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บัญชีรายละเอียดการบรรจุผู้ได้รับคัดเลือก แนบท้ายคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1954
ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

คส.1.2

/2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

25664

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลดอยหลวง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
1

นางสาวณัฐณิชา กึกก้อง
24 ก.ค. 2535
1 5201 00095 84 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

-2ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

115405

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลพญาเม็งราย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
2

นางสาวภาวินี ดำรงค์
16 มี.ค. 2536
1 5705 00179 63 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 36,050 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 115405 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

-3ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

48331

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
โรงพยาบาลทุ่งช้าง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
3

นางสาวสุทธาสินี พิศดาร
7 ต.ค. 2535
1 5599 00224 78 1

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

-4ลำ
ดับ
ที่

4

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวอัจจิมา บวรธรรมปิติ
24 ก.ค. 2535
1 5099 01201 27 0

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
กลุ่มงานเภสัชกรรม

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

84787

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

-5ลำ
ดับ
ที่

5

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายตรีเพชร ตาคำศรี
3 มี.ค. 2536
1 5099 01281 10 9

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
กลุ่มงานเภสัชกรรม

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

92876

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
- ปรับปรุงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 92876 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

-6ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

145595

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
6

นางสาวสุปรียา ศรีทับทิม
25 ก.พ. 2536
1 6599 00558 02 5

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

-7ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

158301

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มงานเภสัชกรรม
7

นางสาวน้ำทิพย์ อินทรกำแหง ณ
ราชสีมา
2 ก.ย. 2535
1 6001 00481 13 5

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

-8ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

170881

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลน้ำหนาว
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
8

นายมนตรี ทรัพย์สิน
30 เม.ย. 2535
1 6798 00151 96 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

-9ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

146866

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลชนแดน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
9

นางสาวชิดชนก อัมพวานนท์
20 พ.ย. 2535
1 2001 00437 22 9

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 146866 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 10 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

149460

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลบึงสามพัน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
10

นางสาวปพิชญา ทองรอด
1 มิ.ย. 2536
1 6708 00127 52 1

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 11 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

150642

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลหล่มสัก
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
11

นางสาวรัศมี มณีจันทร์
4 พ.ย. 2535
1 6799 00261 72 3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยพะเยา
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 12 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

151530

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลหล่มสัก
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
12

นายวัชรากร กองพิมพ์
16 มี.ค. 2534
1 6798 00138 23 7

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 13 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

155061

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
13

นางสาวชวัลรัตน์ เบ้าศิลป์
24 ส.ค. 2536
1 6799 00284 92 8

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 26,120 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
- ปรับปรุงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 155061 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 14 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

158745

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
14

นางสาวขวัญธิดา ยอดคำ
21 พ.ย. 2535
1 6599 00542 47 1

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 15 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

158844

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลสวรรคโลก
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
15

นางสาวสุทัตตา สว่างวงศ์
31 ต.ค. 2535
1 5299 00602 53 0

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
- ปรับปรุงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 158844 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 16 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

158907

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลกงไกรลาศ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
16

นางสาววิชชุตา คัณธานันท์
23 ต.ค. 2533
1 6799 00203 74 0

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยพะเยา
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 17 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

155990

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลสุโขทัย
กลุ่มงานเภสัชกรรม
17

นางสาวเพชรสินี นนท์วรรณวงศ์
13 เม.ย. 2536
1 6401 00184 29 7

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 18 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

157841

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลสุโขทัย
กลุ่มงานเภสัชกรรม
18

นายทศพล สุ่มแก้ว
28 ธ.ค. 2535
1 6401 00177 54 1

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 19 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

162803

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลน้ำปาด
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
19

นางสาวหัชลัญฉน์ สมแดง
30 ม.ค. 2535
1 6599 00493 38 1

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 20 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

161096

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
20

นางสาวธมลวรรณ ขัดจวง
10 พ.ค. 2536
1 1297 00020 74 3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 21 ลำ
ดับ
ที่

21

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวณิชากร วรเลิศ
11 ต.ค. 2535
1 6699 00209 68 3

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โรงพยาบาลไทรงาม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

165194

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 22 ลำ
ดับ
ที่

22

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวปิยนุช อินต๊ะขัติ
17 ต.ค. 2535
1 5099 01221 87 4

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โรงพยาบาลพรานกระต่าย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

165641

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 23 ลำ
ดับ
ที่

23

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายอมเรศ ทองดีเล็ก
15 พ.ย. 2535
1 6099 00232 53 7

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โรงพยาบาลพรานกระต่าย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

165725

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 24 ลำ
ดับ
ที่

24

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวณัฐธิดา สุขสาย
28 ก.ค. 2535
1 5013 00074 66 7

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โรงพยาบาลโกสัมพีนคร
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

166491

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 25 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

25

นางสาวกัญญาณัฐ เป้าศรีวงษ์
15 ส.ค. 2535
1 6099 00222 12 4

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โรงพยาบาลคลองขลุง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

168749

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 26 ลำ
ดับ
ที่

26

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายวสุธร จินะวงษ์
29 ส.ค. 2535
1 6203 00076 89 7

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โรงพยาบาลคลองลาน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

168844

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 27 ลำ
ดับ
ที่

27

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายธีรภัทร์ วัฒนไกร
8 ก.ค. 2535
1 6299 00249 07 3

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โรงพยาบาลกำแพงเพชร
กลุ่มงานเภสัชกรรม

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

163821

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 28 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

170884

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลทับคล้อ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
28

นางสาวกวินทิพย์ แท่งทอง
17 พ.ค. 2536
1 6699 00223 81 3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 29 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

173850

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลบางมูลนาก
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
29

นางสาวศกลวรรณ เมธีรัตนาพิพัฒน์
1 มี.ค. 2536
1 6699 00219 19 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 30 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

173922

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลวชิรบารมี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
30

นางสาวปารินทร์ ชัยศักดิ์เลิศ
14 ก.พ. 2536
1 6699 00217 85 6

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 25,000 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 31 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

194890

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
โรงพยาบาลปากพลี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
31

นายธวัชชัย พุทธเกตุ
20 พ.ค. 2535
1 2699 00150 00 3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 32 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

197042

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
โรงพยาบาลปากพลี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
32

นางสาวเขมจิตรา สุวรรณบุบผา
30 ก.ค. 2535
1 9098 00640 29 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 33 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

201466

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
โรงพยาบาลบ้านนา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
33

นางสาวจณิสตา อุบลสาร
21 พ.ค. 2536
1 4111 00234 95 5

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 34 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

184431

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
โรงพยาบาลนครนายก
กลุ่มงานเภสัชกรรม
34

นางสาวสโรบล ถุงแก้ว
19 พ.ค. 2535
1 5499 00292 66 2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยพะเยา
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 35 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

189840

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
โรงพยาบาลนครนายก
กลุ่มงานเภสัชกรรม
35

นายภัทรดนัย ทิพย์สุทธิ์
26 ม.ค. 2535
1 5499 00281 17 2

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 36 ลำ
ดับ
ที่

36

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิจิตรสกุล
21 ม.ค. 2536
1 1020 01859 11 0

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

4843

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 37 ลำ
ดับ
ที่

37

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวภาวนา รัตนทิพา
21 ต.ค. 2536
1 1499 00314 68 6

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลผักไห่
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

7590

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 38 ลำ
ดับ
ที่

38

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายกิตติพงษ์ ตั้งสุขขีย์ศิริ
17 ต.ค. 2535
1 6599 00536 47 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ระดับ
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ)นครหลวง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ปฏิบัติการ

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

เลขที่

7631

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 22,110 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 39 ลำ
ดับ
ที่

39

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวสรณีย์ พรพนม
22 ต.ค. 2535
1 4099 00957 43 6

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลท่าเรือ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

7830

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 38,750 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 40 ลำ
ดับ
ที่

40

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวปทิตตา สีขาว
30 ก.ย. 2535
1 6506 00102 34 6

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบ้านแพรก
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

8418

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 41 ลำ
ดับ
ที่

41

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวอัมภาภรณ์ สีหอำไพ
1 ต.ค. 2535
1 4104 00222 04 8

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลมหาราช
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

8570

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 42 ลำ
ดับ
ที่

42

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวกนกพิชญ์ ราชาวงษ์
30 ม.ค. 2536
1 4099 00991 20 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบางซ้าย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

8840

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 43 ลำ
ดับ
ที่

43

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวผกากรอง ผาสุข
5 ธ.ค. 2535
1 1037 00969 64 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบางบาล
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

9343

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 44 ลำ
ดับ
ที่

44

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวมณีรัตน์ เพชรไทย
5 ม.ค. 2536
1 5599 00230 16 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบางปะหัน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

9403

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 45 ลำ
ดับ
ที่

45

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวกมลชนก บรรเลง
31 ส.ค. 2535
1 3699 00240 28 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบางปะหัน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

9409

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 38,520 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 46 ลำ
ดับ
ที่

46

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวณัฏธิดา สุขวงศ์
23 ก.พ. 2536
1 1499 00289 85 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มงานเภสัชกรรม

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

4873

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 28,100 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 47 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

47

นางสาวปภาดา คุณาวุฒิตระกูล
12 ม.ค. 2536
1 6699 00216 00 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มงานเภสัชกรรม

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

6133

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 27,470 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 48 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

9428

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

48

นางสาวธมลวรรณ แพรงาม
26 ต.ค. 2535
1 1601 00379 79 3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 37,620 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 49 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

9490

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลชัยบาดาล
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
49

นางสาวอัฐภิญญา จำปาเทศ
8 ม.ค. 2536
1 2299 00509 80 0

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 50 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

9580

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลชัยบาดาล
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
50

นางสาวสุภัสสรา หาญพัฒนพงศ์
6 ส.ค. 2535
1 5601 00269 58 7

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 34,900 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 51 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

9625

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลท่าหลวง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
51

นางสาวพริ้มเพรา เพียรลิขิต
7 ม.ค. 2536
1 5799 00464 09 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 52 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

9630

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลท่าหลวง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
52

นางสาวจิราพร แอ่นดอน
27 ก.ค. 2535
1 5099 01207 13 8

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,060 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 53 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

9649

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลสระโบสถ์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
53

นายสุรเดช ประถมศักดิ์
9 มี.ค. 2535
1 5299 00556 02 3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 38,060 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 54 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

9833

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลโคกสำโรง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
54

นางสาวเปรมวดี ยะยอง
2 ก.ย. 2535
1 5099 01206 27 1

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 55 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

9840

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลโคกสำโรง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
55

นางสาวดลพร หนูแก้ว
23 มี.ค. 2535
1 8099 00419 18 0

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 56 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

9844

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลพัฒนานิคม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
56

นางสาวศิริพร ขอนพิกุล
18 มิ.ย. 2535
1 5499 00296 00 5

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 57 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

11160

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลพัฒนานิคม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
57

นางสาวนวรัตน์ มโนวรรณา
24 ส.ค. 2535
1 5099 01165 20 6

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 58 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

9435

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
กลุ่มงานเภสัชกรรม
58

นางสาวสุพัตรา ฉายะสถิตย์
28 เม.ย. 2535
1 1899 00148 51 4

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 59 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

193344

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
กลุ่มงานเภสัชกรรม
59

นางสาวกานต์ธิดา ภูยาธร
23 เม.ย. 2536
1 1601 00398 65 8

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 60 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

170557

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลบ้านหมี่
กลุ่มงานเภสัชกรรม
60

นายณัฐสิทธิ์ รัตนพาณิชย์
15 เม.ย. 2536
1 7299 00255 58 7

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 61 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

11529

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

61

นายเชษฐวัฒน์ สาขันธ์โคตร
10 ส.ค. 2535
1 4710 00114 48 6

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 33,270 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 62 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

12888

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
กลุ่มงานเภสัชกรรม
62

นางสาวจิรานุช กิจจาวรอาภรณ์
25 ก.ย. 2535
1 4099 00946 28 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 37,460 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 63 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

16959

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
กลุ่มงานเภสัชกรรม
63

นางสาวเกศกนก จันพลา
26 เม.ย. 2536
1 4999 00152 66 7

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 64 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

16982

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลท่าช้าง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
64

นายปฐมพงค์ พุทธิมา
11 พ.ย. 2535
1 5099 01239 35 8

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 38,630 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 65 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

17148

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลพรหมบุรี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
65

นางสาวธนพร เวชอนุรักษ์
17 ส.ค. 2535
1 5599 00221 89 7

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 26,210 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 66 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

14577

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลอินทร์บุรี
กลุ่มงานเภสัชกรรม
66

นางสาววันทนีย์ วังวล
1 มี.ค. 2536
1 5601 00289 23 5

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 67 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

14592

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
กลุ่มงานเภสัชกรรม
67

นายไชยศิริ ชาญเดช
25 เม.ย. 2535
1 5099 01157 98 0

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 33,660 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 68 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

14744

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
กลุ่มงานเภสัชกรรม
68

นางสาวณัชญากาญจน์ พานิชพิบูลย์
17 ก.ค. 2535
1 1799 00237 62 2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยพะเยา
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 69 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

17632

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โรงพยาบาลแสวงหา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
69

นางสาวพิมลพรรณ ลือใจ
6 ก.พ. 2535
1 5799 00407 30 3

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 70 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

17639

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โรงพยาบาลแสวงหา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
70

นายกิตติธัช คันธา
12 มี.ค. 2536
1 5099 01282 82 2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 24,630 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 71 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

17718

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
71

นางสาวทิวารัตน์ คำจักร์
24 พ.ค. 2535
1 5504 00058 22 1

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 72 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

17719

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
72

นางสาวเหมือนฤทัย สีหมอก
28 พ.ค. 2535
1 1599 00172 16 4

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,230 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 73 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

17856

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
73

นายวิสุทธิ์ เด่นวรรณกุล
25 พ.ย. 2535
1 5601 00281 57 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 74 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

17864

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
74

นางสาวจิราวัตน์ โอสถ
16 ก.พ. 2536
1 5299 00622 60 3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 75 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

11748

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โรงพยาบาลอ่างทอง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
75

นางสาววรลักษณ์ พรมโหมด
26 ต.ค. 2535
1 1599 00180 69 8

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
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
- ปรับปรุงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 11748 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 76 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

17895

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

76

นางสาวศศิกานต์ กลึงโรจน์พงษ์
1 ม.ค. 2536
1 1037 00995 15 3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 30,830 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 77 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

19774

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
77

นายนนทกร พิชัยวัฒนพร
17 ก.พ. 2536
1 7302 00203 65 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 39,830 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 78 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

20890

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
78

นางสาวศุทธิณี วรรณวิจิตร
9 พ.ย. 2533
1 3109 00100 49 0

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 34,200 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 79 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

21324

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
79

นายธวัชชัย เกษมราษฎร์
23 ธ.ค. 2535
1 5799 00461 58 8

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยพะเยา
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 80 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

23465

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
80

นางสาวพรวิมล คันใจ
4 ต.ค. 2535
1 5299 00597 13 7

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 38,150 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 81 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

23852

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลท่ากระดาน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
81

นางสาวชลิดา แย้มหอม
27 ม.ค. 2534
1 6501 00074 43 2

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 82 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

18047

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลมะการักษ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
82

นางสาวสราลี อัศวธรรมรัตน์
22 เม.ย. 2536
1 7099 00794 85 2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,270 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 83 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

39276

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลมะการักษ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
83

นางสาวพิชญา เสนาสวัสดิ์
14 มี.ค. 2536
1 9098 00700 26 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
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 39276 เป็นปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 84 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

38826

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
กลุ่มงานเภสัชกรรม
84

นางสาวพิยดา จันทร์พุ่ม
9 ก.ย. 2535
1 9299 00333 51 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 38826 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 85 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

38837

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
กลุ่มงานเภสัชกรรม
85

นายพิชญ์ พงษ์พานิช
15 ธ.ค. 2535
1 7098 00180 48 8

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 34,330 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 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 38837 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 86 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

23862

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลสามพราน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
86

นางสาวศรินรัตน์ โตบารมีกุล
1 ธ.ค. 2535
1 8399 00282 16 8

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 29,040 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 87 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

23892

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลนครชัยศรี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
87

นางสาวจุฑาลักษณ์ ขันขาว
11 มี.ค. 2536
1 7099 00785 94 2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,490 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 88 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

24224

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลพุทธมณฑล
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
88

นางสาวปิยะนุช สีน้ำย้อม
11 ธ.ค. 2535
1 3610 00200 97 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 89 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

25892

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลพุทธมณฑล
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
89

นางสาวลลิตา ตั้งกิตติวัฒน์
21 ต.ค. 2535
1 7399 00376 81 3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 90 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

36359

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
กลุ่มงานเภสัชกรรม
90

นางสาว ฐานิตา แสงเขียว
19 มิ.ย. 2535
1 7099 00721 51 1

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 91 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

173938

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลโพธาราม
กลุ่มงานเภสัชกรรม
91

นางสาววรรณวิสา จินดาดำรงวนิช
19 พ.ค. 2536
1 7099 00799 75 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 92 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

38445

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลสองพี่น้อง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
92

นางสาวปภาวี วันเพ็ญ
26 พ.ย. 2535
1 1027 00227 07 4

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 93 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

38487

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลมะขาม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
93

นางสาวจินต์จุฑา แสงกะหนึก
18 ต.ค. 2535
1 2299 00495 25 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 94 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

39763

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
94

นางสาวอรุณโรจน์ โอฬารสุวรรณชัย
25 ต.ค. 2535
1 2299 00488 38 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 39,650 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 95 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

40397

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลแหลมสิงห์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
95

นายประพัฒน์ วรรณประภา
22 เม.ย. 2536
1 2299 00526 24 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 21,180 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 96 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

41741

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลขลุง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
96

นางสาวลลิตา ดาวประกาย
18 เม.ย. 2536
1 2009 00145 92 3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 26,070 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 97 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

41805

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลนายายอาม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
97

นางสาวเบญจพร บุญรอดรักษ์
16 ก.ค. 2535
1 2299 00478 06 8

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 27,120 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 98 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

41867

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลท่าใหม่
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
98

นางสาวเพชรดา ช่างนาค
16 พ.ย. 2535
1 1033 00081 58 8

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 27,690 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 99 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

52244

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลเกาะช้าง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
99

นางสาวศุภกัญญ์ ปั้นเก่า
5 มี.ค. 2536
1 2096 00139 73 0

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 100 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

52455

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลเกาะช้าง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
100

นางสาวโสภาภรณ์ ศรีสวน
21 เม.ย. 2536
1 2299 00520 17 0

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 101 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

52488

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลเกาะกูด
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
101

นางสาวกนกวรรณ ฟุกล่อย
5 ก.พ. 2533
1 9206 00145 39 5

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 102 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

52537

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลเกาะกูด
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
102

นายสันติสุข ศรีบางรัก
6 ธ.ค. 2534
1 9203 00087 10 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสั
ชกรรม
จากมหาวิทยาลั
ยมหามกุฏราชวิทยาลัย

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 103 ลำ
ดับ
ที่

103

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายธีระพัฒน์ ปรีชาเวชกุล
2 เม.ย. 2536
1 9099 00367 45 6

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางเสาธง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

58511

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 12,650 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 104 ลำ
ดับ
ที่

104

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวธัญกร อุตธรรมชัย
8 มี.ค. 2535
3 5401 00111 76 9

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางพลี
กลุ่มงานเภสัชกรรม

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

196740

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 17,410 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 105 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

64982

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลดอนจาน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
105

นางสาววารสา คำประเทือง
18 ก.ค. 2536
1 4609 00078 36 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 106 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

65094

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลสามชัย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
106

นายณัชพล ปัตลา
1 มิ.ย. 2535
1 4613 00114 90 2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 107 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

72708

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
โรงพยาบาลเอราวัณ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
107

นางสาวธัญนาฎ ภูนาเหนือ
16 เม.ย. 2536
1 4607 00192 42 0

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,200 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 108 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

72713

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
โรงพยาบาลท่าลี่
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
108

นางสาวกัญญามาส เนาว์แสง
30 ก.ย. 2535
1 6799 00258 64 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,660 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 109 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

72790

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
โรงพยาบาลปากชม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
109

นางสาวณัฐระวี ห้าวหาญ
30 ธ.ค. 2535
1 4106 00249 48 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 110 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

74133

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
โรงพยาบาลปากชม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
110

นายชัยสิทธิ์ สมบูรณ์สุข
16 ก.ย. 2535
1 4299 00161 22 4

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 21,600 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 111 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

72686

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
โรงพยาบาลเลย
กลุ่มงานเภสัชกรรม
111

นางสาวเจตนา นามอั้ง
8 พ.ค. 2535
1 4114 00213 81 3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 21,300 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 112 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

74531

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
112

นางสาวกนกวรรณ จันทร์โต
27 ก.ค. 2535
1 6507 00060 30 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,290 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 113 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

74541

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลส่องดาว
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
113

นางสาวอมรรัตน์ โคตรปัญญา
14 มิ.ย. 2535
1 4713 00063 49 6

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 114 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

74692

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลคำตากล้า
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
114

นายมนัส เหล่าบุรี
2 ต.ค. 2535
1 1018 00560 88 2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,830 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 115 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

74743

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลเต่างอย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
115

นายณภัทร ศุภวุฒิ
10 ส.ค. 2535
1 4799 00184 47 0

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,240 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 116 ลำ
ดับ
ที่

116

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายเอกวิทย์ ใคร่นุ่นกา
28 ก.ย. 2536
1 4199 00392 93 5

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
กลุ่มงานเภสัชกรรม

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

164855

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 117 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

74983

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลน้ำโสม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
117

นายรัชตะ กาสี
20 ต.ค. 2535
1 4299 00163 32 4

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 36,270 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 118 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

74998

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลโนนสะอาด
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
118

นายวรวุฒิ สุวรรณิกะ
10 ก.พ. 2535
1 4119 00203 92 2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 119 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

75086

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลนายูง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
119

นายอัษฐพร สงทุ่ง
6 ธ.ค. 2535
1 4199 00350 32 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 20,610 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 120 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

75100

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลบ้านผือ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
120

นายศุภกฤต สร้อยวิทยา
3 ต.ค. 2535
1 4101 00246 07 3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 21,650 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 121 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

75170

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
121

นางสาวกฤตยาภรณ์ แอบอิง
13 ต.ค. 2534
1 4099 00819 17 3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 27,940 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 122 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

76859

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
122

นางสาวนลินทิพย์ เนื่องเหมรัช
2 ธ.ค. 2535
1 3615 00001 66 5

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 123 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

77307

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลเทพสถิต
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
123

นางสาวธิดารัตน์ มงคลสุคนธรัก
12 ก.ย. 2535
1 4610 00154 69 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 124 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

77462

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลเนินสง่า
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
124

นางสาวภาณุมาศ หาทวายการ
24 ก.ย. 2535
1 4099 00947 16 3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 125 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

77463

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลจัตุรัส
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
125

นางสาวจิราภา รบไพรี
9 ก.ค. 2535
1 4499 00244 30 8

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 126 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

77499

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
126

นางสาวอริศรา รังสีปัญญา
12 ก.พ. 2536
1 3699 00253 62 6

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 127 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

77747

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
127

นางสาวพิชชานันท์ ดอนผดุง
13 ก.พ. 2536
1 3612 00180 99 8

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 18,780 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 128 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

77896

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
128

นางสาวธนภรณ์ บุญญา
15 ธ.ค. 2535
1 6001 00494 24 5

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 129 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

78015

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
129

นางสาวศุภสุตา สุขสินธารานนท์
15 ก.พ. 2535
1 6599 00495 41 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 130 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

78065

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลหนองบัวแดง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
130

นายกรชัย มุสิกบุญเลิศ
28 พ.ย. 2534
1 4199 00298 00 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 131 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

75118

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลชัยภูมิ
กลุ่มงานเภสัชกรรม
131

นางสาวมนัสวี ตลอดไธสง
2 ก.ย. 2535
1 3017 00207 10 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 132 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

150620

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลชัยภูมิ
กลุ่มงานเภสัชกรรม
132

นางสาวฉัตรพร ตังวงศ์ประเสริฐ
21 ธ.ค. 2535
1 4098 00209 05 5

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 24,430 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 150620 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 133 ลำ
ดับ
ที่

133

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายเอื้ออังกูร กวินอัครพัฒน์
5 ก.พ. 2536
1 4599 00336 44 0

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลขามสะแกแสง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

81227

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 134 ลำ
ดับ
ที่

134

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาววรกานต์ มิตรวงค์
11 ต.ค. 2535
1 8205 00089 66 4

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลห้วยแถลง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

81753

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 38,750 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 135 ลำ
ดับ
ที่

135

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวพัทธนันท์ ปักโคสัง
14 ส.ค. 2535
1 4503 00076 52 0

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลโนนสูง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

82798

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 136 ลำ
ดับ
ที่

136

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวรัชวดี ยิ่งดอน
18 ต.ค. 2535
1 3610 00198 45 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลบัวลาย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

82867

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 137 ลำ
ดับ
ที่

137

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายเกษม คุณาวงษ์กฤต
23 เม.ย. 2536
1 4199 00370 88 5

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลด่านขุนทด
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

46873

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 21,490 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 138 ลำ
ดับ
ที่

138

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวนติกา ปณตภัคพัทธ์
20 ก.ย. 2535
1 3099 00844 52 7

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลลำทะเมนชัย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

82900

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 139 ลำ
ดับ
ที่

139

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวศิรินารถ จิตรพิมาย
14 ต.ค. 2535
1 3015 00191 82 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลสีดา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

82913

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 140 ลำ
ดับ
ที่

140

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายรัฐนนท์ แสงไทยทวีพร
13 มิ.ย. 2536
1 3099 00922 06 4

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลเสิงสาง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

82968

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,290 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 141 ลำ
ดับ
ที่

141

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายสมศักดิ์ หาญนอก
9 ก.พ. 2534
1 3004 00126 08 2

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กลุ่มงานเภสัชกรรม

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

78094

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 142 ลำ
ดับ
ที่

142

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวมนธีรา คีรีวัน
14 ก.ค. 2536
1 3099 00931 70 5

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กลุ่มงานเภสัชกรรม

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

170870

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 143 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

83388

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลท่าตูม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
143

นางสาวสุรินทร สีทา
13 พ.ค. 2535
1 3299 00373 72 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,530 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 144 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

84951

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลชุมพลบุรี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
144

นางสาวอินทราพร ประวันนา
6 ก.ย. 2535
1 4407 00094 23 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 33,530 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 145 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

85013

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลโนนนารายณ์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
145

นายยุทธนา นาภี
9 ก.ค. 2535
1 3299 00384 06 2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 39,770 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 146 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

85226

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลโนนนารายณ์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
146

นางสาวปานจิตต์ พลดร
23 มี.ค. 2536
1 3299 00426 30 0

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 20,450 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 147 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

86250

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลรัตนบุรี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
147

นางสาวภัทรจาริน เอี่ยมทราย
10 ส.ค. 2536
1 3599 00054 52 6

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 148 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

86285

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลรัตนบุรี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
148

นายคเณศ โอชา
4 มิ.ย. 2535
1 4599 00297 82 7

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 149 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

86295

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
149

นายธรรมฤทธิ์ สินธุสกุล
18 ต.ค. 2533
1 3199 00225 70 3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 150 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

86334

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
150

นางสาวสายสุดา ดีวงศ์
13 มี.ค. 2536
1 4899 00164 15 1

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 151 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

83198

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลปราสาท
กลุ่มงานเภสัชกรรม
151

นายขจรพงศ์ พุ่มมาลา
22 มิ.ย. 2535
1 3210 00253 68 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 20,410 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 152 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

83323

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลปราสาท
กลุ่มงานเภสัชกรรม
152

นางสาวชลธิชา โสมกุล
17 พ.ย. 2535
1 3205 00199 13 8

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 153 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

87174

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

153

นายพัฐเดช มกรารัตต์
21 พ.ค. 2535
1 4599 00297 01 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 34,480 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 154 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

87267

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลเมืองจันทร์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
154

นางสาวกนกอร ใยเพ็ง
10 ส.ค. 2535
1 3399 00261 93 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 20,680 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 155 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

87744

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลขุนหาญ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
155

นางสาวกัญณรินทร์ พิริยานนท์
7 พ.ย. 2534
1 3399 00227 57 9

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 156 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

87816

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลขุนหาญ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
156

นางสาวกนกวรรณ โนนคำเฮือง
21 ก.ย. 2535
1 3501 00254 77 8

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 157 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

87934

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลราษีไศล
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
157

นางสาวทักษิณีย์ ศรีพล
1 ธ.ค. 2535
1 3107 00216 42 7

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 158 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

87972

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลภูสิงห์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
158

นายภูวนาท ศาสตร์ประสิทธิ์
5 ก.พ. 2534
1 1299 00106 75 7

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 159 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

88031

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลภูสิงห์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
159

นายภราดร จงถนอม
27 มิ.ย. 2535
1 5601 00266 03 1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 21,470 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 160 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

88059

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลปรางค์กู่
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
160

นางสาวงามตา นามสว่าง
8 ม.ค. 2534
1 3210 00212 79 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 38,930 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 161 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

88116

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลห้วยทับทัน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
161

นางสาวอภิญญา ศรีอุดร
27 ก.ย. 2535
1 4599 00316 10 4

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 162 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

88132

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลห้วยทับทัน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
162

นายวีรศักดิ์ ฮะยงยุทธ
25 มิ.ย. 2533
1 4501 00119 65 9

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 163 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

88285

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลห้วยทับทัน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
163

นางสาวภัทรานุช เศรษฐสิงห์
7 ก.ย. 2535
1 3417 00072 25 6

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 164 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

88403

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลยางชุมน้อย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
164

นายวรรณวัตร นามวงษ์
16 ก.พ. 2536
1 3399 00285 22 6

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 165 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

89903

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลขุขันธ์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
165

นายรณชัย ชมเมือง
9 พ.ย. 2535
1 3306 00070 15 3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 166 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

90997

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
166

นางสาวชิดชนก จำปีเพชร
12 มิ.ย. 2535
1 4599 00298 68 8

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 36,200 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 167 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

91181

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลวังหิน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
167

นางสาวรัชนี งามวิลัย
17 ต.ค. 2535
1 3399 00269 79 4

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,600 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 168 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

91244

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลไพรบึง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
168

นางสาวณัชชา สาวีรัมย์
28 มี.ค. 2536
1 3101 00186 96 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,960 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 169 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

92775

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลบึงบูรพ์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
169

นางสาววโรพิฉัตร วงษา
19 เม.ย. 2535
1 4411 00010 72 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 170 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

93056

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลเบญจลักษ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
170

นางสาวรัตดากร นันทพานิช
29 ก.ค. 2535
1 3399 00260 73 8

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 171 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

94468

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลเบญจลักษ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
171

นางสาวดลชนก พิมพ์พันธ์
14 ธ.ค. 2535
1 3499 00522 32 5

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยบูรพา
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 172 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

94571

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีรัตนะ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
172

นางสาวธมลวรรณ นันทา
14 ธ.ค. 2535
1 3499 00522 53 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 173 ลำ
ดับ
ที่

173

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวจิราพร เทศภูมิ
25 ก.พ. 2536
1 7605 00140 76 8

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
โรงพยาบาลลืออำนาจ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

96130

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 174 ลำ
ดับ
ที่

174

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายสิทธิชัย หงส์ชารี
10 ก.ค. 2535
1 4599 00302 24 3

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

96168

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 40,620 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 175 ลำ
ดับ
ที่

175

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวภูริดา นาสิงบุตร
15 ก.ย. 2535
1 3414 00133 40 3

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
กลุ่มงานเภสัชกรรม

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

95855

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 176 ลำ
ดับ
ที่

176

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวธารทิพย์ ธีวะสาสน์
4 พ.ย. 2535
1 3499 00515 01 9

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลนาตาล
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

96330

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 177 ลำ
ดับ
ที่

177

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายพงศ์ประยูร คูณมี
2 พ.ย. 2535
1 3499 00515 39 6

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสิรินธร
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

96365

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 18,450 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 178 ลำ
ดับ
ที่

178

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวกุสุมา วงศ์ขอนแก่น
2 เม.ย. 2536
1 4999 00151 44 0

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลเขมราฐ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

97810

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 179 ลำ
ดับ
ที่

179

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวธนานันท์ ศรีธรรม
21 มิ.ย. 2534
1 3499 00420 81 6

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

99538

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 33,340 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 180 ลำ
ดับ
ที่

180

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวสุรัสฎาพร พุ่มจันทร์
2 มิ.ย. 2536
1 3408 00097 77 2

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลน้ำยืน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

99630

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,300 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 181 ลำ
ดับ
ที่

181

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวเบญจมาภรณ์ คับพวง
21 ม.ค. 2536
1 3499 00531 74 0

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสำโรง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

100812

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 35,570 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 182 ลำ
ดับ
ที่

182

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวธนภรณ์ วงศ์หมั่น
29 มิ.ย. 2535
1 3499 00488 92 5

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลดอนมดแดง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

100826

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 183 ลำ
ดับ
ที่

183

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวโชติกา ศุภโกศล
19 ก.พ. 2536
1 3499 00535 41 9

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

101259

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,470 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 184 ลำ
ดับ
ที่

184

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวน้ำทิพย์ สำเภา
16 ส.ค. 2534
1 3411 00185 45 9

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

101347

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 185 ลำ
ดับ
ที่

185

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวปองรัตน์ โพธิ์กลิ่น
19 ต.ค. 2535
1 3499 00511 36 6

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

101392

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,750 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 186 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

101393

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลลำทับ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
186

นางสาวนาถชนก เพ็ชรร่วง
6 ก.ย. 2535
1 8199 00124 67 8

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 187 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

103591

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
187

นางสาวชลิตา เจียมสุวรรณวัต
19 ก.ค. 2536
1 1033 00101 61 9

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 188 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

103595

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
188

นางสาวชนันรัตน์ สัจจารักษ์
5 ม.ค. 2536
1 8299 00106 92 1

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 189 ลำ
ดับ
ที่

189

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวนวิยา โรจโนภาส
16 พ.ค. 2536
1 8499 00118 53 8

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลบ้านตาขุน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

105491

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 190 ลำ
ดับ
ที่

190

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายภานุพงศ์ ศรีทองสุข
8 ส.ค. 2534
1 9098 00552 35 9

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลท่าฉาง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

105665

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 38,750 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 191 ลำ
ดับ
ที่

191

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวฐิติมา อุมา
19 พ.ค. 2535
1 9099 00330 44 7

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลเกาะพะงัน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

107962

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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 192 ลำ
ดับ
ที่

192

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวเมธรวี ธรรมธวัช
1 เม.ย. 2536
1 8401 00432 93 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลพระแสง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

107982

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 18,210 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 193 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

193

นางสาวสุรัตนา สุขานนท์สวัสดิ์
17 ม.ค. 2536
1 8499 00116 81 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
กลุ่มงานเภสัชกรรม

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

105350

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 38,480 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 194 ลำ
ดับ
ที่

194

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวสุวรรธิดา อิสโรวงศ์
23 ส.ค. 2536
1 9098 00745 77 7

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลเกาะสมุย
กลุ่มงานเภสัชกรรม

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภาเภสัชกรรม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

105469

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 47,930 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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 195 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

108022

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
โรงพยาบาลตรัง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
195

นายณัฐนนท์ ณัฐพันธ์ธีราวงศ์
16 ก.ค. 2535
1 9299 00326 42 3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

- 196 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

111403

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,200

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
196

นางสาวสุมน ปรีชาวุฒินันท์
21 ส.ค. 2535
1 9598 00080 66 0

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชกร
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
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

นภาพร ครั้งที่:306/ 2560 07/07/2560

