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คส.2.1
บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่
ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

1

นางสาวศิวรินทร์
ทองวัตร
3 9306 00003 98 8

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลป่าแดด
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัช
สาธารณสุข)

/2558 ลงวันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลกงหรา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 150444 23,220 เภสัชกร
(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 150444 23,220

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/2662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

-2-

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

2

นางสาวธิดารัตน์
ประดิษฐ์
1 5499 00185 22 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
โรงพยาบาลแพร่
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 191199 16,950 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 191199 16,950

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

-3-

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

3

นางสาวกนกพร
นามปรีดา
1 5499 00194 59 8

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
โรงพยาบาลท่าวังผา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
โรงพยาบาลแพร่
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 191201 18,700 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 191201 18,700

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

-4-

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

4

นางสาวเบญจวรรณ
บุญส่ง
1 5499 00127 97 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
โรงพยาบาลแพร่
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 173762 21,500 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 173762 21,500

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

-5-

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

5

นายสุจิตรา ปัญญาใจ
1 5099 00796 56 3

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
โรงพยาบาลเชียงกลาง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลอุ้มผาง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179452 17,960 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179452 17,960

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

-6-

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

6

นางสาวภาวิตา จริยาเวช
1 5403 00061 02 5

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
โรงพยาบาลวังชิ้น
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
โรงพยาบาลบางกรวย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170552 19,190 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170552 19,190

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

-7-

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

7

นางสาวบวรฉัตร
ณะคำปา
1 5099 00851 84 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลแม่อาย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179461 17,790 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179461 17,790

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

-8-

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

8

นางสาวสุธีรา ศิริเขตต์
1 5099 00706 86 6

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179460 20,300 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179460 20,300

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

-9-

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

9

นางสาววรางคณา วัลลา
3 5803 00001 43 6

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลแม่สะเรียง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลลำพูน
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 160805 21,490 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 160805 21,490

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 10 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

10

นางสาวอาภากร สุภาศรี
1 5703 00075 00 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลงาว
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179465 18,010 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179465 18,010

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 11 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

11

นางสาวอัจฉรา นิ่มละมูล
1 5299 00332 50 8

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลลี้
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลเสริมงาม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179468 20,400 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179468 20,400

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 12 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

12

นางสาวสุฐิยาภรณ์ อยู่สุข
5 5309 90000 35 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

วิชาการ ชำนาญการ 92989

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

21,840 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 92989 21,840

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 13 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

13

นางสาวบุณฑริกา
ไทยกล้า
3 5401 00508 03 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลแม่สอด
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
โรงพยาบาลสอง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 156922 23,010 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 156922 23,010

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 14 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

14

นางสาวขวัญเดือน
อินทรประการ
3 5210 00320 09 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลสามเงา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลเถิน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 113151 28,650 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 113151 28,650

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 15 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

15

นายปิยะวัฒน์ รัตนพันธุ์
1 5505 00026 22 3

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลอุ้มผาง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
โรงพยาบาลท่าวังผา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 173927 21,130 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 173927 21,130

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 16 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

16

นางสาวจิราภรณ์ สอนสิน
1 5399 00133 51 3

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลหนองไผ่
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลงาว
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179475 20,130 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179475 20,130

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 17 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

17

นางสาวเนตรนภา ผัดดี
1 5601 00132 29 8

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลศรีเทพ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลเทิง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179477 19,890 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179477 19,890

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 18 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

18

นางสาวพนิดา
วงศ์ประสิทธิ์
1 5601 00132 87 5

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลบึงสามพัน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลจุน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 173774 18,550 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 173774 18,550

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558
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ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

19

นางสาวเมทิกา
เที้ยบัญญัติ
3 1804 00077 52 7

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
โรงพยาบาลสรรคบุรี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 144198 22,860 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 144198 22,860

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 20 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

20

นางสาวณัฐวดี อินทะเสน
1 5703 00073 89 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โรงพยาบาลพรานกระต่าย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลแม่จัน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179487 19,200 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179487 19,200

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 21 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

21

นางสาวสุกุณตนา
อนงค์รักษ์
1 6699 00102 11 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โรงพยาบาลไทรงาม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลวชิรบารมี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 173785 20,230 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 173785 20,230

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 22 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

22

นางสาวอุษณีย์
ศรกำหนด
1 1008 00385 01 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

วิชาการ ปฏิบัติการ 16056

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
โรงพยาบาลบางใหญ่
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

21,030 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

16056 21,030

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 23 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

23

นายวีรศักดิ์ แผ่นเงิน
3 4099 00916 72 8

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
โรงพยาบาลพยุหะคีรี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 156210 21,310 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 156210 21,310

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 24 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

24

นางสาวณัฏฐาปนา
แก้วป้องปก
1 6599 00269 06 6

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลวชิรบารมี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 182105 18,650 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 182105 18,650

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 25 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

25

นางสาวพัชรินทร์ ประยูร
1 6707 00157 51 7

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลหนองไผ่
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179509 20,080 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179509 20,080

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 26 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

26

นางสาวจิราวรรณ
ไชยชาติ
1 3499 00218 71 5

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โรงพยาบาลลานสัก
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179507 20,190 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179507 20,190

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 27 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

27

นางสาวรมณียา วิชาธง
3 5014 00212 51 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลลำพูน
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 156481 27,620 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 156481 27,620

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 28 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

28

นางสาวเบ็ญจลักษณ์
สยามพันธ์
3 9301 00626 16 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

วิชาการ ชำนาญการ 6622

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

34,680 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ชำนาญการ

6622

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

34,680

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 29 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

29

นางอาทิตา นันทไตรภพ
3 8604 00464 31 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
โรงพยาบาลปากเกร็ด
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลกระบี่
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 128653 22,710 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 128653 22,710

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 30 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

30

นายนภภัค ฤทธิ์บุญ
1 6698 00097 84 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

วิชาการ ปฏิบัติการ 9294

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบางปะอิน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

18,260 เภสัชกร

วิชาการ

ปฏิบัติการ

เลขที่

9294

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

18,260

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 31 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

31

นางสาวกาญจนา
ปัญญาแหลม
1 6509 00067 71 6

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179515 19,870 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179515 19,870

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558
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ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

32

นายธนพัฒน์ ยิ้มประเสริฐ
1 1499 00156 29 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
เลขที่
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 142840 18,490 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 142840 18,490

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558
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ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

33

นางสาวจุฑารัตน์
สุคนธ์นรรัตน์
1 6599 00302 82 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
เลขที่
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โรงพยาบาลกำแพงเพชร
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179526 19,820 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179526 19,820

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558
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ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

34

นางสาวชฎาภรณ์
บรรเจิดศิลป์
1 6599 00330 06 7

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
เลขที่
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลเสนา
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179527 19,500 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179527 19,500

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558
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ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

35

นางสาวฐิติยา สังดวง
1 9098 00309 55 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

เงินเดือน
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ระดับ
เลขที่
ตำแหน่ง/สังกัด
ระดับ
ประเภท
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ)นครหลวง
โรงพยาบาลทุ่งสง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

วิชาการ ปฏิบัติการ 179524 19,870 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179524 19,870

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558
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ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

36

นางสาวจุฬาลักษณ์
น้อยท่าช้าง
1 5799 00188 10 5

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลพาน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179537 19,950 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179537 19,950

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 37 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

37

นางสาวนิตยา พรหมมา
3 1908 00024 51 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลบ้านหมอ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 173564 18,620 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 173564 18,620

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558
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ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

38

นายอริยะ วัฒนชัยสิทธิ์
1 3299 00211 60 5

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลพัฒนานิคม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179533 18,070 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179533 18,070

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558
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ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

39

นางสาววิกานดา
ร่างเจริญ
5 6099 90008 35 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลท่าวุ้ง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179534 17,990 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179534 17,990

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558
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ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

40

นางสาวจิราพร เกิดศรี
1 6599 00247 51 8

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลโคกเจริญ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบางปะหัน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170561 18,470 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170561 18,470

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 41 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

41

นางสาวภัทราพร
กองประดิษฐ
1 6799 00155 97 4

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลลำสนธิ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179532 19,870 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179532 19,870

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 42 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

42

นายวุฒิศักดิ์ พุฒศรี
3 4409 00997 78 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลชัยบาดาล
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

วิชาการ ปฏิบัติการ 99390

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลพล
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

18,790 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

99390 18,790

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 43 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

43

นายก้องเกียรติ
ชาญการค้าวงศ์
1 6099 00082 35 7

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลสระโบสถ์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179531 20,370 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179531 20,370

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 44 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

44

นายนพปฎล
โรจน์วัฒนสกุล
1 6406 00136 65 8

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลคีรีมาศ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 182138 18,760 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 182138 18,760

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 45 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

45

นางจิราพร
วีระยุทธวัฒนะ
1 6104 00011 10 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลมวกเหล็ก
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

วิชาการ ปฏิบัติการ 17424

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

18,930 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

17424 18,930

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 46 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

46

นางสาวนัทธมน
พลอินทร์
1 9299 00270 56 8

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลบ้านหมอ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
โรงพยาบาลย่านตาขาว
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 182132 16,950 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 182132 16,950

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 47 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

47

นางสาวกุลธิดา ทรงเดชะ
1 8099 00309 85 6

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลบ้านหมอ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 182133 18,710 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 182133 18,710

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 48 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

48

นางสาวกานต์ชนก
สุรนารถ
1 3399 00127 76 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลอินทร์บุรี
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลท่าวุ้ง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179551 19,960 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179551 19,960

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 49 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

49

นางสาวรัตน์กมล
นามปทุม
1 3416 00149 21 4

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179547 19,900 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179547 19,900

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 50 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

50

นางสาวประมูล
พันสุวรรณ
1 3411 00106 89 3

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลพรหมบุรี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

วิชาการ ปฏิบัติการ 14736

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลตระการพืชผล
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

18,650 เภสัชกร

วิชาการ

ปฏิบัติการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

14736 18,650

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 51 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

51

นางสาวมณสิณีย์
อินทร์รองพล
1 1037 00014 65 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
โรงพยาบาลสรรพยา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 182146 16,940 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 182146 16,940

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 52 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

52

นางสาวลบดาว
มากทรัพย์
1 6699 00139 75 8

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลพิจิตร
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 182148 18,700 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 182148 18,700

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 53 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

53

นางสริตา นิลแสง
1 1007 00799 06 8

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
โรงพยาบาลบางบัวทอง 2
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170569 18,920 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170569 18,920

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 54 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

54

นางสาวดลพร
นันทวุฒิพันธุ์
1 6199 00136 00 7

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โรงพยาบาลหนองฉาง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 182142 18,860 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 182142 18,860

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 55 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

55

นางสาวพิมพ์ประไพ
อุบลเลิศ
1 1014 01806 35 7

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โรงพยาบาลสามโก้
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 182143 18,820 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 182143 18,820

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 56 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

56

นางสาวกาญจนา
หวังต่อผล
3 5401 00356 36 2

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
โรงพยาบาลแพร่
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 165325 25,000 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 165325 25,000

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 57 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

57

นายภวุตม์ วัชรกาฬ
1 8099 00267 59 2

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลบางเลน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลท่าศาลา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179564 18,020 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179564 18,020

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 58 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

58

นางสาวอารยา ศิริวาริน
1 8099 00259 45 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลท่าศาลา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179570 17,940 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179570 17,940

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 59 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

59

นางสาวพลอยไพลิน
มุลเมฆ
1 8099 00271 84 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 182209 18,620 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 182209 18,620

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 60 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

60

นางสาวฉัตรวดี ปั้นวงศ์
1 8099 00181 91 4

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลปากพนัง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170611 19,400 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170611 19,400

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 61 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

61

นางสาวอัจฉรา
วรรณชาติ
3 9099 00304 63 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลบางสะพาน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

วิชาการ ชำนาญการ 45312

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลสิงหนคร
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

26,390 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 45312 26,390

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 62 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

62

นายธนวันต์ วนาภรณ์
1 5804 00106 81 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลสบเมย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179572 19,750 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179572 19,750

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 63 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

63

นางสาวณฐมน ฐิตะฐาน
1 8699 00125 60 7

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลบ้านคา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลท่าชนะ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 182217 16,910 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 182217 16,910

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 64 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

64

นางสาวชิตรชนก สมาคม
1 8009 00121 61 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลปากท่อ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลทุ่งสง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179576 17,850 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179576 17,850

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 65 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

65

นางสาวฉวีวรรณ
เพชรอาวุธ
1 8413 00034 20 4

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลปากท่อ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลเคียนซา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170605 19,180 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170605 19,180

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 66 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

66

นางสาวชนินาถ เครือนวล
1 5299 00458 43 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลงาว
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 182224 16,970 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 182224 16,970

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 67 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

67

นางสาวชาลินี สุรธรรม
1 9299 00166 48 5

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลบางเลน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 173611 18,410 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 173611 18,410

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 68 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

68

นางสาวกตัญชลี
วิเศษสุวรรณภูมิ
3 9599 00327 85 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลบางเลน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 163927 21,250 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 163927 21,250

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 69 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

69

นางสาวเรวดี มาธูรธเนศ
3 1012 01792 64 2

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลอัมพวา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลพุทธมณฑล
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 104601 27,020 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 104601 27,020

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 70 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

70

นายธวัชชัย เสือเมือง
3 7201 00460 97 4

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัช
สาธารณสุข)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

วิชาการ ชำนาญการ 22068

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

24,830 เภสัชกร
(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 22068 24,830

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 71 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

71

นางสาวจันทิวา บัวจันทร์
3 1699 00364 62 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

วิชาการ ชำนาญการ 22565

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

24,550 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 22565 24,550

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 72 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

72

นางจารุณี วัชรเขื่อนขันธ์
3 7099 00382 08 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลอู่ทอง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 144997 28,870 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 144997 28,870

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 73 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

73

นางสาวสินีนาฏ บุญทน
1 5499 00146 26 7

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
เลขที่
ประเภท
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มวิชาการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
โรงพยาบาลวังชิ้น
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170559 19,330 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170559 19,330

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 74 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

74

นางสาวกนกวรรณ์
เบญจพันธุ์
1 8699 00118 92 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 182313 16,910 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 182313 16,910

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 75 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

75

นางสาวธนพรรณ
ชุมจันทร์
1 3404 00131 14 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลนายายอาม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179593 17,950 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179593 17,950

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 76 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

76

นางสาววราภรณ์
ทองด่านเหนือ
1 4603 00100 40 4

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลมะขาม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกมลาไสย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 173663 21,130 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 173663 21,130

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 77 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

77

นางสาวณัฐวรรณ
สันทัสนะโชค
3 2198 00092 43 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
โรงพยาบาลแกลง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 145864 26,350 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 145864 26,350

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 78 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

78

นางสาวพรชนิตว์
หมื่นหน้า
1 1002 00569 36 8

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลแปลงยาว
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลบ้านบึง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179599 18,000 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179599 18,000

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 79 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

79

นางสาวมนันญา ปัจฉิม
1 9299 00147 88 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170571 19,680 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170571 19,680

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 80 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

80

นางสาวจุฑาภรณ์ คงชาติ
1 8099 00223 42 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลบางละมุง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 173666 18,160 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 173666 18,160

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 81 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

81

นางสาวหนึ่งฤทัย
ไชยจิตร
3 4509 00261 94 4

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
โรงพยาบาลบ้านค่าย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 154827 22,650 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 154827 22,650

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 82 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

82

นายศุภชัย กุมลา
3 4805 00165 99 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี
กลุ่มวิชาการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โรงพยาบาลยโสธร
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170833 19,030 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170833 19,030

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 83 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

83

นางสาวประวีณา ต่อวงศ์
1 8399 00134 29 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลคลองใหญ่
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170678 19,710 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170678 19,710

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 84 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

84

นายอุกฤษ วิงวร
1 1015 00304 86 4

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางจาก
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179620 17,550 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179620 17,550

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 85 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

85

นางสาวพิชญฎา
ราชวัฒน์
1 4099 00547 55 6

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
โรงพยาบาลประจันตคาม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลบางละมุง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179615 19,480 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179615 19,480

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 86 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

86

นายวสันต์ ชูชัยมงคล
1 6097 00099 07 8

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
กลุ่มวิชาการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 182430 18,860 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 182430 18,860

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 87 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

87

นางสาวสุธีรา ดาวแดน
1 5499 00159 95 4

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
โรงพยาบาลแพร่
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179627 17,690 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179627 17,690

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 88 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

88

นางกษมา ภักดิ์ศรีแพง
3 2005 00003 63 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
โรงพยาบาลระยอง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

วิชาการ ชำนาญการ 26613

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

25,210 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 26613 25,210

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 89 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

89

นางสาวปนัดดา สรรพโส
1 4805 00083 80 5

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
โรงพยาบาลวังจันทร์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170683 19,130 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170683 19,130

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 90 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

90

นางสาวผกามาศ สีเมือง
1 9201 00123 49 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179632 17,870 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179632 17,870

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 91 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

91

นางสาวมาริตา คำพาวงศ์
1 3299 00248 49 5

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179640 18,050 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179640 18,050

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 92 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

92

นายสุขสันต์ ดวงจันทร์
3 1608 00196 04 3

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลสระโบสถ์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170818 20,020 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170818 20,020

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 93 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

93

นางสาวมีนานุช พิรุณ
1 6001 00313 94 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 182477 18,700 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 182477 18,700

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 94 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

94

นางสาวปาลิตา
อุดมเจริญทรัพย์
1 9098 00370 96 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลวัฒนานคร
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
โรงพยาบาลย่านตาขาว
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 182467 18,710 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 182467 18,710

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 95 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

95

นางสาวพรชนก ใจสว่าง
1 8404 00047 93 5

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลวัฒนานคร
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลเกาะสมุย
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 182466 18,710 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 182466 18,710

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 96 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

96

นางสาวกรรณิกา กิ่งเกษ
1 3206 00123 91 5

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลวัฒนานคร
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลปราสาท
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179635 19,650 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179635 19,650

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 97 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

97

นางสาววรัดดา ศรีชวนะ
3 2298 00021 30 5

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลคลองหาด
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลแหลมสิงห์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 146846 22,060 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 146846 22,060

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 98 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

98

นางสาวรุจิฬา ปิงยศ
1 5599 00023 08 4

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
โรงพยาบาลน่าน
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 147025 22,220 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 147025 22,220

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 99 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

99

นายพูลศักดิ์ วชิรตรีรัตน์
3 1007 00483 51 2

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลหนองกุงศรี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 153207 25,210 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 153207 25,210

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 100 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

100

นางสาวสุธิดา ศิรินาม
1 2501 00015 89 8

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 169077 18,480 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 169077 18,480

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 101 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

101

นางวชิรานี คล่องดี
3 4509 00259 84 2

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
โรงพยาบาลดอนตาล
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 169078 20,430 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 169078 20,430

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 102 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

102

นางสาวระพิตราภรณ์
พิพัฒนมงคล
1 4514 00086 14 5

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลชุมแพ
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170731 17,610 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170731 17,610

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 103 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

103

นางสาวฐิติลักษณ์ คำมูล
1 5099 00509 26 2

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลภูเวียง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลจอมทอง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 173710 18,600 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 173710 18,600

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 104 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

104

นางสาวปิยะวรรณ
เมืองศรีมาตย์
1 4605 00103 66 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลพล
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170734 19,490 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170734 19,490

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 105 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

105

นางหทัยชนก รอดตัวดี
3 4808 00275 17 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 153133 24,400 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 153133 24,400

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 106 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

106

นางสิริมา
แสงศักดิ์สิทธารถ
3 4405 00020 00 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลเชียงยืน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
โรงพยาบาลระยอง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 155071 23,720 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 155071 23,720

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 107 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

107

นางจันทร์จารึก
รัตนเดชสกุล
3 5101 00987 30 3

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลพนมไพร
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัช
สาธารณสุข)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลบ้านธิ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 155361 27,840 เภสัชกร
(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 155361 27,840

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558
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ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

108

นางรัชนก บุญดี
3 4599 00189 54 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลเสลภูมิ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 155379 26,900 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 155379 26,900

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558
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ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

109

นางสาวปุณฑริกา
วันชูเสริม
1 4610 00102 04 6

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
โรงพยาบาลนาแก
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลสกลนคร
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179660 20,580 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179660 20,580

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 110 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

110

นายปิยะ ไทยเหนือ
3 4701 00221 78 6

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
โรงพยาบาลโพนสวรรค์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลกุสุมาลย์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 101612 20,630 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 101612 20,630

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 111 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

111

นายวัชระพล ภาระกุล
1 4599 00001 09 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
โรงพยาบาลบึงกาฬ
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
โรงพยาบาลหนองคาย
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170707 19,080 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170707 19,080

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 112 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

112

นางสาวกนิฐฐา
อ่อนประทุม
3 4301 00930 13 2

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
โรงพยาบาลเซกา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
โรงพยาบาลหนองคาย
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 173678 23,180 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 173678 23,180

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 113 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

113

นายเธียรวิชญ์ เมืองซำ
3 4309 00856 52 2

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
โรงพยาบาลเซกา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลนาโพธิ์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 152896 20,850 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 152896 20,850

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 114 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

114

นางสาวโชติกา
รัตนาภรณ์นุกุล
1 5099 00766 50 8

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
โรงพยาบาลผาขาว
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลลี้
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 182632 19,200 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 182632 19,200

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 115 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

115

นางสาวน้ำฟ้า
แว้นแคว้น
1 6201 00134 38 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
โรงพยาบาลภูกระดึง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โรงพยาบาลไทรงาม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 182636 18,690 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 182636 18,690

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 116 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

116

นางจุฑารัตน์
โอฬารเสถียร
3 4999 00224 58 3

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัช
สาธารณสุข)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

วิชาการ ชำนาญการ 85841

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

28,860 เภสัชกร
(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 85841 28,860

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 117 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

117

นางสาวสาวิตรี
ศรีสังข์บุญ
3 3201 00139 08 8

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลอากาศอำนวย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลปราสาท
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170869 20,190 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170869 20,190

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 118 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

118

นายกัมพล เกตุสุวรรณ
3 5307 00468 73 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลเจริญศิลป์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 153456 21,960 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 153456 21,960

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 119 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

119

นางสาวธนัชพร
วรรณทิพย์
1 4099 00472 53 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
เลขที่
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร (พรรณานิคม)
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลโพนทอง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179679 19,560 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179679 19,560

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 120 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

120

นางสาวศรินทร
กิระนันทวัฒน์
3 3499 00513 64 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัช
สาธารณสุข)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 154270 25,340 เภสัชกร
(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 154270 25,340

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 121 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

121

นางสาวศรินธรณ์
อุทัยธวัช
1 5306 00025 21 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
โรงพยาบาลโพนพิสัย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลท่าปลา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 182733 18,670 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 182733 18,670

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 122 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

122

นางสาวปิยวรรณ
วิมลชัยฤกษ์
1 4199 00141 34 7

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170697 19,140 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170697 19,140

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 123 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

123

นางสาวน้ำทิพย์ ยางนอก
1 3017 00109 97 4

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลชุมพวง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170764 19,320 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170764 19,320

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 124 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

124

นายชัยยุทธ ศรีแก้ว
1 3099 00546 27 5

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลนครราชสีมา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179698 17,910 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179698 17,910

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 125 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

125

นายชัยวัฒน์ กลางวาปี
3 4104 01275 18 4

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลโนนไทย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลกุมภวาปี
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 149189 20,940 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 149189 20,940

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 126 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

126

นางสาวพัทรียา ภักดี
3 3303 00958 08 2

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลครบุรี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลกันทรารมย์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 153863 25,150 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 153863 25,150

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 127 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

127

นางสาวกชพร จันทรโอ
5 3505 00031 01 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง
ระดับ
เลขที่
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

เงินเดือน

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

19,630 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 47487

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โรงพยาบาลยโสธร
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 47487 19,630

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 128 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

128

นางสาวสุกุสรา โพนสิงห์
1 3105 00114 76 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลแคนดง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179715 19,900 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179715 19,900

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 129 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

129

นางสาวนิสากร แก้วปู่วัด
1 1037 00037 49 7

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลภูเขียว
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179716 18,030 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179716 18,030

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 130 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

130

นางสาวกัลญา ระมัยวงษ์
3 4602 00073 81 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลรัตนบุรี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลสมเด็จ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 155363 19,090 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 155363 19,090

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 131 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

131

นายสุรเชษฐ์ มีสิทธิ์
3 3210 00696 04 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลรัตนบุรี
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

วิชาการ ปฏิบัติการ 4713

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

21,560 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

ปฏิบัติการ

4713

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

21,560

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 132 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

132

นายรัตนชัย รัตนโคตร
5 3210 00001 74 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลสำโรงทาบ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลประโคนชัย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 150190 23,950 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 150190 23,950

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 133 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

133

นางสาววิภาวี ยิ้มโกศล
1 5299 00373 59 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลลำปาง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 183041 18,820 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 183041 18,820

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 134 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

134

นางสาวณัฐวิภา ตั้งใจ
1 4099 00587 05 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 183040 18,820 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 183040 18,820

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 135 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

135

นายเกียรติพันธุ์ อินทิแสง
1 4599 00083 95 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โรงพยาบาลยโสธร
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170740 19,250 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170740 19,250

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 136 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

136

นางสาวสิริรัตน์
วิศิษปัญญกุล
1 1004 00328 31 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170739 19,310 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170739 19,310

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 137 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

137

นางสาวจิตรลดา
วรรณโชติ
1 4505 00037 03 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โรงพยาบาลกุดชุม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 173869 18,400 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 173869 18,400

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 138 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

138

นางสาวพรรณวดี
อุปนันท์
1 4099 00596 42 5

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลยางตลาด
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 183056 18,670 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 183056 18,670

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 139 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

139

นางสรินญา เกิดสิน
3 3399 00056 31 2

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลแหลมฉบัง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 160868 17,990 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 160868 17,990

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 140 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

140

นางสาวพรจิต ซื่อสัตย์
1 3499 00209 79 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170742 18,960 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170742 18,960

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 141 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

141

นางสาวศิริพร วิชาชัย
1 3209 00105 52 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลห้วยทับทัน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170746 18,430 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170746 18,430

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 142 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

142

นางสาวอรพรรณ บุษบงก์
3 3302 00142 16 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลไพรบึง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

วิชาการ ปฏิบัติการ 11756

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลเขื่องใน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

21,030 เภสัชกร

วิชาการ

ปฏิบัติการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

11756 21,030

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 143 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

143

นางสาวณัฐกฤตา สาระ
1 3412 00045 17 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลบึงบูรพ์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลตระการพืชผล
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179732 17,870 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179732 17,870

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 144 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

144

นางสาวพรนับพัน ปันตี
1 5099 00698 26 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลแม่อาย
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 183112 18,700 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 183112 18,700

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 145 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

145

นางสาวฝนทิพย์ แววนำ
1 3609 00048 63 3

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179737 19,850 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179737 19,850

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 146 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

146

นางสาวมาลัยพร กัณฑา
1 4199 00196 19 2

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 183111 18,680 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 183111 18,680

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 147 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

147

นางสาวมยุลา โลมรัตน์
3 3411 00107 20 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 154273 23,640 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 154273 23,640

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 148 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

148

นางณิชาพร กตะศิลา
1 3301 00003 31 7

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 173864 19,560 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 173864 19,560

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 149 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

149

นางดวงใจ ชูพงษ์
5 3305 90021 24 7

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลดอนมดแดง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 153832 23,150 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 153832 23,150

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 150 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

150

นางจาริณี มัทย์พงษ์ถาวร
3 3414 00372 98 6

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 166169 24,370 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 166169 24,370

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 151 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

151

นางสาวบุญธิดา เสรีพงษ์
1 8401 00197 27 3

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลเขาพนม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลบ้านนาสาร
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170639 19,240 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170639 19,240

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 152 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

152

นางยุพาภรณ์ นาคฤทธิ์
3 9301 00130 13 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลเขาพนม
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัช
สาธารณสุข)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 161394 26,750 เภสัชกร
(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 161394 26,750

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 153 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

153

นางสาวอิษฎี
เบญจางคประเสริฐ
1 9598 00058 56 7

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
โรงพยาบาลปะทิว
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลหาดใหญ่
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179749 17,980 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179749 17,980

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 154 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

154

นางสาวณัฐยา วิเชียรมณี
1 8099 00171 33 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

ตำแหน่ง
ระดับ
เลขที่
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ

เงินเดือน

เภสัชกร

18,510 เภสัชกร

ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 80757

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ

ปฏิบัติการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

80757 18,510

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 155 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

155

นางเพ็ญจิตร เมืองไข่
3 8013 00611 99 2

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
เลขที่
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลศรีบรรพต
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 118659 16,790 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 118659 16,790

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 156 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

156

นางสาวจุฑารัตน์
หวานเหลือ
1 9399 00023 48 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
เลขที่
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลชะอวด
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 173809 18,440 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 173809 18,440

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 157 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

157

นางสาววิมลวรรณ
นวลสนอง
1 8099 00146 48 5

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
โรงพยาบาลตะกั่วป่า
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170643 19,140 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170643 19,140

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 158 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

158

นางสาวดาวทิพย์
จิรนิวาตานนท์
1 9098 00384 19 7

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 183307 16,910 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 183307 16,910

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 159 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

159

นายนิธิศ สุธากุล
1 9098 00492 03 8

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
โรงพยาบาลสตูล
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179757 17,240 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179757 17,240

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 160 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

160

นายวรพงศ์ เรืองสงค์
1 8199 00069 78 2

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
โรงพยาบาลระนอง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170649 19,260 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170649 19,260

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 161 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

161

นายพงศธร สถิรพัฒนกุล
1 9301 00110 69 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
โรงพยาบาลกะเปอร์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลตะโหมด
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 183312 18,670 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 183312 18,670

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 162 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

162

นายบวรรัตน์
ลาภประเสริฐ
1 9098 00396 73 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
โรงพยาบาลสุขสำราญ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลระโนด
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 183322 19,210 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 183322 19,210

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 163 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

163

นางสาวอัฉรา
พิริยะพิเศษพงศ์
3 8097 00183 66 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 162104 26,490 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 162104 26,490

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

- 164 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

164

นางสาววีรยา
ธีรชัยพฤกษ์
1 9098 00275 33 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
โรงพยาบาลตรัง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลหาดใหญ่
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 135179 20,750 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 135179 20,750

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 165 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

165

นางสาวสุชาวดี มีชัย
1 9003 00099 75 4

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 170615 19,280 เภสัชกร

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 170615 19,280

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558
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ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

166

นางสาวพิมพ์ชนก
ยะกัณฐะ
1 8099 00147 95 3

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลศรีบรรพต
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
โรงพยาบาลระนอง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 173639 15,970 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 173639 15,970

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558
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ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

167

นางสาวดุษฎี หวังดี
1 9297 00004 97 0

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลปากพะยูน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
โรงพยาบาลตรัง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179784 19,530 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179784 19,530

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 168 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

168

นางสาวฟาริดา
ละใบกาเด็น
1 9199 00087 51 8

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
โรงพยาบาลยะลา
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
โรงพยาบาลควนโดน
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 179787 17,850 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 179787 17,850

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 169 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

169

นางสาววชิราภรณ์
ผลาผล
1 5099 00543 81 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
โรงพยาบาลยะลา
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลฝาง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 173652 18,530 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 173652 18,530

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558

- 170 -

ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

170

นางสาวพิมประภา ชูสังข์
1 9399 00172 38 8

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลกงหรา
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ปฏิบัติการ 183504 17,420 เภสัชกร

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ปฏิบัติการ 183504 17,420

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558
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ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

171

นางสาวเกศรัตน์
ตั้งพงศ์เสถียร
3 9098 00687 74 9

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลหาดใหญ่
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางพลี
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 132603 28,730 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 132603 28,730

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558
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ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

172

นายภาคภูมิ เพ็ชรพงศ์
3 9499 00044 61 1

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลสิงหนคร
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลท่าฉาง
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 147559 24,450 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 147559 24,450

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

1 มิ.ย. 2558
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ลำดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่ เลขประจำตัวประชาชน

173

นางสาวปิยพร พงศ์ชนะ
3 9011 00476 31 4

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
วุฒิ/สาขา

ตำแหน่ง
ระดับ
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
โรงพยาบาลสตูล
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรม
คลินิก)

ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
เลขที่

เงินเดือน

ตำแหน่ง
ประเภท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลหาดใหญ่
กลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง/สังกัด

วิชาการ ชำนาญการ 146727 24,430 เภสัชกร
(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

วิชาการ

ระดับ

เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

ชำนาญการ 146727 24,430

1 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ - โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
- ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตรา 3,500 บาท และโดยตัดโอนเงินประจำตำแหน่งอัตราเดิม ไปเบิกจ่ายทางตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
- ยื่นขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
- ก.พ.ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่
ไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/662 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

อรปวีณ 299/ 2558 28/05/2558

