
หน�าที่ 1 จาก 2

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

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

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

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

4 พ.ต.ท. หญิง ปนัดดา งามโรจนวณิชย5 พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 16/05/2559 18/05/2544 5/09/2521

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

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

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

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

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

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

9 พ.ต.ท. หญิง ปภาวรินทร ณัฏฐภัทรกานต5พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 5/11/2528

10 พ.ต.ท. หญิง ธัณย5สิตา เดชศิริพยัคฆ5 พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 28/11/2528

11 พ.ต.ท. หญิง ทิพวรรณ แสงอาทิตย5 พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 12/02/2529

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

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

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

15 พ.ต.ท. หญิง จิราภรณ5 พุทธิกุล พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 14/07/2552 21/11/2529

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

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

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

19 พ.ต.ท. หญิง สกาวเดือน พาหาทรัพย5อนันต5พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 31/08/2552 4/07/2528

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

 ตรวจแล�วถูกต�อง

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

                  ตรวจแล�วถูกต�อง

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

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



หน�าที่ 2 จาก 2

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

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

21 พ.ต.ท. หญิง อัญชนา จันทร5คุ�ม พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 31/08/2552 18/08/2528

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

23 พ.ต.ท. หญิง มณีรัตน5 ชัชวาลย5 พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานศูนย5ส�งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 31/08/2552 15/05/2529

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

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

26 พ.ต.ท. หญิง ธนันท5ชฎา กลั่นมา พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 31/08/2552 23/05/2530

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

28 พ.ต.ท. หญิง ภัคหทัย เปCยภิรมย5 พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 31/08/2552 12/11/253028 พ.ต.ท. หญิง ภัคหทัย เปCยภิรมย5 พยาบาล (สบ 2) กลุ�มงานพยาบาล รพ.ตร. 7/06/2560 31/08/2552 12/11/2530

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

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


