ตร. 7/06/2560 1/07/2558 22/06/2533

                  ตรวจแล�วถูกต�อง                  ตรวจแล�วถูกต�อง

     พล.ต.ท.
                (โสภณรัชต� สิงหจารุ)
                         พตร.

ตรวจ
รอง พตร.(4)             พล.ต.ต......................................        ..........ต.ค.65
ผบก.อก.รพ.ตร. พล.ต.ต.หญิง.....................................        ..........ต.ค.65
รอง ผบก.อก.รพ.ตร.        พ.ต.อ.....................................        ..........ต.ค.65
ผกก.กพ.บก.อก.รพ.ตร.                    พ.ต.อ.....................................        ..........ต.ค.65
รอง ผกก.กพ.บก.อก.รพ.ตร.              พ.ต.ท............................................   ...........ต.ค.65
เจ�าหน�าที่ พิมพ$/ทาน                        พ.ต.ต.กมินทร$ฯ

              


