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บัญชีรายละเอียดการบรรจุผู้ได้รับคัดเลือก แนบท้ายคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่
ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

1890

คส.1.2

/2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

25430

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
1

นางสาวฐิตาพร ศรีสุข
8 พ.ย. 2535
1 5601 00279 84 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

-2ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

106684

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

2

นายธิชานนท์ สดพุด
2 ธ.ค. 2535
1 6599 00544 65 2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

-3ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

120622

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลสามเงา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
3

นางสาวฐานิกา คันธวะ
6 ธ.ค. 2535
1 5601 00281 18 8

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

-4ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

138851

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลอุ้มผาง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
4

นางสาวนารีรัตน์ ชัยวงค์
2 พ.ย. 2534
1 5099 01086 94 2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 40,110 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

-5ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

142619

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลพบพระ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
5

นางสาวณัฐกานต์ จอมพงษ์
29 ก.ค. 2535
1 5601 00268 62 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

-6ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

142632

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลแม่ระมาด
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
6

นางสาวจารุวรรณ บัวเกตุ
14 ก.พ. 2536
1 1020 01878 72 6

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

-7ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

142893

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลแม่ระมาด
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
7

นางสาวณิชาภัทร คุณาเจริญสุข
2 ธ.ค. 2534
1 6099 00197 77 4

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

-8ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

143040

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลท่าสองยาง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
8

นางสาวชยุดา จินดาทจักร์
6 ธ.ค. 2535
1 6306 00055 11 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

-9ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

115504

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
กลุ่มงานเภสัชกรรม
9

นางสาวชวิวรรณ วงษ์บุรี
1 เม.ย. 2536
1 6399 00176 59 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 10 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

93422

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลแม่สอด
กลุ่มงานเภสัชกรรม
10

นางสาวอวิกา ธรรมเอี่ยม
27 ส.ค. 2535
1 2199 00366 56 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 93422 เป็นระดับปฏิบัติการ

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 11 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

116555

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลแม่สอด
กลุ่มงานเภสัชกรรม
11

นางสาวจิรพร ชวาลาศรีสกุล
2 พ.ค. 2536
1 6398 00140 18 5

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 33,400 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 116555 เป็นระดับปฏิบัติการ

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 12 ลำ
ดับ
ที่

12

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวภิญญาภรณ์ ดิษฐ์ศรี
3 มิ.ย. 2536
1 6099 00252 03 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
โรงพยาบาลหนองบัว
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

170871

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 13 ลำ
ดับ
ที่

13

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายนพปกฤช ดีชาญพเนาว์
21 ธ.ค. 2535
1 1007 01641 27 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
โรงพยาบาลแม่วงก์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

156236

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 20,140 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 14 ลำ
ดับ
ที่

14

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาววิไลลักษณ์ คำลา
14 ต.ค. 2535
1 6599 00536 29 3

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
โรงพยาบาลตากฟ้า
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

185079

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,670 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 15 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

201521

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาลลำลูกกา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
15

นางสาวปัทมน ไทยสงวนวรกุล
6 ก.ค. 2535
1 9499 00176 78 2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,250 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 16 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

6634

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลหนองแซง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
16

นางสาววชิราภรณ์ คล่องตา
2 ก.ย. 2534
1 3399 00220 24 8

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 6634 เป็นระดับปฏิบัติการ

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 17 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

13119

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
17

นางสาวพรวิภา มูสิการักษ์
21 พ.ค. 2535
1 8099 00429 47 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 18,350 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 18 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

13151

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลวิหารแดง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
18

นางสาวจิตรลดา ศรีปลัดกอง
24 ส.ค. 2535
1 3499 00499 22 6

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 19 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

144401

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลแก่งคอย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
19

นางสาวเบญญา หิรัญญชาติธาดา
22 ธ.ค. 2535
1 6798 00160 21 6

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,660 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 20 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

18298

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
กลุ่มงานเภสัชกรรม
20

นายธนารักษ์ ชุมผาง
11 มิ.ย. 2536
1 3699 00264 30 0

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 28,810 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 18298 เป็นระดับปฏิบัติการ

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 21 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

52000

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลแหลมฉบัง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
21

นายกิตตินันท์ สินจิตร์
21 พ.ค. 2536
1 1004 00640 28 4

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 22 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

52047

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลเกาะสีชัง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
22

นางสาวยุวรัชช์ คงเจริญ
3 ม.ค. 2536
1 9299 00348 59 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 23 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

24711

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลชลบุรี
กลุ่มงานเภสัชกรรม
23

นางสาวสุภาพร วงค์ด้วง
26 ม.ค. 2535
1 5601 00250 85 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 43,600 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 24711 เป็นระดับปฏิบัติการ

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 24 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

49279

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลบางละมุง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
24

นางสาวพัทธวรรณ โตใหญ่
30 ส.ค. 2536
1 6099 00260 36 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,190 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 25 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

66113

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลภูเวียง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
25

นายพิริยพงศ์ วัชรอำไพวัณย์
21 ม.ค. 2536
1 4599 00333 64 5

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 21,620 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 26 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

66612

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลโนนศิลา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
26

นายเนติวิชญ์ โสภากุล
6 พ.ย. 2535
1 4009 00185 02 8

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 37,700 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 27 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

66942

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลเวียงเก่า
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
27

นายธนาวุธ เขาดี
27 ก.ค. 2536
1 1014 01991 21 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 18,510 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 28 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

67270

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลชนบท
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
28

นายภาคภูมิ รัตนแสง
26 พ.ย. 2533
1 4403 00151 25 4

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,140 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 29 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

152253

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลชุมแพ
กลุ่มงานเภสัชกรรม
29

นางสาวมัณฑนา โชติมัศยา
9 ก.ค. 2534
2 4096 00018 46 7

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 26,490 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 30 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

82996

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลคูเมือง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
30

นางสาวตรีชดา กาสิงห์
1 ส.ค. 2535
1 3199 00299 35 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,100 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 31 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

83079

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลพลับพลาชัย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
31

นางสาวอัมรินทร์ สิงห์ประโคน
28 มี.ค. 2536
1 3299 00427 61 6

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 24,440 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 32 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

83128

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลโนนดินแดง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
32

นางสาวยุวดี ยามดี
2 ก.ย. 2535
1 3111 00189 88 8

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 33 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

83190

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลปะคำ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
33

นายคเณศ วัฒโนภาษ
18 ต.ค. 2534
1 3099 00741 39 6

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 21,120 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 34 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

82974

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลนางรอง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
34

นางสาวเขมิกา สาธุรัมย์
11 ก.พ. 2536
1 3199 00322 42 3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 35 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

149534

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลนางรอง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
35

นางสาวกนกวรรณ คะรัมย์
25 ต.ค. 2535
1 3101 00182 35 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 149534 เป็นระดับปฏิบัติการ

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 36 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

113281

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
กลุ่มงานเภสัชกรรม
36

นายธนิน กองพัฒน์พาณิชย์
27 ต.ค. 2535
1 9598 00081 99 2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 37 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

113391

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
กลุ่มงานเภสัชกรรม
37

นายณัฐพล คงนวล
25 พ.ค. 2535
1 9698 00122 82 6

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 38 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

174333

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
โรงพยาบาลรามัน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
38

นายกฤษฎา โปจีน
18 ก.ย. 2535
1 9299 00334 65 5

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 24,620 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 39 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

140120

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
โรงพยาบาลยะลา
กลุ่มงานเภสัชกรรม
39

นางสาวจันทกานต์ ศรีประยูรไพศาล
20 พ.ย. 2535
1 9098 00673 53 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 140120 เป็นระดับปฏิบัติการ

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 40 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

174332

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
โรงพยาบาลยะลา
กลุ่มงานเภสัชกรรม
40

นางสาวดาลีลา มูซอ
6 ส.ค. 2535
1 9599 00324 13 7

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 41 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

174352

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
41

นางสาวนิชนิภา มะลี
1 พ.ค. 2536
1 9598 00085 55 6

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 42 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

174367

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
โรงพยาบาลละงู
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
42

นายกฤษฎา วงศ์ศรีตรัง
25 ธ.ค. 2535
1 9299 00347 29 3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

- 43 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

174361

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560
2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
โรงพยาบาลสตูล
กลุ่มงานเภสัชกรรม
43

นางสาวณิชาภัทร เจริญญาณพันธ์
13 ก.ย. 2535
1 9098 00651 13 6

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 350 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 350 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท ปัดเป็น 700 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 17,500 + 700 = 18,200 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที่:295/ 2560 30/06/2560

