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บัญชีรายละเอียดการบรรจุผู้ได้รับคัดเลือก แนบท้ายคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1953
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

76149

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลแม่สาย
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
1

นางสาวจุฑามาศ เจิดสิริพันธ์พงศ์
9 ม.ค. 2536
1 5007 00145 21 8

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 24,830 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

-2ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

180036

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลแม่สาย
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
2

นางสาวกรกมล ประทุมคำ
29 ต.ค. 2535
1 5099 01234 66 6

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

-3ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

152169

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลพาน
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
3

นางสาวเพียงรวี ดำเนินสวัสดิ์
24 ส.ค. 2535
1 5299 00588 86 3

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 152169 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

-4ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

3205

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
4

นางสาวปุณยนุช สัมภวะผล
4 พ.ค. 2536
1 5099 01306 21 7

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 26,770 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3205 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

-5ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

179794

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลแม่จัน
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
5

นางสาวธนัชญา กาบุญก้ำ
8 ส.ค. 2535
8 5715 76077 05 6

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 20,480 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

-6ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

4412

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลเทิง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
6

นางสาวบวรลักษณ์ คำภีระ
22 มี.ค. 2536
1 5799 00474 56 6

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

-7ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

6472

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลเทิง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
7

นางสาวปณิสา ภูครองแถว
2 ส.ค. 2534
1 4606 00101 91 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 6472 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

-8ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

6596

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลพญาเม็งราย
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
8

นายพลาพัฒน์ พิงคำขา
15 ธ.ค. 2535
1 5799 00461 87 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

-9ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

116519

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลเชียงแสน
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
9

นายวรัญญ์ คูสุวรรณ
25 ส.ค. 2535
1 5799 00441 31 5

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 116519 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 10 ลำ
ดับ
ที่

10

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวศิริลักษณ์ คำประพันธ์
23 ก.ย. 2535
1 5099 01214 62 2

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
กลุ่มงานทันตกรรม

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

18980

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 11 ลำ
ดับ
ที่

11

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวชญานิษฐ์ ชาติเวียง
29 ต.ค. 2535
1 5899 00073 31 6

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
กลุ่มงานทันตกรรม

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

22803

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 12 ลำ
ดับ
ที่

12

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายวิศววิท สายดำ
22 เม.ย. 2535
1 5099 01158 77 3

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
กลุ่มงานทันตกรรม

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

24686

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 60,290 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 24686 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 13 ลำ
ดับ
ที่

13

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวณฐพร มณีวรรณ
23 พ.ย. 2535
1 5099 01241 60 3

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
กลุ่มงานทันตกรรม

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

24689

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 24689 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 14 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

32041

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลบางระกำ
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
14

นางสาวจิราพัชร เพ็งจันทร์
15 ธ.ค. 2535
1 6798 00159 86 2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 32041 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 15 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

101992

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มงานทันตกรรม
15

นายอนวัทย์ พวงสมบัติ
12 พ.ค. 2536
1 6599 00570 74 2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 101992 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 16 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

158471

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มงานทันตกรรม
16

นายชลธาร เกิดทอง
20 เม.ย. 2536
1 6599 00566 94 0

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 17 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

35667

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลบึงสามพัน
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
17

นางสาวสุวิมล พรมมาก
7 เม.ย. 2535
1 6799 00245 78 7

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 57,340 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 18 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

36744

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
18

นายปฏิพล ตั้งจิตลิขิตสกุล
7 เม.ย. 2536
1 1008 00851 88 6

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 19 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

35669

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
กลุ่มงานทันตกรรม
19

นายสุเมธี ยุทธวงศ์
28 ธ.ค. 2535
1 5299 00614 02 3

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม) ประภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 35669 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 20 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

36745

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลบ้านโคก
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
20

นางสาวณัฐชาวดีพร บุญเกิด
4 พ.ค. 2535
1 6406 00177 36 2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 21 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

36750

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลท่าปลา
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
21

นายนนทพัทธ์ ครองบารมี
22 ธ.ค. 2535
1 5099 01254 55 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 22 ลำ
ดับ
ที่

22

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวภรณิดา ภู่ประเสริฐ
23 ก.ย. 2533
1 6201 00151 21 6

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

39527

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 23 ลำ
ดับ
ที่

23

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวโชติรส สันคม
8 ธ.ค. 2535
1 5499 00313 92 9

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โรงพยาบาลไทรงาม
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

39555

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 24 ลำ
ดับ
ที่

24

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวปนิตา กิตสดายุรัช
25 พ.ย. 2535
1 5099 01249 49 3

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โรงพยาบาลปางศิลาทอง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

39744

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 35,710 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 25 ลำ
ดับ
ที่

25

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายนัทธพงศ์ กันทาสม
1 มี.ค. 2536
1 5099 01280 65 0

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โรงพยาบาลคลองลาน
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

40122

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 40122 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 26 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

46396

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลทับคล้อ
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
26

นางสาวพิมพ์ชนก พรวนคำ
19 มิ.ย. 2534
1 6799 00222 04 3

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 27 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

46525

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
27

นางสาวพัทธนันท์ ยนต์เจริญล้ำ
14 ต.ค. 2534
1 6001 00440 49 8

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 28 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

47471

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลบึงนาราง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
28

นายกษิดิศ เหมณีย์
15 พ.ค. 2535
1 6798 00152 44 2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 47471 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 29 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

99966

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลพิจิตร
กลุ่มงานทันตกรรม
29

นางสาวณัฐพร สุขประเสริฐ
12 พ.ย. 2535
1 6699 00211 90 4

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 99966 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 30 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

170509

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลพิจิตร
กลุ่มงานทันตกรรม
30

นางสาวชิดชนก ปาละวิสุทธิ์
17 ม.ค. 2536
1 6599 00552 32 9

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 170509 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 31 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

48280

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
31

นางสาวณัฐชยา ตันสุภสวัสดิกุล
5 ก.ค. 2533
1 6599 00395 40 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 32 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

49882

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
32

นางสาวภาวิวัลย์ ถิระพร
21 ม.ค. 2536
1 1020 01845 34 8

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 33 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

49888

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
33

นางสาวณัฐนิช ก่อกิจพูนผล
22 พ.ย. 2535
1 1017 00125 32 7

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 34 ลำ
ดับ
ที่

34

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาววรรษมน ต่อไพบูลย์
21 พ.ย. 2535
1 1014 01962 94 4

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลวังน้อย
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

83642

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 35 ลำ
ดับ
ที่

35

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายนัฐวุฒิ ประเสริฐสุขสม
26 พ.ค. 2536
1 6097 00136 75 5

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลเสนา
กลุ่มงานทันตกรรม

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

18979

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 25,950 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 18979 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 36 ลำ
ดับ
ที่

36

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวอริสา เครือชัยพินิต
18 ก.พ. 2536
1 1037 01024 87 9

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลเสนา
กลุ่มงานทันตกรรม

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

152442

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 152442 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 37 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

85359

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลชัยบาดาล
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
37

นางสาวศิริลักษณ์ ใจทน
3 มี.ค. 2536
1 1601 00394 91 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 38 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

85367

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลชัยบาดาล
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
38

นางสาวดวงหทัย เลิศวรรัตน์
7 ธ.ค. 2535
1 1033 00083 80 7

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 41,300 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 39 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

173165

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลหนองม่วง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
39

นางสาวอนุสรา ทองพูน
11 ต.ค. 2532
1 7099 00485 66 3

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 40 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

85368

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลโคกเจริญ
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
40

นางสาวปิยะธิดา เทียมลม
14 ก.ค. 2535
1 1601 00371 42 3

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 41 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

83650

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลบ้านหมี่
กลุ่มงานทันตกรรม
41

นายมรกต ไทยรัตน์
3 ต.ค. 2533
1 1601 00294 88 7

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 42 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

17122

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
กลุ่มงานทันตกรรม
42

นางสาวธันย์ชนก คัมภิรานนท์
12 ต.ค. 2535
1 1999 00349 80 3

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 17122 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 43 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

92059

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
43

นายชัชนันท์ เนตรชลายุทธ
27 เม.ย. 2536
1 1799 00255 06 0

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 44 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

94815

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลบางระจัน
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
44

นายธนพล มโนฉันทวาณิช
12 ต.ค. 2535
1 1014 01958 19 0

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 45 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

144027

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลบางระจัน
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
45

นางสาวพิชาพร คล่องอักขระ
28 มิ.ย. 2535
1 1030 00034 08 8

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 25,210 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 144027 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 46 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

103092

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลพรหมบุรี
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
46

นางสาวพิมพ์ชนก บุญประกอบ
14 ม.ค. 2536
1 1799 00249 04 3

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 103092 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 47 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

179917

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลอินทร์บุรี
กลุ่มงานทันตกรรม
47

นางสาวธิดา จรรยาสุรินทร์
28 ก.ย. 2536
1 1005 01030 10 4

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 48 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

116525

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โรงพยาบาลอ่างทอง
กลุ่มงานทันตกรรม
48

นางสาวศิรณา รัตนราศรี
27 ส.ค. 2535
1 1014 01952 53 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 116525 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 49 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

179930

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
49

นายกิจธนัสถ์ เชียงเงินธัญกุล
2 เม.ย. 2536
1 1008 00851 29 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 50 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

104312

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
50

นางสาวพธูทิพย์ เห็นประเสริฐ
22 ธ.ค. 2533
1 7299 00177 02 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 51 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

104358

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลท่ากระดาน
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
51

นางสาวพิมพ์ชนก พุทธคุณ
16 เม.ย. 2536
1 7699 00305 84 3

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 52 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

109383

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลเลาขวัญ
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
52

นางสาวธนภรณ์ ลิมปอารยะกุล
11 ม.ค. 2536
1 7399 00389 79 6

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 24,370 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 109383 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 53 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

165459

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลเลาขวัญ
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
53

นางสาวธัญภัค คงบุญวิจิตร์
17 พ.ค. 2536
1 1014 01984 78 6

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 24,990 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 165459 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 54 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

40982

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม
กลุ่มงานทันตกรรม
54

นางสาวพิชชาภัสร์ สุพรรณศรี
6 ก.ย. 2533
1 1002 00572 44 7

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 40982 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 55 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

40983

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม
กลุ่มงานทันตกรรม
55

นางสาวพชรพรรณ เปาปราโมทย์
20 ก.ค. 2535
1 7399 00361 55 7

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 58,050 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 40983 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 56 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

123541

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
กลุ่มงานทันตกรรม
56

นางสาวนฤมล โสภาลดาวัลย์
1 มิ.ย. 2535
1 7099 00716 96 7

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 57 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

27209

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
กลุ่มงานทันตกรรม
57

นางสาวตวิษา นอนประเสริฐ
6 ม.ค. 2536
1 2299 00504 25 5

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 27209 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 58 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

147680

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลเกาะกูด
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
58

นายชวณัฐ วงศ์ภัทรวรกุล
1 ก.ย. 2534
1 2399 00164 46 2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 59 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

146303

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลเขาสมิง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
59

นางสาวอิศรัตน์ ไชยเจริญ
12 ส.ค. 2534
1 2097 00365 32 4

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 146303 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 60 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

147991

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลเขาสมิง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
60

นางสาวปิยะฉัตร ไชยเจริญ
16 มี.ค. 2536
2 2001 00050 95 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 26,730 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 147991 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 61 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

173500

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลคลองใหญ่
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
61

นางสาวธนัชพร เพิ่มวัฒนชัย
5 เม.ย. 2536
1 1037 01060 84 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 20,390 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 62 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

148103

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลบ่อไร่
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
62

นางสาวชนิศา หวงวงษ์
16 ก.ค. 2536
1 1030 00050 11 3

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 63 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

25395

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

63

นายณภัทร ลภัสชวัล
5 ต.ค. 2535
1 1020 01805 72 9

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 25395 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 64 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

149732

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
โรงพยาบาลบ้านค่าย
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
64

นางสาวพิชนี แซ่อาวเอี้ยง
4 ต.ค. 2535
1 1028 00027 02 6

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 149732 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 65 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

191562

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
โรงพยาบาลปลวกแดง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
65

นางสาวณัฐกมล โชติพุทธิกุล
8 ต.ค. 2535
1 2001 00429 87 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 66 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

26571

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
โรงพยาบาลระยอง
กลุ่มงานทันตกรรม
66

นางสาวณัฐธยาน์ ศักดิ์สมบูรณ์
23 พ.ค. 2536
1 1014 01984 52 2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,860 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 26571 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 67 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

165558

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
โรงพยาบาลภูเรือ
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
67

นายศิลป์ ชินศิรประภา
7 ก.ย. 2536
1 1014 01996 89 0

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 29,700 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 68 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

165602

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
โรงพยาบาลท่าลี่
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
68

นางสาวกิติวดี ชุณหวรากรณ์
18 พ.ย. 2535
1 1037 00961 11 9

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 69 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

165636

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
โรงพยาบาลท่าลี่
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
69

นายณัฐพงษ์ ทองยา
28 เม.ย. 2535
1 4299 00153 87 6

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,010 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 70 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

165916

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
โรงพยาบาลภูหลวง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
70

นางสาวญาดา เยห์
13 มี.ค. 2536
1 1014 01976 18 0

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 165916 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 71 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

165944

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร (พรรณานิคม)
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
71

นายอัครินทร์ สิงห์พรมมา
17 ก.ค. 2535
1 4699 00205 83 3

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 165944 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 72 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

165950

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
72

นางสาวชนกานต์ นรภาร
28 ส.ค. 2535
1 4799 00186 58 8

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 73 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

165995

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลบ้านม่วง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
73

นางสาวกันยารัตน์ ถุงพุทซา
13 มิ.ย. 2535
1 4099 00910 71 5

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 165995 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 74 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

191653

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลบ้านม่วง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
74

นางสาวสุธินันท์ สุขสุทธิพันธ์
3 เม.ย. 2535
1 1008 00794 59 9

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,750 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 75 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

166031

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลวานรนิวาส
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
75

นางสาวละอองดาว อมรวิชิตเวช
3 มิ.ย. 2536
1 1008 00903 70 3

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 76 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

170275

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลวานรนิวาส
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
76

นางสาวเบญจพร สาขา
20 ต.ค. 2535
1 4799 00190 38 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 77 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

166166

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
กลุ่มงานทันตกรรม
77

นางสาวพลอย อดิศรกาญจน์
29 ก.ค. 2535
1 1028 00025 46 5

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 78 ลำ
ดับ
ที่

78

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวกานต์ธีรา พิรุณสาร
17 เม.ย. 2536
1 1008 00845 64 9

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

170216

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 79 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

79

นางสาวกุลจิราณัฐ จิตต์วีระโชติ
18 มี.ค. 2536
1 1037 01045 32 9

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระ
บรมราชูปถัม

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

170218

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 80 ลำ
ดับ
ที่

80

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวจารุตา เกียรตินิมิตรา
6 ก.ย. 2535
1 1015 00617 00 5

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
โรงพยาบาลนากลาง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

170221

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,810 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 170221 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 81 ลำ
ดับ
ที่

81

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายณภัทร พุทธศนากุล
31 มี.ค. 2536
1 1037 01045 91 4

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
โรงพยาบาลนากลาง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

170231

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 82 ลำ
ดับ
ที่

82

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายณัฐโรฒ คณูวัฒนา
25 ก.ค. 2534
1 1020 01553 87 8

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
โรงพยาบาลนากลาง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

202037

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 83 ลำ
ดับ
ที่

83

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายณพงศ์ แต่งประกอบ
11 ธ.ค. 2535
1 1017 00126 03 0

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
กลุ่มงานทันตกรรม

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

170121

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 84 ลำ
ดับ
ที่

84

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายสิรภัทร พิพัฒนฉัตร
16 มิ.ย. 2536
1 1020 01943 20 0

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
กลุ่มงานทันตกรรม

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

170145

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 22,060 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 85 ลำ
ดับ
ที่

85

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายปัญญาวุธ โรจนตรีคูณ
29 มิ.ย. 2536
1 1006 00274 50 8

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
กลุ่มงานทันตกรรม

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

170171

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 86 ลำ
ดับ
ที่

86

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายปิยวัช ผาเจริญ
5 ก.พ. 2536
1 5399 00394 02 3

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
กลุ่มงานทันตกรรม

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

170176

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 87 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

170500

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
87

นางสาวดวงทิพย์ ตันวิเชียร
14 พ.ย. 2535
1 1601 00380 70 8

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 88 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

170512

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
88

นางสาวชยาภรณ์ อิทธิพรกุล
19 ส.ค. 2535
1 7399 00366 27 3

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 20,330 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 89 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

170525

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
89

นางสาวฉันทลักษณ์ เจริญวิเชียรฉาย
20 ม.ค. 2535
1 1002 00707 35 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 90 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

173163

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลภูเขียว
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
90

นายพีรวิช แพรญาติ
20 ส.ค. 2535
1 1020 01780 68 8

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 91 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

173187

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
91

นางสาวชนัญชิดา เอื้อวิทยาศุภร
27 พ.ย. 2535
1 1033 00083 44 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 92 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

173228

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
92

นายอนันต์สิทธิ์ จินาวงศ์
26 ส.ค. 2535
1 4199 00338 51 5

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 93 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

180087

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลหนองบัวแดง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
93

นางสาวญาณิศา เจริญรุ่งอุทัย
26 ก.พ. 2536
1 7499 00330 79 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 94 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

191687

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลหนองบัวแดง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
94

นางสาวพิชญา สิทธิโชคพันธ์
30 ก.ค. 2535
1 1022 00096 51 5

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 95 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

191688

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลหนองบัวแดง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
95

นางสาวธนาภรณ์ ลีลาทรัพย์วงศ์
1 ต.ค. 2535
1 1004 00607 10 4

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 96 ลำ
ดับ
ที่

96

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวสุรภา โชติถาวรศักดิ์
9 ก.ค. 2535
1 3099 00823 75 9

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลขามสะแกแสง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

173245

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 97 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

97

นางสาวอรณา อมรชัยยาพิทักษ์
28 ต.ค. 2536
1 1014 02002 08 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลชุมพวง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

148912

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 148912 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 98 ลำ
ดับ
ที่

98

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวศุภนิดา แก้วกำชัย
20 ก.พ. 2536
1 3101 00185 72 5

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลชุมพวง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

173247

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 99 ลำ
ดับ
ที่

99

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวฑิฆัมพร สุรัตนไชยวณิชย์
17 ธ.ค. 2535
1 1004 00619 65 0

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลชุมพวง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

173259

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 100 ลำ
ดับ
ที่

100

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายกรกช พิพิศจันทร์
7 ธ.ค. 2535
1 4099 00973 69 5

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลบัวลาย
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

173274

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 101 ลำ
ดับ
ที่

101

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวบุษกร ว่องไวพาณิชย์
13 ม.ค. 2536
1 1037 00997 64 4

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลเทพารักษ์
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

173277

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 102 ลำ
ดับ
ที่

102

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวณัฐิกา กล้าหาญ
20 ก.ค. 2535
1 3099 00824 28 3

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลครบุรี
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

191705

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 103 ลำ
ดับ
ที่

103

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวสรนันท์ จรูญศักดิ์ชัย
19 ก.ค. 2536
1 1014 01990 17 4

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลโนนแดง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

149141

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 28,330 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 149141 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 104 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

104

นางสาวกมลพร หวังเขื่อนกลาง
30 ก.ย. 2534
1 3099 00736 65 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลโนนแดง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

173281

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 105 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

179827

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลจอมพระ
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
105

นางสาวเอื้อการย์ อุบลสะอาด
22 ต.ค. 2535
1 2001 00432 67 7

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 106 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

179831

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลท่าตูม
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
106

นายคณิน ติยะคุณ
14 ก.พ. 2535
1 1008 00753 75 2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 107 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

179832

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลสนม
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
107

นางสาวชญานิศ สัลเลขวิทย์
4 พ.ค. 2536
1 1014 01982 01 5

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 108 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

179845

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลสนม
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
108

นางสาวชนิกานต์ สุขเกษม
24 ม.ค. 2536
1 2009 00141 86 3

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 109 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

179878

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลสนม
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
109

นางสาวจุฑารัตน์ มกร์ดารา
1 มี.ค. 2535
1 1020 01687 87 4

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 110 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

180139

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลโนนนารายณ์
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
110

นายสิรวิชญ์ หาญวรวงศ์ชัย
2 ม.ค. 2535
1 1014 01925 04 6

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 111 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

179879

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
111

นางสาวพิมพ์ชนก ศุภณรงค์พันธ์
31 ก.ค. 2535
1 1004 00590 80 5

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 112 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

179882

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
112

นางสาวอนัญญา กิจประเสริฐ
3 มี.ค. 2536
1 7099 00783 66 4

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 113 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

179896

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลสำโรงทาบ
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
113

นายปฐกานต์ ธรรมสอน
15 ก.ย. 2534
1 6201 00164 50 4

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 24,160 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 114 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

179919

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลบัวเชด
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
114

นางสาวมาริสา เพิ่มพูนธนาลาภ
26 พ.ค. 2536
1 1008 00858 00 7

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 115 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

179920

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลสังขะ
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
115

นางสาวรุจิภา จิรานุไชยวัฒนา
21 ม.ค. 2536
1 1006 00268 86 9

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 116 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

180151

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลสังขะ
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
116

นางสาวสุกัญญา บำรุงศักดิ์ศิลป์
17 ต.ค. 2534
1 1004 00544 67 6

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 117 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

179928

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลศรีณรงค์
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
117

นางสาวไพพิศ ศิริธรรมพันธ์
3 ต.ค. 2535
1 1014 01956 93 6

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 118 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

179931

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลศรีณรงค์
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
118

นางสาวลลิตา พัฒนาวิจิตร
15 ก.ย. 2536
1 1037 01160 81 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 119 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

179806

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลปราสาท
กลุ่มงานทันตกรรม
119

นางสาวรุจิรา แสนดี
22 มี.ค. 2535
1 5799 00415 50 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,200 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 120 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

179826

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลปราสาท
กลุ่มงานทันตกรรม
120

นางสาวจิดาภา เจริญพานทองดี
27 มี.ค. 2536
1 1005 00979 99 2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,920 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 121 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

153923

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลขุนหาญ
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
121

นางสาวกฤติมา อัคควรกิจ
11 ก.ย. 2535
1 1008 00823 04 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 153923 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 122 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

179962

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลขุนหาญ
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
122

นายณัฐสันต์ ลักษณ์อำนวยพร
7 ม.ค. 2535
1 1037 00682 82 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 123 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

24542

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลราษีไศล
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
123

นางสาวณฐพร ดีศรีเจริญเกียรติ
21 ก.ย. 2535
1 1008 00807 15 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 124 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

179971

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลราษีไศล
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
124

นายพชรพงศ์ พิเชฐโสภณ
15 ต.ค. 2535
1 3399 00269 86 7

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 125 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

191757

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลราษีไศล
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
125

นางสาวธัญสินี คูณาภินันท์
19 ก.ย. 2535
1 1014 01955 90 5

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 126 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

180009

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลภูสิงห์
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
126

นายอภิรักษ์ ศรีโบราณ
4 ธ.ค. 2535
1 2199 00379 61 2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 127 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

180023

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลภูสิงห์
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
127

นายโกญจนาท อุ่นแก้ว
18 มิ.ย. 2535
1 3308 00186 18 0

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 128 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

170329

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลขุขันธ์
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
128

นางสาวภัทร์สุดา บุญเย็น
25 ก.พ. 2536
1 3399 00286 29 0

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,620 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 170329 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 129 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

182033

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
129

นางสาวภัณฑิรา อรุณรัตนา
26 พ.ย. 2535
1 1014 01965 97 8

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 130 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

10238

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลไพรบึง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
130

นางสาวขนิษฐา เทียนชนะไชยา
25 ม.ค. 2536
1 1020 01870 22 9

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 131 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

180032

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลไพรบึง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
131

นางสาวเอื้อการย์ บุญศิริทรัพย์
7 ส.ค. 2535
1 1008 00805 91 4

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 24,460 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 132 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

180039

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลเบญจลักษ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
132

นายชำนาญวิทย์ ศุภกลาป
16 มิ.ย. 2535
1 5099 01153 97 6

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 133 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

191766

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศิลาลาด
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
133

นายสุวีร์ เพทายบรรลือ
24 ธ.ค. 2535
1 9098 00682 06 6

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,880 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 134 ลำ
ดับ
ที่

134

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวอริสา ทรัพย์สุดวิไล
5 มี.ค. 2535
2 3499 00029 86 4

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

180040

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 135 ลำ
ดับ
ที่

135

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายพศิน พฤกษติกุล
24 ก.ค. 2535
1 3299 00385 42 5

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลนาจะหลวย
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

166155

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 166155 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 136 ลำ
ดับ
ที่

136

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวสุจิตราภรณ์ สุทธสิงห์
2 ต.ค. 2535
1 3499 00509 83 3

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสิรินธร
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

180090

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,440 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 137 ลำ
ดับ
ที่

137

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวพิชชาภา ผุดผ่อง
21 ก.ย. 2536
1 1037 01200 02 2

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลเขมราฐ
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

180098

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 138 ลำ
ดับ
ที่

138

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายภาวิช ขวัญใจ
6 พ.ย. 2535
1 5601 00278 63 2

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลเขมราฐ
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

191778

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 20,300 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 139 ลำ
ดับ
ที่

139

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวยลฑกานต์ พลภักดี
16 ก.ย. 2535
1 3299 00395 24 2

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลน้ำขุ่น
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

180105

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 140 ลำ
ดับ
ที่

140

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายภาณุพันธ์ ปฐมทองทวีชัย
9 ต.ค. 2535
1 4099 00950 26 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

180126

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,500 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 141 ลำ
ดับ
ที่

141

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวภูริตา เฟื่องฟุ้ง
22 พ.ค. 2536
1 1401 00059 37 3

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

180129

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 142 ลำ
ดับ
ที่

142

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวกนกวรรณ วันดี
15 มิ.ย. 2535
1 4499 00242 88 7

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลบุณฑริก
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

180138

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 143 ลำ
ดับ
ที่

143

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวอภิชญา บุญโสภา
17 มี.ค. 2536
1 3499 00540 34 0

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลโขงเจียม
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

180152

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 144 ลำ
ดับ
ที่

144

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวจิราภา สุวรรณกาฬ
10 พ.ย. 2535
1 3499 00516 48 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลโขงเจียม
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

191785

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 145 ลำ
ดับ
ที่

145

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวกุลนิภา ปุญญนิรันดร์
5 ส.ค. 2535
1 1037 00837 91 4

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

180167

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 146 ลำ
ดับ
ที่

146

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวอวัสดา ชาญเนติกิจ
9 เม.ย. 2534
1 3499 00408 47 6

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ระดับ
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มงานทันตกรรม

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ปฏิบัติการ

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

เลขที่

180042

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 147 ลำ
ดับ
ที่

147

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวกิตติกา กิจตรงศิริ
18 มิ.ย. 2536
1 3499 00560 26 0

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ระดับ
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มงานทันตกรรม

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ปฏิบัติการ

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

เลขที่

180086

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 148 ลำ
ดับ
ที่

148

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวศุทธินี ศรีสวรรค์
17 เม.ย. 2536
1 1014 01979 56 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
กลุ่มงานทันตกรรม

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

31099

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 149 ลำ
ดับ
ที่

149

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายชนะกานต์ ผลยาม
18 ก.ค. 2535
1 3499 00491 67 5

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
กลุ่มงานทันตกรรม

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

173377

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,340 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 150 ลำ
ดับ
ที่

150

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายพงศกร อมรไชย
30 พ.ย. 2535
1 3499 00520 17 9

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
กลุ่มงานทันตกรรม

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

191787

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 151 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

121454

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลเกาะลันตา
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
151

นายวิสิฐ ขวัญเกื้อ
15 มิ.ย. 2532
1 9098 00366 88 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 152 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

173232

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลลำทับ
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
152

นางสาวนันทพัชร พนมยงค์
10 ส.ค. 2535
1 1029 00003 75 7

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 153 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

180177

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลคลองท่อม
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
153

นางสาวพฤตญา ขุทรานนท์
25 ธ.ค. 2535
1 1005 00957 67 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 154 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

180220

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลเหนือคลอง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
154

นางสาวเบญจะพร ตันติวณิชพันธุ์
20 ก.ค. 2536
1 1037 01122 39 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 155 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

180240

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลเหนือคลอง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
155

นางสาวศรีสกุล ชัยเลิศวณิชกุล
12 ต.ค. 2535
1 2102 00045 45 4

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 156 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

180251

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลเหนือคลอง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
156

นายณัฐวัฒน์ ภัทรเจริญสิน
24 ส.ค. 2535
1 1022 00097 41 4

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 157 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

180201

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลปลายพระยา
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
157

นางสาวประภา พรหมผลิน
24 ธ.ค. 2535
1 1008 00838 79 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 158 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

180254

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลเกาะพีพี
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
158

นางสาวจุฑาสินี พรพลศรัณย์
30 ต.ค. 2535
1 1033 00080 84 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 159 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

182510

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
159

นางสาวสุพรรษา พงศ์ติวัฒนากุล
14 ก.ค. 2535
1 8205 00087 64 5

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 160 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

166306

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
โรงพยาบาลตะกั่วป่า
กลุ่มงานทันตกรรม
160

นายธราปัฐพ์ มาลากุล ณ อยุธยา
24 ม.ค. 2536
1 1030 00042 95 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 166306 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 161 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

166307

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
โรงพยาบาลตะกั่วป่า
กลุ่มงานทันตกรรม
161

นายชวณัฐ ตรึกตรอง
30 ม.ค. 2535
1 8014 00153 17 5

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 166307 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 162 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

180222

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
โรงพยาบาลตะกั่วป่า
กลุ่มงานทันตกรรม
162

นางสาวชุตินันท์ ไชยวุฒิ
9 ต.ค. 2535
1 5099 01220 24 0

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 23,660 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 163 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

182495

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
โรงพยาบาลตะกั่วป่า
กลุ่มงานทันตกรรม
163

นายวิชญ์พล แรงผลสัมฤทธิ์
10 ก.พ. 2534
1 1017 00100 38 3

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 164 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

183281

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
โรงพยาบาลตะกั่วป่า
กลุ่มงานทันตกรรม
164

นายชาญศิลป์ ขันเงิน
10 พ.ย. 2535
1 4799 00191 58 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 165 ลำ
ดับ
ที่

165

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวจุฑาสิณี ชวลิตกุล
2 เม.ย. 2535
1 8401 00383 95 6

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

182624

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 166 ลำ
ดับ
ที่

166

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายอภินัทธ์ พิบูลย์
17 พ.ค. 2535
1 8401 00390 31 6

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

182684

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 167 ลำ
ดับ
ที่

167

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวปิยะนาถ ทนุก
11 ส.ค. 2535
1 8499 00114 28 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลเคียนซา
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

142675

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 168 ลำ
ดับ
ที่

168

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวภัณฑิรา เชื้อทองฮัว
30 ก.ค. 2534
1 8399 00232 84 5

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลวิภาวดี
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

182846

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 169 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

169

นางสาวรัสรินทร์ บูรฉัตรหิรัณย์
28 ธ.ค. 2534
1 1014 01924 60 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลวิภาวดี
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

182930

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 170 ลำ
ดับ
ที่

170

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายวชิระ ตันติฤทธิพร
28 พ.ย. 2535
1 5099 01232 07 8

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลเกาะพะงัน
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

183202

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้อาศัยเบิกจากอัตราเงินเดือน 19,830 บาท ทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 171 ลำ
ดับ
ที่

171

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ่ม
24 ก.ย. 2534
1 9098 00563 30 0

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลชัยบุรี
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

183204

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 172 ลำ
ดับ
ที่

172

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวธนพร อุดมวิทยาไกร
28 ก.ย. 2535
1 8401 00408 73 8

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลชัยบุรี
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

183283

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 173 ลำ
ดับ
ที่

173

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาววิรินรัตน์ ชัยชนะ
3 ม.ค. 2536
1 5099 01251 91 9

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลไชยา
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

124976

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 124976 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 174 ลำ
ดับ
ที่

174

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายวิสุ สายนำทาน
2 ก.ย. 2535
1 5099 01211 69 1

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลท่าชนะ
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

183354

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 175 ลำ
ดับ
ที่

175

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายกุลธร ปักการะโน
30 พ.ค. 2536
1 3099 00913 85 5

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลดอนสัก
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

183484

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 176 ลำ
ดับ
ที่

176

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวฐานิดา เจนรุ่งเรือง
23 ต.ค. 2535
1 1014 01959 65 0

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลพระแสง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

183485

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 177 ลำ
ดับ
ที่

177

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายณัฐภัทร คำนึงสิทธิ
29 มี.ค. 2536
1 6698 00156 97 9

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลพระแสง
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

191488

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 178 ลำ
ดับ
ที่

178

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นายโชติวิทย์ คุณประดิษฐ์
5 พ.ค. 2535
1 5099 01159 86 9

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
กลุ่มงานทันตกรรม

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

166213

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 166213 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 179 ลำ
ดับ
ที่

179

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

นางสาวปิยภรณ์ สุชาติพงศ์
28 พ.ค. 2535
1 8499 00113 06 4

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

191514

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

- 180 ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา
ตำแหน่ง/สังกัด

ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

เลขที่

วิชาการ

ปฏิบัติการ

180256

เงินเดือน

ตั้งแต่วันที่

18,750

18 พ.ค. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
กลุ่มงานทันตกรรม
180

นางสาวสาณิศา ตระกูลมุทุตา
10 ก.ย. 2535
1 1014 01955 20 4

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทย์
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 180256 เป็นระดับปฏิบัติการ

นภาพร ครั้งที่:305/ 2560 06/07/2560

